افتتاحية

ال����ع����دد  16ي��ون��ـ��ي��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��و 2009م

1

Ü_<< < < F
tE<< < < < rßÁ¾ÆR<< < Lßc<< LwÈ
TR<< < < < < <I<¾ßTR<< < < < < < aHáb<< < a<<I< ¾ÉR<< < < < < < <K%¾
ÁR<< < < Ga¾ßtR<< < < K< ¾e<<HN
¦Å\¾TR<< < < < < < <s¼

tJIL¾S<< <C>¾¸R<< < < < Jºs¼ß
TLJIL¾TÈrKIHtJ r¾_LC¾À_r¾lLF¨°<¾àa`¾TRJ.
¸RIJ¾ßÈrA¾p¾â _<< bR<< < < < < JJ r3JI
TÈR(¾q_ßn t

افتتاحية

المشرف العام
اجلمهــوري ــة اليمـن ـيـ ــة
رئـا�سة اجلمهـورية

اجله ــاز املركزي للرقابة واملحا�سبة

نائب رئيس التحرير

�أ .د .عبد اهلل عبد اهلل ال�سنفي

رئيس التحرير

د .حممــد �أح ـم ــد ال�سيـ ــاين

عبد الباري حممود اخلرا�ساين
اإلفتتاحية

3

المهام الخاصة والطارئة وأثرها على تنفيذ الخطة السنوية

4

األسس العلمية لتقييم األداء

10

المسئولية اإلجتماعية في الرقابة على الدين العام

13

تنظيم استخدام القروض والمعونات والهبات الخارجية في الجمهورية اليمنية

16
20

إحصائية بقضايا المال العام للفصل األول من العام 2009م

24

معايير تقارير مراجعة األداء

28

دراسات وأبحاث
مقاالت

حماية المال العام في اإلسالم

اإلحصائية
الـــعـــدد  16يونـيــــــو 2009م

مقال مترجم
الهيئة اإلستشارية

د .ع��ب��ي��ـ��ـ��ـ��ـ��د ���س��ع��ـ��ـ��ـ��د �ش ـ ــري ـ ــم
د .م��ن�����ص��ـ��ـ��ـ��ـ��ور ع��ـ��ـ��ل��ي البطـ ــاين
�أ .حم��ـ��ـ��ـ��م��ـ��ـ��ـ��د دره��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��م زيـ ــد
�أ .حم��ـ��ـ��ـ��م��د ح��ـ��ـ��ـ��ام��ـ��ـ��ـ��د دغيـ ــ�ش
د .ع��ـ��ـ��ـ��ل��ي ق��ـ��ـ��ـ��ـ��ا���س��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��م �س ـ ـ ـ ــالم
�أ� .أح��م��ـ��ـ��ـ��ـ��د حم��م��ـ��ـ��ـ��ـ��د املج ــاهـد
هيئة التحرير

�أح��ـ��ـ��م��ـ��ـ��ـ��د ق��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ائ��ـ��ـ��ـ��د ال�شيب ــاين
رف��������������ي��������������ق �أح�����������������م�����������������د ع������ل������ي
ع��ـ��ـ��ـ��ـ��ل��ي حم��ـ��ـ��ـ��م��ـ��ـ��ـ��ـ��د اجلـ ــوف ــي
د .ع�����ب�����د ال��������وه��������اب ال���������ش����ام����ي
خ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ال��ـ��ـ��ـ��د ع��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ل��ي زه ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
د .ب�����ش��ـ��ـ��ـ��رى حم��م��ـ��ـ��ـ��ـ��د ال�صــديق
ع��ب��ـ��ـ��د ال��رح��م��ـ��ن ���ص��ال��ح الغ�شمي
سكرتارية التحرير

���س��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ام��ي ح��ـ��ـ��ـ��م��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ود ال ـ ـ ــرزاع
ق�����ي�����������س ن������ا�������ص������ر ال������ـ������رداع������ـ������ي
المراجعة اللغوية

ح�����س��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ن حم��ـ��ـ��م��ـ��ـ��ـ��د �صبـ ـ ـ ــرة
حمـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �سفي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان عبـ ـ ــده
اإلخراج والتصميم

و�ضـ ـ ـ ـ ــاح ال ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد�س ــي

لقاء العدد
د .بلقيس أبو أصبع  -نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد

32

أنشطة وفعاليات
مشاركة الجهاز في المؤتمر العربي األوروبي الثاني

34

مجلس الشورى يقف أمام تقرير اللجنة المالية حول
تقارير الجهاز عن الحسابات الختامية للعام 2007م

38

توثيق عملية المراجعة

42

معايير

رواد وأوائل

عبد الجليل طاهر بدر علي العبسي

45

مجلس المحاسبة بجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية

46

مجتمع الرقابة

49

منظمات وأجهزة رقابية

أضواء
50

اإلدارة العامة للبحوث وفحص اللوائح

كتاب في سطور
تقنيات التدقيق باستخدام الحاسوب

52

اإلستراحة

54

األخيرة
56

معوقات البيئة الخارجية وأثرها على مخرجات الجهاز
ال����ع����دد  16ي��ون��ـ��ي��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��و 2009م

1

افتتاحية

احتفلت بالدنا ر�سمي ًا و�شعبي ًا يف الثاين والع�شرين من مايو2009م بالذكرى التا�سعة ع�شر لتحقيق
الوحدة اليمنية املباركة – العيد الوطني للجمهورية اليمنية -حيث �شهدت العا�صمة �صنعاء عر�ض ًا ع�سكري ًا
مهيب ًا بهذه املنا�سبة ،كما عمت االحتفاالت كل حمافظات اجلمهورية ابتهاج ًا وفرح ًة بهذه املنا�سبة الغالية
على قلب ووجدان كل ميني ،والتي ج�سدت بحق ما تكت�سبه هذه املنا�سبة من �أهمية ومكانة كبرية يف حياة
�شعبنا اليمني وارتباطه امل�صريي بها.
لقد مثل حتقيق الوحدة اليمنية وقيام اجلمهورية اليمنية حدث ًا تاريخي ًا هام ًا� ..سوا ًء على امل�ستوى الوطني
�أو الإقليمي �أو العربي �أو ما حظي به من اهتمام دويل ،فعلى امل�ستوى الوطني مثل هذا احلدث جت�سيد ًا
حقيقي ًا لتحقيق احللم الوطني الذي ظل يراود �شعبنا اليمني ويتطلع �إليه كثري ًا ،فبتحقيقه �أعيد للرتاب
الوطني وحدته و�أعيد و�صل ما انقطع من �أوا�صر القربى و�صلة الرحم بني الأ�سرة اليمنية الواحدة� ،إ�ضافة
�إىل توحيد الإرادة ال�سيا�سية وقيام اجلمهورية اليمنية على كامل الرتاب اليمني� .أما على امل�ستوى الإقليمي
كان حتقيق الوحدة اليمنية وقيام اجلمهورية اليمنية عامل �أمن و�إ�ستقرار يف منطقة اجلزيرة العربية
والقرن الإفريقي ،حيث قامت دولة الوحدة برت�سيم احلدود مع دول اجلوار بالطرق ال�سلمية ،وعلى ال�صعيد
العربي ..باركت الدول العربية و�شعوبها حتقيق الوحدة اليمنية وعربت عن دعمها للوحدة واعتربتها خطوة
يف طريق حتقيق الوحدة العربية ال�شاملة� ،أما على امل�ستوى الدويل فقد لقيت الوحدة اليمنية �إهتمام ًا
وا�سع ًا وذلك كونها حتققت ب�صورة �سلمية ودميقراطية� ،إ�ضافة �إىل �إعتبارها �ضمانة ل�سالمة و�أمن املالحة
الدولية يف املنطقة.

�أ.د/عبد اهلل عبد اهلل ال�سنفي
رئـي ـ ـ ـ ــ�س اجل ـه ـ ـ ـ ـ ــاز

ولذلك فان اليمن يف ظل وحدته املباركة قد حققت اجن��ازات هامة وعديدة بحكم ما توافر لها من
�إمكانيات� ،سواء من حيث امل��وارد الطبيعية املتنوعة والواعدة �أو امل��وارد والطاقات الب�شرية اخلالقة
�إ�ضافة �إىل القيادة ال�سيا�سية احلكيمة التي �أخذت على عاتقها بناء منظومة احلكم الر�شيد وتبني النهج
التطويري ال�شامل الذي ا�ستهدف تطوير خمتلف مناحي احلياة على كامل الرقعة اجلغرافية للجمهورية
اليمنية ،بالإ�ضافة �إىل نهج دميقراطي يكفل للجميع – مواطنني و�أحزاب ومنظمات جمتمع مدين -ب�أن
ميار�سوا حقوقهم الدميقراطية وال�سيا�سية والتمتع مبختلف �صور ومظاهر احلريات يف ظل الد�ستور
والقانون والثوابت الوطنية ومقت�ضيات امل�صلحة الوطنية العليا التي حددها الد�ستور ،وتلك اجنازات جتعل
دولة الوحدة هي القادرة على اال�ستمرار يف قيادة م�سرية التطوير والتحديث و�صناعة امل�ستقبل الواعد
باخلري والنماء والعي�ش الكرمي.
غري �أن امل�ضي قدم ًا يف بناء دولة اليمن احلديث واملعا�صر مل يرق للبع�ض من �أعداء الوحدة واملنتفعني
الذين فقدوا م�صاحلهم بقيام الوحدة املباركة ،والذين ب��دءوا هذه الأي��ام بالنيل من الوحدة ب�إثارة
القالقل ،م�ستغلني يف ذلك املناخ الدميقراطي الذي �أتاحته لهم دولة الوحدة ،ويف الوقت الذي قوبلت تلك
الأعمال بالرف�ض واال�ستنكار حملي ًا ف�إنها مل جتد من ي�صغي لها على امل�ستويني العربي والدويل ،حيث
كانت الأ�صداء وردود الأفعال العربية والدولية م�ؤيدة للوحدة ،وهو الأمر الذي ي�ؤكد حتمية بقاء الوحدة
وا�ستمرارها ما بقي �شعبنا اليمني �صاحب امل�صلحة احلقيقية من الوحدة.
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دراسات وأبحاث

المهام الخاصة والطارئة

وأثرها على تنفيذ الخطة السنوية
يعتمد الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تنفيذ
مهامه الرقابية والوفاء بالتزاماته القانونية والدستورية
على أسلوب التخطيط العلمي حيث يقوم بإعداد خطة
سنوية في ضوء إجراءات وخطوات قواعد العمل المؤسسي
للجهاز ووفقا لذلك يتم البدء بإعداد الخطة من المستويات
التنظيمية األدنى على مستوى كل مراقبة وتتجه صعود ًا..
بدء ًا ب��اإلدارات العامة ثم اإلدارات المركزية ومن ثم على
مستوى كــل قطــاع.

وتكون اللجنة الفنية يف كل قطاع هي امل�سئولة
عن مناق�شة اخلطة على م�ستوى القطاع و�إعادة
بلورتها و�إعدادها نهائي َا يف �ضوء املوجهات العامة
لإعداد اخلطة يلي ذلك عر�ضها ومناق�شتها من
قبل جلنة اخلطة على م�ستوى اجلهاز وبعد ذلك
4

ال����ع����دد  16ي��ون��ـ��ي��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��و 2009م

ي�صدر قرار من قبل رئي�س اجلهاز ب�إعتمادها
وتنفيذها ،وقد �أبرزت عمليات التنفيذ املتتالية
خلطط اجلهاز خالل ال�سنوات ال�سابقة وجود
م�شكلة تتعلق بت�أثري املهام اخلا�صة والطارئة
التي تنفذ خارج اخلطة �سلبا على تنفيذ خطة

إعداد:محمد عبدالله املغلس
اإلدارة العامة لإلحصاء والتخطيط واملتابعة
مدير إدارة التخطيط

المهام الخاصة والطارئة وأثرها على تنفيذ الخطة السنوية

اجل�ه��از مم��ا ي�ترت��ب على ذل��ك ترحيل بع�ض
مهام اخلطة من �سنة �إىل �أخرى و�سنحاول يف
هذه الدرا�سة ت�سليط ال�ضوء على هذه امل�شكلة
و�أبعادها وت�أثرياتها ال�سلبية على تنفيذ اخلطة
ال�سنوية و�سبل املعاجلة لذلك.

أو ً
ال :منهجية
الدراسة:

 - 1مشكلة الدراسة:
تعد م�شكلة امل�ه��ام اخل��ا��ص��ة وال�ط��ارئ��ة م��ن �أب��رز
التحديات التي تواجه اجلهاز ملا لها من انعكا�سات
�سلبية على تنفيذ خططه ال�سنوية ،حيث كان املتو�سط
ال�سنوي مل�ستوى تنفيذ املهام اخلا�صة والطارئة التي
ينفذها اجلهاز يبلغ  % 12من امل�ستهدف تنفيذه
م��ن اخلطة مقابل ترحيل  % 20م��ن امل�ستهدف
ً
تنفيذه ً
اهتماما ملعرفة
�سنويا ،وقد �أثارت هذه امل�شكلة
م�ستوى ت�أثريها على حجم املنفذ من اخلطة ال�سنوية،
بالإ�ضافة �إىل �أثرها على طول الفرتة الزمنية ملراجعة
مهام اخلطة ال�سنوية ،ومن خالل حتليل حجم ونوعية
امل�ه��ام الطارئة التي نفذها اجل�ه��از ميكن �إعطاء
م��ؤ��ش� ً�را �أول�ي� ً�ا ميكن م��ن خالله معرفة القطاعات
التنموية التي تتكرر فيها تلك املهام.
و�إن ك��ان��ت نوعية امل�ه��ام ال�ت��ي بحثها اجلهاز
تتباين يف حجمها ،فهل ت�أثر هذا التباين بفعل
تنوع القطاعات التنموية.
 - 2أهداف الدراسة:
ت�سعى الدرا�سة �إىل حتقيق الأهداف التالية:
•معرفة وحتديد م�ستوى ت�أثري املهام اخلا�صة
وال �ط��ارئ��ة ع�ل��ى ح�ج��م امل�ن�ف��ذ م��ن اخلطة
ال�سنوية للجهاز.
•معرفة وحتديد م�ستوى ت�أثري املهام اخلا�صة
والطارئة التي ينفذها اجلهاز على طول الفرتة
الزمنية ملراجعة املهام املدرجة باخلطة.
•معرفة مدى ت�أثري القطاعات التنموية على
تنوع وزيادة حجم ق�ضايا املهام الطارئة التي
بحثها اجلهاز.
•التعرف على حجم ق�ضايا امل��ال العام التي

بحثها اجل�ه��از م��ن خ�لال �إح���ص��اء كلمات
(� �ش �ك��وى -ع �ج��ز -اخ �ت�ل�ا���س -ت��زوي��ر –
مناق�صات (�شراء –توريد) -عهد مدورة-
خمالفات (مالية� -إدارية  -قانونية) ال�سطو
وال���س��رق��ات (�أرا�� �ض ��ي� -أج �ه��زة  -معدات
�أ�� �ص ��ول) ل ��دى امل �ه��ام ال �ط��ارئ��ة ومعرفةالقطاعات التي ظهرت فيها ه��ذه الق�ضايا
بخالف ق�ضايا امل��ال ال�ع��ام التي يكت�شفها
اجلهاز يف �إطار مهام اخلطة ال�سنوية.
•املقارنة املتوازية لوحدات ال�سلطة (املركزية
– املحلية – الوحدات االقت�صادية) التي
تكررت فيها هذه الق�ضايا.

 - 3نوع الدراسة ومنهجها:
تعد ه��ذه ال��درا��س��ة م��ن ال��درا��س��ات الو�صفية
الكمية ال�ت��ي تهتم ب��درا� �س��ة ح�ج��م الق�ضايا
التي نفذها اجلهاز خارج اخلطة ال�سنوية من
خ�لال ا�ستخدام الأ�ساليب الكمية يف التعبري
عن البيانات اخلا�صة بق�ضايا امل��ال العام يف
الوحدات اخلا�ضعة لرقابته ،وحتديد العوامل
امل�ؤثرة يف زيادتها.
واعتمدت هذه الدرا�سة على منهجني �أ�سا�سيني هما:
أ -منهج المسح الوثائقي:

من خالل م�سح جميع الق�ضايا التي وثقت يف
مناذج املهام الطارئة (عينة الدرا�سة) ،للتعرف
على حجم هذه املهام التي بحثها اجلهاز وحجم
املنفذ من اخلطة ال�سنوية.
ب -المنهج المقارن:

وذلك للمقارنة بني القطاعات التنموية من
جهة واملتغريات املتعلقة بحجم املهام املبحوثة
من جهة �أخرى.

كلمات (�شكوى -عجز -اختال�س -ت��زوي��ر –
مناق�صات (��ش��راء –توريد) -عهد م��دورة-
خمالفات (مالية� -إداري��ة-ق��ان��ون�ي��ة) ال�سطو
وال�سرقات (�أرا�ضي� -أجهزة-معدات �-أ�صول).
ومت ا�ستخدام عدد من الأ�ساليب الإح�صائية
امل�ن��ا��س�ب��ة يف م�ع��اجل��ة وحت�ل�ي��ل البيانات
�إح�صائيا بالإعتماد على النظام الإح�صائي
 spssبوا�سطة احلا�سوب.

ثاني ًا :اإلطار النظري
للدراسة-:
يقوم اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة ب�إعداد
خطته ال�سنوية بانتظام منذ العام1991م
بعد قيام دولة الوحدة املباركة والتزام اجلهاز
ب�إعداد هذه اخلطط تنفيذ ًا للمادة ( )7من
القرار اجلمهوري رق��م ( )2ل�سنة 1993م
ب�ش�أن الالئحة التنفيذية للقانون رقم ()39
ل�سنة 1992م ب�ش�أن اجلهاز املركزي للرقابة
واملحا�سبة وه��ي امل ��ادة ال�ت��ي �أن��اط��ت بقطاع
ال�شئون املالية والإداري ��ة والفنية اخت�صا�ص
�إعداد ومتابعة تنفيذ اخلطة ال�سنوية.
وت�ستهدف اخلطة ال�سنوية ب�شكل عام التخطيط
ال��س�ت�غ�لال ال �ط��اق��ة امل �ت��اح��ة ل�ل�ج�ه��از لإجن ��از
ال�ت��زام��ات اجل�ه��از الد�ستورية والقانونية يف
اجلوانب الرقابية والفنية والتنظيمية بالإ�ضافة
�إىل تعزيز جوانب التن�سيق والتكامل بني خمتلف
ت�شكيالت اجل �ه��از لإجن ��از ت�ل��ك االلتزامات
والوفاء بها.
ويتم متابعة تنفيذ اخلطط ال�سنوية ف�صليا
و�سنويا كما �سريد الحقا ،وفيما يلي ا�ستعرا�ض
موجز ملراحل �إع��داد اخلطة ال�سنوية للجهاز
ومتابعة تنفيذها:

 - 4مجتمع وعينة الدراسة:
حتدد جمتمع الدرا�سة املهام اخلا�صة والطارئة  - 1إعداد الخطة السنوية-:
يتم �إعداد اخلطة ال�سنوية من خالل املراحل التالية:
التي نفذها اجلهاز ،وكانت عينة الدرا�سة املهام
اخلا�صة والطارئة التي نفذها اجلهاز خالل مرحلة التهيئة:
الفرتة  .2008-2005كما مت حتديد عينة وفيها تتوىل ك ٌل من الإدارة العامة للإح�صاء
املهام الطارئة املبحوثة التي كانت مفرداتها والتخطيط وامل�ت��اب�ع��ة وجل�ن��ة �إع� ��داد اخلطة
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ال�سنوية �إعداد املن�شور اخلا�ص ب�إعداد اخلطة
والذي يت�ضمن:
•�أهم مظاهر الإختالالت التي رافقت �إعداد
اخلطة ال�سنوية ال�سابقة.
•الأه� ��داف والأ� �س ����س واالع �ت �ب��ارات الواجب
مراعاتها عند �إعداد اخلطة.
•خطوات �إعداد اخلطة يف كل قطاع.
•النماذج امل�ستخدمة.
مرحلة اإلعداد:

تتوىل الإدارات العامة والفروع الآتي:
•ح�صر ك��اف��ة ال��وح��دات اخلا�ضعة للرقابة
وامل� �ه ��ام الأخ� � ��رى امل �ن��اط��ة ب �ه��ا ،وحتديد
الطاقات الب�شرية املطلوبة لإجن��از مراجعة
تلك الوحدات واملهام ،بالإ�ضافة �إىل املتوقع
ترحيله من اخلطة ال�سابقة.
•حتديد ال�ط��اق��ات املتاحة للكادر الفني يف
كل �إدارة وف��رع ،وحتديد الأولويات بالن�سبة
للوحدات واملهام املخطط مراجعتها يف حدود
تلك ال�ط��اق��ات امل�ت��اح��ة ،وحت��دي��د الوحدات
واملهام املخطط ت�أجيلها �إىل خطط قادمة.
•رفع اخلطط �إىل ر�ؤ�ساء الإدارات املركزية
ملناق�شتها مع الإدارات العامة والت�أكد من
مراعاتها ملا ورد يف من�شور اخلطة ،وترفع
تلك اخلطط �إىل ر�ؤ��س��اء القطاعات الذين
يحيلونها �إىل اللجان الفنية بالقطاعات
التي تتوىل درا�ستها ومناق�شتها و�إقرارها
ب�شكلها النهائي و�إر�سالها �إىل الإدارة العامة
للإح�صاء والتخطيط واملتابعة.
مرحله المناقشة واإلقرار:

•تتوىل الإدارة العامة للإح�صاء والتخطيط
وامل� �ت ��اب� �ع ��ة درا� � �س� ��ة اخل� �ط ��ط و�إب� � ��داء
املالحظات عليها ومن ثم مناق�شتها مع
الإدارات العامة والفروع يف �ضوء ما يتوفر
للإدارة من بيانات ومعلومات عن م�ستوى
تنفيذ اخلطة ال�سابقة وجوانب الق�صور
والإختالالت التي رافقت الإعداد والتنفيذ
6
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ويتم معاجلة معظم املالحظات.
•ي�ت��م ع��ر���ض اخل �ط��ة ع�ل��ى جل�ن��ة �إع���داد
اخلطة ال�سنوية مرفقا بها تقرير ب�أهم
املالحظات والتو�صيات وتتعلق معظمها
بجوانب التن�سيق والتكامل يف اجناز بع�ض
املهام ،وتتوىل اللجنة درا�سة اخلطة ب�شكل
متكامل والت�أكد من ا�ستيعابها للموجهات
والأ�س�س والإر� �ش��ادات ،كما تقوم اللجنة  - 2متابعة تنفيذ الخطة السنوية:
ف�صليا ً
ب��درا� �س��ة م���ش��روع ق ��رار اع�ت�م��اد اخلطة يتم متابعة اخلطة ال�سنوية ً
وفقا للآتي-:
و�إج��راء التعديالت الالزمة عليه وترفع •تقوم الإدارات العامة وال �ف��روع يف بداية
اخلطة وم�شروع القرار �إىل رئي�س اجلهاز كل ف�صل ب�إعداد خطة ف�صلية م�شتقة من
اخلطة ال�سنوية وت�شتمل اخلطة الف�صلية
للموافقة والإ�صدار.
•ي�صدر رئي�س اجل�ه��از ال�ق��رار باعتماد على ال��وح��دات وامل�ه��ام املخططة و�سنوات
اخلطة ال�سنوية وتوزيعها على خمتلف املراجعة وفرق املراجعة لكل وحدة ومهمة
ت�شكيالت اجلهاز وتتكون اخلطة يف �شكلها بالإ�ضافة �إىل ن�سبة الإجن��از وتر�سل هذه
اخل�ط��ط �إىل الإدارة ال�ع��ام��ة للإح�صاء
النهائي مما يلي:
والتخطيط واملتابعة.
 الأ�س�س العامة.•تعد الإدارات وال �ف��روع يف نهاية ك��ل ف�صل
 الأهداف. برامج العمل على م�ستوى كل �إدارة تقارير عن م�ستوى تنفيذ اخلطة الف�صلية،وي�شتمل كل تقرير على بيان باملهام وم�ستوى
عامة وفرع.
�إجن��از كل منها خ�لال الف�صل �سواء كانت
 النماذج امل�ستخدمة لتنفيذ اخلطة ومتابعتها.ويحتوي برنامج كل �إدارة من الإدارات الرقابية مهام م��درج��ة باخلطة �أو مهام م��ن خارج
وكذا الفروع على الوحدات املخطط مراجعتها اخلطة و�سواء كانت مهام مرحلة من خطة
خ�لال العام و�سنوات املراجعة وامل��دة املقدرة �سابقة �أو مهام خا�صة وطارئة ،وكذا بيانات
ملراجعة كل وح��دة ،بالإ�ضافة �إىل �أي��ام العمل عن توزيع وا�ستخدام �أي��ام العمل الر�سمي
لكل مراجع �سواء كان �إجناز مهمة خمططة
املتاحة لكل مراجع و�أيام التدريب املخططة.
كما ي�شمل قرار اعتماد اخلطة على التزامات �أو مهمة من خارج اخلطة �أو يف التدريب �أو
يف الإج��ازات مبختلف �أنواعها ،كما ي�شتمل
القطاعات يف جوانب عديدة �أهمها:
•تطوير �أه��داف وب��رام��ج املراجعة وجماالت التقرير على �سنوات املراجعة وفرق املراجعة
التي نفذت املهام فعلي ًا وكذا �أرق��ام وتواريخ
ونطاق الفح�ص.
•متابعة م�ستوى التنفيذ مل�صفوفة احلكومة التقارير بالن�سبة للمهام التي نفذت بن�سبة
وب��رن��اجم�ه��ا التنفيذي وال��زم �ن��ي لربنامج  ،% 100وتر�سل هذه التقارير �إىل الإدارة
العامة للإح�صاء والتخطيط واملتابعة.
فخامة الأخ /رئي�س اجلمهورية.
•التن�سيق بني القطاعات عند مراجعة بع�ض •تتوىل الإدارة العامة للإح�صاء والتخطيط
واملتابعة درا�سة اخلطط الف�صلية وتقارير
الوحدات �أو املهام امل�شرتكة.
•التخطيط املبكر لإعداد تقارير اجلهاز ب�ش�أن متابعة م�ستوى تنفيذها وتبلغ الإدارات
نتائج فح�ص ومراجعة احل�ساب اخلتامي العامة وال �ف��روع وامل�ستويات الإ�شرافية
للموازنة العامة للدولة على م�ستوى ال�سلطة
املركزية وال�سلطة املحلية وموازنات الوحدات
االقت�صادية وال��وح��دات امل�ستقلة وامللحقة
وال�صناديق اخلا�صة.
•�إع ��داد اخل�ط��ط الف�صلية وت�ق��اري��ر متابعة
تنفيذها يف املواعيد املحددة.

المهام الخاصة والطارئة وأثرها على تنفيذ الخطة السنوية

بنتائج الدرا�سة والتي ت�شمل على ن�سب
الإجن��از وفقا لأي��ام العمل ون�سبه الإجناز
وف �ق � ًا للن�سب امل�ع�ي��اري��ة ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل
املالحظات و�أوج��ه الق�صور والتوجيهات
املقرتحة لتالفيها ومت�ضمنة ن�سب الإجناز،
ن�سب الإجن ��از للمهام املخططة ون�سب
الإجناز من خارج اخلطة.
وم��ن �أب ��رز نتائج تنفيذ اخل�ط��ة ،ع��دم متكن
الكثري من الإدارات العامة والفروع من �إجناز
املهام باخلطة يف مقابل �إجناز العديد من املهام
املرحلة واملهام اخلا�صة والطارئة مما قد ي�شري
�إىل وجود عالقة بني م�ستوى تنفيذ اخلطط وبني
�إجن��از املهام اخلا�صة والطارئة وهو ما �سيتم
تناوله الحقا يف هذه الدرا�سة.

ثالث ًا:عرض وتحليل
نتائج الدراسة:
التحليل األولي للدراسة:

جدول رقم ()1
ي� �ب�ي�ن ن� ��� �س� �ب ��ة امل� �ن� �ف���ذ م � ��ن اخل � �ط� ��ة ب� ��امل � �ق� ��ارن� ��ة م��ع
ن� ��� �س� �ب ��ة امل � �ن � �ف� ��ذ ل� �ل� �م� �ه ��ام اخل� ��ا��� �ص� ��ة وال� � �ط � ��ارئ � ��ة.
عام اخلطة
امل�ؤ�شر

2005

2006

2007

2008

ن�سبة املنفذ من اخلطة

75.88

76.34

79.38

81.70

ن�سبة املنفذ للمهام
اخلا�صة والطارئة

17.36

13.34

12.30

11.61

تدريجيا خ�لال العامني  2007و 2008
بينما جند �أن عدد ق�ضايا الإختال�س والتزوير
والعهد ،ال�سطو على امل��ال العام،املخالفات
املالية والإداري��ة والقانونية قد �أرتفعت خالل
العامني  2008-2007مقارنة بالعامني
2006 - 2005م.
جدول رقم ()3
ي�ب�ين ال �ت �ك��رار وال�ن���س��ب امل �ئ��وي��ة للق�ضايا املبحوثة.

وم��ن ق��راءة النتائج ب��اجل��دول ال�سابق يت�ضح
�أن ن�سبة املنفذ من اخلطة لعام  2005كان
122
�شكاوى
 % 75.88وت�صاعد يف الإرتفاع �إىل �أن و�صل
% 23.7 114
خمالفات مالية و�إدارية وقانونية
�إىل  % 81.70يف عام  2008بينما جند
% 13.1 63
اختال�س
�أن ن�سبة املنفذ للمهام اخلا�صة والطارئة يف عام
% 12.7 61
مناق�صة �شراء وتوريد
 2005هي  % 17.36و�أنخف�ض تدريجيا �سطو و�سرقات وبيع �أ�صول وممتلكات
% 10.0 48
الدولة
�إىل �أن و�صل �إىل  % 11.61يف عام 2008
% 5.4
26
تزوير
وهذا ي�شري �إىل �أن ن�سبة املنفذ من اخلطة يزداد
% 5.2
25
عجز
من عام لآخر يف مقابل انخفا�ض ن�سبة املنفذ
% 4.6
22
عهد مدورة
للمهام اخلا�صة والطارئة والعك�س �صحيح.
% 100 481
املجموع
ويف اجلدول رقم ( )2حتليل للمهام اخلا�صة
والطارئة من حيث م�ستوى تطور ع��دد ونوع ويالحظ ب�أن ال�شكاوى قد �أحتلت املرتبة الأوىل
ق�ضايا املهام التي بحثها اجلهاز خالل الفرتة م��ن ب�ين ق�ضايا امل �ه��ام ال�ط��ارئ��ة ال�ت��ي بحثها
اجلهاز خ�لال الفرتة  2008-2005حيث
 2008 - 2005وكما يلي:
بلغت ن�سبتها  % 25.4يليها املخالفات املالية
جدول رقم ()2
م� ��� �س� �ت ��وى ت � �ط� ��ور ع � � ��دد ون� � � ��وع ق� ��� �ض ��اي ��ا امل� �ه���ام والإدارية والقانونية والتي بلغت ن�سبتها 23.7
التي بحثها اجل�ه��از خ�لال ال�ف�ترة  2008 - 2005وق�ضايا االختال�س يف املرتبة الثالثة بينما جند
ق�ضايا التزوير ،العجز ،العهد املدورة فكانت يف
الن�سب املئوية
التكرار
الق�ضايا
املراتب الثالث الأخرية على التوايل.
الق�ضايا

2005

2006

2007

2008

2005

2006

2007

2008

�أظهرت نتائج التحليل �أن متو�سط ن�سبة العجز
ال�سنوي يف الطاقة املتاحة يبلغ ( )% 12من
الطاقة املطلوبة خلطط اجلهاز خالل فرتة
الدرا�سة و�أن متو�سط عدد الوحدات واملهام
امل�ؤجلة بفعل ذلك العجز يبلغ ( )321وحدة
مهمة ومتثل ( )% 15من ع��دد الوحدات
�شكاوى
واملهام اخلا�ضعة لرقابة اجلهاز ،ويتم عادة
ت�أجيل مراجعة ال��وح��دات ال�صغرية �أو ذات
عجز
الن�شاط امل �ح��دود وال��وح��دات امل�ت��واج��دة يف
اختال�س
املديريات ،كما �أظهرت النتائج �أن املتو�سط
تزوير
ال�سنوي حلجم املنفذ من اخلطة ()% 80
مناق�صة �شراء
وتوريد
بعجز ن�سبته ( )% 20بينما كان املتو�سط
عهد مدورة
ال �� �س �ن��وي حل �ج��م امل �ن �ف��ذ ل�ل�م�ه��ام اخلا�صة
خمالفات مالية
وال �ط��ارئ��ة ( )% 12م��ن م�ت��و��س��ط حجم
و�إدارية وقانونية
�سطو و�سرقات
امل�ستهدف تنفيذه �سنوي ًا.
وبيع �أ�صول
واجل��دول رق��م ( )1ميثل ن�سبة املنفذ من
وممتلكات الدولة
اخل�ط��ة باملقارنة م��ع ن�سبة املنفذ للمهام ومن قراءة النتائج باجلدول ال�سابق يتبني �أن
اخلا�صة والطارئة.
عدد ال�شكاوى التي بحثها اجلهاز قد انخف�ض
26

37

31

28

21.3

30.3

25.4

23.0

8

6

4

7

32.0

24.0

16.0

27.0

12

15

17

19

19.0

23.8

30.2

27.0

5

6

5

10

19.2

23.1

19.2

38.5

10

15

21

15

16.4

24.6

34.4

24.6

5

5

5

7

22.7

22.7

22.7

31.8

31

16

35

32

27.2

14.0

30.7

28.1

10

15

16

7

20.8

21.3

33.3

14.6

التكرار

الن�سبة
املئوية
% 25.4

إختبار النتائج:

قيا�س م�ستوى ت�أثري املهام اخلا�صة والطارئة
التي ينفذها اجلهاز على حجم املنفذ من
اخلطة ال�سنوية:
اجلدول رقم ()4
حتليل التباين الذي يبني نتائج املخترب الإح�صائي ()F
لقيا�س م�ستوى ت��أث�ير امل�ه��ام اخلا�صة وال�ط��ارئ��ة التي
ينفذها اجل�ه��از على م�ستوى تنفيذ اخلطة ال�سنوية.
امل�صدر

جمموع
املربعات

درجة
احلرية

االنحدار

متو�سط
جمموع
املربعات

5279.076

1

5279.076

اخلط�أ

132985.821

304

437.453

املجموع

138264.897

305

قيمة م�ستوى
( )Fداللة
املح�سوبة ()F
12.068
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0.0010

قوة
الت�أثري

-0.35
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جدول رقم ()6
وال�سلطة املحلية والوحدات االقت�صادية بدون
ومن قراءة نتائج جدول حتليل التباين يت�ضح
�أن م�ستوى دالل��ة ( )Fكانت  0.001وهي مي� �ث ��ل ت� ��وزي� ��ع ل �ل �ق �� �ض��اي��ا امل� �ب� �ح ��وث ��ة ع� �ل ��ى م�ستوى ا�ستثناء و�إن كانت تختلف من حيث النوع.
وح� � ��دات ال �� �س �ل �ط��ة امل ��رك ��زي ��ة وامل �ح �ل �ي��ة وال� ��وح� �
�دات معرفة ما �إذا كان تنوع وزيادة حجم املهام
قيمة ��ص�غ�يرة ج ��د ًا اق��ل م��ن م�ستوى الثقة الإق �ت �� �ص��ادي��ة ون �ت��ائ��ج امل �خ �ت�بر الإح�����ص��ائ��ي (.)F
لدى عينة وحدات لدى عينة وحدات لدى عينة ال�ط��ارئ��ة ال�ت��ي بحثها اجلهاز(�شكاوى-
 0.05مما ي�شري �إىل وجود عالقة جوهرية
الوحدات
الق�ضايا املبحوثة
ال�سلطة املركزية ال�سلطة املحلية
االقت�صادية ع� �ج ��ز -اخ� �ت�ل�ا����س -ت � ��زوي � ��ر...ال � ��خ)
مب�ستوى معنوية ذات داللة �إح�صائية� ،أي �أن
%23.0
%24.3
%31.6
�شكاوى
ت �خ �ت �ل��ف ب� ��إخ� �ت�ل�اف ن � ��وع ال �ق �ط��اع��ات
املهام اخلا�صة والطارئة كان لها ت�أثري جوهري
%7.9
%5.3
%1.1
عجز
 %19.4 %10.1 %11.6التنموية(�صحة -تعليم  -زراع��ة  -طرق
على م�ستوى تنفيذ اخلطة ال�سنوية ،وبلغت قوة
اختال�س
%0.0
%80.8
%19.2
تزوير
 م �ي��اه  -ات �� �ص��االت  -ك �ه��رب��اء...ال��خ)الت�أثري ( )- 0.35وهي قوة �سالبة للداللة
مناق�صة �شراء
%15.8
%8.1
%20.0
جدول رقم ()7
وتوريد
على �أن م�ستوى الت�أثري كان عك�سي ًا.
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�صحة

معرفة ما �إذا كان تنوع وزيادة حجم ق�ضايا
املهام الطارئة التي بحثها اجلهاز(�شكاوى-
عجز -اختال�س -ت��زوي��ر...ال��خ) تختلف
ب�إختالف انتماء ال��وح��دات (مركزية –
حملية -اقت�صادية).

تعليم

وم��ن ق ��راءة نتائج ج ��دول حتليل التباين
يت�ضح �أن م�ستوى داللة ( )Fكانت 0.033
وهي قيمة �صغرية جدا اقل من م�ستوى الثقة
 0.05مما ي�شري �إىل وجود عالقة جوهرية
مب�ستوى معنوية ذات دالل��ة �إح�صائية �أي
�أن املهام اخلا�صة والطارئة كان لها ت�أثري
جوهري على زيادة طول فرتة مراجعة املهام
املدرجة باخلطة ،وبلغت قوة الت�أثري 0.27
وه��ي ق��وة موجبة للداللة على �أن م�ستوى
الت�أثري كان طردي ًا.

طرقات

املجموع

63721.827

207

من خالل قراءة النتائج باجلدول ال�سابق جند
�أن قيمة اختبار ( )Fكانت �صغرية حيث بلغت
 1.655و�أن م�ستوى دالل��ة الإختبار كانت
 0.192وهي �أكرب من م�ستوى الثقة 0.05
مما يعني عدم وجود فروق جوهرية ذات داللة
�إح�صائية بني الوحدات (مركزية – حملية
– اقت�صادية) وهذا ي�شري ب�أن هذه الوحدات
ال تختلف يف م�ستوى التنوع وال��زي��ادة حلجم
ق�ضايا امل�ه��ام ال�ط��ارئ��ة التي بحثها اجلهاز
خالل فرتة الدرا�سة.
وبالرجوع �إىل اجلدول ال�سابق جند �أن ق�ضايا
العجز كانت �أك�ثر ت�ك��رار ًا يف وح��دات ال�سلطة
املحلية والوحدات الإقت�صادية وكذلك ق�ضايا
الإختال�س وبالن�سبة لق�ضايا التزوير فقد كانت
�أك�ث�ر ت �ك��رارا يف وح ��دات ال�سلطة املحلية يف
حني جند ق�ضايا املخالفات املالية والإداري��ة
والقانونية كانت يف نف�س امل�ستوى من التكرار يف
جميع الوحدات اخلا�ضعة للرقابة.
وبالن�سبة لق�ضايا ال�سطو وال�سرقات والبيع
لأ�صول وممتلكات الدولة فكانت �أك�ثر تكرارا
لدى وحدات ال�سلطة املحلية مقارنة مع وحدات
ال�سلطة املركزية والوحدات الإقت�صادية.
ون�ستنتج م��ن ذل��ك �أن امل �ه��ام ال�ط��ارئ��ة التي
تناولتها الدرا�سة -وهي ق�ضايا تتعلق بالف�ساد-
ق��د ت��واج��دت ل��دى وح ��دات ال�سلطة املركزية

�صناعة

اخلط�أ

62329.314

206

302.569

0.192

زراعة

الإنحدار

1392.513

1

1392.513
4.602

0.033

0.27

1.655

ات�صاالت

امل�صدر

جمموع درجة
املربعات احلرية

متو�سط
جمموع
املربعات

قيمة م�ستوى
داللة
()F
املح�سوبة ()F

قوة
الت�أثري

%0.4

%6.9

%2.7

نوع
الق�ضية
�شكاوى

% 20.6

% 32.5

% 15.6

% 13.3

% 16.0

% 32.0

% 0.0

% 17.2

عجز

% 0.0

% 5.0

% 3.1

% 6.7

% 0.0

% 12.0

% 15.8

% 3.4

اختال�س

% 8.8

% 7.5

% 18.8

% 20.0

% 8.0

% 24.0

% 15.8

% 34.5

تزوير

% 20.6

% 7.5

% 6.3

% 6.7

% 0.0

% 0.0

% 0.0

% 0.0

مياه

اجلدول رقم ()5
حت��ل��ي��ل ال� �ت� �ب ��اي ��ن ال � � ��ذي ي� �ب�ي�ن ن� �ت ��ائ ��ج امل �خ �ت�بر
الإح �� �ص��ائ��ي ( )Fل �ق �ي��ا���س م �� �س �ت��وى ت���أث�ي�ر املهام
اخل��ا� �ص��ة وال� �ط ��ارئ ��ة ال��ت��ي ي �ن �ف��ذه��ا اجل� �ه ��از على
ط� ��ول ف �ت�رة م��راج��ع��ة امل� �ه ��ام امل� ��درج� ��ة ب��اخل �ط��ة.

