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

العدد20يونيــو2010م

احتفلت بالدنا بالذكرى الع�شرين للعيد الوطني العادة حتقيق الوحدة املباركة و�إعالن قيام اجلمهورية
اليمنية يف الثاين والع�شرين من مايو1990م ،حيث مت �إقامة فعاليات االحتفال الر�سمي بهذه املنا�سبة
يف مدينة تعز ،كما عمت االحتفاالت ومظاهر الفرحة واالبتهاج بها خمتلف قرى ومدن اجلمهورية ،وذلك
تعبري عما حتتله هذه املنا�سبة الوطنية من مكانة خا�صة وهامة لدى �شعبنا اليمني وقيادته ال�سيا�سية ممثلة
بفخامة الأخ/علي عبداهلل �صالح -رئي�س اجلمهورية – حفظه اهلل.
�إننا يف اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة قد �شاركنا �شعبنا اليمني احتفاالته بهذه املنا�سبة وع�شنا
�أفراحها ومباهجها حلظة بلحظة ،ومل ُتلهنا �شدة فرحتنا عن ا�ستح�ضار املعاين والدالالت العظيمة للوحدة
املباركة بعد ع�شرين عام ًا من حتقيقها ،فقد مثلت احلدث التاريخي والوطني الأهم والأبرز يف تاريخ �شعبنا
اليمني الذي حقق من خاللها حلمه التاريخي يف �إعادة وحدته واالنطالق حتت مظلة الوحدة املباركة نحو
غد �أف�ضل وحياة كرمية بني �شعوب العامل املتح�ضر.
حتقيق �آماله وتطلعاته يف �صناعة ٍ
و�إذا ما نظرنا �إىل م�سرية الوحدة املباركة يف عيدها الع�شرين �سنجد ان م�سريتها قد حفلت باالجنازات
الكبرية يف خمتلف مناحي احلياة و�أ�صبح املواطن �أكرث ارتباطا وتعلقا بوحدته ،لأنه يدرك ويعي بعقله وقلبه
و�ضمريه بان االنت�صار على حالة التمزق والفرقة قد كان بوحي الوحدة ،حتى �أ�صبحت الوحدة هي م�صدر
القوة والقدرة و�ضمانة حقيقية لتحقيق الأمن والأمان واال�ستقرار والتي تعترب ركائز �أ�سا�سية لبناء دولة
اليمن احلديث واملعا�صر.
ان الوحدة املباركة اليوم مل تعد متثل قيمة تاريخية ووطنية وح�سب و�إمنا �أ�صبحت متثل قيمة ح�ضارية
ل�شعبنا ووطننا ،فهي اليوم ثقافة وانتماء ومنهج حياة ،وعنوان لقوة وتقدم وتطور �شعبنا ووطننا �إىل كل
ما ي�صبو �إليه من خري وحياة كرمية ،ولذلك فان من حق الوحدة علينا ان ن�ستح�ضر على الدوام معانيها
ودالالتها النبيلة ،ون�ستلهم من قيمها اخلالقة ما ن�ستزيد به يف ا�ستنها�ض الهمم و�إطالق الطاقات لبناء
الوطن و�إحداث النماء والتطور املن�شودين.
ويف ا ألم����س القريب ك��ان اجلهاز امل��رك��زي للرقابة واملحا�سبة ،ال��ذي ميثل اح��د املرتكزات الرقابية
وامل�ؤ�س�سية لدولة الوحدة ،يعرب عن وفائه مل�سرية الوحدة املباركة ويجدد توا�صله معها من خالل اختياره
ملدينة عدن البا�سلة مكان ًا لعقد اللقاء ال�سنوي التا�سع ع�شر لقيادات اجلهاز الذي عقد خالل الفرتة (-3
2010/4/5م) وكذا اختياره ملكان عقد اجلل�سة االفتتاحية للقاء يف قاعة فل�سطني التي �شهدت �ساحتها
رفع علم الوحدة و�إعالن قيام اجلمهورية اليمنية يف الثاين والع�شرين من مايو1990م ..لت�ضع حدا –
واىل الأبد -حلالة التمزق والت�شطري ،وبدء قطار الوحدة املباركة باالنطالق �إىل الأمام مدفوعا ب�إرادة
�شعبية وبقيادة قائد وحدوي حكيم وماهر بالقيادة ،ي�سري بخطى واثقة نحو م�ستقبل واعد ل�شعبنا ووطننا.
لقد ا�ستوحى اجلهاز من ذلك املكان املعاين والدالالت العظيمة للوحدة ونهجها التطويري ،حيث خرج
اللقاء بحزمة من القرارات الهادفة اىل حت�سني بيئة الرقابة يف الوحدات اخلا�ضعة للرقابة باال�ضافة اىل
اال�ستمرار يف تطوير بيئة العمل الداخلي للجهاز مع مواكبة التطورات يف جمال املالية العامة التي تبنتها
الدولة وغري ذلك من متطلبات التطوير واملواكبة لالنتقال اىل احلكم املحلي وا�سع ال�صالحيات.
ونظرا الهمية تلك املقررات و�شمولها فقد اطلق عليها اللقاء اجندة عدن الرقابية ..وهي فعال اجندة
تطويرية ب�أهدافها ومقا�صدها وغاياتها الطموحة والبناءة.
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دراسات وأبحاث

مستوى التزام الجهاز

بمعايير صياغة التقارير
في الرقابة الحكومية
تم إعداد هذه الدراسة من قبل األخــــــوة:
 عبدالواسع علي سعيد د .منصور البطاني محمد عبدا هلل المغلس  -علي الزندانيوقد قدمت هذه الدراسة ضمن وثائق وأدبيات اللقاء
السنوي التاسع عشر لقيادات الجهاز الذي عقد بمدينة
عدن خالل الفترة من  ،2010/4/ 5-3ومن أجل تعميم الفائدة
فقد رأت مجلة الرقابة نشر ملخص لهذه الدراسة وذلك
على النحو التالي:

أوال :منهجية الدراسة
تمهيــد

العدد20يونيــو2010م

من امل�ع��روف ان عملية املراجعة متر بثالث
مراحل �أ�سا�سية هي :التخطيط ،التنفيذ(العمل
امليداين) ،التقرير ،وبرغم �أهمية جميع مراحل
املراجعة �إال �أن مرحلة التقرير اكت�سبت �أهمية
خا�صة وذل��ك على اعتبار �أن التقرير ميثل
امل�خ��رج النهائي لعملية امل��راج�ع��ة ي��وج��ه �إىل
ويخاطب الوحدة املعنية وعلى وجه اخل�صو�ص
الإدارة وامل�لاك (امل�ساهمني) وك��ذا ع��دد من
الأط� ��راف ا ألخ� ��رى امل�ستفيدة وامل�ستخدمة
للتقرير ،وجميعها تعتمد على التقرير يف اتخاذ
قراراتها ولذلك ف�إن التقرير يعك�س امل�سئولية
املهنية والأخالقية ملراجعة احل�سابات جتاه تلك
الأطراف واملجتمع ب�صفة عامة.
وانطالق ًا من تلك الأهمية اخلا�صة للتقرير فقد
اهتمت املنظمات واملرجعيات املهنية والرقابية
الدولية بالتقرير وخ�ص�صت له جمموعة من
املعايري املهنية والرقابية �ضمن املنهجيات
املهنية ال�صادرة عنها حيث ا�شتملت معايري
املراجعة الدولية ال�صادرة عن املنظمة الدولية

ل�ل�أج�ه��زة العليا للرقابة امل��ال�ي��ة واملحا�سبة
(انتو�ساي) على جمموعة من املعايري �ضمن
معايري الرقابة املالية احلكومية (معايري
الرقابة احلكومية للتقارير).
واملق�صود هنا بالتقرير هو التقرير
امل �خ �ت �� �ص��ر (ت� �ق ��ري ��ر م��راق��ب
احل�سابات) �أو تقرير الر�أي
م� ��ع �أن ه� �ن ��اك م �ع��اي�ير
ل�ن��واع
رقابية ومهنية ل� أ
والأ�شكال ا ألخ��رى من
التقارير مثل التقرير
امل� �ط ��ول (ال �ت �ق��ري��ر
الإداري) وت �ق��ري��ر
ال��رق��اب��ة ال��داخ �ل �ي��ة
(خ� �ط���اب ال��رق��اب��ة
ال��داخ �ل �ي��ة) وت�ق��ري��ر
احل �� �س��اب��ات اخلتامية
حول ا�ستخدام املوازنات
احلكومية ب��الإ��ض��اف��ة �إىل
تقرير مراجعة الأداء.
وق��د هدفت معايري التقرير �أو

�أعدملخ�صالدرا�سة:

حممدعبداهللاملغل� س
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املعايري الرقابية للتقارير �إىل و�ضع عدد من
ال���ش��روط واملتطلبات ال�شكلية واملو�ضوعية
املهنية والقانونية التي �أل�ق��ت على املراجع
م�سئولية مهنية وق��ان��ون�ي��ة و أ�خ�لاق �ي��ة عند
�إع��داده للتقرير و�إب��داء ر�أيه املهني والرقابي
يف البيانات املالية(القوائم املالية) التي قام
مبراجعتها ��س��واء م��ن حيث توثيق التقرير
وت ��أي �ي��ده ب���أدل��ة وب��راه�ي�ن ك��اف�ي��ة وم�لائ�م��ة
وم��وث��وق ب�ه��ا �أو م��ن ح�ي��ث ع��ر���ض التقرير
واالل �ت��زام باملتطلبات ال�شكلية للتقرير �أو
املتطلبات املو�ضوعية ل�صياغة فقراته يف
�ضوء املعايري املهنية املتعلقة والإف�صاح عن
�أي �أم��ور هامة وجوهرية وبناء ر�أي��ه الرقابي

املهني يف �ضوء نتائج املراجعة التي مت التو�صل
�إليها وعدم �إخفاء �أي بيانات �أو معلومات يرى
�أن عدم ذكرها من �ش�أنه ت�ضليل امل�ستخدمني
للتقرير والبيانات املالية وغني عن القول ان
االلتزام باملعايري ي�ؤدي ب�صفة عامة �إىل توحيد
الإجراءات املهنية عند �إعداد التقرير وو�ضعه
ب�صورته النهائية من قبل املراجع كما يعك�س
التزام املراجع مب�سئولياته املهنية والقانونية
وا ألخ�ل�اق �ي��ة وي���ض�ف��ي ع�ل��ى ال�ت�ق��ري��ر الثقة
وامل�صداقية وي�سمح مل�ستخدميه بفهمه دون
�صعوبة وميكنهم من قراءة وتف�سري البيانات
املالية املرفقة به يف �ضوئه واالعتماد عليه.
املعايري الدولية �أو معايري الرقابة احلكومية
املتعلقة بالتقرير غري ملزمة وتتطلب �إح��داث
القدر الالزم من املالئمة
للقو ا نني

وال�ت���ش��ري�ع��ات املحلية ع�ن��د تطبيقها يف �أي
دول��ة وه��و ما ق��ام به اجلهاز املركزي للرقابة
واملحا�سبة عند �إع��داده و�إ�صداره لدليل الأداء
الرقابي ال�شامل واملر�شد التف�صيلي له حيث
�أعطى �أهمية ملوجهات ومعايري �إعداد و�صياغة
التقارير ،ولعل ما ت�ضمنه دليل الأداء الرقابي
ال�شامل واملر�شد التف�صيلي التابعة ل��ه حول
الإجراءات الواجب �إتباعها عند �إعداد التقارير
الرقابية ما ي�ؤكد �سعي اجلهاز لتطوير هذا
اجلانب ومبا يتوافق مع معايري �إعداد و�صياغة
التقارير ال�صادرة عن املنظمة الدولية للأجهزة
العليا للرقابة واملحا�سبة (انتو�ساي) ،رغم عدم
�إلزامية تطبيق تلك املعايري �إال �أنها تعترب من
الإج � ��راءات ال�ت��ي ي�ستح�سن تطبيقها مب��ا ال
يتعار�ض مع الت�شريعات املحلية.
ونظرا لأهمية املو�ضوع وملعرفة مدى االلتزام
مبعايري املراجعة الدولية فيما يخ�ص �إع��داد
و�صياغة التقارير باجلهاز والذي ي�سعى
�إىل حتقيق �أك�بر ق��در ممكن
من الكفاءة والفاعلية
يف �أداء م�ه��ام��ه
ال ��رق ��اب� �ي ��ة
ا ملختلفة
يف
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حدود �إمكانياته املادية والب�شرية ،ولكون معايري
املراجعة الدولية تعترب �أداة رئي�سية ملمار�سة
العمل ال��رق��اب��ي وتطبيقها م��ن �ش�أنه حت�سني
ك�ف��اءة عمل امل��راج��ع وت�ق��وي��ة دور أ�جل �ه��از يف
املجتمع وتعزيز الثقة يف نتائج املراجعة.
فقدمت �إع��داد ه��ذه الدرا�سة التي مت احلر�ص
من خاللها على تقدمي درا�سة نظرية و ميدانية
ملدى التزام اجلهاز مبعايري املراجعة الدولية
عند �إعداد التقارير الرقابية وحتديدا معايري
�صياغة التقارير يف الرقــــــــابة احلكــــــــومية
ال�صـــادرة عن منظــــــمة (االنتو�ساي).
مشكلة الدراسة

تثار الكثري من املناق�شات على م�ستوى البنية
الداخلية للجهاز ويف خمتلف امل�ستويات الإدارية
ح��ول ج ��ودة ت�ق��اري��ر اجل �ه��از وم ��دى االل �ت��زام
باملعايري الدولية عند �إعدادها من قبل اجلهاز
ومدى تلبية هذه التقارير الحتياجات الأطراف
امل�ستفيدة منها ،لذا ف�إن هذه الدرا�سة حتاول
الإجابة على الت�سا�ؤل الرئي�سي الآتي:
•م��ا م��دى ال �ت��زام اجل �ه��از مب�ع��اي�ير �صياغة
التقارير يف الرقابة احلكومية؟
أهداف الدراسة

تهدف هذه الدرا�سة �إىل:
•التعريف مبعايري املراجعة الدولية ب�شكل
ع��ام وامل�ع��اي�ير ال��دول�ي��ة لإع ��داد التقارير
ب�شكل خا�ص.
•الوقوف على م�ستوى التزام اجلهاز مبعايري
الرقابية الدولية احلكومية للتقارير الرقابية.
•الوقوف على متطلبات تعزيز كفاءة وفاعلية
�إعداد التقارير.
أسلوب الدراسة
العدد20يونيــو2010م

اعتمدت ال��درا��س��ة على املنهج الو�صفي يف
تغطية الإط��ار النظري حول املعايري الدولية
لإع ��داد التقارير الرقابية باالعتماد على
الكتب والدوريات التي عاجلت هذا املو�ضوع،
كما اعتمدت الدرا�سة على �أداه اال�ستبيان،
وذل��ك لتغطية اجلانب العملي حول اجلانب

املتعلق بتقييم م�ستوى التزام اجلهاز باملعايري
الدولية لإعداد التقارير الرقابية وقد �أ�شتمل
اال�ستبيان على-:
عدد
الـــمحـــــــــــــــور
الفقرات
املحور الأول :املتغريات املتعلقة
ب��امل�ع��اي�ير اخل��ا� �ص��ة ب��امل�ب��ادئ 10
الأ�سا�سية لإعداد التقرير
املحور الثاين :املتغريات املتعلقة
ب��امل�ب��ادئ العامة عند �صياغة 10
التقارير الرقابية
امل� �ح ��ور ال� �ث ��ال ��ث :امل �ت �غ�يرات
امل�ت�ع�ل�ق��ة مب�ع��اي�ير ال�ث�ق��ة عند 10
�إعداد التقارير
املحور الرابع :املتغريات املتعلقة
مب �ت��اب �ع��ة ت�ن�ف�ي��ذ ال �ت��و� �ص �ي��ات 9
الواردة يف تقارير اجلهاز
39
املجموع
مجتمع وعينة وحدود
الدراسة

األدوات المستخدمة في
تحليل البيانات

مت معاجلة البيانات وحتليلها �إح�صائيا من
خ�لال برنامج  SPSSبا�ستخدام الأ�ساليب
الإح�صائية التي تتنا�سب مع عينة الدرا�سة.

ثانيا :اإلطار النظري
للدراسة

مفهوم المعايير الدولية
إلعداد التقارير الرقابية
1.مفهوم معايير المراجعة
الدولية:

ترجع فكرة �إ�صدار معايري الرقابة الدولية �إىل
�إعالن طوكيو و�إعالن ليما حيث مت �إقرار قواعد
موحدة للرقابة اخلارجية ومت حتديد الأهداف
املتنوعة للرقابة احلكومية وكذا االختالف بني
مفهومي الرقابة اخلارجية والرقابة الداخلية،
ث��م ت��وال��ت التقارير والتو�صيات التي تبنتها
(االنتو�ساي) يف م�ؤمترات متعددة ،ومت �إقرار
املعايري ب�صورتها النهائية يف االجتماع الرابع
ع�شر للمجل�س التنفيذي ملنظمة (االنتو�ساي)
امل�ن�ع�ق��د يف وا��ش �ن�ط��ن عام1992م ومت��ت
امل�صادقة على املعايري بعد �إع��ادة �صياغتها
يف امل�ؤمتر ال�سابع ع�شر لالنتو�ساي املنعقد يف
�سيئول عا�صمة كوريا اجلنوبية عام 2001م.
وعلى الرغم من ان املعايري الدولية للمراجعة
ال تتمتع ب�صفة التطبيق الإلزامي �إال �أنها تعك�س
�إجماعا يف ال��ر�أي بني أ�ج�ه��زة الرقابة العليا
ك�أف�ضل ممار�سة ميكن تطبيقها واال�سرت�شاد
بها ،ويظل كل جهـــاز حرا يف حتديد ما �إذا كان
ا�ستخدام املعاييــــــــــر يتمــــــا�شى و�صالحيـــــاته
(االنتو�ساي اتفاقية وا�شنطن).

