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تلعب املراجعة الداخلية دور ًا رقابي ًا هام ًا يف كل وحدة من حيث خدمة الإدارة العليا يف
توفري البيانات واملعلومات الالزمة لها عن م�ستويات الأداء يف خمتلف الأن�شطة ومدى تنفيذ
اخلطط والأهداف املر�سومة من عدمه ،مع حتديد مواطن االختالالت واالنحرافات و�أ�سبابها
وتب�صريها بنوع وطبيعة املعاجلات املطلوبة للحد من تلك االختالالت وت�صحيح االنحرافات،
وكذا تطوير هياكل الرقابة الداخلية ورفع م�ستوى كفاءة �أداءها ب�صورة م�ستمرة ،كما �أن
وجود مراجعة داخلية فعالة تعترب �أي�ضا مهمة للمراجع اخلارجي الن نتائج �أعمالها ت�ساعده
يف تقييم نظام الرقابة الداخلية واحلكم على مدى االعتماد عليه.
ويف هذا ال�ش�أن فان اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة كان مدرك ًا منذ وقت مبكر لأهمية دور
ووظيفة املراجعة الداخلية �سوا ًء يف املحافظة على الأ�صول واملمتلكات ومنع هدر املال العام
�أوتقليل فر�ص حدوث الأخطاء واملخالفات ،وهو ما دفع اجلهاز للمبادرة بتقدمي مقرتحني
للحكومة الأول عام 1986م ب�شان �إن�شاء �إدارات للمراجعة الداخلية يف وحدات القطاعني
العام واملختلط وال��ذي �صدر بقرار جمل�س ال��وزراء رقم  25ل�سنة 1986م والثاين عام
1999م ب�شان �إن�شاء �إدارات للرقابة والتفتي�ش الداخلي يف اجلهاز الإداري للدولة والذي
�صدر بقرار جمل�س الوزراء رقم 217ل�سنة1999م.
وكون اجلهاز كان متابعا للتطورات املتالحقة التي �شهدتها مهنة املراجعة الداخلية دوليا ،فقد
وا�صل جهوده يف هذا ال�ش�أن عن طريق �إعداد ورفع العديد من الدرا�سات والتقارير التقييمية
حول ذلك حتى توفرت الفر�صة للحكومة لإدراج م�شروع تطوير وظيفة املراجعة الداخلية يف
اجلهاز الإداري والقطاعني العام واملختلط يف �إطار مكونات م�شروع حتديث اخلدمة املدنية،
الذي تعاقد مع �إحدى ال�شركات اال�ست�شارية الدولية لتنفيذ م�شروع تطوير املراجعة الداخلية،
وكان للجهاز �شرف تر�أ�س جلنة ت�سيري امل�شروع ،والذي عمل من خاللها على تكثيف دور
الإ�شراف واملتابعة لأعمال ال�شركة اال�ست�شارية وتوفري الظروف والأ�سباب املالئمة لنجاح
امل�شروع واخلروج بدرا�سة علمية م�ستوعبة التطورات احلديثة التي �شهدتها مهنة املراجعة
الداخلية ،والتي ا�شتملت على العديد من املكونات املهنية بالإ�ضافة للمكون اخلا�ص ب�إعادة
البناء التنظيمي وامل�ؤ�س�سي لإدارة املراجعة الداخلية ،وي�أتي يف طليعة املكونات املهنية �أهمية
معايري وقواعد ال�سلوك املهني ودليل مهني ب�إجراءات تطوير وظيفة املراجعة الداخلية� ،إ�ضافة
�إلى م�ؤ�شرات تقييم الأداء والرقابة على البيئة وعلى تطبيق قواعد احلوكمة ،وكذا الإطار
النظامي املتعلق ب�إعادة �إن�شاء وتنظيم وظيفة املراجعة الداخلية ،الذي �صدر م�ؤخرا بالقرار
اجلمهوري رقم( )5ل�سنة2010م ،والذي يكت�سب قدر ًا كبري ًا من الأهمية على اعتبار انه
�صادر من �أعلى �سلطة يف الدولة ،وهو بهذه ال�صفة يوفر �إرادة �سيا�سية داعمة مل�سرية تطوير
وتفعيل وظيفة املراجعة الداخلية وال�سري قدما نحو االنتقال بهذه املنهجية املهنية احلديثة
للمراجعة الداخلية �إلى التطبيق العملي على الواقع.
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يشتكي الكثيرون ونسمع عن تعارض القوانين أو بعض
أحكامها وصعوبة التوصل إلى الحكم والنص الواجب
التطبيق في ظل ذلك التعارض ،والحقيقة ان ذلك يتطلب
فهم أسباب التعارض أوال ،والتي يمكن أن تحدد في:
•وجود حالة من حاالت عدم المشروعية
للقوانين واللوائح.
•إلغاء التشريع وقواعده وأحكامه.
•القصور التشريعي.
و�سنحاول من خالل هذا املو�ضوع ت�سليط ال�ضوء والتي يجرب الأف ��راد على احرتامها عن طريق
على بع�ض اجلوانب التي ت�ساعد على التو�صل ترتيب جزاء يوقع على من يخالفها).
�إلى حتديد القانون �أو الن�ص الواجب التطبيق،
والإمل��ام مب�شروعية اللوائح ود�ستورية القوانني ،المطلب الثاني« :فروع
القانون»
وذلك لأثريهما يف �أعمال ونتائج املراجعة ،وكذا
قيام اجلهاز بالرقابة القانونية وتقييم الأو�ضاع يق�سم القانون �إل��ى ق�سمني رئي�سيني هما :القانون
�إعداد :طالل احمد �سعيد
القانونية وفق امل��ادة ( )3/5وممار�سته لتلك العام والقانون اخلا�ص ،ولكل منهما ف��روع �أخرى
باحث قانوين
فرع اجلهاز (حمافظة /حلج)
الرقابة وفق ًا لالخت�صا�صات املحددة باملادة( )9كثرية وملعرفة فروع القانون �أهمية بالغة يف حتديد
من قانون اجلهاز.
القانون الواجب التطبيق ،وذلك انطالقا من القاعدة
ال�سلطة وال�سيادة).
ً
ولتحقيق ه��ذه الغاية ف ��إن الأم ��ر يقت�ضي �أوال القانونية التي تق�ضي بان (اخلا�ص يقيد العام)،
التعريف ببع�ض املفاهيم والقواعد القانونية وكذا ومفادها �أن القانون اخلا�ص وقواعده و�أحكامه -
أوجه االختالف بين القانون
القانون وفروعه وقواعد الإلغاء ،و�سنخت�صر قدر �سواء كان القانون ال�سابق �أو الالحق -هو القانون العام والخاص ومعيار التمييز
الإمكان لتوجيه نظر املهتمني واملت�سائلني و�إعطاء الواجب التطبيق فيما يتعلق مبا نظمه.
بينهما
بع�ض الأمثلة ومبا يخدم الهدف.
التعريفات ال�سابقة تظهر ان هناك �أوجه اختالف
العام:
القانون
أوال:
بني كال الفرعني من حيث الأطراف �أو من حيث
ي �ع��رف ب ��أن��ه (جم �م��وع��ة ال �ق��واع��د ال �ت��ي تنظم الغر�ض �أو م��ن حيث طبيعة ال�ق��واع��د ،وميكن
الفصل األول :القانون
العالقات التي تكون الدولة طرفا فيها باعتبارها �إي�ضاح ذلك على النحو التايل:
وفروعه ومصادره.
�صاحبة ال�سيادة وممثلة لل�سلطة العامة).
1.1فمن حيث �أط��راف العالقة :تكون الدولة �أو
المبحث األول :القانون وفروعه
ثانيا :القانون الخاص:
احد الهيئات العامة دائما طرفا يف العالقة
المطلب األول« :القانون» يق�صد به (جمموعة القواعد التي تنظم العالقة
التي يحكمها القانون العام باعتبارها ممثلة
يعرف القانون ب�أنه (جمموعة القواعد القانونية ب�ين الأ�شخا�ص وبع�ضهم البع�ض وب�ين الدولة
لل�سلطة العامة وطرفها الآخر قد يكون الدولة
املجردة التي تنظم عالقات الأف��راد يف املجتمع باعتبارها �شخ�صا عاديا ولي�س باعتبارها �صاحبة
�أو هيئة �أو فردا عاديا ،من �أمثلة ذلك قانون
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املجتمع و�أ�س�سه فان امل�شرع ي�ضع لها قواعد ال
يجوز االتفاق على ما يخالفها.
وجتدر الإ�شارة هنا �إلى �أن احلدود الفا�صلة بني
القانون العام واخلا�ص لي�ست ح��دود ًا قاطعة،
فهناك م��ن امل��و��ض��وع��ات م��ا يقع على احل��دود
ب�ين ال�ف��رع�ين بحيث ت��دخ��ل يف ن�ط��اق احدهم
من وجه وتدخل يف نطاق الآخ��ر من وجه �آخر،
مثل الت�شريعات املنظمة للعمل والعمال وقانون
املرافعات الذي ينظم �إجراءات التقا�ضي وكيفية
اللجوء �إلى الق�ضاء ،فينظم الطريق الق�ضائي
حلماية احلقوق اخلا�صة يف حني يتعلق بالقانون
العام من حيث تنظيمه ل�سلطة من �سلطات الدولة
وهي ال�سلطة الق�ضائية.
معيار التمييز بين القانون
العام والخاص:

معيار التمييز الراجح بني الفرعني يقوم على
�أ�سا�س وجود الدولة و�صفتها (باعتبارها �صاحبة
ال�سيادة) �أو ع��دم وجودها كطرف يف العالقة
القانونية التي حتكمها تلك القاعدة.

فروع القانون العام :يتفرع القانون �إلى عدة فروع
وهي :القانون الإداري ،والقانون املايل ،والقانون
الد�ستوري ،والقانون اجلنائي.
فروع القانون اخلا�ص :يتفرع القانون اخلا�ص
�إل��ى ف��روع ع��دة وه��ي :القانون امل��دين ،وقانون
الأح ��وال ال�شخ�صية ،وق��ان��ون العمل ،القانون
التجاري والإثبات واملرافعات وغريه.
ويعترب القانون امل��دين :ا�صل القانون اخلا�ص،
ويعد ال�شريعة العامة للقانون اخل��ا���ص ،وتتجه
ق��واع��ده �إل��ى جميع الأف���راد دون ا�ستثناء ويتم
الرجوع �إليها يف كل حالة مل يتناول تنظيمها فرع
�آخر من فروع القانون اخلا�ص ،وتفرعت عنه فروع
القانون اخلا�ص الأخرى كالقانون التجاري ..الخ.
وهو ينظم العالقات اخلا�صة بني الأفراد �إال ما
دخل يف نطاق قانون �آخر ،ويطبق على كل الوقائع
�إال ما ا�ستقل بحكمها قانون �آخر.
وقد يحتوي قانون خا�ص على قاعدة قانونية عامة
كما قد يحوي القانون العام على قاعدة قانونية
خا�صة ،وملعرفة ومتييز ذلك �أهمية يف �أحكام �إلغاء
القانون والن�صو�ص �أو الن�ص الواجب التطبيق.
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ال�ضرائب� ،أم��ا القانون اخلا�ص ف�أطراف
العالقة فيه هم الأف��راد �أو الهيئات العامة
والدولة باعتبارها فرد ًا عاديا.
2.2من حيث الغر�ض :فغاية القانون العام رعاية
ال�صالح ال�ع��ام وتنظيم الهيئات احلاكمة
وامل���ص��ال��ح الأ��س��ا��س�ي��ة يف ال��دول��ة ،وترتيب
املرافق العامة� ،أما القانون اخلا�ص فغايته
تنظيم ع�لاق��ة الأف � ��راد ب��رع��اي��ة ال�صالح
اخلا�ص لهم.
3.3من حيث طبيعة القواعد القانونية :فقواعد
القانون العام قواعد �آم��رة ال يجوز للأفراد
االتفاق على ما يخالفها ،فهي تتعلق بالنظام
ال�ع��ام وتتعلق ب�أ�س�س املجتمع االقت�صادية
واالجتماعية وال�سيا�سية والأخالقية وميكن
التعرف عليها من خالل عبارات الن�ص والتي
تكون �آمرة وناهية �أو موجبة ،وكذا من خالل
مو�ضوع القاعدة ذات�ه��ا املرتبطة بالنظام
العام ،فمن عبارات الن�ص مثل( :ال يجوز،
�أو يجب)� ،أما قواعد القانون اخلا�ص فتعد
قواعد مكملة يجوز للأفراد االتفاق على ما
يخالفها ،فهي ال تتعلق ب�أ�س�س املجتمع بل
تتعلق مب�صالح الأف��راد اخلا�صة وال تتعدى
ذلك ومن عبارات الن�ص الدالة عليه (يجوز،

ما مل يتفق على خالف ذلك)� ،أما عالقات المطلب الثالث« :فروع
الأفراد التي ت�ؤثر بع�ضها مبا�شرة على م�صالح القانون العام والخاص»
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3.3مبادئ العرف.
المبحث الثاني:
4.4مبادئ العدالة.
مصادر القانون وأنواع
ويعد الت�شريع (التقنني) احد �أهم م�صادر القانون
التشريع.
ويق�صد به (و�ضع القواعد القانونية يف �صورة مكتوبة
المطلب األول:
بوا�سطة ال�سلطة املخت�صة يف الدولة) وتطلق �أي�ضا على
«التشريع ..كمصدر من القواعد املكتوبة ذاتها فيقال ت�شريع العمل وت�شريع
مصادر القانون»
ال�ضرائب ،ويق�صد بالتقنني (تقنني �أحكام ال�شريعة
يق�صد بكلمة م�صادر القانون معاين عدة ،ومنها :الإ�سالمية وو�ضعها يف �صورة ن�صو�ص مكتوبة وو�ضعها
(انها تلك امل�صادر التي ي�ستقي منها القانون ب�صورة قواعد قانونية بوا�سطة اجلهة املخت�صة).
الو�ضعي بع�ض �أح �ك��ام��ه) ،وم���ص��ادر القانون
م�صادر ر�سمية و�أخرى تف�سريية ،وحددت املادة
( )1من القانون املدين اليمني م�صادر القانون المطلب الثاني« :أنواع
التشريعات وتدرجها
الر�سمية مبا يلي:
وسلطة سنها»
1.1التقنني (الت�شريع).
تختلف القوانني وتتدرج قوتها بح�سب طريقة 3.3ال��ق��وان�ين ال��ف��رع��ي��ة وال��ت�����ش��ري��ع الالئحي:
2.2مبادئ ال�شريعة الإ�سالمية.

�سنها و�أهمية املو�ضوعات التي تتناولها �إلى
ثالثة �أن ��واع ي��أت��ي يف املرتبة الأول ��ى القانون
الأ�سا�سي (الد�ستور) ويليه يف املرتبة الثانية
القانون ال�ع��ادي ،ويف املرتبة الثالثة القانون
الفرعي �أو اللوائح.
1.1الت�شريع الد�ستوري :وينظم القواعد التي
حتدد �شكل الدولة ونظام احلكم وال�سلطات
ال�ع��ام��ة وال �ع�لاق��ات بينها وي �ح��دد احلقوق
واحلريات الأ�سا�سية للأفراد ،وال يجوز لأي
قانون اقل منه ان يخالفه.
2.2القانون ال��ع��ادي :وه��و ع�ب��ارة ع��ن القواعد
القانونية ال�ت��ي ت�ضعها ال�سلطة املخت�صة
بالت�شريع (جمل�س النواب) وفق الإجراءات
املحددة يف الد�ستور.
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ويق�صد به القواعد القانونية التي ت�ضعها �أو
ت�سنها ال�سلطة التنفيذية وفقا لالخت�صا�ص
املمنوح لها ،وت�سمى اللوائح ،وتنق�سم �إلى ثالثة
�أق�سام :التنفيذية ،التنظيمية ،ولوائح ال�ضبط،
وميكن �إي�ضاح كل منها على النحو الآتي:
 .أال��ل��وائ��ح التنفيذية :ه��ي الت�شريعات التي
ت�صدرها ال�سلطة التنفيذية ،بهدف تي�سري
تنفيذ القوانني العادية ال�صادرة عن ال�سلطة
الت�شريعية ،ووفق املادة( )120من الد�ستور
التي حددت ان رئي�س اجلمهورية هو املخت�ص
ب�إ�صدار اللوائح ،وله احلق يف ان يفو�ض غريه يف
�إ�صدارها ،كما يجوز ان يُحدد القانون من ي�صدر
اللوائح والقرارات التنفيذية كالوزير املخت�ص
�أو غ�يره ،واللوائح يجب ان ال تتعدى الغر�ض
من �إ��ص��داره��ا ،لذلك ال متلك �إل�غ��اء القوانني

�أو تعديلها �أو تقرير احكام جديدة مل ين�ص
عليها القانون ال�صادر من ال�سلطة الت�شريعية،
واللوائح التنفيذية ال ت�صدر �إال بناء على قانون
بخالف اللوائح التنظيمية التي ت�صدر م�ستقلة
وال حتتاج �إلى قانون لإ�صدارها.
.باللوائح التنظيمية :وهي التي يكون الغر�ض
والهدف منها تنظيم امل�صالح والإدارات العامة
يف الدولة ،وت�سمى �أي�ضا باللوائح الإدارية ،كون
الهدف منها �إدارة املرافق العامة والإ�شراف
عليها ،ك�إن�شاء ال��وزارات والهيئات وامل�صالح
احلكومية وحتديد اخت�صا�صاتها.
.جلوائح ال�ضبط �أو لوائح البولي�س :وهي قرارات
ت�صدر بق�صد حفظ الأم��ن وتوفري ال�سكينة
العامة و�صيانة ال�صحة العامة يف املجتمع،
مثل اللوائح التي تنظم مراقبة و�أغذية الباعة،
ولوائح تنظيم اعمال املحالت املقلقة للراحة
وال�سكينة (ور�ش ومعامل وغريها).

المطلب الثالث:
«شرعية اللوائح
ودستورية القوانين»
للتدرج بني الت�شريعات �أهمية ق�صوى و�أث��ر هام
يتمثل يف القاعدة القانونية التي يجب ان يلم
بها الكثريين ،وهي (�أن الت�شريع الأدنى يجب ان
يحرتم الت�شريع الأعلى منه مرتبة وال ي�أتي خمالفا
له �أو ي�أتي معار�ض ًا الحكامه).
ول��ذا ال يجوز ان ي�أتي الت�شريع العادي بقواعد
�أو بحكم ي�خ��ال��ف ال��د��س�ت��ور و�إال و��ص��ف بعدم
الد�ستورية ،وكذا ال يجوز ان ت�أتي الئحة �أو قرار
على خالف قواعد الد�ستور �أو القانون العادي و�إال
اعتربت الئحة غري �شرعية.
وخمالفة القانون للد�ستور �أو خمالفة الالئحة
لكليهما قد تكون من حيث ال�شكل �أو املو�ضوع ،وهذا
هو املق�صود ب�شرعية الالئحة ود�ستورية القوانني.

أوال :الرقابة القضائية:

ح��ددت امل��ادة ( )153من د�ستور اجلمهورية

ثانيا :رقابة الجهاز:

حدد القانون رقم ( )39ل�سنة 1992م ب�شان
اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة اخت�صا�صات
ووظائف و�صالحيات اجلهاز والتي منحت لتحقيق
الأهداف الثالثة املبينة يف املادة ( )4منه ،كما
حددت امل��ادة (� )5أن��واع الرقابة التي ميار�سها
اجلهاز ،ومنها الرقابة القانونية وتقييم الأو�ضاع
القانونية والتنظيمية.
وتختلف طبيعة الرقابة التي ميار�سها اجلهاز
واملرتبطة بالرقابة على القوانني واللوائح عن
تلك الرقابة الق�ضائية التي متار�س على القوانني
واللوائح وم�شروعيتها.
ف��اجل�ه��از يخت�ص بفح�ص ال�ق��وان�ين واللوائح
والنظم املالية والإداري���ة للتحقق من كفايتها
وحتديد �أوجه الق�صور �أو النق�ص �أو االختالف
فيها ،وبح�سب ما هو من�صو�ص يف املادة (/9ب)
والتي قد تكون من �أ�سبابها حالة من حاالت عدم
امل�شروعية وم��ن ث��م يقرتح اجل�ه��از املعاجلات
ال�لازم��ة لها ورفعها �إل��ى ال�سلطات املخت�صة
ب�إعدادها و�إقرارها و�إ�صدارها.
كما خ��ول اجلهاز وفقا للمادة ( )15/11يف
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المطلب الرابع« :الرقابة
على مشروعية اللوائح
ودستورية القوانين وعالقة
رقابة الجهاز في ذلك»

اليمنية ال�سلطة املخت�صة التي يناط بها الرقابة
على م�شروعية اللوائح ود�ستورية القوانني ،حيث
جعلت ذل��ك من اخت�صا�ص ال�سلطة الق�ضائية
ممثلة باملحكمة العليا على وجه اخل�صو�ص ،فال
يكون للمحاكم العادية احلق يف النظر يف دعاوى
عدم الد�ستورية ،فقد ن�صت املادة ( )186من
قانون املرافعات على ان��ه يتوجب على املحاكم
العادية عند الدفع �أمامها بعدم د�ستورية القوانني
وال�ل��وائ��ح والأن�ظ�م��ة وال �ق��رارات ور�أت املحكمة
ان ال��دف��ع ق��ائ��م على �أ��س��ا���س ان ت��وق��ف النظر
يف ال��دع��وى وترفع الأوراق املتعلقة بالدفع �إلى
الدائرة الد�ستورية باملحكمة العليا التي ميكنها
�إلغاء و�إنهاء حالة عدم امل�شروعية بقرار ي�صدر
منها ب��ذل��ك ،وم��ن ذل��ك ق�ضاء املحكمة العليا
بعدم د�ستورية الفقرة ( )5من املادة ()123
من قانون ال�سلطة املحلية ،واملادة ( )5من قرار
جمل�س ال ��وزراء رق��م ( )283ل�سنة 2001م
ب�ش�أن �أوعية الر�سوم املحلية والتي ت�ضمنت ر�سوم
فتح املحالت التجارية.
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ح��ال وج��د ان ق�صورا يف الأداء م��رده نق�ص �أو
عدم كفاية �أو خلل يف قانون �أو نظام �أو تعليمات،
 ..الخ� ،آن يطلب من اجلهات املخت�صة اتخاذ ما
يلزم لتاليف ذلك اخللل �أو النق�ص.
وب��ذل��ك ف��ان رق��اب��ة اجل�ه��از تكون على القوانني
املرتبطة بعمله ،وي�ك��ون ل��ه حتديد االختالالت
واالختالفات يف الت�شريعات ،وخا�صة ما يخل �أو
يحدث �إرباكا يف العمل الإداري واملايل� ،سواء كان
ب�سبب الق�صور الت�شريعي �أو ع��دم امل�شروعية،
وله –وا�ستنادا الحكام قانونه واملواد املذكورة-
ان ي�ضع املعاجلات للوائح والقرارات التي ت�أتي المطلب الثاني« :أنواع
خمالفة للقوانني وذلك كله يكون بالو�سائل املكفولة
اإللغاء»
قانونا ويف �إطار ال�سعي �إلى حتقيق الأهداف.
الإلغاء نوعان� :إلغاء �صريح و�إلغاء �ضمني:
�أوال :الإلغاء ال�صريح  :ال يثري الإلغاء ال�صريح
الفصل الثاني :إلغاء
�أي �إ�شكال يف حتديد الن�ص والقانون الواجب
التشريع (القانون)
التطبيق بعد حتديد ما �أُلغي ،والإلغاء يكون اما
كليا �أو جزئيا ،ويكون بتحقق الآتي:
المبحث األول :ماهية
يتحقق الإلغاء ال�صريح يف حالة �صدور قانون جديد
اإللغاء وأنواعه:
وين�ص �صراحة على �إلغاء القانون ال�سابق ،مثل �إلغاء
المطلب األول« :ماهية قانون اجلهاز رقم( )54ل�سنة1974م ال�صادر
اإللغاء»
يف �صنعاء والقانون رق��م ( )11ل�سنة1982م
يولد الت�شريع ب�سنه من ال�سلطة املخت�صة ويرحل ب�شان الرقابة واملحا�سبات ال�صادر يف عدن مبوجب
وي��زول ب��الإل�غ��اء والإب �ط��ال ،وي�ترت��ب على �إلغاء قانون اجلهاز رقم( )39ل�سنة1992م.
الت�شريع �آثارا هامة ،وللإلغاء ا�صل يف ال�شريعة كما يتحقق الإلغاء ال�صريح يف �صورة �أخرى ،وهي
الإ�سالمية وي�سمى الن�سخ ت�أ�سي�سا على الآية ان ي�صدر الت�شريع وين�ص على ان العمل به ينتهي
الكرمية ( َما َن ْن َ�س ْخ ِمنْ �آ َي ٍة �أَ ْو ُن ِن�سهَا َن��أْ ِت ِب َخ رْ ٍي بتحقيق �أم��ر معني �أو بانتهاء ف�ترة معينة ،مثل
ِّم ْنهَا �أَ ْو ِم ْث ِلهَا)� ،سورة البقرة �آية.106:
قوانني الطوارئ والقوانني ال�صادرة �أثناء احلرب
والإل��غ��اء ي�صيب ك��ل ال �ق��واع��د ال�ق��ان��ون�ي��ة وكل والقوانني التي ت�صدر لفرتة حمددة ت�صبح ملغية
الت�شريعات �أيا كان م�صدرها �إال انه ابرز ما يكون بانتهاء املدة املحددة ومثاله الالئحة التنفيذية
�أثرا بالن�سبة للقواعد الت�شريعية.
ل�صناديق النظافة والتح�سني والتي ج��اء فيها
تعريف �إلغاء الت�شريع :يق�صد به جتريد الت�شريع تعترب هذه الالئحة م�ؤقتة �إلى حني ت�سلم املجال�س
�أو بع�ض قواعده من قوته امللزمة ،كما يق�صد به :املحلية كافة �صالحياتها املن�صو�ص عليها يف
ن�سخه و�إع��دام��ه عن طريق م�صدر من م�صادر قانون ال�سلطة املحلية.
القانون القادرة على �إن�شاء قواعد قانونية م�ساوية ثانيا :الإلغاء ال�ضمني� :إذا كان الإلغاء ال�صريح
يف ال��درج��ة للت�شريع �أو �أعلى منه ،كما يق�صد ال يثري �إ�شكال يف حتديد الن�ص �أو القانون امللغي
بالإلغاء� :إنهاء العمل بالت�شريع.
و�سريان القانون الآخر فان الإلغاء ال�ضمني على
ويحكم �إلغاء الت�شريع واللوائح مبدءان مهمان ،العك�س يحتاج �إلى البحث ،وهو عادة ما يحدث
الأول :مبد�أ العمل امل�ضاد ،ومفاده ان كل عمل امل���ش��اك��ل يف ع��دم ال �ق��درة ع�ل��ى حت��دي��د الن�ص
موجود ونافذ ال يلغى �إال بعمل �آخر يتعار�ض معه ،الواجب التطبيق ،كون القانون اجلديد ال ين�ص
والثاين :مبد�أ تعادل �أو توازن اال�شكال ،ومعناه ان �صراحة على �إلغاء القانون �أو القاعدة ال�سابقة
�أي عمل قانوين ال ميكن تعديله �أو �إلغا�ؤه �إال بنف�س ب��ل ي�ستخل�ص الإل �غ��اء �ضمنيا ام��ا م��ن تعار�ض
الو�سيلة وبذات الإج��راءات التي �أن�ش�أته ،ولذا ال
يجوز �إلغاء القاعدة القانونية �إال من اجلهة التي
�أ�صدرتها �أو من جهة �أعلى منها مرتبة ،فالقاعدة
الد�ستورية ال يلغيها �إال قاعدة د�ستورية �أخرى،
والقاعدة الت�شريعية ال يلغيها �إال قاعدة ت�شريعية
�أخ ��رى �أو د��س�ت��وري��ة ..باعتبارها �أع�ل��ى منها،
واللوائح ال يجوز �إلغا�ؤها �إال بت�شريع �أو الئحة من
نف�س الدرجة او اعلى منها ويحدث الإلغاء للقانون
كامال �أو لبع�ض ن�صو�صه.

قاعدة قانونية جديدة مع قاعدة قانونية �سابقة
�أو ي�صدر قانون جديد ينظم من جديد نف�س ما
ينظمه القانون ال�سابق ،وال يكون التعار�ض و�سيلة
لتحديد الت�شريع �أو الن�ص امللغي من ال�ساري �إال
�إذا تعذر عمل الن�صني بحيث ال ميكن قراءتهما
مع بع�ضهما� ،أي انه قبل احلكم على ان هناك
تعار�ض بني الن�صو�ص يجب �أوال قراءة الن�صو�ص
مع بع�ضها فان تعذر عمل الن�صني يتم البحث يف
التعار�ض وحتديد الن�ص الواجب التطبيق.
الصورة األولى :التعارض بين
القديم والجديد:
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1.1يف هذه ال�صورة ي�صدر قانون جديد تتعار�ض
ن�صو�صه مع ن�صو�ص الت�شريع القدمي فيفهم
ان الن�ص اجلديد الغى الن�ص ال�ق��دمي ،وال
يكون ذل��ك �إال �إذا ك��ان القانونان متماثلني
والقواعد والن�صو�ص متماثلة� ..أي من نف�س
النوع ،ف�إذا كان الن�ص اجلديد عام ًا يلزم ان
يكون القدمي عام ًا ..وهكذا ،ويكون التعار�ض
والإلغاء كليا �أو جزئيا.
ً
•الإلغاء الكلي� :إذا كان التعار�ض كامال بني
ن�صو�ص الت�شريع اجلديد والقدمي بحيث ال
ميكن تطبيقها معا اعتربت القدمية ملغية
�ضمنا باجلديد احرتاما لإرادة امل�شرع.
•التعار�ض اجلزئي :يكون يف حالة تعار�ض جزء
من الن�ص اجلديد مع جزء من الن�ص القدمي
ويف هذه احلالة ال يكون الإلغاء �إال جزئيا� ..أي
يف ح��دود التعار�ض فقط ،وم��ا ع��دا ذل��ك يظل
واجب التطبيق.
�2.2إذا تعار�ض حكم �أو ن�ص خا�ص يف الت�شريع
اجلديد وحكم �أو ن�ص عام يف الت�شريع القدمي
فهنا نكون �أم��ام تقييد للحكم العام القدمي
باحلكم �أو الن�ص اخلا�ص اجلديد فيقت�صر
الإل �غ��اء على م��ا تعار�ض م��ع الن�ص اجلديد
اخلا�ص وتبقى احكام الت�شريع القدمي �سارية
فيما ع��دا ذل��ك ،مثل ��ص��دور ت�شريع يتناول
اخلدمة يف اجلامعات ،فمثل هذا النظام لن
يكون له ت�أثري على بقاء نظام اخلدمة املدنية
�ساريا يف غري نطاق اجلامعات ،وم��ن �أمثلة
ذلك �أي�ضا الن�ص اخلا�ص الوارد يف الالئحة
التنفيذية لقانون اجل�ه��از ب�شان اجل��زاءات
امل�خ���ص��وم��ة ع�ل��ى امل��وظ �ف�ين وت��وري��ده��ا �إل��ى
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ان �أحكام قانون اجلهاز ..وخا�صة �أحكام املواد
املذكورة �سابقا توجب على ع�ضو اجلهاز �أثناء
قيامه مبهامه الرقابية املوكلة �إليه وفق القانون ان
يجعل مرجعيته يف حتديد املخالفات واملالحظات
و�إب���داء ال ��ر�أي وو��ض��ع امل�ع��اجل��ات م��ا تق�ضي به
القوانني والن�صو�ص امل�شروعة ،ويعالج و�ضع
�أي ن�ص �أو قرار �أو الئحة يعرتيها عيب يف عدم
امل�شروعية ،وبالتايل فان عدم الإمل��ام �أو الفهم
لقواعد واحكام الإلغاء �سواء كان يتعلق بقانون
�أو الئحة �أو ق��رار ي ��ؤدي عند وج��ود اختالف �أو
تعار�ض �إل��ى عدم �صحة النتائج واال�ستنتاجات
وعدم �صحة التو�صيات وعدم دقة املعاجلات يف
حال اجتاه املراجعة واتخاذها الن�ص �أو القانون
�أو القرار امللغي (غري ال�ساري) موجها لها.