%23.2

%23.9

%23.7

القطـــاع

كهرباء

قيا�س م�ستوى ت�أثري املهام اخلا�صة والطارئة
التي ينفذها اجلهاز على زيادة طول فرتة
مراجعة املهام املدرجة باخلطة:

عهد مدورة
خمالفات مالية
و�إدارية وقانونية
�سطو و�سرقات وبيع
�أ�صول وممتلكات
الدولة
قيمة اختبار ()F
م�ستوى داللة
الإختبار

%5.3

%6.5

%0.7

يبني توزيعا للمهام املبحوثة على م�ستوى القطاعات
ال �ت �ن �م��وي��ة ون� �ت ��ائ ��ج امل��خ��ت�ب�ر الإح� ��� �ص ��ائ ��ي (.)F

مناق�صة
�شراء
وتوريد

% 26.5

% 12.5

% 15.6

% 0.0

% 4.0

% 24.0

% 26.3

% 24.1

عهد مدورة

% 8.8

% 7.5

% 9.4

% 0.0

% 4.0

% 0.0

% 0.0

% 0.0

خمالفات
مالية
و�إدارية
وقانونية
�سطو
و�سرقات
وبيع �أ�صول
وممتلكات
الدولة
قيمة اختبار
()F
م�ستوى
داللة
الإختبار

% 14.7

% 0.0

% 25.0

% 2.5

% 21.9

% 9.4

% 46.7

% 6.7

% 24.0

% 44.0

% 8.0

% 0.0

% 31.6

% 10.5

% 17.2

% 3.4

3.362

0.00

وي�لاح��ظ م��ن ق��راءة النتائج ب��اجل��دول ال�سابق
�أن قيمة اختبار ( )Fكانت كبرية حيث بلغت
 3.362و�أن م�ستوى داللة الإختبار كانت �صغرية
حيث بلغت  ،0.00ومبقارنة ه��ذه القيمة مع
م�ستوى الثقة  0.05جند �أنها اقل من م�ستوى
الثقة وهذا يعني وجود فروق معنوية ذات داللة
�إح�صائية مما ي�شري ب�أن م�ستوى التنوع والزيادة
يف حجم ق�ضايا املهام الطارئة التي بحثها اجلهاز
يختلف ب�إختالف نوع تلك القطاعات التنموية.
وبالرجوع �إىل نتائج اجلدول ال�سابق جند �أن ال�شكاوى
التي بحثها اجلهاز خ�لال ف�ترة العينة كانت �أكرث
َ
تكرارا لدى وحدات القطاعني التعليمي والإت�صاالت
حيث بلغت ن�سبتيهما  % 32.0 ،% 32.5على
التوايل بينما جند �أن ق�ضايا العجز كانت �أكرث ً
تكرارا
لدى وحدات قطاع املياه وكذلك قطاع الإت�صاالت،

المهام الخاصة والطارئة وأثرها على تنفيذ الخطة السنوية

حيث بلغت ن�سبتيهما  % 12.0،% 15.8على
التوايل ،وبالن�سبة لق�ضايا الإختال�س فكانت �أكرث
ً
تكرارا لدى وح��دات قطاع الكهرباء يليها وحدات
قطاع الإت�صاالت ،ومن ثم وحدات قطاع ال�صناعة
ووحدات قطاع املياه.
�أما املهام املتعلقة بال�سطو على �أ�صول وممتلكات
الدولة فكانت �أكرث تكرارا لدى وح��دات قطاع
الزراعة ،حيث بلغت ن�سبتها  % 44.0وهكذا
بالن�سبة لباقي الق�ضايا.
ون�ستنتج مما �سبق �أن نوعية القطاعات
التنموية قد �أث��رت على تنوع وزي��ادة حجم
ق�ضايا املهام الطارئة.

معرفة ما �إذا كان تنوع وزيادة حجم ق�ضايا
املهام الطارئة التي بحثها اجلهاز تختلف
ب�إختالف الزمن:

جدول رقم ()8
ي� �ب�ي�ن ت���وزي� �ع� � ًا ل �ل �م �ه��ام امل� �ب� �ح ��وث ��ة ع� �ل ��ى م�ستوى
ال� ��� �س� �ن ��وات ون� �ت ��ائ ��ج امل� �خ� �ت�ب�ر الإح� ��� �ص ��ائ ��ي ()F
نوع الق�ضية

الفرتة الزمنية

2006 2005
32.2% 24.3%
5.2% 7.5%
13.0% 11.2%
5.2% 4.7%
13.0% 9.3%
4.3% 4.7%
13.9% 29.0%

2007
22.8%
2.9%
14.0%
3.7%
15.4%
3.7%
25.7%

2008
22.8%
5.7%
13.8%
8.1%
12.2%
5.7%
26.0%

�شكاوى
عجز
اختال�س
تزوير
مناق�صة �شراء وتوريد
عهد مدورة
خمالفات مالية و�إدارية وقانونية
� �س �ط��و و�� �س ��رق ��ات وب� �ي ��ع �أ�� �ص ��ول
5.7% 11.8% 13.0% 9.3%
وممتلكات الدولة
1.345
قيمة اختبار ()F
0.259
م�ستوى داللة الإختبار

يالحظ من قراءة النتائج باجلدول ال�سابق �أن
م�ستوى داللة الإختبار قد بلغت  0.259وهي
�أكرب من م�ستوى الثقة  0.05مما يعني عدم
وج��ود ف��روق جوهرية يف التنوع وال��زي��ادة يف
عدد ق�ضايا املهام الطارئة التي بحثها اجلهاز
باختالف زمن بحثها.
كما تبني النتائج ب�أن ن�سب تكرار تلك الق�ضايا ال
تختلف كثريا من عام لآخر.

رابع ًا :النتائج
النهائية للدراسة:
خلصت الدراسة إلى النتائج التالية:

•�أثرت املهام اخلا�صة والطارئة على حجم املنفذ من
اخلطة ب�شكل جوهري وبقوة ت�أثري بلغت .% 35

•�أث��رت املهام اخلا�صة والطارئة على زيادة
طول فرتة مراجعة املهام املدرجة باخلطة
وبقوة ت�أثري بلغت .% 27
•�أث��رت بع�ض القطاعات التنموية على
ت��ن��وع وزي� � ��ادة ح �ج��م ق �� �ض��اي��ا امل �ه��ام
الطارئة التي ُطلب من اجلهـــاز بحثها
خ�لال ال�ف�ترة  2008-2005حيث
كـانت قوة الت�أثري .% 41
•�أحتل قطاع التعليم املرتبة الأوىل من حيث
ن�سبة ق�ضايا امل�ه��ام ال�ط��ارئ��ة التي بحثها خامس ًا :توصيات
الدراسة-:
اجل �ه��از خ�ل�ال ال �ف�ترة 2008-2005
حيـــــث بلـغـــــت ن�سبتـه  % 13.9يليه
يوصي الباحث بما يلي:
قطــــــاع ال�صحــة ون�سبته  % 11.8وقطـاع
ال �ط �ـ��رق ون�سبته  % 11.1ي�ل�ي��ه قطاع •درا�سة �إمكانية �إجراء ت�صنيف دقيق للمهام
الكهرباء ون�سبته  ،% 10.1الإت�صاالت ،الطارئة واخلا�صة ا�ستناد َا �إىل التجربة
ال�سابقة يف ه��ذا ال�ش�أن ويف �ضوء م�صادر
والزراعة ون�سبة كل منهما .% 8.7
•�إن املهام الطارئة قد وج��دت ل��دى وحدات تكليفاتها وجم��االت�ه��ا وال �ف�ترات الزمنية
ال�سلطة املركزية وال�سلطة املحلية والوحدات التي تخ�صها وحتديد التعامل مع كل جمال
و�أخذها بالإعتبار عند �إعداد اخلطة ال�سنوية
الإقت�صادية وبنف�س امل�ستوى.
•�إحتلت وح ��دات ال�سلطة املحلية املرتبة ومراجعتها �ضمن املراجعة الدورية للوحدات
الأوىل من حيث ع��دد الق�ضايا املبحوثة اخلا�ضعة للرقابة �أو مراجعتها ب�شكل م�ستقل
حيث بلغت ن�سبتها  % 53يليها الوحدات ولكن يف �إطار اخلطة ال�سنوية.
الإقت�صادية ون�سبتها � % 28أما وحدات •حث الإدارات العامة وال�ف��روع على تو�سيع
ال�سلطة امل��رك��زي��ة ف�ق��د �أح�ت�ل��ت املرتبة نطاق املراجعة يف الوحدات اخلا�ضعة للرقابة
الأخرية حيث بلغت ن�سبتها .% 19
للحد من وجود مهام خا�صة ترتبط ب�سنوات
•�إحتلت ال�شكاوى على املرتبة الأوىل من ق��دمت مراجعتها �أو �إع �ط��اء �أهمية للأمور
ب�ين ق�ضايا امل�ه��ام الطارئة التي بحثها الهامة واجلوهرية.
اجلهاز حيث بلغت ن�سبتها  % 25يليها •تخ�صي�ص ج��زء من الطاقة املتاحة يف كل
املخالفات املالية والإداري� ��ة والقانونية
�إدارة عامة وف��رع ملواجهة امل�ه��ام الطارئة
ون�سبتها  % 24وق�ضية الإختال�س املرتبة
واخل��ا��ص��ة ومب��ا يتنا�سب وح�ج��م الوحدات
الثالثة ون�سبتها  % 13بينما العهد
وحجم املهام اخلا�صة والطارئة املتوقعة.
املدورة �أحتلت املرتبة الأخرية.
•ظهر �أك�بر ع��دد لق�ضايا ال�شكاوى املبحوثة •�إمكانية التفكري ب�إن�شاء م�ستوى تنظيمي يف
ل��دى وح ��دات ال�سلطة امل��رك��زي��ة و�أم ��ا �أكرب �إط��ار كل قطاع رقابي يتوىل مراجعة املهام
عدد لق�ضايا العجز والإختال�س فكانت لدى اخلا�صة والطارئة بالتن�سيق مع الإدارات
ال��وح��دات الإقت�صادية� ،أم��ا ق�ضايا ال�سطو العامة يف �إط��ار كل قطاع �أو بالتن�سيق مع
على �أ��ص��ول وممتلكات ال��دول��ة فكانت �أكرب القطاعات الأخرى والفروع يف حالة �أن تكون
لدى وح��دات ال�سلطة املحلية وكذلك احلال طبيعة املهام اخلا�صة والطارئة ت�ستوجب
ذلك ،مع مراعاة �أن تكون هذه التو�صية هي
بالن�سبة لق�ضايا التزوير والعهد املدورة.
•تركزت ق�ضايا العجز التي بحثها اجلهاز يف اخليار الأخري للمعاجلة.
قطاع املياه ،بينما تركزت ق�ضايا الإختال�س
يف قطاعي الكهرباء واالت�صاالت.
•تركزت ق�ضايا التزوير يف قطاع ال�صحة،
بينما ت��رك��زت ق�ضايا ال�سطو على �أ�صول
وممتلكات ال��دول��ة يف قطاع ال��زراع��ة ،و�أما
املخالفات املالية والإداري ��ة فقد تركزت يف
قطاع ال�صناعة.

ال����ع����دد  16ي��ون��ـ��ي��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��و 2009م

9

مقــــاالت

األسس العلمية لتقييم األداء

إعداد:احمد محمد املجيدي
نائب مدير عام
اإلدارة العامة لإلحصاء
والتخطيط واملتابعة
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تلعب اإلدارة دور ًا أساسي ًا في
ترجمة نشاط المنشأة وتحقيق
أهدافهـــا ،وتعتـبـــر الوظيفة
األساسية ل�لإدارة في الواقع
توفير عامل القيادة والتوجيه
وإختيـــار السبـــل والوسـائل
المحققة لألهداف ،ورغم توفر
األس��س العلمية ل�لإدارة من
نظريات ومبادئ استقر عليها
الرأي ،إال إن اإلدارة ما زالت تتميز
– جزئيا -بأنها أيضا فن وخبرة،
فهي فن في تحقيق التقارب
بين الوسائل والغايات ،أو فن
العمل الهادف الموجه.

ونظر ًا للأهمية التي حتتلها �إدارة املن�ش�آت
باعتبارها عام ًال �أ�سا�سي ًا من عوامل النجاح
�أو الف�شل ،ف�إنه من ال�ضروري حماولة قيا�س
نتائج �أعمالها �أو تقييمها تقييم ًا علمي ًا �سليم ًا،
كما �إن الرغبة يف تقييم الأداء ونتائج الأعمال
يف �أي من�ش�أة تنبع من حقيقة ب�سيطة وهي �إن
جمموعات كبرية من النا�س تهتم باملن�ش�أة
وترتبط م�صاحلها مبدى جناحها �أو ف�شلها.
وعلى الرغم من الأهمية الق�صوى ملو�ضوع
تقييم الأداء على م�ستوى املن�ش�أة و�إيجاد
معايري لقيا�س �أوجه الن�شاط املختلفة� ،إال �أن
امل�ح��اوالت الهادفة �إىل حتقيق ه��ذه الغاية

األسس العلمية لتقييم األداء

كانت قليلة و�ضعيفة الأث��ر ،كما �سادت بع�ض
�أنواع املفاهيم اخلاطئة والفوائد غري العلمية
للتقييم ،كاالهتمام بحجم الإي��رادات مثال،
�أو �إت�خ��اذ بع�ض املعايري املبنية على احلكم
ال�شخ�صي �أ��س��ا��س��ا للتقييم ،م�ث��ل� :أ�سماء
املديرين وتاريخهم...الخ.

الأجل تلك ق�صرية الأجل وبطريقة متوازنة
مع حجم املنظمة والبيئة املحيطة بها.
•ال�ت���ص��رف��ات والأف� �ع ��ال ي�ج��ب �أن حتدد
بطريقة مكتوبة وترتبط بحدود مكانية
وزمنية وت�سمح بالت�صرف ال�شخ�صي يف
حدود معينة.
•النتائج املتوقعة يجب �أن يتم حتديدها
وتفهمها وقبولها ل�ضمان توافقها مع الأداء
املثايل واملتزن واملعدل وفقا للحاجة.
لذلك ف��ان تخطيط الأداء هي العملية التي
ي�ق��وم امل��دي��ر وامل��وظ��ف �سوي ًا بالتخطيط ملا
يتوجب على ذلك املوظف القيام به يف الفرتة
القادمة ،واالتفاق على الكيفية التي �سيجري
بها تقييم �أدائه وكذا حتديد العقبات وكيفية
التغلب عليها والتو�صل لفهم م�شرتك لطبيعة
عمل ذلك املوظف.

المفـهــوم اإلداري
لعمـــــلــيــة تقييم األداء:
تعترب عملية تقييم الأداء عملية جزئية يف
نطاق ن�شاط �إداري �أو�سع و�أ�شمل هو الرقابة
ال�شاملة ،ف ��إذا كانت الرقابة الإداري ��ة هي:
(تلك العملية التي ت�ستهدف التحقق من �أن
ما كان يجب �إجنازه قد �أجنز بالفعل ،وتبني
متى يحدث االنحراف عن هذا امل�ستهدف)،
فان تقييم الأداء هو �أداة من �أدوات الرقابة
الإدارية ال�شاملة ..وحيث �أن الرقابة الإدارية
�شاملة لكل جوانب و�أبعاد التنظيم ف�إن تقييم نظم المعلومات اإلدارية
الأداء ب��ال�ت��ايل يجب �أن ي�ك��ون ��ش��ام� ً
وتقييم األداء:
لا لكل
عمليات ون�شاط املن�ش�أة ومنجزاتها.
�إن نظام املعلومات الإداري��ة املتطور ميكن �أن
يحقق يف ذات ال��وق��ت �أه ��داف نظام تقييم
التخطيط وتقييم األداء :الأداء ،وذلك �إذا حددت الإدارة احتياجاتها
ي�شمل التخطيط التنب�ؤ مب��ا �سيكون عليه من املعلومات الالزمة للتقييم وقامت بت�صميم
امل�ستقبل م��ع اال� �س �ت �ع��داد ل �ه��ذا امل�ستقبل ،نظام املعلومات الذي يحتوي تلك املعلومات،
وللتخطيط �أهمية كبرية يف حتقيق �أهداف ك��ذل��ك ف� ��إن ال� �ق ��رارات الت�صحيحية التي
املن�ش�أة �إذ بدونه ي�صبح العمل فيها ارجتاليا تتخذها الإدارة بنا ًء على عملية التقييم �سوف
وت�صبح القرارات دون �أي معنى ،لذلك ف�إن تنتقل �إىل املنفذين عرب نظام املعلومات مبا
التخطيط يرتبط بالآتي:
ي�ضمن ال�سرعة يف �سد ثغرات الأداء وعالج
•وجود تنب�ؤ فعال ودقيق للم�ستقبل خا�صة
االنحرافات فيه.
عند وجود معلومات دقيقة تعك�س الأداء
يف املا�ضي واحلا�ضر ،وتعك�س امل�ستقبل ،وب�صفة عامة ف��إن نظام املعلومات الإداري��ة
وتوفر ظ��روف� ًا حتقق الأه ��داف وموارد ميكنه �أن يحقق �أهداف نظام تقييم الأداء �إذا
مثالية احل�ج��م وال �ن��وع (م���وارد ،مال ،احتوى على املعلومات الآتية:
•معلومات عن ال�سوق.
عنا�صر �إن�سانية ،وقت).
•و�ضع �أهداف وا�ضحة ودقيقة على م�ستوى •معلومات عن الإنتاج.
الأج��ل الطويل والأج ��ل الق�صري ،وبحيث •معلومات عن الأفراد.
تغطي الأهداف جميع الأن�شطة باملنظمة ويف •معلومات عن التمويل.
�شكل من�سق ،و�أن تت�ضمن الأه��داف طويلة •معلومات عن الربامج واخلطط والأهداف والبحوث.

خصــائص نظـــام تقييم
األداء الفعال:
ميكن حتديد اخل�صائ�ص الآتية لنظام تقييم
الأداء الفعال:
•ال�شمول :نظام التقييم يجب �أن ي�شمل كل
�أوج��ه الن�شاط باملن�ش�أة� ،سوا ًء الأن�شطة
الإداري � ��ة �أو الإن�ت��اج�ي��ة امل�ب��ا��ش��رة وغري
املبا�شرة ،وكذلك يجب �أن يغطي النظام
كل �أجزاء التنظيم وم�ستوياته.
•ال��و��ض��وح :يجب �أن يحتوي النظام على
معايري متثل م�ستويات الأداء امل�ستهدف،
وكذلك �أن تكون عنا�صر التقييم وجماالته
وط��رق القيا�س وا�ضحة للم�سئولني عن
التقييم واملت�أثرين به.
•ال�سرعة� :إن قدرة نظام تقييم الأداء على
م�لاح�ق��ة االجن � ��ازات اجل��اري��ة وحتديد
م��دى اتفاقها م��ع امل�ستويات امل�ستهدفة
ه��ي املقيا�س احلقيقي لفعاليته ،فكلما
كانت الفرتة الزمنية بني الأداء الفعلي
وبني التقييم ق�صرية ن�سبي ًا ،كلما كان من
امل�ستطاع تعديل الأو��ض��اع وت�صحيحها،
وعلى العك�س �إذا طالت الفرتة الزمنية
فقدت عملية التقييم الغر�ض منها وحتولت
�إىل جمرد درا�سة للتاريخ ال ت�سهم كثريا
يف الت�أثري على احلا�ضر �أو امل�ستقبل.
•التكامل مع العملية الإداري ��ة� :إن فعالية
نظام التقييم تتوقف �إىل حد بعيد عن
مدى تكامله مع نظم التخطيط والرقابة
واتخاذ ال�ق��رارات ،وتقوم فكرة التكامل
بني التخطيط والتقييم على �أ�سا�س �أن كل
م�ستوى من اخلطط يوفر الأه��داف التي
متثل معايري التقييم بالن�سبة للعمليات
على امل�ستوى الأدن ��ى مبا�شرة ،كما �أن
التكامل م��ع ات�خ��اذ ال �ق��رارات معناه �أن
تتوفر املعلومات الالزمة للمدير قبل اتخاذ
القرار ولي�س بعده.
ال����ع����دد  16ي��ون��ـ��ي��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��و 2009م
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مجاالت وعناصر نظام
تقييم األداء:
يغطي نظام تقييم الأداء ال�شامل يف من�ش�أة
عادية املجاالت والعنا�صر الآتية:
•امل��دخ�لات �إىل امل�ن���ش��أة ،م�ث��ل :الأم� ��وال،
الأفراد ،اخلامات وم�ستلزمات الإنتاج.
•العمليات داخ��ل امل�ن���ش��أة ،م�ث��ل :الإنتاج،
الت�سويق ،ال�شراء ،التخزين ،النقل.
•امل�خ��رج��ات م��ن امل�ن���ش��أة ،م�ث��ل :املنتجات
ال�سلعية ،املنتجات اخلدمية ،الر�ضا.
•ال �ب �ن��اء ال �ع��ام ل�ل�م�ن���ش��أة ،م �ث��ل :الهيكل
التنظيمي ،والنظم والإج� ��راءات ،تكوين
ال�ه�ي�ئ��ة الإداري � � ��ة ،الأه� � ��داف واخلطط
والربامج ،امل�سئولية االجتماعية.
تلك املجموعات م��ن العنا�صر متثل الإط��ار
العام لنظام تقييم الأداء يف جم��االت العمل
املختلفة ،ولكي يتم بناء النظام يجب حتليل
تلك العنا�صر �إىل مكوناتها الفرعية والتي
�ستكون نقاط االرتكاز يف عملية التقييم ،حيث
�ستوفر بالن�سبة لكل منها نوعني من املعلومات
لكل فرتة زمنية:
•معيار �أو م�ستوى م�ستهدف من الأداء.
•قيا�س �أو م�ستوى فعلي من الأداء.
�إن حتليل املكونات الفرعية لكل عن�صر من
عنا�صر التقييم الرئي�سة تختلف بح�سب
حجم املن�ش�أة وطبيعة ن�شاطها وتكلفه
التعمق يف التحليل والتقييم من جانب،
كما تختلف بح�سب طريقة ت�شغيل نظام
املعلومات من جانب �آخر.
ديناميكية نظام
المعلومات وتقييم األداء:
ي�سري ن�ظ��ام املعلومات وتقييم الأداء وفقا
للمنطق الآتي يف مرحلتي الت�صميم والت�شغيل:
12
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أوال :مرحلة التصميم:
اخلطوة الأوىل :حتديد الأه��داف التي ي�سعى
النظام �إىل حتقيقها.
اخلطوة الثانية :حتديد جماالت التقييم،
وم��ن ث��م ح�صر العنا�صر التي �ستكون
�أ�س� ًسا للتقييم.
اخلطوة الثالثة :حتديد �أه��داف الأداء لكل
عن�صر رئي�سي وم�ك��ون��ات��ه ال�ف��رع�ي��ة ،وهذه
اخل�ط��وة م��ن �أه��م و�أخ �ط��ر م��راح��ل ت�صميم
النظام �إذ ينتج عنها احد املرتكزين الأ�سا�سيني
يف عملية التقييم وهما:
•حت��دي��د م �ع��دالت الأداء �أو امل�ع��اي�ير ،وهو
حتديد دقيق للنتائج التي ينبغي على كل
جزء �أو وحدة �أو فرد يف التنظيم �أن يحققها
من خالل عمله ،وقد تكون تلك املعايري �أو
املعدالت كمية �أو كيفية ،و�إن كان الأف�ضل
�أن تكون كمية وقابلة للقيا�س قدر الإمكان
حتى ي�سهل مقارنتها بالأداء الفعلي وح�صر
الفروق بينهما بدقة.
ويت�ضمن املعيار �أو معدل الأداء ع��ادة �أربعة
�أبعاد هي :الوقت ،الكمية ،التكلفة ،اجلودة.
•حت��دي��د م��راك��ز العمل وامل�سئولية ع��ن كل
ه��دف �أو معيار ،وق��د تكون مراكز العمل
وح��دات تنظيمية� :إدارة املبيعات� ،إدارة
الإنتاج� ،...،أو �أف��راد :رجل بيع� ،أخ�صائي
�صيانة ،مهند�س �إنتاج ،...،الخ ،و�أهمية هذا
التحديد �أن يتم ح�صر م�صادر املعلومات
عن الأداء الفعلي يف تنظيم تقييم الأداء.
اخلطوة الرابعة :حتديد �أ�سلوب القيا�س للأداء
الفعلي وتعيني امل�سئولني عن ه��ذا القيا�س،
وللقيا�س و�سيلتان رئي�سيتان هما:
•املالحظة ال�شخ�صية.
•�إعداد التقارير.
ي ��أت��ي بعد ذل��ك يف ت�صميم ال�ن�ظ��ام خطوة
هامة ..هي دوري��ة جتميع البيانات الالزمة
للتقييم ،فقد ت�ك��ون رب��ع �سنوية� ،شهرية،

�أ�سبوعية� ،أو يومية ،ويت�أثر حتديد دورية �إعداد
بيانات التقييم بعدة عوامل �أهمها:
•طبيعة الن�شاط ذاته واملدى الزمني الالزم
لإنهاء عملية متكاملة.
•معدل تدفق الن�شاط عرب الزمن (م�ستمر،
منقطع ،مو�سمي ... ،الخ).
•�أهمية الن�شاط بالن�سبة لأهداف املن�ش�أة.
•حيوية اخلط�أ وتكلفة االنحراف يف الن�شاط.
وب�صفة ع��ام��ة ف� ��إن ب�ي��ان��ات الأداء الفعلي
لأغرا�ض التقييم يتم �إعدادها يف دورية ق�صرية
ومتكررة ،فكلما كان الن�شاط هام ًا ومتدفق ًا
وم�ستمر ًا كلما كانت تكلفة اخلط�أ عالية.
ثانيا :مرحلة التشغيل:
تتدفق بيانات الأداء من مراكز العمل املختلفة
�إىل م��رك��ز املعلومات وتقييم الأداء ،حيث
يتم ت�سجيلها ومقارنتها باملعدالت املحددة،
ومن ثم ك�شف الفروق �أو احتماالتها ،وميكن
ا�ستخدام �أ��س�ل��وب ي�شابه خ��رائ��ط املراقبة
امل�ستخدمة يف �ضبط جودة الإنتاج يف ت�سجيل
ومراقبة البيانات �إذا كان النظام يدويا �أو تتم
العملية �آليا �إذا كان النظام يعتمد على حا�سب
الكرتوين ،ففي هذه احلالة يتم �إعداد برنامج
خا�ص يتوىل توجيه احلا�سب �إىل تلك العملية.
الـمــراجــــــــع:
•د.ع�ل��ي ال�سلمي -التخطيط وامل�ت��اب�ع��ة -مكتبة غ��ري��ب –
القاهرة1978 ،م.
•( )Robert Bacalك �ي��ف ت�ق�ي����س وت �ط��ور الأداء
الوظيفي ..تقييم الأداء – ترجمة :مو�سى يون�س – بيت
الأفكار العربية -الريا�ض.
•د.توفيق حممد عبداملح�سن -تقييم الأداء مداخل جديدة لعامل
جديد -دار الفكر العربي -القاهرة2004 ،م.
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وال�ك��وارث الطبيعية فتجد الدولة نف�سها �أمام
�إلتزامات كبرية يف الإنفاق.
 -عدم متكن الدولة  -لأ�سباب معينة -من فر�ض��ض��رائ��ب ج��دي��دة �أو رف��ع م �ع��دالت ال�ضرائب
احل��ال �ي��ة ،مم��ا يجعلها ت�ل�ج��أ �إىل الإق�ترا���ض
كم�صدر للإيرادات العامة.
•�أ�سباب ومربرات �إقت�صادية :ي�ستخدم الدين العام
ك ��أداة مالية للت�أثري على املتغريات الإقت�صادية
بهدف حتقيق �أهداف �إقت�صادية معينة مثل:
 -اال�ستقرار الإقت�صادي والنقدي. -تعبئة املدخرات القومية. -الإ� � �س� ��راع يف ال �ت �ك��وي��ن ال��ر�أ���س��م��ايل والتنميةالإقت�صادية.
•�أ�سباب وم�بررات �سيا�سية و�إجتماعية :ميكن �أن
يكون للدين العام م�بررات �سيا�سية و�إجتماعية
ل��دى بع�ض ال ��دول ،حيث �أن اللجوء لالقرتا�ض
�سوف ي�ؤدي �إىل :
 -تخفيف ال�ع��بء ال�ضريبي على املكلفني مناجليل احلايل.
 �-إمكانية �إ�شراك الأجيال القادمة يف تكاليف الإنفاقالعام على امل�شاريع التي �سينالون نفعها ،ويعد ذلك
نوع من العدالة يف توزيع العبء بني الأجيال.

الإجتماعي وهيئات عامة �أخرى كنتاج لرتاكم
ال�ق��رو���ض اجل��دي��دة لل�سنوات املالية وال��ذي
ي�شبه ب�شكل كبري العجز العام للحكومة (عجز
املوازنة) وينق�سم �إىل:
 الدين العام الداخلي :وميثل الإلتزامات املالية�إزاء القطاع اخلا�ص املحلي.
 الدين العام اخلارجي :وميثل الإلتزامات املالية�إزاء بلدان �أخرى.
•ال��دي��ن ال�ضمني :ويتمثل يف �أع �ب��اء الإلتزامات
امل�ستقبلية والتكاليف الناجتة عن الزيادة يف معدل
�أع�م��ار ال�سكان امل� ��ؤدي �إىل ت��زاي��د نفقات نظام
املعا�شات مما ي�ستلزم متوي ًال حكومي ًا �إ�ضافي ًا.
•اخل�صوم الطارئة :وتتمثل يف اخل�صوم والإلتزامات
املتوقعة كنتيجة لأح��داث م�ستقبلية قد تقع �أو ال
تقع ،وخ�صو�صا ال�ضمانات احلكومية والكفاالت.
وم��ن ذل��ك يت�ضح م��دى �شمولية وات�ساع مفهوم
الدين العام ونطاقه ال��ذي تتبناه جلنة الدين
العام بالأنتو�ساي.
ونظر ًا لكون القانون اليمني قد ح��دد الدين العام
وح�صره يف الدين املايل ،ف�إن �أنواع الدين العام وفق ًا
لذلك تتمثل يف الآتي:
•ال��دي��ن ال �ع��ام ال��داخ �ل��ي :امل�ت�م�ث��ل يف ال�سندات
احلكومية و�أذون اخلزانة.
•الدين العام اخلارجي :املتمثل يف الإقرتا�ض اخلارجي.
اUثااYجتDاT+ة?@(FS
ومن هذا املنطلق يقت�صر التطرق يف هذا ال�سياق على
ا?,ا:A
الدين املايل و�آثاره الإجتماعية وامل�سئولية الإجتماعية تتمثل الآثار الإجتماعية للدين العام يف العبء املتولد
النا�شئة عنه.
م��ن �إ�ستخدام ال��دي��ن ال�ع��ام كم�صدر للإيرادات
ال�ع��ام��ة ،وكيفية ت��وزي��ع ذل��ك ال �ع��بء ب�ين الفئات
الإجتماعية يف املجتمع وبني الأجيال املتعاقبة حيث
أابCMب-اتNGء
ي�ستمر �سداد �أق�ساط الدين وفوائده يف كثري منها
ا?(FSا?,ا:A
تلج�أ احلكومات �إىل الدين العام والتمويل عن طريق على مدى عدة عقود.
الإقرتا�ض العام لأ�سباب ومربرات خمتلفة� ،أهمها :ويتكون عبء الدين العام من مقدار ما يخ�سره �أفراد
•�أ�سباب ومربرات مالية :تتمثل يف عجز الإيرادات املجتمع من م��وارد �إقت�صادية خ�لال ف�ترة حياتهم
العامة ع��ن تغطية النفقات العامة للعديد من نتيجة لوجود الدين العام من خالل الفوائد املدفوعة
عليه وكيفية متويلها.
الأ�سباب منها:
 -العجز امل�ؤقت الناجت عن عدم التوافق الزمني وميكن ت�صنيف تلك الآثار �إىل:بني تدفقات الإي��رادات العامة والنفقات العامة
ا Uاث�� اYجتDا +ة Tا? Dةت-تب  4T; P@+ةT
للدولة خالل ال�سنة املالية مما ي�ستلزم الإقرتا�ض
ت+*S.Nبءا?(FSا?,اAب3FTئاتا?Dت:*D
ل�سد الفجوة املالية بينهما.
 -متويل م�شاريع وخطط التنمية الإقت�صادية التي تظهر تلك الآثار من خالل �أعباء الدين العام الداخليتفوق قدرات وموارد الدولة مما يتطلب اللجوء (�سندات حكومية و�أذون خزانة) وكيفية توزيعها بني
للتمويالت اخلارجية.
�أف��راد املجتمع وفئاته ،وخ�صو� ًصا عند متويل تلك
 -تعر�ض الدولة لزيادة طارئة يف حجم الإنفاق الأعباء عن طريق ال�ضرائب املفرو�ضة على �أفرادال �ع��ام نتيجة ل �ظ��روف مفاجئة مثل احل��روب املجتمع ،بحيث يتمثل ع��بء ال��دي��ن ال�ع��ام يف هذه
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احلالة يف الفوائد املدفوعة عليه والتكاليف الإدارية
الالزمة لتح�صيل ال�ضرائب املفرو�ضة خلدمة و�سداد
فوائد الدين ،كما ميثل يف هذه احلالة حتويل جزء من
دخول الأف��راد دافعي ال�ضرائب ل�سداد فوائد الدين
�إىل الأف��راد مالكي ال�سندات ،وبالتايل فان الآثار
الإجتماعية لذلك ميكن متييزها بح�سب نوع ال�ضريبة
املفرو�ضة من �أجل �سداد فوائد الدين كالآتي:
 -عند فر�ض �ضرائب غري مبا�شرة وتنازلية علىالإ�ستهالك يكون عبئها �أك�بر على �أ�صحاب
الدخول املنخف�ضة ومل�صلحة مالك ال�سندات،
وهم غالبا �أ�صحاب الدخول املرتفعة� ،أي �أن
الدين العام يف هذه احلالة �سيزيد من تفاوت
م�ستويات الدخل بني �أفراد املجتمع ،وبالتايل
ت�ك��ون الآث ��ار الإجتماعية الناجتة عنه غري
مرغوب فيها.
 -ع�ن��د ف��ر���ض ��ض��رائ��ب م�ب��ا��ش��رة وت�صاعديةل�سداد فوائد الدين ف�إن ذلك يعني �أن �أ�صحاب
الدخول املرتفعة يتحملون غالب ًا عبء الدين
العام ،مما يقلل من تفاوت م�ستويات الدخل
بني �أفراد املجتمع.
اUثااYجتDا +ةTا? Dةت-تب 4T;P@+ةTت*S.N
+بءا?(FSا?,اP@+AاWجTا=ا?8ا) ةC:

ي�ضع الدين العام عبئ ًا كبري ًا على عاتق الأجيال
ال�ق��ادم��ة ،حيث �أن الإ�ستعمال امل�ستقبلي للموارد
الوطنية يتم حتديده حاليا عن طريق الإلتزامات
النا�شئة عن �سداد الديون وفوائدها ،وتتوقف الآثار
الإجتماعية لذلك على كيفية توجيه وتخ�صي�ص
متويالت وم��وارد الدين العام الداخلي واخلارجي
ومدى كفاءة �إ�ستخدام تلك التمويالت وذلك كالآتي:
تNجMJTتTت\SNDتا?(FSا?,ا:A

يف حالة توجيه وتخ�صي�ص ح�صيلة متويالت الدين
العام لتمويل نفقات حكومية �إ�ستهالكية �أو م�شاريع
ترفيهية لي�س لها �أول��وي��ات حقيقية يف املجتمع وال
ت��ؤدي �إىل زي��ادة الطاقة الإنتاجية للمجتمع ..ف�إنه
يرتتب على ذل��ك �أن اجليل احل��ايل يتح�صل على
م��وارد �إقت�صادية �إ�ضافية من اخل��ارج ،فيما تدفع
الأجيال القادمة مواردها الإقت�صادية �إىل اخلارج
ل�سداد الدين العام وفوائده ،وبالتايل يقع العبء على
الأجيال القادمة دون �أي عبء على الأجيال احلالية
مبا ال يحقق العدالة بني الأجيال.
ويف حالة توجيه و�إ�ستخدام متويالت الدين العام بهدف
زي��ادة الإ�ستثمار والتكوين الر�أ�سمايل للبالد ومتويل
امل�شروعات العامة التي �سرتفع من م�ستوى الإنتاج والدخل

ا?3DئT?NةاYجتDاT+ةR3ا?7-ابةP@+ا?(FSا?,اA

امل�ستقبلي وتعزز من بنية الإقت�صاد القومي و�إنتاجيته ف�إن
الدين العام ال ي�شكل ً
عبئا على الأجيال القادمة ،حيث �أن
خدمة و�أعباء الدين العام �ستدفع من الفوائد املتوقعة
لتلك امل�شروعات واملنافع املتحققة منها.
;4اءةإت(اNCAا)ا?(FSا?,ا:A

يف حالة الإ�ستخدام غري الكف�ؤ للدين العام الذي
يرتتب عليه ف�شل وتعرث امل�شروعات املوجه لها الدين
العام ومبا ال ميكنها من حتقيق املردود الإقت�صادي
والإ�ضافة يف الدخل والإنتاج املنتظر منها ف�إن ذلك
يرتتب عليه تبديد للموارد املتح�صلة من الدين العام
م��ن قبل اجليل احل��ايل وحتميل الأج �ي��ال القادمة
ب�أعباء �سداد الدين العام وفوائده دون احل�صول على
تلك امل�شروعات والعوائد املنتظرة منها ،وعلى عك�س
ذلك �إذا ما مت �إ�ستخدام موارد الدين العام وتنفيذ
امل�شاريع املمولة منها بكفاءة وفاعلية.

ا[تا:اتا?تSRباK-ا
ا?LاR3.ا?(FCاUثا
اYجتDاT+ة?@(FSا?,ا:A
ميكن التعرف على اخت�صا�صات اجلهاز وال�صالحيات
املخولة له يف الرقابة على الدين العام واحل��د من
�آث��اره االجتماعية من خ�لال ن�صو�ص القانون رقم
( )39ل�سنة1992م ب�ش�أن اجلهاز املركزي للرقابة
واملحا�سبة ،ومنها ما يلي:
•ت�ضمنت املادة رقم ( )7االخت�صا�صات التي ميار�سها
اجلهاز ،والتي منها وفقا لن�ص الفقرة (هـ):
"مراجعة خمتلف الإيرادات الناجتة عن �سائر
الت�صرفات يف الأم ��وال العامة وبحث �أوجه
�إ�ستخدامها والإ�ستغالل والإ�ستثمار فيها للت�أكد
من �صيانة امل�ؤجر منها وكفاءة الطرق املتبعة
يف �إ�ستغاللها و�إ�ستثمارها والت�أكد من مطابقة
تلك الت�صرفات للقوانني واللوائح والقرارات
والنظم النافذة".
•ت�ن��اول��ت امل���ادة رق��م ( )8االخ�ت���ص��ا��ص��ات التي
ميار�سها اجل�ه��از يف جم��ال ال��رق��اب��ة على تنفيذ
اخلطة وتقييم الأداء على �أ�سا�س معايري الإقت�صاد
وال�ك�ف��اءة والفعالية ،وال�ت��ي منها م��ا ن�صت عليه
الفقرات التالية:
ال �ف �ق��رة (ز)“ :فح�ص درا�� �س ��ات اجل ��دوى
الإقت�صادية مل�شروعات التنمية والإ�ستثمار
وتقييم �سيا�سات وو�سائل التمويل اخلا�صة
بتنفيذها و�إبداء الر�أي ب�ش�أن الآثار الإقت�صادية
والإجتماعية املرتتبة على تنفيذها وت�شغيلها”.