تركزت الدرا�سة على رئا�سة اجلهاز على اعتبار
انها متثل جمتمع الدرا�سة مبختلف �شرائحها
(الوكالء امل�ساعدين وم��دراء العموم ونوابهم
ور�ؤ�ساء املراقبات) ،حيث بلغ عدد تلك ال�شرائح
( )170مفردة وهم امل�سئولون مبا�شرة عن
�إع��داد التقارير الرقابية يف املركز الرئي�سي
للجهاز (�صنعاء).
وبلغت ن�سبتها  % 87من جمتمع الدرا�سة ،ومت
توزيع عدد (� )148إ�ستبانة مت �إ�سرتجاع عدد
(� )105إ�ستبانة منها �أي ما ن�سبته % 71
وبعد املراجعة مت �إ�ستبعاد عدد (� )3إ�ستبانات وقد ورد عدد من التعاريف حول مفهوم املعايري
لوجود عيوب فيها قد ت�ؤثر على نتائج الدرا�سة يف م�صادر خمتلفة ،ميكن �إيجاز �أهمها كما
يلي-:
وبذلك تكون اال�ستبانات التي خ�ضعت للتحليل •املعايري :هي القواعد التي يتم االتفاق عليها
(� )102إ�ستمارة وه��ي متثل ن�سبة  % 97لقيا�س جودة الأداء.
من عدد اال�ستبانات التي مت ا�سرتجاعها ،وهي •كما تعرف املعايري الرقابية ب�أنها منوذج �أداء
ملزم يحدد القواعد الواجب �إتباعها عند
ن�سبة عالية.
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تنفيذ عملية املراجعة ،وتعترب مبثابة املقيا�س
لتقييم كفاءة امل��راج��ع ونوعية العمل الذي
يقوم به وتتم �صياغته عن طريق املنظمات
املهنية بوا�سطة ت�شريع.
•عرفت منظمة االنتو�ساي املعايري ب�أنها توفري
ح��د �أدن��ى لتوجيه امل��راج��ع �أو م�ساعدته يف
حتديد اخلطوات وا إلج��راءات الرقابية التي
يجب تطبيقها لتحقيق هدف الرقابة ،ومتثل
ه��ذه املعايري املقايي�س املعتمدة التي على
�أ�سا�سها يتم تقييم جودة نتائج الرقابة.
واىل جانب املعايري ال�صادرة عن االنتو�ساي
فقد قامت جلنة تطبيقات املراجعة الدولية

International Auditing Practice
Committeeاملنبثقة عن االحت��اد ال��دويل

2.أما المعايير التي أصدرتها
منظمة االنتوساي فتتكون
من أربعة فصول هي:

•املبادئ الأ�سا�سية للرقابة احلكومية.
•املعايري العامة للرقابة احلكومية.
•املعايري امليدانية للرقابة احلكومية.
•معايري �صياغة التقارير يف الرقابة احلكومية.
وما يهمنا هنا هو الوقوف على معايري �إع��داد
التقرير (الف�صل الرابع) من املعايري ال�صادرة
عن منظمة االنتو�ساي والتي تق�ضي ب�أن يقوم
املراجع يف نهاية كل عملية رقابية مالية ب�إعداد
ر�أي مكتوب �أو تقرير يو�ضح فيه املالحظات
املكت�شفة ب�صيغة منا�سبة ووا�ضحة مبا ي�سهل
فهمه بعيدا عن الغمو�ض والت�أويل وااللتبا�س
و�أن يت�ضمن املعلومات امل��ؤي��دة ب�أدلة الإثبات
الكافية واملالئمة و�أن يت�صف التقرير بالدقة
واملو�ضوعية.
وت�شمل معايري �صياغة التقارير للأنتو�ساي ما
يلي-:

.أال��م��ب��ادئ األس��اس��ي��ة إلع���داد
التقارير وتشمل:

•التوثيق الكتابي ،حيث �أن على املراجع �أن
يعد التقارير الرقابية يف �صورة مكتوبة
وان يتم �إعالم كافة امل�ستويات احلكومية
ح�سب ما هو منا�سب يعر�ض فيه النتائج
الرقابية وان تكون هذه النتائج اقل عر�ضة
ل�سوء الفهم.
•الو�ضوح ،حيث انه يتوجب كتابة التقرير
ب�أ�سلوب منا�سب وان تكون �صياغته جيده
ي�سهل ا�ستيعابها ،واهم عنا�صر الو�ضوح:
 ان يكون �سهل القراءة والفهم.
 ان يت�سم التقرير بالتنظيم املنطقي يف
عر�ض حمتوياته.
 ان يتم التعريف بامل�صطلحات الفنية
واالخت�صارات والكلمات ب�شكل وا�ضح.

العدد20يونيــو2010م

للمحا�سبني الذي ت�أ�س�س عام 1977م بجهود
متوا�صلة يف �سبيل �إ�صدار جمموعة من معايري
املراجعة الدولية بلغ عددها حتى عام2000م
��س�ت��ة وث�ل�اث��ون م �ع �ي��ارا ق ��ام ع ��دد م��ن ال ��دول
باعتمادها وقامت دول �أخرى ب�إ�صدار معايري
خا�صة بها ال تختلف اخ�ت�لاف��ا ج��وه��ري��ا عن
املعايري الدولية ،وقد مت تبويب تلك املعايري يف
( )9جمموعات هي-:
•املجموعة الأوىل� :أم ��ور متهيدية وت�شمل
معيارين.
•املجموعة ال�ث��ان�ي��ة :امل�سئوليات وت�شمل 6
معايري.
•املجموعة الثالثة :التخطيط وت�شمل 3معايري.
•املجموعة الرابعة :الرقابة الداخلية وت�شمل
 3معايري.
•املجموعة اخلام�سة� :أدل��ة الإث�ب��ات وت�شمل
11معيار ًا.
•املجموعة ال�ساد�سة :ا�ستخدام عمل الآخرين
وت�شمل 3معايري.
•املجموعة ال�سابعة :انتهاء عملية املراجعة
و�إعداد التقرير وت�شمل  3معايري هي-:
 �شكل وحمتوى التقرير.
 م�سئولية امل��راج��ع فيما يتعلق ب��الأرق��ام
واملقارنات الواردة يف القوائم املالية.
 املعلومات الأخ��رى املرفقة للقوائم املالية
التي متت مراجعتها.

•املجموعة الثامنة :امل �ج��االت املتخ�ص�صة
وت�شمل معيارين.
•املجموعة التا�سعة :خا�صة باخلدمات ذات
العالقة وت�شمل  3معايري.

•النزاهة واحلياد ،وهنا يتوجب على املراجع
�أن يراعي ما يلي:
 ان ال ي�سمح مليوله ال�سيا�سي �أو انتمائه �أن
ي�ؤثر يف نزاهة تقريره.
 �أال يوجه العملية الرقابية �إىل جماالت
تكون له فيها م�صلحة.
 ان ي �ك��ون اخ �ت �ي��ار اجل ��وان ��ب ال �ت��ي مت
فح�صها وعر�ضها يف التقرير دون حتيز.
 ان ت�ك��ون ال�ل�غ��ة امل�ستعملة خ��ال�ي��ه من
التحيز والإيحاء.
 االه �ت �م��ام مب �ع��رف��ة ت�ف���س�ير الإدارة
يف اجل�ه��ة حم��ل امل��راج �ع��ة لل�سلبيات
وتقدميها ب�شكل حمايد.
 ان ي�شري التقرير �إىل ن�ط��اق الرقابة
و�أهدافها ونتائجها.
•ال�شفافية ،حيث يجب ان يكون للجهاز
ال��رق��اب��ي ح��ري��ة يف ات��خ��اذ ق� ��رار ن�شر
نتائج ت�ق��اري��ره وذل��ك يف ح��دود �سلطته
القانونية ،وينبغي �أن ي��وزع التقرير على
الهيئات اخلا�ضعة للرقابة وكبار امل�سئولني
احلكوميني وال�سلطة الت�شريعية وو�سائل
ا إلع�ل�ام (�إذا ك��ان ذل��ك متبعا وال توجد
لوائح متنع ذلك).
•ال�صحة واالت�ساق ،وي�شري �إىل انه يتوجب:
 ان تكون طرق و�أ�ساليب جمع البيانات
�صحيحة وموثوق بها.
 �أن ت�صمم اللجنة الرقابية بطريقة جتعل
النتائج م�ستمرة بالتحليل باال�ستناد �إىل
احلقائق امل�ؤكدة.
 ينبغي �أن تكون كل الوثائق امل�ستخدمة
يف العملية الرقابية متوازنة من حيث
وجهات نظرها و�أحكامها.
 النقد البناء حتى تكون التقارير بناءة
وي �ن �ب �غ��ي ت �ق��دمي م �ق�ت�رح��ات مل�ع��اجل��ة
ال�سلبيات يف امل�ستقبل من خالل النتائج
التي يتو�صل �إليها املراجع وينبغي �أن ال
ُتركز التقارير على نقد املا�ضي فقط بل
ينبغي �أن تكون بناءة وتعترب ا�ستنتاجات
امل��راج��ع وت��و��ص�ي��ات��ه ج��ان�ب� ًا ه��ام � ًا من
جوانب الرقابة.
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•مراعاة التوثيق املنا�سب وي�شري ذلك �إىل:
 �أن يتم �إ�صدار التقرير يف الوقت املنا�سب
وامل �ق��رر ق��ان��ون� ًا ل���ص��دوره حتى تتمكن
الأطراف املختلفة(الربملان +اجلهات)
من ا�ستخدامه يف الوقت املنا�سب.
 �أن ي�ت��م ت��وزي��ع ال�ت�ق��ري��ر ب ��أ� �س��رع وق��ت
لتحقيق اال�ستفادة املرجوة منه.
•الإيجاز حيث يجب �أن-:
 يت�سم التقرير بالتكامل مع الإيجاز و�أن
ال يكون التقرير �أطول مما يجب.
 يكون التقرير موجز دون الإخالل بجودة
الر�صد وحتليل املو�ضوع.
•املحافظة على �سرية البيانات وي�شري هذا
املعيار �إىل �أن املعلومات التي يح�صل عليها
املراجع والتي ال ميكن ن�شرها والك�شف
عنها يف النقد املن�شور مراعاة للم�صلحة
الوطنية �أو يتم �إع� ��داد تقرير م�ستقل
يت�ضمن ت�ل��ك امل�ع�ل��وم��ات ع�ل��ى �أن يكون
تقرير ًا �سري ًا.

.بال��م��ب��ادئ ال��ع��ام��ة لصياغة
التقرير :وتشير إلى أن شكل
ومحتوى التقرير يجب أن يراعي
المبادئ التالية:

ال�ع�ن��وان – التوقيع –الأهداف –التاريخ-
ال�ن�ط��اق –االكتمال -الهيئة امل��ر��س��ل �إليها
التقرير-حتديد املو�ضوع-الأ�سا�س القانوين-
مطابقة املعايري.

 .جمعايير الثقة :وتتلخص أهم
هذه المعايير:

العدد20يونيــو2010م

•اال�ستقاللية :يجب �أن يعرب التقرير عن
ا�ستقاللية تامة لكل من اجلهاز الرقابي
واملراجع(عدم تدخل ال�سلطة التنفيذية يف
�أعمال اجلهاز وا�ستقالله املايل والإداري).
•االك �ت �م��ال :ويق�صد ب��ذل��ك التنا�سق بني
�أجزاء التقرير بحيث يكمل بع�ضها البع�ض
فالبيانات واملعلومات يجب ان تخدم هدف
التقرير والنتائج يجب ان يكون التو�صل
�إل�ي�ه��ا م��ن ال�ت�ح�ل�ي��ل ،وال�ت��و��ص�ي��ات يجب
�صياغتها اعتمادا على النتائج ......واهم
عنا�صر االكتمال هي:

 ان يت�ضمن ال �ت �ق��ري��ر ك��ل امل�ع�ل��وم��ات
والأ�سانيد ال�ضرورية لتحقيق �أهدافه.
 ان يت�ضمن املعلومات املنا�سبة واخلا�صة
بخلفية العملية الرقابية.
 ان ت �ك��ون ه �ن��اك ع�لاق��ة وا� �ض �ح��ة بني
املالحظات والنتائج.
 ان يتم و�ضع التو�صيات اعتمادا على
املالحظات والنتائج.
•الدقة :و�أهم جوانب الدقة:
 ان تكون الأدلة املقدمة �صحيحة و�شاملة.
 ان تكون النتائج مو�صوفة ب�شكل �صحيح
ومبنية على ح�سابات �صحيحة.
 ان تكون الأرق��ام والبيانات ال��واردة يف
التقرير �صحيحة وخالية من الأخطاء.
 ان يكــون التقرير خاليا من الأخطاء
اللغـــــــــــــــوية.
•امل��و��ض��وع�ي��ة� :أ� �ش��ار �إع �ل�ان ليما ب�شان
امل �ب��ادئ الأ�سا�سية للرقابة امل��ال�ي��ة (ان
التقارير يجب ان تطرح الوقائع وتقدمها
ب�أ�سلوب مو�ضوعي ووا�ضح) و�أهم جوانب
املو�ضوعية ما يلي:
 �أن تربهن الأدلة الواردة بالتقرير �صحة
املالحظات الواردة به.
 ان يكون التقرير من�صفا وغري م�ضلل.
 جت �ن��ب الأل�ف�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��اظ ال �ت��ي ت��وح��ي
باملعار�ضة والإقناع.
جت�ن��ب امل�لاح �ظ��ات امل�ت�ح�ي��زة �إىل
جانب واحد.
 ان ت�ع��ر���ض ال�ن�ت��ائ��ج ال��رق��اب�ي��ة ح�سب
�أهميتها الن�سبية وبطريقة نزيهة.
 ان يتحا�شى النزوع �إىل ت�ضخيم جوانب
ال�ضعف يف الأداء.
 ت �ق��دمي امل�لاح �ظ��ات ال���س�ل�ب�ي��ة ون�ق��اط
ال�ضعف بطريقة ت�شجع على حت�سني
نظم العمل.
ع� ��دم ح� ��ذف ب �ع ����ض احل �ق��ائ��ق �أو
عر�ضها ناق�صة.
 عدم ت�ضخيم ال�سلبيات ال�صغرية.
 ان تعتمد النتائج على �أدلة مت احل�صول
عليها وفقا ملعايري رقابية منا�سبة.

 �إدراج م��ا ي ��رد م��ن ردود م��ن اجلهة
اخلا�ضعة للرقابة ب�شان املالحظات
الواردة بالتقرير.
•الإقناع ،و�أهم عنا�صر الإقناع:
 ان تعر�ض النتائج ب�شكل مقنع.
 ان تتبع اال�ستنتاجات والتو�صيات منطقا
غني ًا باحلقائق واحلجج املعرو�ضة.
 ينبغي متثيل خمتلف الآراء واحلجج.
 ان تكون النتائج عادلة ومربرة.
 ان تكون املعلومات كافية لإقناع القارئ
ب�صحة النتائج ومبعقولية اال�ستنتاجات
وبالفائدة الناجمة عن تنفيذ التو�صيات.
3.منهجية إع���داد وصياغة
التقارير في دليل األداء
الرقابي الشامل:

ت�ضمن دليل الأداء الرقابي ال�شامل للجهاز
ج��زء ًا خا�ص ًا بتقارير املراجعة ،نظرا لأهمية
املو�ضوع باعتبار عملية إ�ع��داد التقرير �أهم
مرحلة م��ن م��راح��ل العملية الرقابية وبهذا
ت�ك��ون��ت ل�ل�ج�ه��از منهجية خ��ا��ص��ة يف عملية
�إعداد التقارير الرقابية ،هذه املنهجية التي ال
تتعار�ض مع معايري املراجعة الدولية ومعايري
�إعداد و�صياغة التقارير ال�صادرة عن منظمة
االنتو�ساي ويف نف�س الوقت �أخذت يف االعتبار
الت�شريعات املحلية من قوانني ولوائح وقرارات
ينبغي االلتزام بها ،وبذا يكون اجلهاز قد �أر�سى
جتربة خا�صة يف هذا اجلانب ميكن البناء عليها
وتطويرها.
وقد �أو�ضح الدليل أ�ن��واع التقارير الرقابية
التي يرفعها اجلهاز والإطار العام �إىل جانب
حتديد الأ�س�س واملعايري يف �إع��داد التقارير
امل �ط��ول��ة وت �ق��اري��ر رق��اب��ة الأداء و�صياغة
التقارير املخت�صرة.
و�سوف ن�ستعر�ض ب�إيجاز املنهاج العام لتقارير
املراجعة كما ورد يف دليل الأداء الرقابي ال�شامل
وذلك على النحو التايل:
•�أن تفي التقارير مبتطلبات تقارير املراجعة
التي تن�ص عليها املادة ( )13من قانون
اجلهاز ،بالإ�ضافة �إىل �أنها يجب �أن تكون
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�شاملة وحم ��ددة ووا��ض �ح��ة ل�ل�ق��ارئ وان
تو�ضح الآتي-:
 ما الذي مت اختباره.
 طبيعة العمل الذي �أجنز و�أي حمددات
�أو قيود �أو انحرافات عن املنهاج قد ت�ؤثر
يف مدى االعتماد على اال�ستنتاجات.
 معايري القيا�س امل�ستخدمة للو�صول �إىل
اال�ستنتاجات.
 وجود وطبيعة االنحرافات اجلوهرية عن
معايري القيا�س امل�ستخدمة وحتفظات
املراجع ب�ش�أنها.
 الآثار الفعلية �أو املرتقبة للتحفظات.
•ان ج��ودة العمل يف املراجعة تكون عادة
بنف�س جودة التقارير التي تنقل ا�ستنتاجات
امل ��راج� �ع ��ة ...ح �ت��ى يف أ�ح �� �س��ن ح ��االت
التخطيط و�إجراءات املراجعة وممار�ساتها
التي يقوم بها �أح�سن املراجعني فاملراجعة
تكون غري مكتملة بغري تقرير.
•ان االعتبارات امل�ؤثرة يف كتابة التقرير
حتددها متطلبات الت�شريعات والقوانني
ال �ت��ي ي�ح�ت�ك��م �إل �ي �ه��ا ع �م��ل امل��راج �ع��ة
�إىل ج��ان��ب احتياجات امل�ستفيدين �أو
م�ستخدمي التقارير �أو اجلهات املهنية
التي حددها قانون اجلهاز.
•نطاق التقرير:
ي�ج��ب ان ي�ح�ت��وي ال�ت�ق��ري��ر ع�ل��ى تو�ضيح
لنطاقه وذل��ك حتى يتمكن املتلقي من
تقييم حمتوياته وتقدير م��دى جوهرية
النتائج التي مت التو�صل �إليها.
•معايري القيا�س الرقابية:
ان معايري القيا�س الرقابية التي ا�ستخدمت
ل�ل��و��ص��ول لال�ستنتاجات يعترب التعبري
عنها �ضمنيا يف كل ا�ستنتاجات املراجعة،
وميكن �أن يف�صح عنها �صراحة �إذا كان
ذلك الإف�صاح �سوف يجعل التقرير �أكرث
مو�ضوعية.
•ي�ج��ب ان يت�ضمن ال�ت�ق��ري��ر االع �ت �ب��ارات
اخلا�صة التي �أخذها املراجع يف احل�سبان
عند تطبيق معايري القيا�س ،مثل ال�ضغوط
�أو القيود على حرية الإدارة يف االختيار