المراجع:
1.1د.ع �ل��ي ح�سني جن �ي��ده ،امل��دخ��ل ل��درا� �س��ة القانون
(نظرية القانون) ،مطبعة جامعة القاهرة والكتاب
العام1985م.
2.2د.عبداهلل حممد املخاليف ،املدخل لدرا�سة القانون،
طبعة ،2004مركز الأمني ،جامعة �صنعاء.
3.3د�ستور اجلمهورية اليمنية.
4.4قانون اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة رقم ()39
ل�سنة 1992م وزارة ال�شئون القانونية  -اجلريدة
الر�سمية اجل��زء الرابع ال�صادر بتاريخ � 12شوال
1412هـ املوافق ابريل 1992م.
5.5قانون املرافعات الوالتنفيذ املدين رقم ( )40ل�سنة
2002م وزارة ال�شئون القانونية  -اجلريدة الر�سمية
 العدد  19ال�صادر بتاريخ � 8شعبان 1423هـاملوافق  15اكتوبر 2002م.
6.6القانون امل��دين رق��م  14ل�سنة 2002م  -وزارة
ال�شئون القانونية  -اجلريدة الر�سمية  -العدد 7
اجل��زء الأول ال���ص��ادر بتاريخ � 2صفر 1423هـ
املوافق  15ابريل 2002م.
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�صندوق الرعاية باجلهاز خالفا للحكم العام فيعترب القدمي ملغيا جملة وتف�صيال وحتى ولو مل
الوارد يف الالئحة التنفيذية للقانون املايل يف ين�ص القانون اجلديد على �إلغائه.
املادة ( )164التي توجب التوريد ملا يخ�صم
على جميع املوظفني حل�ساب الإيرادات ،وبذلك المبحث الثاني :أثر فهم
يبقى احلكم العام على جميع املوظفني ما عدا قواعد واحكام اإللغاء في
موظفي اجلهاز.
عمل الجهاز:
�3.3إذا تعار�ض حكم خا�ص قدمي وحكم �أو قاعدة
عامة جديدة يف ه��ذه ال�صورة يبقى احلكم من املعلوم ان عمل اجلهاز من فح�ص ومراجعة
اخلا�ص القدمي �ساريا كا�ستثناء من احلكم لعمليات حما�سبية ومالية و�إداري ��ة �أو عالقات
العام اجل��دي��د ،ويعمل بكليهما �إال �إذا ن�ص تعاقدية تكون الدولة طرفا فيها �أو غري ذلك تتم
الت�شريع اجلديد على �إلغاء احلكم اخلا�ص وفق القوانني وال�ق��رارات واللوائح والت�شريعات
ال�ق��دمي فيما احلكم ال�ع��ام اجل��دي��د ال يلغي النافذة التي حتكم تلك العمليات ،ومن هنا تكون
احلكم اخلا�ص فالأ�صل انه ال يلغى اخلا�ص �إال الن�صو�ص الواردة يف �أي ت�شريع (قانون ،الئحة� ،أو
بحكم خا�ص مثله ،ومن �أمثلة ذلك( :ان نظام قرار) احد املوجهات لأعمال الفح�ص واملراجعة
ال�شهر العقاري ال�صادر بالقانون رقم(� )39إلى جانب املوجهات الأخرى.
ل�سنة1991م ي�ضع حكم ًا خا�ص ًا فيما يتعلق فاجلهاز عند مراجعته مثال للتعاقدات (�أعمال
بنقل ملكية العقار واحلقوق العينية العقارية �إن���ش��ائ�ي��ة ،ت ��وري ��دات ،م ��زاي ��دات ،غ�ير ذل��ك)
الأخ���رى وه��و ان ال تنقل ملكية ال�ع�ق��ار �إال و�أعمال املخازن ،تكون �أحكام قانون املناق�صات
بالت�سجيل يف ال�سجل العقاري ثم جاء القانون واملزايدات واملخازن احلكومية والئحته التنفيذية
املدين ال�صادر يف92م وو�ضع حكما عاما يف
موجها لأع�م��ال امل��راج�ع��ة ،وق��درة امل��راج��ع على
املادة( )518بان تنقل امللكية مبجرد انعقاد
البيع ،وهنا يعمل بالقانون امل��دين كقاعدة التحقق من قانونية تلك التعاقدات والأعمال
عامة يف املنقول ويعمل بال�سجل العقاري فيما املخزنية تكون وفق الن�صو�ص والأحكام الواردة
يف قانون املناق�صات والئحته التنفيذية والقوانني
يتعلق بالعقار).
ومن الأهمية مبكان الإ�شارة �إلى انه يرد يف بع�ض الأخ��رى ذات العالقة .وقد يواجه املراجع عدة
القوانني ن�ص مفاده (يلغى كل ن�ص يتعار�ض واحكام ت�سا�ؤالت لوجود اختالف �أو تعار�ض يف احكام
هذا القانون) وهنا يلزم القول ان ذلك ال يعد �إلغاء قانون املناق�صات وق��وان�ين �أخ��رى تتعلق بذات
ً
�ضمنيا يجب عنده البحث لتحديد العمل مما يحدث عند البع�ض عدم القدرة على
�صريح بل �إلغاء ًا
الن�ص املتعار�ض الذي يعد ملغيا ،ويكون ذلك وفقا حتديد القانون �أو الن�ص الواجب التطبيق نتيجة
لل�ضوابط الواردة يف ال�صورة الأولى.
وجود ذلك التعار�ض واالختالف.
وهنا ت��أت��ي �أهمية فهم ق��واع��د واح�ك��ام الإلغاء
الصورة الثانية :تنظيم القانون التي ت�ساعد املراجع يف حتديد اجت��اه املراجعة
الجــديد لنفس المـــوضوع الذي
وفق الن�ص الواجب التطبيق مما ي�ضمن �صحة
ينظمه القانون السابق:
ويف هذه احلالة ي�أتي القانون اجلديد وينظم ذات نتائج املراجعة وبالتايل �صحة ودق��ة التو�صيات
املو�ضوع الذي نظمه القانون ال�سابق وهنا يكون واملعاجلات التي تو�ضع وفق تلك النتائج.
الإلغاء �ضمنيا ،وي�ستخل�ص من ذلك ان قواعد لذا عند مالحظة وجود اختالف �أو تعار�ض بني
القانون اجلديد �ألغت �ضمنا قواعد القانون القدمي احكام القوانني التي تتعلق مبو�ضوع من موا�ضيع
ويكون الإلغاء كليا (كامال) بغ�ض النظر عن وجود املراجعة يتم تطبيق القواعد والأحكام وال�صور
تعار�ض �أم ال ،ومثاله القانون اخلا�ص باجلامعات التي مت عر�ضها يف �أن��واع الإلغاء و�صوره ،وذلك
اليمنية رقم ( )29ل�سنة88م فقد �صدر قانون بعد ان يتم ق��راءة الن�صو�ص مع بع�ضها وتعذر
اجلامعات اليمنية الآخر برقم ( )18ل�سنة95م �إعمالها معا.

خاتمة:
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لتحقيق جودة
العمل الرقابي

�إعداد :حممد يو�سف ال�صلوي
مراجع بالإدارة العامة
للرقابة على النقل واملوا�صالت

أصبحت التطورات التي يشهدها العالم حاليا في كافة
مجاالت الحياة تؤثر على حجم ونوعية احتياجات المستخدمين
للبيـــانات المالية من المعلومـــــات مما يشكــل تحديــا
كبيـــــــرا لمهــنة المـــراجعة ،واستجابة لهذه التطورات
كان لزامـــــــا على مهنة المراجعة ان تقدم مخرجاتها من
التقارير بجودة عالية تتناسب مع متطلبات المستخدمين
من المعلومات والشفافية والوضوح والجودة.

وعلى اعتبار ان معايري املراجعة هي املوجهات هذه املعايري ،وبيان دالالتها املهنية وعالقتها بجودة
الأ�سا�سية ملهنة املراجعة والتي يتم اال�سرت�شاد بها املراجعة ،وذلك على النحو التايل:
ملمار�سة العمل الرقابي فان العالقة بني هذه املعايري  .أاالستقاللية:
ودرجة اجلودة يف املخرجات الرقابيه لها درجة كبرية تعترب اال�ستقاللية احل���ص��ن احل���ص�ين ال ��ذي من
من الأهمية لدرا�سة هذه العالقة وحتديد م�سئولية خالله يحافظ على جهاز الرقابة من التحيز وي�ضمن
�أجهزة الرقابة جتاه املعايري الرقابية �سن�سلط ال�ضوء حتقيق النزاهة ول�ضمان حتقيق اال�ستقاللية لأع�ضاء
على النقاط التالية:
اجلهاز يجب ان تكون البيئة الداخلية جلهاز الرقابة

1.1ال��ع�لاق��ة ب��ي��ن ال��ج��ودة
ومعايير المراجعة:

العدد  19مــــار�س 2010م

يق�صد باجلودة ان يتم تقدمي اخلدمة وفقا للمعايري
والإر��ش��ادات املقبولة قبوال عاما من هذا التعريف
يت�ضح ان املقيا�س الأ�سا�سي للجودة هو االلتزام
مبعايري املراجعة ،وبنا ًء على ذلك ال تكون املراجعة
ناجحة �إال �إذا مت االلتزام مبعايري املراجعة ،وهو ما
يعني ان املراجعة ال ميكنها حتقيق الأهداف الرقابية
املطلوبة منها �إال �إذا مت االلتزام مبعايري املراجعة.
وه��ذا يو�ضح العالقة القوية بني �أه��داف املراجعة
ومعايري املراجعة ل��ذا ف��ان حتقيق ه��ذه الأه��داف
ب��اجل��ودة العالية يتطلب االل�ت��زام الكامل مبعايري
املراجعة ،كما ي�ؤكد العالقة الطردية بني اجلودة
وم�ع��اي�ير امل��راج �ع��ة ،فكلما زاد االل �ت��زام مبعايري
املراجعة ارتفعت م�ستويات اجلودة يف العمل الرقابي
وخمرجاته ،ولأهمية هذه العالقة �سنقوم بعر�ض

بيئة مثالية وعادلة ،ومن ثم اتخاذ كافة الإجراءات
التي ت�ضمن عدم ت�ضارب امل�صالح بني ع�ضو اجلهاز
واجلهة اخلا�ضعة للرقابة ومن هنا تت�ضح العالقة بني
اال�ستقاللية وحتقيق اجلودة الن اال�ستقاللية تفر�ض
على امل��راج��ع امل��ايل �إ� �ص��دار احلكم املهني النزيه
واملحايد عن املخالفات املالية والإداري ��ة املكت�شفة
�أثناء عملية املراجعة لدعم امل�ساءلة العامة ،وبهذا
تعترب اال�ستقاللية عامال م�ساعدا وحيويا لقيام
جهاز الرقابة مبهامه وواجباته على النحو املطلوب
وباجلودة املنا�سبة.
.بالتأهيل العلمي والعملي:

يعترب الت�أهيل العلمي والعملي �صمام الأمان للجودة،
وهو املحور الأ�سا�سي الذي عن طريقه تتحقق �أهداف
الرقابة باجلودة املطلوبة ومن العوامل التي ت�ؤثر على
الت�أهيل العلمي والعملي الآتي:
•التوظيف :ان ال�سيا�سات التي متار�سها �أجهزة

الرقابة يف عملية التوظيف وكذا املعايري التي تخ�ضع
لها علمية التوظيف �إذا مل يكن غر�ضها اختيار
الكفاءات العالية والقادرة على حتقيق الأهداف
الرقابية فانها تكون عاجزة عن حتقيق اجلودة.
•التدريب امل�ستمر :التدريب يعمل على تطوير
امل�ه��ارات وال �ق��درات و�صقلها وم��ن هنا يجب ان
تتوفر كافة الإمكانيات املادية والب�شرية للتدريب.
•البيئة :وهنا يجب ان تتطور املهارات والقدرات
لأع�ضاء اجلهاز الرقابي مع التطورات البيئية
والتطورات التدريبية.
•الإ���ش��راف امل�ستمر على الأداء :الإ�شراف
امل�ستمر على تنفيذ املهام وكذا املتابعة والتقييم
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امل�ستمر مل�ستويات الأداء يجعل معيار الت�أهيل
العلمي و العملي يحقق اجلودة املطلوبة.
.جب���ذل ال��ع��ن��اي��ة المهنية
المعقولة:
ال يكفي ان يكون املراجع م�ؤه ًال علمي ًا وعملي ًا بل يجب
ان يثبت ذلك الت�أهيل العلمي والعملي على ار�ض
الواقع لتحقيق اجل��ودة ،ولقد �أ�شار املعيار الدويل
رقم( )1من معايري املراجعة الدولية ال�صادرة عن
جلنة معايري املحا�سبة الدولية انه (من �أهم املبادئ
التي حتكم عملية املراجعة هو مبد�أ العناية املهنية
الواجبة �أو توفر املهارة والكفاءة املهنية للمراجع).

وهذا ي�ؤكد ارتباط معيار بذل العناية املهنية بو�ضوح
مبفهوم املهارة والكفاءة املهنية ك�أ�سا�س للجودة،
ل��ذل��ك �إذا �أدى امل��راج��ع عمله ب��اجل��ودة والدقة
املطلوبة ،يعترب انه بذل العناية املهنية املطلوبة.
 .دالتخطيط:
التخطيط املنظم واالقت�صادي والفعال يعمل على
التخفي�ض من خماطر املراجعة وهذا يحقق اجلودة
ويحقق الأهداف املخطط لها ،وهذا يتمثل باالتي:
•جن��اح عملية التخطيط للمراجعة تعترب �ضمان
�أ��س��ا��س��ي لتحقيق �أه� ��داف امل��راج�ع��ة وباجلودة
امل�ط�ل��وب��ة ،ف ��أث �ن��اء عملية التخطيط ي�ت��م و�ضع

�إطار عمل للفح�ص الرقابي يحتوى على �أهداف
املراجعة ونطاقها والإج ��راءات املحددة لتحقيق
هذه الأه��داف من خالل برنامج مراجعة ي�ضمن
�إدارة عملية املراجعة ويحدد نهجها بالفعالية
واجلودة املطلوبة� ،إ�ضافة �إلى ان التخطيط ي�ضمن
�سالمة ت��وزي��ع م ��وارد امل��راج�ع��ة بكفاءة وفعالية
و�إعداد التقارير يف احلدود الزمنية امل�سموح بها.
•ويف م��رح�ل��ة التخطيط ي�ت��م حت��دي��د املخاطر
واملعوقات التي تتحكم بتحديد اجل��ودة و�سري
العمل ال��رق��اب��ي ،وب��ال�ت��ايل حت��دي��د الإج���راءات
ال�لازم��ة للحد م��ن املعوقات واملخاطر وتوفري
الو�سيلة وامل�ج��ال لفهم كل �إج ��راءات املراجعة
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واملتمثلة مبذكرة التخطيط ،و�إعطاء املوجهات
لطبيعة �إج ��راءات الفح�ص وم��داه��ا من خالل
حتديد م�ستوى الأهمية الن�سبية.
•ل��ذل��ك ف��ان ج��ودة عملية التخطيط ه��ي املعيار
احلقيقي ل�ضمان تقدمي خدمات رقابية متكاملة
وباجلودة املطلوبة.
 .هت��ق��ي��ي��م ن��ظ��ام ال��رق��اب��ة
الداخلية:
التقييم الدقيق لنظام الرقابة الداخلية يعترب امل�ؤ�شر
الذي يعتمد عليه املراجع يف تقدير املخاطر (خماطر
يجب على المراجع أثناء تنفيذ
الرقابة) والعالقة الوثيقة بني تقييم نظام الرقابة
المراجعة االلتزام باالتي:
الداخلية وبني دعم امل�ساءلة ترتبط بوحدة الهدف،
الن الهدف الفرعي لعلمية املراجعة هو (اكت�شاف
•ان يقوم بتقدير املخاطر عن التخطيط ملراجعة
الأخطاء وبالتايل دعم امل�ساءلة) الن اكت�شاف الأخطاء
القوائم املالية على م�ستوى كل ح�ساب.
واملخالفات املالية مقيا�س من مقايي�س اجلودة.
•ان يكون التخطيط ب�أ�سلوب منظم ويتم فيه مراعاة
كما ان الإ�شراف الفعال على عملية التخطيط وعلى
االقت�صاد والكفاءة والفعالية.
�أعمال املراجعة �ضروري لنجاح التخطيط وحتقيق
•ان يقوم بدرا�سة وتقييم نظام الرقابة الداخلية
اجل��ودة ،النه �إذا كانت معايري املراجعة ت�سعى �إلى
ح�سب نوع الرقابة املنفذ ،بحيث ي�ضمن �سالمة
حتقيق اجل��ودة ،ف��ان الإ��ش��راف الفعال على �أعمال
واكتمال البيانات.
املراجعة �ضمان لتحقيق اجل��ودة ،وبالتايل حتقيق
الأه� ��داف ال��رق��اب�ي��ة ،حيث ان ال�غ��ر���ض م��ن عملية 2.2مسئولية جهــــاز الرقابة •ان يتوخى احل��ذر املهني املطلوب عند جمع �أدلة
الإ��ش��راف يتمثل يف الت�أكد من و�ضوح الأه��داف يف تجاه معايير المراجعة:
الإثبات وتقوميها وان تكون الإثباتات كافية وقوية
ال�صلة باملو�ضوع حمل املراجعة.
مرحلة التخطيط وكذا الت�أكد من حتقيقها بالكفاءة تتمثل م�سئولية جهاز الرقابة جتاه معايري املراجعة باالتي:
املطلوبة ،ويعترب الإ�شراف ال�ضمان الكايف حلل كافة •احل��ر���ص على ال��وف��اء مب�سئولياته طبقا ل�سيا�سات •ان يكون على فهم بالأ�ساليب والإجراءات اخلا�صة
ال�صعوبات التي تقف حجر عرثة �أمام املراجعة.
اجلهاز واملعايري املهنية واملتطلبات القانونية الالزمة .بجمع �أدلة الإثبات.
وخال�صة القول يعترب الإ�شراف �ضمان للتحقق من •تبني ال�سيا�سات الالزمة لتحقيق �أهداف املعايري
ً
وختاما فانه يف �ضوء ما �سبق ن�ستنتج ان االلتزام مبعايري
جودة الأداء الرقابي واحلل لكل ال�صعوبات واملعوقات املهنية واملتطلبات القانونية الالزمة.
املراجعة يحقق اجلودة يف الأداء وي�ضمن تقدمي كافة
التي حتول دون حتقيق اجلودة.
•ال�سعي دائما �إلى تطوير �أداء طاقمه الوظيفي من املعلومات التي ت�ساعد على حتقيق الأهداف الرقابية،
خ�لال �أنظمة حتفيز الأداء الفعال ،وم��ن خالل
 .وأدلة اإلثبات:
وتلبي احتياجات امل�ستخدمني من املعلومات.
خطط التطوير الفردية.
�إذا كانت �أدل��ة الإثبات كافية ومالئمة وقوية ووثيقة •التعيني والإبقاء فقط على الأ�شخا�ص الذين لديهم لهذا يجب على جهاز الرقابة والأع�ضاء الفنيني االلتزام
خللق واملثابرة الالزمة بامل�سئوليات املهنية جتاه هذه املعايري ،والتي مت تو�ضيحها
ال�صلة مبو�ضوع املراجعة فانها تعطي جلهاز الرقابة الذكاء والتعليم الكايف وا ُ
احلق يف �إقامة احلجة القانونية وتدعم نتائج عملية
ل�ضمان حتقيق اجلودة يف خمرجات العمل الرقابي.
للقيام بامل�سئوليات املهنية.
املراجعة وتعطي الأ�سا�س ال��ذي ت�ستند عليه عملية
•التدريب للمراجعني علمي ًا وعملي ًا و�سلوكي ًا ون�شر
المراجع:
امل�ساءلة وتعك�س جودة الأداء.
تعاليم الأمانة وال�سلوك القومي عن طريق الت�أثري
1.1االنتو�ساي ،جلنة قواعد الرقابة املالية باملنظمة
 .زالمعايير األخالقية:
والقدوة واملحاكاة.
الدولية للهيئات العليا للرقابة املالية ،ترجمة �أ.د/
�إذا كان االلتزام مبعايري املراجعة ي��ؤدي �إل��ى حتقيق •الإ�شراف والتقييم امل�ستمر للجانب العملي ومراعاة
طارق ال�ساطي (قواعد الرقابة املالية) 1997م.
اجلودة يف خمرجات العمل الرقابي فانه ال ميكن ان جوانب ال�ضعف والق�صور يف الأداء و�إعداد اخلطط
2.2املجمع العربي للمحا�سبني ال�ق��ان��ون�ين ،معايري
يتم االل �ت��زام مبعايري امل��راج�ع��ة ب��دون وج��ود معايري والأبحاث الكافية ملعاجلة ذلك.
املراجعة الدولية املطبقة1998 ،م.
�أخالقية يتم اال�ستناد �إليها لتحقيق هذه املعايري ،ومن •تخ�صي�ص �إدارة يف جهاز الرقابة ملراقبة اجلودة
3.3جملة الرقابة املالية ،من�شورات املجموعة العربية
ناحية �أخرى ال ميكن حتقيق اجلودة بدون وجود معايري وان تقوم هذه الإدارة ب�إعداد تقارير �شهرية تو�ضح
للأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة يف الدول
فيها االنحرافات بني اجل��ودة املحققة واجلودة
�أخالقية تدعم اجلودة ،وهذا يتمثل من خالل الآتي:
العربية ،تون�س ،ال�سنة اخلام�سة ع�شر ،العدد29
•االلتزام باملعايري الأخالقية املتمثلة باملو�ضوعية املخطط لها ليتم اخ��ذ ج��وان��ب الق�صور بعني
ل�سنة 1996م ،العدد 33ل�سنة 1998م.
والنزاهة والأم��ان��ة واال�ستقامة مهم ج��دا لدعم االعتبار و�إعداد اخلطط الالزمة للحد منها.
اال�ستقاللية ال�ت��ي تعترب �أه��م معايري املراجعة
وجوهر العملية الرقابية.
•وملا كانت خمرجات جهاز الرقابة من املعلومات
وال�ت�ق��اري��ر ت�ق��دم �إل ��ى جميع امل�ستخدمني لهذه
التقارير من ذوي امل�صالح املت�ضاربة ،وحتى تنال
هذه املخرجات الرقابية ثقة امل�ستخدمني وت�ؤكد
التزام جهاز الرقابة باال�ستقاللية وعدم حتيزه �إلى
�أي طرف من ذوي امل�صالح املت�ضاربة كان لزام ًا
على املراجعني ان ي�سلكوا �سلوكا بعيدا عن كافة
ال�شبهات وامل�آخذ وان يطبقوا املتطلبات الأخالقية
املتمثلة بالنزاهة وامل�صداقية والأم��ان��ة وال�سرية
واال�ستقامة..الخ.
•�إ�ضافة �إلى �أن الثقة الناجتة عن التزام املراجعني
باملعايري الأخ�لاق�ي��ة غ�ير كافية لالعتماد على
التقارير الرقابية من قبل امل�ستخدم حيث يجب ان
يتوفر �إلى جانب هذه الثقة ثقة بجودة املخرجات
الرقابية ،ولتحقيق ذلك يجب ان ي�ستخدم مراجعو
اجلهاز الطرائق واملمار�سات الأعلى ج��ودة عند
تنفيذ مهامهم الرقابية.

•الأخذ بعني االعتبار حجم ومهارات الطاقم الوظيفي
املتوفر عند التخطيط ل�ضمان جودة التخطيط.
•االحتفاظ بنظام رقابة داخلي مالئم يقوم بعملية
التوجيه و�إر�شاد الرقابة والإ�شراف عليها ل�ضمان
جودة الإجراءات املتعلقة بالإ�شراف.
•ان يو�ضع يف االعتبار �أهمية الدليل عند التخطيط
للرقابة واختيار �أ�سلوبها وان تكون الإثباتات كاملة
و�شاملة وجديرة بالثقة لدعم ا�ستنتاجات �صحيحة
ومالئمة ومو�ضوعية.

العدد  19مــــار�س 2010م
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التفويض في مجال العمل الرقابي

وكيفية تحقيق أقصى
استفادة من مزاياه
على مدى السنوات الماضية تزايد بصورة ملموسة االهتمام
بالتقارير الرقابية ..إضافة إلى بروز أدبيات متنامية إعالميا
عن المسائل المتصلة باألوراق المالية ..مكافحة الفساد..
غسيل األم��وال ..تداعيات األزمة االقتصادية ..التصفية..
اإلف�لاس ..وضع اليد ..في ال��دول المتقدمة ،في محاولة
الستكشاف برامج تحفيز اقتصادية انفرادية..
ذك��ر ع��ن ه�ي���س��او (زع �ي��م �صيني م��ن رواد عمل املر�أة بجدار ًة ملحوظ ًة رغم ًا عن كونها
احلداثة) كان يف معية �سائق �سيارته ..عندما تق�ضي بو�ضوح وقت ًا اقل يف العمل "طبقا ملا
انطف�أت �أن��وار �إ��ش��ارات امل��رور يف اح��د تقاطع تعك�سه بيانات ا�ستخدام الوقت".
احد ال�شوارع ..ف�س�أل ال�سائق� :إلى �أين نتجه؟
فرد عليه هي�ساوّ � :أ�شر ي�سار ًا واطلع ميين ًا!! ومن
�ضحك �أخريا �ضحك كثريا ،فال�سيا�سات الدولية
غام�ضة �أحيانا وتبدو على غري ما تطبق ..مما وبنظرة �سريعة ملنظومة اخل��دم��ة املدنية
جعل بحث جذور الأزمة املالية �صعبا ،والقوائم ودوره��ا يف م�ساعدة الكوادر الب�شرية على
املالية ومدخالتها لي�ست ا�ستثنا ًء.
�أداء مهامها ..جند انها تتمثل يف:

أو ًال:منظومة الخدمة
المدنية:
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وعودة لذي بدء ..فقد �أ�سهمت يف اجلمهورية
اليمنية ب�صورة ايجابيه ج��وان��ب �سيا�سة
برنامج الإ�صالح االقت�صادي وحتديث اخلدمة
املدنية ..فيما ط��ر�أ على الهياكل الوظيفية
ملعاجلة التفاوت يف الدخل ..ت�أ�سي�سا على
قاعدة بيانات ( )data baseوحو�سبة
ملعطيات التدرج الوظيفي ..الت�أهيل� ..سنوات
اخلدمة ..الخ ،مما �شكل واقع ًا ايجابي ًا حلل
ق�ضايا اخل��دم��ة امل��دن�ي��ة وت��وازن �ه��ا� -سعيا
لتطوير الأداء الت�شغيلي و�إ�سرتاتيجية تنمية
املوارد الب�شرية� -أي�ض ًا ارتفعت م�شاركة قوة

•الهياكل التنظيمية ،الأنظمة والقوانني:
تعترب عوامل م�ساعدة للكوادر الب�شرية
املهي�أة للقيام ب�أداء املهام وتنفيذ الأن�شطة
امل�ستهدفة ..ودور القيادة الر�شيدة يف
ت�سخري الإمكانات املتاحة لأق�صى حد
لإفادة املتلقني وك�سب ر�ضاهم.
•ات �خ��اذ ال �ق��رارات واالجن � ��ازات :عملية
�إدارية ممار�سة يف ظل حمددات و�سقوف
ك� ٌل ح�سب �ش�أنه الوظيفي ..ترقى وفقا
للدرجات القيادية والإ�شرافية.
•ف ��الأداء املهني يعتمد الت�صور الذهني

مبارك �إ�سماعيل احمد
خبري بالقطاع االقت�صادي

ل�ل�أح �ك��ام وف ��ق امل �ع��اي�ير والقيا�سات
والإجراءات املرعية.
�إال �أن النهج امل�ألوف عامة لإعداد املخرجات
والتقارير الرقابية الذي يعتمد امل�سار البنائي
والتكميلي وكذا ال�شكل املخت�صر لي�س مر�ضيا
كل الر�ضا مهنيا ..ال�ستغراقه الوقت ..مبا
يفت ع�ضد امل�سئولية كما ال ي�ساعد على الأقل
يف تقييم الأداء امليداين للموارد املهنية ومنهج
الفح�ص والأدوات املنا�سبة وخطة �إدارة الوقت
والتي متثل الأ�سا�س لإدارة املراجعة.

ثاني ًا :مبدأالتفويض:
كلنا �سمع ب��ال�ت�ف��وي����ض ..ل�ك��ن ال�ق�ل��ة فقط
يفهمونه ،فقد تتداخل معاين التفوي�ض،
الإ��س�ن��اد ،الإح��ال��ة ،التكليف ..فهي لي�ست
م�ترادف��ات ،مبعنى اختالفها يف ال�صيغ..
واتفاقها يف امل�ع�ن��ى" ..كالأ�سد والليث"،
وان تكن �ألفاظها ذات �أهمية لغوية ..حيث
يتحدد مدلولها يف �إط��ار ال�سياق والبيئة،
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 .أالمعلومات:

من البديهي �أن تكون هناك وفرة يف املعلومات
وق �ل��ة يف ال �ن �ت��ائ��ج ..ول��ن يكتب ال�ن�ج��اح لهذا
املنحى الإداري� ..إال �إذا توفرت فر�ص الإطالع
والتدفق للمعلومات والتقارير ذات العالقة..
عما ينجزه الآخ� ��رون ..كاعتمـادات متبادلة
( )Mutual Dependabilityذات
�شفافية ومو�ضوعية ،فقد تطورت امل�ؤ�س�سات،
الهيئات ،الوزارات ..،الخ بطرق تبدو معها �أنها
خارج نطاق ال�سيطرة و�أ�صبح ي�صعب فهمها..
�إال من خ�لال النظر يف العالقات القائمة بني
خمتلف �أق�سامها ..و�إدارت �ه��ا ..والتي بدورها

العدد  19مــــار�س 2010م

حني ال تخرج �أغرا�ضـــــها عن كونها� .أن تعهــــــد ب�شريا ..حم��دودة ..حتتاج حلنكة �إداري��ة ،و�آلية
خلق و�إبداع ..وتبادل مواقع ..وفقا لعائد القدرات
ب�سلطاتك للآخرين.
وامللكات املتاحة ..فالآخرون من لديهم الت�صور
لكن يكمن املحك يف  :من هم الآخرين؟
فالأعمال املوكلة لي�ست ب�سيطة �أو �سطحية ..بل ال�شامل م�صحوبا باخلربة والتدريب و القدرة على
حت��دي ذهني وممار�سة معايري متعارف عليها املالحظة يف جمال الرقابة على الوجه الأخ�ص.
وجهد يبذل ملجابهة املخاطر ..جتنبا للأخطاء ثالث ًا :القواعد والموجهات
ال�شائعة ..حفاظا على احلركة الكلية واالجتاه
العامة لتحقيق أقصى
اخلا�ص مبا ال يفقد الهدف والأدوار املنوطة.
استفادة من التفويض:
كما �أن املوارد الب�شرية تتفاوت قدراتها الإدراكية ..حتى جتعل يف مقدور الآخ��ري��ن اجن��از الأعمال
ويف املجال الرقابي املهني ال موقع ملن �شعاره ..املوكلة ..يجب �أن تت�أكد-:
ملاذا اتعب نف�سي؟!
�1.1أنهم يدركون متام ًا ما تريد.
فه�ؤالء قليلو املهارة املهنية ..ولديهم انخفا�ض �2.2أنهم لديهم ال�سلطات والو�سائل.
يف القدرة على التوا�صل مع اخلارج ..وقد ارت�أوا �3.3أنهم يدركون كيفية القيام باملهمة.
ال��رك��وب ب��امل�ج��ان ،وم��ا دام��ت جماعية املزايا وينبغي �أن ال ُ يرتك املكلف (املفو�ض ب�أداء مهام
واملكا�سب �سيان ورمب��ا �أوف��ر دون ف��وارق املواقع رقابية) يف حالة �إلتبا�س ،مبعنى انه ينبغي �أن
�أو عناء مبا ت�سبب يف هجرة امل�ه��ام� ..أو تنفيذ يكتمل لديه الفهم وتتوفر لديه خانة ينتظر �أن
�أعمال خارج �إطار �أوامر الت�أ�سي�س �أحيانا ..رف�ضا متلأ بوا�سطته ،وي�ضفي عليه ب�صماته ..الن اكرب
للمخاطر ومعاناتها ..مبا جعل امل��وارد املهنية م�شكالت التفوي�ض الكارثية هي �إعطاء املر�ؤو�س

االنطباع انه يفهم �شيئا وهو يف الواقع ال يفهمه،
وب�أن يفت�ش على غر�ضه يف املكان اخلط�أ.
�اف للمكلف ب�أداء
لذلك الب��د من توفري فهم ك� ٍ
امل �ه��ام ال��رق��اب�ي��ة وت��وج�ي�ه��ات وا��ض�ح��ة احل��دود
والتفوي�ض وامل�سئوليات املرتتبة عنها ،وخا�صة يف
املجاالت التالية:
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تتطلب �أن يكون تق�سيم العمل فيها قائم ًا على
نظام معلومات �سليم (information
 )reporting systemكما ان �أجهزة
ال��دول��ة يف جمملها م�ؤ�س�سة واح ��دة اقت�ضت
ظروف العمل �أن توزع �أعباءها ..باعتبارها جزء
من كيان دولة واحدة لها �أن�شطة خمتلفة ،ولكنها
بالقدر نف�سه متكاملة.
.بمجاالت التفويض:

ال�س�ؤال املطروح :ماذا تفو�ض؟
نقطة البداية �أن تبد�أ بالأعمال التي خربتها..
وعملتها من قبل ترقيتك لوظيفتك احلالية ..ومبا
ميكن القيا�س عليها ..باالطمئنان على اجنازها..
لي�صبح هناك مت�سع من الوقت .ال�ستقبال الأعباء
اجلديدة ،ت�ؤدى ب�صورة �سليمة خالية من الأخطاء
الفادحة ،بعد حم��اوالت ا�ستك�شافية وجتريبية
ملعرفة القدرات املطلوبة لأداء املهام ..كاملباد�أة
با�ستقاللية ،وامل�شاركة يف الأخ��ذ على عاتقهم
بامل�سئولية ..وبذل املجهود بالنظر �إلى امل�شكالت
ويف تناولها فر�ص للتعلم والتدريب ..تعد جوانب
ايجابية تتطلب الت�شجيع واملثابرة لتنميتها.
ب��دون التفوي�ضُ ..تفقد القيمة امل�ضافة ..يف
العمل اجلماعي واالت�صال بالآخرين ..ومعرفة
لغة التوا�صل م��ع اخل ��ارج ..ب��االل�ت��زام و�إح��راز
ال�صواب ..مبا يو�سع �آفاق العاملني املعرفية.
.جالمحاذير:
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اح��د املفاهيم اخلاطئة ..يف �إع�ط��اء ال�سلطات
للآخرين ،مبا يوحي �أو يف�سر بفقدان ال�سيطرة
– لي�ست هذه ق�ضية – �إذا دربت مر�ؤو�سيك على
القيا�سات واملعايري التي تقيم بها الأعمال ..الن
التكليف ال يعني �أن يرتدد موظفك بالوقوف على
ر�أ�سك يف ال�صغائر بني الفينة والأخ��رى ..رمبا
ل�شيء يف نف�سه ..وك�أنك تقوم بالعمل ب�شخ�صك..
حينها ال ب��د م��ن امل��واج�ه��ة� ..أن يفهم موظفك
�ضرورة االعتماد على ق��درات��ه ..بان يبحث عن
الإجابات بكل الو�سائل ويعتمد على نف�سه �أوال.
كما ال يجب �أن يفهم التفوي�ض �أو الإح��ال��ة..
ك�إغراق ( )dumpingب�إلقاء تبعة �أو الف�شل
على الآخرين.
و�إذا حدث خط�أ ..البد من �إعادة النظر ملعرفة �أين
خرج التفوي�ض عن جادة الطريق ..و�إزاء الأخطاء..
يجب �أن ال يكون رد الفعل انفعايل ..بالتمركز �أو