الفقرة (ح)“ :مراجعة وتقييم العقود والإتفاقيات
التي �أبرمتها اجلهات اخلا�ضعة لرقابة اجلهاز مع
الغري للتثبت من قانونيتها ومو�ضوعيتها وت�ضمينها
�شروط و�إلتزامات عادلة على نحو ي�ضمن احلفاظ على
الأم��وال العامة والت�أكد من خلو العقود والإتفاقيات
من �أي �شروط جمحفة �أو خمالفة للقوانني واللوائح
والقرارات والأنظمة النافذة”.
الفقرة (ط)“ :متابعة وتقييم القرو�ض واملنح
وامل�ساعدات املربمة مع الدول واملنظمات الدولية
والإق �ل �ي �م �ي��ة وامل �م �ن��وح��ة م��ن ال �ب �ن��وك الأجنبية
واملديونية مع العامل اخلارجي ،ومتابعة �إ�ستهالك
ك��ل منها وال�ت��أك��د م��ن �صحة �إحت�ساب الفوائد
امل�ستحقة عليها”.
وتنفيذ ًا الخت�صا�صات اجلهاز امل�شار �إليها �سابقا
ن�صت املادة رقم ( )15على الآتي:
“على اجلهات اخلا�ضعة لرقابة اجلهاز �أن توايف
اجلهاز قبل ال�شروع يف تنفيذ م�شروعات �إ�ستثمارية
بوقت كايف ب�صورة من درا�سات اجلدوى الإقت�صادية
لكل م�شروع �إ�ستثماري وكذلك ب�أية تعديالت تطر�أ
على هذه الدرا�سة و�أ�سبابها �أثناء تنفيذ امل�شروع”.
وحر� ًصا من اجلهاز و�إهتمامه بالرقابة على الدين
العام �صدر قرار رئي�س اجلهاز رقم ( )31ل�سنة
1999م ب���ش��أن تنظيم وحت��دي��د اخت�صا�صات
الإدارة العامة للرقابة على القرو�ض وامل�ساعدات
ال��ذي ت�ضمن اخت�صا�صات و�صالحيات وا�سعة يف
الرقابة على الدين العام الداخلي واخلارجي ،والتي
منها ما يخ�ص الآث��ار الإجتماعية للدين العام يف
الفقرة رقم ( )7من امل��ادة رقم ( )1من القرار
التي ن�صت على“ :الت�أكد من توجيه و�إ�ستخدام
الدين العام نحو �إجن��از امل�شروعات الإ�ستثمارية
والبنية الأ�سا�سية للدولة حماية للأجيال القادمة
التي تتحمل ج��زء ًا من �أع�ب��اء تلك ال��دي��ون ،وحث
اجلهات املخت�صة على مراعاة ذلك”.
ويف ��ض��وء م��ا �سبق جن��د �أن ت�ل��ك االخت�صا�صات
وال�صالحيات املخولة للجهاز قد ح��ددت م�سئولية
�إجتماعية على اجلهاز من خالل رقابته على الدين
العام للحد من الآثار الإجتماعية النا�شئة عن الدين
العام ،كما حددت و�سائل و�آليات رقابية للوفاء بتلك
امل�سئولية وذلك من خالل-:
•درا�سة ومراجعة الدين العام الداخلي (�سندات
حكومية و�أذون خ��زان��ة) للتعرف على امل ��وارد
التمويلية لأعباء الدين العام الداخلي ونوعيتها
و�آثار ذلك التمويل ،للت�أكد من احلر�ص على حتقيق

العدالة بني �أف��راد املجتمع يف حتمل تلك الأعباء
وح��ث اجلهات اخلا�ضعة لرقابة اجلهاز املعنية
بذلك على متويل الأعباء بطريقة عادلة والت�أكد
من كفاءة �إ�ستخدام موارد الدين العام الداخلي
للحد من الآثار الإجتماعية.
•الت�أكد عند تنفيذ �أعمال الرقابة على الدين العام
من توجيه وتخ�صي�ص موارد الدين العام مل�شاريع
التنمية الإقت�صادية امل��ؤدي��ة �إىل زي��ادة الطاقة
الإنتاجية للبالد مبا يحقق عوائد للأجيال القادمة
تزيد عن �أعباء الدين العام التي يتم ترحيلها �إىل
تلك الأجيال.
•الرتكيز على وجود درا�سات جدوى �إقت�صادية لكافة
امل�شاريع املمولة عن طريق الدين العام وواقعية
ومو�ضوعية تلك الدرا�سات وا�شتمالها على تقييم
ملدى قدرة تلك امل�شروعات على حتقيق مردودات
�إقت�صادية تغطي تكاليف ��س��داد ال��دي��ن العام
املخ�ص�ص لها و�أعباءه واهتمام تلك الدرا�سات
بالآثار الإجتماعية الناجتة عن الدين العام.
•الت�أكد عند تنفيذ �أعمال الرقابة على امل�شاريع
املمولة عن طريق الدين العام من م��دى كفاءة
�إ��س�ت�خ��دام ذل��ك ال��دي��ن وك �ف��اءة وح���س��ن تنفيذ
امل�شاريع التي ميولها.
•العمل على التو�سيع القانوين ملفهوم الدين العام
بحيث ي�شمل كافة اخل�صوم والإلتزامات القائمة
على الدولة مبا يتوافق مع املفهوم الوا�سع للدين
العام ال��ذي تتبناه منظمة الأنتو�ساي التي يعد
اجلهاز ع�ضو ًا فيها ملا له من عالقة وثيقة بامل�سئولية
الإجتماعية للحكومة جتاه املجتمع.
الـمــــــراجـــــــــع:
•القانون رق��م ( )39ل�سنة1992م ب�ش�أن اجل�ه��از املركزي
للرقابة واملحا�سبة.
•ق��رار رئي�س اجلهاز رق��م ( )31ل�سنة1999م ب�ش�أن
تنظيم وحتديد اخت�صا�صات الإدارة العامة للرقابة على
القرو�ض وامل�ساعدات.
•تقرير جلنة الدين العام املنبثقة عن منظمة الأنتو�ساي (�إر�شاد
ب�ش�أن تعريف ال��دي��ن ال�ع��ام والإف���ص��اح ع�ن��ه) ترجمة ديوان
املحا�سبة باململكة الأردنية الها�شمية.
•“�إدارة وم�ساءلة وتدقيق ح�سابات الدين العام” -الوثيقة
الأ�سا�سية -م�ؤمتر الأنتو�ساي التا�سع ع�شر – مك�سيكو2007م-
الديوان الأملاين لتدقيق احل�سابات.
•“مقدمة يف �إقت�صاديات املالية العامة” عبداهلل �شيخ حممود
الطاهر ،مطابع جامعة امللك �سعود1988 ،م ،الطبعة الأوىل.
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�إعداد :تقية ح�سني قا�سم ال�صايدي
نائب مدير عام البحوث وفح�ص اللوائح

والبد �أن يكون القائمون بهذه الأعمال على م�ستوى
ع��ايل من الكفاءة وال�ق��درة والت�أهيل العلمي الذي
ميكنهم من درا�سة كافة االتفاقيات والربوتوكوالت
و�إدارتها الإدارة ال�سليمة .والبد �أن يكون قادة الإدارات
املخت�صة بها من �أن��زه و�أك�ف��أ الأ�شخا�ص نتيجة ملا
لهذا املو�ضوع من �أهمية وخطورة مالية و�إقت�صادية
و�إجتماعية يف كافة جماالت التنمية واال�ستثمار.
ولهذه الأهمية فقد حر�صت احلكومة اليمنية على
تنظيم ا�ستخدام هذه القرو�ض واملعونات والهبات
اخلارجية وذل��ك من خ�لال �إ��ص��دار رئي�س جمل�س
ال � ��وزراء ل �ل �ق��رار رق ��م ( )296لعام2002م
ب�ش�أن الئحة تنظيم ا�ستخدام القرو�ض واملعونات
والهبات اخلارجية وكذا دور اجلهاز التنظيمي يف
ذل��ك ،و�سنحاول هنا ت�سليط ال�ضوء على �أه��م ما
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ت�ضمنته هذه الالئحة والتي تلعب دورا هاما للحد
من املخالفات والتجاوزات يف جم��االت ا�ستخدام
القرو�ض وكذا ملا لها من �أهمية يف الأخذ بها كمقيا�س
للرقابة على القرو�ض واملعونات والهبات اخلارجية
من قبل اجلهاز عند تنفيذ �أعمال املراجعة يف هذا
1ا?  M8-اا? ة:جTاجلانب .حيث وقد ا�شتملت على الآتي-:
هي االل�ت��زام��ات املالية اخلارجية املرتتبة على
القرو�ض واملحددة يف االتفاقيات والربوتوكوالت
:ا?ت4S-,اتMا?4Dا BTKال �ت��ي ت�برم�ه��ا احل �ك��وم��ة ال�ي�م�ن�ي��ة م��ع اجلهات
أ[ً M
اD;Cا)MتR3ا?\ ة:ئ اخلارجية املقر�ضة.
ا? ,ة
2ا?3Dا(+اتMا?GN,DاتMا? HDاا? ة:جT�إن من �أهم ما يجب على �أي خمت�ص يعمل يف جمال
القرو�ض وامل�ساعدات واملعونات والهبات اخلارجية �أن هي كل املتح�صالت النقدية �أو العينية التي حت�صل
يفهم بكل دقة كل ما يرد يف الأنظمة والقوانني واللوائح عليها ال��دول��ة مبختلف �أجهزتها احلكومية وغري
الناظمة من مفاهيم حتى ال يكون هناك �أي لب�س �إثناء احلكومية وب ��دون مقابل م��ن ال ��دول واملنظمات
تنفيذها قد ي�ؤدي �إىل عرقلة �سري عملية التنمية جراء العربية والإقليمية والدولية.
التف�سريات اخلاطئة للمفاهيم التنظيمية والقانونية.
لذا فقد حر�ص امل�شرع اليمني على تعريف هذه
املفاهيم يف امل��ادة رق��م ( )2م��ن الالئحة على
النحو التايل:

تBT(Hات(اAا?MM-8ا?GN,DاتMا?Lباتا?اجTةR3ا?SNLDةا?THDTة

-3ا?Lاتا? Dة8-أMا? Dة:اG

هي الدول واملنظمات وال�صناديق العربية والإقليمية
والدولية التي متنح القرو�ض.
4-ا?Lاتا?3Dت- 4ة(T:

هي ال ��وزارات والأج�ه��زة املركزية والهيئات
التي تتبعها امل�شاريع املمولة من القرو�ض �أو
املعونات اخلارجية.
 5-ةإ+ا)ا- Yا7:

هو قيام احلكومة ب�إقرا�ض امل�ؤ�س�سات والهيئات
والتعاونيات والبنوك املتخ�ص�صة ...ال��خ .كل �أو
جزء من القرو�ض.
وح��ددت امل��ادة رق��م ( )3م��ن ذات الالئحة
ال �ق��رو���ض وامل �� �س��اع��دات وامل �ع��ون��ات واملنح
اخلارجية يف نوعني ،هما:
•القرو�ض اخلارجية.
•امل�ساعدات واملعونات واملنح والهبات اخلارجية.
ت�شمل القرو�ض اخلارجية:
•القرو�ض التنموية والتجارية.
•القرو�ض ال�سلعية.
•القرو�ض ذات الطابع اخلا�ص.
•القرو�ض الناجتة عن �إعادة الإقرا�ض.
فيما ت�شمل امل�ساعدات واملعونات واملنح والهبات اخلارجية:
•النقدية غ�ير املخ�ص�صة :وت �ق��دم على هيئة
مبالغ نقدية وال ت�شرتط اتفاقيات �أو بروتوكوالت
تقدميها �أ�سلوب ًا حمدد ًا ا ال�ستغاللها.
•النقدية املخ�ص�صة للتمويل اجلزئي مل�شاريع
حمددة ،وتقدم يف هيئة مبالغ نقدية م�ساهمة
يف متويل م�شروع معني.
•النقدية املخ�ص�صة لتمويل �أن�شطة حمددة ذات
طبيعة جارية ،وتقدم يف هيئة مبالغ نقدية ويتفق
مع اجلهات املانحة على قيمتها وبنود �صرفها،
وتو�ضع لها موازنة تف�صيلية بالتعاون مع اجلهات
املانحة واجلهات املعنية.
•املعونات التي يف هيئة م�شاريع كاملة و�أدرجت
يف خطة التنمية وامل��وازن��ة العامة للدولة،
بعد �أن تكون اجلهة املانحة قد تولت بنف�سها
التعاقد مع املقاولني والأ��ش��راف على تنفيذ
امل�شروع مو�ضوع املعونة.
•العينية غري املخ�ص�صة ،وتقدم يف هيئة مواد
غذائية �أو ا�ستهالكية ال ت�شرتط اتفاقيات �أو
بروتوكوالت تقدميها ت�صرف ًا حمدد ًا ال�ستكمال
عائدات بيعها �إن مت ذلك.

•ال�سلعية املخ�ص�صة لتمويل م�شاريع �أو �أن�شطه
حم� ��ددة ،وت �ق��دم يف ه�ي�ئ��ة م ��واد غ��ذائ �ي��ة �أو
ا�ستهالكية ،وت�شرتط اتفاقيات �أو بروتوكوالت
تقدميها لبيعها وا�ستخدام عائداتها لإغرا�ض
مت��وي��ل م���ش��اري��ع �أو �أن���ش�ط��ة حم ��ددة مبعرفة
اجلهات املانحة.
•ال�سلعية التي يف هيئة جتهيزات �أو معدات �أو
مواد متفرقة ،وتقدم مبا�شرة للجهات امل�ستفيدة
يف هيئة مواد وجتهيزات ومعدات خمتلفة بغر�ض
تنفيذ الأن�شطة املتفق عليها �أو ل�سد نق�ص يف
جتهيزات ومعدات ومواد تلك اجلهات.
•املواد املخ�ص�صة للتوزيع عينا على امل�ستفيدين،
والتي تقدمها بع�ض اجلهات املانحة لتوزيعها
مبا�شرة على امل�ستفيدين.
•املعونات الأخرى التي مل يرد ذكرها.

:ا?ت4اT@D+P@+Mة
ثاTً Gا
ا[- 7ات اا?ج:R
ت�ضمنت ال�لائ�ح��ة يف امل���ادة رق��م ( )4عملية
التفاو�ض عند االق�ترا���ض اخل��ارج��ي واحل�صول
على املعونات والهبات اخلارجية القواعد والأ�س�س
الواجب االلتزام بها وذلك كما يلي:
أ-ا?  M8-اا? ة:جT

ع�ن��د �إب� ��رام ات�ف��اق�ي��ات وب��روت��وك��والت القرو�ض
اخلارجية يجب مراعاة ما يلي:
•ال يجوز �إبرام �أي اتفاقيات �أو بروتوكوالت لعقد
قرو�ض يرتتب عليها امل�سا�س ب�سيادة الدولة �أو
�سيا�ساتها العامة.
•ال يجوز لل�سلطة التنفيذية عقد ق��رو���ض �أو
كفالتها �أو االرتباط مب�شروع يرتتب عليه �إنفاق
من خزانة الدولة يف �سنة �أو �سنوات مقبلة �إال
مبوافقة جمل�س النواب.
•ال يجوز لل�سلطة التنفيذية �أو الهيئات �أو امل�ؤ�س�سات
العامة عقد قرو�ض �أو ت�سهيالت خارجية جتارية
�سلعية �أو نقدية ا�ستهالكية �أيا كانت� ،إال وفقا
للقوانني والإج � ��راءات ال�ن��اف��ذة و�أح �ك��ام هذه
الالئحة ومبوافقة جمل�س النواب.
•�أن ت�ت��م عمليات االق�ت�را���ض لتمويل م�شاريع
التنمية ،والتي مت الت�أكد من جدواها الإقت�صادية
والفنية والإجتماعية ،وفق ًا الحتياجات ومتطلبات
و�أولويات التنمية يف اخلطط والربامج.
•الربط بني معدالت العائد من امل�شاريع التي

متول بقرو�ض خارجية ،وحجم الأعباء الالحقة
لها والتقديرات امل�ستقبلية للتنب�ؤ مبعدالت النمو
والقدرة على �سداد �أعباء خدمة الدين وجتنب
�أي اختناقات.
•�أن ي�ت��م ال�ترك �ي��ز ع�ل��ى تخ�صي�ص القرو�ض
اخلارجية على امل�شاريع الأ�سا�سية التي ت�ؤدي
خللق �أ��ص��ول جديدة �أو �إع��ادة ت�أهيل و�إج��راء
�صيانات ملن�شات �إقت�صادية ك�برى ،واحل��د من
خم�ص�صات مكونات و�سائل النقل واخل�براء
والتدريب والت�أهيل ،وو�ضع معايري حمددة لها.
•ال يجوز ا�ستخدام خم�ص�صات القرو�ض لإغرا�ض
خارجية عن �أط��ار مكونات وعنا�صر و�أهداف
امل�شاريع املمولة من تلك القرو�ض.
ب-ا?3Dا(+اتMا?GN,DاتMا?HD
Mا?Lبات اا? ة:جT

عند �إبرام اتفاقيات وبروتوكوالت امل�ساعدات
وامل �ع��ون��ات وامل �ن��ح وال�ه�ب��ات اخل��ارج�ي��ة يجب
مراعاة ما يلي:
•ال ي�ج��وز �إب ��رام �أي ات�ف��اق�ي��ات �أو بروتوكوالت
للح�صول على م�ساعدات �أو معونات �أو منح �أو
هبات ،يرتتب عليها امل�سا�س ب�سيادة الدولة �أو
�سيا�ستها العامة.
•يجب �إ�شراك ممثلي وزارت��ي املالية والتخطيط
يف مباحثات اتفاقيات امل�ساعدات والهبات واملنح
واملعونات اخلارجية.
•�ضرورة تطبيق �أحكام القوانني املالية النافذة
على تخ�صي�ص وا�ستالم وا�ستخدام املعونات
اخلارجية مبا ال يتعار�ض مع �أحكام االتفاقيات
املربمة مع اجلهات املانحة.
•يتم �إج��راء عملية الفح�ص للمعونات ال�سلعية
من قبل اجلهات الفنية ذات العالقة يف املوانئ
اليمنية للت�أكد من �صالحيتها قبل ت�سليمها
للجهات امل�ستفيدة.
كما ح��دد امل�شرع اليمني يف امل��ادة رق��م ( )5من
ال�لائ�ح��ة ال���ض��واب��ط ال�لازم��ة لإب� ��رام اتفاقيات
وبروتوكوالت القرو�ض وامل�ساعدات واملعونات واملنح
اخلارجية على النحو الأتي:
•تقوم اجلهات امل�ستفيدة بتقدمي درا�سات اجلدوى
الإقت�صادية والإجتماعية والفنية للم�شاريع
املطلوب متويلها بقرو�ض �أو م�ساعدات �أو معونات
�أو منح خارجية �إىل وزارة التخطيط مع �صورة
من تلك الدرا�سات لوزارة املالية للإحاطة.
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•حتدد وزارة التخطيط بالتن�سيق مع وزارة املالية
امل�شاريع الإقت�صادية والإجتماعية التي ا�ستكملت
درا�ستها ،ويتطلب متويلها جزئيا �أو كليا من
م�صادر خارجية.
•ال يجوز �إدراج امل�شاريع املطلوب متويلها بقرو�ض
�أو م�ساعدات �أو معونات �أو منح �أو هبات خارجية
�ضمن اخلطط الإمن��ائ�ي��ة وامل��وازن��ات ال�سنوية
�إال بعد توفر الوثائق ال�شاملة لكافة املعلومات
والبيانات املربرة لإدراجها يف تلك اخلطط ،وبعد
الت�أكد من توفر التمويل اخلارجي لتلك امل�شاريع،
وا�ستكمال �إجراءات امل�صادقة عليها.
•ت�ضاف وتخ�صم قيمة امل�ع��ون��ات وامل�ساعدات
والهبات اخلارجية باملوازنة العامة للدولة ,ويفتح
لها ح�سابات بالبنك امل��رك��زي ,مع مراعاة ما
تت�ضمنه االتفاقيات املربمة مع اجلهات املانحة.
كما �إن امل�شرع اليمني قد حدد يف املادة رقم ()6
من الالئحة ال�سابق ذكرها �إجراءات �إبرام اتفاقيات
وبروتوكوالت القرو�ض وامل�ساعدات واملعونات واملنح
والهبات اخلارجية على النحو التايل:
أ.ا? M-8اا? ة:جT

•ت�شارك وزارة املالية م��ع وزارة التخطيط يف
م�ب��اح�ث��ات ات�ف��اق�ي��ات ال �ق��رو���ض ال �ت��ي تربمها
الدولة ،كما تتوىل �أدارة الدين العام (الداخلي
واخلارجي) ،وي�سري ذلك �أي�ضا على االتفاقيات
والربوتوكوالت املتعلقة بامل�ساعدات اخلارجية.
•ال يجوز للبنك املركزي تقدمي �ضمانة �أو كفالة
لقرو�ض خارجية �إال وفقا للإحكام القانونية
النافذة وبطلب من وزارة املالية.
•ت�ت��وىل وزارة التخطيط بالتن�سيق م��ع وزارة
املالية توزيع املخ�ص�صات التمويلية الناجتة عن
امل�ساعدات واملعونات واملنح والهبات اخلارجية
وت��وزي �ع �ه��ا ع�ل��ى اجل �ه��ات امل���س�ت�ف�ي��دة بح�سب
�إ�سرتاتيجية خطة التنمية مع م��راع��اة �أحكام
االتفاقيات املربمة مع اجلهات املانحة.
•تقوم وزارت��ا التخطيط والتنمية واملالية بالتن�سيق
مع اجلهات امل�ستفيدة بو�ضع خطط وبرامج عمليات
االقرتا�ض للم�شاريع التي مت متويلها ولثالث �سنوات
على الأق���ل ،ح�سب الأول ��وي ��ات ،ووف �ق� ً�ا ل�سيا�سة
و�إ�سرتاتيجية خطة التنمية وتقدم ملجل�س الوزراء
�سنويا لإقرارها واملوافقة عليها ،وال يجوز اخلروج
عنها �إال مبوافقة جمل�س ال��وزراء بنا ًء على عر�ض
م�شرتك من وزارتي التخطيط والتنمية واملالية.
18
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•ال يجوز تقدمي �أي طلب للح�صول على دفعة
مقدمة ل�ل�إع��داد والتح�ضري لأي م�شروع ميول
بقرو�ض خارجية �إال بعد موافقة رئي�س جمل�س
ال ��وزراء بناء على عر�ض م�شرتك من وزارتي
التخطيط والتنمية واملالية.
•وزارتا التخطيط واملالية هما اجلهتان املخولتان
بالتفاو�ض �أو التوقيع ب��الأح��رف الأوىل على
االتفاقيات لتمويل م�شاريع تنموية.
•يراعى احل�صول على تفوي�ض من رئي�س جمل�س
ال� ��وزراء ق�ب��ل ال�ت��وق�ي��ع ب��الأح��رف الأوىل على
ب.ا?3Dا(+اتMا?LباتMا?HD
اتفاقيات القرو�ض.
Mا?GN,Dات اا? ة:جT
•ت�ق��وم اجل�ه��ة امل�ستفيدة بالتن�سيق م��ع وزارة
التخطيط بعد التوقيع على م�شروع اتفاقية •على �أي جهة وردت �أو ترد لها معونات خارجية �أن
القر�ض ب�إعداد املذكرة التف�سريية ورفعها �إىل تتخذ الإج��راءات التالية يف حالة تفوي�ض اجلهة
الأم��ان��ة العامة ملجل�س ال ��وزراء خ�لال ف�ترة ال امل�ستفيدة بالتوقيع على املعونة:
تتجاوز ثالثة �أ�سابيع من تاريخ التوقيع عليها• ،تر�سل �إىل كل من وزارة املالية ووزارة التخطيط
مع �إرفاق عدد()50خم�سني ن�سخه من املذكرة �صورة معتمده من كل اتفاقية معونات مو�ضحا بها
التف�سريية ،وع��دد ( )50خم�سني ن�سخه من تواريخها واجلهة املقدمة للإعانة وقيمتها وامل�شروع
املخ�ص�ص لها وباقي �شروط الإعانة.
االتفاقية باللغة العربية.
•ت�ق��وم اجل�ه��ة امل�ستفيدة بالتن�سيق م��ع وزارة •يف حالة امل�ساعدات النقدية يراعي فتح ح�ساب
التخطيط ووزير الدولة ل�شئون جمل�سي النواب خا�ص لكل اتفاقية بالبنك املركزي اليمني �ضمن
وال�شورى ف��ور ت�سلمها ق��رارات جمل�س الوزراء ح�سابات احلكومة املتنوعة ذات الأر�صدة.
باملوافقة على اتفاقيات القرو�ض مبوافاة جمل�س •تفتح ح�سابات املعونات لدى البنك املركزي دون �سواه.
ال �ن��واب ب��ال�ع��دد امل�ط�ل��وب م��ن ن�سخ اتفاقيات •تودع يف احل�سابات املفتوحة بالبنك املركزي جميع
القرو�ض ومذكراتها التف�سريية باللغة العربية ،املبالغ املح�صلة من املعونة.
خالل فرتة ال تتجاوز ع�شرة �أيام عمل من تاريخ •يجب على اجلهة املخت�صة التي وردت �أو ترد لها
موافقة جمل�س ال��وزراء على اتفاقية القر�ض ،معونات �أن تقوم بح�صر النفقات الكلية للم�شروع
خ�لال ه��ذه املرحلة تعمل احلكومة على بذل املخ�ص�ص ل��ه املعونة بحيث ميكن التعرف على
امل�ساعي ل��دى جمل�س ال�ن��واب ل�سرعة البت يف املبالغ التي متول امل�شروع من املعونة الأجنبية.
االتفاقيات املراد امل�صادقة عليها ،وبعد م�صادقة •ت�ضاف املعونات العينية املخ�ص�صة ال�ستخدام
جمل�س النواب على هذه االتفاقيات تقوم وزارة اجلهات احلكومية امل�ستفيدة باملخازن طبقا لقانون
التخطيط بالتن�سيق مع اجلهة امل�ستفيدة مبتابعة املناق�صات واملزايدات احلكومية والئحته التنفيذية
جمل�س النواب ،ال�ستكمال �إج��راءات امل�صادقة ومبا ال يتعار�ض مع ما ورد من �أحكام باالتفاقيات
اخلا�صة بها.
وفقا لإحكام الد�ستور.
•ت�شرف وزارة التخطيط على جميع مراحل وت�شري املادة رقم ( )7من الالئحة على �أنه عند �إبرام
�إج ��راءات الت�صديق على االتفاقيات اخلا�صة العقود التنفيذية لتنفيذ امل�شاريع املمولة بقرو�ض
بامل�شاريع املمولة خارجي ًا ،ل�ضمان نفاذها يف خارجية يجب مراعاة ما يلي:
•الت�أكد من ع��دم تعار�ض بنود �شروط العقود مع
املواعيد املحددة.
•على وزارة التخطيط �إب�لاغ اجلهات املقر�ضة ن�صو�ص اتفاقيات وبروتوكوالت القرو�ض املربمة
مع اجلهات املقر�ضة.
بامل�صادقة النهائية عرب وزارة اخلارجية.
•بعد ا�ستكمال كافة �إج��راءات امل�صادقة وبدء نفاذ •االل�ت��زام باملعايري وال�شروط املرجعية للم�شروع
اتفاقية القرو�ض تقوم وزارة التخطيط ب�إخطار وا�ستكمال �إجراءات امل�صادقة على العقد من قبل
ال� ��وزارات واجل �ه��ات امل�ستفيدة للبدء يف تنفيذ اجلهات املحددة يف اتفاقية التمويل �أو الربوتوكوالت

اتفاقيات القرو�ض لتمويل امل�شاريع املخ�ص�صة لها.
•حتفظ �أ� �ص��ول االت�ف��اق�ي��ات امل��وق�ع��ة وامل�صادق
عليها م��ن ال�سلطات املخت�صة ل��دى ك� ٍ�ل من
وزارة املالية ووزارة التخطيط والبنك املركزي
اليمني .ويراعى احل�صول على ثالثة �أ�صول من
االتفاقيات املوقعة لهذا القر�ض ،وعند تعذر
ذلك حتفظ �أ�صول االتفاقيات يف البنك املركزي
اليمني ،وحتتفظ كل من وزارة املالية ووزارة
التخطيط بن�سخ معتمدة من الن�سخ الأ�صلية.

تBT(Hات(اAا?MM-8ا?GN,DاتMا?Lباتا?اجTةR3ا?SNLDةا?THDTة

التنفيذية املتفق عليها مع املانحني.
و�أ�سبابها وكيفية حلها ،وتقدمي مقرتحات لتطوير
•تقدمي ن�سخ من العقود التنفيذية لكل من وزارتي وحت�سني الأداء وف�ق� ً�ا للربنامج الزمني للم�شروع
ً
ومن�سوخا �إىل وزارة
التخطيط والتنمية وامل��ال�ي��ة واجل �ه��از املركزي بالتن�سيق مع اجلهات املعنية،
املالية واجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة.
للرقابة واملحا�سبة.
•يتم اختيار اال�ست�شاريني امل�ؤهلني للإ�شراف على
تنفيذ امل�شاريع املمولة بقرو�ض خارجيةً ،
وفقا
@7ابة
- ?Q;D
)Mا?Lا.ا? -
لإحكام االتفاقيات والقوانني النافذة.
- R3Dا?7ابة
Mا? ابة
•يتم اختيار م��دراء امل�شاريع والعاملني بوحدات تنفيذ
P@+ا?MM-8ا?3Dا(+ات
امل�شاريع املمولة بقرو�ض �أو م�ساعدات خارجية وفقا ملبد�أ
Mا?Lبات اا? ة:جT
املناف�سة وال�شروط املرجعية املتفق عليها مع املمولني.
تن�ص املادة رقم ( )4من قانون اجلهاز رقم ()39
كما �أن امل��ادة رق��م ( )8من الالئحة ت�شري �إىل �أن لعام 1992م �أن اجلهاز يهدف �إىل:
تتوىل وزارة التخطيط بالتن�سيق مع وزارة املالية ممثلة •حتقيق رقابة فعالة على الأم��وال العامة والت�أكد
مب�صلحة اجلمارك من الناحيتني الفنية والقانونية من ح�سن �إدارت�ه��ا من حيث الإقت�صاد والكفاءة
مراجعة ودرا�سة واعتماد القوائم الأ�سا�سية لل�سلع والفعالية.
واملواد واملعدات وو�سائل النقل املطلوب �إعفا�ؤها من •امل�ساهمة يف تطوير �أداء الوحدات اخلا�ضعة لرقابة
الر�سوم اجلمركية والعوائد الأخرى جلميع امل�شاريع اجلهاز على الأخ�ص يف املجاالت املالية والإدارية.
الإمنائية املمولة بقرو�ض وم�ساعدات �أو معونات �أو •امل�ساهمة يف ت�ط��وي��ر ورف ��ع م�ستوى �أداء مهنة
منح خارجية ،على �أن تكون معمده م��ن ال ��وزارات املحا�سبة واملراجعة يف اجلمهورية اليمنية.
ووحدات تنفيذ امل�شاريع.
ولتحقيق هذه الأهداف فان اجلهاز وفقا الخت�صا�صاته
وتن�ص امل ��ادة رق��م (� )9أن��ه على جميع ال ��وزارات املحددة يف املادة رقم( )7من قانونه ميار�س العديد
واجل�ه��ات امل�ستفيدة التي تنفذ ومت��ول م�شروعاتها من االخت�صا�صات والتي منها ما يخ�ص مو�ضوعنا،
بقرو�ض ومنح �أو م�ساعدات خارجية االل �ت��زام يف ويت�ضح ذلك من خالل ما جاء يف الفقرتني (ط،ي)
م�شروعاتها تلك بالعمل ً
طبقا لأحكام م��واد قانون من هذه املادة على النحو الآتي:
املناق�صات واملزايدات واملخازن احلكومية والئحته ط -م��راج �ع��ة ال �ق��رو���ض وال �� �س �ل��ف وامل �� �س��اع��دات
التنفيذية ،م��ع الأخ��ذ يف االع�ت�ب��ار �أي��ة ن�صو�ص �أو والت�سهيالت االئتمانية التي عقدتها الدولة �أو �أحد
�إج��راءات حمددة تت�ضمنها اتفاقيات �أو بروتوكوالت اجلهات اخلا�ضعة لرقابة اجلهاز وفح�ص الوثائق
القرو�ض وامل�ساعدات واملنح والهبات اخلارجية.
وامل�ستندات والعقود ،واالتفاقيات املتعلقة بها،
وت�شري املادة رقم ( )10من نف�س الالئحة على �أنه والت�أكد من قيدها يف الدفاتر وال�سجالت �سوا ًء يف
يجب على اجلهات امل�ستفيدة و�ضع خطط وبرامج حالة االقرتا�ض �أو حالة الإقرا�ض ،وعلى اجلهاز
تنفيذيه �سنوية خ�لال ف�ترة تنفيذ امل���ش��روع ،ورفع التثبت يف احل��ال��ة الأوىل م��ن توريدها للخزائن
تقارير دوري��ة و�سنوية عن �سري ا�ستخدام القرو�ض العامة �أو خمازنها ،والتحقق من فعالية ا�ستخدامها
وامل���س��اع��دات وامل�ن��ح وال�ه�ب��ات اخل��ارج�ي��ة وامل�شاريع يف املجاالت املحددة لها ،والتثبت يف احلالة الثانية
املمولة منها �إىل وزارت��ي التخطيط والتنمية واملالية م��ن حت�صيل وت��وري��د �أ��ص��ل القر�ض وف��وائ��ده �إىل
واجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة ،على �أن ي�شمل اخلزائن العامة يف املواعيد وبال�شروط املحددة يف
التقرير اال�ستخدام املايل واالجن��از املادي وامل�شاكل العقود واالتفاقيات اخلا�صة بها.
وال�صعوبات و�أ�سبابها ومقرتحات حلها.
ي -مراجعة املنح والهبات والتربعات املقدمة من �أو
�أما املادة رقم ( )11فقد �أ�شارت �إىل �أنه على وزارة �إىل جهات حملية �أو خارجية ،للت�أكد من اتفاقها مع
التخطيط متابعة م�ستوى تنفيذ امل�شاريع املمولة القوانني واللوائح والقرارات النافذة ،ومراعاتها
بقرو�ض وم�ساعداتً ،
وفقا التفاقيات وبروتوكوالت للقواعد املعمول بها وال�شروط ال��واردة يف العقود
القرو�ض وامل�ساعدات واملعونات واملنح ،ورف��ع نتائج واالتفاقيات املتعلقة بها.
املتابعة �إىل جمل�س الوزراء يف تقارير دورية و�سنوية ،كما �إن اجلهاز �إ�ضافة �إىل هذه االخت�صا�صات ميار�س
تت�ضمن م�ستوى تنفيذ امل�شاريع فعليا و�أوجه الق�صور يف جم��ال الرقابة على تنفيذ اخلطة وتقييم الأداء

وفقا للمادة رقم ( )8على �أ�سا�س معايري الإقت�صاد
والكفاءة والفعالية العديد من االخت�صا�صات ،وما
يهمنا هنا هي الفقرات الآتية:
�أ -املراجعة و�إب��داء ال��ر�أي ب�ش�أن خطط وم�شروعات
التنمية الإقت�صادية والإجتماعية ،ومتابعة وتقييم
الربامج اخلا�صة بتنفيذها ،للتحقق من �أن النتائج
الفعلية املحققة تتفق مع ما هو خمطط ومر�سوم
لها ،من حيث التكاليف والتوقيت الزمني والأهداف
ً
وطبقا لل�شروط واملوا�صفات املحددة.
ز -فح�ص درا�سات اجل��دوى الإقت�صادية مل�شروعات
التنمية واال�ستثمار ،وتقييم �سيا�سات وو�سائل التمويل
بتنفيذها ،و�إب��داء ال��ر�أي ب�ش�أن الآث��ار الإقت�صادية
والإجتماعية املرتتبة على تنفيذها وت�شغيلها.
ح -مراجعة وتقييم العقود واالتفاقيات التي �أبرمتها
اجلهات اخلا�ضعة لرقابة اجلهاز مع الغري ،للتثبت
من قانونيتها وت�ضمينها �شروط والتزامات عادلة،
على نحو ي�ضمن احل�ف��اظ على الأم ��وال العامة،
والت�أكد من خلو العقود واالتفاقيات من �أي �شروط
جمحفة �أو خمالفة للقوانني واللوائح والقرارات
والأنظمة النافذة.
ط -متابعة تقييم القرو�ض واملنح وامل�ساعدات املربمة
مع الدول واملنظمات الدولية والإقليمية واملمنوحة
من البنوك الأجنبية واملديونية مع العامل اخلارجي،
ومتابعة ا�ستهالك كل منها ،والت�أكد من �صحة
احت�ساب الفوائد امل�ستحقة عليها.
ي -التثبت بوجه خا�ص من �صحة الأ�سباب التي �أدت
�إىل عدم �صرف كل �أو بع�ض االعتمادات اخلا�صة
مب�شاريع التنمية ،و�أن الوفر يف اعتماد معني مل يكن
يق�صد به مواجهة التجاوز يف خم�ص�ص لعمل �أخر
ومل يكن الوفر �أي�ضا على ح�ساب اجلودة �أو الدقة �أو
الت�أخري يف تنفيذ �أي من تلك امل�شاريع.
و�إزاء ما تقدم فانه البد ملراجعي اجلهاز املركزي للرقابة
واملحا�سبة �أثناء مراجعتهم للقرو�ض واملعونات والهبات
اخلارجية يف اجلمهورية اليمنية �أن يراعوا الآتي:
•الأ��س����س ال�ت��ي على �ضوئها مت �إب� ��رام اتفاقيات
بروتوكوالت القرو�ض وامل�ساعدات واملنح والهبات
اخلارجية.
•ال�ضوابط الالزمة لإب��رام اتفاقيات بروتوكوالت
القرو�ض وامل�ساعدات واملعونات واملنح اخلارجية.
•�إج��راءات �إب��رام اتفاقيات وبروتوكوالت القرو�ض
وامل�ساعدات واملعونات واملنح والهبات اخلارجية.
•�إج��راءات تنفيذ اتفاقيات وبروتوكوالت القرو�ض
واملعونات وامل�ساعدات والهبات واملنح اخلارجية.
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رئي�سة املجل�س اجلهوي للح�سابات بالرباط  -املغرب
نق ًال ع��ن جملة ال��رق��اب��ة املالية  -ال���ص��ادرة ع��ن املجموعة العربية
للأجهزة العليا للرقابة املالية  -كانون الأول (دي�سمرب) 2007

وت�ؤكد على �أهمية الكالم من وجهة نظر الإ�سالم
يف هذا املو�ضوع �أمور عديدة ،منها:
•�أوال :دعوة امل�ؤ�س�سات املخت�صة الدولية مبراقبة
املال العام� ،إىل مبادئ و�سلوكيات يف الت�سيري
والتدبري جند اغلبها يف جذور ديننا احلنيف.
•ثانيا :قلة العلم واملعرفة بالنظم الإ�سالمية
يف هذا املو�ضوع ،حيث �إننا نفكر ونت�صرف
وك ��أن مرجعيتنا الإ�سالمية ال تتعدى بع�ض
�ش�ؤون العبادات.
وقد اخرتنا منطلقنا لهذا الدر�س �آي��ة من �سورة
�آل عمران وه��ي قوله ت�ع��اىلَ }:و َم��ا َك��انَ ِل َن ِب ٍ ّي �أَن
َي ُغ َّل َو َمن َي ْغ ُل ْل َي��أْ ِت بمِ َ ا َغ َّل َي ْو َم ال ِق َيا َم ِة ُث َّم ُت َو َّفى
ُك� ُّل َن ْف ٍ�س َّما َك َ�سبَتْ َوهُ � ْ�م َال ي ُْظ َل ُمونَ { �سورة �آل
عمران ،الآية ( ،)161وما كان لنبي �أن ُي َغل �أو
َي ُغل ،والأوىل ق��راءة ور���ش ورج��ح الطربي قراءة
َي ُغل مبعنى ما الغلول من �صفات الأنبياء� ،أي ما
�صح وال ا�ستقام �شرعا وال عقال لنبي من الأنبياء
�أن يخون يف الغنيمة ،والنفي هنا نفي لل�ش�أن وهو
ابلغ من نفي الفعل ،الن املراد هنا انه ال يت�أتى وال
ي�صح �أن يت�صور ف�ضال على �أن يح�صل ويقع ،وقال
الذين قرءوا بـ( َيغل) مبعنى ال يجوز لأحد �أن يخون
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وال �سيما يف التعامل مع النبي �صلى اهلل عليه و�سلم،
فالآية كما �أورد القرطبي �صاحب التف�سري ال�شهري،
نزلت يف معنى نهي النا�س عن اخليانة يف الغنائم
والتوعد عليها و�أنه كما ال يجوز �أن يُخان الر�سول �صلى
اهلل علية و�سلم ،ال يجوز �أن يخان غريه ،لكنه خ�صه
بالذكر الن اخليانة معه ا�شد وقعا و�أعظم وزرا ،لأن
املعا�صي ُت ّ
عظم بح�ضرته لتعينّ توقريه ،والوالة �إمنا
هم على �أم��ر الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ،فلهم
حظهم من التوقري ،قال املف�سرون وتف�سري"ومن يغلل
ي�أتي مبا غل يوم القيامة"� ،أي �أن من اخذ �شيئا خفية
ي�أتي به يوم القيامة حامال �إي��اه على ظهره ورقبته
معذبا بحمله وثقله ،مرعوبا ب�صوته وقد ف�ضح ب�إظهار
خيانته على ر�ؤو�س الأ�شهاد.
لقد حكم ديننا احلنيف من خالل هذه الآية �أن اختال�س
املال العام يعترب من الغلول ومعنى الغلول اخذ ال�شيء
خفية وخيانة وهو كبرية من الكبائر ،وبينّ �أن االعتداء
عليه جرمية وان حمايته فري�ضة ،وهذا ما �سنتناوله يف
حمورين:
املحور الأول� :س�أتطرق �إىل موقف ال�شريعة الإ�سالمية
م��ن التعدي على امل��ال ال�ع��ام ،بالرجوع �إىل القر�آن
الكرمي واحلديث ال�شريف.
واملحور الثاين� :س�أتطرق فيه �إىل ال�ضوابط التي و�ضعها

الإ�سالم حلماية امل��ال العام ،وهي �ضوابط تنظيمية
�شرعية وقانونية وعقدية ،مع حماوالت مقارنتها مع ما
تنادي به املنظمات الدولية ،لن�ستخل�ص �أهم الدرو�س
التي ميكن العمل بها يف هذا املجال.
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لقد اجمع العلماء �أن على الغا ّل� ،أي كل من �أخذ املال العام،
�أن يرد ما غله �أو ا��س�ترداده منه وت�سليمه للإمام �أو من
ميثله يف هذا املجال ،حتى يودعه يف بيت مال امل�سلمني ،و�أن
للإمام �أن ي�ؤدب كل من فعل هذه الفعلة ويعاقبه بالعقاب
الذي ينا�سب فعله ،يقول القرطبي يف هذه الآية �أن الثواب
والعقاب يف هذه احلالة متعلق بك�سب العمل.
�إن هذه الآية و�إن كانت تطرقت �إىل مو�ضوع اخليانة يف
الغنائم ،ف�إن معناها وحكمها يتعدى وميتد �إىل كل من
ي�أخذ ما لي�س له بحق من الأموال العامة� ،إما عن طريق
االختال�س �أو النهب �أو الر�شوة �أو الهدية �أو املحاباة،
ففي االختال�س والنهب روى الإمام م�سلم يف �صحيحه،
عن عمرية بن �أبي عدي الكندي ،قال �سمعت ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم يقول":من ا�ستعملناه منكم على
ً
خميطا (�إبرة) فما فوقه كان غلوال ي�أتي به
عمل فكتمنا
يوم القيامة ،قال فقام �إليه رجل ا�سود من الأن�صار ك�أين
انظر �إليه فقال يا ر�سول اهلل� :إقبل عني عملك (�أي �إقبل
ا�ستقالتي) .قال :وما لك؟ قال� :سمعتك تقول كذا وكذا،
قال �صلى اهلل عليه و�سلم :و�أنا �أقوله الآن من ا�ستعملناه
منكم على عمل فليجيء بقليله وكثريه فما �أوت��ي منه
�أخذ وما نهي عنه انتهى" .واحلديث ين�ص على وجوب
اكتفاء العامل� ،أي املوظف ،مبا اوجب له الإمام من �أجرة
على عمله ،فال ي�أخذ زيادة عليها� .إىل جانب االختال�س
جن��د يف النظام الإ��س�لام��ي �أن �أم ��ورا غ�يره تدخل يف
حكم الغلول ،ومنها هدايا املوظفني ،روى �أب��و داود يف
�سننه والبخاري وم�سلم يف �صحيحيهما ،عن �أبي حُ ميد
ال�ساعدي �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم خطب يف
النا�س ،وقال�" :أما بعد ف�إين ا�ستعمل رجاال منكم على
�أمور مما و ّالين اهلل ،في�أتي �أحدكم فيقول هذا لكم ،وهذا
هدية �أهدية �إيل ،فهال جل�س يف بيت �أبيه و�أمه حتى ت�أتيه
هديته �إن كان ً
�صادقا ،فواهلل ال ي�أخذ �أحدكم منها �شيئا
بغري حق �إال جاء يحمله يوم القيامة".
واقتدى ال�صحابة ب�سنة امل�صطفى ،حيث التزموا
بحفظ امل��ال ومراقبة جمعه و�إن�ف��اق��ه ،ق��ال عمر
ر�ضي اهلل عنه� :أال �إين ما وجدت �صالح هذا املال

DاSةا?Dا=ا?,اR3AاA\Y

�إال يف ث�لاث� :أن ي�ؤخذ يف ح��ق ،ويعطى يف حق،
ومينع من كل باطل.
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�إن مبادئ الإ�سالم و�أحكامه ،يف هذا املو�ضوع تنطلق
من كون ملكية الإن�سان للمال لي�ست �إال ملكية وكالة
وا�ستخالف ،قال تعاىلِ �}:آم ُنوا ِباللهَّ ِ َور َُ�سو ِل ِه َو�أَن ِف ُقوا
ممِ َّ ا َج َع َل ُكم ُّم ْ�س َت ْخ َل ِف َني ِفي ِه{ �سورة احلديد الآية،7
وامل��ال يف الإ��س�لام لي�س هدفا قائما يف ح��د ذاته،
بل هو و�سيلة لتحقيق هدف �سام وهو قيام الأفراد
ال�س َفهَا َء �أَ ْم َوا َل ُكمُ
واجلماعات ،قال تعاىلَ }:و َال ُت�ؤْ ُتوا ُّ
ا َل ِتي َج َع َل اللهَّ ُ َل ُك ْم ِق َيام ًا{ �سورة الن�ساء الآي��ة ،5
�أي ت�ق��وم بها �أح��وال�ك��م ومعاي�شكم .ف��امل��ال ي�شكل
الع�صب الرئي�سي للحياة ،ولهذا اعتربه الإ�سالم من
ال�ضرورات اخلم�س الذي جاءت ال�شرعية الإ�سالمية
حلفظها وحمايتها ،ويكون ذلك ب�أمرين:
•�أوال :ما يقيّم �أركانها ويثبت قواعدها.
•ثانيا :ما يدر�أ عنها االختالل الواقع �أو املتوقع فيها.
ويف هذا ال�صدد و�ضعت ال�شريعة الإ�سالمية القواعد
والأ�س�س العامة التي تنظم املعامالت املالية ب�صفة
عامة واملال اخلا�ص ب�صفة خا�صة ،كما جاءت بالأحكام
والقواعد التف�صيلية لأغلبها ،تاركة الجتهادات علماء
امل�سلمني م�س�ؤولية مالءمتها ح�سب الع�صر واملكان،
وفق �ضوابط ال حتيد عن �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية،
�سن�ستعر�ض منها كما �أ�سلفت ال�ضوابط ال�شرعية
وال�ضوابط التنظيمية وال�ضوابط العقدية.
ا? Nاب"ا?T+-ة: KM،
R
 .1االلتزام باحلالل واحلرام يف �صرف املال العام،
وال�سلوك يف �صرف املال العام ال يحيد عن باقي
ال�سلوكيات الإن�سانية يف الأخ��ذ بهذه القاعدة،
و� �ص��رف امل��ال ال �ع��ام يف ال��وج��وه امل���ش��روع��ة غري
املحرمة املحددة بالدين ،قال اهلل تعاىلَ }:يا �أَ ُّيهَا
ا َّل ِذينَ �آ َم ُنوا �أَن ِف ُقوا ِمن َط ِّي َب ِات َما َك َ�س ْب ُت ْم وَممِ َّ ا
�أَ ْخ َر ْج َنا َل ُكم ِّمنَ الأَ ْر� ِ��ض َو َال َت َي َّم ُموا ا َ
خل ِب َيث ِم ْن ُه
ُتن ِف ُقونَ َو َل ْ�س ُتم ِب� ِآخ ِذي ِه ِ�إ َّال �أَن ُت ْغ ِم ُ�ضوا ِفي ِه و َْاع َل ُموا
�أَنَّ اللهَّ َ َغ ِن ٌّي َح ِميدٌ{ �سورة البقرة الآي��ة ،267
واعتمادا على ذلك �أوجبت ال�شريعة الإ�سالمية
احلر�ص على طلب احلالل واالمتناع عن ارتكاب
احل��رام يف �إنفاق امل��ال العام ،و�أو�صت ب��أن يكون
الإنفاق لل�صالح العام ولل�ضرورة وبقدرها ،عمال
مبا تقت�ضيه احلاجة وعمال بالقاعدة ال�شرعية "ما
ال يتم الواجب �إال به فهو واجب".