حتى يكون امل�سئولون على علم بها عند
تقييمهم لعمل الإدارة.
•يجب ان تت�ضمن مالحظات املراجعة
تقييما مل��دى تطابق املمار�سة املتبعة يف
اجلهة اخلا�ضعة للمراجعة م��ع معايري
القيا�س الرقابية ،مع ذكر �أ�سباب و�أثار
ع ��دم امل �ط��اب �ق��ة .خ��ا��ص��ة وان امل�ع��اي�ير
امل�ح��ا��س�ب�ي��ة وم �ع��اي�ير الأداء ال��رق��اب��ي
�أ�صبحت هي الأ�سا�س ال��ذي ت�ستند �إليه
عملية املراجعة.
•احل�صول على ردود ال��وح��دات اخلا�ضعة
ملراجعة اجلهاز:
ي �ك��ون م ��ن الأف �� �ض��ل �إب �ل��اغ ال ��وح ��دات
اخلا�ضعة لعملية املراجعة بنتائج املراجعة
قبل �إع��داد م�سودة التقرير لتحقيق عدد
من الأهداف منها:
 �إب�لاغ الوحدة بالتفا�صيل التي ي�صعب
�إيرادها يف التقرير.
 احل�صول على ت�أكيدات للحقائق التي
�سوف يحتويها التقرير.
 التعرف مبكرا على ردة فعل الإدارة
ومالحظاتها.
 جتنب اح�ت��واء التقرير ال�ع��ام على �أي
مفاج�آت لإدارة الوحدة.
 وهناك عدة و�سائل لإبالغ �إدارة الوحدة
بهذه املالحظات منها:
 اجتمــــاع ت�شمل وقائعه نقاط تف�صيلية
عن املو�ضوع.
 ك�شف باحلقائق.
 منوذج معني �ضمن �أوراق العمل.
 تقرير �أويل.
•التوقيع على التقرير:
يتم التوقيع على جميع التقارير ال�صادرة
�إىل ال ��وح ��دات اخل��ا� �ض �ع��ة ل�ل�م��راج�ع��ة
بوا�سطة املدير العام ويجب مراجعتها
واعتمادها من قبل رئي�س الإدارة املركزية
املعني قبل ت�صديرها.
•توقيت التقرير:
يجب �أال تتعر�ض تقارير املراجعة �إىل �أي
ت�أخري غري �ضروري يف �إ�صدارها .ان عدم

�صدور التقارير يف احلدود الزمنية لها ويف
الأوق��ات ال�ضرورية لإ�صدارها ،ي�ؤدي �إىل
التقليل من الفائدة املرجوة منها و�أي�ضا
من �أهميتها لدى املتلقي وي�ؤثر �أي�ضا على
م�صداقية رقابة اجل�ه��از ،وق��د يعر�ضها
لالنتقاد �إذا ف�شلت يف تنبيه �إدارة الوحدة
يف الوقت املنا�سب.
•�شكل التقرير:
بالإ�ضافة �إىل ما �سبق ذكره فانه يجب يف
تقارير املراجعة املطولة واملخت�صرة ان
تت�ضمن الآتي:
 و�صف لطبيعة ون�ط��اق العمل الرقابي
الذي مت تنفيذه.
 املالحظات التي مت احل�صول عليها
واال��س�ت�ن�ت��اج��ات ال�ت��ي تو�صلت �إليها
عملية املراجعة.
 �أي تو�صيات لت�صحيح الق�صور عندما
يكون ذلك مالئما.
 تعقيب امل�سئولني ع�ل��ى ق�ي��ام ال��وح��دة
ب���الإج���راءات الت�صحيحية املطلوبة
عندما يكون ذلك مالئما.
•اال�ستقالل واحلياد:
يجب على املراجع �أن يتحرر متاما من �أي
ت� أ�ث�يرات �أو �ضغوط فيما يتعلق بالتعبري
عن ر�أيه �أو عر�ض اكت�شافاته وا�ستنتاجاته
وتو�صياته عند �إعداد تقرير املراجعة.
•املو�ضوعية :وتتلخ�ص يف الآتي:
 يجب ان تكون للمراجع املقدرة والرغبة
يف تقييم الأدل���ة مبو�ضوعية وجت��رد
باعتبار ذل��ك م��ن متطلبات معايري
العمل الرقابي.
 �إذا وج��د املراجع �صعوبة يف الو�صول
�إىل ا�ستنتاجات مو�ضوعية فانه قد
يكون من الأف�ضل اال�ستعانة ب�شخ�ص مل
ي�شرتك يف هذا العمل ملراجعة ودرا�سة
ا ألح �ك��ام ال�ت��ي تو�صل �إل�ي�ه��ا امل��راج��ع
مبو�ضوعية �أكرث.
 جتنب التعار�ض املحتمل يف االهتمامات
واملنافع ال�شخ�صية للمراجع وما ي�سند
له من مهام رقابية.
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دراسات وأبحاث

 ان تكون احلقائق والقرائن والأدلة الكافية واملالئمة هي الأ�سا�س وفيما يلي ملخ�ص ملا مت التو�صل �إليه من نتائج-:
•�أظهرت النتائج ب��أن اجلهاز كان ملتزم ًا باملعايري الدولية ل�صياغة
يف اال�ستنتاجات التي تو�صل �إليها املراجع.
التقارير احلكومية مب�ستوى التزام  .0.75وعلى م�ستوى املحاور فكانت
 عدم التدخل يف الأعمال الإداري��ة للوحدة اخلا�ضعة للرقابة �أو النتـــائج كما يلي-:
امل�شاركة يف ت�صميم الأنظمة والإج��راءات الرقابية املتعلقة بها،
املتو�سط م�ستوى
فالن�صائح واال�ست�شارات التي تقدم لإدارة الوحدة يجب �أن تقف
امل�ؤ�شر
املحور
احل�سابي الإلتزام
حيث تبد�أ امل�سئولية الإدارية للوحدة.
�صياغة
�د
�
ن
�
ع
�ة
�
م
�ا
�
ع
�
ل
ا
�ادئ
�
ب
�
مل
ا
 0.80 3.99جيد جد َا
•�إبداء الر�أي يف القوائم املالية وذلك من ناحيتني:
التقارير الرقابية
جيد
 ر�أي اجلهاز يف �صحة القوائم املالية و�أنها تعطي ال�صورة احلقيقية م �ع��اي�ير ال �ث �ق��ة ع �ن��د إ�ع � ��داد
0.78 3.90
مرتفع
التقارير
والعادلة للمركز امل��ايل يف تاريخ معني ونتائج الن�شاط وكذلك
جيد
امل �ع��اي�ير اخل��ا� �ص��ة ب��امل �ب��ادئ
م�صادر وا�ستخدامات التمويل للفرتة املنتهية يف ذلك التاريخ.
0.78 3.89
مرتفع
الأ�سا�سية لإعداد التقرير
 ر�أي اجلهاز يف مدى مطابقة القوائم املالية للقوانني واللوائح
متابعة تنفيذ التو�صيات الواردة
والنظم النافذة مبا يف ذلك النظم والأ�صول املحا�سبية.
 0.73 3.63جيد
يف تقارير اجلهاز
ويكون الر�أي �إما نظيف ًا (غري مقيد) �أو مقيد ًا باعرتا�ضات �أو ر�أي
معاك�س �أو حجب الر�أي (التن�صل عن الر�أي).

مستوى اإللتزام بالمعايير

ثالثا :الدراسة الميدانية
مت �إيجاد الن�سب املئوية لكل بديل من بدائل كل عبارة واملتو�سط احل�سابي
لها وقيم اختبار ( )T-Testاملحت�سبة وم�ستوى داللة اختبار ()T
وتكون العبارة �إيجابية مبعنى �أن �أفراد العينة يوافقون على م�ضمونها �إذا
كانت قيمة ( )T-Testاملحت�سبة كبرية وموجبة وم�ستوى داللة ()T
�أقل من م�ستوى الثقة  0.05كذلك يكون م�ستوى التزام اجلهاز مب�ضمون
العبارة ج�ي��د ًا وعالي ًا عندما يزيد متو�سطها احل�سابي ع��ن الدرجة
احليادية( )3والن�سبة املئوية للت�أييد تزيد عن .% 60
وتكون العبارة �سلبية مبعنى �أن �أف��راد العينة ال يوافقون على م�ضمونها
العدد20يونيــو2010م

�إذا كانت قيمة ( )T-Testاملحت�سبة �صغرية و�سالبة �أو ت�ساوي ()T
اجلدولية وم�ستوى دالل��ة ( )Tاكرب من م�ستوى الثقة  0.05و يكون
م�ستوى التزام اجلهاز مب�ضمون العبارة �ضعيف ًا عندما يقل �أو ي�ساوي
تقريبا متو�سطها احل�سابي عن الدرجة احليادية( )3والن�سبة املئوية
للت�أييد تقل �أو ت�ساوي % 60تقريبا.

 احتل متغري الدرا�سة املتعلق باملبادئ العامة عند �صياغة التقارير
الرقابية املرتبة الأوىل من حيث م�ستوى التزام اجلهاز به حيث ظهر
ب��أن اجلهاز كان ملتزما بجميع العبارات املتعلقة بهذا املتغري و�أن
م�ستوى االلتزام كان بني اجليد واجليد جد ًا �أبرزها ما يلي-:
 ��ض��رورة �أن يكون التقرير معنون َا بعنوان منا�سب مييزه عن بقية
التقارير ال�صادرة من الأطراف الأخرى.
 يلتزم اجلهاز ب��أن تكون تقاريره �شاملة حم��ددة ملو�ضوع املراجعة
واجلهة اخلا�ضعة لرقابته والتاريخ والفرتة التي تغطيها البيانات
واملعلومات املالية.
 يتم الإ�شارة �إىل القانون والت�شريع الذي �أ�ستند عليه اجلهاز عند
القيام بالعملية الرقابية يف اجلهة حمل املراجعة.
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عنه مكتوبة تعر�ض النتائج التي مت التو�صل
�إليها عر�ضا منا�سب َا.
 يحر�ص اجلهاز ب�أن تكون تقاريره م�صاغة
ب�أ�سلوب ر�صني وي�سهل �إ�ستيعابها.
 يعمل اجلهاز عند �إعداد تقاريره الرقابية
ب�أن تكون حيادية ونزيهة وغري متحيزة.
 ي��ويل اجل �ه��از أ�ه�م�ي��ة ك�ب�يرة ب� ��أن تكون
العملية ال��رق��اب �ي��ة مبنية ع�ل��ى �أ��س����س
جتعل النتائج ال�ت��ي مت التو�صل �إليها
معززة باحلقائق واملعلومات والأ�سانيد
ال�صحيحة واملوثقة.
رابعا :التوصيات:
•احتل متغري الدرا�سة املتعلق مبتابعة تنفيذ من خالل النتائج التي مت التو�صل �إليها ميكن
التو�صيات الواردة يف تقارير اجلهاز املرتبة اخلروج بالتو�صيات التالية:
الرابعة والأخ�ي�رة من حيث م�ستوى التزام
•�ضرورة متابعة العمل على تعزيز اال�ستقالل
اجلهاز بها حيث ظهر ب�أن اجلهاز كان ملتزما
املايل والإداري والفني للجهاز مبا ميكنه من
ب�ست عبارات من �أ�صل ت�سع عبارات ت�ضمنها
�أداء دوره الرقابي.
هذا املتغري وذلك على النحو التايل-:
�Ó Óست عبارات ظهر التزام اجلهاز بها جيد •متابعة م�ستوى تنفيذ تو�صيات اجلهاز الواردة
يف تقاريره ميدانيا.
ً�أبرزها ما يلي-:
 يحر�ص اجلهاز على توجيه مذكرة �إ�ستعجال •�ضرورة العمل على تقييم الردود الواردة من
ث��اين ب�ع��د م ��رور ( )15ي��وم��ا م��ن ت��اري��خ اجلهات اخلا�ضعة لرقابة اجلهاز خالل فرتة
�شهر عم ًال بن�ص املادة رقم ( )9/15من
مذكرة الإ�ستعجال الأول ومل ترد اجلهة.
 يعتمد اجلهاز على متابعة تنفيذ تو�صياته قانون اجلهاز.
الواردة بتقاريره الرقابية من خالل توجيه •� �ض��رورة �أن يعطي اجل �ه��از عناية خا�صة
مذكرة �إ�ستعجال �أول بعد مرور ( )30يوما بالتبليغ بتقاريره ال���ص��ادرة �إىل اجلهات
من تاريخ ت�صدير التقرير.
املعنية وفق الزمن املحدد �إلتزاما باملعايري
 يعمل اجلهاز مبو�ضوعية وحيادية لتقييم الرقابية والتي ت�شري �إىل ��ض��رورة الإب�لاغ
رد اجلهة على املالحظات وم�ستوى تنفيذ ب��ال�ت�ق��اري��ر ال��رق��اب�ي��ة يف ال��وق��ت املنا�سب
التو�صيات ال��واردة يف تقاريره ويتم �إبالغ
واملحدد قانونا.
تلك اجلهة بنتائج التقييم لردها.
•��ض��رورة بحث �أ�سباب ت� أ�خ��ر �إ� �ص��دار بع�ض
Ó Óث�لاث ع �ب��ارات ظهر ال �ت��زام اجل �ه��از بها التقارير ال�صادرة عن مواعيدها املحددة
بفرتات زمنية طويلة والعمل على معاجلتها
�ضعيف ًا وهي:
 يتم �إع��داد حم�ضر مناق�شة مع املخت�صني وتالفيها م�ستقب َال.
للمالحظات التي يتكرر ظهورها يف اجلهة •�أهمية قيام اجلهاز مبتابعة تقاريره ال�صادرة
�أو َال ب� ��أول م��ن خ�لال حت��ري��ر اال�ستعجاالت
لو�ضع احللول العملية لها.
 يف حالة ع��دم ال��رد على تقرير اجلهاز الالزمة خالل الأوقات املحددة وفق ًا لقانون
بعد انق�ضاء الفرتة املحددة للإ�ستعجال اجلهاز رقم ( )39ل�سنة 1992م.
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 يلتزم اجلهاز بتحديد اجلهات التي �سيتم
�إر� �س��ال ت�ق��اري��ره ال��رق��اب�ي��ة �إل�ي�ه��ا بح�سب
ظروف �إجناز العملية الرقابية وفقا لنظام
معتمد ر�سمي َا.
•احتل متغري الدرا�سة املتعلق مبعايري الثقة
امل��رت�ب��ة ال�ث��ان�ي��ة م��ن ح�ي��ث م�ستوى ال�ت��زام
اجلهاز به حيث ظهر ب�أن اجلهاز كان ملتزما
بجميع العبارات املتعلقة بهذا املتغري و�أن
م�ستوى الإلتزام كان بني اجليد جد ًا واجليد
واملتو�سط و�أبرزها ما يلي:
 حتتوي تقاريره على تو�صيات مبنية على
املالحظات والنتائج التي مت التو�صل �إليها.
 تت�ضمن تقارير اجلهاز على معلومات ونتائج
وا�ستنتاجات مدعمة ب��الأدل��ة وال�ق��رائ��ن
الكافية وال�صحيحة.
 يحر�ص اجل�ه��از ب ��أن تكون تقاريره وما
حتتويه دقيقة و�صحيحة متام َا وموثوق َا بها
و�أن تكون الأرق��ام ال��واردة فيها �صحيحة
وخالية من الأخطاء.
 ع �ب��ارة واح���دة ظ�ه��ر ال �ت��زام اجل �ه��از بها
م �ت��و� �س��ط وامل �ت �ع �ل �ق��ة ب � إ�ه �ت �م��ام اجل �ه��از
بالإ�ستقالل امل��ايل والإداري والفني ومبا
ميكنه من القيام مبهامه الرقابية.
•اح �ت��ل م�ت�غ�ير ال��درا� �س��ة امل�ت�ع�ل��ق ب��امل �ب��ادئ
الأ�سا�سية لإعداد التقارير املرتبة الثالثة من
حيث م�ستوى التزام اجلهاز به حيث ظهر ب�أن
اجلهاز كان ملتزما بجميع العبارات املتعلقة
ب�ه��ذا امل�ت�غ�ير ب�إ�ستثناء ال �ع �ب��ارة اخلا�صة
(ب�ح��ر���ص اجل �ه��از ع�ل��ى الإب �ل�اغ بتقاريره
الرقابية يف الوقت املنا�سب واملحدد قانونا)
والتي كان م�ستوى التزام اجلهاز بها �ضعيفا
و أ�م��ا بقية ال�ع�ب��ارات فكان م�ستوى التزام
اجلهاز بها بني اجليد ج��د ًا واجليد و�أب��رز
ذلك ما يلي:
 يقوم اجلهاز ب�إبالغ تقاريره �إىل الأطراف
احلكومية املعنية بالعملية الرقابية وفقا
لنظام معتمد.
 يلتزم اجلهاز ب�أن تكون التقارير ال�صادرة

الثاين يتم توجيه مذكرة لرئي�س جمل�س
الوزراء يطلب فيه �إلزام تلك اجلهة بالرد
على تقرير اجل�ه��از وتنفيذ التو�صيات
الواردة فيه.
 يلتزم اجلهاز مبتابعة اجلهات اخلا�ضعة
لرقابته بتنفيذ تو�صياته وفقا لآلية و�أ�ساليب
معتمدة وملزمة ومالئمة للمعايري الدولية
املعتمدة بهذا ال�صدد.
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مقاالت

الصكوك اإلسالمية
تعد الصكوك اإلسالمية من أبرز منتجات الصناعة
المالية اإلسالمية ،حيث أصبحت تلك الصكوك واقعا
فرض نفسه في الساحة المالية العالمية ،حتى ولت
العديد من المؤسسات اإلسالمية وغيــــــر اإلسالمية
وجهها إليها لقدرتها على توفير الموارد التمويلية
الالزمة لالستثمارات فضال عن المواءمة بين المعضالت
الثالث  :الربحية ،والسيولة ،واألمان من المخاطر.
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ظهر االهتمام بال�صكوك الإ�سالمية وا�ضحا
جليا م��ن خ�ل�ال إ�ط �ل�اق م ��ؤ� �ش��رات Index
لل�صكوك الإ�سالمية.
و�إ�صدار جملة من الأنظمة والت�شريعات ِّ
املنظمة
للت�صكيك وما يتعلق به يف بع�ض الدول الإ�سالمية.
فقد �أطلقت �سيتي جروب وداو جونز �أول م�ؤ�شر
عاملي لل�صكوك الإ�سالمية ،وذلك خالل املنتدى
املايل الإ�سالمي العاملي 2006م ،كما �أ�صدرت
وال�سلع ب��الإم��ارات العربية
هيئة الأوراق املالية ّ
امل �ت �ح��دة يف ال �ع��ام 2005م الئ �ح��ة “�إدراج
ال�صكوك الإ�سالمية” ،و أ���ص��درت هيئة ال�سوق
املالية مباليزيا يف العام 2004م �ضوابط طرح
ال�صكوك الإ�سالمية.