االحتكار مبا يقود �إل��ى �إحباط موظفيك ..كونك ورمب ��ا ين�شد امل���س��اع��دة دون متعن ي��ذك��ر� ..أو
تقوم بالأعمال بنف�سك بدون م�شاركة ..مبا يرتتب دراية باخلربات واملهارات التي قد تكون النتائج
من فقدان الثقة يف كال الطرفني.
ك��ارث�ي��ة ..وم��ن ناحية �أخ ��رى ف��ان الإف� ��راط يف
التفوي�ض قد يعر�ض الوظيفة العامة العتبارات
 .داألعمال التي ال تفوض:
العمل اخلا�ص وجملبة للأهواء ال�شخ�صية مبا قد
طاملا فو�ضت ..ماذا تفعل؟
ما زلت تاج ًا لر�صد ورقابة الأعمال التي كلفت يقود للف�ساد �أحيانا.
محُ
.بالتفويض بالقياس الواحدي
بها الآخ��ري��ن ..ب��ان ت�ستمر يف تطوير قدراتك
(:)unitary
وقدرات موظفيك ..فتقارير التطوير ..اللقاءات..
املتابعة بو�سائل االت�صال املختلفة ..وحتديث يختلف �أي عمل تفوي�ضي ب��اخ�ت�لاف املهمة..
و�سائل التدريب النظري ..ملواكبة بناء القدرات ..وكذا قدرات املكلف من حيث الت�أهيل ،املهارات
ورعاية امل�ستفيدين باالت�صال وتلبية احتياجاتهم ال�شخ�صية والعملية ..ملقابلة �أداء املهمة ..بحيث
ال ميكن اعتماد تفوي�ض قيا�سي بامل�سطرة يطبق
من معلومات وتقارير.
هناك �أعمال ال تفو�ض ..ب�ش�أن ت�شكيل ال�سيا�سات على الكل.
العامة ..واخلطط الإ�سرتاتيجية ..من حيث �إن البع�ض ال يطيق املالحقة الل�صيقة ..طاملا برهن
الإع ��داد والن�شر وتف�سري مراميها ..كما �أن عن جدارة ميكن االكتفاء بالتقارير التطويرية..
�أعمال التقييم مبا يحفز ..الرتقيات� ،إعادة احلوار واالت�صال بني الفينة والأخرى ..ك�أ�سلوب
النظر يف الأداء والإ� �ش��ادة ..ورمب��ا الت�أنيب ..للتعامل جتاه الطرف الثاين.
مبا يلزم من �شرح ..وعلى انفراد ما �أمكن ..وب��اع�ت�م��اد الأ� �س �ل��وب ال�ت��دري�ج��ي م��ع م��ن ه��م يف
وطرح املعاجلات بالنظر �إلى الأمام ..ولي�س �إلى ب��داي��ة اخل��دم��ة� ..أو حت��ت ال�ت�م��ري��ن الداخلي
اخللف� ..ستثمر بذور تلك املجهودات املبذولة ميكن املتابعة الل�صيقة �أن جتد �صدى ايجابي
باعتبارات االهتمام واحل��ر���ص مبا ي�شجع على
بالتدريب واملمار�سة.
طرح اال�ستف�سارات و�إبراز ال�سلوكيات االيجابية
وب ��إع �ط��اء ف��ر���ص للممار�سة وال�ق�ي��ام ب���الأدوار
رابع ًا :عيوب التفويض:
م�ستقبال ..باال�ستجابة لالنطباعات النف�سية
التفوي�ض من �أك�ثر ال�ساحات �صعوبة ..يف ذات وال�سلوكية مبا ي�شجع على بلوغ الأهداف يف كيفية
ال��وق��ت ..هو الأك�ثر عطاء للمهارات الإداري ��ة ..التعامل مع املر�ؤو�سني.
بقدر �إمكانات ال�شخ�ص املمار�س له ..و�إذا �شعر
ال�شخ�ص ب��ان التفوي�ض ال يعود عليه بالنفع. ..جاإلخ��ف��اق ف��ي الحفاظ على
قنوات االتصال:
غــــــــالبا ما يكت�شف ارتكابه لبع�ض الأخطاء..
يثمر التفوي�ض باحلفاظ على م��ا ي�شجع على
عند منحه.
االت�صال ..حيث ان م�صري التفوي�ض الف�شل� ..إذا
 .أاإلخفاق في إعطاء التفويض
تف�شى الإح�سا�س بالرهبة �أو اخل��وف ..مبا يقود
الكافي:
�أحيانا للإخفاء بغية حماية ال�شخ�ص لنف�سه..
�إذا ت�أكد ب�أنه ال يعطي تفوي�ضا بالقدر املعقول ..وبذلك قد يفوت معلومة هامة �أو �ضرورية لإجناح
على امل�سئول �إع ��داد قائمة بالتفوي�ضات التي املهمة ..فكال الطرفني �ضار ..النعدام االت�صال
منحها ..وتلك التي مل مينحها للآخرين ..يلزم �أن ب�سبب االنغالق ..وطبيعي وجود �صعوبات تتطلب
يجد �إجابة على ال�س�ؤال :ملاذا مل �أفو�ض الغري؟ ..تبادل املعلومات �أو اخلربات ..ولأغرا�ض املتابعة
وقد يفاج�أ بالإجابات التي حالت دون التفوي�ض .و�أي تطورات حادثة ..وحتى ال ي�ستدرك بعد جهد
الن اال�ست�سالم ل�ضغوط الأعمال اليومية �سينتهي فيما ال طائل منه قد �أُهدر خ�صم ًا على التوقيت
�إلى تعاي�ش منقو�ص وعدم توازن ..يحول دون حل وحداثة املعلومة املطلوبة التخاذ القرار ..الخ،
امل�شكالت ..فالإنغما�س بالأعمال التي يجيدها ..وذلك لتدارك ال�صعوبات الكامنة يف التف�سريات
ً
و�أحيانا عند خط النهاية ..قد ي�ضيق الوقت ..وجتنب التخوف كيما ينجح التوا�صل لإمكانية
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الو�صول �إلى النتائج ب�صورة م�شرتكة.
املفتاحية ت ��در�أ ت��راك��م اخل �ط ��أ ..بامل�شاركة
 .دال��ف��ش��ل ف���ي ت����رك حيز االيجابية واحلنكة الإدارية.
لألخطاء:

�إن املحاكاة �أو تخيل املواقف يتيح فر�ص التعرف
على املخاطر ..ليجعل يف الإمكان معاجلتها� ..أو
اتخاذ ما تتطلب من و�سائل ..ولأغرا�ض التكيف
( ..)adaptationول�ت�ف��ادي الإح�سا�س
بتوقع الإتقان من �أول وهلة ..وتوقع اخلط�أ وارد
مل��ا يتطلب التحوط واملعاجلة م��ن الطرفني..
لأن الت�ضييق يحول دون تو�سيع دائ��رة ك�سب
اخلربات ..وتفتح لغة التعامل مع الآخرين ..وما
دام هناك �أمر واحد نقدره جميعا ..ون�شرتك
فيه ..وهو الوقت ..فالتفوي�ض يحتاج �أحيانا الن
ي�ستثمر الطرفني الوقت ليقود الطرفني ملمار�سة
�سليمة متوازنة لاللتقاء يف نقاط ..ي�سهل بعدها
االنطالق ملراحل للت�أكد من �سالمة تدرج العمل
وتطوره ..كما ان هناك �أعمال يف اال�ستطاعة
القيام ب�ه��ا ..لكن مل تتح لها فر�صة تن�شيط
الطاقات الإدراكية ..لتثمر دون �سابق جتربة.
�إذا كنت يف حالة �شك فو�ض غ�يرك ..مواقف
قد جتابه امل�سئولني ..وبديهي �أن تكون هناك
خماطر حتتاج �إلى تلطيف ()mitigation
من كال الطرفني ..حت�سبا لل�صواب ..ولي�س
م �ع��ان��اة �أو م��دع��اة الق �ت �ن��اع يف ع ��دم ج��دوى
التفوي�ض ..فجدولة نقاط ال�ضوابط واملفا�صل

 .هالفشل في إحكام عقدة أو
ربط التفويض:

خامس ًا :وفي المجال
الرقابي المهني توضع
النقاط فوق الحروف عند
االختتام:

م�ت��ى م��ا اك�ت�م��ل ع�م��ل ال�ت�ك�ل�ي��ف ..ف ��ان اجل��زء كيف ينهي الفاح�ص �أعماله ؟ وال�س�ؤال املثري
ال� �ه ��ام امل �ت �ب �ق��ي ال � ��ذي ي �ج��ب اجن� � � ��ازه ..هو لالهتمام حول �إدارة الوقت ك�أحد عنا�صر �إدارة
ال � ��وق � ��وف وال� �ن� �ظ ��ر �إل � � ��ى اخل� �ل ��ف لإج � � ��راء املراجعة (:)audit management
ال�ت�ق�ي�ي��م امل �ط �ل��وب ل�ل�م�ه�م��ة ..ف �ك�لا الطرفني
 .أوتتمثـــل إدارة الوقت (time
امل �� �س �ئ��ول ال���ذي ف��و���ض وال���ش�خ����ص ال���ذي مت )managementفي الشكل
تفوي�ضه -قد عرفا �أ�شياء جديدة خالل ممار�سة
التالي:
عملية التفوي�ض ..فالطرف الآخر قد تعرف على
.بالنظر في اكتمال (المهمة/
عمل جديد ..كما ان امل�سئول جني معلومات قيمة
التكليف):
عن �إمكانات مندوبه العملية والذهنية.
ف��ال�ت�ف��وي����ض اخ �ت �ب��ار ح�ق�ي�ق��ي خل�ب�رة وم �ه��ارة 1.1ارجع للوراء وانظر:
 فيما �إذا كانت قد حتققت الأهداف.
امل�سئول ..فهو يوظف قدراته التنظيمية يف ات�ساق
 و�أجنز كل العمل املطلوب وب�صورة مالئمة.
مع عمليات �أخ��رى يف الهيئة وفقا للنظام املتبع
 وفيما �إذا مت التو�صل خلال�صة �صحيحة.
لإنتاج املخرجات ..وفيه حت��دى ال بد �أن يقابل
2.2افح�ص وتابع:
باحلر�ص وبذل العناية لإجناح املهام.
 الفاح�صني.
كما �أن اال�ستفادة من ال�سلبيات الحقا مبا ميكن من
 �أوراق العمل.
معاجلة نقاط ال�ضعف واخللل ..مم�سك ًا بخيوط
التدريب باملمار�سة لرتقية الأداء على ار�ض الواقع 3.3انهي العمل:
 �إعداد امل�سودات.
والعمل اجلماعي الن من ميار�س عمله منفردا ال
 التو�صيات.
يجد الوقت الكايف للإملام بكل التفا�صيل ،ولن
يتـــــــــ�أتى هـــــــــــذا �إال �إذا مـــــــــار�س املهمة يف 4.4مناق�شة:
 النتائج.
�إطار املجموعة.
 التقرير.
 االجنازات امللمو�سة.
خــــاتمة:
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ان الأزمة العاملية احلادثة ت�سببت يف ن�شر ثقافة
حما�سبية ورقابية لها تبعات يف �إدارة الأزم��ة
( )Crisis Managementتتطلب
حت�سني �إدارة اخلدمة املدنية عامة واالهتمام
ب�إدارة الرقابة ،ويف جماالت الفح�ص خا�صة �إدارة
املراجعة (.)Audit Management
وبالتايل ف�إن �إدارة الوقت وخطة املراجعة تتطلب
خربات معينة على قلتها حتتاج حل�سن �إدارة ميدانية
وحتفيز ،ومن ناحية ثانية فان للتدريب باملمار�سة
دور ايجابي �إذا �أح�سن ا�ستعماله مع التفوي�ض لدرء
خماطر الأخطاء ،الن الأخطار املهنية كارثية ،وكذا
الت�أخري الزمني الذي ت�ستغرقه.
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إحصائية بقضايا المال العام
خالل الفصل الرابع من العام 2009م

�إع ــداد /الإدارة الع ــامة لل�شئ ــون القــانونية

العدد  19مــــار�س 2010م

ي�أتي �إ�صدار اجلهاز للتقرير الف�صلي لق�ضايا
املال العام عن الف�صل الرابع من عام2009م
ك�أحد املخرجات الرقابية املن�صو�ص عليها يف
قانون اجلهاز رقم()39ل�سنة92م.
ومتثل ق�ضايا امل��ال العام �أح��د نتائج �أعمال
الفح�ص واملراجعة التي ينفذها اجلهاز وفق ًا
ملنهجيته الرقابية املعتمدة.
كما ت�أتي متابعة اجلهاز لتلك الق�ضايا �إلى جانب
البالغات التي يتلقاها من اجلهات امل�شمولة برقابته

واملحالة �إلى اجلهات الإدارية والأمنية والق�ضائية
� ً
إ�ستنادا �إلى ال�صالحيات املخولة له مبوجب قانونه
ً
ووفقا للآلية القانونية والنظامية للإحالة واملتابعة
ً
تن�سيقا مع اجلهات الأمنية
يف املراحل املختلفة
والق�ضائية التي ت�شاطر اجلهاز �أعباء وم�س�ؤوليات
حماية الأم��وال العامة ويف �ضوء القوانني النافذة
التي حتكم نطاق �صالحيات واخت�صا�صات تلك
اجلهات حيث بلغ ع��دد الق�ضايا امل�شمولة بهذا
التقرير( )42ق�ضية ق��در �إج �م��ايل الأ�ضرار

الناجمة عنها مببلغ ()3.088.712.253
رياال (ثالثة مليار وثمانية وثمانني ً
ً
مليونا و�سبعمائة
و�إث�ن��ا ع�شر �أل�ف� ً�ا ومائتان وثالثة وخم�سني ً
رياال
ً
ومبلغ()399.720/39دوالرا ثالثمائة وت�سعه
وت�سعني �أل��ف و�سبعمائة وع�شرين ً
دوالرا وت�سعه
وثالثني ً
�سنتا ومبلغ( )14.307ريال �أربعة ع�شر
ً
� ً
ألفا وثالثمائة و�سبعة ً
�سعوديا بالإ�ضافة �إلى
رياال
�أرا�ضي و�أ��ض��رار عينية �أخ��رى مو�ضحة تف�صي ًال
على النحو التايل :ـ
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أو ً
ال :القضايا المكتشفة
من قبل الجهاز:
بلغعددالق�ضايااملكت�شفةمنقبلاجلهاز()21
ق�ضية منها ( )3ق�ضايا حمالة للجهات الإدارية
تطبيق ًا لن�ص املادة( )7/11م��ن قانون
اجلهاز وبقية الق�ضايا وعددها()19ق�ضية
ال تزال رهن التحقيق ،و�شملت تلك الق�ضايا
حمافظات(�أمانة العا�صمة� ،صنعاء ،عدن ،تعز،
احلديدة ،ح�ضرموت ،املهرة ،البي�ضاء� ،شبوة،
م ��أرب ،املحويت) وق��درت الأ��ض��رار الناجمة
عنها مببلغ ( )2.937.789.390ريا ًال
 )39.414/39(+دوالر ًا )14.307(+
ريا ًال �سعودي ًا بالإ�ضافة �إلى �أ�ضرار عينية عبارة
عن �أرا�ضي م�ساحتها ()198.000م.2

و�أ�ضرار عينية �أخرى وبح�سب ما هو مو�ضح
تف�صي ًال بالك�شوفات املرفقة.
جدير بالتنويه �أن الق�ضايا امل�شمولة بهذا
التقرير متثل ما وقف عليه اجلهاز من وقائع
جنائية وال متثل ح�صر ًا دقيق ًا لكافة الوقائع
اجلنائية امل�ضرة باملال العام نتيجة لت�ساهل
املخت�صني يف بع�ض اجل�ه��ات احلكومية يف
ال�ق�ي��ام بواجباتهم الإداري� ��ة والقانونية يف
التعامل مع الوقائع اجلنائية امل�ضرة باملال
العام على النحو املن�صو�ص عليه يف القوانني
النافذة – من ناحية – وم��ن ناحية �أخرى
لق�صور الوعي القانوين لدى بع�ض اجلهات يف
�سبل التعامل مع تلك الوقائع و�آليات �إحالتها
حيث لوحظ عدم �إلتزام معظم تلك اجلهات
مبا ن�صت عليه املادة( )4/15من قانون
اجلهاز رقم( )39ل�سنة1992م واملادتني
( )64-63م��ن ال�ق��ان��ون امل��ايل رقم()8
ل�سنة1990م والتي �أوجبت على كل اجلهات
اخلا�ضعة لرقابة اجلهاز �إبالغه ووزارة املالية
بكل ما تكت�شفه من خمالفات مالية و�إدارية
ج�سيمة ومن وقائع جنائية مرتكبه لديها فور
اكت�شافها حيث يالحظ اجلهاز ب�إ�ستمرار عند
�إطالعه على �إح�صائية نيابات الأموال العامة
املرفوعة لفخامة الأخ/رئي�س اجلمهورية –
حفظه اهلل -عن ق�ضايا امل��ال العام الواردة
�إل�ي�ه��ا ومطابقتها م��ع ال�ب�ي��ان��ات والق�ضايا
املر�صودة ل��دى اجلهاز �أن هناك ع��دد ًا من
الق�ضايا املحالة من تلك اجلهات �إلى النيابات
مل يتم �إبالغ اجلهاز ووزارة املالية بها عم ًال
مبا ن�صت عليه القوانني النافذة.

العدد  19مــــار�س 2010م

ثاني ًا :القضايا المبلغة
للجهاز عن طريق الجهات
المعنية:
بلغ ع��دد الق�ضايا املبلغة �إل��ى اجل�ه��از عن
ط��ري��ق اجل�ه��ات اخلا�ضعة لرقابته وتولى
اجل �ه��از متابعتها ل��دى اجل �ه��ات الإداري� ��ة
والأمنية والق�ضائية املخت�صة ( )21ق�ضية،
مواقفها مو�ضحة فيما يلي:
•ق�ضيتان رهن الت�صرف الإداري.
•( )17ق�ضية رهن التحقيق.
•ق �� �ض �ي��ة واح � � ��ده ره � ��ن امل �ح��اك �م��ة
االبتدائية.
•ق�ضية واح��ده �صدر فيها �أحكام ومل
يقف اجلهاز على تنفيذها.
و�شملت تلك الق�ضايا حمافظات(الأمانة،
ع ��دن ،ت�ع��ز ،احل��دي��دة� ،أب�ي�ن ،حل��ج ،حجه ،ويف هذا ال�صدد ف�إن اجلهاز يجدد ت�أكيده على
البي�ضاء ،املهرة).
عدد من النقاط الهامة على النحو التايل-:
وق��د بلغ �إج �م��ايل الأ���ض��رار الناجمة عنها •�إن الأ�سا�س يف عمل اجلهاز ميثل الرقابة
مبلغ()150.922.863ريا ًال  )56( +ال�لاح �ق��ة مل �� �س��ان��دة ال��رق��اب��ة ال�سابقة
دوال ًر بالإ�ضافة �إلى �أرا�ضي م�ساحتها( )323وامل�صاحبة التي تعنى بها وزارة املالية يف
م + 2ع�ق��ارات و �أرا��ض��ي مل حت��دد م�ساحتها اجلانب امل��ايل ووزارة اخلدمة املدنية يف

اجلانب الإداري وللت�أكد من ناحية �أخرى
من �سالمة الإج���راءات املالية والإداري ��ة
املنفذة بوا�سطة ممثلي تلك الوزارتني �إال
�أن اجلهاز يالحظ ب�إ�ستمرار ق�صور دور
ممثلي وزارت��ي املالية واخلدمة املدنية يف
تنفيذ الرقابة امل�صاحبة والوقائية والأبعد
من ذلك هو ما تو�ضحه م�ؤ�شرات ق�ضايا
امل��ال ال �ع��ام �أن م��ن �ضمن املت�سببني يف
وقوع تلك الإنتهاكات هم بع�ض املخت�صني
املعنيني بالرقابة ال�سابقة وامل�صاحبة يف
تلك اجلهات ويف ظل ق�صور ملحوظ يف دور
�إدارات الرقابة والتفتي�ش الداخلي.
•�إن املعني الأ�سا�سي ب�إدارة موازنة اجلهة هي
ال�سلطة العليا يف اجلهة نف�سها وتقع على
عاتقها م�س�ؤولية الإلتزام بالقوانني واللوائح
املنظمة لعمليات ال�صرف والتوريد وبالتايل
ف�إن الأ�سا�س هو مبادرة تلك اجلهات ب�إتخاذ
الإج ��راءات الإداري ��ة والقانونية حيال �أي
واقعة جنائية مت�س حرمة املال العام �إال �أن ما
لوحظ هو تقاع�س بع�ض اجلهات احلكومية
الواقعة فيها تلك الوقائع واملخالفات عن
�إتخاذ الإج��راءات القانونية حيال املتهمني
ب�إرتكاب وقائع جنائية وخمالفات مالية
و�إداري��ة ج�سيمة م�ضرة باملال العام وعدم
قيام العديد من تلك اجلهات مب�سائلتهم
�إداري ًا و�إحالتهم للق�ضاء.
•�إن الأ�سا�س القانوين عند �إحالة املتهمني
ب�إرتكاب وقائع جنائية م�ضر ًة باملال العام
�إلى النيابة تقت�ضي وقفهم عن العمل �إ�ستناد ًا
�إل ��ى ن�ص املادة(/207ب) م��ن قانون
اخلدمة املدنية� ،إال �أن ما لوحظ هو عدم
�إلتزام بع�ض اجلهات بهذا الإجراء وهو ما
ترتب عليه �إتاحة الفر�صة للمتهمني لإخفاء
الأدل��ة والتالعب بها على نحو ميكنهم من
الإف�ل�ات م��ن العقاب و�ضياع امل��ال العام
املنهوب جراء ذلك.
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الإجمايل

املحويت

م�أرب

�شبوة

البي�ضاء

املهره

ح�ضرموت

احلديدة

تعز

عدن

�صنعاء

الأمانة

3

ً 31.354.877
رياال  39.414/39 +دوالر ًا+14.307ريا ًال
�سعودي

-

-

-

ت�سهيل ا�ستيالء  +تهرب �ضريبي
رياال ً 39.414/39 +
دوالراً 14.307 +
ً 28.654.877
رياال
�سعودي
ت�سهيل وا�ستيالء  2.700.000ريا ًال

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

-

-

-

-

-

املحافظة العدد

املوقف العام

ق�ضايا رهن الت�صرف الإداري
نوع الق�ضية
وحجم ال�ضرر

18

2

 2.906.434.513ريا ًال 360.250 +
2
دوالر�+أرا�ضي م�ساحتها 198.000م

ا�ستيالء وت�سهيل ا�ستيالء وتزوير  1.005.000ريا ًال
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2

 1.005.000ريا ًال
2.937.789.390ريا ًال 399.664/39 +
دوالر ًا 14.307 +ريا ًال �سعودي � +أرا�ضي م�ساحتها
2
 198.000م

 437.693ريا ًال

 720.761ريا ًال

 47.654.876ريا ًال

2.700.000ريا ًال

1

1

-

1

1

2

 28.654.877ريا ًال  39.414/ 39 +دوالر ًا+
14.307ريا ًال �سعودي

العدد  19مــــار�س 2010م

2

1

 2.299.275ريا ًال
 165.239 +دوالر

 127.547.197ريا ًال

 21.981.209ريا ًال

 2.704.788.502ريال
 195.011 +دوالر

�أرا�ضي م�ساحتها 198.000م

2

3

2

5

العدد

الإجمالــــــــــي

ال�ضرر

اختال�س وتزوير 437.693ريا ًال

1

ا�ضرار و ت�سهيل ا�ستيالء ً 47.654.876
رياال
ا�ضرار و ت�سهيل ا�ستيالء  720.761ريا ًال

1

-

-

-

1

2

ا�ستيالء+ت�سهيل ا�ستيالء  +ا�ضرار
 127.547.197ريا ًال
ا�ضرار  +ت�سهيل ا�ستيالء
2.299.275ريا ًال  165.239 +دوالر
ت�سهيل ا�ستيالء
2
�أرا�ضي م�ساحتها 198.000م

3

2

ا�ضرار  ،اختال�س ،ا�ستيالء وت�سهيل ا�ستيالء ،وتزوير
2.704.788.502ريا ًال  195.011 +دوالر
اختال�س 21.981.209ريا ًال

5

العدد

ق�ضايا رهن التحقيق
نوع الق�ضية
وحجم ال�ضرر

خالصة تحليلية بالقضايا المكتشفة من قبل الجهاز
خالل الفصل الرابع من عام2009م
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الإجمايل

املهره

البي�ضاء

حجة

حلج

احلديدة
�أبني

تعز

عدن

الأمانة

2

1

1

-

-

-

-

-

-

املحافظة العدد

املوقف العام

( )2.802.069ريا ًال

اختال�س ( )2.052.069ريا ًال

تهرب عن �سداد الزكاه
(ً )750.000
رياال

-

-

-

-

-

-

نوع الق�ضية
وحجم ال�ضرر

رهن الت�صرف الإداري

17

( )148.120.794ريا ًال+
()56دوالر ًا�+أر�ض مل حتدد م�ساحتها
وا�ضرار �أخرى

اختال�س ( )1.142.303ريا ًال

اختال�س و�إ�ستيالء ()71.479.422
ريا ًال � +أرا�ضي ومباين مل حتدد م�ساحتها
اختال�س وتزوير  ،وت�سهيل ا�ستيالء
()62.479.960
ريا ًال  )56( +دوالر�+أرا�ضي مل حتدد
م�ساحتها
اختال�س ()1.067.054رياالً
اختال�س ()11.063.465ريا ًال
اختال�س وتزوير
( )888.590ريا ًال
تزوير حمررات ر�سمية  +الإ�ضرار
مب�صلحة الدولة

-

-

1

2

1

1
2

6

4

-

العدد

نوع الق�ضية
وحجم ال�ضرر

ق�ضايا رهن التحقيق

1

-

1

-

-

-

-

-

-

�أر�ض م�ساحتها
2
()323م

اعتداء على
�أرا�ضي الدولة �أر�ض
م�ساحتها ()120
م� + 2أر�ض م�ساحتها
2
()203م
-

-

-

-

-

-

-

ق�ضايا رهن املحاكمة
االبتدائية
نوع الق�ضية
العدد
وحجم ال�ضرر

1

-

انابيب مياه قطر 4
هـ بطول
()630م وتوابعها
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( )2.052.069ريا ًال
( )150.922.863ريا ًال)56(+
2
دوالر ًا�+أرا�ضي م�ساحتها ()323م
� +أرا�ضي مل حتدد م�ساحتها
 +عقارات� +أنابيب مياه قطرها 4هـ
بطول()630م مع توابعها

3

()1.892.303ريا ًال�+أر�ض
2
م�ساحتها()323م
-

-

-

2

1

تزوير حمررات ر�سمية  +الإ�ضرار
مب�صلحة الدولة

-

-

()1.067.054ريا ًال
( )11.063.465ريا ًال
( )888.590ريا ًال

()62.479.960ريا ًال )56( +
دوالر�+أرا�ضي مل حتدد م�ساحتها

( )71.479.422ريا ًال � +أرا�ضي
ومباين مل حتدد م�ساحتها

انابيب مياه قطر 4هـ بطول
()630م وتوابعها

1
2

-

6

4

1

العدد

الإجمالــــــــــي

الأ�ضرار

1

-

-

-

-

-

-

-

نوع الق�ضية
العدد
وحجم ال�ضرر
ا�ستيالء على انابيب
مياه قطر 4هـ
1
بطول
()630م وتوابعها

ق�ضايا �صدر فيها �أحكام

خالصة تحليلية بالقضايا المبلغة للجهاز
خالل الفصل الرابع عام2009م

العدد  19مــــار�س 2010م
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مقابلة العدد

حاوره /عبد الباري حممود اخلرا�ساين

نائب رئي�س التحرير

استمرار ًا للقاءات التي تجريها مجلة الرقابة مع مسؤلين
من داخل الجهازوخارجه يسرها أن تستضيف ..

األستاذ /أنور الكسادي
الوكيل المساعد للقطاع االقتصادي

ت�شكركم جم��ل��ة ال��رق��اب��ة ع��ل��ى �إت��اح��ة
الفر�صة لها لإجراء املقابلة معكم ،و�سنبد�أ
بال�س�ؤال التقليدي ح��ول ال�سرية الذاتية
لكم ،وهل لكم �إعطاء القارئ نبذة عن �أهم
املحطات يف م�سرية عملكم الوظيفي؟

العدد  19مــــار�س 2010م

اال�سم � :أنور عبدالكرمي الك�سادي.
امليالد  1956 :م – ح�ضرموت.
احلالة االجتماعية  :متزوج و�أب البنتني.
امل�ؤهل العلمي  - :بكالوريو�س حما�سبه – جامعة
الكويت 1979م.
 ح��ا��ص��ل ع�ل��ى �إج� ��ازة حم��ا��س��ب ق��ان��وين عام1995م.
 ع�ضو م�شارك يف الإحت��اد العام للمحا�سبني.واملراجعني العرب بلقب حما�سب قانوين عربي

مار�س  2009م.
 تاريخ التعيني يف اجلهاز 1991/8/20م.الوظائف التي مت �شغلها:
 منذ التخرج وحتى عام  1990م مت العمل يفبنك الكويت الوطني بدولة الكويت.
 ع�ضو فني بالإدارة العامة للرقابة على الزراعةواخلدمات بالقطاع االقت�صادي برئا�سة اجلهاز
1991م.
 رئي�س مراقبه بنف�س الإدارة 1993م. ن��ائ��ب م��دي��ر ع ��ام ف ��رع اجل �ه��از مبحافظةح�ضرموت 1997م.
 مدير عام لفرع اجلهاز مبحافظة ح�ضرموت،ثم وكيل م�ساعد مدير للفرع 2002م.
 -وكيل م�ساعد ورئي�س الإدارة املركزية الثانية

ب��ال�ق�ط��اع االق �ت �� �ص��ادي ب��رئ��ا��س��ة اجل �ه��از منذ
2004م وحتى الآن.
بداية نرجو ت�سليط ال�ضوء على املكون
التنظيمي الذي ت�شرفون عليه؟

�أتولى حالي ًا رئا�سة الإدارة املركزية الثانية يف
القطاع االقت�صادي وهو احد القطاعات الأربعة
الرئي�سية باجلهاز وه��و قطاع رق��اب��ي يخت�ص
بالرقابة على ال��وح��دات الإقت�صاديه اململوكة
للدولة �سواء ذات الطابع الإنتاجي �أو اخلدمي �أو
املختلط بني الدولة والقطاع اخلا�ص والتي تزيد
ن�سبة �أل��دول��ه فيها على  % 50من ر�أ�سمالها
كما يقوم بالرقابة الغري مبا�شرة على وحدات
القطاع املختلط التي تقل ن�سبة م�ساهمة الدوله
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فيها ع��ن  % 50م��ن ر�أ�سمالها وذل��ك م��ن خالل
التعيني ملحا�سبني قانونيني �أو املتابعة والتقييم لتقارير
املحا�سبني القانونيني املعينني من قبل اجلمعيات
العمومية لتلك اجلهات .
يتكون القطاع االقت�صادي من وكيل القطاع وي�شرف
على �إدارت�ين مركزيتني هما الإدارة املركزية الأولى
والإدارة املركزية الثانية وي��ر�أ���س كل منهما وكيل
م�ساعد ويتبع كل �إدارة مركزيه �إدارت ��ان عامتان،
كما يتبع وكيل القطاع �إدارة عامه للرقابة املهنية
واملحا�سبني القانونيني وه��ي �إدارة متخ�ص�صة مت
�إن�شائها بالقطاع االقت�صادي ملراجعة التقارير املهنية
وخ�صو�صا تقارير �إبداء الر�أي يف القوائم املالية وكذا
درا�سة التقارير املرفوعة من املحا�سبني القانونيني
الذين يتم تعيينهم عرب جلنة املحا�سبني القانونيني
ب��اجل �ه��از مل��راج �ع��ة ب�ع����ض ال ��وح ��دات �أو امل�شاريع
الإقت�صاديه ،بالإ�ضافة �إلى �إدارة خمت�صة باملتابعة،
وللقطاع جلنه فنيه بر�أ�سة وكيل القطاع تتكون من
م��دراء الإدارات املركزية والعامة التي يتكون منها
القطاع تعنى مبناق�شة ومتابعة خطط و�أعمال القطاع
كما هو احلال يف بقية القطاعات الأخرى باجلهاز .
وت�شرف الإدارة املركزية الثانية التي �أرا�سها على
�إدارتي��ن عامتني هما الإدارة العامة للرقابة على
وح��دات ال�صناعة والإن���ش��اءات والطاقة والإدارة
العامة للرقابة على وح��دات ال��زراع��ة والأ�سماك
واخل��دم��ات ،وت �ق��وم��ان ب��ال��رق��اب��ة على الوحدات
الإقت�صاديه يف املجاالت ال��واردة يف م�سميات كل
�إدارة عامه (�صناعه� ،إن�شاءات  ،طاقه  ،زراعه،
�أ�سماك ،خدمات ) وهي وحدات اقت�صاديه حيوية
م��ن ح�ي��ث ال ��دور ال ��ذي ت ��ؤدي��ه يف جم��ال التنمية
الإقت�صاديه والإجتماعية ورف��د اخل��زان��ة العامة
للدولة باملوارد وخ�صو�صا املوارد النفطية �إلى جانب
اخلدمات التي تقدمها يف جماالت �ألزراعة واملياه
والكهرباء والطرقات .
هل من املمكن �إعطاءنا فكرة عن �أهداف الإدارة
املركزية الثانية يف الإطار العام لأهداف القطاع
االقت�صادي؟

من املعروف �أن اجلهاز لديه منهجية رقابية
�شاملة ..ويف هذا الأط��ار هل هناك خ�صو�صية
بالن�سبة للمعايري والإجراءات والأ�ساليب املهنية
التي يتبعها القطاع مبا يف ذلك الإدارة املركزية
الثانية؟

الأ��ص��ل �أن اجل�ه��از بقطاعاته الرقابية وفروعه
يف املحافظات ينفذ مهامه الرقابية وفقا للمنهاج
الرقابي اخل��ا���ص ب��ه حاله ح��ال الأج �ه��زة الرقابية
الأخ���رى الأع �� �ض��اء يف املنظمة ال��دول�ي��ة للأجهزة
الرقابية العليا (الإن�ت��و��س��اي) واملجموعة العربية
(الأرب��و���س��اي) ول��دي��ه منهجية مهنية خ��ا��ص��ة به
واملتمثلة يف دليل الأداء الرقابي ال�شامل واملر�شد
التف�صيلي له بالإ�ضافة الى دليل رقابة الأداء  ،وتقوم
الإدارة املركزية الثانية يف �إطار القطاع الإقت�صادي
مبهامها الرقابية وفقا لذلك ولكون طبيعة املراجعة
التي ينفذها القطاع الإقت�صادي وخ�صو�صا املراجعة
املالية وم��ا يتعلق ب��إب��داء ال��ر�أي يف القوائم املالية
تنطلق اإلدارة
المركزية الثــانية
في ممــــارستها
لمهامها وكذا أهدافها
من األهداف الخــــاصة
بالقطاع في ضوء
األهداف العامة للجهــاز
والتي تتمثل في تحقيق
الرقابة الفعالة على
المال العام...