 .2القوام �أو االعتدال يف �صرف املال العام ،ويق�صد
باالعتدال يف �صرف املال العام توظيفه والت�صرف
فيه يف موا�ضعه ول�ل�أه��داف املخ�ص�صة ل��ه ،مع
جتنب مظاهر الإ�سراف والتبذير والتقتري ،وهو
ما ي�سمى حاليا اال�ستعمال الأمثل للموارد ،ومبادئ
الفعالية والنجاعة واالقت�صاد ال��ذي تقرتن به،
وتدعو للعمل بها منظمات دولية ،كاملنظمة الدولية
للأجهزة العليا للرقابة املالية ،وت�صف كل تدبري
حتلى بها واحرتمها بالتدبري احلكيم �أو التدبري
الفعال ،وتعرف الفعالية ب�أنها �صرف للنفقات من
اجل الأهداف املر�صودة لها� ،أما النجاعة فتعرف
على �إنها حتقيق لنفقات وم�شاريع معينة ب�أقل تكلفة
�أو حتقيق بنف�س التكلفة لنفقات وم�شاريع �أهم� ،أما
االقت�صاد فيتعلق بكيفية اقتناء املدخالت من مواد
�أولية وموارد ب�شرية ومالية ،ب�أقل تكلفة وبالنوعية
املنا�سبة ويف الوقت املطلوب.
وه � ��ذه امل� �ب ��ادئ اه��ت��م ب �ه��ا دي �ن �ن��ا احل �ن �ي��ف ،ق��ال
َ
تعاىل}:وا َّل ِذ َين �إِ َذا �أَن َف ُقوا لمَ ْ ي ُْ�س ِر ُفوا َولمَ ْ َيقْترُ ُ وا َو َك َان
َبينْ َ َذ ِل َك َقو ً
َاما{ �سورة الفرقان الآية  ،67والقوام معناه
يف اللغة :العدل واال�ستقامة واالعتدال ،وت�سوية ال�شيء
ب�إزالة اعوجاجه ،وهو نظام الأمر وعماده ،والإ�سراف
ه��و جم ��اوزة احل��د يف ك��ل ��ش��يء ،ومنها النفقة ،قال
القرطبي" :هو الإفراط يف ال�شيء وجماوزة احلد فيه"،
�أما التبذير فقد ا�صطلح الفقهاء على �أنه "الإنفاق يف
غري احلق املطلوب من املال" ،وهذا يختلف باختالف
احلقوق املطلوبة من �صاحب امل��ال ،والتي من �أهمها
حق اهلل وحق النا�س ،وقد اجتهد بع�ض العلماء لتحديد
االختالف ما بني الإ�سراف والتبذير ومنهم اجلرجاين
يف قوله :الإ�سراف �صرف ال�شيء فيما ينبغي زائدا عما
ينبغي� ،أما التبذير فانه �صرف ال�شيء فيما ال ينبغي،
�أما التقتري ف�إنه منع �صرف املال يف احلق الذي فيه.
ونظرا ملحدودية املال العام بالن�سبة للمتطلبات ،ف�إذا مت
�صرفه دون اعتبار مقادير احلقوق وال مواقع احلقوق
فذلك يعني تق�صريا �أو ً
منعا حلقوق الآخ��ري��ن ،وكما
قال املاوردي :كل �سلف فب�إزائه حق م�ضيع و�أنه بتبذيره
املال قد ي�ضع ال�شيء يف غري موقعه لأن املال وخ�صو�صا
املال العام �أقل من �أن يو�ضع يف كل مو�ضع من حق وغري
حق ،لأن املال يقل عن احلقوق وبكثري عن الواجبات،
ف�إذا �أعطي غري امل�ستحق فقد مينع م�ستحق ،وما يناله
من الذم من منع امل�ستحق �أكرث مما يناله من احلمد
لإعطاء غري امل�ستحق.
 .3االهتمام بالرتتيب ال�شرعي للم�صالح العامة وقد
ق�سمها الفقهاء �إىل ثالثة �أق�سام:
 ال�ضروريات :وهي احلاجات وامل�صالح التي ال بدمنها يف قيام م�صالح الدين والدنيا ،وتدخل يف

هذا الباب على �سبيل املثال كل امل�صالح املتعلقة
بالأمن والدفاع والعدالة وال�صحة والتعليم.
 احلاجيات :وهي امل�صالح واحلاجيات التي ت�سعى�إىل التو�سعة ورفع ال�ضيق عن النا�س يف حياتهم
وي��دخ��ل يف بابها جميع امل��راف��ق االقت�صادية
واخلدمات العامة.
 التح�سينيات :وهي امل�صالح التي ت�أخذ مبا يليقمبحا�سن العادات وتدخل فيها كل النفقات التي
توفر راحة الإن�سان وترويحه عن نف�سه.
 .4العدالة :وقد قال ت�ع��اىل�ِ }:إنَّ اللهَّ َ َي��أْ ُم� ُر ُك� ْ�م �أَن
ُت�ؤَدُّوا الأَ َما َن ِات ِ�إلىَ �أَهْ ِلهَا{ �سورة الن�ساء الآية،58
وق��الَ }:ي��ا �أَ ُّي� َه��ا ا َّل� ِ�ذي��نَ �آ َم� ُن��وا ُك��و ُن��وا َق � َّو ِام� َ
ين للِهَّ ِ
ُ�ش َهدَا َء ِبا ْل ِق ْ�س ِط{ �سورة املائدة الآية  ،8وهاتان
الآيتان وما يف معناهما تهمان جميع �أحوال النا�س
واملكلفني مبا فيها �أوجه تدبري املال العام� ،سواء يف
�صرفه �أو يف حت�صيله.
وقد ن ّبه النبي �صلى اهلل عليه و�سلم من ي�أخذ مال
امل�سلمني بغري حق ،وي�ضعه يف غري حقه ،ومينع عنه
حقوق �آخرين ..فقال�" :إن رجاال يتخو�ضون يف مال
اهلل بغري حق فلهم النار يوم القيامة" ،وك��ان عمر
ر�ضي اهلل عنه حري�صا على تطبيق هذا املبد�أ على
والته.
ويحكى �أنه تلقى من واليه عتبة بن فرقد طعاما جيدا
وعلم �أن امل�سلمني يف تلك الوالية ال يكتفون وبالأحرى
�أن ي�أكلوا مثله ،ف��ردّه له وكاتبة قائال �إن��ه لي�س من
كدّك وال ك ّد �أم��ك� ،إنه لي�س نتيجة لعملك وال ورثته
ف�أ�شبع من قبلك من امل�سلمني يف رحالهم ،مما ت�شبع
يف رحلك .فهذه تو�صية ب�أن يكون التنا�سب بني م�ستوى
عي�ش العامل وم�ستوى عي�ش الذين يتوىل عليهم.
وتطبيق العدالة كان يتم �إزاء �سائر النا�س بغ�ض النظر
عن مذهبهم وديانتهم ،فقد بعث ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم عبداهلل بن رواحة �إىل يهود خيرب ل ُي َخ ِّر�ص
عليهم ثمارها �أي ليقدر غلتها وي�أخذ ن�صيب بيت
املال فيها ،فحاول اليهود �أن ير�شوه ليتغا�ضى عنهم يف
مقدار ما ي�أخذ منهم فقال لهم� :أتطعمونني ال�سحت
واهلل لقد جئتكم من عند �أح��ب النا�س �إيل ولأنتم
ابغ�ض �إيل وال يحملني بغ�ضي �إياكم وحبي �إي��اه �إال
اعدل بينكم ،فقالوا :بهذا قامت ال�سموات والأر�ض.
و�إىل جانب العدالة بني امل�س�ؤولني والأف ��راد ،وبني
الأفراد مهما كانت ديانتهم ،كان النظام املايل يعتمد
على العدل بني الأقاليم ،فكانت كل جهة و�إقليم تتوىل
حت�صيل مواردها و�إنفاقها على حاجياتها ،وال تنقل
�إىل بيت املال �إال �إذا كانت فائ�ضة عن حاجات �أهل
الإقليم املح�صلة منها ،وهذا ما يوافق الالمركزية
دون �أن يخل بالت�ضامن.
ال����ع����دد  16ي��ون��ـ��ي��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��و 2009م
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ا? Nاب"ا?تTDT(Hة:
�سن�ستعر�ض منوذجني هيكليني لتدبري ومراقبة املال
العام ،وهما بيت املال وديوان الأز ّمة ،ثم نتطرق �إىل
�أهم القواعد واملرتكزات التي تنظم امل�س�ؤولني عنه،
ففيما يخ�ص بيت املال مل يكن للأموال املقبو�ضة
وال املق�سومة ديوان جامع على عهده �صلى اهلل عليه
و�سلم و�أبي بكر ،بل كان املال يق�سم �شيئا ف�شيئ ًا،
ويعترب اخلليفة عمر ر�ضي اهلل عنه �أول من ان�ش�أ
بيت املال ،ال�سبب يف و�ضعه �أن �أبا هريرة قدم مبال
كثري من البحرين ،فا�ست�شار عمر النا�س ،فقال:
�إن �شئتم ِك ْلنا لكم وان �شئتم عددنا لكم عدّا ،فقام
رجل وقال :ر�أيت الأعاجم يدونون ديوانا فدون لنا
ديوانا ،ون�ش�أت بذلك فكرة بيت املال ،و�أن�ش�أ عمر
كذلك بيت املال الفرعي يف كل والية ،ليكون خا� ًصا
مبوارد وم�صاريف تلك الوالية وما يزيد ير ّد على
بيت املال املركزي ،وجعل لبيت املال �أمينا ،والذي
ال يقل �أهمية عن هذا التنظيم هو �أن �أم�ين املال
م�ستقل عن الوايل وعن القا�ضي.
بTتا?Dا=(H+ا?: TD@3D
F
ويعترب كتاب اخلراج للقا�ضي �أبي يو�سف �أف�ضل ما
كتب عن بيت املال ،وقد كتبه بنا ًء على طلب اخلليفة
العبا�سي /هارون الر�شيد ،الذي �أراد �ضبط ال�ش�ؤون
املالية يف خالفته ،ف�أو�ضح فيها م�صاريف وموارد
بيت امل��ال ،وتخ�ضع ه��ذه الإي ��رادات وامل�صروفات
لتنظيم داخلي حمكم على م�ستوى جميع مراحل
تنفيذها ال تتفوق عنه �أنظمة املراقبة الداخلية
املعمول بها حاليا �إال ب�إعتماد التقنيات احلديثة،
ومن عنا�صر هذا التنظيم:
 .1ت�سجيل وتقييد جميع �أوام��ر ال�صرف من ويلّ
الأم��ر قبل �إر�سالها للديوان املخت�ص بال�صرف،
وكذا جميع �أوامر حت�صيل الإيرادات قبل نفاذها،
وقد ف�سر ذلك ُقدامة بن جعفر يف كتابة"اخلراج
و�صناعة الكتابة" ،فقال :ومما يحتاج �إىل تقومي
هذا الديوان �أن تخرج كتب ا ُ
حل ُمول� ،أي الأموال التي
حتمل لبيت املال من جميع النواحي قبل �إخراجها
�إىل دواوينها لتثبت فيها ،وكذلك �سائر الكتب
النافذة �إىل �صاحب بيت املال من جميع الدواوين
مما ي�ؤمر باملطالبة من �صاحب بيت املال.
 .2اعتماد ت�أ�شرية القيد ،ويف ذلك يقول قدامة
ب��ن جعفر ،يكون ل�صاحب ه��ذا ال��دي��وان عالمة
على الكتب وال�صكاك واالطالقات يتفقدها الوزير
وخلفا�ؤه ويراعونها ويطالبون بها �إذا مل يجدوها
لئال يخطئ �أ�صحابها وامل��دي��رون لهذا الديوان
22
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فيختل �أمره وال يتكامل العمل به.
 .3اعتماد امل�ستندات املثبتة قبل ال�صرف ،فكان
ال يتم �صرف �أي مبلغ م��ن بيت امل��ال �إال مقابل
م�ستندات معتمدة من ذوي ال�ش�أن ،وحتفظ يف
ال��دي��وان كم�ستندات ت��دل على �صحة ال�صرف،
ولهذه امل�ستندات من��اذج �أورده��ا القلق�شندي يف
"�صبح الأع�شى" ،وميكن �أن جترى مقارنة
كتابه ُ
بني هذه امل�ستندات املثبتة وقائمة امل�ستندات املثبتة
التي تقرر مبقرر لوزير املالية.
� .4ضبط الإي��رادات وامل�صروفات ،كان يتم عرب
م�سك دفاتر الإيرادات وامل�صروفات ،وكان يعتمد
الت�سجيل فيما كان ي�سمى �آن��ذاك بتعليق املياومة
( ،)livre Journalوقد عر�ض النويري يف
كتابة (نهاية الإرب يف فنون الأدب) لكيفية �ضبط
امل�صروفات يف قوله( :والطريق املبا�شر يف بيت
امل��ال يف �ضبط امل�صروف �أن يب�سط جريدة على
ما ي�صل �إليه من اال�ستدعاءات والو�صوالت من
اجلهات و�أ�سماء �أرب��اب اال�ستحقاقات ،وم��ا هو
مقرر لكل منهم يف كل �شهر مبقت�ضى توقيعاتهم
�أو ما �شهدت به اال�ستمارات القدمية املخلدة يف
بيت املال ،ويُ�شطب ُقبالة كل ا�سم ما �صرف له �إما
نقدا من بيت املال �أو حوالة ُتف ّرع على جهة ،ويورد
جميع ذلك يف تعليق املياومة) ،ويفهم من قوله
اال�ستمارات املخلدة يف بيت املال اعتماد الأر�شيف
املايل الذي يحفظ احلقوق.
 .5مراقبة �ضبط املخازن ،ويتم من خاللها عرب
�سجالت �ضبط الكميات ال��واردة واملن�صرفة لكل
�صنف من املخزونات ،وكان ُي ّتبع يف �صرف املواد
القابلة للتلف قاعدة الوارد �أوال ال�صادر �أوال.
�أما فيما يخ�ص �أن�شطة التقارير فكان يُرفع تقريراً
�سنوي ًا عن امليزانية ،كما كانت ُترفع كل ثالث �سنوات
ك�شوف تف�صيلية ي�ستجلي فيها �صاحب بيت املال ما
ا�ستجد يف النواحي من �إيرادات �أو �إيرادات جديدة �أو
جهات �أعيد ا�ستغاللها ،ومل يكن لها �أ�صل يف الديوان،
ويقارن بني �إي��رادات وم�صاريف اجلهات ،ويطابق
بني �إي��رادات وم�صاريف اجلهات و�أر�صدة الديوان،
وتعترب هذه املقارنة التحليلية مما جترى به النظم
املالية واملحا�سبية احلديثة.
)NSاEا[ّC.ة(اWجLةا?T@,ا
?@7-ابةا? ً
Tا ):
وه��و يخت�ص يف مراقبة مالية ال��دواوي��ن ومراجعة
احل�سابات التي تقدمها هذه ال��دواوي��ن وك��ان يتبعه
جميع املوظفني املخت�صني مبراجعة احل�سابات يف
الواليات ،وهو ي�شبه �إىل ح ّد ما ما تقوم به املحاكم

املالية التي تتوىل مهام املراقبة العليا للمال العام.
واىل جانب ه��ذه الهياكل التنظيمية �أوىل احلكام
امل�سلمني الأهمية الأوىل للقائمني على �ش�ؤونه وو�ضعوا
معايري حمددة الختيارهم ،كما اتخذوا تدابري حمائية
لتتبعهم ،وعي ًا منهم �آنذاك �إن قيمة امل�ؤ�س�سات بقيمة
القائمني عليها.
�أوال :ح�سن اختيار امل�س�ؤولني :عمل النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم واخللفاء ال��را��ش��دون على �إ�سناد الوظائف
املالية �إىل من يكتمل فيه ال�صالح والكفاءة والأمانة،
ود�أب ��وا على اختيار الأ�صلح ،ق��ال �صلى اهلل عليه
و�سلم" :من ويل من �أمر امل�سلمني �شيئا فوىل رجال،
وهو يجد من هو �أ�صلح منه ،فقد خان اهلل ور�سوله"،
قال �إبن تيمية :ف�إن عدل عن الأحق الأ�صلح �إىل غريه
لأجل قرابة بينهما �أو والء عتاقة �أو �صداقة �أو موافقة
يف بلد �أو مذهب �أو جن�س �أو طريقة �أو لر�شوة ي�أخذها
منه �أو ملنفعة �أو ل�ضعف يف قلبه على الأحق �أو عداوة
بينهما ،فقد خان اهلل ور�سوله وامل�ؤمنني.
فكان �صلى اهلل عليه و�سلم وال�صحابة ال يُقدّمون من
طلب امل�س�ؤولية ،ففي ال�صحيحني عن النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم"�أن قوما دخلوا عليه ف�س�ألوه الوالية،
فقال� :إنا ال ُنوليّ �أمرنا هذا من طلبه".
فما هي ال�صفات املطلوبة يف القائمني على املال
العام� ،أو على ال�ش�أن العام ب�صفة عامة:
القوة والأمانة ،والقوة كما وردت يف القر�آن الكرمي
تعني القدرة اجل�سدية واملعنوية على حتمل متاعب
امل�س�ؤولية �إىل جانب القدرة العلمية ،وتقرتن هذه
القوة �أي�ضا بالكفاءة الأخالقية ،وهي قوة لأن املال
والنفوذ يغريان النف�س وي�ضعفانها.
احلفظ والعلم ،ورد يف ال�ق��ر�آن الكرمي على ل�سان
يو�سف قال تعــاىلَ }:قا َل اجْ َع ْل ِني عَ َلى َخ َزا ِئ ِن الأَر ِْ�ض
�إِنيِّ حَ ِف ٌيظ عَ ِليمٌ{ �سورة يو�سف الآية  ،55فكان يعمل،
با�ستكفاء الأمناء وتقليد الن�صحاء ،لتكون الأعمال
بالكفاءة م�ضبوطة والأموال بالأمناء حمفوظة.
ولقد جمع �أبو يو�سف يف كتابه "اخلراج" هذه ال�صفات
�ضمن كتاب ن�صيحة لهارون الر�شيد ملن يريد توليته
على �أم��ور الأم��وال ،وق��ال :ور�أي��ت �أن تتخذ قوما من
ال�صالح والدين والأمانة ومن وليت منهم ليكن فقيه ًا
عامل ًا م�شاور ًا لأهل الر�أي عفيف ًا ال يطلع النا�س منه
على عورة ،وال يخاف يف اهلل لومة الئم ،ف�إن مل يكن
عد ًال ثق ًة �أمين ًا ال ي�ؤمتن على الأموال.
ً
ثانيا :حتديد حقوق القائمني على املال العام وتدعيم
ا�ستقالليتهم :بينّ �صلى اهلل عليه و�سلم احلقوق
الراجعة ملدبري ال�ش�أن العام ليغنيهم عن احلرام
بعد توليتهم ،فقال �صلى اهلل عليه و�سلم":من
ويل لنا �شيئا فلم تكن له ام��ر�أة فليتزوج ،ومن
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مل يكن له �سكن فليتخذ م�سكنا ،ومن مل يكن له
مركب فليتخذ مركبا ،ومن مل يكن له خادم فليتخذ
خادما ،فمن اتخذ �سوى ذلك كنزا وابال جاء به
يوم القيامة غاال �أو �سارقا".
وكان عمر ر�ضي اهلل عنه ي�سند الأعمال لأ�صحاب ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم فقال له �أبو عبيدة :د ّن�ست
�أ�صحاب ر�سول اهلل ،فقال له عمر :يا �أبا عبيده �إذا مل
ا�ستعن ب�أهل الدين على �سالم ديني ..فبمن ا�ستعني؟!
قال� :أما �إن فعلت ف�أغنهم بالأمانة عن اخليانة� ،أي �إذا
ا�ستعنت بهم ف�أجزل لهم العطاء والرزق ،فال يحتاجون
وميدون �أيديهم �إىل ما �أُئتمنوا عليه.
ومن �ش�أن توفري احلقوق املادية لل�ساهرين على املال
العام� ،أي�ضا �أن يو ّثق ا�ستقاللهم ،ويف ذلك يقول الإمام
م��ال��ك :ال �أح��ب ل�صاحب املا�شية �أن ينزل ال�سعادة
(حم�صلو ال�ضرائب) عنده ،وال يعريهم دواب��ه خيفة
التهمة لكي يخففوا عنه ،فالواجب يف القائم على املال
العام �أن يكون م�ستقال لأن��ه مبا�شر لعمل يقت�ضي �أن
يكون يف القيام به م�ستقال بكفاية املبا�شرين ،وهذا
�شرط �أ�سا�سي ت�ن��ادي ب��ه املنظمة الدولية للأجهزة
العليا للرقابة املالية التابعة ل�ل�أمم املتحدة ،وميكن
�إج��راء مقارنة مع ما تدعو �إليه مدونات الأخالقيات
وال�سلوكيات لكربى امل�ؤ�س�سات املالية واملحا�سبية من
ا�ستقاللية �أع�ضائها يف عملهم وجتنب ا�ستفادتهم من
املزايا واملنح عند مزاولة مهامهم.
ثالثا� :إح�صاء ث��روة ال��والة والعمال وتتبعها� :أول من
اعتمد الت�صريح باملمتلكات عمر ر�ضي اهلل عنه
فكان يطلب من كل وايل وعامل �أن يكتب قائمة
مبا ميلك قبل �أن يوليه مع تتبع ثرواتهم ،ومنعهم
من اال�شتغال بالتجارة ومن تقبل العطايا والهدايا
ً
اعتبارا ملا ينبغي من جتنب ا�ستغالل نفوذهم ،فكان
يُ�صادر ما يك�سبونه من هذه الأعمال والهدايا ،فقد
�صادر مال �أبي مو�سى الأ�شعري على ال�شبهة واملظنة،
حينما كان واليا للب�صرة ،و�صادر مال احلارث بن
وهب الذي احتج ب�أنه تاجر مباله فنما ،ف�أجابه عمر
ما بعثنا بك للتجارة و�إمنا بعثنا بك للإمارة ،ومن
�أعجب النماذج على �شدة عمر يف تتبع ثروات عماله
فعله مع �صحابي جليل ك�أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه،
وكان عامله يف البحرين ،فقد بلغه �أنه �أثرى �أثناء
واليته ف�أح�صى ثروته و�صادر ما �شك يف م�صدره
وفوته لبيت املال ،وقال له :ا�ستعملتك على البحرين
و�أنت بال نعلني ثم بلغني انك ابتعت �أفرا�سا يا عدو
اهلل وعدو كتابه� ..أ�سرقت مال اهلل؟ قال �أبو هريرة:
ل�ست بعدو اهلل وع��دو كتابه ..و�إمن��ا �أن��ا ع��دو من
عاداهما ،ومل ا�سرق مال اهلل .فقال عمر :فمن �أين
اجتمعت لك � 10آالف درهم؟ قال :خيلي تنا�سلت

وعطائي تالحق و�سهامي تالحقت .فقب�ضها عمر
ً
اعتبارا ،لأن ظلم �أبي هريرة خري من التفريط
منه
يف حقوق امل�سلمني.
رابعا� :إلزامية تقدمي احل�ساب �أو حما�سبة القائمني
على امل��ال العام :ك��ان الر�سول �صلى اهلل عليه
و�سلم يبعث عماله على ال�صدقات �إىل الأقاليم
ويحا�سبهم بنف�سه وي ��أم��ر ال�صحابة بذلك،
واحلديث ال��وارد عند البخاري وم�سلم عن �أبي
حميد ال�ساعدي خري دليل على ذل��ك ،وكذلك
ما رواه م�سلم يف �صحيحه عن عمرية بن عدي
الكندي وقد مت التطرق �إليهم ب�إ�سهاب.
واقتدى ال�صحابة ب�سنة امل�صطفى ،فكان �أب��و بكر
يحا�سب عماله على امل�ستخرج واملن�صرف ،فقد حا�سب
معاذ بعد عودته من اليمن وقال له :ارفع ح�سابك.
وكان عمر يتخذ من مو�سم احلج لقا ًء �سنوي ًا ملحا�سبة
والته وع ّماله ،حيث يقدمون ح�ساباتهم بر�سم ال�سنة
املا�ضية ،وكان يح�ضر هذا املوعد ال�سنوي �أ�صحاب
املظامل وال�شكاوى لعر�ض ق�ضاياهم ،كما يح�ضره
�أي�ضا الرقباء الذين كان ير�صدهم ويب ّثهم يف �أنحاء
الغا�صني ،وهم
البالد �إىل جانب ما ي�سمى بالوكالء ّ
املفت�شون الذين كان يعهد �إليهم عمر بالتحري فيما
ينقله الرقباء والعيون من خمالفات.
خام� ًسا :ن�ظ��ام املقا�سمة وامل���ش��اط��رة عند انتهاء
املهام �أو العزل� :سن عمر ر�ضي اهلل عنه نظام
املقا�سمة �أو امل�شاطرة عند عزل الوالة والعمال
�أو عند انتهاء مهامهم ،يعني ذلك انه كان ي�أخذ
ن�صفها ،كما كان يجري هذا النظام عندما ي�شك
يف م�صدر ثرواتهم خ�صو�صا �إذا اق�ترن بجاه
عملهم وا�ستعمال نفوذهم ،ويف ذلك يقول �إبن
ق ّيم اجلوزية �إن عمر بن اخلطاب �صادر عماله
فاخذ �شطر �أموالهم ملّا اكت�سبوه بجاه العمل،
واختلط ما يخت�صون به لذلك ،فجعل �أموالهم
بينهم وبني امل�سلمني �شطرين.
ويت�ضح مما �سبق دق��ة نظام الرقابة املالية الذي
ابتكرته احل�ضارة الإ�سالمية يف خطواتها الأوىل يف
تدبري املال العام وحمايته ،واىل جانب هذه ال�ضوابط
التنظيمية التي ت�شكل نوعا من املراقبة اخلارجية
يتميز النظام امل��ايل يف الإ��س�لام بخا�صية املراقبة
الذاتية ،والتي تقرتن بعدة �ضوابط عقيديه
�س�ألت ما ال�س ّر يف النقاء وقد تتق ّلب منا�صب تعج بالأوحال
ق� � � ��ال ع � �ق � �ي� ��دة و�إمي�� � � ��ان وحب الوطن يدب يف الأو�صال

تقرتن هذه الرقابة بعقيدة الإن�سان ،قال تعاىلَ }:ب ِل ا ِلإن�سَ ا ُن
عَ َلى َن ْف ِ�س ِه ب َِ�ص َري ٌةَ ،و َل ْو �أَ ْل َقى َمع َِاذي َرهُ{ �سورة القيامة الآية
 ،15 ،14وكذلك تقرتن مبدى طلب ر�ضى اهلل وخ�شيــته،
} ِ�إ َّن اللهَّ َ َك َان عَ َل ْي ُك ْم َر ِق ً
يبا{ �سورة الن�ساء الآية  ،1فهذا

النوع من الرقابة ينبع من نف�س الإن�سان و�ضمريه و�إح�سا�سه
بالطم�أنينة باجتناب ما يغ�ضب اهلل ،واالبتعاد عن كل ما
من �ش�أنه �أن يعر�ضه لغ�ضبه و�سخطه وحما�سبته ،قال اهلل
تعاىلَ }:فمَن َي ْع َم ْل ِم ْث َقا َل َذ َّر ٍة َخيرْ ًا َي َرهَُ ،ومَن َي ْع َم ْل ِم ْث َقا َل
َذ َّر ٍة َ�ش ًّرا َي َرهُ{ �سورة الزلزلة الآية 7و.8
3CؤT?Mةا?8ائP@+Bا?Dا=:
ي�سعى القائم على املال العام يف عمقه ك�إن�سان �إىل
العمل يف حدود ال�ضوابط ال�شرعية ،يف تدبري املال
العام وينهج ال�سلوك القومي يف �صرف امل��ال العام
دون تبذير و�إ�سراف ،ويف حت�صيله دون ظلم وابتزاز
يدفعه يف ذلك ر�ضى اهلل ور�ضى ويل الأم��ر ور�ضى
امل�سلمني ،ويف حالة ما �إذا �ضعفت نف�س القائم على
امل��ال العام �أم��ام املغريات املادية ،بحكم الوظيفة،
وز ّين له ال�شيطان �سوء عمله ،انتف�ض قلبه من خ�شية
اهلل ،وثار �ضمريه على النف�س الأ ّمارة بال�سوء وا�ستعاذ
باهلل وتراجع عن فعله ،قال عمر" :حا�سبوا �أنف�سكم
قبل �أن حتا�سبوا" ،رقابة حتمي النف�س من وقوع الفعل
وتتدارك عواقبه.
ه��ذه هي �أ�سمى درج��ات الرقابة يف النظام املايل
الإ�سالمي ،نظام للرقابة الداخلية للنف�س الب�شرية،
�إن ما نراه اليوم من برامج �إ�صالحية لتدبري ال�ش�أن
ال�ع��ام ق�صد تخليق احل�ي��اة ال�ع��ام��ة ،بعد ا�ستنفاد
�سيا�سيات اقت�صادية ومالية ،ما فتئت تبحث عن �سبل
حتقيق التوازن املن�شود بني النمو االقت�صادي والنمو
االجتماعي ،ف�سيا�سة عقلنة االختيارات امليزاناتية
و�سيا�سات التق�شف و�سيا�سات التقومي الهيكلي..
ما هذا �إال دليل على عدم �شمولية هذه ال�سيا�سات
وتركيزها على اجلانب املادي ال�صرف يف تدبري املال
العام ،و�إن ما نراه �أي�ضا ون�سمع عنه من تف�شي الف�ساد
املايل ،وا�ستغالل النفوذ ونهب املمتلكات العامة يف
خمتلف �أنحاء املعمورة نهب طال حتى ثروات طبيعية
حيوية للإن�سان م�ست التوازن االيكولوجي.
�إن ما نره من هذه الظواهر ال�سلبية بالرغم من تعدد
القوانني والأجهزة الرقابية ،على جميع امل�ستويات ،لدليل
قاطع على �أن الرقابة اخلارجية بالرغم من �أهميتها ال
تكفي ولن جتدي نفعا يف غياب اجلانب الأخالقي.
�إن الرقابة الذاتية التي �أر�سى معاملها ديننا احلنيف ،تعترب
من �أهم الو�سائل الوقائية من االعتداء على املال العام،
لهذا وجب العمل على �إ�شاعة ثقافة الرقابة الذاتية وتقوية
مكوناتها الروحية والإمي��ان�ي��ة والأخ�لاق�ي��ة ،حتى يراقب
الإن�سان نف�سه قبل �أن يُراقب ويُحا�سب.
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ائtب 8اsاا?dا=ا?,اa
إ ة

\=ا?>Sاfc=mwا?,اa2009a

إع ــداد /اإلدارة الع ــامة للشئ ــون القــانونية

متكن اجلهاز ومن خالل ممار�سته ملهامه
و�إخت�صا�صاته و�صالحياته امل�خ��ول��ة له
مبوجب قانونه رقم ( )39ل�سنة 1992م
وخ �ل��ال ال� �ف�ت�رة م ��ن 2009/1/1م
وحتى2009/3/31م من ك�شف العديد
من الوقائع اجلنائية املتعلقة باملال العام
و�إحالتها �إىل اجلهات الإداري��ة والق�ضائية
24
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املخت�صة لإت �خ��اذ الإج� ��راءات القانونية
حيالها بالإ�ضافة �إىل متابعته للق�ضايا
التي �أبلغت �إليه من قبل اجلهات اخلا�ضعة
لرقابته والتي �أحالتها تلك اجلهات �إىل
الق�ضاء بغية الإ�سراع يف البت فيها ،حيث
ب�ل��غ ع��دده��ا جميع ًا ( )45ق�ضية قدر
�إج �م��ايل الأ� �ض��رار الناجمة عنها مببلغ

( )1.289.696.497/62ريــــــــــــــا ًال
(مليار وم��ائ�ت��ان وت�سعة وث�م��ان��ون مليون ًا
و�ستمائة و�ستة وت�سعون �أل��ف و�أربعمائة
و�سبعة وت�سعون ريا ًال واثنان و�ستون فل�س ًا)
بالإ�ضافة �إىل مبلغ  8.000دوالر (ثمانية
االف دوالر امريكي) ،وكذا عقارات و�أ�ضرار
عينية �أخرى مو�ضحة على النحو التايل-:

إائtةب 8اsاا?dا=ا?,اa

أ[ً m

:ا? 8اsاا?<dتSة
Vfcب>ا?lا-:.

ب�ل��غ ع��دد الق�ضـــايا املكت�شفة م��ن قبل
اجلهاز ( )15ق�ضية منها ( )13ق�ضية
رهن التحقيق وق�ضيتان حمالتان للجهات
الإدارية املخت�صة للم�ساءلة الت�أديبية ومن
ثم �إحالة ال�شق اجلنائي للنيابات املخت�صة،
و�شملت ت�ل��ك الق�ضايا �أم��ان��ة العا�صمة
وحمافظات (عدن ،تعز� ،إب ،ح�ضرموت،
�أبني ،حلج ،حجة ،املهرة� ،شبوه ،ال�ضالع،
عمران) وق��درت الأ��ض��رار الناجمة عنها
مببلغ ( )406.961.259/67ريا ًال،
بالإ�ضافة �إىل مواد عينية.
ثاً g
tا

:ا? 8اsاا?dب@Oة
?@lاfc.ا?lات
ا?th,dة:

بلغ عدد الق�ضايا املبلغة �إىل اجلهاز عن
طريق اجلهات اخلا�ضعة لرقابته ()30
ق�ضية مواقفها مو�ضحة على النحو الآتي-:
•( )14ق���ض�ي��ة ره ��ن ال �ت �ح��ري لدى
اجلهات الأمنية.
•( )10ق�ضايا رهن التحقيق.
•( )1ق�ضيـــــة واحـــــــــــــــــدة رهــــــن
املحاكمة االبتدائية.
•( )3ق�ضايا �صدرت بها �أحكام ومل يتمكن
اجلهاز من الوقوف على تنفيذها.
•ق�ضيتان � �ص��درت بهما ق� ��رارات حجز
تنفيذية وحتفظية.
و�شملت تلك الق�ضايا �أم��ان��ة العا�صمة
وحم��اف�ظ��ات (ع ��دن ،ت�ع��ز ،ح�ضرموت،
حل��ج ،ح�ج��ه ،امل �ه��رة ،البي�ضاء ،م ��أرب
واجلوف ،رميه).
وق��د بلغ �إج�م��ايل الأ��ض��رار الناجمة عنها

مببلغ وقدره ()882.735.237/95
ري��ا ًال بالإ�ضافة ملبلغ ()8.000دوالر،
بالإ�ضافة �إىل عقارات ومواد عينية.
وجتدر الإ�شارة �إىل �إن هناك �أ�سباب ًا ال زالت
متثل عوامل رئي�سية للقيام بانتهاك حرمه
الأموال العامة ومنها:
•�ضعف الرقابة ال�سابقة وامل�صاحبة التي
يقوم بها ممثلو وزارت��ي املالية واخلدمة
املدنية يف العديد من اجلهات اخلا�ضعة
لرقابة اجلهاز ،وكذا ق�صور دور �إدارات
ال��رق��اب��ة والتفتي�ش يف ت�ل��ك اجلهات.
�إ�ضافة �إىل ما تو�ضحه م�ؤ�شرات ق�ضايا
امل��ال العام �أن من �ضمن املت�سببني يف
وقوع تلك الإنتهاكات هم بع�ض املخت�صني
نّ
املعنيي بالرقابة ال�سابقة وامل�صاحبة يف
تلك اجلهات.
•ع ��دم ت�ن�ف�ي��ذ امل�خ�ت���ص�ين يف اجلهات
اخلا�ضعة لرقابة اجل�ه��از لن�ص املادة
(/207ب) من قانون اخلدمة املدنية
رقم ( )19ل�سنة 1991م والتي تق�ضي
بوقف املتهمني عن العمل دون حاجة �إىل
�صدور ق��رار بذلك متى ما مت �إحالتهم
�إىل النيابة العامة ،الأم��ر ال��ذي يرتتب
عليه تكرار �إنتهاكهم حلرمة املال العام
و�إ�ستمرارهم بالإ�ضرار به� .إ�ضافة �إىل
�أن عدم وقفهم عن العمل يتيح لهم فر�ص
�إخفاء الأدلة والتالعب بها على نحو قد
ميكنهم من الإفالت من العقاب و�ضياع
املال العام املنهوب جراء ذلك.
•تقاع�س بع�ض اجلهات احلكومية التي
ح��دث��ت فيها ت�ل��ك ال��وق��ائ��ع ع��ن اتخاذ
الإج � ��راءات القانونية ح�ي��ال املتهمني
ب�إرتكاب وقائع جنائية وخمالفات مالية

و�إدارية ج�سيمة م�ضرة باملال العام ،حيث
ال تقوم مب�ساءلتهم �إداري ًا و�إحالتهم �إىل
الق�ضاء ،كما ال تقوم ب�إيقافهم عن العمل
وفق ما �سبق الإ�شارة �إليه ،الأم��ر الذي
يجعلهم يتمادون ب�إحلاق الأ�ضرار باملال
العام ب�صورة م�ستمرة ومتكررة بل ويدفع
وي�شجع املوظفني الآخرين على �إنتهاك
حرمة املال العام.
•ع ��دم �إل� �ت ��زام ال �ع��دي��د م��ن اجلهات
الواقعة فيها مثل تلك الق�ضايا بتنفيذ
تو�صيات اجل�ه��از امل��درج��ة بتقاريره
واملعززة بتوجيهات فخامة الأخ /رئي�س
اجلمهورية  -حفظه اهلل -ال�صادرة
�إليها ب�ش�أن ما ت�ضمنته تقارير اجلهاز
ومبا من �ش�أنه معاجلة �أوجه الق�صور
ال�ت��ي تت�سبب يف ح��دوث الت�صرفات
والأفعال امل�ضرة باملال العام.
•عدم �إلتزام معظم اجلهات احلكومية مبا
ن�صت عليه املادة ( )4/15من قانون
اجل �ه��از رق��م ( )39ل�سنة 1992م
واملادتني ( )63 ،62من القانون املايل
رقم ( )8ل�سنة 1990م والتي �أوجبت
على كل اجلهات اخلا�ضعة لرقابة اجلهاز
�إب�لاغ��ه ووزارة املالية بكل م��ا تكت�شفه
م��ن خم��ال�ف��ات مالية و�إداري� ��ة ج�سيمة
وم��ن وق��ائ��ع جنائية مرتكبة لديها فور
�إكت�شافها ،حيث وجد اجلهاز عند �إطالعه
على �إح�صائية نيابات الأم ��وال العامة
املرفوعة لفخامة الأخ/رئي�س اجلمهورية
عن ق�ضايا املال العام الواردة �إليها خالل
الأعوام 2003م2004 ،م2005 ،م،
2006م �أن هناك مئات الق�ضايا املحالة
من تلك اجلهات �إىل النيابات دون �أن
يبلغ اجلهاز ووزارة املالية بها عم ًال مبا
ال����ع����دد  16ي��ون��ـ��ي��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��و 2009م
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اختال�س +ا�ستيالء
15.085.739ريا ًال

--

-1

1

اختال�س
1.794.110رياالت
ا�ستيالء و�سرقة
دركتل موديل(65م) نوع
كومات�سو

�أر�ض م�ساحتها
�أر�ض مل حتدد
()3.659/7م2
+دركتل موديل(65م) نوع
الإج �م �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ايل 14
ً 10
16.650.138رياال
كومات�سو
8.000دوالر
392.432.402/95ريال

رمي� � � � � � � � � � � � � � � � ��ه --

ح� � � � � � � � �ج � � � � � � � ��ه --

م� � ��أرب واجل���وف --

--

1

اختال�س
مبالغ غري حمدده

--

2

1

اعتداء على �أرا�ضي الدولة
�أر�ض مل حتدد

ت�سهيل ا�ستيالء
1
ً --
 366.487.555/95رياال

--

--

--

--

1

1

--

--

--

1

--

--

--

�إ�ضرار مب�صلحة الدولة
 4.539.098ريا ًال

�أر�ض م�ساحتها
()3.659/7م2
�سرقة +تخريب
ال� � �ب� � �ي� � ��� � �ض � ��اء 14
-+اعتداء على مال عام
16.650.138ريا ًال
8.000دوالر

امل � � � � � � � �ه� � � � � � � ��رة --

حل � � � � � � � � � � � � � � � � ��ج --

ح� � ��� � �ض � ��رم � ��وت --

ت� � � � � � � � � �ع � � � � � � � � ��ز --

ع� � � � � � � � � � � � � � � � ��دن --

--

--

--

1.890.102ريال

--

--

--

ا�ستيالء
1.890.102ريال

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

3

--

--

--

2

--

--

--

--

مراهق عامة للدولة
10.972.641ريا ًال

--

--

--

مراهق عامة للدولة
تهرب �ضريبي +اعتداء
على �أر�ض للدولة
918.000ريا ًال

--

--

--

--

1

اختال�س
10.054.641ريا ًال

2

--

--

--

--

--

--

--

1.794.110رياالت

مبالغ غري حمدده

�أر�ض م�ساحتها
()3.659/7م2
+مراهق عامة للدولة
19.458.240ريا ًال
+8.000دوالر

15.085.739ريا ًال

�أر�ض م�ساحتها ()3.659/7م2
+مراهق عامة للدولة
460.789.954ريا ًال + 30دركتل موديل(65م) نوع كومات�سو
 882.735.237/95ريا ًال
+8.000دوالر

--

--

1

1

1

17

2

1

�أر�ض مل حتدد

 366.487.555/95ريا ًال

دركتل موديل(65م) نوع كومات�سو

--

--

--

--

--

1

2

 5.141.378ريا ًال

تهرب عن �سداد الت�أمينات
1
602.280ريا ًال

--

--

1

10.054.641ريا ًال

1

تهرب �ضريبي
460.187.674ريا ًال

3

464.713.574ريا ًال

نوع الق�ضية وحجم ال�ضرر

العدد

حجم ال�ضرر

العدد

--

تزوير
 4.525.900ريا ًال

--

--

--

--

--

العدد

--

نوع الق�ضية وحجم ال�ضرر

نوع الق�ضية وحجم ال�ضرر

نوع الق�ضية وحجم ال�ضرر

ق�ضايا �صدر فيها �أحكام ومل نقف
ق�ضايا رهن املحاكم اال�ستئنافية
على تنفيذها

ق�ضايا �صدر بها قرارات حجز
حتفظية وتنفيذية

الإجمايل

\:ةبا? 8اsاا?dب@Oةإ?pا?lا.ببncاlSVاmإجdا?rا-wاا?hاجdةlh+ا\=ا?>Sا,?=mwاa2009 a
العدد

--

2

العدد

نوع الق�ضية وحجم ال�ضرر

ق�ضايا رهن التحقيق

ق�ضايا رهن املحاكمة االبتدائية
العدد

�أم��ان��ة العا�صمة --

املحافظة

املوقف

ق�ضايا رهن التحري �أمام
اجلهات الأمنية
نوع الق�ضية وحجم
ال�ضرر
العدد
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إائtةب 8اsاا?dا=ا?,اa

العدد

الإج� �م� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ��ايل 2

اختال�س
 7.328.734ريا ًال
 10.713.589ريا ًال

ع� � � � � � � � �م�� � � � � � � ��ران 1

ال� � � � ��� � � � �ض � � � ��ال � � � ��ع --

--

�� � � � � � �ش� � � � � � �ب � � � � � ��وه --

�إ�ضرار مب�صلحة الدولة
 3.384.855ريا ًال
--

امل� � � � � � � � � �ه � � � � � � � � ��رة 1

ح � � � � � � � � � �ج� � � � � � � � � ��ه --

--

--

--

--

--

--

--

--

نوع الق�ضية
وحجم ال�ضرر

15

1

2

2

1

 406.961.259/67ريا ًال

 7.328.734ريا ًال

 17.702.227ريا ًال

 39.643.586/67ريا ًال

 3.384.855ريا ًال

13

--

2

2

--

تزوير +اختال�س +ا�ستيالء
34.500.000ريال

1

34.500.000ريال

 396.247.670ريا ًال

--

اختال�س � +إ�ضرار مب�صلحة الدولة
 39.643.586/67ريا ًال
تزوير معنوي +ت�سهيل ا�ستيالء +
�إ�ضرار مب�صلحة الدولة
 17.702.227ريا ًال

--

1

1

اختال�س
 230.328ريا ًال

1

 230.328ريا ًال

1

اختال�س
 713.326ريا ًال

1

 713.326ريا ًال

1

�إ�ضرار مب�صلحة الدولة
 171.582.423ريا ًال

1

 171.582.423ريا ًال

1

اختال�س
 3.006.600ريال

1

 3.006.600ريال

2

اختال�س +تهرب عن �سداد الر�سوم
 45.371.119ريا ًال

2

 45.371.119ريا ًال

1

�إ�ضرار مب�صلحة الدولة
 23.020.608ريا ًال

1

 23.020.608ريا ًال

1

�إ�ضرار مب�صلحة الدولة
 60.477.453ريا ًال

1

 60.477.453ريا ًال

نوع الق�ضية
وحجم ال�ضرر

العدد

حجم ال�ضرر

العدد

حل � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ج --

�أب� � � � � � � � � � �ي� � � � � � � � � ��ن --

ح�� � ���� � �ض� � ��رم� � ��وت --

�إب

--

ت � � � � � � � � � � �ع� � � � � � � � � � ��ز --

ع� � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��دن --

الأم� � � � � � � � ��ان� � � � � � � � ��ة --

املحافظة

املوقف

رهن الت�صرف الإداري

رهن التحقيق

الإجمايل
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تتhا iK =mا?8dا?ة ,cا -tsت8ا-c -sاج,ة ا)wاء
 rRا?C8ا) ا?<t fc rcnث cتsnات ا?ت-s-8
tSt;mةإب-ا.أcbKاsتbا?ت>:nإ?td@+rRJtة
ا?-dاج,ةm p@+m ،ج Jا? nأmج Jا?rR n8
ا?V-ابة ا?(ا@tة mا[ت ا?m <+m ،Oجlات
 -(gا?8ائ p@+ ftdا?(nات ا?ا,ة ?@-dاج,ة
mإ)اجا?cn@,dات*اتا?CابIا?.Q-
تعريب أ.د .عبيد سعد شرمي

نــائـــــب رئيـــــــ�س اجلهــــــــــــــاز

<>ا?ت- -8
s
FormoftheReport

•و�ضع نتائج املراجعة يف متناول عامة املواطنني مع
الأخ��ذ يف احل�سبان القيود املت�صلة بح�صر �إطالع
العامة على بع�ض التقارير �أو تلك التي مينع الإف�صاح
عنها على م�ستوى احلكومة الفيدرالية �أو الواليات �أو
القوانني والأنظمة املحلية.
•ت�سهيل املتابعة لتحديد ما �إذا ك��ان قد مت اتخاذ
الإجراءات الت�صحيحية املالئمة.