ً
ا�ستثنائيا يف
�شهدت ال�صكوك الإ�سالمية من��و ًا
ال�سنوات ال�ست الأخ�يرة حتى �أ�صبحت ال�شريحة
الأ� �س��رع من��و ًا يف ��س��وق التمويل الإ��س�لام��ي بلغت
�أحجام الإ�صدارات العاملية من ال�صكوك الإ�سالمية
يف نهاية العام 2007م مبلغ  97.3مليار دوالر،
جاءت غالبيتها من ماليزيا واخلليج العربي.
وازداد حجم الإ�صدار الكلي لل�صكوك يف �أوروبا وال�شرق
الأو�سط و�إفريقيا بن�سبة  % 71ليبلغ  32.65مليار
دوالر عام 2007م مقارنة بعام 2006م.
كما ع��ززت �صكوك امل�شاركة مركزها كبنية
ال�صكوك املهيمنة من حيث حجم الإ��ص��دار
ب��إ��ص��دارات بلغت  12.9مليار دوالر ،تلتها
�صكوك الإج ��ارة ب��إ��ص��دارات بلغت 10.13

� أعده�/سعادعبداهللعليامل�سعودي
القطاعاالقت� صادي

مليار دوالر .لكن �صفقات �صكوك الإج��ارة
و�صلت �إىل ( )54مقارنة بعدد (� )22إ�صدارا
ل�صكوك امل�شاركة.
ال�صكوك الإ�سالمية امل�صدرة مل تقت�صر على
م� ؤ���س���س��ات الأع��م��ال ف�ق��ط ب��ل ام �ت��دت لت�شمل
احل �ك��وم��ات ،فعلى �سبيل امل �ث��ال ق��ام��ت ك��ل من
م��ال�ي��زي��ا وال �� �س��ودان ب � إ�� �ص��دار ��ص�ك��وك لتمويل
اخلزانة العامة.
ومل يقت�صر �إ�صدار ال�صكوك على الدول العربية
والإ��س�لام�ي��ة فقط ب��ل امتد �إىل بع�ض البلدان
الغربية ،فعلى �سبيل املثال قامت والية �ساك�سوين-
�أنهالت  Saxony Anhaltالأملانية ب�إ�صدار
�أول �صكــوك �إ�ســــــــــالمية يف بلــــد غري م�ســــلم
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بينما ال�صكوك الإ�سالمية ت�صدر ب�صيغ التمويل الإ�سالمية املتعددة من
يف عام  2004م بقيمة  100مليون يورو.
كما �صدرت العديد من ال�صكوك الإ�سالمية ل�شركات متعددة يف اململكة م�شاركة وم�ضاربة ومرابحة ...الخ.
املتحدة والواليات املتحدة الأمريكية خالل ال�سنوات الأخرية ،وباملثل� ،أ�صدر وبذلك تعد الأ�سهم امللتزمة بال�ضوابط ال�شرعية نوعا من ال�صكوك الإ�سالمية.
البنك الدويل يف عام  2005م �أول �صكوك �إ�سالمية مقومة بعملة حملية
•الصكوك اإلسالمية والسندات:
قيمتها 760مليون رينغيت ماليزي ( 200مليون دوالر �أمريكي).
م��ن املتوقع �أن ي��زداد التو�سع يف �سوق ال�صكوك الإ�سالمية م��ع ارتفاع ال�سندات التقليدية ال يتحمل حاملها �أي خ�سارة تلحق بالأ�صول التي متلكها
الطلب وتوحيد معايري الأوراق املالية الإ�سالمية لي�صل احلجم املتوقع اجلهة امل�صدرة ومتثل ح�صة يف التمويل النقدي على �أ�سا�س الربا.
ل�سوق ال�صكوك اال�سالمية �إىل �أك�ثر من  150مليار دوالر �أمريكي يف تداول ال�سند ال ي�ستلزم نقل ح�صة من ملكية تلك الأ�صول (التي ت�صبح حق ًا
العام2010م.
خال�ص ًا للجهة امل�صدرة) بل ينتقل املبلغ النقدي.
كل هذا يعك�س مدى التوجه العاملي نحو ال�صكوك الإ�سالمية ،التي يقوم
منهج عملها على امل�شاركة يف الغنم والغرم .وازداد هذا التوجه ب�صور �أكرث مدة ال�سندات ال ترتبط بامل�شروع املمول من مبالغ االكتتاب .فقد تزيد املدة
عن مدة امل�شروع �أو تنق�ص عنه لعدم ارتباطها به وال تراعى �أي �ضوابط
و�ضوحا بعد انفجار الأزمة املالية العاملية.
�شرعية يف �إ�صدارها �أو �إدارتها �أو تداولها.
يف هذا الإطار ميكن التعرف على ال�صكوك الإ�سالمية من حيث :
 مفهومها  -خ�صائ�صها � -أهم �أوجه املقارنة بينها وبني الأ�سهم وال�سندات.�أهدافها � -أهميتها � -أنواعها � -أطراف التعامل فيها  -خطوات ومراحل
رابع ًا  :أهداف الصكوك اإلسالمية
�إ�صدارها  -تداولها  -اجلدل ال�شرعي حولها � -إدارة خماطرها.
تتمثل �أهداف ال�صكوك الإ�سالمية يف هدفني رئي�سيني :
•ال أول :احل�صول على ال�سيولة الالزمة لتو�سيع قاعدة امل�شروع وتطويره.
أو ًال  :مفهوم الصكوك اإلسالمية
وذلك من خالل «الت�صكيك» وهو الإجراء الذي يتم مبوجبه حتويل الأ�صول
�صكوك اال�ستثمار الإ�سالمية هي وثائق مت�ساوية القيمة متثل ح�ص�صا �شائعة
ومت�ساوية يف موجودات معينة (�أعيان �أو منافع �أو خدمات) ومباحة �شرعا ،املالية للحكومات �أو ال�شركات �إىل وحدات تتمثل يف ال�صكوك وعر�ضها يف
ت�صدر وفق �صيغ التمويل الإ�سالمية ،وعلى �أ�سا�س امل�شاركة يف الغنم والغرم ،ال�سوق جلذب مدخرات لتمويل امل�شروعات طويلة الأجل.
•الثاين  :جمع ر�أ�س مال متويل �إن�شاء م�شروع ا�ستثماري من خالل تعبئة
وااللتزام بال�ضوابط ال�شرعية.
موارده من امل�ستثمرين.
ثاني ًا  :خصائص الصكوك اإلسالمية
وذلك من خالل طرح �صكوك وفق خمتلف �صيغ التمويل الإ�سالمية يف �أ�سواق
•متثل وثائق مت�ساوية القيمة.
•متثل ملكية ح�ص�ص �شائعة يف موجودات لها دخل وال متثل دينا يف ذمة م�صدرها .املال لتكون ح�صيلة االكتتاب فيها ر�أ�س مال امل�شروع.
•تقوم على امل�شاركة يف الغنم والغرم.
•ت�صدر وتتداول وفقا ل�ضوابط �شرعية.
خامس ًا  :أهمية الصكوك اإلسالمية
تخ�ضع ال�صكوك الإ�سالمية ل�ضوابط �شرعية عامة وخا�صة.
�أما ال�ضوابط العامة فال ينبغي �أن تتعامل هذه ال�صكوك يف حمرم �سواء 1.1تنويع العمل اال�ستثماري الإ�سالمي من خالل تنوع �إ�صدارات ال�صكوك
امل�صدرة فعال دون الرتكيز على املرابحة فقط كما يف جتربة امل�صارف
�أك��ان حمرم ًا لعينه من خالل التعامل يف �أن�شطة حمرمة كاخلمور وحلم
اخلنزير ونحوها �أو حمرم لك�سبه من خالل التعامل بالربا والنج�ش والغ�ش
الإ�سالمية ،ف�ضال عن تنويع املخاطر.
والتدلي�س واخلديعة والقمار ونحو ذلك.
�2.2إتاحة الفر�صة أ�م��ام البنوك املركزية يف ال��دول الإ�سالمية ال�ستخدام
و�أما ال�ضوابط اخلا�صة ف�إن ال�صكوك الإ�سالمية ت�صدر على �أ�سا�س عقود
ال�صكوك �ضمن �أطر ال�سيا�سة النقدية وفقا للمنظور الإ�سالمي مبا ي�سهم
�شرعية وفقا ل�صيغ التمويل الإ�سالمية من م�شاركة وم�ضاربة ومرابحة
يف امت�صا�ص ال�سيولة ومن ثم خف�ض معدالت الت�ضخم ،و�إتاحة الفر�صة
وغريها ،ب�ضوابط تنظم �إ�صدارها وتداولها.
�أمام امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية لإدارة ال�سيولة الفائ�ضة لديها.
ثالث ًا  :أهم أوجه المقارنة بين الصكوك
3.3متويل م�شروعات البنية الأ�سا�سية واملرافق احلكومية وتوفري التمويل الالزم
اإلسالمية واألسهم والسندات:
لل�شركات وامل�ؤ�س�سات املالية مبا ي�سهم يف حتقيق التنمية االقت�صادية واالجتماعية.
•الصكوك اإلسالمية واألسهم:
4.4و�سيلة فعالة لتن�شيط وتدويل بور�صات الأوراق املالية ف�ضال عن �إتاحة
�إن الأ�سهم ت�صدر ب�صيغة واحدة هي �صيغة امل�شاركة.
الفر�صة لتفعيل �سوق مالية �إ�سالمية موحدة.
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سادس ًا  :أنواع الصكوك اإلسالمية

3.3مدير اإلصدار:

هو امل�ؤ�س�سة الو�سيطة التي تنوب عن املكتتبني حملة ال�صكوك يف تنفيذ
عقد الإ�صدار مقابل �أجر.
4.4متعهد اإلصدار:

هو امل�ؤ�س�سة الو�سيطة التي تتعهد بدفع حقوق حملة ال�صكوك بعد حت�صيلها.
5.5مدير االستثمار:

هو من يقوم ب�أعمال اال�ستثمار �أو جزء منها بتعيني من امل�صدر �أو مدير
الإ�صدار وفقا ملا حتدده ن�شرة الإ�صدار.
6.6أمين االستثمار:

هو امل�ؤ�س�سة املالية الو�سيطة التي تتوىل م�صالح حملة ال�صكوك والإ�شراف
على مدير الإ�صدار ،وحتتفظ بالوثائق وال�ضمانات ،وذلك على �أ�سا�س عقد
وكالة ب�أجر حتدده ن�شرة الإ�صدار.

ثامن ًا  :خطوات ومراحل إصدار الصكوك
اإلسالمية

سابع ًا  :أطراف التعامل في الصكوك
اإلسالمية
1.1مصدر الصك (جهة اإلصدار):

العدد20يونيــو2010م

هو من ي�ستخدم ح�صيلة االكتتاب ب�صيغة ا�ستثمارية �شرعية ،وقد يكون
�شركة �أو فردا �أو حكومة �أو م�ؤ�س�سة مالية ،كما ميكن �أن ينوب عن امل�صدر يف
تنظيم عملية الإ�صدار م�ؤ�س�سة مالية و�سيطة مقابل �أجر �أو عمولة حتددها
ن�شرة الإ�صدار.
2.2وكيل اإلصدار:

هو م�ؤ�س�سة و�سيطة تتوىل عملية الإ�صدار وتقوم باتخاذ جميع �إجراءاته
نيابة عن امل�صدر مقابل عمولة يحددها االتفاق �أو تت�ضمنها ن�شرة الإ�صدار،
وتكون العالقة بني امل�صدر ووكيل الإ�صدار على �أ�سا�س عقد الوكالة ب�أجر.

�إ�صدار ال�صكوك الإ�سالمية يتم وفق مراحل متداخلة ومت�شابكة ،حيث
ت�شتمل عملية الإ�صدار على خطوات �أولية خمتلفة يطلق عليها (تنظيم
الإ��ص��دار) �أو (ترتيب الإ��ص��دار) ،وه��ذه اخلطوات ال حت�صل بت�سل�سل
موحد ،فقد تتقدم خطوة على �أخرى دون �أن ين�ش�أ عن ذلك خلل ،وقد
تتم جميع اخلطوات �أو يقت�صر على بع�ضها ،و�أحيانا توجد بدائل متعددة
الختيار �أحدها.
عادة ما تتم عملية �إ�صدار ال�صكوك على النحو الآتي :
�1.1إعداد الت�صور والهيكل التنظيمي :الذي ميثل �آلية اال�ستثمار بوا�سطة
ال�صكوك ودرا�سة امل�سائل القانونية والإجرائية والتنظيمية ودرا�سات
اجلدوى ،وت�ضمني ذلك كله يف ن�شرة االكتتاب.
2.2متثيل حملة ال�صكوك (امل�ستثمرين) :وذلك من خالل ت�أ�سي�س �شركة
ذات غر�ض خا�ص ت�سجل يف مناطق ذات �إعفاء �ضريبي وتكون ذات
�شخ�صية م�ستقلة بالرغم من �أنها مملوكة بالكامل للم�ستثمرين ،وذلك
لتمثلهم يف �إيجاد العالقات باجلهات املختلفة وتقوم هذه ال�شركة ب�شراء
املوجودات التي �ستغطى الوحدات امل�صدرة.
3.3طرح ال�صكوك لالكتتاب :بهدف جمع الأموال التي �ستمول بها املوجودات
املمثلة بال�صكوك.
4.4ت�سويق ال�صكوك  :وهى �أن يتم الطرح مبا�شرة �إىل اجلمهور� ،أو �أن يتم
بيع ال�صكوك التي متثل موجودات الأعيان �أو املنافع جملة �إىل امل�ستثمر
الأول الذي يكون م�ؤ�س�سة و�ساطة مالية ،وذلك للقيام بت�سويقها وبيعها
�إىل حاملي ال�صكوك.
5.5التعهد بتغطية االكتتاب  :تلقي تعهد بتنظيم االكتتاب فيما يبقي من
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ال�صكوك يتقدم به متعهد تغطية الإ��ص��دار ،حيث يلتزم ب�شراء ما مل
يكتتب فيه ويبيعه تدريجيا �أو يحتفظ به كليا �أو جزئيا ثم يتم �شراء
امل�ستثمرين الآخرين لل�صكوك من امل�ستثمرين الرئي�سيني كليا �أو جزئيا.
ال مانع �شرع ًا من التعهد بتغطية االكتتاب �إذا كان تعهد امللتزم باالكتتاب
بالقيمة اال�سمية بدون مقابل لقاء التعهد .فال يجوز �شرعا تقا�ضى �أي عمولة
على ال�ضمان ،فال يجتمع �أجر و�ضمان ،ويجوز �أن يح�صل امللتزم على مقابل
عن عمل ي�ؤديه-غري ال�ضمان -مثل �إعداد الدرا�سات �أو ت�سويق ال�صكوك.

تاسع ًا  :تداول الصكوك اإلسالمية

يجوز تداول ال�صكوك وا�سرتدادها بالقيمة ال�سوقية �أو احلقيقية �إذا كانت
متثل ح�صة �شائعة يف ملكية موجودات من �أعيان �أو منافع �أو خدمات ،بعد
قفل باب االكتتاب وتخ�صي�ص ال�صكوك وبدء الن�شاط� ،أما قبل بدء الن�شاط
فرتاعى ال�ضوابط ال�شرعية لعقد ال�صرف ،كما تراعى �أحكام الديون �إذا
متت الت�صفية وكانت املوجودات ديونا� ،أو مت بيع ما متثله ال�صكوك بثمن
م�ؤجل�( .صكوك املرابحة �أو ال�سلم ال تتداول �إ َّال ب�شروط الديون).

عاشر ًا  :الجدل الشرعي للصكوك
اإلسالمية

العدد20يونيــو2010م

�أثري جدل حول كون نحو  % 85من ال�صكوك الإ�سالمية ال�صادرة يف دول
اخلليج العربي ال تلتزم على نحو تام بالأحكام ال�شرعية ،نظرا لوجود بند يف
ن�شرة �إ�صدار تلك ال�صكوك حول التعهد ب�إعادة �شراء ال�صك بح�سب قيمته
اال�سمية ،وهو ما يف�سد هذه ال�صكوك من الناحية ال�شرعية ،لأنه من قبيل
�ضمان ال�شريك لر�أ�س املال ،وهذا ممنوع �شرع ًا.
ويف منت�صف عام 2009م طالب ع�ضو هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية
ال�سعودية ونائب رئي�س هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية
ال�شيخ عبد اهلل بن �سليمان املنيع حكومة اململكة بعدم �إدراج �سندات الدين
للتداول يف ال�سوق ال�سعودي وطالبها باالكتفاء ب�إدراج ال�صكوك الإ�سالمية.
وينبغي لنا �أن نن ّوه �إىل �شجاعته و�إخال�صه حني ن�شر مقالة يف جريدة
الريا�ض بتاريخ 2009/10/27م ترب أ� فيها من فتواه ال�سابقة وو�صف
ال�صكوك ب�أنها �صيغة ربوية مظللة ب�صيغة �شرعية مزيفة وبدعوى �إ�سالمية،
و�شرح كيف �أن �إحدى احلكومات اخلليجية �أ�صدرت �صكوك ًا �إ�سالمية كان
هو �أحد �أع�ضاء هيئتها ال�شرعية “و�شاركه يف ع�ضوية الهيئة عبد ال�ستار �أبو
غدة وال�شيخ حممد تقي العثماين” على �أ�سا�س �شراء مرفق حكومي مبليار
دوالر ،ثم مت و�ضع �شرطني ب�أن يُباع هذا املرفق للحكومة بعد فرتة ب�سعر
ال�شراء نف�سه ،و�أن ُي�ؤجر هذا املرفق للحكومة ب�إيجار �سنوي متغري مرتبط
مب�ؤ�شر الفوائد العاملي الاليرب مث ًال « liborمتام ًا مثل البائع الذي يبيعك