ما هي الإج���راءات املتبعة يف �إع��داد اخلطة
الرقابية للإدارة املركزية الثانية وعلى م�ستوى
كل �إدارة من الإدارات التي تقع يف �إطار املركزية
الثانية و�صوال �إلى �إعداد خطة القطاع؟

كما هو متبع يف الإدارات العامة برئا�سة اجلهاز وكذا
ف��روع اجلهاز باملحافظات ووفقا لنماذج اخلطة العامة
للجهاز ال�صادرة عن الإدارة العامة للإح�صاء والتخطيط
واملتابعة ف�إن كل �إدارة عامة يف الإدارة املركزية الثانية تقوم
بتحديد اجلهات التي �ستقوم مبراجعتها واملهام الأخرى
املطلوبة على م�ستوى اجل�ه��از وحت��دي��د الأي ��ام املطلوبة
للتنفيذ وكذا الفريق الفني املكلف باجلهة مع مراعاة عملية
التدوير الوظيفي قدر الإمكان مبا يكفل عدم بقاء املراجع
�أك�ث�ر م��ن ث�لاث �سنوات يف اجل�ه��ة اخلا�ضعة للمراجعة
بالإ�ضافة �إلى حتديد اجلهات التي �سيتم مراجعتها من قبل
املحا�سبني القانونيني وترفع خطتها �إلى الإدارة املركزية
ليتم مناق�شتها مع مدراء العموم ثم ترفع �إلى القطاع ليتم
مناق�شتها على م�ستوى اللجنة الفنية بالقطاع لإقرارها
و�إر�سالها �إلى الإدارة العامة للإح�صاء والتخطيط واملتابعة
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تنطلق الإدارة املركزية الثانية يف ممار�ستها ملهامها
وكذا �أهدافها من الأهداف اخلا�صة بالقطاع يف �ضوء
الأهداف العامة للجهاز والتي تتمثل يف حتقيق الرقابة
الفعالة على املال العام �إلى جانب امل�ساهمة يف تطوير
الوحدات امل�شمولة برقابته وتطوير املهنة وهي يف هذا
ال�صدد تقوم من خالل الإدارت�ين العامتني بالرقابة
املالية على الوحدات الإقت�صاديه التابعة لها مبا يف
ذلك �إب��داء ال��ر�أي يف القوائم املالية لها �إل��ى جانب

رقابة الأداء لبع�ض تلك الوحدات �أو بع�ض الأن�شطة
التابعة لها ،كما تقوم مبراجعة احل�سابات اخلتامية
لتلك ال��وح��دات ،وه��ي يف �إط��ار القطاع تعمل على
الإ�شراف على �أعمال املحا�سبني القانونيني املكلفني
عرب جلنة املحا�سبني القانونيني باجلهار ملراجعة
بع�ض ال��وح��دات الإقت�صاديه �أو امل�شاريع التابعة
للإدارات العامة للإدارة املركزية الثانية بالتن�سيق مع
الإدارة العامة للرقابة املهنية واملحا�سبني القانونيني
بالقطاع� ،إل��ى جانب م��ا تقوم ب��ه م��ن درا��س��ة فنيه
للتقارير املرفوعة من فروع اجلهاز باملحافظات عرب
قطاع الوحدات الإدارية حول مراجعة فروع الوحدات
الإقت�صادية �أو بع�ض الوحدات التي تقع مراكزها
الرئي�سية يف تلك املحافظات  ،بالإ�ضافة �إلى تنفيذ
�أعمال مراجعة لبع�ض املهام اخلا�صة التي توكل �إليها
من قبل رئا�سة اجلهاز عرب القطاع .

للوحدات الإقت�صاديه ف�إن القطاع يقوم بتنفيذ �أعمال
املراجعة وفقا للإجراءات والأ�ساليب املهنية الواردة
يف منهاج اجلهاز الرقابي وك��ذا معايري املراجعة
املتعارف عليها فيما مل يت�ضمنه دليل الأداء الرقابي
ال�شامل كونها مرتبطة مبهنة املراجعة وميكنه �إ�سناد
تلك املراجعة �إلى مكاتب املراجعة اخلا�صة كلما دعت
احلاجة �إل��ى ذل��ك وبالتايل ف�إنه من ال�ضروري �أن
تكون �إج��راءات و�أ�ساليب املراجعة موحدة مع وجود
خ�صو�صية �أحيانا يف الإجراءات التي حتقق �أهداف
املراجعة يف �ضوء طبيعة ن�شاط كل وحدة (�صناعية،
نفطية ،زراعية) ولذلك فهي حتتكم ملنهاج اجلهاز
ومعايري املراجعة الدولية كما �أن عملية �إبداء الر�أي
يف القوائم املالية تعترب ت�شهيد ًا على �صحة ما ورد
بتلك القوائم من بيانات ماليه و�أنها خاليه من �أي
ت�شويه �أو اخطاء قد ت�ؤثر على ق��رارات م�ستخدمي
تلك القوائم ،وبالتايل ف�إن م�سئولية الإدارة املركزية
الثانية والإدارت�ي�ن العامتني التابعتني لها يف �إطار
امل�سئولية الكلية للقطاع جت��اه ه��ذا الت�شهيد تكون
كبرية وتتطلب بذل العناية الكافية يف �أعمال الفح�ص
واملراجعة و�إتباع الإج��راءات والأ�ساليب املهنية التي
توفر لها احلماية من الوقوع يف �أي �أخطاء جوهرية
قد ت�ستوجب امل�ساءلة .
وكما �سبقت الإ�شارة �إلى �أهمية الوحدات الإقت�صادية
امل�شمولة برقابة الإدارات العامة التابعة للإدارة املركزية
الثانية ف��إن ذلك يلقي ب�أعباء �إ�ضافية على �أع�ضائها
ب�سبب حجم الأموال العامة املوظفة يف تلك الوحدات .
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لت�ضمينها اخلطة العامة للجهاز .

كيف تقيمون – ولو مبدئي ًا -م�ستويات تنفيذ
خطة الإدارة املركزية الثانية للعام2009م؟

من خالل الإطالع على تقارير املتابعة �سواء ال�صادرة
عن الإدارة العامة للإح�صاء والتخطيط واملتابعة �أو
التقارير ال�صادرة عن �إدارة املتابعة بالقطاع يتبني
وجود ت�أخري يف تنفيذ املهام املخططة �سواء على امل�ستوى
الف�صلي �أو على م�ستوى ال�سنة مما يرتتب عليه ترحيل
لبع�ض املهام ولعل من الأ�سباب امل�ؤدية �إلى ذلك وجود
عدد من املهام اخلا�صة التي حتال للإدارات العامة وما
يتطلبه ذلك من تكليف بع�ض فرق املراجعة لتنفيذها �إلى
جانب مهامهم املخططة وكذلك �أي�ضا بع�ض ال�شكاوى
التي تقدم من املواطنني خ�صو�صا و�أنه اليتم و�ضع �أيام
عمل تقديريه ملثل ه��ذه املهام �ضمن اخلطة ال�سنوية
و�إحالتها للإدارات الرقابية للتنفيذ بالإ�ضافة �إلى ت�أخر
�إ�صدار التقارير ب�سبب دورتها و�إحاالتها بني امل�ستويات
الإداري ��ة املختلفة وم��ا يرتتب على ذل��ك من تعديالت
وت�صحيحات و�إعادة دورانها مرة �أخرى هذا فيما يتعلق
بالأ�سباب الداخلية والتي حتتاج �إلى وقوف �أمامها �إلى
جانب �أ�سباب ترتبط بالوحدات امل�شمولة بالرقابة وعلى
وجه التحديد ت�أخر البع�ض منها يف �إقفال ح�ساباتها
خ�صو�صا �إذا ما عرفنا �أن هناك جهات متعرثة ومطلوب
من اجلهاز فح�ص ح�ساباتها و �إبداء الر�أي يف قوائمها
املالية ومن ذلك على �سبيل املثال امل�ؤ�س�سة العامة للغزل
والن�سيج ،ومع ذلك نعترب �أن م�ستوى تنفيذ اخلطة ً
مقبوال
�إال �أنه بحاجه �إلى مزيد من االهتمام واملتابعة وو�ضع
املعاجلات للعوامل امل�ؤثرة عليها .
هل هناك �أعمال �أو تقارير ترون �أنها متميزة
قامت باجنازها الإدارة املركزية الثانية خالل
العام2009م؟ نرجو الإ���ش��ارة �إليها م��ع بيان
�أ�سباب متيزها؟
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ال نريد �أن نقول �أن هناك متيز يف بع�ض التقارير ولكن
�أهمية الوحدات الإقت�صاديه امل�شمولة برقابة الإدارتني
العامتني التابعتني للإدارة املركزية الثانية ودورها يف
التنمية الإقت�صاديه والإجتماعيه جتعل من التقارير
ال�صادرة عن الإدارة ذات �أهميه خ�صو�صا التقارير
اخلا�صة بالقطاع النفطي �سواء يف جمال التكرير �أو
الت�سويق والتوزيع ملادتي النفط والغاز وما ي�صاحب
ذلك من تعقيدات وكذلك قطاع الكهرباء واملياه .
ومن التقارير التي �صدرت عن الإدارة خالل العام
2009م التي نرى �أنها ذات �أهميه على �سبيل املثال
التقرير ال�صادر عن الإدارة العامة للرقابة على
�أل�صناعه املوجه �إلى دولة الأخ  /رئي�س جمل�س الوزراء
يف مايو  2009م ب�ش�أن �أزم��ات امل�شتقات النفطية

املتكررة يف ال�سوق املحلي ،ويبدو من عنوان التقرير
�أهمية املو�ضوع الذي يتناوله التقرير وارتباطه الوثيق
بالو�ضع االقت�صادي واحل�ي��اة املعي�شية للمواطن،
كما �سبق للإدارة �أن �أ�صدرت تقارير م�شابهه تتعلق
مبن�ش�آت املخزون الإ�سرتاتيجي للم�شتقات النفطية
ومدى قدرتها على مواجهة �أزمات وم�شاكل التوزيع
وكذلك تقارير تتعلق مب�شاكل النقل والتوزيع .

ح�ساباتها وذل��ك من خ�لال النزول امليداين �ضمن
فرق املراجعة حيث يتم التن�سيق مع هذه الإدارات
العامة من وقت مبكر عند �إع��داد اخلطة للإدارات
العامة الرقابية بالإدارة املركزية الثانية وبالتن�سيق
مع الإدارة العامة للإح�صاء والتخطيط واملتابعة .

من املعروف �أن القطاع االقت�صادي توجد فيه
�إدارة للرقابة املهنية  ..وهي متثل م�ستوى متقدم ًا
كيف تنظرون �إلى م�ستويات التدريب الذي يح�صل للجودة و�إج��ازة املخرجات  ،فهل ترون �أن مرور
عليه املراجعني يف �إطار الإدارة املركزية الثانية؟ نف�س املخرجات على املكتب الفني ت�ضيف �شيئا ؟
كاف لرفع كفاءة ومهارات املراجعني؟ وما وهل لذلك ت�أثري على توقيت الإبالغ بالتقارير؟
وهل هو ٍ
هي وجهة نظركم �إن كان غري كافيا؟ً
كما �سبقت الإ�شارة يف الإجابة على ال�س�ؤال اخلا�ص

م�ستوى ال�ت��دري��ب ال��ذي يح�صل عليه املراجعون
يف الإدارة املركزية الثانية �إلى جانب املراجعني من
الإدارات الأخرى يف اجلهاز يعترب جيد خ�صو�صا ما
يتعلق مبجال املراجعة املالية �سواء برامج التدريب
املهني الأ�سا�سي �أو برامج التدريب املتخ�ص�صة التي
ينفذها م��رك��ز ال�ت��دري��ب التابع للجهاز �إل��ى جانب
التدريب اخلارجي ال��ذي يح�صل عليه املراجعني يف
جمال معايري املراجعة الدولية �أو يف جمال مراجعة
تقييم الأداء �سواء ما يتم تنظيمه يف �إطار املجموعة
العربية �أو ما يقدم من بع�ض الأجهزة الأع�ضاء يف
�أملجموعه �إال �أن تلك الربامج يف معظمها تعتمد على
اجلانب النظري و�إن وج��دت بع�ض الربامج العملية
فهي حم ��دودة وه�ن��اك ح��اج��ه �إل��ى تكثيف التدريب
العملي �سواء من خالل مركز التدريب التابع للجهاز
وذلك بتنفيذ عمليات مراجعه لبع�ض الوحدات بحيث
يتم تخطيطها �ضمن خطة مركز التدريب على �أن
ي�شرف عليها مدربون متخ�ص�صون ويطبق فيها املنهاج
الرقابي للجهاز واملعايري املتعارف عليها �أو من خالل
تنفيذ �أعمال مراجعه م�شرتكة بني الأجهزة الأع�ضاء
يف املجموعة العربية� ،سواء يف جمال املراجعة املالية
�أو مراجعة تقييم الأداء �أو املراجعه البيئية .
كيف تقيمون العالقة مع الإدارات الأخ��رى
يف اجلهاز املعنية بتقدمي الدعم الفني للإدارات
الرقابية يف �إطار �إدارتكم املركزية ؟

هناك عالقة تكاملية بني الإدارات العامة الرقابية
يف الإدارة املركزية الثانية والإدارات العامة املعنية
بتقدمي الدعم الفني ومنها الإدارة العامة لل�شئون
الهند�سية والإدارة العامة لتقنية املعلومات حيث يتم
الإ�ستعانة بكوادرها يف املراجعة للأعمال الهند�سية
يف بع�ض امل�شاريع ال�ت��ي تنفذ يف بع�ض الوحدات
الإقت�صادية �أو يف جمال �ألرقابة على تقنية املعلومات
يف الوحدات التي ت�ستخدم الأنظمة الآلية يف �إعداد

عن م�ستوى تنفيذ اخلطة للإدارة املركزية الثانية �أن من
الأ�سباب التي ت�ؤدي �إلى ت�أخر �إ�صدار التقارير الرقابية
وما يرتتب عليها من ت�أخري يف تنفيذ خطة الإدارات العامة
هو دورة هذه التقارير و�إحالتها بني امل�ستويات الإدارية
املختلفة باجلهاز مب��ا يف ذل��ك دورت �ه��ا داخ��ل القطاع
خ�صو�صا مع وجود تعديالت �أو ت�صحيح يف التقارير كما
�أن وجود الإدارة العامة للرقابة املهنية بالقطاع اليعني
عدم مرور تقارير القطاع على املكتب الفني فهو مكتب
متخ�ص�ص ومب�ستوى �أعلى من الإدارة املهنية غري �أن
هناك حاجه �إلى التمييز بني التقارير التي ميكن �إحالتها
�إل��ى املكتب الفني والتقارير التي يكتفي ب�إهدارها بعد
مراجعة الإدارة العامة للرقابة املهنية بالقطاع وميكن �أن
يعتمد ذلك التمييز على بع�ض العوامل من �أهمها درجة
�أهمية التقرير وامل�ستوى الإداري امل�صدر له.
«كلمه �أخريه تودون قولها».

ميكن الإ�شارة �إلى التطورات التي حتدث يف جمال
املراجعة وخ�صو�صا �أ�ساليب و�إجراءات التنفيذ حيث
�أ�صبحت و�سائل التقنية احلديثة �ضرورية يف تنفيذ
�أعمال الفح�ص واملراجعة كونها توفر ً
جانبا كبري ًا من
اجلهد والوقت وهو ما ن�أمل �أن يتم تطبيقه لدينا يف
اجلهاز خ�صو�صا و�أننا قد خطونا خطوة كبرية يف جمال
التدريب على احلا�سوب ولدينا ع��دد من املراجعني
�أ�صبحوا يعتمدون على �أجهزة الكمبيوتر اخلا�صة بهم
يف �إعداد التقارير والأمر يتطلب ربط �أعمال التنفيذ
بربامج موحده و�شبكة ربط داخل اجلهاز.
ويف الأخ�ير �أتقدم بال�شكر ملجلة الرقابة على قيامها
با�ستطالع �أعمال الإدارة املركزية الثانية بالقطاع
االقت�صادي وعلى الدور الذي تقوم به يف تعريف منت�سبي
اجلهاز بكل ماهو جديد يف جمال العمل الرقابي ومهنة
املراجعة من خالل املو�ضوعات املتميزة التي تتطرق
�إليها وامل�شاركات املتعددة من داخل اجلهاز وخارجه
وما و�صلت �إليه من تطور يف التن�سيق والإخراج.

24

األستاذ /أنور الكسادي الوكيل المساعد للقطاع االقتصادي

..ágGõædGh á«aÉØ°ûdG õjõ©àd Ék ©e
العدد  19مــــار�س 2010م

ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
25

أنشطة وفعاليات

برعاية دولة األخ :رئيس مجلس الوزراء

عقدت ورشة العمل التقييمية
ألوضاع المراجعة الداخلية
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العدد  19مــــار�س 2010م

يف �إطار م�شروع التعاون الفني اليمني الأملاين
ال��ذي يتم تنفيذه بالتعاون بني اجلهاز املركزي
للرقابة واملحا�سبة وامل�ؤ�س�سة الأملانية للتعاون
الدويل( )gtzوال� ��ذي ي ��أت��ي ��ض�م��ن �أن�شطة
امل��رح �ل��ة ال �ث��ال �ث��ة ل �ل �م �� �ش��روع ،مت ي ��وم ال�سبت
بتاريخ2010/2/20:م عقد ور�شة عمل يف
مقر اجلهاز حول تقييم �أو�ضاع �إدارات املراجعة
الداخلية يف اجل�ه��از الإداري للدولة ووح��دات
القطاعني ال �ع��ام واملختلط ووح���دات ال�سلطة
املحلية وكذا التعريف ب�أهدافها ودورها يف �ضوء
القرار اجلمهوري رقم( )5ل�سنة 2010م ب�ش�أن
�إع��ادة �إن�شاء وتنظيم وظيفة املراجعة الداخلية
والتي كر�ست ب�صورة �أ�سا�سية لإط�لاع عدد من
القيادات العليا يف العمل الإداري احلكومي على
واقع حقيقة الأو�ضاع احلالية لإدارات املراجعة
الداخلية وامل�ستجدات التطويرية التي طر�أت
على مفهوم وظيفة املراجعة الداخلية و�أهدافها
ومهامها وال��دور الرقابي املطلوب �أن تقوم به
م�ستقب ًال يف �ضوء القرار اجلمهوري رقم()5

ل�سنة 2010م ال�سالف الذكر واملنهجية املهنية
احلديثة للمراجعة الداخلية ،وما يتطلبه ذلك
من دعم وم�ساندة من قبل القيادات العليا للعمل
الإداري وت��وف�ير الأ��س�ب��اب وال �ظ��روف املالئمة
لإدارة املراجعة الداخلية للقيام بدورها الرقابي
با�ستقاللية ومو�ضوعية وحيادية.
ون �ظ��ر ًا لأهمية ه��ذه ال��ور��ش��ة فقد ت��ر�أ���س دولة
الدكتور/علي حممد جمور -رئي�س جمل�س الوزراء
اجلل�سة االفتتاحية بح�ضور ممثلني عن �سلطات
الدولة املختلفة بالإ�ضافة �إل��ى �سفري جمهورية
�أملانيا االحتادية ومدير مكتب الـ( )gtzب�صنعاء
ومدير م�شروع التعاون اليمني الأمل��اين باجلهاز
اخلبري الأملاين ال�سيد/بريند مولر ،وكذا قيادات
اجلهاز وعدد من مدراء �إدارات املراجعة الداخلية
يف اجلهات والوحدات احلكومية ،ويف هذه اجلل�سة
�ألقى دولة الأخ/رئي�س جمل�س الوزراء كلمة قيمة،
فيما يلي ن�صها:

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
الإخوة والأخوات
احلا�ضرون جميع ًا
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..
ي�سرين �أن افتتح �أعمال ور�شة العمل التعريفية
حول �إدارة املراجعة الداخلية ..وان احيي جهود
الإعداد والتح�ضري لهذه الور�شة التي متثل �إجراء ًا
مهم ًا يف �إطار تعزيز املنظومة الوطنية ملكافحة
الف�ساد ..وتعزيز مبد�أ النزاهة يف �أداء اجلهاز
الإداري و�إدارات القطاع العام.
ويطيب يل �أن انقل �إل��ى اجلميع حتيات فخامة
الأخ/علي عبداهلل �صالح  -رئي�س اجلمهورية..
وان �أتوجه بال�شكر اجلزيل للجهاز املركزي للرقابة
واملحا�سبة الذي ينظم هذه الور�شة بالتعاون مع
امل�ؤ�س�سة الأملانية للتعاون الفني ( ..)gtzوكلنا
ثقة ب��ان ه��ذه الور�شة �ست�ؤ�س�س ملرحلة جديدة
من االرتقاء ب��الأداء الإداري وامل��ايل يف اجلهاز
احلكومي بكل مكوناته.
ان �إدارة املراجعة الداخلية احد الرهانات الهامة
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لتحقيق �أف�ضل م�ستويات الأداء ،وتر�شيد عمليات
ات�خ��اذ ال �ق��رار امل��ايل والإداري ،لكنها �ستظل
مفتقدة ل�شروط الأداء الكف�ؤ ..ب�سبب افتقادها
للبناء امل�ؤ�س�سي وحاجتها �إلى �أدل��ة عمل ولوائح
فعالة ..وهو ما ي�ستدعي بال�ضرورة الإ�سراع يف
ا�ستكمال �إ��ص��دار ه��ذه اللوائح والأدل ��ة والبناء
التنظيمي ،وحر�صا من احلكومة  ..وبوحي من
التوجيهات ال�سديدة لفخامة الأخ الرئي�س/علي
عبداهلل �صالح -رئي�س اجلمهورية ..التي يدعمها
ال �ق��رار اجل �م �ه��وري رق��م ( )5لعام2010م
�سنم�ضي بكل عزم على الإيفاء مبتطلبات التطوير
امل�ؤ�س�سي للجهاز الإداري للدولة ..لي�س فقط على
م�ستوى كفاءة الأداء ..و�إمنا �أي�ضا �ضرورة ان يكون
هذا الأداء ملتزما مبعايري النزاهة وال�شفافية..
وحمتكما ملبد�أ امل�ساءلة.
واليوم ..ويف �إطار هذا احلر�ص تنعقد ور�شتكم
ه ��ذه ..ويف ظ��ل ه��ذه امل�شاركة عالية امل�ستوى
ل�ل�ق�ي��ادات التنفيذية يف ال ��دول ��ة ..م��ن وزراء
وحمافظني ور�ؤ�ساء �إدارات القطاع العام ..هي
ت��أك�ي��د ق��وي على ال �ت��زام احل�ك��وم��ة جت��اه ال��دور
اجلوهري ..الذي ت�ؤديه �إدارة املراجعة الداخلية.
ذل��ك ان ه��ذه الإدارة ..لي�ست ج��زء ًا من روتني
م��ايل و�إداري ..ولكنها حلقة مهمة من حلقات
التحقيق والرقابة على �أداء الأجهزة احلكومية..
على امل�ستويني املركزي واملحلي ..و�ستعزز من

كفاءة الرقابة امل�صاحبة ..التي يحتاجها اجلهاز
املركزي للرقابة واملحا�سبة ..مما يقت�ضي ح�ضوره
يف الوقت املنا�سب للوقوف على خمتلف ال�سلبيات
وال �ت �ج��ارب ..واحل��د م��ن �آث��اره��ا املبا�شرة على
املوارد العامة.
الإخوة والأخوات:
ان ما نحتاجه اليوم ..هو الت�صرف امل�سئول
جت��اه ما يقع حتت م�سئولياتنا من �صالحيات
مالية و�إدارية ..بهدف حتقيق �أف�ضل م�ستويات
التوظيف للموارد العامة لالرتقاء بكفاءة اجلهاز
احلكومي ..وحت�سني م�ستوى اخلدمات املقدمة
�إل��ى ال�ن��ا���س ..و��ص��وال �إل��ى الإي �ف��اء مبتطلبات
التنمية املعرفية واملهنية ..لن�شاط م�ستقبلي
�أك�ثر كفاءة لإدارة املراجعة الداخلية ..ميكن
البناء عليها يف تعزيز هذه الإدارة ب�أدلة العمل
وباللوائح املرجعية.
و�أت��وق��ع �أي�ضا م��ن ك��ل ال��ذي��ن ي�شاركون يف هذه
ال��ور��ش��ة ..من امل�ستويات القيادية ان ينه�ضوا
مب�سئولياتهم ..كل يف �إط��ار وزارت��ه وم�ؤ�س�سته
وحمافظته ت�سريعا خلطوات �إعادة �إن�شاء وتنظيم
�إدارة املراجعة الداخلية ..وفقا للقرار اجلمهوري
ال�سالف الذكر ..مبا يف ذلك الإمكانات املادية
والب�شرية ..وتوفري كافة ال�شروط املطلوبة لقيامها
بدورها يف من�أى عن التدخالت وال�ضغوط.
�إن�ن��ي متفائل يف النتائج التي �ست�سفر عنها

هذه الور�شة ..خ�صو�صا و�إنها ترتبط بواحدة
من �أكرث اال�ستحقاقات الرقابية على االداءين
املايل والإداري.
و�سنكون يف احلكومة م�صدر دعم قوي للإجراءات
ال�ت��ي �ستقوم بها �إدارات ال��رق��اب��ة الداخلية..
و�سنعول كثري ًا على النتائج التي ت�صدر عنها..
حتى نت�أكد ان �إيقاع عملها مي�ضي وفق ما نطمح
�إليه اليوم ويف امل�ستقبل.
وفقنا اهلل جميع ًا �إلى ما فيه خري وطننا و�شعبنا..
�أ�شكركم جمعي ًا ..وال�سالم عليكم ورحمة اهلل
وبركاته.
من جهته �ألقى الدكتور/عبداهلل عبداهلل ال�سنفي
 رئي�س اجلهاز كلمة هامة� ،شملت العديد مناجلوانب ،فيما يلي ن�صها:
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
دولة الأخ/رئي�س جمل�س الوزراء
الإخوة الوزراء والنواب والوكالء
الإخوة املحافظون
الإخوة ر�ؤ�ساء الهيئات وامل�صالح وامل�ؤ�س�سات
ال�سيد�/سفري جمهورية �أملانيا
الأخ/رئي�س مكتب الـ( )gtzيف اليمن
الأخ/رئي�س فريق م�شروع التعاون اليمني الأملاين
يف اجلهاز
ال�سادة قيادة ( )gtzباجلمهورية اليمنية
احلا�ضرون جميعا
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ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته:
ا�سمحوا يل يف البداية ان �أرحب �أجمل ترحيب
ب��دول��ة الأخ/ع �ل��ي حممد جم��ور -رئي�س جمل�س
الوزراء على رعايته لأعمال هذه الور�شة ،مقدرا
له حر�صه ال�شخ�صي ،رغم م�شاغله وارتباطاته
الهامة ،على ح�ضور ه��ذه اجلل�سة االفتتاحية،
كما ان هذا احل�ضور يعرب عن ما متثله وظيفة
املراجعة الداخلية من �أهمية ن�سبية �ضمن �أولويات
احلكومة ويعرب �أي�ضا عن توجه عملي لرفع م�ستوى
الأداء املايل والإداري للوحدات احلكومية تنفيذ ًا
لتوجيهات فخامة الأخ/ع �ل��ي ع�ب��داهلل �صالح-
رئي�س اجلمهورية – حفظه اهلل.-
كما �أرحب بالإخوة الوزراء واملحافظني والقيادات
الإداري ��ة العليا يف ال��وح��دات احلكومية وم�ؤكدا
على ان حر�صهم على التواجد وامل�شاركة ي�ضفي
باملزيد من الأهمية واجل��دي��ة على �أع�م��ال هذه
الور�شة ويوفر �ضمانات �إ�ضافية لتحقيق �أهدافها
باعتبارهم اجل�ه��ات املعنية بتنظيم املراجعة
الداخلية وامل�ستفيدين من �أعمالها.
كما انتهز هذه الفر�صة لأتوجه بال�شكر والتقدير
ل�سعادة �سفري جمهورية �أملانيا على ما تقدمه بالده
من دعم لبالدنا يف خمتلف املجاالت ،حيث ت�أتي
�أعمال هذه الور�شة يف �إطار م�شروع التعاون الفني
اليمني الأملاين ( )gtzكما �أتوجه بال�شكر لل�سيد
الدكتور/اجنل هابرون -رئي�س مكتب ()gtz
وكذلك ال�سيد/بريند مولر – رئي�س فريق م�شروع
التعاون اليمني الأملاين باجلهاز وجميع العاملني
معه على جهودهم املخل�صة وحر�صهم على توفري
مقومات النجاح مل�شروع التعاون الفني اليمني
الأملاين ،وهو ما ي�ستحق التنويه والتقدير.
دولة الأخ /رئي�س جمل�س الوزراء
الإخوة احل�ضور
يف بداية �أعمال هذه الور�شة �أود الت�أكيد على عدد
من النقاط الأ�سا�سية املرتبطة ب�أهداف الور�شة
ونتائجها املتوقعة:
النقطة الأولى :وتتعلق بامل�سئوليات الأ�سا�سية
ل�ل�إدارة العليا يف الوحدات احلكومية ،فمما ال
�شك فيه �إننا نتفق على ان �إيجاد هياكل للرقابة
الداخلية تعمل بكفاءة ويتم االلتزام بها وتقييمها
ومعاجلة �أي اختالالت بها ،هو اخت�صا�صا �أ�صيال،
يندرج �ضمن امل�سئوليات الأ�سا�سية للإدارة العليا

يف الوحدة ل�ضمان حماية �أ�صولها وحتقيق �أهدافها
بكفاءة وفاعلية ،و�صحة و�سالمة التقارير املالية،
ومن جانب �آخر فانه ال خالف من حيث املبد�أ من
ان �أي ق�صور يف هياكل �أو �أنظمة الرقابة الداخلية
على م�ستوى �أي وح��دة حكومية يعترب تق�صري ًا
من الإدارة العليا ..على نحو يعيب �أدائها عند
التقييم ،كما ان الآثار املرتتبة على هذا الق�صور
قد يرتتب عليها ا�ضرار ب�أموال وممتلكات الوحدة
�أو �إهدار ملواردها �أو �إخفاق يف تنفيذ �أهدافها على
نحو ي�ستدعي التحقيق يف حالة امل�ساءلة.
ومن هنا ت�أتي �أهمية الدور الذي تقوم به �إدارة
املراجعة الداخلية يف تقدمي العون والدعم الفني
ل�ل��إدارة العليا م��ن خ�لال تقارير نوعية تلتزم
بالنزاهة واملو�ضوعية وتر�صد االخ �ت�لاالت يف
هياكل �أو �أنظمة الرقابة الداخلية ،وتبني الآثار
ال�سلبية املرتتبة عليها وحتدد �إجراءات ومتطلبات
العالج مبا ي�سمح للإدارة العليا القيام بواجباتها
الأ�سا�سية وحتمل م�سئولياتها.
ان ما �أود التنويه �إليه �إجماال انه وباملح�صلة..
فان هناك حاجة �ضرورية وم�صلحة فعلية لدى
الإدارة العليا يف ال��وح��دات احلكومية لإع��ادة
وتنظيم وظيفة املراجعة الداخلية ،وتفعيل دورها
واال��س�ت�ف��ادة م��ن �أع�م��ال�ه��ا ..ويف املقابل ولكي
حتظى �إدارة املراجعة الداخلية بثقة الإدارة
العليا ،فان هناك التزامات ومتطلبات يجب ان
حتر�ص على الوفاء بها وتوفريها ،يف مقدمتها
املتطلبات املهنية ،وحت��دي��دا االل �ت��زام مبعايري
املراجعة الداخلية التي تنظم العمل داخل الإدارة
وحتكم الأداء املهني للمراجعني الداخليني عند
�أداء مهامهم.
النقطة الثانية :وتتعلق بالت�شريع املنظم
ل��وظ�ي�ف��ة امل��راج �ع��ة ال��داخ �ل �ي��ة ،وال �� �ش��اه��د ان
الأحكام ال��واردة بالقرار اجلمهوري رقم ()5
ل�سنة2010م ا�ستجابت ب�شكل وا�ضح للتطورات
وامل�ستجدات التي ط��ر�أت على مفهوم الرقابة
ال��داخ�ل�ي��ة ب�شكل ع��ام وع�ل��ى وظ�ي�ف��ة املراجعة
الداخلية واخت�صا�صات �إدارة املراجعة الداخلية
ب�شكل خ��ا���ص� ،إال ان ه��ذا ال�ت�ط��ور يف املفهوم
وال�ت��و��س��ع يف االخ�ت���ص��ا��ص��ات ي��رت��ب التزامات
تنظيمية و�إداري��ة ومهنية ،يجب تفهم متطلباتها
بر�ؤية وا�ضحة تتفق والعمل امل�ؤ�س�سي ،وت�ستند