يجب على املراجعني �إ�صدار تقارير مراجعة لتو�صيل
النتائج عن كل مراجعة �أداء يكتمل تنفيذها وينبغي
على املراجعني ا�ستخدام �شكل تقرير املراجعة املالئم
للغر�ض امل�ستهدف و�أن يكون مكتوب ًا �أو يف �أي �شكل �آخر
ميكن ا�سرتجاعه ،فمثال قد تقدم تقارير املراجعة
با�ستخدام و��س��ائ��ل الإع�ل�ام االل�ك�ترون�ي��ة ال�ت��ي تتيح
cتsnاتا?ت-s-8
للم�ستخدمني والوحدة القائمة باملراجعة ا�سرتجاعها،
وكما �أن احتياجات امل�ستخدمني ت�ؤثر يف �شكل تقرير ReportContents
املراجعة ،وت�شمل الأ�شكال املختلفة من تقارير املراجعة يجب على املراجعني ت�ضمني التقرير و�صف ًا للأهداف
التقارير املكتوبة والر�سائل وال�شرائح امل�ضغوطة �أو �أي والنطاق والطريقة امل�ستخدمة يف التحقق من �أهداف
�أدوات عر�ض �أخرى مالئمة.
املراجعة ،وبالطبع ف�إن م�ستخدمي التقرير يف حاجة
لهذه املعلومات من �أجل فهم الغاية من املراجعة وطبيعة
أKـ(ا1ت8ـا-s
ومدى عمل املراجعة التي مت القيام بها والقرينة ووجهة
النظر املتعلقة مب��ا ورد يف التقرير و�أوج ��ه الق�صور
-cاج,ةا)wاء:
ذات الت�أثري امل��ادي على �أه��داف املراجعة والنطاق
تتمثل الأهداف يف الآتي:
•تو�صيل نتائج مراجعة الأداء �إىل املكلفني باحلوكمة واال�ستخال�صات.
وامل�سئولني املعنيني يف الوحدة اخلا�ضعة للمراجعة ،واجلدير بالذكر �أن �أهداف املراجعة بالن�سبة ملراجعة
الأداء قد تختلف على نطاق وا�سع ،ويجب على املراجعني
وامل�سئولني املعنيني باملراقبة.
•جعل نتائج املراجعة �أقل عر�ضة ل�سوء الفهم.
�إي�صال �أه��داف املراجعة يف تقرير املراجعة ب�أ�سلوب
28
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وا��ض��ح ودق�ي��ق وحم��اي��د وغ�ير متحيز ،وك��ذا الهدف
الأ�سا�سي من املراجعة والتقرير الناجت عنها ،وعندما
يواجه املراجعون قيود ًا على �أهداف املراجعة ي�شار يف
التقرير �إىل �أن هناك �أمور ًا معينة خارج نطاق املراجعة
من املمكن �أن تقلل من �سوء الفهم.
وفيما يتعلق بنطاق العمل ف�إنه يجب على املراجعني
تو�ضيح نطاق العمل ال��ذي مت القيام ب��ه و�أي �أوجه
ق�صور ،وه��ذا من �ش�أنه �أن ي�ساعد امل�ستخدمني على
تف�سري اال�ستخال�صات والتو�صيات يف التقرير ب�شكل
معقول وب��دون �أي ت�ضليل ،كما يجب على املراجعني
�أي�ضا بيان �أي عوائق لها ت�أثري مادي فر�ضت على منهج
املراجعة من خالل الق�صور يف املعلومات �أو العوائق
على النطاق مبا يف ذل��ك ع��دم متكني املراجعني من
الو�صول �إىل �سجالت معينة �أو مقابلة بع�ض الأ�شخا�ص
ذوي العالقة.
يجب على املراجعني و�صف طريقة و�إجراءات املراجعة
التي مت تنفيذها للتحقق من �أهداف املراجعة وت�أييد ما
مت بيانه من مالحظات وا�ستخال�صات يف التقرير –
كلما كان الأمر قابال للتطبيق – وكذلك �شرح العالقة
(*)ما ورد يف هذه املقالة هو عبارة عن تعريب ملعايري تقارير مراجعة الأداء ال�صادرة
عن مكتب امل�ساءلة العام يف ال��والي��ات املتحدة الأمريكية وال��واردة �ضمن معايري
املراجعة احلكومية الأمريكية يف يوليو2007م ،والذي يعمل به ً
حاليا.

,cا-tsت8ا-c-sاج,ةا)wاء

بني جمتمع الدرا�سة والبنود التي مت اختيارها كعينة،
وحتديد املنظمات واملواقع اجلغرافية والفرتة التي مت
تغطيتها و�إي�ضاح �أنواع وم�صادر الأدلة ،و�شرح �أي �أوجه
ق�صور مادية �أو حاالت عدم الت�أكد بناء على التقييم
ال�شامل الذي قام به املراجعون لكفاية ومالءمة الدليل
ب�شكل �إجمايل.
وفيما يتعلق بطريقة املراجعة يجب على املراجعني
بيان كيفية عمل املراجعة الذي مت االنتهاء منه لت�أييد
�أهداف املراجعة مبا يف ذلك الدليل الذي مت احل�صول
عليه و�أدوات التحليل بتف�صيل كاف يتيح للم�ستخدمني
املهتمني االطالع على تقارير املراجعني �أن يفهموا من
التقارير كيف ق��ام امل��راج�ع��ون بالتحقق م��ن �أه��داف
املراجعة ،وعند ا�ستخدام املراجعني مل�صادر معلومات
وا�سعة االنت�شار �أو متعددة ف�إن املراجعني ميكنهم ت�ضمني
التقرير و�صف ًا للإجراءات التي مت القيام بها كجزء من
تقييمهم لكفاية ومالءمة املعلومات امل�ستخدمة كدليل
�إثبات يف عملية املراجعة ،ويجب على املراجعني �أي�ضا
حتديد االفرتا�ضات ذات الت�أثري املادي التي متت �أثناء
القيام بعملية املراجعة ،وبيان �أ�ساليب املقارنة التي مت
تطبيقها وتو�ضيح املعايري التي مت ا�ستخدامها ،ويف حالة
االعتماد على ا�ستخدام العينات ب�شكل كبري يف ت�أييد
املالحظات واال�ستخال�صات �أو التو�صيات ف�إنه ينبغي
تو�ضيح ت�صميم العينة والن�ص على �سبب اختيار هذا
الت�صميم مبا يف ذلك ما �إذا كانت النتائج من ا�ستخدام
العينة تعك�س املجتمع الذي جمع الدليل ب�ش�أنه.

إ-sا)ا?(\dاتrR
ا?ت-s-8
ReportingFindings

يجب على املراجعني عر�ض الدليل الكايف واملالئم يف
تقرير املراجعة لت�أييد املالحظات واال�ستخال�صات
املتعلقة ب�أهداف املراجعة ،فاملالحظات املحددة بو�ضوح
من �ش�أنها �أن ت�ساعد الإدارة �أو امل�سئولني املراقبني يف
الوحدة اخلا�ضعة للمراجعة يف فهم احلاجة �إىل اتخاذ
�إج ��راء ت�صحيحي ،ف ��إذا ك��ان با�ستطاعة املراجعني
حتديد العنا�صر الكافية للمالحظة ف�إن عليهم تقدمي
التو�صيات بالإجراء الت�صحيحي يف حالة �أن لها ت�أثري
مادي على نطاق و�أهداف املراجعة ،ومع ذلك ف�إن مدى
اكتمال عنا�صر املالحظة يعتمد على �أهداف املراجعة،
ولذا ف�إن املالحظة �أو جمموعة من املالحظات تعترب
كاملة �إىل املدى الذي يتمكن فيه املراجعون من التحقق
من �أهداف املراجعة من خالل ربط عنا�صر املالحظة
ب�أهداف املراجعة.
يجب �أن يت�ضمن تقرير املراجعني � ً
إي�ضاحا ب�أوجه الق�صور

ك�شف التحريفات يف املعلومات املالية �أو معلومات الأداء �أو
خرق الأنظمة والقوانني �أو �إعاقة لفعالية وكفاءة العمليات يف
التوقيت املنا�سب ،وخا�صة �إن كان لهذه النقاط ت�أثري مادي
يف نطاق �أهداف املراجعة وكذلك الرفع بكافة حاالت الغ�ش
والت�صرفات غري القانونية التي لها ت�أثري م��ادي يف نطاق
�أهداف املراجعة.

�أو حاالت عدم الت�أكد فيما يتعلق باالعتماد على الدليل
�أو �صالحية الدليل وذل��ك عندما يكون لدليل الإثبات
ت�أثري م��ادي بالن�سبة للمالحظات واال�ستخال�صات يف
ن�ط��اق �أه ��داف امل��راج�ع��ة ،وم�ث��ل ه��ذا الإي���ض��اح يعترب
ً
�ضروريا لتفادي ت�ضليل م�ستخدمي التقرير فيما يتعلق
باملالحظات واال�ستخال�صات ،وبالرغم من وجود درجة
من عدم الت�أكد لدى املراجعني حول كفاية ومالءمة بع�ض
الأدلة ف�إنهم مع ذلك يحددون �أنه ب�شكل �إجمايل يوجد
أmجJا?rRn8ا?V-ابة
دليل كاف ومالئم للمالحظات واال�ستخال�صات ،ويجب
ا?(ا@tة
على املراجعني بيان �أوجه الق�صور �أو حاالت عدم الت�أكد
DeficienciesinInternal
املتعلقة بالدليل بالتزامن مع املالحظات واال�ستخال�صات
Control
�إ�ضافة �إىل �إي�ضاح �أوجه الق�صور وحاالت عدم الت�أكد يجب على املراجعني �أن ي�ضمنوا تقرير املراجعة بالآتي:
هذه كجزء من الأهداف والنطاق والطريقة ،كما �أن هذا •نطاق عملهم ب�ش�أن الرقابة الداخلية.
فهما ً
الإي�ضاح يوفر مل�ستخدمي التقرير ً
مقنعا فيما يتعلق •�أي �أوج��ه ق�صور يف الرقابة الداخلية لها ت�أثري مادي
مب�سئولية املراجعني عن املعلومات.
على �أه ��داف املراجعة ق��ام امل��راج�ع��ون ب��إدراج�ه��ا يف
ينبغي على املراجعني عر�ض مالحظاتهم وفقا لأهميتها التقرير �أو �إي�صالها خطيا �إىل امل�سئولني يف الوحدة
من خالل بيان طبيعة وم��دى الأم��ور التي �أوردوه��ا يف اخلا�ضعة للمراجعة ما مل تكن �أوجه الق�صور لي�س لها
التقرير ومدى العمل الذي مت القيام به وما متخ�ضت �صلة باملو�ضوع �آخذين بعني االعتبار العوامل النوعية
عنه هذه املالحظات ،وذل��ك من �أج��ل �إعطاء القارئ والكمية معا ،ويجب على املراجعني الإ�شارة يف التقرير
�أ��س��ا��س��ا للحكم على ق�ب��ول نتائج ه��ذه املالحظات� ،إىل �أوجه الق�صور يف الرقابة الداخلية غري الهامة التي
فعلى املراجعني – كلما كان الأم��ر قابال للتطبيق – قاموا بالتبليغ عنها خطيا يف حالة قيامهم بهذا التبليغ
ربط الأمثلة املو�ضحة بعدد احلاالت التي مت فح�صها بر�سالة منف�صلة عن تقرير املراجعة وحتديد ما �إذا
وو�ضع النتائج كميا على �صورة قيم من ال��دوالرات �أو كان �أو كيف يتم تبليغ امل�سئولني يف الوحدة اخلا�ضعة
مقايي�س �أخرى مالئمة ،ويف حالة عدم �إمكانية تقدير للمراجعة ب�أوجه الق�صور التي لي�س لها �صلة باملو�ضوع
النتائج يجب على املراجعني حتديد م�سئوليتهم عن يف نطاق �أهداف املراجعة و�أي �أمور يرجع الف�صل فيها
اال�ستخال�صات بالطريقة املالئمة.
للحكم املهني للمراجعني ،كما يجب على املراجعني
وق��د يقوم املراجعون ب�إعطاء معلومات عن خلفية القيام بتوثيق التبليغات اخلطية املنف�صلة عن التقرير.
املو�ضوع ال��ذي يريدون �إي�صاله مثل املعلومات عن •عند القيام مبراجعة الأداء قد ي�ستخل�ص املراجعون �أن
كيفية عمل برنامج و�أهمية عملياته يف �شكل كمي �أوجه الق�صور يف الرقابة الداخلية التي مت حتديدها
و�أثرها والأهداف وو�صف مل�سئوليات الوحدة اخلا�ضعة والتي لها ت�أثري م��ادي يف نطاق �أه��داف املراجعة هي
للمراجعة وهيكلها التنظيمي مل�ساعدة القارئ على �سبب الق�صور يف �أداء الربنامج �أو الوحدة اخلا�ضعة
فهم املالحظات والأهمية الن�سبية للأمور التي مت للمراجعة �أو العمليات التي روجعت ،وعند الرفع بهذا
تناولها يف التقرير ،وعند تناول نتائج �أعمال املراجعة النوع من املالحظة ف�إن الق�صور �أو ال�ضعف يف الرقابة
فيجب على املراجعني �إي�ضاح احلقائق الهامة املالئمة الداخلية يو�صف ب�أنه ال�سبب يف ذلك.
للأهداف من عملهم الذي قاموا به واملعروفة لديهم
والتي �إذا مل يتم �إي�ضاحها فقد ت ��ؤدي �إىل ت�ضليل
��mا?Rت��ات -t/
ا?��- ��O
امل�ستخدمني وكذا ت�شويه النتائج �أو �إخفاء ممار�سات
ا?����8ا ��gn��gة��- m��tا?����Vmات
هامة خاطئة �أو غري قانونية.
? !m-ا? )n8,أ mاتSاtVات
يجب على امل��راج�ع�ين ال��رف��ع بنقاط ال�ضعف يف الرقابة
ا?mhdإاءةاYتd,ا=:
ومالئم ب�أن
كاف
الداخلية وال�ت��ي ق��د تكون يف الت�صميم �أو التنفيذ وتعيق عندما ي�ستنتج املراجعون بناء على دليل ٍ
ٍ
الإدارة �أو املوظفني �أثناء عملهم العادي من القيام مبنع �أو هناك غ�ش وت�صرفات غري قانونية وخروقات ذات ت�أثري مادي
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ل�شروط العقود �أو اتفاقيات املنح� ،أو �سوء ا�ستعمال له ت�أثري
مادي قد حدث فعال �أو على الأرجح �أنه قد حدث ،ف�إنه يجب
على املراجعني ت�ضمني التقرير بهذا الأمر كمالحظة.
عندما يكت�شف امل��راج �ع��ون خ��روق��ات ل���ش��روط ال�ع�ق��ود �أو
اتفاقيات املنح �أو �سوء �إ�ستعمال من تلك التي لي�س لها ت�أثري
مادي ف�إنه يجب عليهم تبليغ هذه املالحظات خطيا يف ر�سالة
منف�صلة �إىل امل�سئولني يف الوحدة اخلا�ضعة للمراجعة ما
مل تكن لهذه املالحظات �صلة باملو�ضوع يف نطاق �أهداف
املراجعة ،مع الأخ��ذ يف احل�سبان العوامل النوعية والكمية
معا ،ولتحديد ما �إذا ك��ان �أو كيف يتم تبليغ امل�سئولني يف
الوحدة اخلا�ضعة للمراجعة بحاالت الغ�ش والت�صرفات غري
القانونية واخلروقات ل�شروط القعود �أو اتفاقيات املنح و�إ�ساءة
الإ�ستعمال التي لي�س لها �صلة باملو�ضوع ،ف�إن ذلك يعود للحكم
املهني للمراجعني ،ويجب على املراجعني توثيق ما مت التبليغ
عنه يف الر�سالة املنف�صلة.
عندما يكون الغ�ش والت�صرفات غري القانونية واخلروقات
ل�شروط العقود �أو اتفاقيات املنح و�إ�ساءة الإ�ستعمال �إما قد
حدثت �أو من املرجح حدوثها فمن املمكن �أن يلج�أ املراجعون
�إىل ا�ست�شارة ال�سلطات امل�سئولة �أو م�ست�شار قانوين حول ما
�إذا كان جعل هذه املعلومات يف متناول العامة قد يعر�ضهم
للتحقيق �أو ق��د يرتتب عليه رف��ع دع��وى ق�ضائية �ضدهم،
فاملراجعون من املمكن �أن يجعلوا الرفع مبالحظاتهم التي
تكون يف متناول العامة تقت�صر على الأم��ور التي ال جتعلهم
عر�ضة للدعاوى الق�ضائية ،فمثال ك�أن يتم الرفع فقط بتلك
املعلومات التي ت�شكل جزء من ال�سجالت املتاحة للعامة.

ا?IR-با?(\dات
cبا-ةإ?pأ-#اfc1
اجا?(nةا?ا,ة
?@-dاج,ة:

يف التوقيت املنا�سب ا�ستجابة لغ�ش حدث �أو حمتمل �أو ب�ش�أنه تكون �إج ��راءات الت�صحيح يف �ضوء التو�صيات حمددة
والت�صرفات غري القانونية واخلروقات ل�شروط العقود �أو بدقة وقابلة للتنفيذ عمليا و�أن تكون منفعة هذه التو�صيات
اتفاقيات املنح �أو �سوء الإ�ستعمال تت�سم ب�أمرين:
�أكرب من تكلفتها وقابلية التو�صيات للقيا�س.
•لها ت�أثري مادي على املالحظات واال�ستخال�صات.
من
•و تت�ضمن ا�ستالم مبا�شر �أو غري مبا�شر ملوارد
ا?تnا,cIc6Rا-ts
هيئة حكومية.
ا?-dاج,ةا?<tcnة
فيجب على املراجعني �أوال �إبالغ ف�شل الإدارة يف اتخاذ
ا?dت,اlt@+1ا:
اخلطوات املالئمة ويف الوقت املنا�سب ب�أ�سرع ما ميكن
عمليا بعد �إبالغ املراجعني املعنيني باحلوكمة �إىل اجلهة ع �ن��دم��ا ي �ل �ت��زم ال��ـ��م��راج��ع��ون ب �ك��اف��ة متطلبات
( )GAGASال�سارية فينبغي عليهم ت�ضمني
احلكومية التي قدمت املوارد.
كما يجب على املراجعني احل�صول على دليل كاف تقرير املراجعة الكلمات التالية والتي متثل املطابقة مع
وم�لائ��م كامل�صادقات م��ن �أط ��راف خارجية لتعزيز  .GAGASويف تقرير املراجعة الذي مت الإ�شارة
الت�أكيدات املقدمة من الوحدة اخلا�ضعة للمراجعة يف فيه �إىل �أن املراجعة متت وفقا لـ  GAGASفتتم
�أنها قامت بتبليغ مثل هذه املالحظات وفقا للقوانني الإ��ش��ارة ب�صراحة �إىل االل�ت��زام بها �أو �أنهم التزموا
والأن�ظ�م��ة والإت�ف��اق�ي��ات التي مبوجبها قدمت اجلهة بكافة املتطلبات ب�شكل مطلق مع توثيق تربير �أي خروج
احلكومية امل��وارد،و عندما ال يكون ب�إمكان املراجعني عليها و�أنه مت حتقيق �أهداف املتطلبات التي مت اخلروج
احل�صول على الدليل الكايف وامل�لائ��م فيجب عليهم عليها بو�سائل �أخرى.
وال�صيغـــــــــة الــتـــــــالية تتـــوافق مع معـــــــايري املراجعة
الرفع مبثل هذه املعلومات مبا�شرة.
احلكومية املتعارف عليها:
«لقدقمنامبراجعةالأداءوفقاملعايرياملراجعة
ا[ت\:ات:
احلكومية املتعارف عليها ،وهذه املعايري تتطلب
 Conclusionsمنا ال��ق��ي��ام بالتخطيط والتنفيذ للمراجعة
وامل�ائ��م لتوفري
ل
الربنامجلى الدليل ال��ك��ايف
اال�ستخال�صات هي ا�ستنتاجات منطقية حولللح�صول ع
مالحظات
�أو الن�شاط ال��ذي مت مراجعته ا�ستنادا على
�أ�سا�ًسامعقولملالحظاتناوا�ستخال�صاتناا�ستنادا
�أنالدليلالذيمت
املراجعني واجل��دي��ر بالذكر �أن اال�ستخال�صات لي�ست على�أهدافاملراجعة،ونعتقد
�أ�سا�ًسا معقوًال ملالحظاتنا
جمرد خال�صة من املالحظات ،كما �إن قوة ا�ستخال�صات احل�صول عليه يوفر
بناءعلى�أهدافاملراجعة».
املراجعني تعتمد على كفاية ومالءمة دليل الإثبات امل�ؤيد وا�ستخال�صاتنا ً
للمالحظات ومتانة قبول املنطق امل�ستخدم يف ا�ستنباط
اال�ستخال�صات ،وت�ك��ون اال�ستخال�صات �أك�ثر ق��وة �إذا
إب-ا.آاءا?ftSFnd
�أدت �إىل ا�شتقاق تو�صيات املراجعني و�أقنعت م�ستخدمي
ا?dئft?n
التقرير املمتهنني ب�أن الإجراء كان �ضروريا.

يجب على املراجعني الرفع بالغ�ش ال��ذي ح��دث فعال

ا?ت: t:nات
�أو على الأرج ��ح ح��دوث��ه والت�صرفات غ�ير القانونية
واخل��روق��ات ل�شروط العقود �أو اتفاقيات املنح و�سوء Recommendations
الإ�ستعمال مبا�شرة �إىل �أط��راف م��ن خ��ارج الوحدة
اخلا�ضعة للمراجعة يف الظرفني التاليني:
عند ف�شل ال��وح��دة اخلا�ضعة للمراجعة يف الإيفاء
مبتطلبات قانونية �أو تنظيمية تلزم الرفع مبثل هذه
املعلومات �إىل �أط��راف خارجية من�صو�ص عليها يف
القانون �أو الأنظمة ،فانه يجب على املراجعني �أوال تبليغ
هذا الف�شل بالرفع �إىل املعنيني باحلوكمة يف الوحدة،
ف�إذا مل تقم الوحدة اخلا�ضعة للمراجعة مع ذلك بتبليغ
هذه املعلومات �إىل الأطراف اخلارجية ب�أ�سرع ما ميكن
عمليا بعد قيام املراجعني ب�إبالغ املعنيني باحلوكمة
حينئذ ينبغي على املراجعني ال��رف��ع باملعلومات �إىل
الأطراف اخلارجية املعنية مبا�شرة.
عند ف�شل �إدارة الوحدة يف القيام باتخاذ اخلطوات املالئمة
30
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يجب على املراجعني التو�صية ب�إجراءات للتغلب على
امل�صاعب التي مت حتديدها �أث�ن��اء القيام باملراجعة
و�إعداد التو�صيات ولتح�سني الربامج والعمليات وذلك
عندما تكون �إمكانية التح�سني يف الربامج والعمليات
والأداء مدعومة باملالحظات واال�ستخال�صات التي
مت التو�صل �إليها ،وجتدر الإ�شارة �إىل �أنه ينبغي على
املراجعني تقدمي التو�صيات التي ت�شتق منطقيا من
املالحظات واال�ستخال�صات واملوجهة نحو التغلب على
�سبب امل�صاعب التي مت التعرف عليها والتي حتدد بدقة
وو�ضوح الإجراءات الت�صحيحية.
التو�صيات الفعالة هي تلك التي حتث على التح�سينات يف
�إدارة الربامج والعمليات وموا�صفات التو�صيات الفعالة
توجه �إىل الأط��راف التي بيدها اتخاذ القرار ،على �أن

ReportingViewsof
ResponsibleOfficials

�إن القيام ب ��إع��داد م�سودة تقرير باملالحظات تتم
مراجعته والتعليق عليه من قبل املوظفني امل�سئولني يف
الوحدة اخلا�ضعة للمراجعة والآخ��ري��ن من �ش�أنه �أن
ي�ساعد املراجع يف التو�صل �إىل تقرير يت�سم بالعدالة
واالكتمال واملو�ضوعية ،فت�ضمني وجهات نظر املوظفني
امل�سئولني ينبثق ع�ن��ه ت�ق��ري��ر ال ي�ع��ر���ض مالحظات
املراجعني واال�ستخال�صات والتو�صيات فقط بل �أي�ضا
وجهات نظر املوظفني امل�سئولني يف الوحدة اخلا�ضعة
للمراجعة والإج���راءات الت�صحيحية التي يخططون
التخاذها ،ومع تف�ضيل احل�صول على تعليقات مكتوبة
ف�إن التعليقات ال�شفوية مقبولة �أي�ضا.
وعند ا�ستالم املراجعني التعليقات مكتوبة من املوظفني
امل�سئولني فيجب عليهم ت�ضمني ن�سخة من هذه التعليقات
Generally Accepted Government Auditing Standards

,cا-tsت8ا-c-sاج,ةا)wاء

يف التقرير �أو ملخ�ص عن التعليقات التي ا�ستلموها،
وعندما يقدم املوظفون امل�سئولون تعليقات �شفوية
فقط فيجب على املراجعني �إعداد ملخ�ص بالتعليقات
ال�شفوية وتزويد املوظفني امل�سئولني بن�سخة منه للتحقق
من �أنه قد مت تلخي�ص تعليقاتهم ب�شكل �صحيح.
ً
تقييما للتعليقات
ينبغي على املراجعني ت�ضمني التقرير
كلما كان ذلك مالئما ،ويف احلاالت التي تقوم بها الوحدة
اخلا�ضعة للمراجعة بتقدمي تعليقات فنية �إ�ضافة �إىل
التعليقات املكتوبة �أو ال�شفوية فيمكن للمراجعني �إي�ضاح
ذلك يف التقرير با�ستالم هذه التعليقات.
احل�صول على تعليقات �شفوية قد يكون مالئما عندما
يكون مث ًال تاريخ التقرير حا�سم ًا للإيفاء باحتياجات
امل�ستخدمني �أو عندما يقوم املراجعون بالعمل بالتعاون
ب�شكل وثيق مع املوظفني امل�سئولني طوال القيام بالعمل
وان الأط ��راف الأخ ��رى على �إط�ل�اع على املالحظات
والأمور التي مت تناولها يف م�سودة التقرير ،كما انه ميكن
احل�صول على تعليقات �شفوية عندما ال يتوقع املراجعون
اخ�ت�لاف��ات ك�ب�يرة م��ع امل�لاح�ظ��ات واال�ستخال�صات
والتو�صيات يف م�سودة التقرير �أو عندما ال يتوقع حدوث
جدل وا�سع فيما يتعلق بالأمور التي تناولها التقرير.
�أم��ا عندما تكون تعليقات ال��وح��دة اخلا�ضعة للمراجعة
غري مت�سقة �أو متعار�ضة مع املالحظات واال�ستخال�صات
والتو�صيات يف م�سودة التقرير �أو عندما تكون الإجراءات
الت�صحيحية املخطط لها ال تتعامل مع تو�صيات املراجعني
ب�شكل منا�سب فيجب على املراجعني تقييم مدى �صالحية
تعليقات ال��وح��دة اخل��ا��ض�ع��ة ل�ل�م��راج�ع��ة ،ف� ��إذا مل يتفق
املراجعون مع التعليقات من الوحدة اخلا�ضعة للمراجعة
فيجب عليهم ال�شرح يف تقرير املراجعة مربراتهم لعدم
االتفاق مع التعليقات املقدمة ،وبالعك�س حيث ينبغي على
املراجعني التعديل يف تقريرهم كلما كان ذلك �ضروريا �إذا
وجدوا �أن التعليقات التي ح�صلوا عليها من الوحدة اخلا�ضعة
للمراجعة �صاحلة وم�ؤيدة بالدليل الكايف واملالئم.
�إذا رف�ضت الوحدة اخلا�ضعة للمراجعة تقدمي تعليقات �أو
كانت غري قادرة على تقدمي تعليقات خالل فرتة زمنية
معقولة فمن املمكن �أن ي�صدر املراجعون التقرير بدون
ا�ستالم تعليقات من الوحدة اخلا�ضعة للمراجعة ،ويف هذه
احلالة على املراجعني الإ�شارة يف التقرير �إىل �أن الوحدة
اخلا�ضعة للمراجعة مل تقدم تعليقات.

املراجعني الإ�شارة يف التقرير �إىل �أن هناك معلومات
حمددة قد مت حذفها مع بيان ال�سبب �أو الظروف التي
جعلت عملية احلذف �ضرورية.
بع�ض املعلومات يحظر �إطالع اجلمهور عليها �أو ميكن حظر
الإف�صاح عنها للعامة ا�ستنادا �إىل قوانني و�أنظمة فيدرالية
�أو على م�ستوى الوالية �أو حملية ،ويف مثل هذه الظروف ميكن
للمراجعني �إ�صدار تقرير منف�صل يحظر �إط�لاع اجلمهور
عليه �أو تقرير يقت�صر ا�ستخدامه على عدد حمدود يحتوي
مثل هذه املعلومات وتوزيع هذا التقرير فقط على الأ�شخا�ص
املخولني بحكم القانون والنظام با�ستالمه.
ق��د ت�ك��ون ه�ن��اك ظ��روف �إ��ض��اف�ي��ة مرتبطة ب ��أم��ور متعلقة
بال�سالمة والأمن العام ميكن �أي�ضا �أن تربر ا�ستبعاد معلومات
حمددة من التقرير املتاح للعامة �أو التقرير الذي يتم توزيعه
على نطاق وا�سع ،فمثال املعلومات التف�صيلية املتعلقة ب�أمن
احلا�سوب لربنامج حم��دد ميكن ا�ستبعادها من التقارير
املتاحة للعامة ب�سبب ال�ضرر املحتمل الذي قد يت�سبب به حالة
�إ�ساءة ا�ستخدام هذه املعلومات ،ويف مثل هذه الظروف ميكن
�أن ي�صدر املراجعون ً
تقريرا حم�صور اال�ستخدام يحتوي على
هذه املعلومات وتوزيع هذا التقرير فقط على تلك الأطراف
امل�سئولة عن التفاعل مع تو�صيات املراجعني ،وميكن للمراجعني
الت�شاور مع م�ست�شار قانوين بالن�سبة لأي متطلبات �أو ظروف
�أخرى قد ت�ستدعي �ضرورة احلذف ملعلومات حمددة.
الأخذ يف االعتبار امل�صلحة العامة لقطاع كبري من املجتمع
يف الربنامج �أو الن�شاط حتت الفح�ص ي�ساعد املراجعني
على اتخاذ ق��رار ب�ش�أن ا�ستبعاد معلومات حم��ددة من
التقارير املتاحة للعامة ،وعندما ت�ستدعي الظروف حذف
معلومات حمددة من التقرير فيجب على املراجعني تقييم
ما �إذا ك��ان احل��ذف قد ي�شوه نتائج املراجعة �أو يخفي
ممار�سات خاطئة �أو غري قانونية.
عندما تكون اجلهات القائمة باملراجعة خا�ضعة لقوانني
ال�سجالت العامة فيجب على امل��راج�ع�ين حتديد ما
�إذا كانت ق��وان�ين ال�سجالت العامة ممكن �أن ت�ؤثر
على التقارير التي يحظر اطالع العامة عليها �أو التي
يقت�صر توزيعها على جهات حم��ددة ،وحتديد ما �إذا
كانت هناك و�سائل �أخ��رى �أك�ثر مالءمة للتوا�صل مع
الإدارة والأ��ش�خ��ا���ص املخولني باحلوكمة ،فمثال قد
يقوم املراجعون ب�إي�صال املعلومات العامة يف تقرير
مكتوب و�إي�صال املعلومات التف�صيلية �شفويا ،كما قد
يقوم املراجعون بالت�شاور مع م�ست�شار قانوين بالن�سبة
النطباق قوانني ال�سجالت العامة.

ا?cn@,dات*اتا?CابIا?Q-
أmا?اrRا?تs- -8
تIs.nا?ت8ا-s
ReportingConfidentialor
DistributingReports SensitiveInformation

�إذا كانت هناك معلومات حمددة يحظر الإف�صاح عنها توزيع التقارير املعدة وفق ًا ملتطلبات معايري املراجعة
لعامة �أفراد املجتمع �أو مت ا�ستبعادها من التقرير لكونها احلكومية املتعارف عليها  GAGASيعتمد على
ذات طابع �سري �أو لطبيعتها احل�سا�سة فينبغي على عالقة املراجعني بالوحدة اخلا�ضعة للمراجعة وطبيعة

املعلومات التي احتواها التقرير ،ف ��إذا ك��ان مو�ضوع
املراجعة يت�ضمن م��ادة يحظر اط�لاع اجلمهور عليها
لأغ��را���ض �أمنية �أو يحتوي على معلومات �سرية �أو
ح�سا�سة فقد يحد املراجعون من توزيع التقرير كما هو
م�شار �إليه يف الفقرات ال�سابقة ،ويجب على املراجعني
توثيق �أي عملية ح�صر لتوزيع التقرير بحيث يقت�صر
على �أ�شخا�ص �أو �أطراف حمددة.
الهيئات القائمة باملراجعة يف ال��وح��دات احلكومية
ينبغي عليها توزيع تقارير املراجعة على امل�سئولني عن
احلوكمة و�إىل امل�سئولني املنا�سبني يف الوحدة اخلا�ضعة
للمراجعة و�إىل اجلهات الرقابية املالئمة �أو �أي جهات
طلبت �أو ن�سقت للمراجعة ،وكلما كان مالئما ،ينبغي
على امل��راج�ع�ين �أي�ضا ت��وزي��ع ن�سخ م��ن التقرير �إىل
امل�سئولني الآخرين الذين يتمتعون ب�صالحية املراقبة
القانونية �أو الذين قد يكونوا م�سئولني عن التعامل مع
نتائج وتو�صيات املراجعة وكذلك �إىل الآخرين امل�صرح
لهم با�ستالم مثل هذه التقارير.
هيئات املراجعة الداخلية يف الوحدات احلكومية قد
تقوم بعملها وفقا «للمعــايري الدولية للممار�سة املهنية
للمراجعة الداخلية» ال�صادرة عـن جممع املراجعـــــــــني
وفقا
ال��داخ �ل�ين
للمعايري ال�صادرة عن كل من  IIAو GAGAS
ف�إنه ينبغي على رئي�س هيئة املراجعة الداخلية �إي�صال
النتائج �إىل الأطراف التي لها �صالحية التحقق والت�أكد
من �إعطاء النتائج العناية الالزمة ،وما مل يكن الأمر
ملزما بقوة القانون �أو متطلبات تنظيمية ف�إنه وقبل
الإفراج عن النتائج �إىل �أطراف خارج الهيئة يجب على
رئي�س هيئة املراجعة الداخلية �أن يقوم بـ:
•تقييم اخلطر املحتمل على الهيئة.
•الت�شاور مع الإدارة العليا �أو مع م�ست�شار قانوين كلما
كان مالئما.
•مراقبة التوزيع من خ�لال الن�ص يف التقرير �إىل
امل�ستخدمني امل�ستهدفني �أو املعنيني بالتقرير.
�شركات ممار�سة مهنة املحا�سبة واملراجعة القائمة
باملراجعة حتت متطلبات  GAGASيجب عليها
بيان م�سئوليات توزيع التقرير مع اجلهة التي تقوم
قوم مبراجعتها ،و�إذا كانت ال�شركة التي مت التعاقد
معها �ستتوىل التوزيع فينبغي عليها التو�صل �إىل اتفاق
مع الطرف ال��ذي تعاقد معها على املراجعة حول �أي
امل�سئولني �أو الأطراف التي �ست�ستلم التقرير واخلطوات
التي مت اتخاذها جلعل التقرير متاح للعامة.
امل�صدرU.S. Government Accountability :
Office - Government Auditing Standards
.- July 2007
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8cاب@ةا?)(,

تا.m

).ب@t8أبnأ:بI
gائبئtا?tlئةا? h#nة
t
ا?t@,ا?<dاRةا?Sا)
جا,cة,h:اء

أتـا*ا?@,ــanا?tـاtةا?dا(+

حاورها /أ .عبد الباري محمود اخلراساني
نائب رئيس هيئة التحرير

 >d+ا? lةtئ  <c rRةا Rا?Sا) >d,? \ً d<c
 n(hcة <ccةاRا?Sا)p@+ا?dتonا?rh#n
; 2tت em-(hإ? m) pا?tlئة الوطني ،وي�ؤكد قانون الهيئة على هذا التكامل
<crRاRةا?Sا)m>FrRج )nال��ذي �سعت وال ت��زال ت�سعى الهيئة �إىل حتقيقه
ا?fc(s(,ا?lاتا?,d
Shا)tة؟بdاsة واقعيا من خ�لال التوا�صل امل�ستمر مع �أع�ضاء
ا?dا=ا?,ا<cmaاRةا?
مث ل �إن���ش��اء الهيئة الوطنية العليا ملكافحة هذه املنظومة لتحديد �آليات هذه ال�شراكة بهدف
ـّ
الف�ساد خطوة متقدمة يف جمال مكافحة الف�ساد حتقيق الهدف امل�شرتك وه��و مكافحة الف�ساد،
يف بالدنا ،وجاء ذلك ترجمة للربنامج االنتخابي وتوعية املجتمع ب�آثاره وخماطره.
لرئي�س اجلمهورية الذي اعترب الف�ساد من الآفات
ا n���K���cت��o( ��d��? b��<��d��t��t��8
املدمرة للمجتمع ومعيقا من عوائق التنمية.
ا?تا aا? ftSFndا?fttcnd,
وق��د ك��ان �إن���ش��اء الهيئة تالي ًا لإ� �ص��دار قانوين
ا? ft?nddبأ<اV aا engا?cة
مكافحة الف�ساد والذمة املالية �إثر م�صادقة بالدنا
ا?dا?tة بأ eت bs(8إ-Vاتbl
ا?dا?tة؟
على اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،كما
ً
تزامن ذلك مع �إ�صدار منظومة قانونية ملكافحة تنفيذا لقانون �إق��رار الذمة املالية الذي منح
الف�ساد منها قانون املناق�صات واملزايدات وقانون الهيئة ح��ق ت�سلم �إق� ��رارات ال��ذم��ة امل��ال�ي��ة من
امل�شمولني فيه ب��د�أت الهيئة منذ �أيامها الأوىل
غ�سل الأموال.
ً
ونرى �أن عمل الهيئة يف مكافحة الف�ساد مكمال ب�إيجاد �آلية لت�سلم تلك الإق��رارات وفق مراحل
لعمل منظومة مكافحة الف�ساد على امل�ستوى بد�أت الأوىل منها برئي�س و�أع�ضاء احلكومة ثم
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انتقلت �إىل مراحل تالية �شملت املكاتب التنفيذية
واملجال�س املحلية،وقد بد�أ التجاوب كبريا من قبل
خمتلف اجلهات حتى و�صل عدد الإقرارات التي
تلقتها الهيئة �إىل نهاية يونيو من العام اجلاري
(� )9491إقرار ًا.
وتعمل الهيئة على متابعة ه��ذا الأم��ر مع املعنيني
وتو�ضيح كافة متطلبات هذه الإقرارات ،كما عملت
الهيئة عرب قطاع الذمة املالية على �إيجاد نظام دقيق
و�سهل حلفظ هذه الإقرارات مبا يعني على درا�ستها
والرجوع �إليها حني يتطلب ذلك وفق القانون.
ا?�� ا)ة8( ��d

 fcاتا:ات ا?tlئة 6Rm
) ��V f��cا<c en��gاRة
ا?Sا)  Imإت-اتttة th#mة
?<dاRة ا).ا?��f<ds >��K��S
ت@"tا? nءKp@+اا?اgب؟