�شراب ًا حال ًال ويحدد �سعره ب�سعر مبيع جاره لزجاجة الوي�سكي” وترب�أ من
فتواه بعد �أن مت �سحب  30مليار دوالر وفق ًا لإجازته ملثل هذه ال�صكوك.
وامل�صيبة الكربى �أن �إ�صدار ال�صكوك مل يتوقف على حكومات يف العامل
العربي والإ��س�لام��ي ،بل جت��اوز الأم��ر احل��د� ،إذ أ���ص��درت أ�ك�ثر ال�شركات
واحلكومات مثل احلكومة الربيطانية و�شركة GEوبنك  ،HSBCحتى
مل يبق بنك مل يفتتح فرع ًا �إ�سالمي ًا �أو ي�صدر �صكوك ًا �إ�سالمية.
ح�سب تقديرات بنك  HSBCمت �إ�صدار ما يعادل  800مليار دوالر من
ال�صكوك الإ�سالمية.
�أمل يت�ساءل �أحد �أين هذه الأموال؟ وما هي امل�شاريع التي تتوجه �إليها؟ وهل
حتقق املقا�صد ال�شرعية؟
�إذا فتحت مو�سوعة ويكيبيديا  WIKIPIDIAلتتعرف على ال�صكوك
جتد �أنه يتم نقدها على �أ�سا�س �أنها حتايل على فكرة الربا USURY
و�أنها ال تفرق �شيئ ًا ،فالغرب يعرف حقيقتها ومل يهمه ماهيتها طاملا حتقق له
�أن ي�سحب الأموال بريع ثابت.
و�إنطالق ًا من �أن ال�شريعة الإ�سالمية قادرة على ا�ستيعاب امل�ستجدات ومنها
احلل لكل ما يطر�أ واحلكم على كل ما ي�ستجد ،وانطالق ًا من �أن ال�صكوك
الإ�سالمية تعترب ابتكار ًا لأداة متويلية �شرعية ت�ستوعب القدرات االقت�صادية
الكبرية فقد تعددت جماالت تطبيق ال�صكوك ومنها ا�ستخدامها �أداة فاعلة
من �أدوات ال�سيا�سة النقدية �أو يف متويل موارد البنوك الإ�سالمية �أو ا�ستثمار
فائ�ض �سيولتها ،ويف �إعمار املمتلكات الوقفية ،ومتويل امل�شروعات احلكومية،
و�إمكانية ا�ستخدام هذه ال�صكوك يف اخل�صخ�صة امل�ؤقتة �شريطة �أن يكون
عائد هذه ال�صكوك جميعها نا�شئ ًا عن موجودات مدرة للدخل.
وعليه �أو�صى جممع الفقه الإ�سالمي مبنظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي بالقرار رقم 178
( )19/4ب�ش�أن ال�صكوك الإ�سالمية وتطبيقاتها املعا�صرة وتداولها مبا يلي:
�1.1ضرورة التزام امل�صارف الإ�سالمية بالبحث عن حلول تلبي احلاجات
االقت�صادية وتلتزم بالأحكام ال�شرعية.
2.2حيث ان الإطار القانوين لعملية الت�صكيك هو �أحد املقومات الأ�سا�سية
التي ت ��ؤدي دور ًا حيوي ًا يف جن��اح عمليات الت�صكيك ف ��إن مما يحقق
ذلك الدور قيام ال�سلطات الت�شريعية يف الدول الأع�ضاء ب�إيجاد الإطار
القانوين املنا�سب والبيئة القانونية املالئمة واحلاكمة لعملية الت�صكيك
من خالل �إ�صدار ت�شريعات قانونية ترعى عمليات الت�صكيك مبختلف
جوانبها وحتقق الكفاءة االقت�صادية وامل�صداقية ال�شرعية ب�شكل عملي.
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أحد عشر :مخاطر الصكوك اإلسالمية

.جآليات إدارة مخاطر الصكوك اإلسالمية

.أأنواع المخاطر:

مخاطر السوق

.بخطوات إدارة مخاطر الصكوك اإلسالمية

1.1حتديد املخاطر  :من حيث �أنواعها وم�صادرها.
2.2تقييم املخاطر :للوقوف على احتماالت اخل�سارة ،مع ترتيبها وفقا
جل�سامتها ،من حيث كونها خماطر مرتفعة� ،أو متو�سطة� ،أو �ضعيفة،
التخاذ التدابري الالزمة للتعامل معها.
3.3درا�سة واختيار البدائل املنا�سبة للتعامل مع املخاطر  :التخاذ القرار
الالزم باختيار البديل املنا�سب �سواء بتجنب تلك املخاطر� ،أو توزيعها،
�أو قبولها والتعامل معها.
4.4تنفيذ القرار  :من خالل و�ضع الآليات الالزمة لتنفيذ البديل املالئم
للتعامل مع املخاطر مو�ضع التنفيذ.

الخاتمة
�أمتنى �أن �أكون يف هذا العر�ض الوجيز لل�صكوك الإ�سالمية قد �أو�ضحت
ب�شكل مب�سط ووا�ضح ماهية ال�صكوك الإ�سالمية وخ�صائ�صها و�أنواعها
و�أهميتها وخطورتها ،حيث �أنها من �أبرز منتجات ال�صناعة املالية الإ�سالمية
يف الوقت الراهن.
المراجع :

العدد20يونيــو2010م

 )1د .ا�شرف حممد دوابه ،رئي�س ق�سم العلوم الإدارية واملالية ،كلية املجتمع،
جامعة ال�شارقة ،حما�ضرة يف ور�شة عمل ال�صكوك الإ�سالمية� ،صنعاء-
 20مار�س 2010م.
 )2املوقع االلكرتوين ملنظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي ،جممع الفقه الإ�سالمي.
 )3املوقع االلكرتوين لقناة اجلزيرة ،االقت�صاد والأعمال.
 )4مواقع الكرتونية �أخرى ذات �صلة باملو�ضوع.
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االحصائية

إحصائية بقضايا المال العام
خالل الفصل االول من العام 2010م

إ�ع ــداد /الإدارة الع ــامة لل�شئ ــون القــانونية

العدد20يونيــو2010م

ا�ستناد ًا �إىل قانون اجلهاز رقم()39ل�سنة
1992م والئ�ح�ت��ه التنفيذية و�إىل منهجية
اجلهاز الرقابية وخطته ال�سنوية ق��ام اجلهاز
بتنفيذ ال�ع��دي��د م��ن م�ه��ام الفح�ص وامل��راج�ع��ة
للجهات امل�شمولة برقابته ومتكن خالل الفرتة من
2010/1/1م وحتى 2010/3/31م من
الوقوف على العديد من الوقائع اجلنائية الواقعة
على امل��ال العام و�إحالتها �إىل اجلهات الإداري��ة
والق�ضائية املخت�صة لإتخاذ الإجراءات القانونية

حيالها كما تلقى اجلهاز العديد من البالغات من
قبل اجلهات اخلا�ضعة لرقابته واملت�ضمنة الوقائع
اجلنائية على الأموال العامة التي مت �إحالتها من
قبل تلك اجلهات �إىل الق�ضاء ،حيث قام اجلهاز
ا�ستناد ًا �إىل ال�صالحيات املخولة له قانون ًا ب�إعداد
ق��اع��دة بيانات ح��ول تلك الق�ضايا والبالغات
ومبا�شرة متابعتها لدى اجلهات املخت�صة ولدى
اجل �ه��ات الق�ضائية بغية ا إل�� �س ��راع يف ات�خ��اذ
الإج��راءات القانونية حيالها ،وقد بلغ عدد تلك

الق�ضايا ( )41ق�ضية ،وقدر �إجمايل الأ�ضرار
الناجمة عنها مببلغ ()377.839.820/14
رياال (ثالثمائة و�سبعة و�سبعون مليون ًا وثمامنائة
وت�سعة وثالثون �ألف ًا وثمامنائة وع�شرون ري��ا ًال
و�أربعة ع�شر فل�س ًا).
ب��ا إل��ض��اف��ة �إىل مبلغ ()3.845.305/19
دوالر �أمريكي (ثالثة ماليني وثمامنائة وخم�سة
واربعني الف وثالثمائة وخم�سة دوالرات وت�سعة
ع�شر �سنت ًا) ومبلغ ()10.678.688/50
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ري��ا ًال �سعودي ًا (ع�شرة ماليني و�ستمائة وثمانية وق ��د ب �ل��غ إ�ج� �م ��ايل الأ�� �ض���رار ال �ن��اج �م��ة عنها
و�سبعني ال��ف و�ستمائة وثمانية وثمانني ري��ال م �ب �ل��غ ()143.360.787/29ري� � � � � � � � � ��ا ًال،
وخم�سني فل�س ًا) ،وكذا عقارات و�أ�ضرار عينية ومبلغ()1.789.660دوالر ًا �أمريكي ًا بالإ�ضافة
�إىل �أ�ضرار عينية ،وبح�سب ما هو مو�ضح تف�صي ًال
�أخرى ،وفيما يلي �إي�ضاحات وتفا�صيل ذلك:
باجلدول املرفق.

أو ً
ال :القضايا المكتشفة

ؤكد ً
جمددا
وحيالتلكالق�ضاياإنف�اجلهازي�
من قبل الجهاز-:
إيجاد معاجلات ناجعة ووقائية
على �ضرورة�
بلغ عدد الق�ضايا املكت�شفة من قبل اجلهاز ()19
���وال واملمتلكات العامة وتاليف
حلماية الأم
ق�ضية مواقفها على النحو التايل-:
ورواال ختالال تالتي�أدتوت�ؤدي
�أوجهالق� ص
•( )5ق�ضايا رهن الت�صرف الإداري.
مرار انتهاك حرمة املال العامومن
�إىلتا� س
•( )13ق�ضية رهن التحقيق.
•( )1ق�ضية واحده منظورة �أمام املحكمة االبتدائية � .أبرزتلكاال ختالتالامل� س تمرةمايلي:

و� �ش �م �ل��ت ت �ل��ك ال �ق �� �ض��اي��ا أ�م� ��ان� ��ة ال�ع��ا��ص�م��ة
وحمافظات(�صنعاء ،ع��دن ،حجه� ،إب ،حلج،
املحويت ،البي�ضاء) وق��درت ا أل��ض��رار الناجمة
عنها مببلغ ( )234.479.022/85ريال
ب��ا إل��ض��اف��ة �إىل مبلغ ()2.055.645/19
دوالر ًا أ�م ��ري� �ك� �ي� � ًا ب ��الإ�� �ض ��اف ��ة �إىل م�ب�ل��غ
()10.678.688/50ريا ًال �سعودي ًا �إ�ضافة
�إىل ع �ق��ارات وم ��واد عينية مو�ضحة تف�صي ًال
باجلدول املرفق.

ثاني ًا :القضايا المبلغة
للجهاز عن طريق الجهات
المعنية:
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بلغ عدد الق�ضايا املبلغة �إىل اجلهاز عن طريق
اجلهات اخلا�ضعة لرقابته ( )22ق�ضية مواقفها
مو�ضحة على النحو الآتي-:
•( )4ق�ضايا ره��ن الت�صرف الإداري لدى
اجلهات الإدارية.
•( )1ق�ضية واح� ��دة ره ��ن ال �ت �ح��ري ل��دى
اجلهات الأمنية.
•()16ق�ضية رهن التحقيق.
•( )1ق�ضية واح��دة �صدر بها حكم ومل نقف
على تنفيذه.
و�شملت تلك الق�ضايا �أمانة العا�صمة وحمافظات
(ع��دن ،تعز ،أ�ب�ي�ن ،حل��ج ،البي�ضاء ،املحويت،
احلديدة� ،إب ،املهرة ).

�1.1ضعف منظومة ال��رق��اب��ة الداخلية يف تلك
اجل�ه��ات وم��ا ي�صاحبها م��ن �ضعف الرقابة
ال�سابقة وامل�صاحبة التي تقوم بها �إدارات
امل��راج�ع��ة الداخلية وممثلي وزارت ��ي املالية
واخل��دم��ة امل��دن�ي��ة يف ال�ع��دي��د م��ن اجل�ه��ات
اخلا�ضعة لرقابة اجل �ه��از� ،إ��ض��اف��ة �إىل ما
تو�ضحه م�ؤ�شرات ق�ضايا امل��ال العام �أن من
�ضمن املت�سببني يف وق��وع ال�ع��دي��د م��ن تلك
ا إلن�ت�ه��اك��ات ه��م بع�ض املخت�صني املعنيني
بالرقابة ال�سابقة وامل�صاحبة يف تلك اجلهات.
2.2عدم تنفيذ املخت�صني يف اجلهات اخلا�ضعة
لرقابة اجل�ه��از لن�ص امل ��ادة (/207ب)
من قانون اخلدمة املدنية رقم ( )19ل�سنة
1991م والتي تق�ضي بوقف املتهمني عن
العمل دون حاجة �إىل �صدور قرار بذلك متى
ما مت �إحالتهم اىل 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 ميكنهم
من الإف�لات من العقاب و�ضياع املال العام
املنهوب جراء ذلك.
3.3تقاع�س بع�ض اجلهات احلكومية الواقع فيها
تلك الوقائع عن اتخاذ ا إلج��راءات القانونية
ح �ي��ال امل�ت�ه�م�ين ب ��إرت �ك��اب وق��ائ��ع جنائية
وخمالفات مالية و�إدارية ج�سيمة م�ضرة باملال
ال�ع��ام ،حيث �أن العديد من تلك اجلهات ال

تقوم مب�ساءلتهم �إداري � ًا و�إحالتهم للق�ضاء،
كما ال تقوم ب�إيقافهم عن العمل وفق ما �سبق
ا إل��ش��ارة �إليه ،ا ألم��ر ال��ذي يجعلهم يتمادون
ب�إحلاق الأ�ضرار باملال العام ب�صورة م�ستمرة
ومتكررة بل ويدفع وي�شجع املوظفني الآخرين
على �إنتهاك حرمة املال العام.
4.4عدم �إلتزام العديد من اجلهات الواقع فيها
مثل تلك الق�ضايا بتنفيذ تو�صيات اجلهاز
املدرجة بتقاريره واملعززة بتوجيهات فخامة
الأخ /رئ�ي����س اجل �م �ه��وري��ة ـ �ـ ح�ف�ظ��ه اهلل-
ال���ص��ادرة �إليها ب�ش�أن م��ا ت�ضمنته تقارير
اجلهاز ومبا من �ش�أنه معاجلة �أوجه الق�صور
التي تت�سبب يف حدوث تلك الإنتهاكات امل�ضرة
باملال العام ومنع تكرارها وتفاقمها.
5.5ع��دم �إل�ت��زام معظم اجلهات احلكومية مبا
ن�صت عليه امل� ��ادة ( )4/15م��ن ق��ان��ون
اجلهاز رقم ( )39ل�سنة 1992م واملادتني
( )63 ،62م��ن القانون امل��ايل رق��م ()8
ل�سنة 1990م والتي �أوجبت على كل اجلهات
اخل��ا��ض�ع��ة ل��رق��اب��ة اجل �ه��از إ�ب�لاغ��ه ووزارة
املالية بكل ما تكت�شفه من خمالفات مالية
و�إداري��ة ج�سيمة ومن وقائع جنائية مرتكبة
لديها فور �إكت�شافها ،حيث الحظ اجلهاز عند
�إطالعه على �إح�صائية نيابات الأموال العامة
املرفوعة لفخامة الأخ/رئي�س اجلمهورية عن
ق�ضايا املال العام الواردة �إليها خالل الأعوام
2003م2004 ،م2005 ،م2006 ،م �أن
هناك مئات الق�ضايا املحالة من تلك اجلهات
�إىل النيابات دون �أن يبلغ اجلهاز ووزارة املالية
بها عم ًال مبا ن�صت عليه القوانني النافذة.
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االحصائية

الإجمايل

5

179.881.525/85ريال
� +أرا�ضي م�ساحتها ()99لبنه
13

البي�ضاء

ت�سهيل ا�ستيالء واعتداء على
�أرا�ضي الدولة
 4.185.587/85ريال
� +أرا�ضي م�ساحتها ()99لبنه

2

املحويت

--

2

3

حلج

--

--

ا�ستيالء وت�سهيل ا�ستيالء
 8.902.026ريال

�إ�ضرار باملال العام
 2.055.645/19دوالر

تزوير وا�ستيالء
 382.000ريال

ا�ستيالء
10.678.688/50
ريال �سعودي

 54.597.497ريال+
 2.055.645/19دوالر+
10.678.688/50ريال �سعودي

--

اختال�س وتزوير
 10.533.677ريال
اختال�س و�إ�ضرار باملال العام
 22.948.314ريال
ا�ستيالء وت�سهيل ا�ستيالء واختال�س
 11.831.480ريال

2

1

1

1

العدد

نوعالق�ضية
وحجمال�ضرر

3

�إب

حجه

ت�سهيل ا�ستيالء
 23.700.000ريال

--

�إ�ضرار باملال العام
 151.995.938ريال

عدن

1

2

العدد

نوعالق�ضية
وحجمال�ضرر

--

�ن صعاء

الأمانة

املحافظة

املوقف

رهنالت�صرفالإداري

رهنالتحقيق

1

1

العدد

�أرا�ضي م�ساحتها ()56لبنه

اعتداء على �أرا�ضي الدولة
تقدر م�ساحتها بـ()56لبنه

--

--

--

--

--

--

--

نوعالق�ضيةوحجمال�ضرر

بتدائية
رهناملحاكمةاال

خالل الفصل األول لعام 2010م

خالصة تحليلية بالقضايا المكتشفة من قبل الجهاز

 234.479.022/85ريال+
 2.055.645/19دوالر+
10.678.688/50ريال �سعودي
� +أرا�ضي م�ساحتها تقدربـ()155لبنه

 4.185.587/85ريال +
�أرا�ضي م�ساحتها ()155لبنه

 11.831.480ريال

 22.948.314ريال

 10.533.677ريال

 32.620.026ريال

 2.055.645/19دوالر

 382.000ريال
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3

2

3

3

3

1

1

3

 151.995.938ريال+
10.678.688/50ريال �سعودي

العدد

نوعالق�ضية
وحجمال�ضرر

الإجمايل
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إحصائية بقضايا المال العام خالل الفصل األول من العام2010م
الإجمايل

4
75.335.281ريال

املهرة

اختال�س
 579.210ريال

--

--

اختال�س
 333.860ريال

�سرقة �أنابيب
 69.022.500ريال
--

--

--

�إب

1

1

1

1

تزوير وا�ستيالء
 5.399.711ريال

--

احلديدة

املحويت

البي�ضاء

حلج

� أبني

تعز

عدن

الأمانة

املحافظة

العدد

نوعالق�ضية
وحجمال�ضرر

املوقف ق�ضايارهنالت�صرفالإداري

1

1

 13.579.467ريال

16

1

--

--

--

2
2

--

--

2

--

2

2

1

--

--

--

اختال�س
 13.579.467ريال

4

أماماجلهات
ق�ضايارهنالتحري�
الأمنية
نوعالق�ضية
العدد
العدد
وحجمال�ضرر

54.196.049/29ريال+
 1.789.660دوالر
� +أ�ضرار عينيه

--

-اختال�س وا�ستيالء
 1.939.579ريال
اختال�س واعتداء على �أر�ض الدولة
 3.936.200ريال
 +مرافق عامة
اختال�س وا�ستيالء
1.355.029ريال
اختال�س
13.602.833/29ريال
 11.868دوالر
اختال�س
 9.123.907ريال