على خطط عملية يتم تنفيذها من خالل برامج
عمل ا�ستثنائية ت�ضمن توفري املتطلبات الأ�سا�سية
ال�لازم��ة لتحقيق الأه ��داف امل��رج��وة م��ن �إع��ادة
تنظيم وظيفة املراجعة الداخلية و�إن�شاء �إدارة
تخت�ص مبمار�سة هذه الوظيفة وب�شكل يتالفى
جوانب الق�صور التي كانت ت�شوبها.
ومن هنا ت�أتي �أهمية �أعمال هذه الور�شة والتي ال
ينح�صر نطاقها على نتائج تقييم �إدارة املراجعة
ال��داخ�ل�ي��ة �أو حت��دي��د ن�ق��اط ال�ضعف وجوانب
الق�صور فيها و�إمن ��ا يجب ان ت�شمل وب�صورة
مكثفة دور الأحكام ال��واردة بالقرار اجلمهوري
ال�سابق الإ�شارة �إليه يف معاجلة تلك االختالالت،
و�إذا ك��ان��ت امل ��ادة ( )24م��ن ه��ذا ال �ق��رار قد
�أناطت بامل�سئول الأول يف اجلهة �إ�صدار التعليمات
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التنفيذية لإحكام ه��ذا ال�ق��رار ..فقد يكون من
املفيد ان تالم�س �أعمال هذه الور�شة هذا اجلانب
من خالل و�ضع �إطار عام ينظم احلاالت ونطاق
تلك التعليمات مب��ا ي�سهل �إ� �ص��داره��ا وي�ضمن
ات�ساقها وعدم تعار�ضها ومبا يوفر الدعم الفني
للم�سئول الأول يف كل جهة يف هذا اجلانب ..وهو
ما يعظم القيمة امل�ضافة لأعمال هذه الور�شة.
النقطة الثالثة :وتتعلق بفجوة التوقعات ...فمن
الوا�ضح انه مع التو�سع يف االخت�صا�صات املمنوحة
لإدارة املراجعة الداخلية ف��ان �سقف التوقعات
ي ��زداد ،وميكن ان ي�صاحبه فجوة وا�سعة بني
خمرجات وم�ستوى �أداء �إدارة املراجعة الداخلية
وب�ين توقعات امل�ستفيدين من �أعمالها ،خا�صة
خ�لال ال�ف�ترة االنتقالية ب�سبب ع��دم ا�ستكمال

الأو�ضاع التنظيمية للإدارة.
ويف هذا ال�سياق ..فانه ال بد من الت�أكيد على ثالثة
حمددات رئي�سية ت�ؤثر يف حجم هذه الفجوة:
•�أولها :وتتعلق بالبيئة الداخلية لإدارة املراجعة
الداخلية ..ومع الت�أكيد على �أهمية الإ�سراع
بتوفري املتطلبات التنظيمية والإداري��ة والفنية
الالزمة ملمار�سة الإدارة ملهامها� ،إال ان العن�صر
الب�شري يظل عامال حاكما يف حتديد نوعية
خمرجاتها ،وهو ما يفر�ض على الكادر الفني
يف �إدارات املراجعة االرتقاء مب�ستوياتهم املهنية
�إلى حجم امل�سئوليات وااللتزامات امللقاة على
عاتقهم ،وهو ما ي�ستدعي و�ضع �ضوابط �صارمة
يف عملية اختيار ال�ك��ادر الفني ل�ل��إدارة مبا
ي�ضمن ا�ستقطاب من لديهم القدرة يف �أعمال

التدقيق الداخلي ولديهم الرغبة يف الت�أهيل
امل�ستمر بكافة �أ�شكاله وم�صادره ،مبا يف ذلك
الت�أهيل الذاتي ،كل ذلك بهدف �إيجاد فريق
فني م�ؤهل ق��ادر على التعامل مع التحديات
املتوقعة والتي ميكن ان تواجه الإدارة يف بداية
ممار�سة مهامها ومب��ا ي�سهم يف رف��ع م�ستوى
جودة خمرجاتها.
•ثاين تلك املحددات :يتعلق بطبيعة الت�سهيالت
املمنوحة ل�ل��إدارة ملمار�سة مهامها وم�ستوى
ال �ت �ع��ام��ل م��ع ت �ق��اري��ره��ا وم ��ا تت�ضمنه من
مالحظات وتو�صيات من قبل امل�سئول الأول يف
الوحدة الإداري��ة ..مما ال �شك فيه ان التعامل
االيجابي مع خمرجات الإدارة ي�سهم يف رفع
م�ستوى الأداء.
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•امل�ح��دد ال�ث��ال��ث :ويرتبط بالبيئة اخلارجية
للإدارة وب�شكل خا�ص ما يتعلق بحجم وطبيعة
الدعم الفني املقدم من الأط��راف امل�ستفيدة
من �أعمال �إدارة املراجعة الداخلية ،حيث من
املفرت�ض �إيجاد �آليات وا�ضحة تنظم �أ�شكال
هذا الدعم وم�سئوليات كل طرف.
ويف ه��ذا ال�سياق و�إدراك ��ا مل�سئوليتنا القانونية
واملهنية ..ف�أنني �أود الت�أكيد على حر�ص اجلهاز
على توفري كافة �أ�شكال الدعم الفني لإدارات
املراجعة الداخلية ،كما ان��ه ي�سعى �إل��ى �إيجاد
�آليات نظامية ت�سمح بالتعرف على االحتياجات
التدريبية للعاملني فيها ،ومن حتديد وتنفيذ برامج
التدريب والت�أهيل املالئمة لتلك االحتياجات وفقا
تدابري مقرتحة ت�ستند على التن�سيق مع اجلهات
اخلا�ضعة لرقابته.
ان ال�ت�ع��ام��ل االي �ج��اب��ي يف امل� �ح ��ددات الثالث
عال
ال�سابق الإ�شارة �إليها ميكن ان ت�سهم بقدر ٍ
من الثقة يف ت�ضييق الفجوة بني م�ستوى الأداء
لإدارة املراجعة الداخلية وبني توقعات الأطراف
امل�ستفيدة ..خا�صة خالل الفرتة االنتقالية ،والتي
يجب احلر�ص ان تكون حمدودة للغاية وفق �آليات
وا�ضحة للمتابعة.
وقبل االنتهاء من هذه النقطة ال بد من التنبيه �إلى
ان �إع��ادة تنظيم �إدارة املراجعة الداخلية يجب
ان ي�صاحبه وبنف�س القدر من الأهمية ا�ستكمال
ومعاجلة جوانب الق�صور التي ت�شوب الهياكل
الرقابية يف الوحدات احلكومية وبدون ذلك فلن
ت� ِؤت عملية �إعادة التنظيم ثمارها املرجوة.
�إنني على ثقة من ان مناق�شتكم �سوف متثل فر�صة
�سانحة لتبادل الآراء واخلربات والتفاعل االيجابي
مع ما تت�ضمنه �أوراق العمل املطروحة يف هذا
اللقاء مبا ي�سمح ب�إ�ضافة �أبعاد جديدة عليها.
ويف الأخري اكرر ال�شكر والتقدير للأخ الأ�ستاذ/
علي حممد جمور ،والإخوة الوزراء واملحافظني،
متمني ًا جلميع الإخ���وة امل���ش��ارك�ين التوفيق يف
مهامهم ومقدرا لهم حر�صهم على ح�ضور �أعمال
هذه الور�شة.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
ويف كلمة الدكتور/من�صور علي البطاين -وكيل
اجلهاز للقطاع الإداري -م�شرف ن�شاط املراجعة
الداخلية رحب فيها �إبتدا ًء باحلا�ضرين ،وقدم

نبذة عن �أهداف وبرنامج الور�شة و�أوراق العمل
املزمع تقدميها خالل فعاليات الور�شة.
تال ذلك كلمة ال�سيد/بريند مولر والتي �أ�شار فيها
�إلى �أهمية املراجعة الداخلية وكذا �أ�شاد بح�ضور
دول��ة رئي�س جمل�س ال��وزراء وال��ذي يعك�س مدى
االهتمام الذي توليه القيادة ال�سيا�سية ملو�ضوع
املراجعة الداخلية.
هذا وبعد االنتهاء من فعالية اجلل�سة االفتتاحية
انتقل امل�شاركون �إلى فعالية جل�سة العمل التي
ت��ر�أ��س�ه��ا ال��دك �ت��ور/ع �ب��داهلل ال�سنفي -رئي�س
اجلهاز مب�شاركة اخلبري الأمل��اين ال�سيد برند
مولر(خبري املراجعة الداخلية) و�شارك فيها
عدد من الوزراء واملحافظني وعدد من قيادات
الوحدات وقد مت يف هذه اجلل�سة عر�ض ومناق�شة
�أوراق العمل التالية:
•ورق ��ة ع�م��ل ح��ول م�ف�ه��وم و�أه �م �ي��ة املراجعة
الداخلية.
•ورق��ة عمل ح��ول نتائج تقييم �أو��ض��اع �إدارات
املراجعة الداخلية.
•ورق��ة عمل ح��ول القرار اجلمهوري رقم()5
ل�سنة 2010م ب�ش�أن �إع��ادة �إن�شاء وتنظيم
وظيفة املراجعة الداخلية.
مت خ�لال ه��ذه اجلل�سة ا�ستعرا�ض �أوراق العمل
ال�سابق الإ�شارة �إليها ،وتخللت اجلل�سة مناق�شات
وا� �س �ع��ة مت ف�ي�ه��ا ط ��رح ال �ع��دي��د م��ن الأ�سئلة
واال��س�ت�ف���س��ارات وت �ق��دمي ع��دد م��ن املتقرحات
والتو�صيات من قبل امل�شاركني.
ونظر ًا لأهمية تلك التو�صيات فقد ر�أت املجلة
ن�شرها ح�سب ما وردت ،كما يلي:
1 .1الإ�سراع يف تنفيذ ما جاء يف القرار اجلمهوري
رقم( )5لعام 2010م ب�ش�أن �إع��ادة بناء
و�إن�شاء �إدارات املراجعة الداخلية يف وحدات
اجلهاز الإداري للدولة ووحدات القطاع العام
واملختلط ودليل �أداء �إدارة املرجعة الداخلية
وبقية اللوائح املنظمة لعمل هذه الإدارة.
���2 .2ض��رورة ال�ع�م��ل ع�ل��ى ت�ه�ي�ئ��ة ب�ي�ئ��ة رقابية
مالئمة لعمل �إدارات امل��راج�ع��ة الداخلية
للعمل با�ستقاللية ومو�ضوعية وكفاءة عالية
ل�ل�إ��س�ه��ام ال�ف�ع��ال يف تطوير �أداء وح��دات
اجلهاز الإداري للدولة ووحدات القطاع العام
واملختلط وحماربة الف�ساد.

�3 .3ضرورة �إخ�ضاع وظيفة املراجعة الداخلية
للمناف�سة وفق ًا ل�شروط �شغل هذه الوظيفة
مع الت�أكيد على ��ض��رورة منح تلك الإدارة
ال�صالحيات الكاملة وامل �ح��ددة يف القرار
اجل �م �ه��وري م��ع الإه �ت �م��ام ب��دع��م وحماية
وتقدمي احلوافز للعاملني بهذه الإدارات مما
ي�ساعدهم على القيام بتلك ال�صالحيات،
واملهام بالكفاءة والفاعلية املطلوبة.
4 .4ال�ت��أك�ي��د على ال�ت��دري��ب والتعليم امل�ستمر
للعاملني يف تلك الوحدات و�صقل مهاراتهم
العلمية والعملية ويف خمتلف اجلوانب املالية
والإداري���ة والقانونية والفنية ومم��ا يواكب
ال �ت �ط��ورات املهنية وي �ع��زز دوره ��م يف �أداء
واجباتهم بجودة عالية.
�5 .5أن يقوم عمل �إدارات املراجعة الداخلية على
الأ�س�س واملعايري املتعارف عليها يف جمال
التدقيق الداخلي من حيث:
•اال�ستقاللية واملو�ضوعية واحليادية يف �أداء
اخت�صا�صاتهم.
•التخطيط ال�سليم ملختلف �أعمال املراجعة مبا
يف ذلك تقييم الأداء للوحدة الإدارية.
•ال�ت��وث�ي��ق ال��دق�ي��ق ملختلف الأع��م��ال و�إي �ج��اد
قطاع معلوماتي �شفاف لأداء �إدارة املراجعة
الداخلية.
6 .6العمل على تقوية العمل امل�ؤ�س�سي و�إيجاد
التفوي�ض املنا�سب لل�صالحيات وال�سلطات
للم�ستويات الإداري��ة املختلفة ومبا يعزز حاجة
ال��وزي��ر �أو املحافظ �أو امل��دي��ر ال�ع��ام (رئي�س
الوحدة) لأداء وعمل �إدارة املراجعة الداخلية.
7 .7تعزيز التن�سيق والتكامل بني �أداء �إدارات
امل��راج�ع��ة الداخلية ودور اجل�ه��از املركزي
ال��رق��اب��ي م��ع الت�سليم ب�صالحية مراجعة
اجل�ه��از لأع�م��ال �أداء ه��ذه الإدارة واجلهة
ب�شكل ع��ام ملا لذلك من �أهمية ق�صوى يف
تعزيز العمل الرقابي وتطوير �أداء الوحدات
الإداري��ة ولكون ذلك �ضروري ًا للحفاظ على
املال العام وحماربة الف�ساد.
8 .8الإ�سراع يف ا�ستكمال كل املقومات الالزمة
لإ�صدار قرار املجل�س الأعلى ملهنة املحا�سبة
واملراجعة ك�إطار مرجعي وبح�سب ما جاء يف
القرار اجلمهوري رقم()5لعام 2010م.
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شهادة تقدير للجهاز

من المشروع األلماني
()GTZ

ح� �م ��اي ��ة امل� ��ال
العام

العدد  19مــــار�س 2010م

ﻟﻨﻌﻤﻞ ﻣﻌ ًﺎ...
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ
áÑ°SÉ``ëŸGh áHÉ```bô∏d …õcô`ª`dG RÉ```¡÷G

31

أنشطة وفعاليات

مجلس الشورى يناقش تقرير الجهاز

حول نتائج مراجعة الحساب
الختامي للموازنة العامة للدولة
للعام المالي 2008م

عر�ض:عبدالباري حممود اخلرا�ساين

العدد  19مــــار�س 2010م

يف �إط��ار عالقة التعاون والتن�سيق بني اجلهاز
املركزي للرقابة واملحا�سبة وجمل�س ال�شورى التي
�شهدت تطور ًا ومنو ًا ايجابي ًا متزايد ًا حتى و�صلت
�إلى م�ستوى ال�شراكة يف الر�ؤى والأهداف الرقابية
امل�ن���ش��ودة ال �ت��ي ت�ستهدف امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى امل��ال
العام والت�أكد من ح�سن ا�ستخدامه يف الأغرا�ض
املخ�ص�صة ل��ه وك ��ذا حتقيق ال �ق��در ال�ل�ازم من
االن�ضباط املايل� ،أوفيما يتعلق ب�سالمة الت�صرفات

وال�ق��رارات املتعلقة ب��إدارت��ه وحتقيق �أه��داف��ه ،ثم
الوقوف على م�ستوى التعامل مع تقارير اجلهاز من
قبل اجلهات والوحدات اخلا�ضعة لرقابته واتخاذ
الإج� ��راءات وال�ت��داب�ير ال�لازم��ة لإل ��زام الوحدات
بالتعامل مع تلك التقارير ب�صورة ايجابية.
وجت�سيد ًا ملعاين ودالالت تلك ال�شراكة فقد تلقى
اجلهاز دعوة من جمل�س ال�شورى للح�ضور وامل�شاركة
يف جل�سات النقا�ش التي خ�ص�صها املجل�س لعر�ض

ومناق�شة تقرير اللجنة املالية حول نتائج درا�ستها
وحتليلها ملحتويات وم�ضامني تقرير اجلهاز حول
نتائج مراجعة احل�ساب اخلتامي املتعلقة با�ستخدام
املوازنة العامة للدولة لعام2008م.
ويف اجل�ل���س��ة الأول� ��ى للمجل�س ال �ت��ي ع �ق��دت يف
2010/3/14م برئا�سة الأ�ستاذ/عبدالعزيز
عبدالغني -رئي�س جمل�س ال�شورى والتي �شارك فيها
الأ�ستاذ الدكتور/عبداهلل عبداهلل ال�سنفي ووكالء
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وق �ي��ادات اجل�ه��از بالإ�ضافة �إل��ى ممثلي اجلانب
احلكومي وهم :وزير ال�ثروة ال�سمكية ووك�لاء ك ًال
م��ن وزارة املالية وال��زراع��ة ث��م مت اال�ستماع �إلى
تقرير اللجنة املالية الذي بد�أ بقراءته الأ�ستاذ/
علوي �صالح ال�سالمي -رئي�س اللجنة وتناوب على
قراءة ما تبقى منه عدد من �أع�ضاء اللجنة املالية
على التوايل ،ومما يجدر الإ�شارة �إليه هنا ان تقرير
اللجنة املالية قد ات�سم باملو�ضوعية وال�شفافية وكذا
الدرا�سة والتحليل العميق لالختالالت و�أ�سبابها
و�آثارها ال�سلبية و�سبل معاجلتها.
ويف اجل�ل���س��ة ال�ث��ان�ي��ة للمجل�س ال �ت��ي ع �ق��دت يف
2010/3/15م برئا�سة الأ�ستاذ/عبدالعزيز
عبدالغني -رئي�س املجل�س جرى نقا�ش م�ستفي�ض
لتقرير اللجنة املالية من قبل �أع�ضاء املجل�س ،حيث
مت �إثارة العديد من الت�سا�ؤالت وتقدمي العديد من
اال�ستف�سارات واال�ستي�ضاحات للجانب احلكومي
الذي رد عليها كل فيما يخ�ص جهته م�ؤكدين على
�أهمية ال��دور الرقابي للجهاز و�إ�سهامه من خالل
تلك التقارير يف م�ساعدة تلك اجلهات والوحدات
يف م�ع��اجل��ة االخ� �ت�ل�االت واحل ��د م��ن املخالفات
والتجاوزات ،كما �أكدوا عن ا�ستعدادهم للتعامل مع
تقارير اجلهاز وتو�صيات املجل�س ب�صورة ايجابية،
ون�ظ��ر ًا لأهمية املداخلة فقد ق��ررت املجلة ن�شر
املداخلة كما يلي:
الأخ الأ�ستاذ /عبد العزيز عبد الغني
رئي�س جمل�س ال�شورى
الأخوة� /أع�ضاء هيئة رئا�سة املجل�س
الأخوة/رئي�س و�أع�ضاء اللجنة املالية باملجل�س
الأخوة � /أع�ضاء املجل�س

الأخ  /رئي�س و�أع�ضاء املجل�س:

�إ�سمحوا يل يف هذه املداخلة �أن �أ�ؤكد  -وب�إيجاز
 على عدد من التحديات املتعلقة ب�شكل رئي�سيبنتائج تنفيذ امل��وازن��ة العامة للدولة واملرتبطة
ب�صورة مبا�شرة بق�ضايا االقت�صاد الوطني.
وي�أتي يف مقدمة تلك التحديات ...مو�ضوع ا�ستدامة
�أو�ضاع املالية العامة للدولة ...مبعنى مدى قدرة
امل��وارد املتاحة للمالية العامة للدولة على توفري
تدفقات مالية باحلجم املالئم ويف التوقيت املنا�سب
لتمويل الإنفاق العام وب�صورة م�ستمرة – على املدى
املنظور – مبا يلبي متطلبات التنمية االقت�صادية
واالجتماعية امل�ستدامة ويحقق �أهدافها.
وال�شاهد �أن ال��درا��س��ة التحليلية لنتائج تنفيذ
امل��وازن��ة العامة ل �ل��دول��ة ...تف�صح ع��ن ع��دد من
امل��ؤ��ش��رات ال�سلبية والإ�شكاليات القائمة والتي
ترتبط لي�س فقط مبدى قدرة امل��وارد النفطية يف
اال�ستمرار واملحافظة على دورها الرئي�سي لتمويل
الإنفاق العام و�إمنا �أي�ض ًا بالإخفاق يف تنمية املوارد
غري النفطية بالإ�ضافة �إلى االنخفا�ض يف القدرة
اال�ستيعابية لتدفقات التمويل اخل��ارج��ي ،حيث
تالم�س تلك امل�ؤ�شرات ال�سلبية امل�صادر الرئي�سية
ملوارد املالية العامة للدولة ...وعلى نحو قد يهدد
اال�ستدامة املالية لي�س يف الوقت الراهن و�إمنا قد
ميتد �إلى الأمد املنظور.
وهو ما يجب التنبه �إليه وفهم �أبعاده وت�أثرياته بل
عال من
ويقت�ضي يف الوقت ذاته التعامل معه بقدر ٍ
اجلدية واملو�ضوعية بعيد ًا عن التب�سيط �أو املبالغة
مبا ي�سمح لي�س فقط من حتديد متطلبات العالج
و�إمنا �أي�ض ًا كيفية امل�ساهمة الفاعلة يف دعم جهود
الإ�صالح.
ويف هذا ال�سياق �أتناول فيما يلي �أه��م امل�ؤ�شرات
الأ�سا�سية واملرتبطة باال�ستدامة املالية:

ال�ث��اب��ت �أن الإي � ��رادات النفطية تعترب امل�صدر
الرئي�سي لتمويل ا�ستخدامات املوازنة العامة حيث
متثل ن�سبة ( )% 75من �إج�م��ايل الإي ��رادات
ال��ذات�ي��ة� ..إال �أن��ه يف املقابل ف ��أن هناك العديد
م��ن الإ�شكاليات والتحديات املرتبطة بالقطاع
النفطي والتي قد حتد من �إمكانية االعتماد عليه
ب�شكل رئي�سي يف متويل ا�ستخدامات املوازنة العامة
للدولة ...ومن بني تلك الإ�شكاليات:
الرتاجع امللحوظ يف كميات الإنتاج النفطي خالل
ال�سنوات املا�ضية 2008 – 2006م وبن�سب
تفوق توقعات اخلطة اخلم�سية ..ويعود هذا الرتاجع
يف جانب منه �إل��ى انخفا�ض ال�ق��درات الإنتاجية
ب�سبب عدم ا�ستكمال التجهيزات الالزمة للإنتاج
و�إل ��ى تعرث بع�ض ال���ش��رك��ات النفطية يف الوفاء
بالتزاماتها و�إل��ى �ضعف الرقابة من قبل اجلانب
احلكومي على �أعمال تلك ال�شركات ،بالإ�ضافة �إلى
توا�ضع نتائج �أعمال التطوير خالل الفرتة املا�ضية
يف احلد من معدالت الرتاجع يف الإنتاج مع الأخذ
يف االعتبار �أن ه��ذا ال�تراج��ع يعد �أح��د الأ�سباب
املبا�شرة يف انخفا�ض معدل النمو احلقيقي والذي
بلغ يف عام 2008م حوايل ( )% 4,66باملقارنة
بامل�ستهدف والبالغ (.)% 6,7
الثابت �أن ا�ستمرار عملية الرتاجع يف الإنتاج وتزايد
�إحتماالت ثبات �أو انخفا�ض �أ�سعار النفط اخلام
�سوف ينعك�س �سلب ًا وب�صورة مبا�شرة وم�ؤثرة على
م�ستوى اال�ستدامة للمالية العامة للدولة.
التنامي امل�ستمر يف اال�ستهالك املحلي من امل�شتقات
النفطية الأم��ر الذي ي��ؤدي بال�ضرورة – يف املدى
امل�ن�ظ��ور – �إل ��ى تناق�ص ال�ك�م�ي��ات املخ�ص�صة
للت�صدير ومن ثم انخفا�ض ح�صيلة النقد الأجنبي
بخالف ت�أثريه ال�سلبي على امليزان التجاري وقد
�صاحب ذلك انخفا�ض القدرة التكريرية مل�صايف
عدن ب�شكل خا�ص مما �أدى �إلى التوجه ال�سترياد
ما ن�سبته ( )% 63,4من االحتياجات املحلية من
امل�شتقات النفطية من اخلارج على نحو يزيد من
الأعباء املالية املرتبطة بدعم امل�شتقات النفطية،
وجت��در الإ� �ش��ارة �إل��ى �أن دع��م امل�شتقات النفطية
خالل العام 2008م والبالغ ( )759مليار ريال
تقريب ًا ي�ستحوذ على ن�سبة ( )% 50,7من املوارد
النفطية ويتخطى املن�صرف على قطاعات التعليم
وال�صحة واخل��دم��ات االجتماعية واالقت�صادية
والبالغ �أجماليها حوايل ( )578مليار ريال ويفوق
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ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...
يف البداية �أتقدم �إليكم بجزيل ال�شكر والتقدير
على دعوتكم حل�ضور ه��ذه اجلل�سة واملخ�ص�صة
ال�ستعرا�ض ومناق�شة التقرير املقدم من اللجنة
املالية باملجل�س ب�ش�أن نتائج درا�ستها لتقرير اجلهاز
عن مراجعة احل�ساب اخلتامي للموازنة العامة
للدولة للعام املايل 2008م.
م ��ؤك��د ًا على �أهمية ال��دور املتميز ال��ذي ي�ضطلع
به جمل�سكم املوقر �سوا ًء فيما يتناوله بالدرا�سة
والتحليل للعديد من الق�ضايا الإ�سرتاتيجية التي
مت�س املجتمع وترتبط باحتياجات املواطن �أو ما
ي�صدر عن جل��ان املجل�س من تقارير نوعيه وما
تت�ضمنه من تو�صيات ت�سهم يف تعزيز نظام امل�ساءلة
العامة يف ب�لادن��ا �أو م��ا ت�شهده جل�سات املجل�س

من مناق�شات واعية وحوار جاد ي�سهم يف تر�سيخ
جتربة الدميقراطية يف بالدنا ...ويف هذا ال�سياق
�أنتهز هذه الفر�صة لأتوجه بالتحية والتقدير �إلى
الأخ الأ�ستاذ/عبد العزيز عبد الغني رئي�س املجل�س
والذي ي�ؤدي ر�سالته يف قيادة املجل�س بحكمة واقتدار
كما �أتوجه بال�شكر والتقدير �إلى الأخ الأ�ستاذ /علوي
ال�سالمي رئي�س اللجنة املالية والأخ��وة الأع�ضاء
على اهتمامهم اجل��اد بتقارير اجلهاز وجهودهم
امللمو�سة يف �إعداد هذا التقرير املطروح للمناق�شة..
وهو ما ي�ستحق التنويه والإ�شادة.

أو ً
ال :الموارد النفطية:
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ب�أ�ضعاف املن�صرف الفعلي على الإنفاق اال�ستثماري
والبالغ ( )355مليار ريال تقريب ًا وهو ما يعد �أحد
التهديدات التي تواجه اال�ستدامة املالية ...والثابت
�أن قيمة هذا الدعم وكيفية التحكم يف منوه امل�ستمر
و�إيجاد �آليات وا�ضحة لرت�شيده بل وحتكم تكاليف
احت�سابه وت�ضبط ت��وزي��ع وا��س�ت�خ��دام امل�شتقات
النفطية ...ك��ل ذل��ك ميثل �أح��د �أه��م التحديات
الراهنة وامل�ستقبلية التي تواجه ال�سيا�سات املالية
للحكومة وتنعك�س على م�ستوى اال�ستدامة للمالية
العامة للدولة.
ويف مواجهة تلك الإ�شكاليات والتحديات وتنفيذا
لتوجيهات فخامة الأخ /رئي�س اجلمهورية حفظه
اهلل ،ف� ��أن ه�ن��اك ت��وج��ه ج��اد م��ن ق�ب��ل احلكومة
ي�ستهدف رفع كفاءة القطاع النفطي مبا يف ذلك
تن�شيط وجذب اال�ستثمارات النفطية لتو�سيع مناطق
التنقيب واال�ستك�شافات النفطية وال�سعي �إلى
جذب ال�شركات العاملية الكربى مبا ي�ضمن توفري
وا�ستخدام التقنيات احلديثة يف �أعمال التنقيب
واال�ستك�شاف واحلفر والتطوير �إلى جانب تفعيل
الرقابة احلكومية على �أعمال ال�شركات واتخاذ
�إج��راءات فاعله جتاه ال�شركات املتعرثة يف تنفيذ
التزاماتها التعاقدية مع الت�أكيد على رفع القدرات
الإنتاجية لل�شركات النفطية ورفع كفاءة عمليات
الت�سويق للنفط اخل��ام وتر�شيد عملية اال�سترياد
للم�شتقات النفطية وا�ستخداماته بالإ�ضافة �إلى �أن
�إعادة هيكلة القطاع النفطي يندرج �ضمن �أولويات
احلكومة خالل الفرتة القادمة لي�س فقط بهدف
احل��د من ال�تراج��ع و�إمن��ا رف��ع معدالت الإنتاج...
�إال �أن ذلك يظل مرهون ًا بكفاءة التنفيذ وفاعلية
النتائج وهو ما ي�ستدعي املتابعة اجلادة والتقييم
امل�ستمر مبا ي�ضمن تكثيف اجلهود يف اجتاه �إ�صالح
القطاع النفطي.

ثاني ًا :الموارد غير النفطية:
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م��رة �أخ��رى تف�صح نتائج تنفيذ امل��وازن��ة العامة
للدولة عن توا�ضع النتائج املتحققة يف اجتاه تنمية
املوارد غري النفطية ب�شكل عام واملوارد ال�ضريبية
ب�شكل خا�ص وت�برز م��ؤ��ش��رات الإخ �ف��اق يف هذا
اجلانب من خالل:
•تراجع الأهمية الن�سبية ل�ل�إي��رادات ال�ضريبية
حيث مثلت ن�سبة ( )% 18,7م��ن �إجمايل
هيكل الإيرادات الذاتية لعام 2008م باملقارنة

مع ن�سبة ( )% 22يف العام ال�سابق وباملقارنة
م��ع م��ا ه��و قائم يف العديد م��ن ال��دول العربية
ذات الطبيعة املت�شابهة مع ظروفنا االقت�صادية
((م�صر ،ال���س��ودان ،الأردن ،لبنان ،تون�س/
امل�غ��رب)) حيث متثل الإي ��رادات ال�ضريبية يف
تلك الدول ما يزيد عن ( )% 50يف املتو�سط
من �إجمايل هيكل املوارد الذاتية وهو ما يظهر
حجم التهرب ال�ضريبي القائم لدينا.
•تراجع ن�سبة ال�ضغط ال�ضريبي (ن�سبة الإيراد
ال�ضريبي �إلى الناجت املحلي الإجمايل)) حيث
ب�ل�غ��ت ن�سبة ( )% 6,5يف ع ��ام 2008م
وباملقارنة مب��ا ه��و قائم يف العديد م��ن الدول
العربية ذات الظروف املت�شابهة ف�إن هذه الن�سبة
ت�صل �إلى حوايل ( )% 20وهو ما ي�ؤكد على
انخفا�ض الطاقة ال�ضريبة للمجتمع وات�ساع نطاق
ظاهرة التهرب ال�ضريبي.
وجتدر الإ�شارة �إلى �أن تقارير اجلهاز واملداخالت
ال�سابقة قد تعر�ضت بالت�شخي�ص لأه��م جوانب
االخ�ت�لاالت التي تعاين منها امل�صالح الإيرادية
و�أ�سباب الإخفاق يف تنمية املوارد ال�ضريبية وكذا
اجلهود املبذولة يف اجتاه �إ�صالح �أو�ضاعها.
فيما يتعلق بوحدات ال�سلطة املحلية ف�أنها تعاين
�أكرث من غريها من عدم القدرة على تنمية مواردها
الذاتية الأمر الذي يجعلها تعتمد اعتماد ًا �شبه كلي ًا
(بن�سبة  )% 92,6على الدعم املركزي واملوارد
امل�شرتكة ل�ضمان ا�ستدامة �أو�ضاعها املالية.
ومع الأخ��ذ يف االعتبار الرتاجع القائم يف كميات
الإنتاج النفطي وتذبذب الأ�سعار يف الأ�سواق العاملية
ف�أن الإخفاق الراهن يف تنمية املوارد غري النفطية
ب�شكل ع��ام والإي� ��رادات ال�ضريبية ب�شكل خا�ص
يزيد من ال�ضغوط ال�سلبية التي تواجه ا�ستدامة
املالية العامة للدولة على نحو ي�ستدعي رفع وترية
الإ�صالحات القانونية والتنظيمية والإداري��ة لي�س
فقط يف �إجتاه تنمية امل��وارد ال�ضريبية �إمنا �أي�ض ًا
وبنف�س القدر من الأهمية يف اجتاه تنويع م�صادر
الدخل وتنمية املوارد ال�سيادية للدولة مع الرتكيز
على القطاعات ال��واع��دة يف ه��ذا اجلانب وب�شكل
خ��ا���ص ق �ط��اع االت �� �ص��االت ح�ي��ث ت��رف��د م� ��وارده
ال�سيادية اخلزينة العامة يف خمتلف دول العامل
بعوائد مالية طائلة ت�سهم وب�شكل فاعل يف متويل
خطط التنمية ...على عك�س ما هو قائم يف بالدنا
حيث ال تتعدى موارد الدولة من قطاع االت�صاالت
حدود ( )10مليون دوالر �سنوي ًا وهو ما ي�ستدعي

تدخل ت�شريعي ب�صورة ا�ستثنائية لتطوير املنظومة
القانونية التي حتكم �أعمال هذا القطاع الهام ومبا
ي�سهم يف تنويع م�صادر الدخل وي�ساعد يف دعم
ا�ستدامة املالية العامة للدولة.