�أعطى القانون الهيئة مهمة �إعداد �إ�سرتاتيجية

ا?V-ابةتا.)mب@t8أبnأ:بI

وطنية ملكافحة الف�ساد ،وب��ذل��ك ب��د�أت الهيئة ون�ؤكد ب�أن اجلهاز �شريك حقيقي للهيئة ،ونعترب
منذ �إن�شائها على تنفيذ هذه املهمة من منطلق تقارير اجلهاز هي مدخالت للهيئة ت�ستعني بها يف
ال�شراكة مع كافة ال�شركاء يف الأجهزة الر�سمية القيام مبهامها التي حددها قانون �إن�شائها.
واملجتمع املدين والإعالم ومع ال�شركاء الدوليني
 2t;mتV\+ endt8ة ا?tlئة
بغر�ض ال��و��ص��ول �إىل ر�ؤي ��ة وطنية ي���ش��ارك يف
بdت@2ا?lاتا?th,dةب<dاRة
�إعدادها وتنفيذها كافة ال�شركاء ،كون �أ�ضرار
ا?Sا)؟ >Kmتnج( آ?tات ت6th
الف�ساد ت�صيب اجلميع بدون ا�ستثناء ،ومكافحته
mت,اcemتKrR9-اا?dا=؟
والوقاية منه هي كذلك م�سئولية اجلميع حيث كما ذك��رت �سابقا ف ��إن ق��ان��ون �إن�شاء الهيئة
ي�صعب القيام بذلك من قبل جهة مبفردها.
�أكد على التعاون والتن�سيق مع خمتلف الأجهزة
ولتج�سيد ه��ذه ال�شراكة عقدت الهيئة �أربع املعنية بالرقابة ومكافحة الف�ساد ،ولذلك عقدت
ور�ش عمل حتى الآن �شملت منظومة مكافحة الهيئة ل�ق��اءات عديدة مع ه��ذه اجلهات لبحث
الف�ساد وقطاع امل��ر�أة وقطاع الإع�لام ،هدفت �سبل و�آليات التعاون والتن�سيق ،وال تزال الهيئة
�إىل التعرف على ر�ؤى هذه اجلهات ودورها يف يف توا�صل مع كافة ال�شركاء ،ولدينا حالي ًا جلنة
�إعداد وتنفيذ الإ�سرتاتيجية.
م�شرتكة تعمل على درا�سة القوانني والت�شريعات
كما عقدت الهيئة �أكرث من ور�شة عمل حول مكون التي تتطلب تعديالت مبا يحقق تعاونا وتن�سيقا
املجتمع املدين يف الإ�سرتاتيجية وقدم فريق وطني �أكرب يف هذا املجال.
م�سودة ب�ش�أن ذلك �ست�ضاف �إىل الإ�سرتاتيجية
hK >Kا rR 9أج(hة ا?tlئة
ال �ت��ي �ستت�ضمن خ�ط��ة ع�م��ل ملختلف اجلهات
ة�#Y��<��Rل�اrh#m )m��c��- 5امل�شاركة يف �إعدادها وتنفيذها.
?ت s,ا?hاKة mا?SاtRة p@+
و� �س �ت �ع �م��ل ال �ه �ي �ئ��ة الح� �ق� � ًا ع �ل��ى �إط��ل��اق ه��ذه
ا?dتonا?rh#n؟
الإ�سرتاتيجية التي ركزت على مكونات �أ�سا�سية يف �أول فعالية عامة نظمتها الهيئة يف التا�سع
ت�شمل املالحقة و�إن�ف��اذ ال�ق��ان��ون ،وال��وق��اي��ة من م��ن دي�سمرب 2007م  -وه��و ال �ي��وم العاملي
الف�ساد ،والتوعية مبخاطره� ،إ�ضافة �إىل بناء ملكافحة الف�ساد� -أطلقت الهيئة فكرة �إيجاد
القدرات ،وطبعا �ستطلق الإ�سرتاتيجية مب�شاركة منظومة وطنية لتعزيز النزاهة ،وهي فكرة تعمل
اجلهات امل�شاركة يف �إعدادها وتنفيذها.
عليها وتبدو جلية من خالل الإ�سرتاتيجية الوطنية
بhtت ا?�� ا)ةV f��c ) 42( ��dا engملكافحة الف�ساد.
<cاRة ا?Sا) V\+ة ا?tlئة كما �أن التحالفات التي تدعمها الهيئة يف املجتمع
ب��ا?����l
ا .ا?�� V-@? Q��;��d-ابة املدين ت�صب يف هذا االجت��اه ،ومرة �أخرى �أكرر
r
ا#
ت,
ا?
ا=
c
r
R
d
ا
ب
ة
ا?
m
القول �إن هذه اخلطوات تنطلق من فكرة ال�شراكة
 VIcاsاا?Sا)با+تباKاV\+ة
ت,اm emتc 6thت rR 9-ج Idمع خمتلف اجلهات الر�سمية وغري الر�سمية للعمل
ا )wة?�� mا?cn@,dات ا?dت8@,ة معا يف مكافحة الف�ساد.
ا?V\,ة؟

با?Sا) mإا?ة ا?dت ftdlإ?p
ا?thابةc.اrKاYج-اءاتmا?ت(اب-t
ا?تrاتتlاا?tlئة?تiK>t,S

الهيئة حر�صت منذ البداية على جت�سيد ال�شراكة
م��ع اجل�ه��از و�سعت م��ن خ�لال ل�ق��اءات ع��دي��دة �إىل
بحث الآليات املنا�سبة لذلك ،من منطلق �أهمية تلك
ال�شراكة التي ت�ضمنها القانون ،وما زلنا حري�صني
على الدفع بهذه العالقة �إىل و�ضع �أف�ضل ،ون�أمل
حتقيق املزيد من التعاون والتن�سيق مبا ي�صب يف
�صالح حتقيق الهدف امل�شرتك وهو مكافحة الف�ساد.

<
 fc >Kا? f<ddإC+اء - Rة
 f+ج )nlا?tlئة  rRا?<f+ 2
 Vاsا ا?Sا) f+m ،ا? 8اsا ا?تr
أ@tتإ?pا?thابة؟

�أح��ال��ت الهيئة ع��دد ًا من ق�ضايا الف�ساد �إىل
النيابة وهي جزء من ق�ضايا عديدة ال تزال الهيئة
تدر�سها وتتحرى ب�ش�أنها.
كما ق��ام��ت الهيئة ب ��إغ�لاق ع��دد م��ن الق�ضايا
يف امل��وازن��ات واملناق�صات وق�ضايا �أخ��رى ،كما
ا�ستطاعت �إعادة ت�صدير �شحنة من (البيتومني)

دخلت �إىل البالد على �إنها (مازوت) ور�أت الهيئة
�إعادتها �إىل بلد الت�صدير ،كما مت اللقاء برئي�س
و�أع�ضاء جمل�س الوزراء ومناق�شتهم حول تكرار
ال�صرف من قبل بع�ض الوزراء ،ومت ت�سليم رئي�س
الوزراء تقرير ًا بذلك ،كما مت القب�ض على �شخ�ص
يف ق�ضية ر�شوة مقدارها ( )5مليون ري��ال يف
كمني للهيئة بناء ًا على بالغ من �أ�شخا�ص ،وتعكف
الهيئة يف التحقيق يف ق�ضية االت�صاالت والتي
�أث�يرت من قبل وزارة العدل الأمريكية ،وكذلك
ق�ضية البنزين امللوث يف م�صايف عدن.
�إ��ض��اف��ة �إىل ال�ع��دي��د م��ن الق�ضايا يف خمتلف
املجاالت تعكف الهيئة الآن على التحري والتحقيق
فيها وا�ستيفاءها ليتم �إحالتها �إىل النيابة العامة.
وقد عملت الهيئة على ت�سهيل �إج��راءات تلقي
البالغات وال�شكاوى من خ�لال �إن�شاء �إدارة
خ��ا��ص��ة ب��ذل��ك يف ال�ه�ي�ئ��ة �إ� �ض��اف��ة �إىل تلقي
البالغات وال�شكاوى عن طريق الفاك�س �أو عن
طريق املوقع الإل�ي�ك�تروين للهيئة ،كما عملت
على �ضمان �سرية البالغات وكذا �ضمان حقوق
ال�شاكي لتجنيب تعر�ضه للإ�ضرار ب�سبب �إبالغه
عن ق�ضية الف�ساد.
كما تعمل الهيئة على درا�سة البالغات وال�شكاوى
املن�شورة يف ال�صحف واعتبارها بالغ ًا ر�سمي ًا
للهيئة �إذا اكتملت �أركانها واحتوت على وثائق
تدعم وت�ؤكد �صحة البالغ ،وق��د تناولت الهيئة
ع ��دد ًا م��ن ال �ب�لاغ��ات وال���ش�ك��اوى امل�ن���ش��ورة يف
ال�صحف املختلفة.
d@;fc>Kةأ-tة؟

ن�أمل �أن نعمل جميعا مبختلف مواقعنا ك�أجهزة
ر�سمية وجمتمع بروح ال�شراكة من �أجل حتقيق
ال�ه��دف امل�شرتك وه��و مكافحة الف�ساد ووقاية
املجتمع من �آثاره املدمرة.
)و�أخري ًا ت�شكركم جملة الرقابة على
(
م��ا تتمتعون ب��ه م��ن روح امل�سئولية وال �ق��در من
ال�شفافية التي �أت�سمت بها ردودكم ،ونتمنى لكم
التوفيق يف �أداء مهامكم.
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�إعداد�:أحمد قائد ال�شيباين

مدير عام التعاون الفني باجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة

� �ش��ارك الأ� �س �ت��اذ الدكتور/عبداهلل
ع �ب��داهلل ال�سنفي  -رئي�س اجل �ه��از -
رئي�س املجل�س التنفيذي للمجموعة
العربية مع نظريه رئي�س جهاز الرقابة
البولندي  -رئي�س املجل�س التنفيذي
للمنظمة الأوروب �ي��ة يف رئا�سة امل�ؤمتر
العربي الأوروب��ي الثاين الذي انعقد يف
العا�صمة الفرن�سية  -باريـــــ�س للفرتة
2009/3/31-29م با�ست�ضــــــــافة
ال�سيد/فيليب �سيجان-الرئي�س الأول
لديوان املراجعة الفرن�سي.
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وي�أتي تنظيم هذا امل�ؤمتر يف �إطار تعزيز
العالقة القائمة بني كل من املجموعة
العربية واملنظمة الأوروب �ي��ة للأجهزة
ال�ع�ل�ي��ا ل�ل��رق��اب��ة امل��ال �ي��ة واملحا�سبة..
ونعر�ض فيما يلي �أهم فعاليات امل�ؤمتر
والنتائج التي متخ�ضت عنه.
ف�ف��ي ح�ف��ل االف �ت �ت��اح �أُل �ق �ي��ت الكلمات
من قبل كل من الأخ الدكتور/عبداهلل
ع� �ب ��داهلل ال �� �س �ن �ف��ي ،رئ �ي ����س اجل �ه��از
وال�سيد /جازيك جيزير�سكي -رئي�س
جهاز الرقابة البولندي وال�سيد/فيلب

�سيجان -الرئي�س الأول لديوان املراجعة
الفرن�سي  -باعتباره اجلهاز امل�ست�ضيف
للم�ؤمتر والأمني العام للمنظمة الدولية
(االن��ت��و���س��اي)� ،-أ�� �ش ��ادت بالعالقة
املتطورة بني املنظمتني وما تعك�سه من
�آثار �إيجابية على �أداء الأجهزة الرقابية
الأع�ضاء ...وكان ذلك يف جو احتفايل
مفعم ب��ال�ت�ف��ا�ؤل واال� �س �ت �ع��داد الكامل
للتعاون املهني من خالل تبادل اخلربات
واملفاهيم و�أف�ضل املمار�سات الرقابية
و� �ص��و ًال لتحقيق رق��اب��ة فعالة حلماية
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الأم �ـ��وال واملمتلكات وامل� ��وارد العامة
لبلدان تلك الأجهزة.

ا?@اتا? H4ة
T
مت تنظيم مناق�شة املو�ضوع الرئي�سي
للم�ؤمتر بعنوان (دور �أج�ه��زة الرقابة
العليا يف تطوير �أداء �أج�ه��زة الدولة)
يف �إطار ثالث جل�سات عامة خ�ص�صت
ملناق�شة ثالثة حماور فرعية ..هي-:
•و�ضع املالية العامة للدولة.
•تقيــــــــيـــــم وحت�ســــني فعــــــــــــــالية
الإجراءات العامة.
•ت��وق�ع��ات الأط � ��راف املعنية وذوي
ال� �ع�ل�اق ��ة ف �ي �م��ا ي �خ ����ص حتديث
وتطوير �أجهزة الــــــدولة (الربملان،
احلكومة ،املواطنني).
ويف ه��ذه اجلل�سات ق��دم��ت �أوراق من
قبل الأجهزة امل�شاركة ا�ستعر�ضت فيها
جتاربها يف �إطار املحاور الفرعية الثالثة
والتي مت �إع��داده��ا على �ضوء اخلطوط
العري�ضة التي �أعدها املنظمون يف �إطار
ا�ستبيان مت توزيعه على جميع الأجهزة
الرقابية الأع�ضاء ...كما قدمت بع�ض
الأوراق م��ن قبل خ�ب�راء متخ�ص�صني
يف جم��ال ال��رق��اب��ة ودوره� ��ا يف حت�سني
�أداء �أج �ه��زة ال��دول��ة ومتخ�ص�صني يف
تطوير العالقة االقت�صادية بني االحتاد
الأوروبي ودول ال�شرق الأو�سط وكان من
�أبرز اخلبـــــــراء الـم�شــــاركني م�ست�شار
الرئي�س الفرن�سي.
وت �خ �ل��ل ت �ل��ك ال� �ع ��رو� ��ض م ��داخ�ل�ات
ومناق�شات �أدت �إىل �إثراء تلك املعلومات
وتر�سيخ املفاهيم واملمار�سات املهنية
واخلروج بر�ؤى وا�ضحة وم�شرتكة.
�إن �أهم ما متخ�ضت عنه تلك املناق�شات
واملداوالت واملداخالت يف �إطار املو�ضوع
الرئي�سي ل�ل�م��ؤمت��ر وامل �ح��اور الثالثة
املتفرعة عنه ..تتمثل يف الإج�م��اع بني

امل�شاركني �أن الأجهزة الرقابية العليا
تعد من �أجهزة الدولة الرئي�سة املعنية
ب��الإ��س�ه��ام بتطوير الإدارة الر�شيدة
للمجتمعات احلديثة ،باعتبارها املعنية
بالرقابة النظامية وتقييم كفاءة الأجهزة
احلكومية التي ت��زداد تعقيداتها يوم ًا
بعد ي��وم ..وتواجه املتطلبات املتزايدة
لتحقيق املزيد من ال�شفافية وامل�ساءلة
م��ن قبل امل��واط�ن�ين وامل�ستفيدين من
خم��رج��ات�ه��ا ..ويف �إط ��ار ذل��ك طرحت
العديد من الت�سا�ؤالت امللحة �أهمها:
•هل ت�ستطيع هذه الهيئات �أو الأجهزة
بالفعــــــــل �أن ت�سهـــــم يف حتديث
�أجهزة الدولة ؟
•وه��ل ل��دي�ه��ا ال �ق��درة والإمكانيات
امل�ؤ�س�سية ال�لازم��ة للقيام بذلك
بالرغم من كونها جهات خارجية
وم�ستقــــــــلــــــــة عــــــــــــن الأجهـــــــزة
التنفيـذية للدولة ؟
•و�إذا كان ذلك فهل بالإمكان قيامها
بهذا الدور؟
•وفيمـــــــــــا �إذا كـــــانت مطـــــــــــــالبة
بالقيام بذلك؟
وق��د مت حتليل ه��ذه الأ�سئلة والإجابة
عليها يف �إط��ار جل�ســـــــــــات امل�ؤمتر،
وميكن ح�صـــــــر ما دار من مداوالت
على النحو التايل-:
يف نطاق تقييم و�ضعية املالية العامة:
متحــــــــــورت تلك املناق�شات يف �إطار
النقاط التالية-:
 �إن مبادئ �أو معايري النظامية والعدالةللح�سابات ال�ع��ام��ة �أو امل��راك��ز املالية
�أ�صبحت ملزمة لكافة ال��دول - .ميكن
لأجهزة الرقابة العليا �إح��داث التغيري
امللبي لتوقعات امل��واط�ن�ين ومتطلبات
املنظمات املانحة من خالل نظم التكامل
الإقليمي والتعاون الوثيق فيما بينها كما
هو احل��ال لأج�ه��زة الرقابة يف االحتاد

الأوروب��ي ..حيث منحت �أجهزة الرقابة
العليا ال�صالحيات للتحقق والت�أكد ،ويف
بع�ض احلاالت ..امل�صادقة على نظامية
احل���س��اب��ات ال�ع��ام��ة �أو امل��راك��ز املالية
وعدالتها ،فهي تعترب مبثابة ال�شريك
الفعلي لت�أ�سي�س وتطوير �أنظمة املوازنة
واملحا�سبة العامة يف الأجهزة احلكومية
مبا يتالءم وتلك املعايري .وواق��ع الأمر
�أن الأزمة املالية احلديثة تعزز من هذا
الدور ..فهي تدفع �أجهزة الرقابة العليا
�إىل الرتكيز �أكرث على مراجعة اللوائح
وال�ن�ظ��م واخل �ط��ط وال�ب�رام��ج املنفذة
من قبل الدولة للتخفيف من ت�أثري تلك
الأزمة وكذا حتليل النتائج املرتتبة عليها
ذات ال�صلة بالدين العام وعجز املوازنة
وال�ت�ح�ق��ق م��ن م ��دى اح �ت�رام البنوك
اللتزاماتها.
ويف ن �ط��اق ت�ق�ي�ي��م وحت �� �س�ين فعالية
الإجراءات العامة لأجهزة الدولة-:
 مت ا�ستعرا�ض ما تواجهه الإجراءاتال�ع��ام��ة لأج �ه��زة ال��دول��ة م��ن �ضغوط
واح �ت �ي��اج��ات جمتمع ال �ي��وم ل�ضمان
التقيد مب�ب��ادئ امل�ساءلة وال�شفافية
والفعالية على كافة امل�ستويات ..وهو
م��ا ت�سعى �أج �ه��زة ال��رق��اب��ة لتحقيق
التقيد به بفعالية كبرية ..وذل��ك من
خ�ل�ال م��ا ت��وف��ره م��ن م�ع�ل��وم��ات عن
الإجن� ��ازات والتكلفة املرتتبة عليها
وح�صيلة النتائج التي متخ�ضت عن
تنفيذ �إج� ��راءات امل �ه��ام والواجبات
املناطة ب�أجهزة ال��دول��ة ..وذل��ك من
خالل التقارير الرقابية التي تقدمها
�إىل ال�سلطات املخت�صة وما تت�ضمنه
م��ن م ��ؤ� �ش��رات وت��و� �ص �ي��ات لتح�سني
وتطوير �أداء �أجهزة الدولة و�إدارتها
ب�صورة �أف�ضل �أو اق�تراح املعاجلات
والعقوبات �إذا تطلب الأمر ذلك ،فهي
ت��زود الربملانات باملعلومات املنا�سبة
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التخاذ الإج ��راءات الالزمة لتح�سني
ال�سيا�سات العامة بالرغم م��ن �أنها
غري خمت�صة مبا�شرة بالإ�صالحات
على اعتبار �أنها من مهام وواجبات
ال�سلطات ال�سيا�سية والتنفيذية وبذلك
ف�إن �أجهزة الرقابة العليا ت�سهم ،بحكم
اخت�صا�صاتها وخ�برات�ه��ا يف تعزيز
امل�ساءلة وال�شفافية والفعـــــــــالية على
�أن�شطة وبرامج �أجهزة الدولة.
ويف نطاق توقعات الأط ��راف املعنيني،
ذوي ال �ع�لاق��ة ب��ال�ت�ح��دي��ث والتطوير
(احلكومة ،ال�برمل��ان ،املواطنني) فقد
متحورت املناق�شات يف �أن �أجهزة الرقابة
العليا لي�ست الوحيدة املعنية ب�إجناز هذه
املهمة �إال �أن��ه كلما ازدادت �إمكانياتها
ملواجهة الأط ��راف املعنية (احلكومة،
ال�ب�رمل ��ان ،امل��واط �ن�ين) ك�ل�م��ا ازدادت
كفاءتها وفعاليتها ..ففي معظم البلدان
ينظر للعالقة بني �أجهزة الرقابة العليا
والربملان على �أنها الو�سيلة الأ�سا�سية
للتحديث وال�ت�ط��وي��ر ..ذل��ك �أن مهمة
ممثلي الأمة الت�صويت على م�شروعات
القوانني وامل��وازن��ة العامة للدولة وتقع
على عاتقهم �أي�ض ًا مهمة الرقابة على
ت�صرفات احلكومة وتقييم النتائج التي
تتمخ�ض عنها وم��ن ثم �إي�ضاح الإطار
العام واملنهجية والأ�ساليب املنا�سبة لتلك
الت�صرفات ...وتقوم �أج�ه��زة الرقابة
العليا بتقدمي الدعم ال�ضروري مل�ساعدة
الربملانات للقيام مبهامها الرقابية من
خ�لال م��ا تتمتع ب��ه م��ن اخت�صا�صات
وخربات مرتاكمة ..وباملقابل ينظر �إىل
عالقة �أجهزة الرقابة باحلكومة على
�أنها ال تقل �أهمية عن عالقتها بالربملان
�إال �أنها �أكرث ح�سا�سية ،ف�أجهزة الدولة
هي يف الواقع اجلهات التي توجه �إليها
تقارير �أجهزة الرقابة وما تت�ضمنها من
تو�صيات ومتابعات للتنفيذ ..ف�إعداد
36
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امل��وازن��ة على �أ�سا�س الأداء والربامج
والتحديد الدقيق للمعنيني بالتنفيذ
ي�سهل من قيام �أجهزة الرقابة مبهامها
وواجباتها وبالتايل يعزز نظم امل�ساءلة
العامة وال�شخ�صية .كما قامت العديد
من �أجهزة الرقابة العليا ب�إن�شاء مواقع
�إلكرتونيه و�إ�صدار تقارير رقابية حول
املهام التي تقوم بها ،مما ي�ساعد على
امل�شاركة الن�شطة للمواطنني يف جمال
الإدارة العامة لأج�ه��زة ال��دول��ة وبهذا
تكون �أجهزة الرقابة العليا قد �أ�سهمت
يف الرفع من كفاءة الإدارة العامة وتعزيز
�شفافيتها م��ن خ�ل�ال �إق �ت�راح ال�سبل
والتدابري اجلديدة التي من �ش�أنها الدفع
مبختلف الأط��راف املعنية للعمل مع ًا،
واتخاذ الإج ��راءات ال�ضرورية لتمكني
�أجهزة الدولة من ممار�سة مهامها ذات
ال�صلة بالتنظيم وحماية الأموال وح�سن
�إداراتها والت�صرف فيها.
وع �ل��ى ه��ام ����ش ان �ع �ق��اد امل� ��ؤمت ��ر ق��ام
الأخ/رئ �ي ����س اجل �ه��از ب��زي��ارة ك��ل من
امل���رك���ز ال��رئ �ي �� �س��ي مل �ن �ظ �م��ة تنمية
ال �ت �ع��اون االق �ت �� �ص��ادي ()OECD
وهيئة الوقاية من الف�ساد.
ح�ي��ث ال�ت�ق��ى الأخ/رئ �ي ����س اجلهاز
يف امل��رك��ز ال��رئ�ي����س ملنظمة تنمية
التعاون االقت�صادي ()OECD
مع جمموعة من ق�ي��ادات املنظمة،
وهي املنظمة املعنية �أ�سا�س ًا باحلكم
الر�شيد ب�شكل عام وبرنامج التعاون
بني املنظمة ودول ال�شرق الأو�سط
و��ش�م��ال �أف��ري�ق�ي��ا يف جم��ال تطوير
احلكم الر�شيد ب�صفة خا�صة ..ومت
بحث جوانب التعاون امل�شرتكة بني
اجل�ه��از واملنظمة وب��الأخ����ص فيما
يت�صل بحماية الأموال العامة وح�سن
�إدارت�ه��ا والت�صرف فيها ومكافحة

مظاهر الف�ساد ،ومت الرتتيب لهذه
ال ��زي ��ارة ب�ح�ي��ث حت�ق��ق �أغرا�ضها
بالتزامن مع انعقاد امل�ؤمتر العربي
الأوروب��ي الثاين ،حيث مت اللقاء يف
�إط��ار ثالث جل�سات عمل مبجموعة
من امل��دراء املعنيني وعلى الأخ�ص
م�ســـــــــاعـــــدي الأميـــــــــــــــن العــــــام
للمنظمة �شملت:
•امل��دي��ر امل�سئول ع��ن �إدارة احلكم
الر�شيد يف �أجهزة الدولة
•امل �ن��دوب ال��دائ��م ل��دول��ة بلجيكا يف
منظمة تنمية التعاون االقت�صادي
 الرئي�س امل�شارك بربنامج احلكمال��ر��ش�ي��د يف ب �ل��دان منظمة تنمية
التعاون االقت�صادي وال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا.-
•الوزيـــــــــر الـمفــــــــو�ض ل�سفـــــــــــــارة
اليمن بباري�س.
•�أثنني من ر�ؤ�ساء ال�شعب يف �إدارة
دائرة احلكم الر�شيد.
•وكيل الأمني العام للمنظمة وممثل
عن ديوان املراجعة الفرن�سي.
•عـــــدد من �أع�ضــــــاء الإدارات املعنية
يف املنظمة.
وت��رك��زت املناق�شات يف بحث جماالت
و�إمكانيات التعاون بني اجلهاز واملنظمة
يف �إط��ار برنامج احلكم الر�شيد لدول
املنظمة ،وذل��ك من خ�لال ا�ستعرا�ض
�أن�شطتها يف جمال احلكم الر�شيد وكذا
ا�ستعرا�ض بع�ض جت��ارب�ه��ا وخرباتها
يف جم� ��االت ت �ط��وي��ر الإدارة العامة
و�إ�سهاماتها يف تطوير �أجهزة الرقابة
العليا خا�صة فيما يت�صل بربناجمها
املخ�ص�ص لتطوير �أجهزة الرقابة يف دول
�شرق �أوروبا يف �إطار ما ي�سمى بربنامج
(�سجما) ،حيث ي�شرتك االحتاد الأوروبي
واملنظمة يف حت��دي��ث وت�ط��وي��ر �أجهزة
الرقابة من حيث املتطلبات القانونية
وامل�ؤ�س�سية ب���ص��ورة ع��ام��ة مثل توفري
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اال�ستقاللية واحلماية وتوفري الهياكل
التنظيمية املنا�سبة وامل��وارد الـمـــــالية
والب�شرية الكافية للقيام مبهامها.
كما يتم ا�ستخدام العديد من و�سائل
التقييم والتي منها مراجعة الأجهزة
ال �ن �ظ�يرة ح �ي��ث ت �ت��وىل جم �م��وع��ة من
الأج �ه��زة الرقابية امل�ت�ط��ورة مراجعة
وتقييم �أداء نظرياتها م��ن الأجهزة
الرقابية يف دول �شرق �أوروبا .وهو الأمر
ال��ذي دع��ا املنظمني لهذه االجتماعات
ل��دع��وة �أح��د �أع���ض��اء اجل�ه��از الرقابي
الفرن�سي النظري جلهازنا ال�ستعرا�ض
خربتهم يف ه��ذا املجال وباملقابل فقد
�أ�ستعر�ض الأخ رئي�س اجل�ه��از طبيعة
عمل اجلهاز واملهام التي يقوم بها يف
جمال الرقابة على الأموال العامة للدولة
والتحقق من ح�سن �إدارتها والت�صرف
فيها ب�صورة اقت�صادية وكفاءة وفعالية
وكذا ا�ستعرا�ض ما يحتاج �إليه اجلهاز
من دع��م فني ميكنه من تطوير �أداءه
الرقابي وبالأخ�ص يف جم��ال مراجعة
تقييم الأداء لأن�شطة وب��رام��ج �أجهزة
الدولة وال��ذي يهدف �إىل تطوير �أدارة
�أجهزة الدولة والرفع من م�ستوى �أدائها،
وذلك باال�ستفادة من جتارب وخربات
املنظمة وب��الأخ����ص م��ع وج��ود الكوادر
الب�شرية امل�ؤهلة والقادرة على اال�ستفادة
من �أف�ضل املمار�سات من خالل التعامل
م��ع اخل�ب�رات امل�ن��ا��س�ب��ة ،ومت اخل��روج
باتفاق م�شرتك ب�إمكانية توفري الفر�ص
للتعاون يف هذه املجاالت من حيث املبد�أ
واتفق اجلانبان على و�ضع تفا�صيل �آلية
التعاون يف وقت الحق.
ويعترب اجلهاز �أن هذه الزيارة تعد من
الفر�ص الثمينة لفتح �أفاق وا�سعة للتعاون
مع ه��ذه املنظمة املعروفة ب�إمكانياتها
املتميزة لتطوير �أداء الإدارة العامة
لأجهزة الدولة.

ويف هيئة الوقاية من الف�ساد بفرن�سا
�إلتقى الأخ الدكتور/عبد اهلل ال�سنفي
– رئي�س اجلهاز بال�سيد/رئي�س الهيئة
وبع�ض م�ساعديه ،وهي الهيئة التابعة
ل��وزارة العدل الفرن�سية والتي �أن�شئت
يف عام  1993ك�أداة وقائية ملكافحة
الف�ساد ال��ذي تف�شى يف فرن�سا بداية
الت�سعينات من القرن املا�ضي ،وذلك
مبوجب قانون مكافحة الف�ساد والذي
يتطلب �شفافية العمليات احلكومية
وم�ساءلة القيادات ال�سيا�سية للأجهزة
احل �ك��وم �ي��ة امل�خ�ت�ل�ف��ة ع �ل��ى امل�ستوى
امل��رك��زي والإقليمي واملحلي ،وحتدد
مهامها بالآتي-:
•منع انت�شار ظاهرة الف�ساد ولي�س
التحقيق يف ق�ضايا الف�ساد ،فهناك
جهات خمت�صة �أخرى لتحقيق هذا
الغر�ض ،مثل ال�شرطة الق�ضائية.
وبهذا ال�صدد جت��در الإ� �ش��ارة �إىل
�أن املجل�س الد�ستوري الفرن�سي قد
�ألغى اخت�صا�صات التحقيق للهيئة
على اعتبار �أنه ال ميكن اجلمع بني
وظيفة جمع املعلومات والتحقيق يف
ق�ضايا الف�ساد.
•تقدمي امل�شورة و�إب��داء ال��ر�أي حول
�إم�ك�ـ��ان�ي��ة وج ��ود ث �غ��رات النت�شار
ظاهرة الف�ساد.
•تنظيم الربامج التدريبية والندوات
العلمية ب��ال�ت�ع��اون م��ع اجلامعات
وامل �ع��اه��د امل�ه�ن�ي��ة م�ث��ل (املدر�سة
الوطنية للإدارة ،املدر�سة الق�ضائية
العليا ،مدر�سة العلوم ال�سيا�سية).
•��ص�ي��اغ��ة م �ي �ث��اق ال �� �ش��رف املهني
للوظيفة العامة.
ولتنفـــــــــــيذ تلك الـمهــــــام تقوم هذه
الهيئة بالآتي-:
�إ�� �ص ��دار ال �ت �ق��اري��ر ال ��دوري ��ة التي
تت�ضمن الر�أي وامل�شورة حول جوانب
ال�ضعف يف نظم و�إجراءات ال�ضبط

الداخلي الهادفة للوقاية من الف�ساد
وتقدمي التو�صيات املنا�سبة للحكومة
للمعاجلة ...وم��ن خ�لال التقارير
ال�سنوية ال�ت��ي ت���ص��دره��ا ،متكنت
الهيئة م��ن �إي �ج��اد قائمة مبواطن
اخلطر التي يتوقع �أن تنت�شر فيها
مم��ار� �س��ات ال �ف �� �س��اد ...واق �ت�راح
تو�صيات حتليلية ملنع تلك املخاطر.
ك�م��ا �أن �ه��ا ت �ق��وم بتنظيم الربامج
ال �ت��دري �ب �ي��ة مل�ن�ت���س�ب��ي الأج� �ه ��زة
احل�ك��وم�ي��ة ال �ت��ي ت �ق��دم اخلدمات
احل �ك��وم �ي��ة وب��الأخ ����ص الأج �ه��زة
الرقابية ،وذلك بهدف م�ساعدتهم
على تتبع جوانب ال�ضعف يف النظم
ال �ت��ي ت � ��ؤدي �إىل ارت �ك��اب جرائم
الف�ساد واالحتيال املختلفة ...وذلك
من خالل ر�سم خرائط تو�ضيحية
لتلك امل�خ��اط��ر وق��ائ�م��ة مب�ؤ�شرات
ظ��واه��ر االختال�سات وال�ت��ي تي�سر
اكت�شافها ب�شكل مبكر.
ويف الهيئة يتم تعيني القيادات العليا من
قبل وزير العدل ...ويعني بقية الأع�ضاء
الفنيني �إم��ا م��ن خ�لال االن �ت��داب من
قبل اجل�ه��ات ذات العالقة يف جمال
�أعمال الهيئة مثل اجلمارك وال�ضرائب
وال�شرطة� ،أو من خالل التعيني ب�صورة
م �ب��ا� �ش��رة.وك��ل ذل ��ك ب �غ��ر���ض توفري
التكلفة .كما جتدر الإ�شارة �إىل �أن الهيئة
تقدم الدعم الفني للدول الأطراف يف
اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد
(ال���دول امل��وق�ع��ة على اتفاقية الأمم
املتحدة ملكافحة الف�ساد) ،وقد �أبدى
املعنيون يف الهيئة ا�ستعدادهم للتعاون
الفني مع بالدنا من خ�لال جتربتهم
وممار�ستهم يف هذا املجال.
ال����ع����دد  16ي��ون��ـ��ي��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��و 2009م
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جت�سيد ًا لعالقة ال�شراكة ب�ين جمل�س ال�شورى
واجلهاز ب�ش�أن مناق�شة تقارير اجلهاز اخلا�صة
مبراجعة احل�سابات اخلتامية وتفعيل م�ضامينها،
عقد جمل�س ال�شورى خالل الفرتة من � 4/6إىل
2009/4/8م عدد ًا من اجلل�سات التي خ�ص�صها
لال�ستماع �إىل تقرير اللجنة املالية يف املجل�س حول
درا�سة وحتليل تقارير اجلهاز القطاعية حول نتائج
مراجعة احل�سابات اخلتامية للموازنة العامة للدولة
وموازنات الوحدات االقت�صادية وامل�ستقلة وامللحقة
لل�سنة امل��ال�ي��ة 2007م ،وب �ه��ذه املنا�سبة فقد
تلقى اجلهاز دعوة من املجل�س للم�شاركة يف تلك
اجلل�سات ،حيث ح�ضر من جانب اجلهاز الأ�ستاذ
الدكتور/عبداهلل عبداهلل ال�سنفي -رئي�س اجلهاز،
ووكالء اجلهاز وعدد من قيادات اجلهاز املعنيني.
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كما ح�ضر من اجلانب احلكومي ممثلون عن
وزارة املالية وك��ذا ممثلون عن كل من وزارات
التخطيط ،والأ� �ش �غ��ال ال�ع��ام��ة والإن �� �ش��اءات،
والرثوة ال�سمكية ،وال�شباب والريا�ضة ،وم�صلحة
ال�ضرائب ،وال�شركة اليمنية لتوزيع املنتجات
النفطية ،وامل�ؤ�س�سة العامة للكهرباء ،وعدد من
الوحدات امل�شمولة بتقرير اجلهاز.
ويف اجلل�سة االفتتاحية للمجل�س التي عقدت
يوم 2009/4/6م رحب الأ�ستاذ/عبدالعزيز
عبدالغني -رئي�س جمل�س ال�شورى بقيادات اجلهاز
ووزارة املالية وك��ذا ممثلي ال��وح��دات واجلهات
احلكومية امل�شمولة بتقارير اجلهاز ،م�شري ًا �إىل
�أنه �سيتم يف البداية اال�ستماع �إىل تقرير اللجنة
املالية يف املجل�س حول نتائج درا�ستها لتقارير

اجلهاز حول احل�سابات اخلتامية لعام2007م،
و�سيتم يف اجلل�سات التالية مناق�شة واال�ستماع
�إىل �إي�ضاحات وردود اجلانب احلكومي وتعقيب
اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة على جممل ما
دار من نقا�ش.
بعد ذلك مت ا�ستعرا�ض تقرير اللجنة املالية من قبل
الأ�ستاذ/علوي �صالح ال�سالمي -رئي�س اللجنة وعدد
من �أع�ضائها ،كما مت تخ�صي�ص اجلل�سات الأخرى
ملناق�شة التقرير من قبل الإخوة �أع�ضاء املجل�س..
ومما يجدر الإ�شارة �إليه �أن املناق�شات واملداوالت
ب�ش�أن ما ورد يف التقرير �أو يف تقارير اجلهاز قد
�إت�سمت يف جمملها ب�ق��در ع��ال م��ن املو�ضوعية
وال�شفافية واحلر�ص على املال العام وعلى معاجلة
االختالالت التي �صاحبت تنفيذ امل��وازن��ات خالل
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عام2007م يف �ضوء تو�صيات اللجنة املالية �أو
التو�صيات التي ا�شتملت عليها تقارير اجلهاز.
جدير بالإ�شارة �إىل �أن مناق�شات ومداوالت الإخوة
�أع�ضاء املجل�س قد �أ�شادت ب��الأداء املتميز للجهاز
من خالل ما ا�شتملت عليه تقاريره عن مراجعة
احل�سابات اخلتامية لعام 2007م م�ؤكدين على
�أه�م�ي��ة �أخ��ذ تو�صيات اجل �ه��از م��ن قبل اجلانب
احلكومي يف االعتبار.
ويف نهاية اجلل�سة اخلتامية للمجل�س قدم الأ�ستاذ
الدكتور/عبداهلل عبداهلل ال�سنفي -رئي�س اجلهاز
مداخلة عامة ح��ول جممل ما دار من نقا�ش وما
�أثريت من مالحظات وت�سا�ؤالت يف جل�سات النقا�ش،
كما ت�ضمنت من جانب �آخر منها �أهم امل�ؤ�شرات
العامة لتنفيذ املوازنات العامة لعام2007م ،مع
ت�سليط ال�ضوء على �أهم م�ؤ�شرات التحديات الراهنة
وامل�ستقبلية التي من امل�ؤكد �أن تواجهها بالدنا وعلى
وجه اخل�صو�ص يف املجالني االقت�صادي واملايل،
ونظر ًا لأهمية املداخلة ف ��إن جملة الرقابة تقوم
بن�شرها كاملة كما وردت على النحو التايل:
الأخ الأ�ستاذ/عبدالعزيز عبدالغني -رئي�س جمل�س ال�شورى
الإخوة�/أع�ضاء هيئة رئا�سة املجل�س
الإخوة/رئي�س و�أع�ضاء اللجنة املالية باملجل�س
الإخوة�/أع�ضاء املجل�س
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
يف البداية �أتقدم �إليكم بجزيل ال�شكر والتقدير على
دعوتكم الكرمية حل�ضور هذا االجتماع واملخ�ص�ص
ملناق�شة ت�ق��ري��ر اللجنة امل��ال�ي��ة باملجل�س ب�شان
درا�ستها لتقارير اجلهاز عن مراجعة احل�سابات
اخلتامية لل�سنة املالية2007م ولكل من املوازنة
ال�ع��ام��ة ل�ل��دول��ة وم��وازن��ة ال��وح��دات االقت�صادية
وموازنات الوحدات امل�ستقلة وامللحقة ،منوه ًا �إىل
الدور املتميز الذي يقوم به جمل�سكم املوقر خالل
دورات انعقاده ..لي�س فقط يف تناول العديد من
الق�ضايا الإ�سرتاتيجية التي مت�س املجتمع وترتبط
باحتياجات املواطن� ،إمنا �أي�ضا ل��دوره الواعي يف
دعم ال��دور الرقابي للجهاز وتعزيز نتائج �أعماله
ومبا ي�ساهم بتدعيم نظام امل�ساءلة العامة لبالدنا..
علي �أن �أتوجه بالتحية والتقدير
ومن هنا يتوجب ّ
�إىل الأخ الأ�ستاذ/عبدالعزيز عبدالغني -رئي�س