ا�ستيالء �+إ�ضرار مب�صلحة الدولة +تزوير
واختال�س +اعتداء على ار�ض الدولة
15.092.309ريال+
1.777.792دوالر
� +أ�ضرار عينيه
اختال�س
 4.921.972ريال
اختال�س +اعتداء
 4.224.220ريال

نوعالق�ضيةوحجمال�ضرر

ق�ضايارهنالتحقيق

أحكاموملنقفعلى

1

1

--

ك�سر �أختام
(�شمع �أحمر)
250.000ريال
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1

1

2

2

4

2

1

2

1

143.360.797/29ريال
1.789.660دوالر
� +أ�ضرار عينيه

 579.210ريال

 9.123.907ريال

13.602.833/29ريال
 11.868دوالر

1.355.029ريال

 4.520.060ريال

 1.939.579ريال

 69.022.500ريال

 4.224.220ريال

 4.921.972ريال

 34.071.487ريال+
1.777.792دوالر
� +أ�ضرار عينيه

250.000ريال

--

--

--

--

--

--

--

--

6

العدد

الإجمايل

نوعالق�ضية
وحجمال�ضرر

درتفيها�
�ص
تنفيذها
نوعالق�ضية
العدد
وحجمال�ضرر

خالل الفصل األول لعام 2010م

خالصة تحليلية بالقضايا المبلغة إلى الجهاز
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مقابلة العدد

تحاور األستاذ /إسمــاعيل حسن الشيباني
الوكيل المساعد للشئون المالية واإلدارية

عدم إعتماد
مشروع موازنة
الجهاز كرقم واحد
يحول دون تحقيق
أهـداف الخطه
اإلستراتيجية
كاملة
حاوره/عبدالباريحمموداخلرا� س اين

العدد20يونيــو2010م

نائب رئي�س التحرير
مبا تقوم به الإدارة العامة لل�سكرتارية والتوثيق من طباعة
للتقارير وت�صديرها وحفظ و�أر�شفة جلميع الوثائق وا�ستالم
كل ما يرد �إىل اجلهاز من الوحدات اخلا�ضعة لرقابته ومن
جميع الفروع التابعة للجهاز يف جميع املحافظات و�إع��ادة
توزيع ذلك للقطاعات املخت�صة� ،إ�ضافة �إىل ت�صوير وتغليف
جميع خمرجات العمل الفني من مراجع و�أوليات ون�شرات،
�إ�ضافة �إىل ما تقوم به الإدارة العامة للم�شاريع والتجهيزات
من مهام التخطيط والإ�شراف على ا�ستكمال البنى التحتية
للجهاز ً
وفقا للموا�صفات التي يتطلبها العمل الرقابي.
هل لديكم� إح� صائية رقمية بعدد العاملني
وارات مع قيادات
��
راء ح
��
مرارا ملا انتهجته جملة الرقابة يف�إج
ت ا� س
�لا ت
ؤه
���
��امل
دد
�� م ع
��ة ،وك
��ام
�� از ب� ص فة ع
��ه
يف اجل
إجراءحوارهذاالعددمعالأ� ستاذ�/
اجلهاز.ي�سرها�
إ� سماعيلال� شيباين اجلامعيةوالعلياومان� س بتهم� إىل� إجمايلعدد
املالية والإدارية والفنية ،وفيما يلي
ئوناعد بقطاع ال� ش
الوكيل امل� س
–
العاملنييفاجلهاز؟
ت�شري الإح�صائية الرقمية امل�ت��وف��رة حتى تاريخ
الرقابةجمرياتاحلوار.
ر تن� ش
2010/7/31م �إىل التايل:
إدارة
إعكن�طاءالقارئفكرةعنال� س رية التنظيمي ل
هلمناملم
�ل�� املركزية التي ت� شرفون •�إجمايل عدد املوظفني يف اجلهاز وفروعه (ً )2012
موظفا
ملهامها
�� ة
�� ض
���
��ري
�� ع
��وط ال
�� ط
����ذا اخل
�� وك
��ها،
��ي
�� ل
ع
الذاتيةلكم؟
وموظفة موزعني بني رئا�سة اجلهاز فروعه كما يلي:
واخت�صا�صاتها.
الإ�سم� :إ�سماعيل ح�سن عبدالقاهر ال�شيباين.
ً
موظفا وموظفة.
 رئا�سة اجلهاز عدد ()953
ميكن �إي�ضاح الهيكل التنظيمي ل�ل��إدارة املركزية
حمل وتاريخ امليالد:جبل حب�شي – تعز 1961/م.
 فــــــــروع اجلهـــــــــاز عـــــــــــــــــــدد ()1059
الأوىل لل�شئون املالية والإدارية التي تقع يف �إطار الهيكل
احلالة االجتماعية :متزوج و�أب لولد و�أربع بنات.
موظف ًا وموظفة.
امل�ؤهل :بكـــــــــــالوريو�س اقت�صاد وحما�سبة -جامعة التنظيمي لقطاع ال�شئون املالية والإدارية والفنية ،حيث •ي�ب�ل��غ ع ��دد احل��ا��ص�ل�ين ع�ل��ى م ��ؤه�ل�ات ج��ام�ع�ي��ة وعليا
�صنعاء 1988م.
تتبع الإدارة املركزية �أرب��ع �إدارات عامة هي :الإدارة ( )1204موظف وموظفة ،وميثلون ما ن�سبته ()% 60
تاريخ االلتحاق باجلهاز1984/4/2 :م.
العام لل�شئون املالية ،الإدارة العامة لل�شئون الإداري��ة ،تقريبا من �إجمايل العاملني يف اجلهاز وفروعه.
�أهم الوظائف التي مت �شغلها:
يا� سة خا� صة بالتوظيف
��از � س
��ه
��دى اجل
�� ل ل
الإدارة العامة لل�سكرتارية والتوثيق واملحفوظات ،ه
والإدارة العامة للم�شاريع والتجهيزات.
•مدير ًا لإدارة احلركة والقيد يف ال�شئون املالية.
اجلديد خالفا ملا هو متبع يف اجلهات احلكومية
•مدير ًا لإدارة احل�سابات يف ال�شئون املالية.
يا� سة؟
وتتميز مهام واخت�صا�صات هذه الإدارة املركزية �أن جميعالأخرى،وما� أهممامييزتلكال� س
•مدير ًا عام ًا لل�شئون املالية.
الإدارات التابعة لها ذات طابع خدمي ي�صب عملها يف خدمة نعم اجل�ه��از م�ع��روف ب�ت�ف��رده بنظام خ��ا���ص فيما
ً
•وك�ي� ًلا م�ساعد ًا لل�شئون املالية والإداري� ��ة بقطاع الأع�ضاء املعنيني باجلهاز ً
مركزا
وفروعا ،وهي وظائف مهمة يتعلق بقبول املوظفني ،وذلك الن اجلهاز يريد اجلودة
ال�شئون املالية والإداري��ة والفنية إ�ب�ت��دا ًء من تاريخ و�ضرورية كونها مرتبطة ب�شئون املوظفني �إبتدا ًء من التوظيف ملخرجاته ويف املقابل هو بحاجة �إىل ح�سن االختيار
2004/4/11م وهي الوظيفة احلالية.
وحتى نهاية اخلدمة يف كل املجاالت املالية والإداري��ة لهذا للكادر الذي �سيقوم بهذا العمل.
إعب�طاءالقارئفكرةعنالهيكل اجلانب ومن جانب �أخر ارتباطه الوثيق مبخرجات اجلهاز وهو ما تنبه �إليه اجلهاز منذ فرتة طويلة و�أ�صبح هذا
ن�أملالتكرم

22

األستاذ /إسمــاعيل حسن الشيباني  -الوكيل المساعد للشئون المالية واإلدارية

العدد20يونيــو2010م

النظام ميثل جتربة فريدة يتميز به اجلهاز عن غريه ملناق�شة امل�سودة الأوىل للموازنة املقرتحة والت�أكد من التعاون والتن�سيق مع مركز التدريب ب�شكل �أكرب.
يف اختيار كوادره وت�ستند تلك التجربة �إىل نظام متكامل ا�ستيفاءها لكافة الأ�س�س واملعايري املتعلقة ب�إعداد املوازنة ،ن� أمل ت� سليط ال�ضوء على وظيفتي ال� شئون
لالختيار ،بالإ�ضافة �إىل التطوير امل�ستمر لهذا النظام .وك��ذا م��دى تلبيتها لكافة احتياجات ومتطلبات العمل
�� روع اجلهاز ،وهل تتمتع
��� ة يف ف
املالية والإداري
���ة
املالية والإداري
��ن ال� ش
ئون ع
ول�ضمان ا�ستقاللية تطبيقه دون تدخل �أي م�ستوى تنظيمي الرقابي ثم عر�ض م�شروع امل��وازن��ة على جمل�س اجلهاز باال� س تقاللية
�� ة التي تنظم
��ي
هي الآل
��
��از،اوم
��ه
يف اجلهاز فقد حر�ص اجلهاز على �إن�شاء جلنة خا�صة للقبول ملناق�شتها و�إقرارها ،وبعد ذلك يتم رفعها �إىل فخامة الأخ /يف رئا� سة اجل
وير�أ�سها وكيل اجلهاز لقطاع الوحدات الإداري��ة واجلهات رئي�س اجلمهورية (حفظه اهلل) ً
وماهوامل�ستوى
الرئا� س
ة،
وفقا للمادة ( )27من عالقتهامعنظريتهايف
امل�ع��ان��ة وت�ضم يف ع�ضويتها ممثلني ع��ن ك��ل القطاعات قانون اجلهاز رقم ( )39ل�سنة 1992م واملادة ( )152التنظيميلكلمنهايفالفروع؟
باجلهاز ،ولهذه اللجنة اال�ستقاللية الكاملة وحتظى بالدعم من الالئحة التنفيذية لقانون اجلهاز ال�صادر بالقرار كل فروع اجلهاز لديها �إدارات لل�شئون املالية والإدارية
ً
الكامل من القيادة العليا للجهاز ً
ومعنويا ،وقد �أثبتت اجلمهوري رقم ( )2ل�سنة 1993م.
ماديا
وهذه الإدارات متار�س �صالحيتها وب�شكل كامل وفق ًا
ً
التجربة خالل ال�سنوات ال�سابقة جناح هذه اللجنة يف تطبيق
ووفقا للمادة ( )153من الالئحة التنفيذية لقانون اجلهاز للأنظمة والقوانني ،ويتم الت�شاور وتبادل املعلومات بني
نظام ال�ق�ب��ول ،حيث �أ�صبح غالبية مراجعي اجل�ه��از من
اجلمهورية،
�ة
�
س
�
�
�ا
�
ئ
ر
مكتب
موظفي
�ين
�ن
�
م
جلنة
ت�شكل
ب
هذه الإدارات و�إدارتي ال�شئون املالية والإدارية برئا�سة
العنا�صر ال�شابة الذين مت توظيفهم عرب هذه اللجنة والذين واجلهاز ملناق�شة ودرا�سة وحتليل م�شروع املوازنة التقديرية اجلهاز يف بع�ض املوا�ضيع الهامة.
ً
ً
�أ�سهموا مبا ال يدع جماال لل�شك بتطوير عمل اجلهاز وحت�سني وترفع تقريرا حول ما مت االتفاق عليه �إىل فخامة الأخ /رئي�س أ�م��ا عن م�ستواها التنظيمي فهناك ال�ف��روع الكبرية
خمرجاته ب�شكل ملحوظ ،وهو ما ي�ؤكد جناح هذا النظام يف اجلمهورية (حفظه اهلل) وال��ذي يتف�ضل بالتوجيه ب�إر�سال مثل عدن وتعز وح�ضرموت واحلديدة ..فهي مب�ستوى
اختيار املوظفني امللتحقني باجلهاز.
م�شروع موازنة اجلهاز يف �صورته النهائية �إىل احلكومة ،ومن �إدارات عامة� ،أما بقية الفروع فهي مب�ستوى �إدارات.
ً
���
نرجو�طاء القارئ فكرة عن الإج
إع
�� ال
��ش�� ك
��ن�أ�
����أي � ش كل م
�� روع ب
�� ف
�� ل تتمتع ال
راءات ثم يتم �إحالتها لوزارة املالية للتعامل مع امل�شروع وفقا للمادة ه
املوازنة
م�شروع
�ضمن
إدراجه
�
ب
اجلهاز
قانون
من
()27
لجهاز
ل
نوية
س
ال
�
املوازنة
ش
م
�
إعداد
رو
ع
�
يف
املتبعة
املاليةوالإداريةوالرقابية يف�إطار
تقاللية اال� س
إجراءات اعتمادها ،وهل تلك الإجراءات العامة للدولة الذي يتم عر�ضه على جمل�س النواب.
وكذا�
يا�ةس العامةللجهاز �،أم ان هناك تفاوت من
ال� س
ً
تلبي متطلبات تق
واملعايري املتبعة
آخر ،وما هي الأ�سا� س
اال� ساللية املن� صو�ص عليها يف وعلى الرغم من �أن اجلهاز ي�ؤكد دائما عند رفع م�شروع فرع� إىل�
الإدارياملعروف
املبد�
أ
قانون اجلهاز من حيث اعتمادها كرقمواحد�أو موازنته على �أهمية م��راع��اة م��ا ق�ضى ب��ه القانون من يف هذا ال�ش�أن .يف �ضوء
تخدامها؟
عدموجود�أيقيودعلىا� س
اعتماد موازنته كرقم واحد ،ومع ذلك تعمل وزارة املالية
مركزيةالتنفيذ)؟
(مركزيةالتخطيطوال
هناك جلنة خمت�صة ب�إعداد م�شروع موازنة اجلهاز مت على �إجراء تخفي�ضات على م�شروع املوازنة وحجز بع�ض
بالن�سبة لال�ستقالل املايل للفروع ف�إن معظم فروع اجلهاز
ت�شكيلها مبوجب املادة ( )150من الالئحة التنفيذية املخ�ص�صات بعد �إ�صدار املوازنة وهو ما ن�أمل �أن ال يتكرر
لديها وحدات ح�سابية و�صالحيات وا�سعة يف �صرف وتقدير
لقانون اجلهاز ال�صادرة بالقرار اجلمهوري رقم ( )2يف م�شروع موازنة العام القادم2011م ،على اعتبار ان
م�ستحقات املوظفني من املوازنة الت�شغيلية التي يتم تعزيز
ل�سنة 1993م ممث ًال فيها جميع القطاعات مب�ستوى هناك تو�سع يف �أن�شطة العمل الرقابي للجهاز ،وخا�صة
ال�ف��روع بها كل ثالثة �أ�شهر ،وف��روع اجلهاز التي لي�س لها
وكيل م�ساعد لكل قطاع ،بالإ�ضافة �إىل ع�ضويه الإدارات فيما يتعلق بالرقابة على وح��دات ال�سلطة املحلية الذي
املخت�صة بقطاع ال�شئون املالية والإدارية والفنية� ،إ�ضافة ي�صل �إىل م�ستوى املديريات ،عالوة على التو�سع الكبري وح��دات ح�سابية هي(ذمار ،م ��أرب� ،صعده ،رمي��ه ،عمران،
�إىل الإدارة العامة للتعاون الفني ومركز التدريب وعدد يف خمتلف �أن�شطة العمل الرقابي للجهاز وم��ا تتطلبه امل�ح��وي��ت) فكل م�ستحقات املوظفني يف ه��ذه ال �ف��روع يتم
من املخت�صني بقطاع ال�شئون املالية والإداري��ة والفنية ،تنفيذ اخلطة الإ�سرتاتيجية امل�ستقبلية للجهاز التي تبد�أ �صرفها وتقديرها من قبل الفروع ،بينما يقت�صر دور الرئا�سة
وقد كان لهذه اللجنة ال��دور ا ألك�بر يف �إخ��راج م�شروع م��ن عام 2011وال�ت��ي ا�ستهدفت �إجن ��از العديد من يف ا�ستكمال �إجراءات ووثائق ال�صرف ويف حالة توفري الكادر
�سنويا والتي يتم الأهداف العامة التطويرية ويف طليعتها تعزيز ا�ستقاللية الوظيفي والقدرة لفتح وحدات ح�سابية يف تلك الفروع فال
املوازنة التقديرية ب�صورتها النهائية ً
عر�ضها على جمل�س اجلهاز يف �إطار مهامه اال�ست�شارية اجلهاز وتطوير الإطار الت�شريعي له وتعزيز �صالحياته يف �إ�شكال يف تفوي�ض ال�صالحية بالكامل �أ�سوة بالفروع امل�ستقلة
ً
وفقا للقوانني والأنظمة املالية والإدارية املعمول بها.
ممار�سة اخت�صا�صاته مع تطبيق مبد�أ الرقابة ال�شاملة،
للنظر فيها ومناق�شتها والتو�صية مبا يجب ب�ش�أنها.
�أما الإجراءات املتبعة يف �إعداد م�شروع املوازنة ال�سنوية وكل ذلك يتطلب اعتماد م�شروع موازنة اجلهاز كرقم وبالن�سبة للجانب الإداري فكل الفروع تتمتع ب�صالحيات
واح��د ،وع��دم خ�ضوعه لأي تخفي�ضات حتى يتمكن من وا�سعة يف تطبيق الأنظمة والقوانني فيما عدا التعيني
للجهاز ف�أهمها ما يلي:
والف�صل والإجازات بدون راتب فهي �ضمن �صالحيات
ً
التقيد بدليل �إعداد املوازنة التقديرية �سنويا ال�صادر �إجناز �أهداف خطته الإ�سرتاتيجية بدون �أي معوقات.
هلهناكتن�يق سكايفبنيالإدارةالعامةلل� شئون رئا�سة اجلهاز.
من قبل وزارة املالية �أ�سوة ببقية اجلهات.
أخ�ريةيفنهايةهذهاملقابلة؟
هلمنكلمة
رك التدريب ب� شان االحتياجات
����ز
����ة وم
الإداري
االلتزام يف كل خطوات �إعداد املوازنة التقديرية مبا ق�ضت به
ميكن القول �أن اجلهاز ي�سعى من خ�لال الإ�سرتاتيجية
رية؟
املواردالب� ش
طوير�
أداء
التدريبيةوت
املادة ( )27من قانون اجلهاز رقم ( )39ل�سنة 1992م
وامل��ادة ( )151م��ن الالئحة التنفيذية لقانون اجلهاز يف الواقع هناك تن�سيق لكنه لي�س بالقدر الكايف الذي نطمح للأعوام (2015–2011م) �إىل حتقيق الأهداف العامة
�إليه ،ويتم تبادل البيانات الوظيفية التي يحتاج �إليها مركز والفرعية املر�سومة فيها وحت�سني البيئة الداخلية يف جميع
ال�صادرة بالقرار اجلمهوري رقم ( )2ل�سنة 1993م.
وم��ن �أه��م تلك اخل�ط��وات �إ�شعار الإدارات املخت�صة التدريب ليتمكن من �إعداد خطة عمله ،وهناك جمل�س �أعلى املجاالت (املالية ،الإدارية ،الفنية والرقابية والقانونية).
�� ذه
��ة ه
��اح
�� ى�إت
�� ل
��ة ع
��اب
��رق
��ال
��ة ل
ت� ش كركم جم
ب�إعداد ت�صوراتها وتقديراتها لالحتياجات املطلوب للتدريب ي�شرف على هذا املركز على م�ستوى عايل.
إجراء�هذهاملقابلةوكذاال�شفافية
فر� صلهاو
�إدراجها يف موازنته التقديرية ،وكذا حترير مذكرات والآن هناك �إ�سرتاتيجية عامة للجهاز للأعوام ( – 2011ال ة
والو�ضوحالتيات� س متبها� إجاباتكم،ونتمنىلكم
2015م) والتي من �ضمن �أهدافها تنمية وتطوير املوارد
جلميع الفروع ب�إعداد موازنتهم التقديرية.
وبعد ذلك تعقد جلنة �إعداد املوازنة العديد من االجتماعات الب�شرية وتوفري بيئة عمل حمفزة ،وذلك �سي�ساهم يف زيادة التوفيقيفمهامكم.
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مقال مترجم

دور األجهزة العليا للرقابة

في الوقاية من الغش
والفساد واكتشافهما

*

ترجمة:حممد� س الماحلمودي

االدارة العامة للتعاون الفني

أصبحت كلمتا الغش والفساد من الكلمات
المدوية في أعقاب الفضائح التي طالت
المؤسسات المالية الكبرى وفشل القطاع
العام في تقديم الخدمات.