ثالث ًا :النمو المتزايد في
اإلنفاق الجاري:
وال��ذي ميثل �أح��د العوامل ال�ضاغطة التي تهدد
ا�ستدامة املالية العامة للدولة ويكفي �أن ن�شري هنا
�إلى �أنه وبالرغم من الطفرة التي حدثت خالل عام
2008م يف �أ�سعار النفط اخلام وما �صاحب ذلك
من ارتفاع ملحوظ يف العائدات النفطية والتي بلغت
حوايل ( )1493مليار ريال �إال �أن هذا االرتفاع
اال�ستثنائي مل يكفي لتغطية الإنفاق اجلاري ب�سبب
من��وه مبعدالت مت�سارعة تفوق ما هو خمطط له
الأمر الذي �أدى �إلى ا�ستحواذه على كامل العائدات
النفطية بالإ�ضافة �إلى احل�صيلة ال�ضريبية  ،الأمر
الذي ينعك�س �سلب ًا على كفاءة تخ�صي�ص املوارد،
ومن جانب �أخر ف�أن ا�ستمرار النمو املتزايد للإنفاق
اجلاري خالل الفرتة املا�ضية �أدى بال�ضرورة �إلى
حتقيق عجز ًا �سنوي ًا يفوق يف العادة احلدود الآمنة
وقد �صاحب ذلك ارتفاع حجم الدين املحلي والذي
بلغ حوايل ( )700مليار ريال ،يف حني بلغ �إجمايل
فوائده التي حتملتها املوازنة العامة للدولة للفرتة
من 2008 – 1996م ح��وايل ( )578مليار
ريال ،وهو ما يجب التوقف �أمامه بالدرا�سة والتحليل
لتقييم توجهات ال�سيا�سات املالية والنقدية خالل
الفرتة املا�ضية.
الأخ  /رئي�س و�أع�ضاء هيئة رئا�سة املجل�س
الإخوة  /الأع�ضاء
احلا�ضرون جميعا
تتمثل ث��اين التحديات الإ�سرتاتيجية واملتعلقة
ب��االق�ت���ص��اد ال��وط �ن��ي يف ان��خ��ف��ا���ض الطاقة
اال�ستيعابية من القرو�ض واملنح اخلارجية
الأمر الذي �أدى �إلى ات�ساع الفجوة بني املوارد املالية
املتاحة ومتطلبات التنمية من م�شروعات ا�ستثمارية
ور�أ�سمالية ...من م�ؤ�شرات ذلك ما يلي:
• �أظ�ه��رت نتائج تنفيذ امل��وازن��ة العامة للدولة
لل�سنة املالية 2008م عن �إجمايل امل�ستخدم
من القرو�ض واملنح وامل�ساعدات اخلارجية مببلغ
()47.5مليار ري��ال ومب��ا ن�سبته ()% 25
من �إجمايل اعتماد القرو�ض واملنح اخلارجية
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الأخوة رئي�س و�أع�ضاء جمل�س ال�شورى:
�أن تلك الإ�شكاليات التي �سبق تناولها ت�ستدعي من
اجلميع االرتقاء مبهامه وم�سئولياته �إلى حجم وطبيعة
التحديات التي نواجهها دون ا�ستنزاف الطاقات
بتوجيه اللوم واالنتقاد �أو تربير الأخطاء �أو الق�صور
ودون االكتفاء بت�شخي�ص الأو��ض��اع ور�صد العيوب
بالرغم من �أهمية هذا اجلانب� ...إال �أن الأهم هو
البحث يف كيفية امل�ساهمة يف معاجلة االختالالت
التي �سبق تناولها واحلد من ت�أثريها ومبا يدعم من
جهود التطوير وبرامج الإ�صالح احلكومي.
ويف تقديري �أن طريف هذا اللقاء جمل�سكم املوقر
واجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة يف موقع ي�سمح
لهما بتقدمي من��وذج متميز م��ن العمل امل�شرتك
املثمر والهادف �إلى دعم برامج وخربات الإ�صالح
احلكومي ك� ٌل بح�سب م�سئولياته واخت�صا�صاته
وفق ًا لآليات العمل املتبعة لديه ويف �أطار التن�سيق
والتعاون امل�شرتك بني اجلهاز واملجل�س.
وقبل اختتام ه��ذه املداخلة �أود التنويه والإ�شادة
باجلهود املبذولة يف �أع��داد تقرير اللجنة املالية
وما ت�ضمنه من تو�صيات ويف هذا الإط��ار ا�سمحوا
يل بتقدمي مقرتح ب�ش�أن �إمكانية درا�سة التو�صيات
الواردة يف التقرير امل�شار �إليه يف �ضوء امل�ستجدات
والإج � ��راءات امل�ت�خ��ذة م��ن قبل احل�ك��وم��ة تنفيذ ًا
لتوجيهات فخامة الأخ /رئي�س اجلمهورية حفظه اهلل
مبا يف ذلك الأجندة الوطنية للإ�صالحات املرحلة
الثانية وكذا امل�صفوفة اخلا�صة بتنفيذ الأولويات
الع�شر مبا ي�سهم يف تعظيم اجلهود املبذولة من قبل
اللجنة وي�ؤكد على م�صداقيتها.
ويف الأخ�ير �أك��رر ال�شكر والتقدير للأخ الأ�ستاذ/
عبد العزيز عبد الغني رئي�س املجل�س والأخ��وة
�أع�ضاء املجل�س وجلانه الفنية متمني ًا للجميع املزيد
من النجاح والتقدم.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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والبالغة ( )188.6مليار ريال.
•وفقا لتقرير وزارة التخطيط والتعاون الدويل
ح��ول م�ستوى تنفيذ تعهدات املانحني مب�ؤمتر
ل�ن��دن يف �أواخ ��ر ع��ام 2006م وح�ت��ى نهاية
العام 2009م والذي اظهر تدين ال�سحوبات
م��ن التعهدات ع��ن م��ؤمت��ر املانحني حيث بلغ
�إجمايل املبالغ امل�سحوبة حتى نهاية �سبتمرب
2009م ب�ح��وايل ()247.1مليون دوالر
وبن�سبته ()% 7.5من �إجمايل التعهدات التي
مت التوقيع عليها والبالغة ( )3285مليون
دوالر وتربز م�ؤ�شرات هذا التدين يف �سحوبات
القطاعات الواعدة الزراعة والأ�سماك وكذا
م�شاريع البني التحتية واملتمثلة �أهمها يف قطاع
الكهرباء والطاقة ،وقطاع الطرق،و قطاع النقل،
بالإ�ضافة �إلى قطاعات التنمية الب�شرية .
من جانب �آخر فان انخفا�ض الطاقة اال�ستيعابية
للقرو�ض واملنح اخلارجية مل يقت�صر على التعهدات
للمانحني مب��ؤمت��ر لندن و�إمن��ا ام�ت��دت �إل��ى كافة
ت��دف�ق��ات ال�ت�م��وي��ل الأج�ن�ب��ي مب��ا يف ذل��ك حقيبة
امل�شروعات املمولة من البنك الدويل والذي اظهر
تقريره املطروح يف الندوة املنعقدة يف �شهر فرباير
من العام اجلاري 2010م والذي ت�ضمن عدد من
امل�ؤ�شرات ال�سلبية حيال الو�ضع احلايل لأداء حقيبة
امل�شروعات واملتمثلة يف:
•البطء يف ال�سحب لعدد ( )5م�شاريع وت�صنيفها
يف الو�ضع اخلطر بالإ�ضافة �إلى وجود م�شاكل يف
م�شاريع �أخرى ويعترب الأداء فيها غري مر�ضي �أو
غري مر�ضي بدرجة متو�سطة.
•م�شاريع مت املوافقة على متويلها ومل يتم البدء يف
تلك امل�شاريع منها م�شروع تزويد الريف بالطاقة،
و م�شروع التحكم.
•وج��ود مبالغ متويل مل ت�ستغل بعد يف ع��دد من
امل�شاريع ومببلغ �إجمايل ( )49.9مليون دوالر
تقريبا يف حني �أن تلك امل�شاريع متوقع �إقفالها
يف نهاية يونيو 2010م من ذلك م�شروع �إدارة
حو�ض �صنعاء ،و م�شروع تطوير اخلدمة املدنية،
ومنحة الإ�صالح امل�ؤ�س�سي.
�إن �ضعف ال�ق��درات اال�ستيعابية مل�صادر التمويل
املتاحة للربنامج اال�ستثماري ومنها على وجه
اخل�صو�ص القرو�ض واملنح اخلارجية قد انعك�ست
�سلبا يف ال �ب��طء وال�ت�ع�ثر ل�ل�ع��دي��د م��ن امل�شاريع
اال�ستثمارية وم��ا ي�صاحبه يف ك��ل الأح� ��وال من
ارتفاع يف كلفة التنفيذ وعدم اال�ستفادة من العوائد

واملزايا االقت�صادية واالجتماعية املرتبطة ب�إجناز
تلك امل�شاريع والتي تربز من خالل التايل:
•�أ��س�ف��ر التنفيذ الفعلي ل�ل�إن�ف��اق اال�ستثماري
للموازنة العامة للدولة لل�سنة املالية 2008م
عن �صايف وفر بحوايل ( )175.6مليار ريال
مبا ن�سبته ( )% 33من االعتماد املخ�ص�ص
لهذا الإنفاق.
•وج��ود م�شاريع متعرثة من ع��دة �سنوات بلغ ما
�أمكن ح�صره منها حتى نهاية عام 2008م يف
عدد من الوحدات احلكومية بـ ( )819م�شروع
و�إج�م��ايل املن�صرف عليها بحوايل ()38.4
مليار ريال.
•دخ��ول بع�ض القرو�ض مرحلة ال�سداد وارتفاع
ن�سبة امل�ب��ال��غ امل���س��ددة على امل�ب��ال��غ امل�سحوبة
منها بالرغم من تدين ن�سب ا�ستخدامها وعدم
ا�ستخدامها بالكامل مما يخف�ض من اجلدوى
االقت�صادية من االقرتا�ض ويقلل من املكا�سب
االقت�صادية املحققة.
•والنتيجة النهائية ملا �سبق طرحة تتمثل يف الت�أثري
ال�سلبي على معدالت النمو االقت�صادي ويعيق
جهود التنمية وج��ذب اال�ستثمار وعلى نحو ال
يحقق �أهداف التنمية االقت�صادية واالجتماعية.
جدير ب��الإ��ش��ارة ب��ان ب��روز تلك امل��ؤ��ش��رات حيال
�ضعف القدرات اال�ستيعابية من القرو�ض واملنح
وامل���س��اع��دات اخل��ارج�ي��ة وم��ا يظهره م��ن اختالل
يف م ��دى اال� �س �ت �خ��دام الأم��ث��ل ل �ل �م��وارد املتاحة
وانعكا�ساتها ال�سلبية على تنفيذ اخلطط التنموية
وحتقيق �أهدافها قد �سبق �أن نبه �إلية فخامة الأخ
/رئي�س اجلمهورية ــ حفظة اهلل ــ �ضمن توجيهاته
للحكومة يف �شهر �أغ�سط�س م��ن ع��ام 2007م
وك��ذا �شهر مار�س من ع��ام 2009م ،كما �سبق
ملجل�سكم املوقر �أن تنبه لهذه الظاهرة اخلطرية
يف درا�سته التقييمية التي نفذها مب�شاركة اجلهاز
امل��رك��زي للرقابة واملحا�سبة وع��دد م��ن اجلهات
املعنية واملخت�صة والتي �سلطت ال�ضوء على �أهم
وابرز امل�شاكل والأ�سباب التي تعيق اال�ستفادة من
القرو�ض وامل�ساعدات واملتمثلة �أهمها يف:
•ع���دم الإع � � ��داد اجل �ي��د ل ��درا�� �س ��ات اجل���دوى
االقت�صادية واالجتماعية والفنية للم�شروعات،
وكذا عدم توفر الأرا�ضي املخ�ص�صة لها.
•ت�أخر امل�صادقة على اتفاقية القرو�ض وطول
ال��دورة التي ت�أخذها تلك العملية يف خمتلف
امل�ستويات بالدولة.

•الق�صــــــور يف ت�سديـــــــد احلكومة حل�صتها يف
تكلفة امل�شاريع.
•من جانب �آخر فان متطلبات املو�ضوعية تقت�ضى
التنويه بالإ�شادة والتقدير �إلى جهود احلكومة
على وج��ه العموم ووزارة التخطيط والتعاون
ال� ��دويل ب�شكل خ��ا���ص يف ات �خ��اذ ال�ع��دي��د من
الإج��راءات الهادفة لرفع القدرات اال�ستيعابية
ملوارد القرو�ض واملنح اخلارجية.
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تابعت (ال��رق��اب��ة) �أع �م��ال التح�ضري لعقد اللقاء حيث ينعقد هذا اللقاء حتت �شعار (من اجل بيئة تولت �إعداد خطة عمل الجناز �أعمال التح�ضري للقاء
ال�سنوي التا�سع ع�شر لقيادات اجلهاز املركزي للرقابة فاعلة لتعزيز العمل الرقابي) يف حني مت تنظيم عقد وكذا الآليات واملوجهات والإر�شادات الالزمة لذلك،
ومن �أهم تلك الأعمال هي حتديد �أهداف اللقاء وكذا
واملحا�سبة والتي مت االنتهاء منها خالل الن�صف الثاين فعاليات اللقاء يف �إطار املحاور التالية:
من �شهر مار�س احلايل ،والذي من املتوقع ان يتم عقده املحـور الأول :ي�شتمل على ع��دد م��ن التقارير حماوره والوثائق واملواد والأدبيات التي ي�شتمل عليها
كل حم��ور ،وذل��ك يف الإط��ار العام ل�شعار اللقاء ومبا
املتعلقة ب�أن�شطة اجلهاز.
مبدينة عدن يف مطلع �شهر ابريل القادم.
ونظرا لأهمية هذا احلدث فقد حر�صت (الرقابة) املحور الثاين� :أوراق عمل حول البيئة الداخلية .يكفل حتقيق �أهدافه ،كما قامت بتحديد عناوين املواد
ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ
ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔالعمل والبحوث التي يتوجب �إعدادها واملكلفني
ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔحول البيئة اخلارجية و�أوراق
على احل�صول على ن�سخة من ملف وثائق و�أدبيات املحور الثالث� :أوراق عمل
ب�إعداد ذلك مع و�ضع املعايري واملوجهات والإر�شادات
وحتديات العمل الرقابي.
اللقاء التي �سيتم عر�ضها ومناق�شتها من قبل قيادات
التي يتوجب التقيد بها عند �إع��داد ذل��ك ،ول�ضمان
ً
اجلهاز يف الرئا�سة وال�ف��روع الذين �سي�شاركون يف كما نرى من املنا�سب �أي�ضا هنا ت�سليط ال�ضوء ب�إيجاز االلتزام بذلك �شكلت اللجنة التح�ضريية جلنة فنية
اللقاء وذل��ك ب�ه��دف التهيئة واال��س�ت�ع��داد لتغطية على �أهم الأعمال واجلهود التي بذلت بهدف التح�ضري متخ�ص�صة تتولى – حتت �إ�شراف اللجنة التح�ضريية-
فعاليات اللقاء والنتائج املتوقع ان يخرج بها اللقاء والرتتيب لعقد اللقاء وتوفري الظروف املالئمة لنجاحه ،درا�سة وتقييم املواد املعدة يف هذا اخل�صو�ص من قبل
و�إع��داد تقرير مف�صل ح��ول ذل��ك ون�شره يف العدد ففي هذا ال�ش�أن اتخذت عملية التح�ضري للقاء اجتاهني املكلفني بها والتحقق من �إع��داده��ا يف �ضوء املعايري
القادم.
�أ�سا�سيني ،الأول :ت�شكيل جلنة حت�ضريية تتولى �أعمال وامل��وج�ه��ات والإر� �ش��ادات العامة املو�ضوعة م��ن قبل
وجند من املنا�سب هنا الإ�شارة �إلى ال�شعار الذي رفعه التح�ضري والرتتيب لقعد اللقاء وتنظيم فعالياته وذلك اللجنة التح�ضريية والتي متثل �أ�سا�س لقبول و�إقرار
هذا اللقاء وحماوره والوثائق والأدبيات التي ي�شتمل برئا�سة الدكتور/عبيد �شرمي -نائب رئي�س اجلهاز تلك املواد واعتمادها لعر�ضها يف اللقاء.
عليها كل حمور ،والهادفة �إلى حتقيق �أهداف اللقاء وع�ضوية وكالء اجلهاز وعدد من القيادات املعنية ،والتي �أم��ا االجت��اه ال�ث��اين التكميلي للتح�ضري للقاء فقد
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ثالث ًا :برنامج الزيارات
الميدانية :

االحتياجات والمتطلبات :
الوقـــــــوف على متطلبـــــــــــــــات واحتياجات الفروع
من الآتي:
•االحتياجات واملتطلبات املادية والفنية .
•االحتياجات من القوى الوظيفية .
•االحتياجات التدريبية .
•االح�ت�ي�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��اج��ات م��ن الأع� �م ��ال الإن�شائية
واالحتياجات الأخرى.

رابع ًا  :أسلوب تنفيذ
الفرق لبرنامج
الزيـــارات الميــــــدانية:
�أن تتبع الفرق املكلفة بالزيارات امليدانية للفروع
الأ�سلوب الآتي لتنفيذ مهامها :
•عقد لقاءات مع م��دراء الفروع وم��دراء القطاعات
ل�شرح طبيعة م�ه��ام ال�ف��رق و�إي���ض��اح ال�غ��ر���ض من
ال��زي��ارات امليدانية وعر�ض برنامج ال��زي��ارة وطلب
جتهيز البيانات واملعلومات التي ت�ساعد الفرق على
تنفيذ مهامها ً
وفقا لربنامج الزيارة .
•عقد لقاء مو�سع مع موظفي الفروع ل�شرح وتو�ضيح
طبيعة مهمة الفرق والغر�ض من الزيارات ومن ثم
اال�ستماع لهموم وم�شاكل موظفي الفروع وامل�شاكل
واملعوقات التي تعرت�ض �سري �أعمال الفروع ميداني ًا
وعك�س ذلك �ضمن التقارير املعدة من الفرق نهاية
الزيارات.
•تق�سيم العمل بني �أع�ضاء فرق الزيارات والنزول
�إل��ى القطاعات الرقابية داخ��ل الفروع للإطالع
على �إج��راءات و�أ�سلوب العمل غري اجلانب الفني
من خالل الإطالع على عينة من امللفات الدائمة
واجلارية و�أوراق العمل و�سجالت الإنتاج وم�ستوى
ا�ستخدام �سجل متابعة تنفيذ اخلطة واكتمال
تدوين البيانات فيه والوقوف على م�ستوى تنفيذ
خطة املراجعة لعام 2009م و�إج��راءات املتابعة

العدد  19مــــار�س 2010م

متثل ب�إقرار القيادة العليا للجهاز تكليف عدد من
فرق العمل لتنفيذ زيارات ميدانية لفروع اجلهاز يف
املحافظات وفق �آلية حمددة حتدد �أه��داف الزيارة ركزت الزيارات امليدانية على تنفيذ الربنامج املعتمد
وم�ساراتها وبرنامج عملها ،وفيما يلي ت�سليط ال�ضوء من هيئة اجلهاز واملت�ضمن:
�أكرث على هذه الآلية:
الجانب الفني:
أوال:أهداف الزيارات الميدانية• :الإطالع على عينة من امللفات الدائمة للت�أكد من
ا�ستيفائها للقوانني والقرارات والنظم والبيانات
ا�ستهدفت الزيارات امليدانية حتقيق التايل:
واملعلومات التي ينبغي �أن حتتوي عليها امللفات
•ال��وق��وف ع�ل��ى م�ستوى تنفيذ اخل�ط��ة ال�سنوية ال��دائ�م��ة وفهر�ستها وف�ق� ًا مل��ا ورد بدليل الأداء
لعام2009م.
الرقابي ال�شامل .
•الوقوف على �إمكانيات الفروع والكادر الب�شري.
• الإط �ل�اع ع�ل��ى عينة م��ن امل�ل�ف��ات اجل��اري��ة للت�أكد
•تقييم م�ستوى تنفيذ الأعمال الفنية والإدارية م��ن ا�ستيفائها للم�سوحات امل�ي��دان�ي��ة و�إج� ��راءات
التخطيط لأعمال املراجعة و�إع��داد برنامج املراجعة
واملالية بالفروع.
•ال ��وق ��وف ع �ل��ى امل �� �ش��اك��ل وامل �ع��وق��ات الداخلية واعتمادها وم�ستوى الإ�شراف على تنفيذها و�إجراءات
واخلارجية التي تعرت�ض �سري �أداء الفروع واقرتاح املراجعة وتوثيق �أعمال املراجعة وحما�ضر املناق�شة
وا�ستف�سارات املراجعني ومذكرات املتابعة للتقارير
احللول واملعاجلات الالزمة حيالها.
يف اجلهات واالحتفاظ بن�سخ من تقارير املراجعة
•الوقوف على متطلبات واحتياجات الفروع املادية وم��ذك��رات املتابعة للتقارير وردود اجل�ه��ات عليها
والب�شرية والتدريبية.
وتعقيبات اجلهاز على ردود اجلهات وفهر�ست امللفات
اجلارية وذلك ً
وفقا لدليل الأداء الرقابي ال�شامل.
•الإط�لاع على م�ستوى ا�ستخدام �سجالت متابعة
ثانيا :تشكيل الفرق المكلفة تنفيذ اخلطة ال�سنوية للتحقق من اكتمال البيانات
بالزيــــارات الميــدانية وتحديد الواردة فيها.
الفروع المكـــلفة بزيـــارتها• :الوقوف على م�ستوى تنفيذ خطة العمل الرقابي
مت تنفيذ الزيارات امليدانية للفروع من قبل ( )5فرق للفرع لعام 2009م .
•الإطالع على عينة من �أوراق العمل اليومية للت�أكد من
تر�أ�سها نائب رئي�س اجلهاز ووكالء اجلهاز ،و�ضمت توثيق املالحظات والوقوف على م�ستوى �أداء املراجع
يف ع�ضويتها عدد من قيادات وكوادر اجلهاز ممثلني وان�ضباطه وتنفيذ لأعمال املراجعة ً
وفقا للربنامج
عن جميع القطاعات برئا�سة اجلهاز حيث �أنيط لكل ومدى �إطالع القيادات الإ�شرافية على �أوراق العمل
فريق زي��ارة عدد من الفروع والتي مت توزيعها على اليومي �أو ًال ب�أول ومتابعة العمل .
•ال��زي��ارات امليدانية لعينة من ف��رق املراجعة يف
جمموعات كالتايل:
املجمــــــوعة الأولى( :ذمار� ،إب ،تعز ،احلديدة ،امل�ي��دان للتحقق م��ن بع�ض اجل��وان��ب الفنية يف
�أعمال املراجعة �إلى جانب م�ستوى ان�ضباط الفرق
رمية).
يف مقر �أعمالهم.
املجمـــــوعة الثانية( :عمــــران� ،صعــــــدة ،حجة،
الجانب اإلداري والمالي:
املحويت).
املجـــوعة ال��ث��ال��ث��ة( :ح �� �ض��رم��وت ال��ـ��وادي •التحقق من وجود دور �إ�شرايف فعال لقيادة الفرع
(�سيئــــــــون) ،ح�ضـــرموت ال�ســـــاحل داخ��ل القطاعات والإدارات والأق���س��ام املختلفة
لتنفيذ املهام اليومية و�إ�صدار التوجيهات الالزمة.
(املكال) ،املهرة).
• التحقق من انتظام االجتماعات الأ�سبوعية وال�شهرية
•املجمــوعة الرابعة( :ال�ضالع  ،حلج ،عدن ،ومتابعة تنفيذ القرارات والتو�صيات الواردة فيها .
�أبيــــــــن ،البي�ضــــــــاء).
• التحقق من وجود �أر�شفة �سليمة داخل الفرع .
•املجموعة اخلام�سة�( :أم��ان��ة العا�صمة • ،ال��وق��وف على الأو� �ض��اع الوظيفية ملوظفي الفرع
وم�ؤهالتهم ومدى كفاية الكادر الفني ون�سبته �إلى
�صنعاء ،م�أرب � ،شبوة ) .

�إجمايل موظفي الفرع .
• الت�أكد من ا�ستخدام الدفاتر وال�سجالت الأ�سا�سية
يف ك��ل م��ن ال�شئون الإداري� ��ة وامل��ال�ي��ة وال�شئون
القانونية واملخازن ومركز التدريب .
•ال�ت�ح�ق��ق م��ن ان �ت �ظ��ام رف ��ع ال �ت �ق��اري��ر ال�شهرية
والف�صلية وال�سنوية �إلى رئا�سة اجلهاز .
• الوقوف على م�ستوى االن�ضباط الوظيفي ملوظفي
الفرع لعام 2009م
•الوقوف على الق�ضايا املحالة للنيابة و�إجراءات
املتابعة لها .
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للتقارير ودرا�سة الردود والتعقيب عليها .
النزول امليداين لعينة من فرق املراجعة يف امليدان
للتحقق من :
•م�ستوى االن�ضباط الوظيفي .
•م�ستوى تنفيذ املهام وفق ًا لربنامج املراجعة.
•م�ستوى الإ�شراف واملتابعة وا�ستخدام �أوراق العمل
و�سجالت الإنتاج .
•امل�شاكل وال�صعوبات التي تعرت�ض فرق املراجعة.
•مقارنة النتائج التي تو�صلت �إليها الفرق �أثناء
ال ��زي ��ارات م��ع ال�ن�ت��ائ��ج ال�ت��ي ظ�ه��رت م��ن خالل
ال��زي��ارات امليدانية ال�سابقة للوقوف على مدى
تاليف املالحظات ال�سابقة ومناق�شة �أ�سباب بقاء
املالحظات وعدم �إجراء املعاجلات الالزمة ب�ش�أنها
من قبل املخت�صني بالفرع .
•اللقاء مرة �أخرى مبدراء الفروع ور�ؤ�ساء القطاعات
ال�ستعرا�ض النتائج التي ا�ستخل�صتها الفرق خالل
الزيارات واال�ستماع لردود و�إي�ضاحات املخت�صني
بالفروع عليها .
•ب �ح��ث �أي م �� �ش��اك��ل �أو م �ع��وق��ات ت �ط��رح خالل
االجتماعات ومناق�شتها والرد عليها وحل ما �أمكن

منها �أو رفعها �ضمن تقارير الفرق .
•رف��ع تقارير تقييمية �شاملة عن نتائج الزيارات
امليدانية للفروع بعد انتهاء ال��زي��ارات م�شفوعة
بالتو�صيات واملرفقات الالزمة .

خالصة لنتائج الزيارات
الميدانية :
خل�صت نتائج ال��زي��ارات امليدانية التي ت�ضمنتها
تقارير ف��رق ال��زي��ارات امليدانية �إل��ى وج��ود العديد
من ال�صعوبات الداخلية التي تواجهها فروع اجلهاز
باملحافظات واملتمثلة يف قلة الكادر الفني واحتياج
الفروع لبع�ض التخ�ص�صات (حما�سبني ،مهند�سني،
قانونيني) والنق�ص يف امل�ستلزمات امل��ادي��ة وعدم
كفاية االعتمادات املالية املخ�ص�صة للفروع والتي ال
تتنا�سب مع االحتياجات ال�ضرورية للفروع يف مقارنة
بتو�سع حجم ونطاق العمل الرقابي للفروع يف ظل
نظام ال�سلطة املحلية والتوجه نحو االنتقال �إلى نظام
احلكم املحلي وا�سع ال�صالحيات وكذا وجود حاجة
ملحة لتلبية االحتياجات التدريبية ملوظفي الفروع
ي�ضاف �إل��ى ذلك امل�شاكل واملعوقات التي تواجهها

الفروع الناجتة عن عدم تفهم قيادات ال�سلطة املحلية
بالوحدات الإداري ��ة لطبيعة ومهام واخت�صا�صات
اجلهاز وعدم التفاعل مع تقارير وتو�صيات اجلهاز
وال��رد عليها و�ضعف البيئة الرقابية واملحا�سبية يف
اجلهات اخلا�ضعة لرقابة اجلهاز والتي حتد من �سري
�أداء الفروع .
اجلدير بالذكر ان قيادة اجلهاز ممثلة بالأخ /رئي�س
اجلهاز تويل اهتمام ورعاية دائمة وم�ستمرة بفروع
اجل�ه��از باملحافظات م��ن خ�لال تلبية احتياجاتها
ومتطلباتها وف�ق� ًا للإمكانيات املتوفرة يف موازنة
اجل �ه��از وم�ت��اب�ع��ة اجل �ه��ات امل�خ�ت���ص��ة ال�ستيعاب
احتياجات ومتطلبات اجلهاز يف موازنته لل�سنوات
القادمة ومب��ا يتنا�سب مع ال��دور وامل�ه��ام املناط به
يف حماية املال العام ومكافحة الف�ساد واتخاذ كافة
ال�سبل يف معاجلة ال�صعوبات التي تواجه الفروع �أثناء
تنفيذ مهامه الرقابية.
جدير بالإ�شارة ب�أن نتائج هذه الزيارات امليدانية قد
مت حتليلها وت�صنيفها و�إع��داد تقرير موجز ب�ش�أنها
لعر�ضه �ضمن فعاليات اللقاء.

ورشة عمل
حول تبادل
الخبرات في
مجال مراجعة
الموازنة العامة
للدولة -الحساب
الختامي
العدد  19مــــار�س 2010م

يف �إطار م�شروع برنامج دعم احلكم الدميقراطي
والأمن( )GDSللم�شروع الفرن�سي ا�ست�ضاف
اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة ور�شة عمل
لتبادل اخل�برات بني اجلهاز وحمكمة املراجعة
الفرن�سية واملجل�س الأعلى للح�سابات املغربي يف
جمال مراجعة املوازنات العامة للدولة -احل�ساب

اخلتامي لدرا�سة جتارب الأجهزة امل�شاركة من
خ�لال عر�ض جت��ارب كل من البلدان امل�شاركة
وذل��ك خ�لال ال�ف�ترة م��ن  6وح�ت��ى  10مار�س
2010م ،وقد �شارك فيها  52م�شارك من
موظفي اجلهاز يف الرئا�سة والفروع (الأمانة،
عدن ،تعز ،ح�ضرموت ،احلديدة� ،صنعاء ،ذمار)
متخ�ضت الور�شة عن جمموعة من التو�صيات

خرج بها امل�شاركون من �أجهزة الرقابة يف اليمن
وفرن�سا وامل �غ��رب ،جت��در الإ� �ش��ارة �إل��ى �أن��ه مت
افتتاح الور�شة برعاية الأ�ستاذ الدكتور/عبداهلل
ال�سنفي -رئي�س اجلهاز حيث حث امل�شاركني على
اال�ستفادة من جتارب الأجهزة الرقابية ال�صديقة
وال�شقيقة يف هذا املجال.
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رواد وأوائل
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األعمال والمسئوليات:

•�أول وظيفة �شغلها كانت يف البنك اليمني للإن�شاء والتعمري خالل
الفرتة 1973-1963م والذي تدرج فيها �إلى درجة حما�سب.
•حمافظ ملحافظة تعز 1974/3/28م1977 -م.
•رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة اليمنية للطباعة والن�شر خالل
الفرتة 1977م1979 -م.
•ع�ضو جمل�س ال�شعب الت�أ�سي�سي 1983م1985 -م.
•حمافظ حمافظة احلديدة 1985م1994 -م.
•حمافظ حمافظة تعز 1995م1996 -م.

ابرز المبادرات التي تبناها خالل فترة
عمله في الجهاز:
•تبني م�شاريع التعاون الفني والبناء امل�ؤ�س�سي يف اجلهاز املركزي للرقابة
واملحا�سبة بداية بالتعاون مع الربنامج الإمنائي للأمم املتحدة.
•تو�سيع نطاق انفتاح اجلهاز على اخلارج باالن�ضمام �إلى املنظمة الدولية
للأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة (االنتو�ساي) عام 1980م
واالن�ضمام �إلى املنظمة الآ�سيوية للأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة
(الأ�سو�ساي) 1983م.
•م�ؤ�س�س الإدارة العامة للتدريب والبحوث والعالقات العامة والتي
انبثقت عنها جمموعة من الإدارات العامة الداعمة للبناء امل�ؤ�س�سي
والعالقات اخلارجية.

العدد  19مــــار�س 2010م

•رئيس الجهـــاز المركـــزي للرقــابة
والمحاسبة 1985-1979م.