املجل�س ،ال��ذي ي� ��ؤدي ر�سالته يف ق�ي��ادة املجل�س
بحكمة و�إقتدار ،كما �أوجه ال�شكر والتقدير �أي�ضا
ل�ل��أخ الأ� �س �ت��اذ/ع �ل��وي ��ص��ال��ح ال���س�لام��ي -ع�ضو
املجل�س -رئي�س اللجنة املالية وللإخوة الأع�ضاء
على االهتمام الذي حتظى به تقارير اجلهاز من
قبل اللجنة وللجهود املبذولة يف درا�سة وحتليل ما
ورد بها من نتائج وتو�صيات وما ت�شهده جل�سات
اللجنة من حوار ومناق�شات هادفة ،وهو ما ي�ستحق
الإ� �ش��ادة والتنويه ،م��ؤك��دا حر�ص ق�ي��ادة اجلهاز
على تدعيم جماالت التعاون والتن�سيق بني اجلهاز
وجمل�سكم املوقر.
الإخوة رئي�س و�أع�ضاء املجل�س:
�إذا كانت نتائج تنفيذ املوازنات العامة للدولة تف�صح
– على امل�ستوى الكلي -عن ع��دد من االختالالت
املزمنة والتي تنعك�س �سلبا على �أه��داف ال�سيا�سة
املالية وعلى متطلبات اال�ستدامة للمالية العامة
للدولة� ..إال �أنها يف الوقت ذاته متثل حتديات ج�سيمة
تعيق جهود التنمية وحتول دون حتقيق معدالت النمو
امل�ستهدفة وت��زداد حدة تلك االختالالت و�أبعادها
ال�سلبية ..خا�صة يف ظل الأزمة املالية واالقت�صادية
العاملية الراهنة والتي �ألقت بتداعياتها ال�سلبية على
خمتلف دول العامل وفر�ضت على اجلميع  -لي�س
فقط� -إع��ادة تقييم الأولويات وتبني �سيا�سات غري
تقليدية ملواجهة تداعيات هذه الأزمة  ..بل الت�سريع
يف وت�يرة تنفيذ ب��رام��ج الإ� �ص�لاح امل��ايل والإداري
واالقت�صادي وفق �آليات وتدابري غري تقليدية تالئم
الأو�ضاع املحلية وتراعي حمدودي الدخل مبا يكفل
ا�ستيعاب ت ��أث�يرات الأزم ��ة واال��س�ت�م��رار يف حتقيق
�أهداف التنمية ،من خالل تعبئة كافة موارد املجتمع
واال�ستخدام الأمثل لها.
ومن هنا تربز الأهمية البالغة لتوجيهات فخامة
الأخ/رئي�س اجلمهورية واملوجهة �إىل احلكومة
واملتعلقة بت�شخي�ص الأو�ضاع االقت�صادية وحتديد
ال�ت�ح��دي��ات واالخ� �ت�ل�االت امل��رت�ب�ط��ة ب �ه��ا ،حيث
��س��ارع��ت احل�ك��وم��ة ب ��إع��داد م�صفوفة تنفيذية
لتوجيهات فخامته.
ويف هذا ال�سياق قد يكون من ال�ضروري واملالئم
�أن ن�سلط ال�ضوء وب��إي�ج��از على ج��ان��ب م��ن تلك
التحديات واالختالالت املزمنة التي تف�صح عنها

امل�ؤ�شرات الكلية لنتائج تنفيذ املوازنة العامة للدولة
للعام2007م ،وذلك على النحو التايل:
�أوال :ات�ساع الفجوة بني اال�ستخدامات واملوارد:
�إن ات�ساع هذه الفجوة وما ي�صاحبها من منو متزايد
يف عجز املوازنة ويرجع ب�شكل �أ�سا�سي �إىل االرتفاع
احلاد وامل�ستمر يف الإنفاق اجلاري والذي بلغ يف عام
2006م حوايل ( )1070مليار ريال ،لريتفع يف
عام 2007م لي�صل �إىل حوايل ( )1352مليار
ري��ال ،مع الأخ��ذ يف االعتبار �إن �إجمايل ح�صيلة
الإي� ��رادات النفطية وال�ضريبية لعام2007م
والبالغة ح��وايل ( )1290مليار ري��ال ال تكفي
لتغطية الإنفاق اجل��اري البالغ حوايل ()1352
مليار ريال مع الأخذ يف االعتبار �إن اجلانب املقابل
– �أي امل��وارد -ت�شهد تراجع ًا فيما يتعلق بكميات
الإنتاج النفطي ي�صاحبه تذبذب وانخفا�ض مفاجئ
يف الأ�سعار العاملية للنفط ،وهو ما يجب التنبيه �إىل
ت�أثريه على ا�ستدامة املالية العامة للدولة ،خا�صة
يف ظل الق�صور يف تنمية املوارد غري النفطية وفقا
للنمو امل�ستهدف على اقل تقدير.
و�إىل جانب تر�شيد الإنفاق واحلد من مظاهر الهدر
والإ�سراف فان مواجهة التحديات ال�سابقة تقت�ضي
يف تقديري التعامل بقدر عال من الوعي واملو�ضوعية
مع عدد من الق�ضايا الأ�سا�سية:
�أولها :ق�ضية الدعم للم�شتقات النفطية و�آليات
تر�شيده ..مع الت�أكيد على �أهمية البعد االجتماعي
لهذا الدعم� ،إال �إن��ه يظل �أح��د �أه��م االختالالت
التي ت�شوب املوازنة العامة للدولة ،نظر ًا الن قيمة
ه��ذا الدعم البالغة ( )401مليار ري��ال متثل
ن�سبة ( )% 8من �إجمايل الناجت املحلي ،ويفوق
املن�صرف الفعلي على الإنفاق اال�ستثماري ويتعدى
�إجمايل املن�صرف على قطاعات التعليم وال�صحة
والكهرباء واملياه.
الق�ضية الثانية :وتتعلق بالأعباء املتزايدة ،والتي
تتحملها املوازنة العامة للدولة ب�سبب فوائد الدين
ال��داخ�ل��ي واملرتبطة ب � ��أدوات ال�سيا�سة النقدية
واملتمثلة يف ��س�ن��دات اخل��زان��ة وم ��دى حتقيقها
لأهدافها ب�شكل ع��ام وت�أثريها على دور القطاع
املايل يف امل�ساهمة يف التنمية ب�شكل خا�ص.
الق�ضية الثالثة :وترتبط بتنمية املوارد العامة للدولة
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على �أن ي�شمل ذلك:
•�إعادة هيكلة القطاع النفطي مبا يتوافق وتنفيذ
توجيهات فخامة الأخ/رئي�س اجلمهورية -حفظه
اهلل -يف هذا اخل�صو�ص.
•تنمية الإيرادات ال�ضريبية من خالل معاجلة
االخ�ت�لاالت القانونية والتنظيمية والفنية
املرتبطة بامل�صالح االي��رادي��ة ،والإ�سراع
يف اجن��از م�شروع �إع��ادة الهيكلة لكال من
م�صلحتي ال�ضرائب واجلمارك.
•تنمية م��وارد الدولة من القطاعات الواعدة،
ويف مقدمتها قطاع االت�صاالت مبا يتالءم وما
هو قائم ومعمول به على امل�ستوى الإقليمي،
وذل��ك من خ�لال الإ� �س��راع ب�إ�صدار الت�شريع
املنظم لهذا القطاع.
ثانيا :الكفاءة يف ا�ستخدام املوارد املتاحة:
�إن نتائج تنفيذ املوازنة العامة للدولة تظهر العديد
من امل�ؤ�شرات ال�سلبية املرتبطة مب�ستوى الكفاءة يف
ا�ستخدام امل��وارد املتاحة ،وعلى نحو يعيق حتقيق
معدالت النمو امل�ستهدفة و�أهداف التنمية ال�شاملة،
ومن بني تلك امل�ؤ�شرات:
•تعرث يف تنفيذ العديد من امل�شاريع اال�ستثمارية،
�سواء فيما يتعلق بالبنية التحتية (الكهرباء،
الطرق ،املياه) �أو ما يتعلق بالتنمية الب�شرية
(التعليم ،ال�صحة).
•انخفا�ض الطاقة اال�ستيعابية يف القرو�ض واملنح
وامل�ساعدات املتاحة.
وفيما يتعلق بال�صناديق اخلا�صة ويف �ضوء امل�ؤ�شرات
ال�سلبية التي ت�ضمنتها تقارير اجلهاز ف�إن الأمر
يقت�ضي �إجراء درا�سة تقييميه �شاملة ملا �آلت �إليه
�أو�ضاع العديد من تلك ال�صناديق مع اال�ستفادة
مما خل�صت �إليه من نتائج الدرا�سات ال�سابقة
املعدة يف هذا ال�ش�أن للخروج بر�ؤية وا�ضحة و�شفافة
ملعاجلة �أو�ضاع تلك ال�صناديق.
�إن ع��ددا كبريا من وح��دات القطاع االقت�صادي
تعاين من انخفا�ض �إنتاجيتها وتدين معدالت العائد
املحقق وعلى نحو ال يتالءم وطبيعة ن�شاطها وحجم
الأم ��وال امل�ستثمرة فيها ،وم��ا متلكه م��ن قدرات
�إنتاجية وت�سويقية.
40
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ويف هذا ال�سياق البد من التنويه �إىل �إن اجلهاز
بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة ب�صدد عقد لقاء
مو�سع لقيادات الوحدات االقت�صادية ،والذي يهدف
�إىل تطوير هذه الوحدات من خالل ر�ؤية جديدة
ل��دور القطاع العام يف دع��م التنمية امل�ستدامة،
ت�أخذ بعني االعتبار امل�ستجدات الراهنة ،وت�ستند
�أعمال هذا اللقاء على �أوراق عمل رئي�سية تتناول
بالت�شخي�ص �أه��م االخ�ت�لاالت التي ت�شوب �أداء
وح��دات القطاع االقت�صادي والو�سائل املقرتحة
لعالجها ،ونحر�ص يف اجلهاز �أن ت�ساهم النتائج
والتو�صيات ..لي�س فقط يف �إ�صالح االختالالت
و�إمنا يف تطوير �أداء هذه الوحدات ب�شكل �أ�سا�سي.
واملتوقع انعقاد هذا اللقاء خالل الن�صف الأول
من هذا العام.
الإخوة رئي�س و�أع�ضاء املجل�س:
�إن املو�ضوعية تقت�ضي الت�أكيد على �إن هناك تفهم
واعي من قبل احلكومة لأبعاد تلك االختالالت ،كما
�أن هناك جهود ًا تبذل من خالل حزمة من التدابري
والإج � ��راءات الفاعلة يف اجت��اه معاجلة العديد
من االخ�ت�لاالت التي �سبق تناولها ،وللتعامل مع
تداعيات الأزمة املالية واالقت�صادية العاملية ،وذلك
تنفيذ ٍا لتوجيهات فخامة الأخ/رئي�س اجلمهورية –
حفظه اهلل -ال�سابق الإ�شارة �إليها وهو ما يتطلب
املتابعة والتقييم.
ويف تقديري �أن هناك حاجة لدعم تلك اجلهود
ل�ضمان كفايتها وفاعليتها من قبل كافة الأطراف
الر�سمية كال بح�سب اخت�صا�صاته ،خا�صة و�أن
املخالفات الإجرائية الواردة بتقارير اجلهاز حتظى
بقدر عال من االهتمام من قبل اجلهات املخت�صة
ويف مقدمة ذلك اللجان الفنية يف جمل�س النواب� ..إال
انه ويف املقابل ف�إن االختالالت الهيكلية التي ت�شوب
املوازنة العامة للدولة ال�سابق الإ�شارة �إليها ال حتظى
بنف�س القدر من االهتمام ..رغم �أهميتها و�أولوياتها
وما تتطلبه من بحث وتقييم ملعرفة الأ�سباب واقرتاح
املعاجلات ،ويف تقديري �أي�ضا �أن جمل�سكم املوقر
يف موقع ي�سمح له – بحكم االخت�صا�ص وما ميلكه
من خربات مرتاكمة� -أن ي�سهم ب�إيجابية يف هذا
اجلانب من خالل مناق�شاته اجلادة لتلك الق�ضايا
وما ي�صدر عنه من تو�صيات.

الإخوة رئي�س و�أع�ضاء املجل�س:
�أود الت�أكيد من حيث املبد�أ على اتفاقنا مع ما ورد
يف تقارير املجل�س امل�شار �إليها �سابقا� ،إال انه تظل
هناك حاجة لبع�ض الإي���ض��اح��ات ال�لازم��ة لإزال��ة
جانب من االلتبا�س الوارد بتقرير اللجنة ب�ش�أن نتائج
درا�ستها لتقرير اجلهاز عن موازنات وحدات القطاع
االقت�صادي وذلك على النحو التايل:
�أن تقرير اللجنة املالية عن نتائج تنفيذ موازنة
وح ��دات ال�ق�ط��اع االق�ت���ص��ادي �أ� �ش��ار �إىل وجود
اخ�ت�لاف ب�ين قيمة ح�صة احلكومة م��ن فائ�ض
ن���ش��اط وح���دات ال�ق�ط��اع االق �ت �� �ص��ادي ال���واردة
بالتقرير بحوايل ( )77.7مليار ري��ال يف حني
ظهرت بتقرير اجلهاز عن املوازنة العامة للدولة
مببلغ ( )96.7مليار ري��ال وه��و ما يحتاج �إىل
�إي�ضاح بح�سب ما جاء يف تقرير اللجنة املالية،
وعليه �أود الت�أكيد على �أن هذا االختالف هو �أمر
وارد وطبيعي ،نظرا الختالف �أ�سا�س االحت�ساب
والقيا�س بني املوازنتني ونتائج تنفيذهما.
فكما هو معروف للجميع ب��ان �أ�سا�س القيا�س يف
�إع��داد وتنفيذ املوازنة العامة للدولة ت�ستند على
الأ�سا�س النقدي – �أي املح�صل فعال خالل ال�سنة-
و�أن ما �أظ�ه��ره ح�سابها اخلتامي يت�ضمن جزء ًا
م��ن ح�صة احلكومة ع��ن �أرب ��اح ال�سنة2007م
�إىل جانب املح�صل من املت�أخرات امل�ستحقة عن
ال�سنوات ال�سابقة.
وعلى العك�س من ذلك ف�إن ما مت �إثباته باحل�ساب
اخلتامي مل��وازن��ات ال��وح��دات االقت�صادية ي�ستند
على �أ�سا�س اال�ستحقاق ..ومن ثم ف�إن ما ظهر يف
هذا احل�ساب ميثل ح�صة احلكومة امل�ستحقة عن
�أرب��اح تلك الوحدات عن ال�سنة املالية املنتهية يف
2007/12/31م فقط ،وهو ما يختلف بطبيعة
احل��ال ع��ن م��ا مت ت��وري��ده م��ن قبل تلك الوحدات
خالل نف�س العام.
ويف الأخ�ير اكرر ال�شكر والتقدير للأخ الأ�ستاذ/
عبدالعزيز عبدالغني -رئي�س املجل�س و�أع�ضاء
املجل�س وجلانه الفنية ،متمني ًا للجميع مزيد ًا من
النجاح والتقدم.
وفقنا اهلل جميعا ملا فيه خدمة ال�صالح العام.
وال�سالم عليكم ورحمه اهلل وبركاته.

اYاةا?,اCة?@7ابةP@+ا?Dا?TةMا?تM"T$ا?ابا?تاRC

ا?ة<MتL@?S8ا

@CFCا?NHاب

يف �إطار عالقة التعاون والتن�سيق
املتميزة ب�ين اجل �ه��از املركزي
ل �ل��رق��اب��ة وامل �ح��ا� �س �ب��ة وجمل�س
النواب التي �شهدت تطور ًا متنامي ًا
وملحوظ ًا خالل ال�سنوات الأخرية،
كان من �ش�أنها خلق �شراكة حقيقية
ب�ي�ن امل�ج�ل����س ك�سلطة ت�شريعية
ورق��اب�ي��ة ،واجل�ه��از كهيئة رقابية
عليا م�ستقلة ،ويف هذا ال�ش�أن تلقى
اجل�ه��از ر�سالة �شكر وتقدير من
جمل�س النواب عك�ست �أهمية وعمق
العالقة بني املجل�س واجلهاز.
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ميثل توثيق عملية املراجعة �سج ًال لإج ��راءات
عملية املراجعة التي يتم تنفيذها ،و�أدلة الإثبات
التي مت احل�صول عليها ،واال�ستنتاجات التي مت
التو�صل �إليها ،وي�ستخدم م�صطلح (�أوراق العمل)
للتعبري عن توثيق عملية املراجعة.
ويعترب التوثيق امل�ستندي الذي يتم اجنازه �أثناء
ت�أدية عملية املراجعة �أكرث دقة مقارنة بالتوثيق
الذي يتم الحق ًا.
وقد تكون �أوراق العمل يف �شكل بيانات خمزونة
على و�سائل ورقية �أو فيلمية �أو �إلكرتونية �أو �أي
و�سائط �أخرى.
ومل حتدد معايري املراجعة املتعارف عليها �شك ًال
معين ًا لأوراق العمل �أو حمتواها ،حيث �أ�شارت
�إىل وجوب �أن تتنا�سب مع احتياجات وظروف
عملية املراجعة.
ولكن يجب تعريف �أي ورقة عمل خا�صة بعملية
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د/عب ـ ــدالوهـ ـ ـ ـ ــاب الشـ ـ ـ ـ ــامي

مدير عام الرقابة على اجلهات املعانة والتعاونيات

ات(اcاتأmا5ا?:>d,

ت�أتي �أهمية �أوراق العمل من ا�ستخدامها لتحقيق
�أغرا�ض عديدة نذكر منها ما يلي:
•ت���س�ت�خ��دم ك��وع��اء ل�ل�م�ع�ل��وم��ات ال �ت��ي يتم
احل�صول عليها.
•ت�ستخدم كم�صدر للمعلومات من �أجل:
 �إعداد التقرير النهائي للمدقق. الإجابة على اال�ستف�سارات عند االعرتا�ضعلى النتائج �أو التو�صيات ،وخ�صو�ص ًا من
موظفي الوحدة حمل املراجعة.
•ت�ستخدم ك�أ�سا�س للفح�ص والإ�شراف ،وتوفري
دليل على تنفيذ العمل طبقا خلطة املراجعة.
•ت�ستخدم لتقييم ال �ق��درة الفنية للمدقق
وم�ه��ارات��ه و�سلوكه العملي ،وم��دى التزامه
باملعايري املهنية.
•ت�ساعد على التنمية املهنية للمدقق وتزيد من
كفاءة وفعالية عملية املراجعة.
•ت�ستخدم ك�أ�سا�س وم��رج��ع ي�ستند �إل�ي��ه عند
تخطيط وتنفيذ مهام املراجعة امل�ستقبلية.

املراجعة تعريفا �سليما ..بحيث يت�ضمن عنوانها
بيانات تتعلق ب �ـ :ا��س��م الإدارة املعنية بعملية
املراجعة ،ا�سم املدقق وتوقيعه ،ال��وح��دة حمل
امل��راج�ع��ة وف�ت�رة امل��راج�ع��ة ،مو�ضوع املراجعة،
ا�سم املدقق امل�شرف وتوقيعه ،تاريخ اجناز العمل
و�إعداد الورقة ،الرقم املفهر�س للورقة ،...،الخ.
وقد ي�ستخدم بع�ض املدققني �أوراق عمل منطية
بق�صد حت�سني ك �ف��اءة ا�ستيفاء �أوراق العمل
ومراجعتها ،مثل ا�ستخدام ا�ستمارات ا�ستق�صاء
لنظام الرقابة الداخلية.
وت�ساعد �أوراق العمل النمطية يف توجيه املدقق
ومتكن من تفوي�ض العمل ،ويف نف�س الوقت تعترب
و�سيلة لتحقيق الرقابة على جودة الأداء ،ومع ذلك
يجب الأخذ يف االعتبار �أن الإف��راط يف التنميط
ت2tHأmا5ا?:>d,
قد ي�ؤدي �إىل �أن يقوم املدقق بعمله ب�صورة �آلية يتم ت�صنيف �أوراق العمل من قبل املدققني عادة
دون تفكري �أو �إبداع.
�إىل ملفني لكل عميل(لكل وحدة يتم مراجعتها)،

تnثt@d+6tةا?dاج,ة

يطلق على الأول م�صطلح (امللف الدائم) ويطلق
على ال�ث��اين م�صطلح (امل�ل��ف اجل ��اري) وميكن
تو�ضيح �أغرا�ض ا�ستخدام واهم حمتويات كل من
هذين امللفني على النحو التايل:
ا?2@dا?(ائ:B

•عقد الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي ،واالتفاقيات
والعقود طويلة الأجل.
•الهيكل التنظيمي مو�ضحا ف�ي��ه خطوط
ال�سلطة وامل�سئولية.
•ملخ�ص عن نظام الرقابة الداخلية والنظام
املحا�سبي ودليل احل�سابات.

يحتوي هذا امللف على البيانات وامل�ستندات التي
ا?2@dا?ا:Q
تت�صف بالدميومة ن�سبيا وال تتغري با�ستمرار،
وي�ستخدم امل�ل��ف ال��دائ��م للتعرف على طبيعة يحتفظ مبلف لكل �سنة من �سنوات املراجعة يطلق
ن�شاط الوحدة حمل املراجعة (العميل) والأنظمة عليه امللف اجل��اري �أو ملف العملية ،وي�ستخدم
الإدارية واملالية واملحا�سبية املعمول بها ،ومن �أهم امللف اجلاري لتحقيق عدة �أغرا�ض من �أهمها:
•م�ساعدة املدقق على القيام باخلطوات الالزمة
حمتويات امللف الدائم ما يلي:
•ا�سم الوحدة والأن�شطة التي متار�سها ،وموقعها لتنفيذ عملية املراجعة بطريقة منظمة.
•ميثل امل�صدر الرئي�سي للمعلومات التي
اجلغرايف و�أرقام الهواتف.
•�أ�سماء الأ�شخا�ص امل�سئولني يف الوحدة ووظائفهم .متكن املدقق من �إبداء ر�أيه و�إعداد تقرير

املراجعة النهائي.
•ي�ستخدم كدليل على �إت �ب��اع امل��دق��ق ملعايري
املراجعة املتعارف عليها وبذل العناية املهنية
الالزمة �أثناء تنفيذ عملية املراجعة.
ورغم �أن حمتويات امللف اجلاري تختلف من مهمة
لأخرى� ..إال �أنه ب�شكل عام ي�شتمل على البيانات
والوثائق الآتية (على �سبيل املثال) -:
•خطاب التكليف واملرا�سالت الهامة مع الوحدة
حمل املراجعة.
•الأدل��ة التي تثبت التخطيط لعملية املراجعة مثل:
برنامج املراجعة ،والإ�شراف على �أعمال امل�ساعدين.
•كيفية حتديد االختبارات ،مثل :اختيار عينة
املراجعة ،والإج� ��راءات التي ق��ام بها املدقق
لتحقيق �أهداف املراجعة.

�ار��ـ��و�س 2009م
�ون��ـ��ـ��ي�ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ�
 16يم��ـ��ـ�
ال����ع����دد 15

43
43

,cاtsـ

•بيان املخالفات واملالحظات التي مت اكت�شافها  ،اطلع عليها مدقق �آخر (ذو خربة) ولي�س له �صلة
و�أدلة الإثبات امل�ؤيدة.
بعملية املراجعة التي متت ..ي�ستطيع من خاللها
•الآراء واال�ستنتاجات التي تو�صل �إليها املدقق ،التو�صل �إىل نف�س النتائج �أو الأحكام التي ت�ضمنها
مبا يف ذلك تقرير املراجعة النهائي.
التقرير النهائي الذي �أعده املدقق الأ�صلي.

أmا5ا?m>d,ا?dئt?nة
ا?8اtGnGة?@:67(d

sةt<@cmةأmا5ا?:>d,

•تعترب جميع املعلومات والبيانات التي يح�صل
عليها املدقق �أثناء عملية املراجعة ..معلومات
�سرية ويجب عدم الإف�صاح عنها وفقا لآداب
وق��واع��د مهنة امل��راج�ع��ة ،وي�ستثنى م��ن ذلك
بع�ض احل��االت مثل :الإف�صاح عن معلومات
معينة ب�ن��اء على طلب املحكمة� ،أو خ�ضوع
�أوراق العمل للفح�ص والإ�شراف داخل من�ش�أة
املراجعة للتحقق من اجلودة� ،أو من قبل اجلهة
احلكومية التي لها �سلطة الإ�شراف على مهنة
املراجعة .. ،الخ.
•و�أك� ��دت امل�ع��اي�ير امل�ه�ن�ي��ة ع�ل��ى � �ض��رورة �إتخاذ
الإج��راءات املنا�سبة للحفاظ على �أوراق العمل،
واالح �ت �ف��اظ ب�ه��ا ل �ف�ترة زم�ن�ي��ة ك��اف�ي��ة ملواجهة
احتياجات العملية ،وللوفاء ب�أية متطلبات قانونية �أو
مهنية ذات �صلة باالحتفاظ بالوثائق وال�سجالت.
•وت�ع��د �أوراق العمل ملكا للمدقق �أو من�ش�أة
املراجعة التي يعمل لديها املدقق.

ت�ستند دعاوي امل�سئولية القانونية �ضد املدققني
يف جمملها �إىل الإهمال وعدم بذل العناية املهنية
الالزمة �أثناء �أداء عملية املراجعة.
وي�ستند دفاع املدقق �إىل �إثبات عدم وقوع الإهمال
من جانبه �إىل �أوراق العمل التي تعد امل�ستندات
التي تلي التقرير يف الأهمية.
�إن هذه الأهمية القانونية لأوراق العمل تتطلب
��ض��رورة �إع��داده��ا ب�أ�سلوب مهني تعك�س درجة
براعة املدقق وخربته ،وبالتايل يجب �أن تكون
�أوراق العمل:
•كاملة ودقيقة ،حتى تقدم الدعم لالكت�شافات
والنتائج والتو�صيات.
•وا�ضحة ومفهومة ،و�أن التنظيم اخلا�ص بكل
ورق��ة عمل وحمتواها يجب �أن يدعم ب�صورة
وا�ضحة عن�صر حمدد من عنا�صر املراجعة.
•�أن تقت�صر على اجلوانب الهامة ،وعلى الأقل
يجب �أن يكون لكل ورق��ة عمل ه��دف يت�صل
ب�أهداف املراجعة.
ا?اتdة:
•�أن تكون �أوراق العمل م�ستوفية لل�شكل ال�سليم ،ويف �ضوء ما �سبق ميكن ا�ستخال�ص النتائج التالية:
وحمفوظة ب�صورة منظمة ،ومعنونة ،ومبوبة• ،يجب على املدقق توثيق عملية املراجعة من
ومرمزة ومفهر�سة ب�صورة كافية.
خالل ا�ستخدام �أوراق العمل ..بهدف تنظيم
ويف ه��ذا ال�صدد يثار ت���س��ا�ؤل ع��ن م��دى كفاية الإج��راءات التي يقوم بها جلمع �أدلة الإثبات،
التوثيق امل�ستندي� ،أو بتعبري �آخر متى ميكن القول �إ�ضافة �إىل الت�أكد من التزام املدقق مبعايري
�أن �أوراق العمل كافية ومالئمة؟
املراجعة �أثناء تنفيذ عملية املراجعة.
�أو� �ض �ح��ت امل�ع��اي�ير املهنية الإج��اب��ة ع�ل��ى هذا •ت ��أت��ي �أه�م�ي��ة �أوراق العمل م��ن امل��زاي��ا التي
الت�سا�ؤل ب�أن حجم وطبيعة وكفاية ومالءمة �أوراق حتققها ..و�أهمها حماية املدقق من امل�سئولية
العمل تعترب م�س�ألة تخ�ضع للحكم املهني ،ولي�س القانونية ،فهي التي تثبت عدم وقوع �إهمال من
بال�ضرورة �أن يوثق املدقق كل الأعمال التي يقوم املدقق �أثناء ت�أدية عملية املراجعة ،حيث تو�ضح
بها �أثناء تنفيذ عملية املراجعة ،بهدف حتديد الإج� ��راءات واالخ �ت �ب��ارات ال�ت��ي ق��ام ب�أدائها
�أوراق العمل التي يتعني عليه �إعدادها واالحتفاظ لتحقيق �أه��داف املراجعة ،وم��ن خاللها يتم
بها ،ولكن ب�شكل عام يجب �أن حتتوى �أوراق العمل احلكم على مدى براعة املدقق وخربته املهنية،
على قدر كاف من البيانات واملعلومات بحيث لو وي�ستند �إليها املدقق يف �إعداد تقرير املراجعة
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وال ��رد على ا�ستف�سارات خمتلف الأط ��راف
املعنية بعملية املراجعة.
•مل تت�ضمن معايري املراجعة املتعارف عليها �شك ًال
حم��دد ًا لأوراق املراجعة �أو حمتوياتها ،ولكن
�أ��ش��ارت �إىل �ضرورة �إع��داده��ا ب�أ�سلوب مهني
بحيث تو�ضح عنوان كل ورق��ة عمل ،كما يجب
�أن تكون دقيقة وكاملة ووا�ضحة ..بحيث ميكن
التو�صل �إىل نف�س النتائج لو اطلع عليها مدقق
�آخر مل ي�شرتك يف تنفيذ عملية املراجعة.
•يتم ت�صنيف �أوراق العمل ع��ادة �إىل ملفني
الأول (امللف الدائم) والثاين (امللف اجلاري)
لكل عميل �أو لكل وحدة يتم مراجعتها ،ويجب
االحتفاظ ب�سرية املعلومات التي تت�ضمنها �أوراق
العمل ،وحفظها و�أر�شفتها وفهر�ستها بطريقة
مالئمة ،مع االحتفاظ بها لفرتة زمنية كافية،
وذلك لدى املدقق �أو من�ش�أة التدقيق التي يعمل
لديها باعتبارها ملكا لها.
الـمــــــــــــــــــراجع:
•“�أ�ساليب التدقيق يف ظل املعايري الأمريكية والدولية”
�أ.د .ح�سني القا�ضي ،د.ح�سني دح ��دوح ،م�ؤ�س�سة
ال��وراق للن�شر والتوزيع ،عمان ،الأردن1999 ،م،
الطبعة الأوىل� ،ص�.ص(.)319 -312
•“ الدليل ال�شامل يف مراجعة العمليات” ت�أليف :هاري
ي .راي��در ،ترجمة:نا�صر بن بكر القحطاين ،بابكر
الأمري بابكر ،معهد الإدارة العامة ،الريا�ض ،اململكة
العربية ال�سعودية ،ت��اري��خ �إ� �ص��دار امل��رج��ع الأ�صلي
1994م ،تاريخ �إ�صدار املرجع املرتجم 1419هـ،
�ص�.ص(.)337-333
•“ ق��واع��د ال��رق��اب��ة املالية” جل�ن��ة ق��واع��د الرقابة
املالية ،املنظمة الدولية للهيئات العليا للرقابة املالية
( ،)INTOSAIترجمة� :أ.د .ط��ارق ال�ساطي
(م�ست�شار ديوان املحا�سبة يف دولة الإم��ارات العربية
املتحدة)� ،ص (.)38 ،37
•“ تطبيق م�ع��اي�ير امل��راج �ع��ة احل�ك��وم�ي��ة يف ال��دول
النامية”� ،إعداد� :إدارة التعاون الفني ،منظمة الأمم
املتحدة ،ترجمة :حممد عبدالرحيم حممود ،اجلهاز
امل��رك��زي للرقابة واملحا�سبة ،اجلمهورية اليمنية،
�ص�.ص (.)93 -81
•“ معايري املراجعة واملعايري املهنية الأخرى” ،جلنة
معايري املراجعة ،الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني
( ،)SOCPAامل�ج�ل��د الأول ،رجب1427هـ،
اغ�سط�س2006م� ،ص�.ص (.)188 -163
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•عمــــــــــــــل يف �سلـــــــــــــطــــــــــة
الـميـــــــــــــــــــــــاه (Water
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ال �ف�ترة 1969-1963م،
;dا9
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•بعد حتول �سلطة املياه �إىل “الهيئة
ا?dاب ةmtا
العامة للميــــــاه” توىل منا�صب :كبري
املحا�سبني ،وع�ضو جمل�س �إدارة الهيئة
خالل الفرتة 1971-1970م.
�صدر برقم ( )16ل�سنة يف ابريل .1972
•مدير ًا لإدارة فح�ص احل�سابات (Audit
“ )Departmentالنواة الأوىل للجهاز •مدير ًا عام ًا “رئي�س” للجهاز املركزي ملراجعة
امل��رك��زي ملراجعة احل�سابات” خ�لال الفرتة احل���س��اب��ات ال ��ذي ك��ان يتبع رئ�ي����س جمل�س
1972-1971م ،حيث كانت هذه الإدارة ال��وزراء ،وذل��ك مبوجب ق��رار جمهوري برقم
م�سئولة عن فح�ص م��وازن��ة اجلهاز الإداري ( )34لعام1972م ،حيث �شغل هذه الوظيفة
للدولة ،وخالل هذه الفرتة مت �إع��داد م�شروع خالل الفرتة 1979-1972م.
قانون اجلهاز املركزي ملراجعة احل�سابات الذي •�� �ش ��ارك يف امل� ��ؤمت���ر ال �ث��ام��ن لالنتو�ساي
ا?dتonا?

ت):rdt@,ب

عــــــــــــــــــــــام1974م ،والـــــذي انعقـــــــــــد يف
مدريــــــــد  -ا�سبانيا.
•�أ�سهم يف ت�أ�سي�س و�إن�شاء املجموعة العربية
ل�ل�أج�ه��زة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة
مب�شاركة الأخ الأ�ستاذ/يحيى العر�شي -رئي�س
اجل �ه��از امل��رك��زي للرقابة واملحا�سبة – يف
ال���ش�ط��ر ال���ش�م��ايل م��ن ال��وط��ن ح�ي�ن�ه��ا -يف
1976-1975م.
•رئي�س ًا ملجل�س �إدارة الهيئة العامة للمياه واملدير
العام 1980-1979م.
•رئي�س ًا ملجل�س �إدارة ال�شركة اليمنية للنقل
الربي امل�شرتكة بني ال�شطرين مبوجب القرار
اجلمهوري رقم ( )86ل�سنة 1980م (وبهذا
يكون احد القياديني الذين تولوا وظائف قيادية
وح��دوي��ة ..متهيد ًا لتوحيد �شطري الوطن)
و�شغل هذه الوظيفة حتى 1988م.
•م�ست�شار ًا يف مكتب رئا�سة اجلمهورية مبوجب
القرار اجلمهوري رقم ( )19ل�سنة 1990م.
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الإدارة العامة للتعاون الفني
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ومنذ ذلك احلني خ�ضع لعدد من التغيريات لعل
�أهمها ما يلي:
•يف مار�س � 1980أعطيت للمجل�س االخت�صا�ص
الإداري والق�ضائي ملمار�سة رقابة �شاملة على
اجلماعات واملرافق وامل�ؤ�س�سات والهيئات التي
ت�سري الأم��وال العمومية �أو ت�ستفيد منها مهما
كان و�ضعها القانوين.
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•يف دي�سمرب  1990ح�صر جمال تدخله حيث
�أ�ستثني من مراقبته كل من امل�ؤ�س�سات العمومية
وامل��راف��ق العمومية ذات الطابع ال�صناعي
والتجاري وجرد من �صالحياته الق�ضائية.
•يف يوليو  1995تو�سع جم��ال اخت�صا�صه
لي�شمل رق��اب��ة ك��ل الأم� ��وال العمومية مهما
كان الو�ضع القانوين مل�سريي هذه الأم��وال �أو

امل�ستفيدين منها.
وب�ه��ذا الن�ص الأخ�ي�ر تتمثل مهمة املجل�س يف
ال�ت��دق�ي��ق ب���ش��رط ا��س�ت�ع�م��ال ال�ه�ي�ئ��ات للموارد
وال��و��س��ائ��ل امل��ادي��ة والأم� ��وال ال�ع��ام��ة اخلا�ضعة
لرقابته ويف تقييم ت�سيريها والت�أكد من مطابقة
عمليات هذه الهيئات املالية واملحا�سبية للقوانني
والنظم املعمول بها.

@cا?dابةبsnldةا?/ائا?(8dsاt#ةا?,بtة

كما فتـح للمجل�س جم��ال امل�ساهمة يف تقييم
امل�شاريع والربامج وال�سيا�سة العمومية.

أ(Kاt@d+1ةا?7ابة:

تهدف الرقابة التي ميار�سها املجل�س من خالل
النتائج التي يتو�صل �إليها �إىل:
•ت�شجيع اال�ستعمال الفعال وال�صارم للموارد
والو�سائل املادية والأموال العمومية.
•تقدمي احل�سابات وتطوير �شفافية ت�سيري املالية
العمومية.

اتt?\8ةا?@d
mت:Jdt(H

يتمتع املجل�س باال�ستقاللية يف الت�سيري ويخ�ضع
ل�ق��واع��د املحا�سبة ال�ع�م��وم�ي��ة ,وي��دي��ره رئي�س

وي�ساعده يف ذلك نائب رئي�س ويتوىل دور النيابة
العامة يف جمل�س املحا�سبة �شخ�ص بدرجة ناظر
عام.
•وي �ن �ظ��م جم�ل����س امل �ح��ا� �س �ب��ة يف غ ��رف ذات
اخت�صا�ص وطني (وع��دده��ا ثمانية) وغرف
ذات اخت�صا�ص �إقليمي (وع��دده��ا ت�سعة)
وغرفة االن�ضباط املخت�صة يف متابعة املخالفات
�أو الأخطاء املنجرة عن خرق قواعد الإن�ضباط
يف جمال ت�سيري امليزانية واملالية والتي �أحلقت
�ضررا باخلزينة العمومية �أو هيئات الدولة.
•وتنق�سم الغرف الوطنية والإقليمية �إىل فروع
ملجل�س املحا�سبة ،كتابة �ضبط ت�سند لكاتب
�ضبط رئ�ي���س��ي ،ي���س��اع��ده ك��ات��ب �ضبط كما
ي�شتمل جمل�س املحا�سبة �أي�ضا على �أق�سام
تقنية وم�صالح �إداري��ة تتوىل تن�شيط �أعمالها

ومتابعتها ويتوىل التن�سيق فيما بينها �أمني عام
حتت �سلطة رئي�س جمل�س املحا�سبة.
•وتكلف الأق�سام التقنية (ق�سم تقنيات التحليل
واملراقبة وق�سم الدرا�سات ومعاجلة املعلومات)
بتقدمي الدعم ال�ضروري للقيام مبهام جمل�س
املحا�سبة وحت�سني �أدائه.
•كما تكلف مديرية الإدارة والو�سائل بت�سيري
مالية املجل�س وم�ستخدميه وو�سائله املادية.
•موظفي املجل�س :يبلغ ع��دد امل�ستخدمني
باملجل�س  457م�ستخدم ًا منهم 207
قا�ضي ًا موزعني بني املركز الرئي�سي والغرف
الإق�ل�ي�م�ي��ة و 258م���س�ت�خ��دم� ًا ميار�سون
الن�شاطات الفنية والإدارية.
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d(Hcاتmأج/lة7ابtة

اتا:ات@c
ا?dابة:

يخت�ص جمل�س املحا�سبة اجل��زائ��ري برقابة
الت�سيري امل ��ايل مل���ص��ال��ح ال��دول��ة واجلماعات
الإقليمية والهيئات العمومية التي ت�سري عليها
ق��واع��د املحا�سبة العمومية ع�ل�اوة على ذلك
يخت�ص �أي�ضا يف الرقابة على:
•امل��راف��ق العمومية ذات ال�ط��اب��ع ال�صناعي
والتجاري والتي تكون �أموالها وم��وارده��ا �أو
ر�ؤو�س �أموالها كلها ذات طبيعة عمومية.
•ت�سيري الأ��س�ه��م العمومية يف امل�ؤ�س�سات
�أو ال�شركات �أو الهيئات التي متلك فيها
الدولة �أو اجلماعات الإقليمية �أو املرافق
�أو الهيئات العمومية الأخ ��رى ج��زءا من
ر�أ�سمالها االجتماعي.
•الأ��ش�خ��ا���ص امل�ع�ن��وي��ون والأ� �ش �خ��ا���ص الطبيعيون
اخل��ا��ض�ع��ون ل�ل�ق��ان��ون ال �ع��ام �أو ال�ق�ط��اع اخلا�ص
امل�ستفيدون من �إعانات �أو م�ساعدات مالية �أو موارد
جممعة من التربعات واملخ�ص�صة لهدف خا�ص،
كما ميكن �أن تخ�ضع هذه الأ�شخا�ص لرقابة جمل�س
املحا�سبة فيما يخ�ص ا�ستعمال هذه الإعانات.

إجاءات7ابة@c
ا?dابة:

ينظر جمل�س امل�ح��ا��س�ب��ة اجل ��زائ ��ري يف مدى
�صحة ونظامية الإي ��رادات والنفقات ويف مدى
ح�سن الت�صرف بتلك الأم� ��وال العمومية ويف
�ضوء منهجية الرقابات التي ينظمها املجل�س
ب�صفة مباغتة ،ميدانيا ومكتبيا ،مع اتخاذ كل
الإج��راءات ال�ضرورية ل�ضمان �سرية التحريات
والتحقيقات وت�سلم له عند طلبه كافة الوثائق
�أو املعلومات التي يراها �ضرورية لإجناز رقابته
على العمليات املالية واملحا�سبية �أو لتقييم �سري
الو�سائل والأموال العمومية.
كما يتلقى �أي�ضا تقارير الرقابة التي تعدها
حول ت�سيري هيئات �أجهزة الرقابة اخلارجية
امل�ؤهلة للتدخل يف م�صلحة الدولة واجلماعات
الإقليمية واملرافق العمومية اخلا�ضعة لرقابة
املجل�س .ويف ه��ذا ال�سياق ،ال يكون م�سئولو
�أو �أع��وان �أج�ه��زة الرقابة اخلارجية ملزمني
باحرتام ال�سلطة �أو احلفاظ على ال�سر املهني
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جتاه جمل�س املحا�سبة .عالوة على ذلك،تكون
�إج�� ��راءات رق��اب��ة جمل�س امل�ح��ا��س�ب��ة كتابية
وح�ضورية (حتقيق وقرارات م�ؤقتة).
كما تبلغ مالحظات املجل�س �إىل ال�سلطة الإدارية للم�ؤ�س�سة
�أو الهيئة اخلا�ضعة للرقابة بوا�سطة طرق تختلف ح�سب
طبيعة و�أهمية الوقائع ،ورتبة املر�سل �إليه.

cr3ا=cاج,ةا?ابات:

يبت جمل�س املحا�سبة اجلزائري بقرار يت�ضمن
خمالفات �أو �أخطاء الت�سيري املكت�شفة ويبلغها
�إىل املحا�سب املق�صر ،ويطلب يف غ�ضون موعد
حم��دد تقدمي احلجج وال��وث��ائ��ق الثبوتية التي
ترفع عنه عبء امل�س�ؤولية ,وعلى �أ�سا�س النتائج
املح�صلة ي�صدر املجل�س حكم نهائي ي ّربئ فيه
ا?ةئtا?30ة:
املحا�سب �إذا كانت الوقائع املالحظة قد �صلحت
يطلع م�سئويل امل�صالح والهيئات التي خ�ضعت ويحكم بقرار ا�ستحقاق �ضد املحا�سب ي�أمره فيه
للرقابة على مالحظات جمل�س املحا�سبة املتعلقة بدفع املبلغ املن�صرف ب�صورة غري قانونية �أو
بالأو�ضاع �أو الوقائع �أو احلاالت �أو املخالفات التي توريد املبلغ غري املح�صل.
تلحق �ضررا باخلزينة العامة �أو ب�أمالك الهيئات
cr3ا=تttا?t/ dاtGةmا?dا? ةt:
وامل�ؤ�س�سات العمومية اخلا�ضعة لرقابته.
ي�صدر املجل�س �أحكاما بغرامات �ضد امل�سئولني �أو
�أعوان امل�ؤ�س�سات والهيئات الذين ارتكبوا �أخطاء
ا?تs8ا?:>4d
تعده ال�غ��رف ويوجهه الناظر ال�ع��ام م�صحوب ًا �أو خمالفات تلحق �ضررا باخلزينة العمومية.
مبجمل امل�ل��ف �إىل وك�ي��ل اجل�م�ه��وري��ة املخت�ص ويف جميع الأحوال ،تتخذ القرارات النهائية التي
�إقليميا .ت�سجل فيه الوقائع التي ميكن و�صفها ي�صدرها املجل�س ب�شكلني من الطعون-:
و�صف ًا جزائي ًا والتي يالحظها املجل�س.
ا?dاج,ة:
يرفع �أم��ام املجل�س ب�سبب الأخ �ط��اء املكت�شفة بعد
اYجاءا?dت:>,
�إ�صدار احلكم من طرف ت�شكيلة كل الغرف جمتمعة.
يخطر رئي�س جمل�س املحا�سبة عن طريق الإجراء
ا?F,Cبا?:8H
�أال�ستعجايل ال�سلطات املخت�صة للم�ؤ�س�سة �أو
الهيئة اخلا�ضعة للرقابة حول الوقائع �أو املخالفات يرفع �أمام جمل�س الدولة ب�سبب عدم االخت�صا�ص
املكت�شفة .وعلى املر�سل �إليهم �إط�لاع املجل�س �أو خرق القانون �أو قواعد �إجرائية.
بالنتائج املرتتبة عن ذلك.