العدد20يونيــو2010م

يف كافه الدول تقريبا توجد لوائح تنظم �سلوكيات موظفي
اخلدمة املدنية وممثلي الأحزاب ال�سيا�سية ،ومع ذلك ،ف�إن
اال�ستطالعات التي قامت بها العديد من الهيئات ك�شفت عن
تزايد ظواهر الغ�ش والف�ساد يف كافه �أنحاء العامل ،و يرجع
ذلك ب�شكل رئي�س �إىل �إن عمليه الف�ساد تبقى غري منظوره
تاركة وراءها القليل من م�ؤيدات �أدلة الإثبات.
�إن الآثار ال�سلبية العالية للغ�ش والف�ساد على متانة االقت�صاد
االجتماعي فر�ضت على �أجهزة الرقابة العليا �أن تعمل على
تطوير �آليات رقابية �صارمة .بالرغم من �أن ت�أثري الغ�ش
والف�ساد يقع على كافة فئات املجتمع تقريبا� ،إال ان الت�أثري
الكبري يقع على املواطنني الأك�ث�ر ف�ق� ً�را يف ال��دول النامية
ويت�سبب يف حرمانهم من مقومات احلياة الأ�سا�سية.
�أ�صبحت �آفة الغ�ش والف�ساد كائنا عاملي ًا لي�س له حدود،
ونظر ًا لذلك يبدي امل�شرعني ،دافعي ال�ضرائب ،رجال
الأعمال ،و�أ�صحاب ال�ش�أن يف العامل قاطبة قلق ًا متزايد ًا
حيال انت�شار ال�سرقة والغ�ش والف�ساد يف القطاع العام
فهذه املمار�سات ت�ؤدي �إىل انحراف الأموال وتت�سبب يف
الظلم االجتماعي.
ل��دى هيئات مكافحه الف�ساد يف خمتلف أ�ن�ح��اء
العامل تقريبا مهام واخت�صا�صات خمتلفة ،يف حني
�أن لدى الأجهزة العليا للرقابة املالية مهاما رقابية
تهتم من الناحية التقليدية مبراجعه املن�ش�آت العامة
وال متلك امل�س�ؤولية املبدئية يف الوقاية من الغ�ش

والف�ساد واكت�شافهما ،من ناحية �أخرى تتحمل الإدارة
التنفيذية يف املنظمات امل�س�ؤولية املبدئية يف الوقاية
من الغ�ش والف�ساد واكت�شافهما.
ال تنفذ الأجهزة العليا للرقابة عادة �أعمال املراجعة التي
لها أ�ه��داف حمدده تتعلق بالوقاية من الغ�ش والف�ساد
واكت�شافهما ،ويعود ذلك لأ�سباب عده :قلة املوارد و عدم
كفاية االخت�صا�صات �أو ان يكون مرد ذلك �إىل حقيقة
م��ؤداه��ا ان املراجعني التقليديني ال يحبذون اخلو�ض
املبا�شر يف املهام املرتبطة بالغ�ش والف�ساد.
لقد ج��رت ال�ع��ادة ان تقوم الأج �ه��زة الرقابية العليا
ب�إعداد تقارير حول النفقات الغري معرتف بها� ،إهدار
املال العام ،ا�ستغالل الإجراءات التي تودي �إىل �ضياع
الأموال العامة وغري ذلك.
كما ت�سلط عادة املراجعة املرتكزة على العمليات ال�ضوء
على االنحرافات الب�سيطة يف حني تت�سبب االختالالت
الكلية الكربى يف �ضياع كبري ل�ل�أم��وال العامة حيث
تذهب �إىل م�صادر غري معلومة.
�إ�ضافة �إىل �أن منهجيه املراجعة جتد �صعوبة بالغه يف حتقيق
م�ساءلة فعاله و�شفافة� ،إال انه ميكن لها باملقابل �أن تلعب
ً
دورا هاما يف اكت�شاف الغ�ش و الف�ساد والوقاية منهما.

*عن مقال مت ن�شرة يف جملة الرقابة احلكومية الأ�سيوية ال�صادرة يف �أكتوبر 2009م.

ما المقصود بالغش
والفساد

هناك تعريفات خمتلفة للغ�ش والف�ساد وال يوجد تعريف
حمدد مقبول على النطاق الدويل للغ�ش والف�ساد وبح�سب
كينث ام دي ( )Kenneth. M. Dyeفان م�صطلح
الغ�ش ي�ستخدم لو�صف حاله اخل��داع ،ال�سرقة ،التزوير،
االبتزاز ،الف�ساد ،امل��ؤام��رة ،االختال�س ،اخليانة انتحال
ال�شخ�صية ،التزييف ،الت�سرت على الوقائع املادية والتواط�ؤ.
وقد ي�ستخدم تعريف الغ�ش للداللة على انه نوع من �أنواع
اخل��داع والتدلي�س بق�صد حتقيق املنفعة (امل�صلحة)،
جتنب االلتزام �أو الت�سبب يف اخل�سائر �أو الأ�ضرار بالغري.
لقد ا�شتقت كلمه الف�ساد ( )corruptionمن الفعل
الالتيني ( )CORRUPTUSمبعنى يك�سر ((to
� ))breakأي ك�سر ال�شيء (.)broken object
وكمفهوم فان الف�ساد منط من �أمناط ال�سلوك الذي ين�أى
بعيدا عن املفاهيم الأخالقية ،القيم التقاليد والقانون،
والف�ضيلة ،وتختلف كنه هذه املفاهيم من دوله �إىل �أخرى
فهناك اجتاه يرى بان الف�ساد ي�شتمل على الغ�ش ،ال�سرقة،
الف�ساد ال�سيا�سي ،ت���ض��ارب امل�صالح ،االختال�سات،
املحاباة واملح�سوبية واالب�ت��زاز من �أمثله ذل��ك ما يدور
يف الدوائر احلكومية من عمليات وعلى وجه اخل�صو�ص
ال�ف���س��اد االخ �ت �ي��اري �أو ال�ط��وع��ي املتمثل يف مطالبات
ال�سفر ،جباية ال�ضرائب� ،إيرادات اجلمارك� ،إدارة عقود
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دور األجهزة العليا للرقابة في الوقاية من الغش والفساد واكتشافهما
امل�شرتيات ،الإع ��ارة� ،إدارة الإف ��راد� ،أنظمة املرتبات،
عمليات اخل�صخ�صة ،النرثيات التجارية االلكرتونية،
و�صفقات بطاقة الإئتمان عرب االنرتنت...الخ.

دور الجهاز الرقابي
األعلى في باكستان
في الوقاية من الغش
والفساد واكتشافهما
�إدراك ��ا منه بديناميكيه الغ�ش والف�ساد ،ق��دم مكتب
املراجع العام الباك�ستاين مبادرات متعددة لتحقيق
ال�شفافية يف جميع عمليات االن�شطة احلكومية وتطبيق
مبد�أ امل�ساءلة على كافة امل�ؤ�س�سات املعنية.
ويعد م�شروع حت�سني التقارير املالية واملراجعة احد هذه
املبادرات ،كما ان اال�صالحات التي متت يف اطار هذا
امل�شروع �شملت ب�شكل ملحوظ امتتة احل�سابات ،وتغيري
املنهجية للتخفيف من الغ�ش والف�ساد ،والك�شف عنهما
يتطلب توفر الكفاءة املنا�سبة من املهارات واملعارف
لدى املخت�صني املكلفني مبثل هذا العمل ،فقد ارت��أى
امل�سئولون واملخت�صون انه يجب تزويد هذه الكفاءات
مبهارات حمددة ليكونوا على دراية باعمال الوقاية من
الغ�ش والف�ساد كما يجب ان يتحلوا بعقليات مالئمة.
لقد نفذ مكتب امل��راج��ع ال�ع��ام الباك�ستاين برناجما
�شامال لبناء القدرات لكافة الأفراد يف مكاتب املراجعة
حيث ت�ضمن الربنامج تقييما للرقابة الداخلية ،حمفظة
املخاطر ،التعرف على جماالت اخلطر املرتفعة ،تقنيات
امل��راج�ع��ة اجلنائية ، Forensic Auditing
املعايري الأخالقية ،ومعايري املراجعة مبراحلها املختلفة.
وتعد التحديات املنوطة بالوقاية من الغ�ش والف�ساد
ك�ب�يرة ج��دا الن طبيعة الغ�ش والف�ساد متنوعة �إىل
حد كبري وتوجد ب�إ�شكال خمتلفة يف املنظمات ،لذلك
تو�صي �أف�ضل املمار�سات يف املراجعة �أن يتم التعرف

الخالصة

تقوم الأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة بتنفيذ
�أنواع خمتلفة من املراجعة ..كاملراجعة املالية ،مراجعة
االل�ت��زام ،املراجعة النظامية ،ا إلج ��راءات الرقابية،
رقابة الأداء ،املراجعة اجلنائية ومراجعة النظم.
على ال��رغ��م م��ن ان امل�سئولية الأ�سا�سية ال تقع على
الأجهزة الرقابية العليا يف الوقاية من الغ�ش الف�ساد..
�إال انه ميكن التخطيط لإجراءات املراجعة وممار�ستها
بطريقة متكن هذه الأجهزة من العمل على الوقاية من
ممار�سات الغ�ش والف�ساد ،وان يكون لديها القدرة على
و�ضع م�ؤ�شرات زمنية للغ�ش والف�ساد والوقاية منهما،
كما ان املراجعني مطالبني بتطوير خطة عمل الغ�ش
وال�ف���س��اد ،على وج��ه العموم ف ��إن مثل ه��ذه اخلطط
تت�ضمن حتديد مناطق اخلطر املرتفعة وتقييم املخاطر
املحتملة ،تقييم القيم املالية للخطر ،حتديد املواطن
املحتملة للغ�ش مع حتديد �أعرا�ضها وحتديد خطوات
املراجعة وكذلك �إجراء ا�ستف�سارات �إ�ضافية يف حال مت
اكت�شاف �أعرا�ض الغ�ش والف�ساد.
ميكن ا�ستخدام املراجعة اخلارجية املبا�شرة وغري
املبا�شرة على حد �سواء للوقاية من الغ�ش والف�ساد
واكت�شافهما ،كما ميكن لوظيفة املراجعة ان تلعب دورا
مبا�شرا يف الوقاية من الغ�ش والف�ساد عن طريق فح�ص
الرقابة الداخلية املعمول بها و�إبداء الر�أي حولها.
ان تقييم ال��رق��اب��ة ال��داخ�ل�ي��ة امل�ع�م��ول ب�ه��ا م��ن قبل
الإدارة من �ش�أنها متكني املراجعني من حتديد مواطن
ال�ضعف� ..سوا ًء أ�ك��ان ذلك يف جانب الت�صميم �أو يف
اجلانب الت�شغيلي لأنظمة الرقابة الداخلية التي �ستعمل
كرقابة وقائية يف حاالت عدة ،وميكن للأجهزة الرقابية
العليا ان تلعب دورا يف توثيق الدرو�س امل�ستفادة ،ومن
ثم دجمها كخطة �أو ك�سيا�سات و�إجراءات ي�ستفاد منها
يف املراجعة امل�ستقبلية.
وجماراة للمثل القائل« :الوقاية خري من العالج» فعلى
الأج�ه��زة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة ان حتث
�أجهزة الدولة على تعزيز �آليات الرقابة الداخلية
فيها ،و�أن ت�شجع على ممار�سات الرقابة الداخلية
التي من �ش�أنها (قطع دابر الف�ساد يف املهد).

العدد20يونيــو2010م

مسؤولية األجهزة العليا
للرقابة المالية والمحاسبية
في العمل على الوقاية من
الغش والفساد واكتشافهما
يتوقع من الأجهزة الرقابية العليا �أن تلعب دورا حموريا
يف الوقاية من الغ�ش والف�ساد واكت�شافهما وتقع عليها
م�س�ؤولية اتخاذ الإج ��راءات املنا�سبة ملكافحه الغ�ش
والف�ساد وكمنتدى عاملي حا�ضن للأجهزة العليا للرقابة
ف��ان املنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة املالية
واملحا�سبة (االنتو�ساي  )INTOSAIتثري ق�ضايا
الغ�ش والف�ساد من وقت لأخ��ر حيث تطرقت املنظمة
يف م��ؤمت��ر االنتو�ساي ال�ساد�س ع�شر ال��ذي عقد يف
الأورج��واي 1998م �إىل الق�ضايا املرتبطة بالوقاية
من الغ�ش والف�ساد والك�شف عنهما وقد تناول امل�ؤمتر-:
•دور الأجهزة العليا للرقابة يف توظيف خرباتها يف
الوقاية من الغ�ش والف�ساد واكت�شافهما.
•�أ�ساليب وتقنيات الك�شف والوقاية من الغ�ش والف�ساد
والتزاما مبا ورد يف �إعالن ليما ( )Limaالذي تبنته
منظمه (االنتو�ساي) عام 1977فقد وافقت الأجهزة
العليا للرقابة على �أن تتمتع باال�ستقاللية وان يكون لها
اخت�صا�صات حمددة متكنها من امل�ساهمة الفعالة يف
مكافحه الغ�ش والف�ساد كما �أن عليها كلما �أمكن ذلك:
» »البحث عن م�ستوى مايل مالئم ،وعن اال�ستقاللية
والو�سع يف تغطية اعمال املراجعة.
» »ان ت�سلط ا�سرتاتيجيه املراجعة كثريا على الب�ؤر
التي تكون عر�ضه للغ�ش والف�ساد عن طريق تطوير
م�ؤ�شرات املخاطر العالية التي ت�ؤثر يف عمليه الغ�ش.
» »�إي�ج��اد و�سائل فعاله لن�شر وب��ث تقارير املراجعة
واملعلومات ذات ال�صلة على اجلمهور و�إر�ساء عالقة
جيده مع و�سائط الإعالم.
» »تقدمي تقارير مراجعه مالئمة وقابله للفهم.
» »مراعاة التعاون الوثيق وتبادل املعلومات املنا�سبة مع
هيئات مكافحه الف�ساد الوطنية والدولية.
» »العمل على تكثيف تبادل اخل�برات يف جم��ال مكافحة
الغ�ش والف�ساد مع الأجهزة العليا للرقابة املالية الأخرى.
» »العمل على ت�شجيع الإج��راءات التي تقوم بها �إدارة
الإفراد فيما يتعلق باختيار وحتفيز موظفي اخلدمة
العامة النزيهني والأكفاء واحلفاظ عليهم.
» »العمل على ت�شجيع توفري دليل اق��رار الذمة املالية
مل��وظ�ف��ي اخل��دم��ة ال�ع��ام��ة وم��راق�ب��ة تنفيذ تعليمات
االلتزام باعتبارها جزءا من عمليه املراجعة امل�ستمرة.
» »ا�ستخدام وتطبيق قانون �أخالقيات املهنة لالرتقاء

ب��امل�ع��اي�ير الأخ�لاق �ي��ة ال�ع��ال�ي��ة وق��ان��ون �أخ�لاق�ي��ات
اخلدمة العامة.
» »النظر يف توفري و�سائل الن�شر املالئمة ال�ستقبال
املعلومات التي ير�سلها اجلمهور ح��ول املخالفات
امل�ؤكدة وحتليلها.
» »موا�صله العمل مع جلان االنتو�ساي احلالية وجمموعه
العمل املعنية بالغ�ش والف�ساد.
على اعتبار �أن الف�ساد عامل جذب وحت��دي ملواجهته
فقد الحظت منظمه االنتو�ساي انه من ال�صعب الك�شف
عن العديد من ممار�سات الف�ساد والتي مل تف�صح عنها
القوائم املالية بال�ضرورة وتقدير ت�أثرياته املالية.
ول��ذل��ك ف ��إن االت�ف��اق�ي��ات الأخ�ي�رة ال�ت��ي تبناها م�ؤمتر
االنتو�ساي الذي انعقد يف االرجواي عك�س اتفاق الأجهزة
العليا للرقابة املالية واملحا�سبة امل�شاركة يف امل�ؤمتر من
�أن الف�ساد ميثل مع�ضلة �أ�سا�سيه ت�ؤثر على كافه الدول
بدرجاتها املتفاوتة وان على هذه الأجهزة الرقابية العليا
�أن حتث اخلطى يف توفري بيئة غري م�ؤاتية للغ�ش والف�ساد.