•وزير التموين والتجارة 1996م1998 -م.
•وزير ال�صناعة 1998م1999 -م.
•وزير التجارة وال�صناعة – رئي�س الهيئة العليا لال�ستثمار 1999م-2001م.
•وزير ال�صناعة والتجارة 2001م2003 -م.
•ع�ضو جمل�س ال�شورى منذ عام 2003م -حتى الآن.
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القرار الجمهوري رقم()5لسنة 2010م

بشأن المراجعة الداخلية
في الجمهورية اليمنية
خلفية عامة:
ارتبطت عملية استحداث وظيفة المراجعة الداخلية وتطوير أداءها في بالدنا
بجهود الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في هذا الشأن ،وذلك انطالقا
من رؤيته للعالقة الوثيقة بين وظيفة المراجعة الداخلة ودورها الرقابي في
الوحدات الخاضعة لرقابة الجهاز ،ووظيفة المراجعة الخارجية التي يقوم بها
الجهاز في تلك الوحدات وما توفره المراجعة الداخلية من أساس للحكم من
خالله على مدى كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية واالعتماد عليها من عدمه عند
تنفيذ المراجعة الجوهرية في تلك الوحدات ،إضافة إلى ما تلعبه المراجعة
الداخلية من دور رقابي في كل وحدة بهدف حماية المال العام وتقليل فرص
الغش واألخطاء والهدر للمال العام والحد من المخالفات ومظاهر الفساد.
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وم ��ن اج ��ل ذل ��ك ف�ق��د ب ��ادر اجل �ه��از عام
1986م بتقدمي مقرتح للحكومة ب�إن�شاء
�إدارات للمراجعة ال��داخ�ل�ي��ة يف وح��دات
القطاعني ال�ع��ام واملختلط وال ��ذي �صدر
بالقرار رقم  25ل�سنة1986م ،ومبوجبة
مت �إن �� �ش��اء �إدارات ل�ل�م��راج�ع��ة الداخلية
يف تلك ال��وح��دات ،وك��ذا حت��دي��د مهامها
واخت�صا�صاتها واملتطلبات املهنية لأدائها
ملهامها با�ستقاللية ومو�ضوعية وحياد،
وعلى الرغم من توا�ضع ال��دور الذي لعبته
هذه الإدارة وتفاوته من وح��دة لأخ��رى يف
�ضوء املناخ ال��ذي ُوف��ر لها ،وم�ستوى دعم
وت�شجيع الإدارة العليا لها� ،إال ان �أهميتها
يف انها مثلت اخلطوة الأولى يف خلق وظيفة
امل��راج�ع��ة ال��داخ�ل�ي��ة ،والأ� �س��ا���س ملوا�صلة
التطوير لها ،حيث انه يف ذات ال�ش�أن قدم

اجلهاز مبادرة �أخرى بتقدمي متقرح ب�إن�شاء
�إدارات الرقابة والتفتي�ش يف اجلهاز الإداري
للدولة عام1999م ،والذي �صدر بالقرار
رقم 217ل�سنة1999م.
ونظرا لأن اجلهاز جعل مو�ضوع تطوير وظيفة
املراجعة الداخلية مو�ضوعا حي ًا على الدوام
فقد ا�ستجابت احلكومة لذلك و�أدرج��ت
مو�ضوع تطوير املراجعة الداخلية احلكومية
�ضمن م�ك��ون��ات م���ش��روع حت��دي��ث اخلدمة
املدنية ال��ذي تعاقد مع �شركة ا�ست�شارية
دول �ي��ة الجن ��از م���ش��روع تطوير �إج� ��راءات
وظيفة املراجعة الداخلية يف اجلهاز الإداري
للدولة وال�سلطة املحلية والقطاعني العام
واملختلط ،كما عهد للجهاز بت�شكيل جلنة
ت�سيري امل�شروع التي �شكلت برئا�سة رئي�س
اجلهاز وع�ضوية وك�لاء اجلهاز و�أع�ضاء

عر�ض /عبدالباري حممود اخلرا�ساين
مدير عام الرقابة على البنوك

من وزارتي املالية واخلدمة املدنية ومكتب
رئا�سة اجلمهورية ومكتب رئا�سة الوزراء
وجمل�س النواب.
وقد لعب اجلهاز من خالل جلنة الت�سيري دوراً
ً
رياديا يف الإ�شراف واملتابعة ملختلف مراحل
امل�شروع واخلروج بدرا�سة علمية متكاملة مثلت
منهجية مهنية حديثة و�شاملة لتطوير وظيفة
املراجعة الداخلية احلكومية يف بالدنا ،والتي
رفعت من جلنة الت�سيري لل�سلطات املخت�صة
ال�ستكمال �إجراءات �إ�صدارها وو�ضعها مو�ضع
التنفيذ ،حيث �أخ��ذت بالفعل طريقها نحو
التنفيذ ب�صدور القرار اجلمهوري رقم()5
ل�سنة2010م ب�شان �إع��ادة �إن�شاء وتنظيم
وظيفة املراجعة الداخلية.
ون�ظ��ر ًا لأهمية ه��ذا ال�ق��رار فقد ر�أت هيئة
حترير املجلة ن�شره كام ًال وعلى النحو التايل:
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قرار جمهوري رقم ( )5لسنة 2010م

بشان إعادة إنشاء وتنظيم وظيفة
المراجعة الداخلية بوحدات الجهاز اإلداري
للدولة والقطاعين العام والمختلط.
رئي�س اجلمهورية
بعد االطالع على د�ستور اجلمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم ( )20ل�سنة 1991م ب�شان جمل�س الوزراء.
وعلى القانون رقم ( )19ل�سنة 1991م ب�شان اخلدمة املدنية.
وعلى القرار اجلمهوري رقم ( )50ل�سنة 2007م بت�شكيل احلكومية
وت�سمية �أع�ضائها وتعديالته.
وبنا ًء على عر�ض وزير اخلدمة املدنية والت�أمينات.
وبعد موافقة جمل�س الوزراء.
//قــــــــرر//

الفصل األول

التسمية والتعاريف ونطاق السريان:

اإلنشاء واألهداف:
م��ادة (� :)4أ .مبقت�ضى ه��ذا ال�ق��رار يتم �إع��ادة �إن�شاء وتنظيم الإدارة
املخت�صة ب�أداء مهام وظيفة املراجعة الداخلية يف اجلهاز الإداري للدولة
ووحدات القطاع االقت�صادي ووحدات ال�سلطة املحلية ت�سمى (�إدارة املراجعة
الداخلية) ويتم تنظيم عملها وطرق و�أ�ساليب �أدائها ملهامها واخت�صا�صاتها
وواجباتها الرقابية يف �ضوء املعايري املهنية احلديثة للمراجعة الداخلية
وق��واع��د ال�سلوك املهني وك ��ذا دل�ي��ل الإج � ��راءات التف�صيلي والربامج
اال�سرت�شادية لال�ستئنا�س بها يف ممار�سة الإدارة ملهامها وتتبع هذه الإدارة
مبا�شرة امل�سئول الأول يف كل وحدة وتخ�ضع لإ�شرافه.
ب .تعترب �إدارة املراجعة الداخلية مرجعية ا�ست�شارية تقدم الن�صح
وامل�شورة لرئي�س الوحدة والقيادات الإدارية والإ�شرافية يف الوحدة ،وتتمتع
باال�ستقاللية الكاملة يف تنظيم �أعمالها وممار�سة مهامها واخت�صا�صاتها
املخولة لها مبوجب هذا القرار والقوانني والت�شريعات النافذة ،وذلك �ضمانا
لأدائها ملهامها مبو�ضوعية وكفاءة وحيادية تامة وفقا للمنهجية املهنية
احلديثة للمراجعة الداخلية.
ج .يحدد امل�ستوى التنظيمي ل�ل�إدارة على �أ�سا�س حجم الهيكل التنظيمي
للوحدة الإدارية ووفقا للن�شاط واملهام الذي متار�سه الوحدة وفق ت�شريعاتها
ولوائحها وي�صدر الهيكل التنظيمي للإدارة بقرار من ال�سلطة املخت�صة على
ان ينعك�س الهيكل التنظيمي يف هيكل وظيفي يحدد م�ستويات وم�سميات
الوظائف وي�صدق عليه من وزارة اخلدمة املدنية والت�أمينات مبراعاة قواعد
التنظيم الإداري.
مادة ( :)5يهدف هذا القرار �إلى حتقيق الآتي:
 .أحت�سني �أداء الوحدة ومتكينها من ا�ستخدام املوارد املتاحة بكفاءة.
.بم�ساعدة الوحدة على حتقيق �أهدافها واحلد من املخاطر التي قد تتعر�ض
لها �أثناء ت�أديتها ملهامها.
.جتقلي�ص الهدر وتر�شيد الإنفاق واحلد من الآث��ار ال�سلبية املرتتبة على
العبث باملوارد.
 .دتر�سيخ مقومات احلكم اجليد والإدارة الر�شيدة.
 .ه�إيجاد الإطار القانوين لوظيفة املراجعة الداخلية.
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مادة ( :)1ي�سمى هذا القرار (قرار �إعادة �إن�شاء وتنظيم وظيفة املراجعة
الداخلية بوحدات اجلهاز الإداري للدولة والقطاعني العام واملختلط).
مادة ( :)2لأغرا�ض تطبيق هذا القرار يق�صد بالألفاظ والعبارات الواردة
�أدناه املعاين املبينة قرين كل منها ،ما مل تدل القرينة �أو �سياق الن�ص على
معنى �آخر.
الوحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة :كل وزارة �أو م�صلحة �أو هيئة عامة �أو جهة
تابعة للحكومة وما مياثل �أي ًا منها من وحدات اجلهاز الإداري للدولة ،وكل
م�ؤ�س�سة �أو �شركة عامة �أو خمتلطة وب�صفة عامة كل وحدة لها ميزانية خا�صة
مدرجة �ضمن املوازنة العامة للدولة (ال�سلطة املركزية) وموازنة القطاع
االقت�صادي والوحدات امل�ستقلة وامللحقة وال�صناديق اخلا�صة وكل وحدة من
وحدات ال�سلطة املحلية.
املراجعــــــــــة الداخلــــــــــــــية :الفح�ص املو�ضوعي للعمليات املالية
والإدارية والفنية التي تتم داخل الوحدة حمل املراجعة طبق ًا للأ�صول
واملعايري املهنية.
الإدارة :الإدارة املخت�صة باملراجعة الداخلية بالوحدة.
امل�سئول الأول بالوحـدة � :أعلى �سلطة �إدارية يف الوحدة.
مادة ( :)3ت�سري �أحكام هذا القرار على جميع وحدات اجلهاز الإداري
للدولة وعلى هيئات وم�ؤ�س�سات و�شركات القطاعني العام واملختلط والوحدات
امل�ستقلة وامللحقة وال�صناديق اخلا�صة ووحدات ال�سلطة املحلية.

الفصل الثاني
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الفصل الثالث
مهام واختصاصات اإلدارة:
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مادة ( - 1 :)6لتحقيق الأهداف والغايات من �إن�شاء وظيفة املراجعة
الداخلية تبا�شر الإدارة املهام واالخت�صا�صات التالية:
 .أالتحقق من فعالية هيكل الرقابة.
.بالت�أكد من مدى االلتزام بالقوانني واللوائح املعمول بها.
.جالتحقق من توفر احلماية الكافية لأموال وممتلكات الوحدة حفاظا عليها من
ال�ضياع واالختال�س وال�سرقة ومدى االهتمام ب�صيانتها واملحافظة عليها.
 .دالت�أكد من مدى حتقيق الأهداف املخططة لن�شاطات وبرامج الوحدة.
 .هالتحقق من �سالمة واكتمال الوثائق والعر�ض ال�صحيح للمعلومات
والبيانات املالية والإدارية.
 .ودرا�سة وتقييم �أنظمة و�أ�ساليب الرقابة الداخلية بالوحدة وبالأخ�ص
الإجراءات وال�سيا�سات التي حتمي �أ�صول وموارد الوحدة.
 .زاملتابعة ب�صفة م�ستمرة للجوانب التنظيمية والإدارية للوحدة.
.حالتحقق من مدى كفاية برامج التدريب والتعلم ،وتنمية املهارات والت�أكد من
مدى ا�ستخدام املوارد املالية واملحافظة على املوارد الب�شرية املتاحة للوحدة.
.طتنفيذ ما ت�ستلزمه �إجراءات املراجعة الداخلية احلديثة من مراجعة مالية و�إدارية،
وذلك وفق برنامج حمدد ت�ضعه الإدارة ،ويعتمده امل�سئول الأول بالوحدة.
.يالتحقق من مدى االلتزام باملتطلبات البيئية املفرو�ضة على الوحدة
مبوجب الت�شريعات والأنظمة النافذة.
.كالقيام ب�أية مهام �أخ��رى تتطلبها طبيعة مهام الإدارة� ،أو تن�ص عليها
القوانني والقرارات النافذة.
 - 2ال يجوز �إ�شراك �أو تكليف الإدارة �أو احد العاملني بها ب�أية �أعمال
تنفيذية داخل الوحدة �أو امل�شاركة يف جلان تنفيذية حفاظا على حياديتها.
مادة ( :)7تراعي الإدارة عند و�ضع الإجراءات لتنفيذ وممار�سة مهامها طبيعة
ن�شاط الوحدة وال�شكل التنظيمي والأنظمة املالية والإدارية املطبقة بها.
مادة ( :)8يقوم مدير الإدارة بالوحدة باعداد اخلطة ال�سنوية للمراجعة
الداخلية وجدول زمني لتنفيذها كما ي�ضع خطة �سنوية للتدريب وبرامج
تنفيذيه لها تتالءم واالحتياجات التدريبية املهنية ملوظفي الإدارة ،وعلى �أن
تناق�ش اخلطط مع امل�سئول الأول وتعتمد من قبله ،كما يقوم بعملية التقييم
الدوري مل�ستوى تنفيذ اخلطة ومدى حتقيق �أهدافها.
مادة ( :)9تراعي الإدارة الأمور التالية عند التخطيط والت�صميم لربامج
املراجعة الداخلية:
 .أو�صف �أن�شطة الوحدة :ملخ�ص ًا لأوراق العمـل ،معلومات م�ستنبطة من
الوثائق التي مت احل�صول عليها من الوحدة مثل الإج��راءات وخرائط
تدفق العمليات اخلا�صة بها.
.بحتديد �أهداف املراجعة ،النتائج املتوقعة.
.جحتديد نطاق املراجعة ،الذي يت�ضمن بع�ض املناطق التي �سيتم فح�صها
وم�ستوى االختبار وم��دة الفح�ص .مع حتديد املناطق ذات اخلطورة
العالية مبا يف ذلك حتديد االختبارات التي �سيتم تطبيقها .ويتم هذا

عند حتديد الأهداف م�سبق ًا
 .داللوائح والقواعد القانونية املطبقة بالوحدة حمل املراجعة.
 .هالتقارير التي �سيتم �إ�صدارها ومواعيدها املقررة.
 .والنقاط �أو العمليات الهامة التي يجب الرتكيز عليها �أثناء �أداء الفح�ص.
 .زفريق العمل� ،أ�سماء ووظائف املراجعني الذين �سي�شكلون فريق العمل
ومهامهم الفردية طبقا لقدراتهم وخرباتهم.
مادة ( :)10ين�ش�أ ملف دائم لكل عملية مراجعة ويتم تنظيمه وحتديثه
ب�صفة م�ستمرة وعلى ان ي�شتمل على جمموعة الوثائق الرئي�سية مت�ضمن ًا
ن�سخ ًا و�/أو ملخ�صات للمعلومات مثل:
 .أالقانون الأ�سا�سي للوحدة واللوائح التي تنظم عملها.
.باخلريطة التنظيمية.
.جاللوائح التنظيمية والت�شغيلية.
 .دالقوانني والقرارات املختلفة املرتبطة بعمل الوحدة.
 .هخرائط تدفق الأن�شطة الرئي�سية للوحدة.
 .واخلطة املعتمدة للوحدة.
 .زموازنة الوحدة.
.حالقوائم املالية.
.طتقارير املراجعة عن الفرتات ال�سابقة.
.يخطة املراجعة ال�سنوية املعتمدة.
.كتقرير عن تقييم اخلطة ال�سنوية.
.لملخ�ص لأهم القرارات التي مت اتخاذها من قبل الوحدة ذات ال�صلة
باملوا�ضيع حمل املراجعة.
.مالعقود واالتفاقيات الهامة و�أية وثائق �أ�سا�سية ذات �صلة باملوا�ضيع
حمل املراجعة.
مادة ( :)11تعد الإدارة تقارير فورية عن املو�ضوعات التي قامت بفح�صها
ومراجعتها ومت اكت�شاف ح��االت غ�ش �أو تزوير �أو اختال�س �أو �إ�ضرار �أو
ا�ستيالء على امل��ال العام وترفع تقريرها بعد الت�أكد من �صحة البيانات
والتحقق من الوقائع �إلى امل�سئول الأول بالوحدة ،من�سوخ ًا منه �صورة لكل من
اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة ووزارة املالية.
مادة (� :)12أ  -تقوم الإدارة ب�إعداد تقارير تف�صيلية تت�ضمن نتائج عمليات
الفح�ص واملراجعة الداخلية ومناق�شة ما ت�ضمنته التقارير مع املعنيني
بالوحدة للتعرف على وجهة نظرهم يف كل ما يتعلق مبوا�ضيع املراجعة وما
احتوته التقــارير من الإ�شـــــارة �إلى خمــــــالفات �أو انحرافات يجب العمل
على تفاديها.
ب -على الإدارات والأق�سام حمل املراجعة موافاة الإدارة بالرد على ما ت�ضمنه
تقرير الفح�ص واملراجعة خالل �شهر من تاريخ الإبالغ بنتائج املراجعة.
مادة (� :)13أ  -تقوم الإدارة ب�إعداد التقرير النهائي عن �أعمال املراجعة
التي قامت بها ويت�ضمن ما تو�صلت �إليه من نتائج املراجعة بعد املناق�شة وكذا
االقرتاحات والتو�صيات وما ينبغي القيام به من �إجراءات ت�صحيحية ويرفع
�إلى امل�سئول الأول بالوحدة ،التخاذ الإجراءات الكفيلة ب�ش�أنها التي ت�ضمن
حتقق م�صلحة الوحدة وامل�صلحة العامة.
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واللوائح املتعلقة بعمل الوحدة).
مادة ( :)18مع عدم الإخ�لال بالقواعد والأحكام املن�صو�ص عليها يف
الت�شريعات النافذة ال يجوز ف�صل �أو نقل �أو تعيني بديل عن مدير املراجعة
الداخلية �أو احد العاملني بالإدارة وذلك ب�سبب �أدائهم ملهامهم �أو ك�شفهم
خمالفات يف الوحدة التي يعملون بها.

العدد  19مــــار�س 2010م

ب  -ويف اطار نظام ال�سلطة املحلية يجب على كل حمافظ ووزير خمت�ص
التعاون والتن�سيق وتبادل التقارير اخلا�صة مبراجعة املكاتب داخل املحافظة
وال�صادرة عن كل من �إدارة املراجعة الداخلية داخل املحافظة والوزارة
املخت�صة حتى تكتمل منظومة العمل الرقابي.
مادة (� :)14إلى حني ت�شكيل املجل�س الأعلى ملهنة املحا�سبة واملراجعة
وممار�سته ملهامه واخت�صا�صاته ت�شكل جلنة فنية من اجلهاز املركزي
للرقابة واملحا�سبة ووزارة املالية ووزارة اخلدمة املدنية والت�أمينات تقوم
الفصل الخامس
ب�إعداد دليل بالإجراءات واملتطلبات والتعليمات الإر�شادية الالزمة لأداء
أحكام ختامية
وظيفة املراجعة الداخلية ويرفع �إلى جمل�س الوزراء لإقراره واعتماده ويحدث
هذا الدليل واملتطلبات الإر�شادية ب�صورة م�ستمرة وفق املتغريات والتطورات مادة ( :)19لأغرا�ض تفعيل دور �إدارات املراجعة الداخلية والتطوير
املهنية والقانونية.
امل�ستمر لأدائها وربطها باملمار�سات املهنية احلديثة ،تكون مرجعيتها الفنية
واملهنية املجل�س الأعلى ملهنة املحا�سبة واملراجعة.
مادة ( :)20على الإدارة التعاون مع وزارة املالية وكذا اجلهاز املركزي
الفصل الرابع
للرقابة واملحا�سبة ومندوبيهما بالوحدة اخلا�ضعة للمراجعة وموافاتهما
التعيين:
بكافة تقارير املراجعة الداخلية وتقدمي كافة الت�سهيالت املمكنة مبا يكفل
مادة (� :)15أ  -دون الإخالل بقواعد و�شروط التعيني يف الوظيفة العامة قيامهما بتنفيذ اخت�صا�صاتهما على الوجه املطلوب.
املن�صو�ص عليها يف الت�شريعات النافذة ي�شرتط يف املر�شح ل�شغل وظيفة مادة ( :)21يجب ان يكون العاملني ب��الإدارة على قدر كبري من النزاهة
واملو�ضوعية واال�ستقاللية يف كافة تعامالتهم الوظيفية.
مدير املراجعة الداخلية ما يلي:
•�أن يكون حا� ً
مادة ( :)22على امل�سئول الأول بالوحدة تقدمي كافة الت�سهيالت الالزمة
صال على م�ؤهل جامعي يتنا�سب مع طبيعة العمل.
•خ�برة عمــــــــلية ال تقــــــل عن � 10سنــــــــوات يف ممار�سة �أعمال ل�ل�إدارة وتذليل جميع ال�صعوبات التي قد تواجهها مبا يكفل قيام الإدارة
باملهام املنوطة بها وفقا لأحكام هذا القرار.
املراجعة الداخلية.
مادة ( :)23يلتزم العاملون يف الإدارة بعدم �إف�شاء �أي �سر من الأ�سرار
•فهم ودراية مببادئ و�أ�س�س الإدارة والقدرة على قيادة الأفراد.
التي اطلعوا عليها بحكم وظيفتهم �أو الإخالل بالتزاماتهم املنوطة بهم ويف
•القدرة على حتليل امل�شكالت واتخاذ القرارات.
•معرفة ودراية بالقوانني التالية (القوانني ال�ضريبية  /القانون املايل حالة املخالفة يعاقبوا ت�أديبيا وفق القواعد والإج��راءات النافذة .مع عدم
 /قانون املناق�صات وامل��زاي��دات وامل�خ��ازن /قانون حت�صيل الأموال الإخالل ب�إقامة الدعوى املدنية واجلزائية عند االقت�ضاء.
مادة ( :)24على امل�سئول الأول يف الوحدة �إ�صدار التعليمات التنفيذية
العامة /القوانني واللوائح املتعلقة بعمل الوحدة).
لأحكام هذا القرار.
•الإملام مبعايري املحا�سبة واملراجعة الداخلية .
مادة ( :)25يلغى قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم ( )217ل�سنة1999م
•معرفة بالتعامل مع احلا�سب الآيل.
ب -يعني مدير املراجعة الداخلية بقرار من ال�سلطة املخت�صة بالتعيني وفق ب�شان حتديد مهام واخت�صا�صات الإدارة العامة للرقابة الداخلية والتفتي�ش
م�ستوى الوظيفة يف هيكل الوحدة وذلك بناء ًا على تر�شيح من رئي�س الوحدة .بوحدات اجلهاز الإداري للدولة وكذا قرار جمل�س الوزراء رقم ( )25ل�سنة
مادة ( :)16يحدد عدد العاملني بالإدارة مبا يتنا�سب وحجم ون�شاط كل 1986م ب�شان �إن�شاء �إدارة املراجعة الداخلية يف امل�ؤ�س�سات العامة و�شركات
وحدة ،وي�صدر بتعيينهم قرار من امل�سئول الأول بالوحدة ،بناء ًا على تر�شيح القطاعني العام واملختلط.
من مدير الإدارة.
مادة ( :)26يعمــــــــل بهــــــــــــــــذا القرار من تاريخ �صدوره وين�شر يف
مادة ( :)17مع مراعاة �شروط التعيني يف الوظيفة العامة املن�صو�ص اجلريدة الر�سمية.
عليها يف الت�شريعات النافذة ي�شرتط فيمن ير�شحون لأداء وظيفة املراجعة
�صدر برئا�سة اجلمهورية  -ب�صنعاء
الداخلية الآتي:
بتاريخ � /11صفر1431 /هـ
•�أن يكون حا�صال على م�ؤهل جامعي يتوافق وطبيعة العمل �أو دبلوم بعد الثانوية
املوافق  /26يناير 2010 /م
يف جمال يتوافق مع طبيعة العمل وخربة عملية ال تقل عن ثالث �سنوات.
•الإملام مبعايري ومفاهيم املحا�سبة واملراجعة الداخلية.
علي عبداهلل �صالح
د.علي حممد جمور
•الإمل��ام بالقوانني التالية (القوانني ال�ضريبية  /القانون املايل  /قانون د.يحيى حممد ال�شعيبي
املناق�صات واملزايدات واملخازن /قانون حت�صيل الأموال العامة /القوانني وزير اخلدمة املدنية والت�أمينات
رئي�س اجلمهورية
رئي�س جمل�س الوزراء
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الجهاز المركزي
للمحاسبات

جمهورية مصر العربية

أنشئ الجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورية مصر
العربية بالقانون رقم  52لسنة1942م ,كهيئة مستقلة
بمسمى ديوان المحاسبة ,واقتصر اختصاصه آنذاك على
مراجعة إيرادات الدولة ومصروفاتها .وبعد الوحدة بين
مصر وسوريا تم دمج ديواني المحاسبة المصري والسوري
وصدر القانون رقم  230لسنة 1960م بإنشاء ديوان جديد
�إعداد:حممد �سفيان عبده
باسم ديوان المحاسبات.
الإدارة العامة للتعاون الفني

ويف عام 1964م �أعيد تنظيم ديوان املحا�سبات دور واختصاصات ا لجهاز

و�أ�ضيفت �إل��ى اخت�صا�صاته �أن ��واع ج��دي��دة من
ال��رق��اب��ة ,و� �ص��در ب��ذل��ك ال �ق��ان��ون رق ��م 129
ل�سنة 1964م ون�ص هذا القانون على تعديل
ا��س��م دي ��وان املحا�سبات �إل��ى اجل�ه��از املركزي
للمحا�سبات كما ن�ص على �أنه هيئة م�ستقلة تتبع
رئي�س اجلمهورية.
ويف عام 1975م �صدر القانون رقم  31ب�ش�أن
تنظيم عالقة اجلهاز مبجل�س ال�شعب ون�ص هذا
القانون على �أن يكون اجلهاز هيئة م�ستقلة ذات
�شخ�صية اعتبارية عامة تلحق مبجل�س ال�شعب.
ويف عام 1988م مت �إعادة تنظيم اجلهاز و�صدر
بهذا التنظيم القانون رق��م  ,144و�أبقى هذا
القانون على �أن يكون اجلهاز هيئة م�ستقلة تلحق الجهات الخاضعة لرقابة
الجهاز
مبجل�س ال�شعب.
يبا�شر اجلهاز املركزي للمحا�سبات اخت�صا�صاته
ويف عام 1988م مت تعديل بع�ض �أحكام القانون
وفقا لقانونه بالن�سبة للجهات التالية:
 144ل�سنة 1988م و��ص��در ب�ه��ذا التعديل •وحــــــــــــــــــــدات اجلهـــــــــــاز الإداري ووحدات
القانون رقم  157حيث ن�ص هذا القانون على الإدارة املحلية.
�أن يكون اجل�ه��از هيئة م�ستقلة ذات �شخ�صية •الهيئات العامة وامل�ؤ�س�سات العامة وهيئات
اعتبارية عامة تتبع رئي�س اجلمهورية.
القطاع العام و�شركاته واملن�ش�آت واجلمعيات

اجلهاز املركزي للمحا�سبات هو هيئه م�ستقلة
ذات �شخ�صية اع �ت �ب��اري��ة ع��ام��ة ت�ت�ب��ع رئي�س
اجلمهورية باعتباره رئي�سا للدولة ولي�س باعتباره
رئي�سا لل�سلطة التنفيذية ,ومن ثم فهو ال يتبع لأي
من �سلطات الدولة الثالث التي ن�ص عليها د�ستور
جمهورية م�صر العربية وهي ال�سلطة الت�شريعية,
ال�سلطة التنفيذية ,ال�سلطة الق�ضائية.
ويهدف اجلهاز �أ�سا�سا �إل��ى حتقيق الرقابة على
�أم��وال الدولة و�أم��وال الأ�شخا�ص العامة الأخرى
وغريها من الأ�شخا�ص املن�صو�ص عليها يف هذا
القانون ,كما يعاون جمل�س ال�شعب يف القيام مبهامه
يف هذه الرقابة على النحو املبني يف القانون.

العدد  19مــــار�س 2010م

التعاونية التابعة لأي منها.
•ال�شركات التي ال تعترب من �شركات القطاع العام
والتي ي�ساهم فيها �شخ�ص عام �أو �شركة من
�شركات القطاع العام �أو بنك من بنوك القطاع
العام مبا ال يقل عن  % 25من ر�أ�سمالها.
•النقابات واالحتادات املهنية والعمالية.
•الأح ��زاب ال�سيا�سية وامل�ؤ�س�سات ال�صحفية
القومية وال�صحف احلزبية.
•اجلهات التي تن�ص قوانينها على خ�ضوعها
لرقابة اجلهاز.
•�أي جهة �أخرى تقوم الدولة ب�إعانتها �أو �ضمان
حد �أدنى للربح لها �أو ين�ص القانون على اعتبار
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العدد  19مــــار�س 2010م

�أموالها من الأموال اململوكة للدولة.
•كما يخت�ص اجلهاز بفح�ص ومراجعة �أعمال
وح�سابات �أي جهة يعهد �إليه مبراجعتها �أو
فح�صها م��ن رئ�ي����س اجل�م�ه��وري��ة �أو جمل�س
اختصاصات الجهاز في
الرقابة التي يمارسها:
ال�شعب �أو رئي�س جمل�س الوزراء ويبلغ اجلهاز
نتيجة فح�صه �إلى اجلهات طالبة الفح�ص.
.أيف جمال الرقابة املالية:
•الرقابة املالية يف �شقها املحا�سبي وتتمثل �أهم
حماروها فيما يلي:
أنواع الرقابة التي
 -فح�ص الدفاتر وال�سجالت وامل�ستندات.يمارسها الجهاز:
ميار�س اجلهاز ثالثة �أن��واع من الرقابة وهي ما - -التثبت من االلتزام بتطبيق �أحكام القوانني
والقرارات واللوائح و�سالمة �إثبات وتوجيه
يطلق عليها الرقابة ال�شاملة وتتمثل فيما يلي:
العمليات املالية ب�شكل �سليم مبا يتفق مع
•الرقابة املالية (ب�شقيها املحا�سبي والقانوين).
•الرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ اخلطة.
•الرقابة القانونية على ال �ق��رارات ال�صادرة
ب�ش�أن املخالفات املالية.

الأ�صول واملبادئ املحا�سبية.
 -م��راج �ع��ة ال �ق��وائ��م امل��ال �ي��ة واحل�ساباتاخلتامية للجهات اخلا�ضعة للرقابة.
•الرقابة املالية يف �شقها القانوين وتتمثل �أهم
حماروها فيما يلي:
 -مراجعة القرارات اخلا�صة ب�شئون العاملنيفيما يتعلق ب�صحة التعيينات واملرتبات
والأجور والرتقيات والعالوات وبدل ال�سفر
وم�صاريف االنتقال واحل��واف��ز والبدالت
وامل��زاي��ا العينية والنقدية وم��ا يف حكمها
للتثبت م��ن مطابقتها للموازنة العامة
والقوانني واللوائح والقرارات املعمول بها.
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.ب يف جمال تنفيذ اخلطة وتقومي الأداء:
يبا�شر اجلهاز يف هذا املجال الرقابة على ا�ستخدام
املال العام على �أ�سا�س معايري االقت�صاد والكفاية
الهيكل التنظيمي
والفعالية (م��دى ا�ستغالل الطاقة الإنتاجية,
للجهاز:
مراقبة تكاليف الإنتاج ,مراقبة الكفاية الإنتاجية يتكون الهيكل التنظيمي للجهاز م��ن فرعني
يف م�ستلزمات الإن �ت��اج ,م��دى حتقيق �أه��داف هما-:
الإنتاج ال�سلعي و�إنتاج اخلدمات كم ًا ونوع ًا ,مدى •ف��رع ( )1ويت�ألف م��ن �سبع وع�شرين �إدارة
تنفيذ امل�شروعات اال�ستثمارية بالتكلفة املقدرة مركزية على ر�أ�س كل منها وكيال للجهاز من
وطبقا للتوقيت الزمني لها وعلى الوجه املحدد يف فئة وكيل �أول وزارة بالإ�ضافة �إلى وكيل جهاز
اخلطة ,متابعة وتقومي القرو�ض واملنح الأجنبية ,ل�ش�ؤون مكتب رئي�س اجلهاز وهو من فئة وكيل
مدى جناح اخلطة يف �إقامة التوازن االقت�صادي �أول وزارة وتنق�سم ك��ل �إدارة مركزية �إلى
يف القطاعات املختلفة ,وب�صفة عامة متابعة مدى قطاعات تنق�سم �إلى �إدارات عامة يق�سم كل
تنفيذ �أهداف اخلطة).
منها �إلى �شعب.
.جيف جم��ال الرقابة القانونية على القرارات •ف��رع ( )2وي�ت��أل��ف م��ن �ست وث�لاث�ين �إدارة دور الجهاز في تطوير
ال�صادرة يف �ش�أن املخالفات املالية:
مراقبة ح�سابات ي��ر�أ���س كال منها مدير من نظم ومعايير المحاسبة
يقوم اجلهاز بفح�ص ال �ق��رارات ال�صادرة من فئة وكيل وزارة وتتولى مهمة الرقابة املالية والمراجعة وغيرها من
اجلهات اخلا�ضعة لرقابته ب�ش�أن املخالفات املالية ب�شقها املحا�سبي على �شركات القطاعني العام المعايير المهنية في
التي تقع بها للت�أكد من اتخاذ الإجراءات املنا�سبة والأعمال العام والهيئات العامة االقت�صادية.
مصر:
ب�ش�أنها ,وان امل�سئولية عنها قد ح��ددت ,ومتت
خطى اجلهاز املركزي للمحا�سبات بجمهورية
حما�سبة امل�سئولني عن ارتكابها ,ويتعني موافاة
إدارة الجهاز وتنظيم
م�صر العربية خطوات عديدة خ�لال ال�سنوات
اجلهاز بالقرارات امل�شاراليها خالل  30يوم من
شئون العاملين:
الع�شر املنق�ضية يف جمال تطوير نظم ومعايري
تاريخ �صدورها م�صحوبة بكافة �أوراق املو�ضوع .تتمثل �أه��م �سمات الإدارة يف اجلهاز املركزي املحا�سبة واملراجعة وغريها من املعايري املهنية
للمحا�سبات يف �أنها �إدارة جماعية تتم عن طريق املطبقة يف م�صر �أهم حماورها فيما يلي-:
تقارير الجهاز:
مكتب اجل�ه��از ال��ذي يتكون م��ن رئي�س اجلهاز •النظام املحا�سبي املوحد.
يقدم اجلهاز التقارير الآتية عن :
ونائبيه و�أق ��دم وكيلني للجهاز ,وتنظم �شئون •معايري املحا�سبة امل�صرية.
•نتائج مراجعة احل�سابات اخلتامية لتنفيذ العاملني باجلهاز الئحة خا�صة ت�صدر بقرار •املعايري امل�صرية للمراجعة والفح�ص املحدود
م��وازن��ات ال��وح��دات التي يت�ألف منها اجلهاز م��ن رئي�س اجل�م�ه��وري��ة ,ب�ن��اء على اق�ت�راح من ومهام الت�أكد الأخرى.
الإداري للدولة ووحدات الإدارة املحلية.
رئي�س اجل�ه��از ,وتت�ضمن قواعد منح املرتبات •امليثاق العام امل�صري لآداب و�سلوكيات مزاويل
•نتائج مراجعة امليزانيات والقوائم واحل�سابات والتعوي�ضات والإعانات واملكاف�آت وجميع القواعد مهنة املحا�سبة واملراجعة.
اخلتامية للهيئات العامة وامل�ؤ�س�سات العامة املتعلقة ب�شئونهم ,وقد �صدرت الالئحة احلالية
وه�ي�ئ��ات ال�ق�ط��اع ال�ع��ام و�شركاته واملن�شات للعاملني ب�ق��رار رئي�س اجلمهورية رق��م 196
الخدمات المقدمة
واجلمعيات التعاونية التابعة لأي منها.
ل�سنة1999م.
للعاملين بالجهاز:
•م�لاح�ظ��ات��ه ع��ن عمليات ال��رق��اب��ة بالن�سبة
يقدم اجلهاز للعاملني به العديد من اخلدمات
للوحدات واجلهات الأخرى اخلا�ضعة لرقابته.
مشاركات الجهاز في
الطبية والريا�ضية واالجتماعية والرتفيهية,
•مالحظاته على احل�ساب اخلتامي للموازنة
المنظمات الدولية
حيث ميتلك جممعا طبيا متكامال يحتوي على
العامة للدولة.
واإلقليمية للرقابة
عيادات طبية يف خمتلف التخ�ص�صات ومعمل
•نتائج متابعة تنفيذ اخلطة وتقومي الأداء .
حتاليل جمهزه جميعا ب�أحدث الأجهزة و�صيدلية
المالية والمحاسبة:
•كما يقدم اجلهاز �إلى رئي�س اجلمهورية و�إلى
رئ�ي����س جمل�س ال�شعب و�إل ��ى رئ�ي����س جمل�س للجهاز املركزي للمحا�سبات عالقات عمل وا�سعة وكذلك �صالة ونادي ريا�ضي واجتماعي وباخرة
ال���وزراء تقارير �سنوية ع��ن النتائج العامة مع الأجهزة الأخرى املماثلة يف خمتلف دول العامل نيلية جمهزة جتهيزا متميزا ت�ضم غرفا للإقامة
لرقابته و�أي تقارير �أخرى يعدها كما يقدم �إلى وذلك من خالل ع�ضويته وم�شاركته يف املنظمات وقاعات لالجتماعات وكذا �أ�سطوال لنقل العاملني
الدولية والإقليمية للأجهزة العليا للرقابة املالية به بالإ�ضافة �إلى خدمات بنكية وبريدية.
جمل�س ال�شعب �أية تقارير يطلبها منه.