ا?;dةا?dب(ئtة:

يطلع رئي�س جمل�س املحا�سبة ال�سلطات املعنية
عن طريق مذكرة مبدئية بالنقائ�ص امل�سجلة يف
الن�صو�ص امل�سرية ل�شروط ا�ستعمال وت�سيري وتنفيذ
ومراقبة �أموال الهيئات اخلا�ضعة لرقابته.
بالإ�ضافة �إىل النتائج الإدارية التي تتطلبها رقابة
املجل�س ف��إن لهذه الأخ�يرة نتائج ق�ضائية تعزز
�صالحيات املجل�س ق�ضائيا وماليا كما يلي-:
cr3ا=تBs(8ا?ابات:

ي�صدر املجل�س غرامات �ضد املحا�سبني والآمرين بال�صرف
املعنيني يف حالة ت�أخري �إيداع احل�سابات و�ضد املحا�سبيني
العموميني ب�سبب عدم �إر�سالهم امل�ستندات الثبوتية وتطبق
اجلزاءات يف حالة عدم احرتام الآجال املحددة.

ت8اsا?:@d

يعد جمل�س املحا�سبة يف كل �سنة تقرير ًا ير�سله
�إىل رئي�س اجلمهورية وير�سل ن�سخة منه �إىل
الهيئة الت�شريعية ويت�ضمن هذا التقرير املعاينات
وامل�لاح�ظ��ات والتقييمات الناجمة ع��ن �أ�شغال
حتريات املجل�س.
كما يتعني على جمل�س املحا�سبة �إعداد تقرير حول
امل�شروع التمهيدي لقانون �ضبط امليزانية.
ميكن لرئي�س اجل�م�ه��وري��ة �أو رئي�س احلكومة
�أو رئي�س الهيئة الت�شريعية �أو رئي�س املجموعة
الربملانية �أن يطلب من املجل�س املحا�سبة درا�سة
امللفات ذات الأهمية الوطنية �أو يف امل�شاريع
التمهيدية للن�صو�ص املتعلقة بالأموال العمومية.
وملزيد من الإطالع ميكن زيارة املوقع الإلكرتوين
للمجل�سhttp://www.ccomptes.org.dz :
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أnاء

ا)Yاةا?,اcة?@بnث
3mا?@nائ
�إعداد :د.ب�شرى ال�صديق

مدير عام الإدارة العامة
للبحوث وفح�ص اللوائح

ا?Hأةmا?تبt,ة:
�إدراكا من قيادة اجلهاز ب�أهمية تنمية روح البحث
العلمي بني �أع�ضاء اجلهاز ،والعمل على تنمية
معارفهم وكفاءتهم املهنية والثقافية ..مت �إن�شاء
الإدارة العامة للبحوث وفح�ص اللوائح يف بداية
الت�سعينيات ،حيث مت تطويرها من �إدارة �ضمن
الإدارة العامة للبحوث وال�ت��دري��ب والعالقات
العامة انذاك �إىل �إدارة عامة م�ستقلة ،و�أ�ستقر
و�ضع الإدارة احل��ايل وفق ًا لقرار رئي�س اجلهاز
رقم ( )16ل�سنة2000م ب�ش�أن �إن�شاء الإدارة
العامة للبحوث وفح�ص اللوائح وذل��ك يف �إطار
قطاع ال�شئون املالية والإدارية والفنية.
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أ(Kا1ا)Yاة:

تهدف الإدارة من ممار�سة املهام والإخت�صا�صات
املناطة بها وفق ًا ملا حددته املادة ( )2من قرار
الإن�شاء �إىل حتقيق الآتي:
•تنمية روح البحث العلمي بني �أع�ضاء اجلهاز
من خالل و�ضع الربامج واخلطط وحتديد
املو�ضوعات وتوفري امل�ستلزمات والتحفيز
على امل�شاركة يف الأن�شطة البحثية و�إعداد
البحوث الفردية واجلماعية خدمة للأعمال
الرقابية للجهاز.
•تنمية مهارات القراءة املنهجية واملتخ�ص�صة
من خ�لال توفري م�ستلزماتها وتطوير ما هو
متوفر منها.

•تاليف �أوجه اخللل والق�صور يف اللوائح والنظم
م��ن خ�ل�ال درا� �س��ة م��دى ك�ف��اءت�ه��ا وكفايتها
واقرتاح ما يكفل �سالمتها وفاعليتها.
•تنظيم وت��وج�ي��ه الأن���ش�ط��ة واجل �ه��ود يف جمايل
البحوث وفح�ص اللوائح خدمة لأهداف اجلهاز.

ت<>tا)Yاة:

ت�ت�ك��ون الإدارة ال �ع��ام��ة ح��ال �ي � ًا م��ن املدير
العام ونائبني ،ووفقا لن�ص امل��ادة ( )3من
ق��رار الإن���ش��اء فقد مت حتديد ث�لاث �إدارات
متخ�ص�صة لتفي مبتطلبات ممار�سة العمل
وفقا للقانون ،وهي:
•�إدارة البحوث والدرا�سات.

ا)Yاةا?,اcة?@بnث3mا?@nائ

•�إدارة فح�ص اللوائح والنظم.
•�إدارة املكتبات والتوثيق.
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل وج ��ود ع��دد ( )13موظفاً
وموظفة من املوظفني الفنيني والإداري�ين من
خمتلف التخ�ص�صات (باحثني ومتخ�ص�صني
يف � �ش �ئ��ون امل �ك �ت �ب��ات) ،ومب ��ا ي�ل�ب��ي �أه� ��داف
و�إخت�صا�صات الإدارة.

lcاmaإتا:ات
ا)Yاة:

متار�س الإدارة وفق ًا لن�ص املادة ( )4من قرار
الإن�شاء املهام والإخت�صا�صات التالية:
�أوال� :إدارة البحوث والدرا�سات :وتبا�شر التح�ضري
والإ�شراف والتن�سيق لإعداد الدرا�سات والبحوث
امل�ساعدة على قيام اجل�ه��از مبهامه الرقابية
وغريها من الأن�شطة البحثية وذل��ك من خالل
القيام مبا يلي:
•و��ض��ع اخل�ط��ط وال�برام��ج املختلفة لأعمالها
وتقييمها دوري ًا.
•تق�سيم وتوزيع املهام بني الباحثني بالإدارة بعد
ح�صرها وحتديدها والتوجيه بها من قبل مدير
عام الإدارة.
•ال�ع�م��ل ع�ل��ى ت��وف�ير املتطلبات والإمكانيات
املختلفة وو�ضع الأدل��ة والإر� �ش��ادات وحتديد
املناهج الالزمة للقيام بالأبحاث والأن�شطة
البحثية املختلفة.
•ال�ت�ع��اون م��ع القطاعات والإدارات املركزية
والعامة والفروع يف عدد من املجاالت ،منها:
 جمع البيانات واملعلومات املتاحة بغر�ضحتليلها وا�ستنباط موا�ضيع وجم��االت
البحث والدرا�سة وكذا حتديد املو�ضوعات
القابلة للبحث.
 و�ضع النماذج وحتديد البيانات التي يلزماحل�صول عليها ومدى دورية هذه البيانات.
 �إع ��داد وتطوير الأدل ��ة الرقابية املختلفةالالزمة لتح�سني العمل الرقابي.
 مواجهة الإلتزامات املطلوبة من اجلهاز يف جمالالبحوث والدرا�سات املتعلقة باملهنة وما يرتبط
بها وذلك على امل�ستويني الداخلي واخلارجي.
ثانيا� :إدارة فح�ص ال�ل��وائ��ح وال�ن�ظ��م :وتتوىل
درا�سة وفح�ص اللوائح والنظم املالية والإدارية

واملحا�سبية امل�ح��ال��ة �إل�ي�ه��ا للتحقق م��ن �أوج��ه
الق�صور وال�ضعف امل�شار �إليها يف تقارير اجلهاز
و�إب ��داء ال��ر�أي واق�ت�راح و�سائل و�أ�ساليب تاليف
جوانب ال�ضعف والق�صور فيها ،وللإدارة يف �سبيل
ذلك القيام مبا يلي:
•العمل على ت��وف�ير امل��راج��ع و�إع� ��داد الأ�س�س
والأدل� ��ة ال�لازم��ة للقيام بفح�ص ومراجعة
اللوائح والنظم.
•الإطالع على تقارير اجلهاز و�أرائه و�أطروحاته
ح��ول ك�ف��اءة اللوائح والنظم املعمول بها يف
اجلهات اخلا�ضعة لرقابة اجلهاز.
•ج�م��ع ال�ب�ي��ان��ات وامل�ع�ل��وم��ات وو� �ض��ع اخلطط
والربامج الالزمة للقيام مبهامها.
•�إعداد م�شاريع املذكرات واملرا�سالت والطلبات
الالزمة لقيامها مبهامها على �أكمل وجه.
•التعاون والتن�سيق مع الإدارات العامة املخت�صة
وذات العالقة داخل اجلهاز يف املجاالت التالية:
•امل�ساهمة يف �إعداد وفح�ص الدرا�سات واملذكرات
وم�شاريع التعاميم واملن�شورات املحالة �إليها
و�إبداء الر�أي ب�ش�أنها �إذا ما طلب منها ذلك.
•امل���س��اه�م��ة يف �إل �ت��زام��ات اجل �ه��از يف جمال
البحوث وما يرتبط بها على امل�ستويني الداخلي
واخلارجي �إذا ما طلب منها ذلك.
•امل�ساهمة يف �إعداد م�شروعات و�إبداء الر�أي يف
اللوائح والنظم والتعليمات املتعلقة ب�سري العمل
وانتظامه يف اجلهاز واق�ت�راح امل�شاريع التي
ت�سهم يف رفع وتطوير العمل.
ث��ال �ث��ا� :إدارة امل �ك �ت �ب��ات وال �ت��وث �ي��ق :وتبا�شر
الإخت�صا�صات امل �ح��ددة ب�ق��رار رئي�س اجلهاز
رقم ( )79ل�سنة  ،1991ب�ش�أن تنظيم مكتبة
اجلهاز ،وما �سوف يطر�أ على �أحكام هذا القرار
من تعديالت.
هذا بالإ�ضافة �إىل �أن املادة( )5ن�صت على �أن
ين�ش�أ يف مكتب مدير عام البحوث وفح�ص اللوائح
ق�سم ًا للرتجمة والن�شر يتوىل �أع�م��ال الرتجمة
لأغرا�ض توفري البيانات واملعلومات والدرا�سة
والبحث والن�شر من خالل الإطالع على حمتويات
املكتبة باللغة الإجنليزية وم��ا �سريد �إليها من
مراجع خمتلفة بنف�س اللغة وتقييم حمتوياتها
وحتديد ما ينبغي ترجمته منها.

�أه��م الأن�شطة والإج ��راءات التي متت يف جمال
البحوث خالل الفرتة املا�ضية ما يلي:
•ت�شكيل جلنة �إع��داد البحوث والدرا�سات من
ك��وادر اجلهاز التي تتمتع بالكفاءة والت�أهيل
العلمي واخلربة العملية ،بالإ�ضافة �إىل ع�ضوية
مدير ع��ام البحوث وفح�ص اللوائح ومقررا
للجنة من نف�س الإدارة.
•تخ�صي�ص قيادة اجلهاز مكاف�آت ت�شجيعية
ملوظفي اجلهاز الذين يعدون بحوث ًا ت�سهم يف
االرتقاء ب ��أداء اجلهاز وتطويره ،ويتم تقييم
تلك البحوث من قبل اللجنة املخت�صة والتي
ي �� �ش��ارك يف ع�ضويتها م��دي��ر ع��ام البحوث
وفح�ص اللوائح.
•�إعداد منهجية للبحث العلمي من قبل اللجنة
املخت�صة ،وذل��ك ك��ي ي�سرت�شد بها موظفو
اجل �ه��از يف �إع ��داد ال�ب�ح��وث � �س��واء م��ن حيث
الت�أهيل يف جمال �إعداد البحوث العلمية �أو يف
جمال تطوير العمل الرقابي.
•�إعداد الئحة للمكتبة ا�شتملت على نظام العمل
يف املكتبة من الفهر�سة والت�صنيف وتزويد
املكتبة بالكتب والدوريات والأبحاث وكذا نظام
الإع��ارة للموظفني وغريهم من الباحثني من
خارج اجلهاز.
•رفد بع�ض مكتبات الفروع بالعديد من الكتب
والأبحاث املتخ�ص�صة يف املجال الرقابي.
•ي�شرتك اجلهاز يف العديد من املجالت الرقابية
والدوريات املحا�سبية املحلية والدولية ،لت�شجيع
العاملني على البحث العلمي واالط�ل�اع على
تطورات املهنة �أوال ب�أول.
• كما يرتدد على املكتبة عدد كبري من موظفي
اجل�ه��از امل��رك��زي للرقابة واملحا�سبة وجهاز
الدولة وك��ذا الطلبة والباحثني يف اجلامعات
اليمنية احلكومية واخلا�صة ،بالإ�ضافة �إىل
العديد م��ن الطلبة ال��دار��س�ين يف اجلامعات
خارج اليمن.
ً
وختاما ال يفوتنا �أن ننوه �إىل ما تتلقاه الإدارة من
دعم كبري من قبل قيادة اجلهاز� ،سواء من حيث
ت�شجيع الأبحاث العلمية الرقابية �أو فح�ص اللوائح
ودرا�سة مدى كفاءتها وكفايتها ،وكذا تزويد املكتبة
بكل ما هو جديد يف عامل املهنة ب�صفة خا�صة وكذا
بالعديد من الكتب الثقافية ب�شكل عام.
ال����ع����دد  16ي��ون��ـ��ي��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��و 2009م

51

;تاب@c(nCr3ا?ةtd@+ة)

تtH8اتا?ت(6t7
بات(ا aاا?nب

تبةا?lا.ا?7@?Q/;dابةmا?dابة
r3ا?snldةا?tHdtة
يقوم العديد من الباحثني واملهتمني وطلبة الدرا�سات
العليا ب�إعداد درا�سات متعددة ذات ال�صلة مبهنة
املحا�سبة واملراجعة ،منها ما يتعلق باجلهاز املركزي
للرقابة واملحا�سبة� ..سواء من حيث اال�ستقاللية �أو
التبعية ،وكذا الدور الرقابي والأ�ساليب امل�ستخدمة يف
ممار�سة الرقابة .. ،الخ.
لذا فقد ر�أت جملة الرقابة ا�ستعرا�ض ملخ�ص لتلك
الدرا�سات والأبحاث ،ويف هذا العدد مت اختيار درا�سة
بعنوان (تقنيات التدقيق با�ستخدام احلا�سوب-
جت��رب��ة اجل �ه��از امل��رك��زي ل�ل��رق��اب��ة وامل�ح��ا��س�ب��ة يف
اجلمهورية اليمنية) �أعدها الباحث/حممد احمد
حممد ال�سياين ،وذلك لنيل درجة الدكتوراه يف فل�سفة
املحا�سبة من جامعة بغداد ،عام2000م.
هدفت الدرا�سة �إىل التحقق من م�ستوى اجلهود التي
بذلها اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة يف �سبيل
تبني تقنيات التدقيق با�ستخدام احلا�سوب ،وحماولة
الوقوف على مدى كفاءتها.
وك ��ذا ح�صر امل���ش��اك��ل ال �ت��ي �أع��اق�ت�ه��ا ع��ن حتقيق
الأهداف املتوخاة منها بغية التنويه �إليها والعمل على
ا�ستدراكها وتالفيها ،ولقيا�س مدى حتقيق �أهداف
الدرا�سة و�ضع الباحث فر�ضية �أ�سا�سية م�ؤداها (�إن
عدم تطبيق تقنيات التدقيق با�ستخدام احلا�سوب
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يف اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة يعود �إىل عدم
توافر املتطلبات الأ�سا�سية لتطبيقها) كما انبثقت من
هذه الفر�ضية الفر�ضيات التالية:
•�إن ع��دم تطبيق تقنيات ال�ت��دق�ي��ق با�ستخدام
احلا�سوب يف اجلهاز يعود �إىل عدم اقتناع الإدارة
العليا بجدوى تطبيقها.
•�إن ع��دم تطبيق تقنيات ال�ت��دق�ي��ق با�ستخدام
احلا�سوب يعود �إىل عدم توفر احلوا�سيب والربامج
الكافية واىل �سوء ا�ستغالل املتاح منها.
•�إن ع��دم تطبيق تقنيات ال�ت��دق�ي��ق با�ستخدام
احلا�سوب يعزى �إىل �شحة املوارد الب�شرية امل�ؤهلة
ت�أهيال كافيا ميكن من تطبيقها بكفاءة وفعالية.
•اقت�صار ا�ستخدام احلا�سوب يف اجلهاز على نظم
الأمتتة الداخلية ،وجتاهل ا�ستخدامه يف تنفيذ
عمليات تدقيق اجلهات اخلا�ضعة لرقابته ،ال�سيما
ذات النظم الآلية.
وا�شتملت الدرا�سة على �ستة ف�صول ،الف�صل الأول
ميثل اخللفية ال�ع��ام��ة ل�ل��درا��س��ة وذل ��ك م��ن خالل
ثالثة مباحث عر�ضت وناق�شت الدرا�سات ال�سابقة
التي تطرقت ملثل هذا املو�ضوع ،وكذا جتارب بع�ض
الأجهزة الرقابية العليا (عربية و�أجنبية) واملنهجية
العلمية التي اتبعها الباحث لتنفيذ هذه الدرا�سة.

عرض :د/بشرى الصديق
ع�ضو هيئة التحرير
مدير عام البحوث وفح�ص اللوائح باجلهاز

�أما الف�صل الثاين فقد تطرق �إىل تطور النظم الآلية
و�أثرها يف مهنة التدقيق ،من خالل ثالثة مباحث،
ركزت على النظم الآلية وتطورها من خالل احلا�سوب
والربامج ،كما ا�ستعر�ضت الدرا�سة �أهم خ�صائ�ص
النظم الآلية و�أثرها يف مهنة التدقيق ،مع الإ�شارة
�إىل جرائم احلا�سوب� ،إ�ضافة �إىل ت�سليط ال�ضوء على
بع�ض املنظمات الدولية والوطنية واملهنية وعالقتها
مبعايري تدقيق نظم املعلومات الآلية.
وتناولت الدرا�سة يف الف�صل الثالث ،تقنيات الدقيق
با�ستخدام احلا�سوب من حيث ن�ش�أتها و�أهميتها
و�أنواعها وتطورها بدء ًا من مرحلة تخطيط النظام
م ��رورا مبرحلة فح�ص وحتليل وت�صميم النظام
وانتهاء ًا مبرحلة تنفيذ التدقيق باحلا�سوب.
�أم��ا الدرا�سة امليدانية فقد خ�ص�ص لها من الف�صل
الرابع �إىل ال�ساد�س ،حيث مت ا�ستعرا�ض اخللفية العامة
للدرا�سة امليدانية التي �أ�سقطت على اجلهاز و�إحدى
م�ؤ�س�سات القطاع االقت�صادي وهي (م�ؤ�س�سة الكهرباء
يف عدن) ،حيث قام الباحث بتطبيق الدرا�سة امليدانية
على تلك امل�ؤ�س�سة من حيث تقومي نظام الرقابة الداخلية
وتطبيق تقنيات تدقيق الأنظمة والبيانات.
�أما اجلزء الآخر من الدرا�سة امليدانية والتي ركزت على
التعرف على توجهات اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة

تtH8اتا?ت(6t7بات(ا aاا?nب
نحو ا�ستخدام احلا�سوب ومراحل تطور �إدارة احلا�سوب،
وكيفية اقتناء احلوا�سيب والربامج واملتطلبات واملوارد
الب�شرية يف اجلهاز من حيث تطورها وتدريبها على
ا�ستخدام احلا�سوب يف العمل الرقابي.
انتهت ال��درا��س��ة امليدانية بعد ت��وزي��ع اال�ستبيانات
وجتميعها وحتليلها �إىل ا�ستخال�ص الباحث للعديد
اال�ستنتاجات والتو�صيات ،كان �أهمها التايل:

ا[تHتاجات:

احتوت اال�ستنتاجات على جانبني ،احدهما للجانب
النظري من الدرا�سة والآخ��ر للجانب العملي من
الدرا�سة ،وفيما يلي موجز عن بع�ض من اال�ستنتاجات
يف اجلانب العملي-:
•�ضعف �إجراءات الرقابة على امن وحماية البيانات.
•��ض�ع��ف �إج� � ��راءات ال��رق��اب��ة ع �ل��ى تنظيم
ا�ستخدام احلا�سوب.
•وجود خلل يف العالقة بني النظام و�إدارة الأفراد
و�إدارة احلا�سوب.
•ع��دم وج ��ود �إج�� ��راءات ت�ضمن �صحة الن�سخ
االح�ت�ي��اط�ي��ة للملفات الرئي�سية يف م�ؤ�س�سة
الكهرباء (عدن).
•عدم وجود فهر�سة ميكن متابعتها وي�سهل احل�صول
على امللفات املطلوب ا�سرتجاعها.
•عدم وجود خطة طوارئ مكتوبة ومعتمدة ملواجهة
الأحداث الطارئة التي قد حتدث يف حالة دمار �أو
تعطل النظم الآلية بامل�ؤ�س�سة (كهرباء عدن).
•وجود خط�أ يف ت�صميم برنامج الفواتري ال�صادر
عن م�ؤ�س�سة الكهرباء-عدن.
•اهتم اجلهاز بتنفيذ برامج تدريبية ركزت على
كيفية ا�ستخدام احلا�سوب يف ت�شغيل �أنظمة
الأمتتة الداخلية ويف اجن��از الأع�م��ال املكتبية،
ومل حتتل دورات تقنيات التدقيق با�ستخدام
احلا�سوب �سوى ن�سبة �ضئيلة من �إجمايل عدد
الربامج التدريبية املنفذة,
•ع ��دم االع �ت �م��اد ع �ل��ى خ �ط��ة رئ�ي���س��ة لتبنى
تكنولوجيا املعلومات.

ا?تt:nات:

يف �ضوء النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة ..خ ُل�ص
الباحث �إىل عدد من التو�صيات من �أهمها ما يلي:
•�ضرورة �إن�شاء �إدارة عامة يف اجلهاز تتوىل تدقيق
اجلهات ذات النظم الآلية ،بالإ�ضافة �إىل متابعة
ت �ط��ور الأن �ظ �م��ة يف اجل �ه��ات اخل��ا��ض�ع��ة لرقابة
اجل�ه��از ،وك��ذا �صيانة احلوا�سيب وتطوير نظم

الأمتتة الداخلية ،ولي�س ت�شغيلها ،وتقدمي الدعم
الفني لعموم املدققني ،وان تكون تبعية الإدارة
لرئي�س اجلهاز.
•ت�أمني ا�ستخدام احلوا�سيب التي ميتلكها اجلهاز
مبا يتنا�سب مع �أهداف اقتنائها والعمل على تغطية
احتياجات الإدارات العامة ووفقا لأولوياتها.
•البدء با�ستخدام وا�ستغالل الربنامج العام للتدقيق
( )IDEA for WINDOWSوتوفري
برامج تخت�ص بتحويل البيانات من خمتلف �أنواع
�أنظمة اجلهات وحتميلها على حوا�سيب اجلهاز،
والعمل على تطوير نظام خمت�ص ب�أر�شفة تقارير
ومرا�سالت اجلهاز مبا ميكن من ا�ستغالل الكم
الهائل من البيانات واملعلومات التي حتتويها ملفات
الأر�شيف احلايل.
•�ضرورة �أن تتعامل الإدارة العليا للجهاز مع م�شكلة
الكادر بجدية و�إعطاءها جل اهتمامها ،والعمل
على تعزيز كل �إدارات و�أق�سام الإدارة العامة
للحا�سوب بعنا�صر تتمتع مب�ستوى من الت�أهيل
واملعرفة تتنا�سب مع اخت�صا�صات كل �إدارة �أو
ق�سم وت�صنيف املوظفني املعنيني بالتعامل مع
تكنولوجيا املعلومات �إىل ع��دد من الفئات مبا
ي�ساعد على و�ضع الربامج التدريبية التي تتنا�سب
مع كل فئة منها.
•تق�سيم ال�ب�رام��ج ال�ت��دري�ب�ي��ة �إىل ع ��دد من
امل�ستويات تكون خمرجات كل منها مدخالت
للم�ستوى ال��ذي يليه ،وال�ب��دء بتنفيذ برامج
امل�ستوى الأول منها ،والذي يغطي جميع موظفي
اجلهاز بهدف حمو �أمية احلا�سوب يف �صفوف
موظفي اجلهاز .. ،الخ.
•�ضرورة اختيار الأ�ساليب التدريبية التي تتنا�سب
مع م�ستويات برامج التدريب املختلفة.
•�ضرورة الرتكيز على التدريب الداخلي عن طريق
ت��وف�ير امل�ستلزمات الأ��س��ا��س�ي��ة مل��رك��ز التدريب
ب��اجل �ه��از ،ب��اع�ت�ب��اره ن ��واة �أول �ي��ة لإن �� �ش��اء مركز
وطني للتدريب املهني ب�شكل عام ،والتدريب على
ا�ستخدام احلا�سوب يف تنفيذ عمليات التدقيق
ب�شكل خا�ص.
•�ضرورة �إتباع �أ�سا�س اختيار وتعيني العنا�صر املعنية
بتنفيذ تقنيات التدقيق با�ستخدام احلا�سوب،
و�ضع نظام للحوافز والرتقيات يكون الوزن الأكرب
يف منحها ملعيار قدرة املدقق على تنمية م�ؤهالته
وخ�برات��ه يف ال�ت�ع��رف على م�ستجدات تقنيات
التدقيق باحلا�سوب ومب��ا ي�ت��واءم م��ع التطورات
املت�سارعة يف هذا املجال.
•�إج��راء م�سح ميداين لكافة اجلهات اخلا�ضعة

لرقابة اجل �ه��از ،بغر�ض ح�صر اجل�ه��ات ذات
النظم الآلية ومبا ي�ساعد على حتقيق عدد من
الأهداف� ،أهمها:
•ت�صنيفها وفقا لنوع �أنظمتها الآلية ،ودرجة اعتماد
تلك اجلهات على نظمها يف �أدائها ملهامها وحجم
وكلفة �إن�شائها.
•حتديد املنهجية املتبعة يف �أداء وتطوير الأنظمة مبا
ميكن من تقييمها والت�أكد من �صحتها وكفاءتها،
وت�شخي�ص مواطن ال�ضعف يف منهجية التطوير.
•�إن�شاء قاعدة بيانات متكاملة عن كافة �أنظمة
اجلهات لتكون مرجعا �أ�سا�سيا عند التخطيط
لعملية تدقيقها.
•��ض��رورة قيام اجلهاز ب�إ�صدار تعميم �إىل كافة
اجلهات ب�ضرورة توافر توثيق كامل للأنظمة التي
لديها ،و�إدراج بند يف عقودها مع �شركات ت�صميم
الأن�ظ�م��ة �آل�ي��ة ت�ضمن ح��ق اجل�ه��از يف احل�صول
واالط�ل�اع واال�ستف�سار على �آل�ي��ة عمل النظام
املطلوب ت�صميمه.

ت:6t@,

مت �إجراء هذه الدرا�سة يف عام 2000م ،وذلك لنيل
درجة الدكتوراه ،وقد �ألتحق الباحث بجامعة �صنعاء-
كلية التجارة ك�أ�ستاذ م�ساعد ،وي�شغل حاليا وكي ًال
للجهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة لقطاع الوحدات
الإدارية واجلهات املعانة.
�أما ما يخ�ص تو�صيات الدرا�سة ،فقد قامت قيادة
اجلهاز ب�إن�شاء �إدارة عامة لتقنية املعلومات حتت
�إ��ش��راف/رئ�ي����س اجل�ه��از مبا�شرة ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل
ت�شكيل جلنة تقنية املعلومات برئا�سة الدكتور/حممد
ال�سياين -معد ه��ذه ال��درا��س��ة ،-كما عمل اجلهاز
على تنفيذ العديد من ال ��دورات يف جم��ال الرقابة
على النظم الآلية واال�ستعانة بالعديد من اخلرباء
ال��دول�ي�ين ,وال�ت��ي نتج عنها تنفيذ ع��دد ًا م��ن مهام
املراجعة يف ه��ذا امل�ج��ال ،ف�ضال ع��ن قيام اجلهاز
بتنفيذ دورات حمو �أمية احلا�سوب على م�ستوى كافة
موظفي اجلهاز ،كما مت العمل على تنفيذ عدد من
ال��دورات التدريبية يف جمال تقنية املعلومات ،ومن
�أهمها دورات الكوبت ( )COBITوالتي تهتم
بتقييم نظم الرقابة الداخلة يف الأنظمة الآلية.
هذا بالإ�ضافة �إىل قيام اجلهاز بت�صميم العديد من
النظم الرقابية الآلية ،ومنها على �سبيل املثل :نظام
توثيق خمرجات اجلهاز -والذي يعد من ابرز الأنظمة
الرقابية على امل�ستوى العربي -وكذا �أنظمة الأمتتة
الداخلية التي ت�ضمن اال�ستفادة من مزايا تكنولوجيا
املعلومات يف عمل اجلهاز ب�شكل عام.
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اYتـاة

>ا?<@dاتا?dت8ا,#ة

?اeا?mB@dاء@7بJ
روى عبداهلل بن �سفيان عن �أبيه قال :قلت يا ر�سول اهلل
اخربين يف الإ�سالم ب�أمر ال �أ�س�أل عنه �أحد بعدك ،قال:
قل �آمنت ثم ا�ستقم ،قال  :قلت فما (التقى)؟ ..ف�أوم�أ
بيده �إىل ل�سانه.

Fcأcثا=اBcW

ال�صوم الطويل ال يوفر خبز ًا ..مثل هولندي.
كثريون يفتحون باب ًا ليقفلوا نافذة ..مثل هولندي.
�أما عن احل�ساء واحلب ف�أولهما �أف�ضل ..مثل اجنليزي.
اللحم الكثري مر�ض كثري ..مثل اجنليزي.
املفل�س يهرع م�سرع ًا �إىل ال�سوق ..مثل اجنليزي.
البيت اخلاوي ميلأه ال�ضجيج ..مثل من البا�سك.
فكر يف النهاية �أكرث من البداية ..مثل من البو�سنة.
املرء ال يقر �إال مبن على �شاكلته ..مثل من البو�سنة.

أ7ــnا=:
بعد موت والدتي ..فقدت يد ًا حانية
كنت �أجفف بها عرق امل�سري( .جربان خليل
جربان).
�س�أ�سلك طريق يف هذه الدنيا مرة واحدة،
فكل خري �أ�ستطيع �أن �أ�صنعه وكل ٍيد �أ�ستطيع
�أن �أ�سديها لإن�سان �أو حيوان �أبكم فلأ�صنعه
الآن ..لأين لن �أ�سلك هذه الطريق مرة
�أخرى( .جني فوك�س).
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النف�س مت � َّل ..كما �إن البدن يك ّل ..فكما �أن
البدن �إذا ك ّل ..يطلب الراحة  ..كذلك النف�س
�إذا م ّلت تطلب الروح.

اYتـاة

أ3ـ8ــ:r
 -1من انواع املراجعة.
 -2ي�ستخدمه الكاتب -حرف جر.
 -3وداع باالجنليزي (م)  -دار –
�شهر هجري.
� -4شهر ميالدي – حرف اجنليزي
– تقال يف الهاتف.
 -5ف�ضل مبعرثة.
 -6من اق�سام ال�شئون االدارية .
 -7املنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة
امل��ال�ي��ة واملحا�سبة (م) – احد
الوالدين (م).
 -8من الكواكب – جتدها يف ثانية.
 -9تطلق على �شخ�صية ذات تقدير
واحرتام  -متح�صالت.
 -10من ا�صدارات البنك املركزي (م).
 -11مت�شابهة – ي�ستخدم يف طهي
الطعام -هدف (م).
 -12عا�صمة �أوروب �ي��ة(م)  -حرف
نفي ون�صب (م) – مائة عام.

أــ:r
 -1جمع ي��وم (م) – �شهادة ج��ودة –
حرف جزم.
 -2من انواع الرقابة
 -3االح�سان – اال�سنان مبعرثة.
 -4ن�صف جاهل  -يتوقف املركب  -عُ ملة.
 -5موظفون  -مت�شابهة.
 -6ح�شرة نافعة (م)  -م�ستودع.
 -7اخر العمليات املحا�سبية يف نهاية
العام (م) – عك�س كثري.
 -8من املبادئ والفرو�ض املحا�سبية.
 -9من االقارب (م) – معيار ومقيا�س.
 -10امل ��وج ��ودات (م) – جت��ده��ا يف
القرو�ض.
 -11م��ن ال��زه��ور – اك�م��ل وان�ت�ه��ي -
ت�صاريح.
� � -12س��وق االوراق امل��ال �ي��ة (م) –
خمرجات امل�صانع.

?,بةn;m)nا?tاباtGة

يتم حلها ب�إكمال املربعات الفارغة بوا�سطة الأرقام من (� )1إىل ()9
�شرط ا�ستعمال كل رقم مرة واحدة فقط يف كل خط �أفقي ويف كل خط
عمودي ويف كل مربع من املربعات الت�سعة.

1

2

3

4

6

5

7

8

9

12 11 10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
اع ــداد /نبـي ـ ـ ـ ـ ــل قمح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
ادارة ال�صناعة  -القطاع االقت�صادي

9
4

6
5
7

7
4

2

2
6
2

4
1

8
2

3

3
9

4

3

6

6

4
5

7
1

7
5
4

8
7
3
8

3
6
2

عالج ابن �سيناء – الطبيب  -رج ًال مري�ض ًا كان يعتقد �أنه بقرة جعل يخور كما الأبقار ،ويطلب من �أهله �أن يذبحوه ويطبخوا
حلمه ،وملا مل ي�ستجب �أهله لهذا �إنقطع عن الطعام فهزل ج�سمه و�ضعف ،ف�أر�سلوا �إىل ابن �سيناء ليعاجله ،فح�ضر �إبن �سيناء
وبيده �سكين ًا كبري ًا و�أمر بربط املري�ض ومد رجليه وطرحه على الأر�ض ،واخذ وهو يوهمه �أنه �سيذبحه يقول وهو يتح�س�س
ع�ضالت املري�ض خماطب ًا �أهله هذه البقرة �ضعيفة جد ًا ،ويجب ت�سمينها قبل ذبحها ،ف�أخذ املري�ض من تلك ال�ساعة ي�أكل
ب�شهية وقوى ج�سمه وتوىل وهمه و�شفي متام ًا.
جتميع /عبد الرحمن الـمـ ـ ــدعي
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اtWة

7n,cاتا?بtئة
ا?اجtة
mأثKاP@+
cجاتا?lا.
ينظر البع�ض �إىل �إدارة اجلودة ال�شاملة على �أنها متثل
جمموعة �أن�شطة و�أفعال الدوار متكاملة وفق خطوات
وقواعد و�إجراءات تعك�س موا�صفات اجلودة.
كما �إن �إدارة اجلودة ال�شاملة :ميكن �أن تعني القيام
بالأعمال على م�ستوى من التح�سني والدقة والتحري
على نحو يحوز �إعجاب الغري وينال ر�ضاهم.
لذا يجب �إعطاء كل فعل �أو عمل حقه من العناية
واالهتمام والقيام بالأعمال و�أدائ�ه��ا على �أعلى
م�ستوى من الإتقان والدقة والتح�سني والتحري،
حتى ت�أتي النتائج (�سلعا كانت �أو خدمات) على
نحو يحوز �إعجاب الغري وينال ر�ضاهم.
واجلودة ال�شاملة كما يعرفها البع�ض هي جمموعة
�أن�شطة و�أفعال الدوار خمتلفة متكاملة وفق �أنظمة
وتعليمات و�إج� ��راءات وق��واع��د حتقق نتائج على
م�ستوى من القبول لدى الغري.
وب �غ ����ض ال �ن �ظ��ر ع��ن اخ �ت�ل�اف وت �ب��اي��ن نوعيات
امل�ستخدمني �أو امل�ستفيدين (العمالء والزبائن)
ال��ذي��ن يتعامل معهم اجل �ه��از امل��رك��زي للرقابة
وامل �ح��ا� �س �ب��ة ،وال��ذي��ن تختلف اح�ت�ي��اج��ات�ه��م �أو
متطلباتهم من خمرجات العمل الرقابي بح�سب
اختالفاتهم وتنوعهم واجتاهاتهم �أو وظائفهم،
فان القوانني والت�شريعات هي املنظمة لفائدة كل
طرف وحمددة احتياجاته ومطالبه من الرقابة.
والرقابة �أوال و�أخريا هي وظيفة من وظائف الإدارة
وهي �شق من كل وظيفة – �صغرت �أو ك�برت -يف
التنظيم� ،أي التنظيم اخلا�ص �أو العام ،ذلك انه،
وبحكم �إن ك��ل ت�شريع ناظم جلانب م��ن جوانب
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بقلم :أ .محمـد حامد دغيش
وكيل اجلهاز لقطاع ال�شئون
املالية والإدارية والفنية

ال�سلوك الإن�ساين والفعل الب�شري ي�أتي على �شكل
�أح �ك��ام و�إر�� �ش ��ادات وتعليمات وو� �ص��ف و�شروط
وتو�صيف لعملية االدارة ت�شمل خمتلف وظائف
االدارة ملا يجب عمله ومن��اذج للكيفية ،مثل  :ال
يجوز القيام ...ويجوز  ،ويجب �أن يتم ، ...وي�شرتط
لفعل كذا �أن ، ...ويحظر ومينع ، ...الخ.
وكل وظيفة تتكون من عنا�صر الإدارة :التخطيط
والتنظيم والتوجيه والتن�سيق وال��رق��اب��ة ،ولكن
الن�سب متفاوتة بح�سب حجم الوظيفة وم�ستواها
ونوعها و�أهميتها ،ولتنفيذها ..ال بد من مراعاة
كل ذلك يف الفعل والتطبيق ،فكل موظف ال يحيل
العملية �إىل زميله يف نف�س امل�ستوى و ال يرفعها �إىل
م�ستوى �أعلى �إال بعد �أن يتبني �إنها م�ستوفاة لكافة
ال�شروط ومطابقة للموا�صفات والأحكام ..كل يف
نطاق اخت�صا�صه ،فقط تتفاوت ن�سب العنا�صر
الإدارية يف كل وظيفة تبعا لنوع الوظيفة وم�ستواها،
فالرقابة يف �أي نظام على �سبيل املثال تزيد يف
الوظائف الإ�شرافية ،وتتزايد يف امل�ستويات العليا
وتكون اكرب ما تكون يف �أعلى يف ال�سلم الوظيفي،
وعنا�صر الإدارة لكل واح��د منها وظيفة كما هو
احلال يف وظائف احلكومة.
فالتخطيط ل��ه ك�ي��ان ممثل يف وزارة التخطيط
و�إدارات التخطيط يف خمتلف وح��دات احلكومة،
والتنظيم ممثل يف وزارة اخلدمة املدنية وغريها
من الوزارات وامل�ؤ�س�سات ،والتن�سيق متثله جمال�س
خمتلفة يف م�ستويات خمتلفة :جمل�س ال��وزراء،
وجمل�س تخطيط التعليم...الخ.

وك��ذل��ك ال�ق�ي��ادة وال��رق��اب��ة ك��دور متثله الرقابة
الوظيفية ،كما �سبق الإ�شارة �إليه ،وهما كوظيفة يف
كل اجلهات (وحدات الرقابة واملراجعة الداخلية)،
وكذا اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة (الهيئة
الرقابية العليا) وم��ع ذل��ك فالتخطيط كوظيفة
يحتاج لعملية �إدارة متكاملة تت�ضافر فيها كل
عنا�صر الإدارة ،كذلك الرقابة ال ت�ستغني عنه،
مثلها مثل بقية عنا�صر الإدارة من اج��ل القيام
مبهامها واجناز واجباتها.
ويف ظ��ل ال �ظ��روف ال��راه�ن��ة وامل �ت �غ�يرات العاملية
وال��وط�ن�ي��ة وم��ا ي �ح��دث م��ن ان �ح��راف��ات وتطبيق
ومم��ار� �س��ات خاطئة يف معظم وظ��ائ��ف وح��دات
اخلدمة العامة العتبارات �سيا�سية واقت�صادية
واجتماعية وظ��روف عامة متر بها اليمن ..فان
ه�ن��اك �إه �م��ال و�إغ �ف��ال ل��دى الكثري م��ن موظفي
الدولة مبختلف امل�ستويات ويف الكثري من الوحدات
– حتت �أي م�بررات �أو �أ�سباب -للدور الرقابي
للوظيفة ،وكذا ما تت�سم به �أنظمة الرقابة الداخلية
من �ضعف نتيجة ذلك.
ولهذا ف ��إن �أع�ب��اء اجلهاز تت�ضاعف وتزيد عليه
امل�شقة ..ال لهذا ال�سبب فح�سب ،و�إمنا الن معظم
من يغفل دوره الإ�شرايف والرقابي يف وظيفته فهو
مق�صر يف �أداء مهام وظيفته.
وهو بهذا املعنى ال يقف عند هذا احلد  ..بل يتعداه
�إىل ارتكاب املخالفات وممار�سة الف�ساد وا�ستغالل
الوظيفة العامة.
وه��ؤالء هم من يقوموا ب�أفعال التغطية والتعتيم
والتظليل والتتويه وو��ض��ع الكثري م��ن العوائق
والعقبات �أم��ام الرقابة اخلارجية ،اقلها �إعاقة
قيام اجلهاز بعمليات التدقيق واملراجعة و�إخفاء
املعلومات �أو ع��دم توفريها ،وجتاهل تو�صياته
وعدم اخذ ما ي�أتي منه بعني االعتبار ،واعتبار
الرقابة خ�صم...الخ ،لإح�سا�سهم بان الرقابة
اخلارجية التي يقوم بها اجلهاز تك�شف �أفعالهم
وخمالفاتهم ،وه��و �أم��ر يعيق تفعيل خمرجات
العمل الرقابي للجهاز.
لذا يتطلب من اجلهاز �أن يتجه نحو حتديث وتطوير
�إمكاناته وو�سائله املتاحة وي�سعى لال�ستزادة من
اج��ل تنمية وتطوير ق��درات��ه وجت��وي��د خمرجاته،
وجعلها ق ��ادرة ع�ل��ى ال��وف��اء مبتطلبات خمتلف
املتعاملني معه �أو امل�ستفيدين منه.
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