واملحا�سبة وهي:
•املنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة املالية
واملحا�سبة (االنتو�ساي).
•املنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة املالية
واملحا�سبة (االرابو�ساي).
•املنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة
املالية واملحا�سبة (االفرو�ساي).
•كما �أن للجهاز دور فعال يف ت�أ�سي�س املنظمتني
العربية والأفريقية للأجهزة العليا للرقابة
املالية واملحا�سبة (االرابو�ساي واالفرو�ساي)،
ف�ضال عن دوره الأ�سا�سي يف �أن�شطة املجموعة
العربية وجلانها املختلفة.
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أضـــواء

االدارة العامة للرقابة على
الزراعة واالسماك والخدمات
تمــــارس اإلدارة العامة للرقابة على الزراعة
واألسمــــاك والخـــــدمات مهـــــام الرقـــابة
عـــلى الوحــدات ذات الطـــابع االقتصادي والتي
أنشئت لغرض تحقيق أنشطــة في المجال
الزراعي والسمكي والخدمي وفق ًا لالختصاصات
والصالحيات المخولة بقانون الجهاز.
هيكل اإلدارة:

�إعداد:عبدالرحمن الدعي�س
نائب مدير عام الرقابة على الزراعة
والأ�سماك واخلدمات

ب ��الإدارة �أو بالتن�سيق مع ك��وادر الفروع،وغري
مبا�شرة من خالل اال�ستعانة ببع�ض املحا�سبني
القانونيني للوحدات ذات التمويل الأجنبي التي
ت�شرتط مراجعتها ذلك ،فيما يظهر ذلك �أهمية
ومكانة الإدارة يف القطاع ،حيث متثل خمرجات
الإدارة �أكرث من  % 40من خمرجات القطاع
ح�سب الإح�صائيات والتقارير الدورية للإدارة كمـــا تقوم اإلدارة بالتنسيق
والتعــــاون مع فــــروع الجهاز
املهنية بالقطاع.
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الإدارة العامة للرقابة على الزراعة والأ�سماك
واخلدمات تتبع الإدارة املركزية الثانية بالقطاع
االقت�صادي ،ويتكون هيكل الإدارة احلايل من:
مدير عام يعاونه ثالثة ن��واب يتولون الإ�شراف
املكتبي وامليداين على الوحدات اخلا�ضعة لرقابة
الإدارة كالآتي:
 نائب املدير العام للوحدات الزراعية.
 نائب املدير العام للوحدات ال�سمكية.
 نائب املدير العام للوحدات اخلدمية.
الوحــدات الخــــاضعة لــرقابة
 عدد من الرقابات ي�صدر بتعيني ر�ؤ�سائها اإلدارة مباشرة:
قرا ٌر من رئي�س اجلهاز.
 امل�ؤ�س�سة العامة للمياه وال�صرف ال�صحي.
الوحدات الخاضعة لرقابة  امل�ؤ�س�سة العامة للإذاعة والتلفزيون.
 امل�ؤ�س�سة العامة للخدمات الزراعية.
اإلدارة:
مت ��ار� ��س الإدارة امل� �ه ��ام واالخ �ت �� �ص��ا� �ص��ات  امل�ؤ�س�سة العامة للم�سالخ و�أ�سواق اللحوم.
وال�صالحيات املخولة لها يف �إطار االخت�صا�صات  امل�ؤ�س�سة العامة ملطابع الكتاب املدر�سي.
امل�ن��اط��ة بالقطاع االق�ت���ص��ادي مب��وج��ب قانون  م�ؤ�س�ســـــة الثــــــورة لل�صحـــــــافة والطباعة
والن�شـــــــــــــــــر.
اجل �ه��از والئ �ح �ت��ه ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ع�ل��ى ال��وح��دات
اخلا�ضعة لرقابتها� ،إما مبا�شرة عرب املراجعني  هيئة م�ست�شفى الثورة العامة.







الهيئة العامة مل�شاريع مياه الريف.
الهيئة العامة لتطوير املناطق ال�شرقية.
الهيئة العامة للتنمية الزراعية والريفية.
امل�ؤ�س�سة العامة لل�سينما وامل�سرح.
وكالة الأنباء اليمنية �سب�أ.

بمراجــعة فــروع تلك الوحدات
ببعــــض المحــــافظـــــات ،وكذا
الوحــــــــدات الواقعـــة مراكزها
الرئيســــــيــة في المحافظات،
وذلك من خــــالل دراسة تقارير
فــروع الجهـــــاز بشأنها وإعادة
تبليــغها إلى الجهات المشرفة
لتعزيز ما ورد فيها.

وم ��ن �أه�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��م ال ��وح ��دات ال��واق��ع دواوي �ن �ه��ا يف
املحافظات الآتي:
 الهيئة العامة للبحوث والإر�شاد الزراعي
بذمــــــــــــــار.
 مزارع �ألبان ر�صابة بذمار.
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�شركة �إنتاج بذور البطاط�س بذمار.
امل�ؤ�س�سة العامة لإك�ث��ار ال�ب��ذور املح�سنة
بذمـــــــــــــــــــــار.
الهيئة العامة لتطوير تهامة باحلديدة.
م�ؤ�س�سة اجلمهورية لل�صحافة بتعز.
م�شروع حماية البيئة باحلديدة.
مزرعة �سردود الإنتاجية باحلديدة.
امل�ؤ�س�سة العامة للتجهيزات املدر�سية بعدن.
م�شروع املرتفعات اجلنوبية بتعز.
الـمـــــ�ؤ�س�سة العامة للخدمـــــــــــات وت�ســـــويق
الأ�سماك بعدن.
دار باكثري للطباعة والن�شر بح�ضرموت.

االستعانة بالمحاسبين القانونيين:

بالإ�ضافة �إل��ى ما تقدم تقوم الإدارة مبمار�سة
الرقابة على امل�شاريع ذات التمويل اخلارجي يف
جمال الزراعة والأ�سماك واخلدمات من خالل
درا�سة نتائج �أعمال املحا�سبني القانونيني املكلفني
من قبل اللجنة املخت�صة باجلهاز ملراجعة ح�سابات
تلك امل�شاريع ،و�إق ��رار نتائج املراجعة ب�صورة
نهائية بالتن�سيق مع الإدارة العامة للرقابة املهنية
للمحا�سبني القانونيني ،وتقدر ع��دد الوحدات
التابعة لرقابة الإدارة ذات التمويل اخلارجي

املكلف مبراجعة ح�ساباتها حما�سبون قانونيون في إطار اختصاصات القطاع:

نحو ( )40وحدة ،معظمها متثل م�شاريع زراعية
ومائية وخدمية (التعليم ،ال�صحة ،البيئة).

التنسيق مع مكتب (ممثل)
البنك الدولي باليمن:

يف �إط��ار االخت�صا�صات وال�صالحيات املناطة
بالقطاع االقت�صادي يف الرقابة على امل�شاريع
املمولة من البنك الدويل وبتوجيهات من الأخ/
وكيل القطاع تقوم الإدارة بتنظيم لقاءات ت�شاورية
مع الأط��راف ذات العالقة بامل�شاريع املمولة من
البنك الدويل ،حيث مت يف هذا ال�ش�أن عقد لقاءين
يف عامي  2006و2007م مبقر اجلهاز لغر�ض
التن�سيق بني القطاع ممثال بالإدارة العامة للرقابة
على الزراعة ومكتب البنك ال��دويل واملحا�سبني
القانونيني و�إدارة تلك امل�شاريع للوقوف �أمام
املهام والإج��راءات املحا�سبية والرقابية الالزمة
ل�ضمان �إ�صدار التقارير اخلا�صة بنتائج املراجعة
يف وقتها املنا�سب والإب�ل�اغ بها ل�ل�أط��راف ذات
العالقة وفقا لالتفاقيات واملرجعيات النظامية
والقانونية لذلك.

تقوم الإدارة بالتن�سيق مع الـ( )gtzباتخاذ
الإج ��راءات ال�لازم��ة ملتابعة امل�ؤ�س�سات املحلية
للمياه وبع�ض فروع امل�ؤ�س�سة العامة للمياه لالنتهاء
من �إع��داد البيانات بالتقارير املالية للم�شاريع
الثانوية التابعة لها والتي تتلقى دعم وم�ساعدة
من م�ؤ�س�سة الـ( ،)gtzوالتي تراكمت للأعوام
بع�ضها من 2000م مما عزز الثقة باجلهاز.

الرؤية المستقبلية:
نظرا للتغريات التي طر�أت خالل الأعوام الثالثة
املا�ضية على هيكلة وق��وان�ين بع�ض الوحدات
اخلا�ضعة لرقابة الإدارة والتي مت �ضم بع�ضها
ملكاتب الزراعة يف املحافظات وبع�ض الوحدات
الأخ ��رى مت �ضمها �إل��ى امل�ؤ�س�سة االقت�صادية
اليمنية -امل�ؤ�س�سة العامة للأثاث املدر�سي� -شركة
م�أرب للدواجن.
تعمل الإدارة على �إعادة ترتيب مهامها مبا يلبي
تفعيل دور التقييم للأن�شطة احلرجة والهامة يف
الوحدات احليوية تنمويا وخدميا.

العدد  19مــــار�س 2010م
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كتاب في سطور

قواعد اخالقيات وسلوكيات مهنة
المحاسبة والمراجعة
في مواجهة االزمات المالية
(مدخل مصري وعربي ودولي مقارن)

ت�أليف� :أ.د/عبدالوهاب ن�صر علي
د�/شحاته ال�سيد �شحاته

عر�ض:نـ ـ ــا�صر نـ ـ ـ ــا�صر جمـ ـ ــلي
نائب مدير عام
الإدارة العامة للبحوث وفح�ص اللوائح
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ي�ستهدف ه��ذا الكتاب درا��س��ة ق��واع��د �أخالقيات
و�سلوكيات مهنة املحا�سبة واملراجعة ب�صفة عامة،
وذل��ك من خ�لال ا�ستعرا�ض جت��ارب م�صر وبع�ض
ال ��دول الأخ ��رى يف ه��ذا امل �ج��ال ،م��ع ال�ترك�ي��ز على
�إ�صدارات االحت��اد ال��دويل للمحا�سبني ()IFAC
يف هذا ال�ش�أن.
كما ي�شري ال�ك�ت��اب �إل ��ى ان وظيفة املحا�سبة هي
قيا�س وتو�صيل العديد من املعلومات املالية للعديد
م��ن اجل�ه��ات وال�ت��ي ت�ستخدم يف ات�خ��اذ القرارات
االقت�صادية وتقييم الأداء امل��ايل لل�شركات والتنب�ؤ
بالعائد املتوقع يف امل�ستقبل.
وان الوظيفة الأ�سا�سية للمراجعة هي �إ�ضفاء الثقة
على املعلومات املالية مما يزيد من درجة االعتماد
عليها يف اتخاذ القرارات.
كما ي�ؤكد ان التزام املحا�سبني واملراجعني مبجموعة
من امل�ب��ادئ والقواعد ال�سلوكية بالإ�ضافة �إل��ى ما
تفر�ضه املعايري املهنية والقوانني والت�شريعات التي
تفر�ضها الدول املختلفة من �ش�أنه رفع م�ستوى املهنة
وزيادة جودة �أدائها وزيادة ثقة املجتمع فيها.
وتلك الأهداف �شكلت التوجه الأ�سا�سي للكتاب والذي

مثل من وجهة نظر امل�ؤلفان ا�ستجابة �أكادميية مهنية
من جانبهما لالهتمام املطلوب – الآن -بهذا املو�ضوع
يف مطلع القرن احلادي والع�شرين ،باعتبار ان عدم
التزام مراقب احل�سابات بهذه القواعد الأخالقية
وال�سلوكية كان وراء �إخالله املهني بواجباته املهنية،
ولعل ما حدث من انهيارات مالية لكربيات ال�شركات
العاملية مثل �شركة انرون للطاقة بالواليات املتحدة
الأمريكية اك�بر دليل على ذل��ك وم��ا تبع ذل��ك من
الأزمة املالية العاملية التي ي�شهدها العامل حاليا.
يقع الكتاب يف ع��دد (� )508صفحة م��ن احلجم
املتو�سط ،ويتكون من عدد ( )11ف�صال ،وفيما يلي
ن�سلط ال�ضوء ب�إيجار على هذا املرجع املهني الهام.
ي�شري امل ��ؤل �ف��ان يف امل�ق��دم��ة �إل ��ى ان ه��ذا الكتاب
ميثل ا�ستمرار جلهدهما املتوا�ضع يف دع��م املكتبة
املحا�سبية واملهنية يف جم��ال خدمات وم�سئوليات
مراقب احل�سابات ،حيث �سبق رفد املكتبة بخم�سة
�إ�صدارات لهما يف هذا املجال.
وه��ذا الكتاب هو ال�ساد�س (�أخالقيات و�سلوكيات
مهنة املحا�سبة وامل��راج �ع��ة -م��دخ��ل دويل وعربي
مقارن) وميثل �آخر طبعة جديدة ومنقحة من كتاب

قواعد �أخالقيات و�سلوكيات مهنة املحا�سبة واملراجعة
ملواجهة الأزم ��ات املالية (م��دخ��ل م�صري وعربي
ودويل مقارن) مت الإ�شارة �إلى �أثر غياب �أخالقيات
و�سلوكيات مهنة املحا�سبة واملراجعة على الأزمة
املالية العاملية التي مير بها العامل حاليا.
وي�سري الكتاب يف هذا اخلط الأكادميي واملهني من
خالل درا�سة مقارنة لقواعد و�أخالقيات و�سلوكيات
املهنية يف م�صر وبع�ض ال��دول العربية والأجنبية
الأخ��رى مثل ال��والي��ات املتحدة الأمريكية واليابان
واجنلرتا واململكة العربية ال�سعودية ودول جمل�س
التعاون العربي اخلليجي.
وي�شتمل الكتاب على �أح��دى ع�شر ف�صل حيث يتناول
الف�صل الأول �أهمية االل�ت��زام احل�سابات ب�أخالقيات
و�سلوكيات املهنة يف ظل الأزمة املالية العاملية ،ويتناول
الف�صل الثاين ما�ضي وحا�ضر وم�ستقبل مهنة املحا�سبة
واملراجعة عربيا ودول�ي��ا ،واحلاجة لقواعد �أخالقيات
و�سلوكيات املهنة ،بينما يتناول الف�صل الثالث دور
الرقابة على جودة الأداء املهني ملراقب احل�سابات يف
دع��م �أخالقيات و�سلوكياته� ،أم��ا الف�صل ال��راب��ع فقد
خ�ص�صه امل�ؤلفان لدرا�سة قواعد �أخالقيات و�سلوكيات
مهنية املحا�سبة واملراجعة يف م�صر ،بينما يتناول الف�صل
اخلام�س بالدرا�سة لقواعد �أخالقيات و�سلوكيات مهنة
املحا�سبة واملراجعة يف اململكة العربية ال�سعودية ويتناول
الف�صل ال�ساد�س قواعد و�أخ�لاق�ي��ات مهنة املحا�سبة
واملراجعة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ،كما تناول
الف�صل ال�سابع ق��واع��د �أخ�لاق�ي��ات و�سلوكيات مهنة
املحا�سبة واملراجعة باليابان� ،أما الف�صل الثامن فقد
خ�ص�صه امل�ؤلفان لدرا�سة قواعد �أخالقيات و�سلوكيات
مهنة املحا�سبة واملراجعة يف اجن�ل�ترا ،يف حني تناوال
بالدرا�سة يف الف�صل التا�سع قواعد �أخالقيات و�سلوكيات
مهنة املحا�سبة واملراجعة يف الواليات املتحدة الأمريكية،
كما تناوال بالدرا�سة يف الف�صل العا�شر قواعد �أخالقيات
و�سلوكيات مهنة املحا�سبة واملراجعة يف بيئة تكنولوجيا
املعلومات والتجارة االلكرتونية ،و�أخريا يتناول الف�صل
احل ��ادي ع�شر جمموعة م��ن احل ��االت العملية لبع�ض
م�شاكل �أخالقيات و�سلوكيات مهنة املحا�سبة واملراجعة.
جدير بالإ�شارة �إلى ان ما مييز هذا الكتاب هو عر�ض
امل��ادة العلمية يف ي�سر و�سال�سة ،مع عر�ض بع�ض
التطبيقات العملية والأ�سئلة يف نهاية الكتاب مع
احلر�ص على توثيق امل�صادر العلمية.
ن��أم��ل ان ن�ك��ون ق��د وفقنا يف ت�سليط ال�ضوء بهذه
ال�سطور القليلة على هذا املرجع املهني الهام ،والتي
نعتربها مبثابة دعوة لزمالء املهنة واملهتمني ملزيد
من االطالع على هذا املرجع لزيادة معارفهم املهنية
بكل ما ي�ستجد يف جمال املهنة.
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جديد المكتبة

�إعداد� /أفراح حم�سن علي دودة
رئي�س ق�سم اخلدمات املكتبية

 جملة جناح ،الأعداد من  43لعام 2008م 60 57- ،لعام 2009م ماعدا 61،62، 58لعام 2010م �،صادرة عن عبد امللك حمود �سنان ،اليمن
 جملة الإداري احلديث،ع� ،5صادرة عن املعهد الوطني للعلوم الإدارية،2009م ،اليمن
 جملة درا�سات اخلليج واجلزيرة العربية ،ع � ، 135صادرة عن جمل�سالن�شر العلمي بجامعة الكويت2009،م ،الكويت
 جملة اجلمارك ،ع� ، 75صادرة عن م�صلحة اجلمارك2009 ،م ،اليمن جملة الثوابت ،ع� ،59صادرة عن امل�ؤمتر ال�شعبي العام2010 ،م ،اليمن جملة املحاماة  ،الأعداد � ،17،18صادرة عن نقابة املحامني اليمنيني،2009م ،اليمن

العدد  19مــــار�س 2010م

 املعايري امل�صرية للمراجعة والفح�ص املحدود ومهام الت�أكد الأخرى�،صادرعن اجلهاز املركزي للمحا�سبات امل�صري 2009،م ،م�صر
 معايري املحا�سبة امل�صرية ال�صادرة ك�إطار مكمل للنظام املحا�سبياملوحد� ،صادر عن اجلهاز املركزي للمحا�سبات امل�صري،املجلد  2الطبعة
2008 ،3م ،م�صر.
 التعديالت على بع�ض �أحكام النظام املحا�سبي املوحد فيما يتعلق بالدليلاملحا�سبي و�شرحه والقوائم املالية� ،صادر عن اجلهاز املركزي للمحا�سبات
امل�صري2008 ،م ،م�صر
 قامو�س ال�صفقات العمومية ،مراجعة وحت�سني د /وفاء فار�س2008،م ،املغرب. املدونة اجلديدة لل�صفقات العمومية �،صادرة عن املجلة املغربية للإدارةاملحلية و التنمية2007،م ،املغرب.
 مدونة املحاكم املالية� ،صادرة عن املجل�س الأعلى للح�سابات باململكةاملغربية2002 ،م،املغرب.
 وثائق عن املجل�س الأعلى للح�سابات  ،املغرب كتاب مرتجم بعنوان انهيار الر�أ�سمالية �:أ�سباب �إخفاق اقت�صاد ال�سوقاملحررة من القيود ،لأولري�ش �شيفر2010 ،م ،الكويت
جملة الت�أمني العربي ،ع� ،103صادرة عن الأمانة العامة للإحتاد العامالعربي للتنمية2009 ،م ،م�صر.
 جملة االقت�صاد الكويتي  ،ع� ، 270صادرة عن غرفة جتارة و�صناعةالكويت2010 ،م ،الكويت
 جملة املحا�سبون ،ع� ،45صادرة عن جمعية املحا�سبني واملراجعنيالكويتية2009 ،م ،الكويت

 جملة احتاد امل�صارف العربية ،الأع��داد 349-348لعام2009م،350لعام 2010م� .صادرة عن احتاد امل�صارف العربية  -لبنان.
 كتاب الإح�صاء الزراعي لعام 2008م� ،صادر عن وزارة الزراعةوالري2009،م ،اليمن
 املجلة الدولية للرقابة املالية احلكومية ،جملد  ،35ع 2لعام ،2008جملد  ،36ع 1لعام  ،2009االنتو�ساي .
 جم�ل��ة ج���س��ر ال �ت �ن �م �ي��ة،الأع��داد  88ل �ع��ام 2009م 91، 89 ،لعام2010م� ،صادرة عن املعهد العربي للتخطيط ،الكويت
 املجلة العربية للعلوم الإدارية ،ع� ،1صادرة عن جمل�س الن�شر العلمي، ،2010الكويت.

51

االستراحة

اعــــــــــداد  /نبيل عبدال�سالم قمحان
ادارة ال�صناعة  -القطاع االقت�صادي

قالوا:
لي�س ال�شراع هو الذي يدفع ال�سفينة �إلى الأمام� ..إنها الريح
التي ال تراها العني.
احل�ق�ي�ق��ة �أروع م��ن ال� �ك ��ذب ..وال �غ��ري��ب ان ال �ن��ا���س ال
ي�صدقونها.
ان اجلوع ي�صهر الأج�سام ويطهر القلوب ويجعل الإن�سان
العادي قدي�سا ،ولكن اجلوع ال يخلق �شعبا من القدي�سني.
البخيل رجل يحرم نف�سه من كل �شيء خوفا من ان يحتاج
�إلى �شيء تافه يوما ما.
ع�ن��دم��ا يت�ساقط الل�صو�ص يظهر ال���ش��رف��اء م��ن تلقاء
�أنف�سهم.
العقالء يفهمون الأ�شياء ،والأذكياء يفهمون النا�س.

الحمقى:

هناك نوعان من احلمقى:
الذين يقولون ان كل فكرة قدمية يجب
التخل�ص منها ،والذين يقولون ان كل
فكرة جديدة يجب التم�سك بها.

سر الفشل..

العدد  19مــــار�س 2010م

ال اعرف �سر النجاح ..ولكن اعرف
�سر الف�شل ،ف�سر الف�شل عندما يحاول
الإن�سان ان ير�ضي كل النا�س.
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إعلم أن..
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# #غني احلرب هو الرجل الذي يعرف ثمن كل �شيء..
وال يعرف قيمة �أي �شيء.
# #عليك ان تفهم الأم�س� ..أما الغد فيجب ان تعي�شه.
# #العدالة تنام ..ولكنها ال متوت.

52

أفقي:

1 .1مت�شابهة � -أقوى من القانون (م).
2 .2من الت�شريعات – ريال مبعرثة.
بنك البنوك.
3 .3ن�صف �أ�سا�س – احل�صان الأ�صيل
(م) – ع�ش الطائر.
4 .4احد الوالدين (م) – من �إ�شارات
املرور  -مت�شابهة.
5 .5جت��ده��ا يف ه��دي��ه – للتعريف –
مقبلة مبعرثة.
6 .6جتدهــــــــا يف مالب�س – �شديد املرارة.
7 .7من حقوق امللكية.
8 .8م��ن �أ�ساليب احل�صول على �أدلة
الإثبات يف املراجعة(م).
9 .9ال�سلـــــــــطة العليـــــــا يف الهيئات
وامل�ؤ�س�ســـــــــــــــــــات وال�شركــــــــــــــات
العامة (م).
1010مت�شــــــــــــــابهة – من البهارات
والتوابل (م).
1111من �أ�سماء �صنعاء – اله – ب�ضاعة (م).

رأسي:

1 .1م�ت���ش��اب�ه��ة – م ��ن و� �س��ائ��ل حماية
املمتلكات (م) – م��ادة قاتله (م).
م�ع�ب��ود (م) -ا� �س��م م ��ؤن��ث مبعنى
1
مملوكة هلل (م).
2
2 .2من �أنواع الرقابة (م).
3
3 .3دق – من الأعمال واملهن ال�شاقة.
4 .4خمزون غري متحرك – ملعب كرة القدم4 .
5
5 .5الوقار مبعرثة – عك�س لني (م).
6 .6من النباتات البقولية (م) – موظف6 .
7 .7كثري (م) � -إح��دى القوى امل�ؤثرة يف 7
حت��دي��د �سعر ال�سلع واخل��دم��ات يف 8
الأ�سواق التناف�سية (م).
9
الفرعية
�داف
8 .8ل ��ف – م ��ن الأه � � � �
10
للمراجعة.
11
9 .9ينوب عن ال�شخ�ص (م) – �شعوب
12
(م) – برر (م).
1010من �أركان الإ�سالم – يتم يف الدفاتر
وال�سجالت.
1111خمرجات اجلهاز (م) – �صك ميثل
ح�صة يف ر�أ�س املال(م).

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

4
1

لعبة سودوكو اليابانية
5
يتم حلها ب�إكمال املربعات الفارغة بوا�سطة الأرقام من (� )1إلى ()9
�شرط ا�ستعمال كل رقم مرة واحدة فقط يف كل خط �أفقي ويف كل خط
عمودي ويف كل مربع من املربعات الت�سعة.
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غــــــرائب...
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جتميع :عبدامللك ال�شمريي
فرع تعز

العدد  19مــــار�س 2010م

�# #إنها الأ�شياء ال�صغرية التي ت�ضايق النا�س ،ف�أنت ت�ستطيع ان تقفل الباب يف
وجه فيل ،ولكنك ال ت�ستطيع ان تقفله يف وجه ذبابه.
# #منذ مائة عام اكت�شف داروين ان الإن�سان �أ�صله قرد ،ولكن القرود مل حتتج
حتى الآن.
# #ال التاجر عندما يحلف ،وال ال�سكري عندما ي�صلي ،وال املر�أة عندما تبكي ال
ي�صدقون.

9 8
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األخيرةالرقابة
مجتمع

المفاهيم الحديثة
للرقابة الداخلية

حممـــــد درهـــــم زيــــــــد

وكيل اجلهاز للقطاع االقت�صادي

العدد  19مــــار�س 2010م

يعتبرتقريرلجنةالرقابة
في ال��والي��ات المتحدة
األمريكــية المعــروفة
باســــم ( )COSOهـــــو
األســــــاس لظهــــــور
المفاهيــم الحــــديــثة
للرقـــــابة الداخليـــــة،
حيث عمــلت المنظــمة
الدولــــــية لألجهـــــزة
العليـــــــا للرقـــــــابة
المالــــية والمحـــاسبة
على تطــوير إرشاداتها
ح��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ول ال��رق��اب��ة
الداخلية في القطـــــاع
الحكومي اعتمـادا على
ذلك التقرير ،مـــع األخذ
في االعتبار المستجدات
التي أعقبت ذلك والتي
تطلبت تضمين إرشادات
المنظـمة بعض القيم
األخ�لاق��ي��ة وأن��ش��ط��ة
تشغيــــــل المعلومات
وإدارة المخــاطر لتكون
مالئمة للرقابة الداخلية
في القطاع الحكومي،

ويف �ضوء ذل��ك �أ��ص��درت املنظمة الدولية للأجهزة
العليا للرقابة املالية واملحا�سبة �إر�شاداتها حول الرقابة
الداخلية يف القطاع احلكومي عام2004م.
و�س�أحاول يف هذا احليز ت�سليط ال�ضوء ب�صفة عامة على
املفاهيم احلديثة للرقابة الداخلية من حيث تعريفها
و�أهدافها العامة والعنا�صر الأ�سا�سية التي تكون الإطار
العام للرقابة الداخلية ،فقد عرفت الإر�شادات الرقابة
الداخلية ب�أنها (عملية متكاملة يتم تنفيذها بوا�سطة
�إدارة الوحدة والعاملني فيها ،ويتم ت�صميمها للتعامل
م��ع املخاطر وت�ق��دمي ت�أكيد معقول ان��ه بتنفيذ ر�سالة
الوحدة يتم حتقيق الأهداف) ،كما حددت �أي�ضا �أهدافها
املتمثلة بتنفيذ العمليات املنظمة والأخالقية واالقت�صادية
الكف�ؤة والفعالة ،وكذا حتقيق التزام امل�ساءلة واملحا�سبة،
وااللتزام بالقوانني واللوائح املنا�سبة ،وحماية املوارد �ضد
اخل�سائر و�سوء اال�ستخدام.
كما �أو�ضحت الإر�شادات ،العنا�صر الأ�سا�سية للرقابة
الداخلية التي ي�شتمل عليها الإط ��ار ال�ع��ام للرقابة
الداخلية واملتمثل بهيكل الرقابة الداخلية كما يلي:
�أوال :بيئة الرقابة :توفر بيئة الرقابة املناخ الذي تعمل
فيه الوحدة والذي ي�ؤثر على الوعي الرقابي للعاملني
بها ،فهي توفر الأ�سا�س لكل املكونات الأخرى للرقابة
الداخلية ،وتعترب �صياغة ر�سالة الوحدة و�أهدافها
الأ�سا�س ال��ذي يوفر �إط��ار الرقابة ،وهيكلة �أن�شطة
الرقابة ،وتنطوي بيئة الرقابة على عنا�صر النزاهة
ال�شخ�صية واملهنية والقيم الأخالقية للإدارة والعاملني
وااللتزام بالكفاءة وفل�سفة الإدارة الت�شغيلية والهيكل
التنظيمي و�سيا�سة املوارد الب�شرية.
ثانيا :تقييم وحتليل املخاطر :هي عملية التعرف على
املخاطر وحتليلها والتي تكون مالئمة لتحقيق �أهداف
الوحدة وحتديد اال�ستجابة املنا�سبة ،وينطوي ذلك على
التعرف على اخلطر املرتبط ب�أهداف الوحدة� ،سواء
ال�شامل �أو املرتبط بعوامل داخلية �أو بعوامل خارجية
مع تقييم املخاطر وحتديد اخلطر املقبول وتطوير
اال�ستجابة للخطر.
ثالثا� :أن�شطة الرقابة :تتمثل بال�سيا�سات والإج��راءات
املو�ضوعة للتعامل مع املخاطر والتي يجب ان تكون منا�سبة

ومت�سقة وفعالة من ناحبة التكلفة و�شاملة ومعقولة وترتبط
مبا�شرة ب ��أه��داف ال��رق��اب��ة ،م��ع توفري ت��وازن ك��اف بني
�أن�شطة الرقابة الكا�شفة وتلك املانعة واعتبار الإجراءات
الت�صحيحية مكملة للعملية الرقابية.
ً
�ضروريا
رابعا :املعلومات واالت�صال :يعترب هذا العن�صر
لتحقيق ك��ل �أه ��داف ال��رق��اب��ة الداخلية،ولذلك يجب
التعرف عليها واقتناء وتو�صيل املعلومات املنا�سبة يف
ال�شكل والإط��ار الزمني ال��ذي ميكن العاملني من �أداء
رقابتهم الداخلية وم�سئولياتهم الأخ��رى ،وك��ذا توفري
التقارير واملعلومات املالية والت�شغيلية ،وتلك التي تتعامل
مع الن�شاط الداخلي �أو الأن�شطة اخلارجية والتي يجب ان
تت�سم باجلودة التي متكن من اتخاذ القرارات املنا�سبة.
خام�سا :املتابعة :هي املتابعة امل�ستمرة لأداء هيكل
الرقابة الداخلية لتقييم جودة �أداءه ب�صورة م�ستمرة،
وذلك من خالل الأن�شطة الروتينية وعمليات التقييم
املنف�صلة �أو بوا�سطة مزيج من ذلك.
وارى من املنا�سب يف ختام هذه الإطاللة ال�سريعة على
املفاهيم احلديثة للرقابة الداخلية دعوة الإدارات العليا
يف الوحدات احلكومية للعمل على تطوير �أنظمتها الداخلية
يف �ضوء متطلبات املفاهيم احلديثة للرقابة الداخلية.
ويف �سياق مت�صل فالبد من الإ�شادة ب�صدور القرار
اجلمهوري رق��م ( )5ل�سنة2010م ب�ش�أن �إع��ادة
�إن�شاء وتنظيم وظيفة املراجعة الداخلية ،والذي من
�ش�أنه �أن يوفر �أ�سا�سا �سليما لتطوير وتطبيق املفاهيم
احلديثة للرقابة الداخلية ،نظرا ملا ت�ضطلع به هذه
الوظيفة من �أهمية يف درا�سة وتقييم هيكل الرقابة
الداخلية وتطويره ب�صورة م�ستمرة ل�ضمان حتقيق
�أهداف الوحدة ور�سالتها.
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