على املن�ش�أة وعلى �سري �أعمالها للتعرف على موا�ضع �أو
جماالت اخلطر فيها ،بغر�ض حتديد اجراءات املراجعة
املنا�سبة القابلة للتطبيق والتي ميكن ان تلعب دورا فعاال
يف الوقاية من الغ�ش والف�ساد والعمل على اكت�شافها.
�أكدت املنهجية اجلديدة التي تبناها املراجع العام
الباك�ستاين على �أهميه املراجعة امل�ستندة على املخاطر
والتي ت�شتمل على الطريقة املنهجية يف فهم املن�ش�أة،
حتديد جماالت اخلطر ،تقييم نظم الرقابة الداخلية
للجهة ،التخطيط املالئم وتنفيذ عملية املراجعة.
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أنشطة وفعاليات

مجلس الشورى يناقش تقارير الجهاز حول

نتائج مراجعة الحساب
الختامي

في إطار التعاون والتنسيق بين الجهاز ومجلس
الشورى تلقى الجهاز دعوة من المجلس لحضور
جلسات المجلس المخصصة لمناقشة تقريري
اللجنة المالية في المجلس حول نتائج دراستها
وتحليلها لتقارير الجهاز المتعلقة بنتائج مراجعة
الحسابات الختامية الستخدام الموازنات للعام
المالي2008م ،لكل من الوحدات االقتصادية والوحدات
الملحــــقة والمستقــلة والصنــــاديق الخــاصة
عر�ض:عبدالباريحمموداخلرا�ساين
والتي عقدت خالل الفترة2010/5/12-9 :م.
نائب رئي�س هيئة التحرير

العدد20يونيــو2010م

تر�أ�س جل�سات املجل�س الأ�ستاذ/عبدالعزيز
عبدالغني-رئي�س املجل�س ،وح�ضرها من جانب
اجل �ه��از الأ� �س �ت��اذ ال��دك �ت��ور/ع �ب��داهلل ع�ب��داهلل
ال�سنفي -رئي�س اجلهاز والأ�ستاذ/حممد درهم
– وكيل القطاع االقت�صادي ،والدكتور/من�صور
البطاين -وكيل القطاع الإداري والأ�ستاذ/حممد
حامد دغي�ش -وكيل قطاع ال�شئون املالية والإدارية
والفنية ،كما ح�ضرها الأ�ستاذ�/أمني حممد قا�سم
ال�شراعي -الوكيل امل�ساعد بقطاع الوحدات نيابة
عن وكيل قطاع الوحدات بالإ�ضافة �إىل عدد من
الوكالء امل�ساعدين ومديري العموم املعنيني يف
اجلهاز.
وك�م��ا ج��رت ال �ع��ادة فقد ح�ضر اجلل�سات من
اجلانب احلكومي وكيلي وزارة املالية لقطاعي
املوازنة والوحدات االقت�صادية ،بالإ�ضافة �إىل
الوكيل امل�ساعد للح�ساب اخلتامي وع��دد من
مديري العموم املعنيني ،وفيما يتعلق بالوحدات
امل���ش�م��ول��ة ب�ت�ق��اري��ر اجل �ه��از ح ��ول احل���س��اب��ات
اخلتامية ،فقد ح�ضر ه��ذه اجلل�سات ع��دد من
ق�ي��ادات تلك ال��وح��دات واملعنيني فيها كممثلني

لتلك الوحدات ومنها امل�ؤ�س�سة العامة لال�سمنت،
وال�شركة اليمنية لال�ستثمارات النفطية ،و�شركة
ت��وزي��ع املنتجات النفطية ،وامل� ؤ���س���س��ة العامة
ل�ل�إذاع��ة والتلفزيون ،وبنك الت�سليف التعاوين
وال��زراع��ي ،وامل�ؤ�س�سة العامة للطرق واجل�سور،
والهيئة العامة للطريان املدين والأر�صاد� ،إ�ضافة
�إىل عدد من قيادات وممثلي الوحدات امللحقة
وامل�ستقلة ووزارة الأوق��اف والإر��ش��اد ،و�صندوق
ت�شجيع االن�ت��اج ال��زراع��ي وال�سمكي ،و�صندوق
الرتويج ال�سياحي ،و�صندوق �صيانة الطرق.
ويف اجلل�سة الأوىل للمجل�س التي عقدت يوم
االحد2010/5/9م وكذا اجلل�سة الثانية التي
ع�ق��دت ي��وم االثنني2010/5/10م ا�ستمع
املجل�س �إىل تقرير اللجنة املالية ح��ول نتائج
درا�ستها وحتليلها لتقرير اجلهاز بنتائج مراجعة
احل�ساب اخلتامي لوحدات القطاع االقت�صادي،
وك��ذا مناق�شته من قبل �أع�ضاء املجل�س عالوة
�إىل اال�ستماع للإي�ضاحات املقدمة من قيادات
وممثلي ال��وح��دات االقت�صادية ح��ول ت�سا�ؤالت
وا�ستف�سارات الأع�ضاء.

كما مت يف اجلل�ستني التاليتني اللتني عقدتا يومي
الثالثاء والأربعاء(2010/5/12 ، 11م)
ع��ر���ض ومناق�شة ت�ق��ري��ر اللجنة امل��ال�ي��ة ح��ول
نتائج درا�ستها وحتليلها لتقرير اجلهاز بنتائج
مراجعة احل�سابات اخلتامية للوحدات امللحقة
وامل�ستقلة وال�صناديق اخلا�صة ،وك��ذا مناق�شته
من قبل �أع�ضاء املجل�س واال�ستماع �إىل العديد
من الإف��ادات والإي�ضاحات والتعقيبات املقدمة
من قيادات وممثلي الوحدات امل�شمولة بالتقرير
حول ما ت�ضمنه تقرير اللجنة املالية وكذا على ما
�أثريت من مالحظات وت�سا�ؤالت من قبل �أع�ضاء
املجل�س �أثناء مناق�شة تقرير اللجنة.
ومما يجدر الإ�شارة �إليه هو �أن جممل �إي�ضاحات
وردود ومداخالت قيادات وممثلي الوحدات قد
�أكدت على الدور الفعال وااليجابي لتقارير اجلهاز
ال��ذي ي�ساعد ال��وح��دات يف معاجلة االختالالت
وج��وان��ب ال�ق���ص��ور وك ��ذا احل��د م��ن املخالفات
والتجاوزات واثنت على اجلهاز بال�شكر والتقدير،
وم��ن ج��ان��ب �آخ ��ر ف��ان معظم ق �ي��ادات وممثلي
الوحدات قد �أكدوا �أي�ضا ب�صورة مبا�شرة �أو غري
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مبا�شرة على م��ا ا�شتملت عليه تقارير اجلهاز
يف حني ان البع�ض الآخ��ر اكتفى بطرح امل�شاكل
واملعوقات التي تعاين منها تلك الوحدات متمنني
على املجل�س م�ساعدتهم يف مواجهة تلك املعوقات.
ومن جانبهم تقدم الإخوة �أع�ضاء املجل�س الذي
حتدثوا بال�شكر والتقدير للجهاز على ما ا�شتمل
عليه تقريري اجلهاز من خمالفات وجت��اوزات
والك�شف عن جوانب الق�صور يف الأداء واملذيلة
بالتو�صيات وامل�ق�ترح��ات ال�لازم��ة للتعامل مع
املخالفات والتجاوزات بهدف احلد منها وكذا
اخلطوات والإج��راءات املطلوبة ملعاجلة جوانب
الق�صور يف الأداء.
ومم��ا لفت االنتباه �أثناء مداخالت ومناق�شات
الإخوة �أع�ضاء املجل�س حول تقرير اللجنة املالية
هو �إث��ارة بع�ض الأع�ضاء مالحظة على ما ورد
بتقرير اللجنة املالية ح��ول حتفظ اجل�ه��از يف
تقريره ب�ش�أن تقدمي بع�ض الوحدات ح�ساباتها
اخلتامية ل ��وزارة املالية قبل إ�ق�ف��ال �سجالتها
و إ�ع��داد قوائمها املالية ،ونتيجة لتناول اللجنة
املالية يف تقريرها هذا الأمر بعبارات وجمل �أدت

�إىل املبالغة وت�ضخيم املو�ضوع بقولها «ان بيانات
احل���س��اب اخل�ت��ام��ي غ�ير نهائية وغ�ير حقيقية
وقابلة للتعديل» ،وهو ما خلق لب�سا لدى الأع�ضاء
وذهاب البع�ض لالعتقاد بان كل بيانات احل�ساب
اخلتامي للوحدات االقت�صادية غري نهائية ..يف
حني ان حتفظ اجلهاز يتعلق بح�سابات ختامية
لعدد قليل من الوحدات وهو ما �أو�ضحته مداخلة
الأ��س�ت��اذ ال��دك�ت��ور/ع�ب��داهلل ع�ب��داهلل ال�سنفي-
رئي�س اجلهاز والذي �أكد يف �سياقها بان جممل
الفروقات بني احل�سابات اخلتامية التي قدمت
ب�صورتها غري النهائية من قبل تلك الوحدات قبل
�إجراء الت�سويات اجلردية وبني ما ا�شتملت عليه
�سجالت تلك الوحدات وقوائمها املالية التي مت
�إعدادها بعد �إقفال �سجالتها وح�ساباتها ب�صورة
نهائية مل ت�صل �إىل م�ستوى الأمر اجلوهري الذي
ميكن ان ي�ؤثر على �إجمايل رقم احل�ساب اخلتامي
للوحدات االقت�صادية م��ؤك��دا يف مداخلته بان
معايري الرقابة ومتطلبات الإف�صاح وال�شفافية
قد اقت�ضت و�ضع ذلك التحفظ من قبل اجلهاز يف
تقريره ،ومن جانب �آخر فقد تبني من خالل عر�ض

تقرير اللجنة املالية واملناق�شات وامل��داخ�لات
املقدمة من قبل الإخوة �أع�ضاء املجل�س املعتمدة
على البيانات واملعلومات التي ا�شتمل عليها تقرير
اللجنة املالية ان هناك خط�أ ورد يف هذا التقرير
مما ا�ستدعى تدخل الأ�ستاذ الدكتور/عبداهلل
عبداهلل ال�سنفي – رئي�س اجلهاز �أثناء املناق�شات
لت�صحيح اخلط�أ ال��وارد يف تقرير اللجنة املالية
وال��ذي ي�شري �إىل ان اجلهاز راج��ع فقط ع�شرة
�صناديق حيث �أو�ضح الدكتور/عبداهلل ال�سنفي -
رئي�س اجلهاز بان اللجنة �أوردت جميع �صناديق
النظافة والتح�سني وك�أنها �صندوق ًا واح��د ًا يف
حني ان عددها (� )21صندوق ًا ،وك��ذا احلال
بالن�سبة ل�صناديق �صيانة املباين املدر�سية والتي
يبلغ عددها(� )7صناديق ،وبهذا التو�ضيح يكون
اجلهاز قد غطى كل ال�صناديق خالفا ملا جاء
بتقرير اللجنة.
ون�ظ��را لأهمية امل��داخ�ل��ة ال�ت��ي قدمها الدكتور/
عبداهلل عبداهلل ال�سنفي -رئي�س اجلهاز قبل انتهاء
اجلل�سة اخلتامية للمجل�س فقد ر�أت (الرقابة)
�إعادة ن�شرها كما وردت على النحو التايل:
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ورى
جمل� سال� ش

يف البداية �أتوجه بال�شكر �إىل جمل�سكم املوقر على دعوتكم الكرمية حل�ضور
هذه اجلل�سة املخ�ص�صة لدرا�سة تقرير اللجنة املالية باملجل�س حول تقرير
اجلهاز اخلا�ص بتقييم نتائج تنفيذ موازنات وحدات القطاع االقت�صادي
واملوازنات امل�ستقلة وال�صناديق املتخ�ص�صة للعام 2008م ويف هذا ال�سياق
�أود التنويه �إىل اجلهد املبذول من قبل اللجنة املالية يف درا�سة وحتليل تقرير
اجلهاز وهو جهد ي�ستحق الإ�شادة والتقدير  ،مثمن ًا لهم �سعة ال�صدر والتفهم
الواعي ملتطلبات العمل الرقابي للجهاز .
اءاملجل� س :
أع� ض
الأخوة/رئي� سو�

أو ً
ال :فيما يتعلق بالفائض:
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فقد بلغ �إجمايل الفائ�ض املحقق على م�ستوى وحدات القطاع االقت�صادي
ح��وايل ( )109,3مليار ري��ال يف عام 2008م باملقارنة بفائ�ض قدره
( )116,1مليار ريال يف العام ال�سابق ويعود هذا الرتاجع �إىل العديد من
الأ�سباب منها :
•تراجع يف قيمة الفائ�ض املحقق لعدد ( )11وحدة من وحدات القطاع
العام بحوايل ( )11,7مليار ري��ال عن العام ال�سابق وتركز هذا
النق�ص يف القطاع امل�صريف بالإ�ضافة �إىل م�ؤ�س�ستي الأ�سمنت ومطابع
الكتاب املدر�سي .
ً
ً
•حتقيق امل�ؤ�س�سة العامة للطرق واجل�سور عجزا ج��اري�ا خ�لال العام
2008م بحوايل ( )1,3مليار ريال يف حني كان خمطط ًا لها باملوازنة
فائ�ض م�ستهدف بحوايل ( )3,8مليار ريال .
•وجتدر الإ�شارة �إىل �أن هناك ( )6وحدات على م�ستوى وحدات القطاع العام
فقط حققت زي��ادة يف الفائ�ض خالل عام 2008م باملقارنة بالعام ال�سابق
وترتكز هذه الزيادة ب�شكل �أ�سا�سي يف امل�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت بالإ�ضافة �إىل
هيئة الطريان املدين وهيئة الربيد .
•وفيما يتعلق بح�صة احلكومة من الأرب��اح فقد بلغت حوايل ()76,8
مليار ريال باملقارنة مع ( )77,7مليار ريال يف عام 2007م ويرجع
ه��ذا االنخفا�ض يف جانب منه �إىل تراجع يف قيمة �إجمايل الفائ�ض
بالإ�ضافة �إىل عدم االلتزام ب�أ�س�س االحت�ساب على النحو الوارد تف�صي ًال
بتقرير اجلهاز .
وجتدر الإ�شارة �أنه يف مقابل م�ستحقات الدولة من ح�صتها يف الأرباح من
وحدات القطاع االقت�صادي والبالغة ( )76,8مليار ريال ف�إنها تتحمل �أعباء
مالية مقابل دعم تلك الوحدات حيث بلغت تلك الأعباء حوايل ( )70مليار
ريال مقابل دعم جاري لبع�ض الوحدات بالإ�ضافة �إىل الدعم الر�أ�سمايل ،
وهو ما ي�ؤدي من الناحية الفعلية �إىل توا�ضع العائد التي حت�صل عليه الدولة
مقابل �أداء وت�شغيل وا�ستثمار الأ�صول اململوكة لها والتي تدار من قبل وحدات
القطاع االقت�صادي.

�أننا نتفق جميع ًا من حيث املبد أ� – على �أهمية الدور الذي ت�ضطلع به وحدات
القطاع االقت�صادي يف خمتلف املجاالت االقت�صادية واالجتماعية باعتبارها
�أحدى الأدوات الأ�سا�سية التي تقود عملية التنمية امل�ستدامة يف بالدنا ،
حيث حتملت تلك الوحدات والزالت مبا متلكه من �إمكانيات وقدرات توفري
متطلبات البنية التحتية واملتمثلة يف الطرق واملطارات واملوانئ واالت�صاالت
وتوفري خدمات املياه والكهرباء  ...وامل�ساهمة الفاعلة يف تكوين قاعدة
�أ�سا�سية لل�صناعة الوطنية وتوفري متطلبات التنمية الزراعية وهو ما �أنعك�س
ب�شكل �إيجابي على الناجت املحلي الإجمايل ومعدالت النمو االقت�صادي كما
�أن تلك الوحدات مبا متلك من خربات ب�شرية و�إمكانيات �إنتاجية �ساهمت
يف ت�شغيل القوى العاملة والتخفيف من البطالة بقدر ما �ساهمت يف رفد
اخلزينة العامة بعوائد مالية �سواء من �ضرائب خمتلفة �أو ح�صة الدولة من
الأرباح والتي متثل يف جمملها �أهمية ن�سبية يف هيكل املوارد العامة مبا يعادل
( )% 6من �إجمايل تلك املوارد وحوايل ثلث املوارد ال�ضريبية و�أ�ضعاف
ح�صيلة املوارد اجلمركية .
وبالرغم من �أهمية ال��دور املناط بوحدات القطاع االقت�صادي على وجه
العموم ووح��دات القطاع العام ب�شكل خا�ص  ..و�ضرورته يف الدفع بعملية
التنمية االقت�صادية واالجتماعية خا�صة يف ظل توا�ضع الدور التنموي للقطاع
اخلا�ص ،ف�إنه ال خالف من �أن هناك العديد من الظواهر ال�سلبية التي
ت�شوب �أداء تلك الوحدات والتي تنعك�س �سلب ًا على �أدائها املايل �إما حتقيقها
خل�سائر متزايدة من عام لأخر �أو توا�ضع ما حتققه تلك الوحدات من فوائ�ض
باملقارنة مع ما متلكه من �إمكانيات وقدرات �أو على حجم اال�ستثمارات فيها ثاني ًا  :فيما يتعلق بالعجز:
�أو نوعية الأن�شطة التي متار�سها وهو ما تف�صح عنه القراءة املت�أنية لنتائج فقد بلغ �إجمايل العجز على م�ستوى وحدات القطاع االقت�صادي لل�سنة املالية
تنفيذ موازنة الوحدات االقت�صادية وذلك على النحو التايل :
2008م حوايل ( )58مليار ريال باملقارنة مع عجز قدره ()40,55
مليار ريال خالل العام ال�سابق2007م  ،ويرجع هذا االرتفاع يف قيمة
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العجز �إىل التزايد امل�ستمر يف قيمة العجز على م�ستوى ( )27وحدة من
وح��دات القطاع العام وترتكز ب�شكل رئي�سي يف امل�ؤ�س�سة العامة للكهرباء
بالإ�ضافة �إىل امل�ؤ�س�سة العامة للمياه وم�ست�شفى الثورة العام وامل�ؤ�س�سات
الإعالمية والهيئات الزراعية  ،وجتدر الإ�شارة �إىل �أن التزايد يف قيمة العجز
�صاحبه تزايد يف قيمة الدعم اجلاري املمنوح لوحدات القطاع االقت�صادي
والذي بلغ خالل العام 2008م حوايل ( )22,1مليار ريال باملقارنة مع
( )20,5مليار ريال قيمة الدعم يف العام ال�سابق .
والثابت لدينا �أن توا�ضع قيمة الفائ�ض وتزايد قيمة العجز يعود �إىل جملة
من االختالالت الهيكلية املزمنة التي تعاين منها وحدات القطاع االقت�صادي
والتي ميكن �إيجازها يف النقاط التالية :
•الق�صور يف البناء امل�ؤ�س�سي  :وي�شمل ذلك قوانني الإن�شاء واللوائح الداخلية
والبناء التنظيمي والأنظمة املالية واملحا�سبية بالإ�ضافة �إىل �ضعف ال�سيا�سات
اخلا�صة ب�إدارة املوارد الب�شرية مبا يف ذلك �أنظمة التوظيف والتدريب و�أنظمة
احلوافز �إىل جانب �ضعف �إجراءات ال�ضبط الداخلي على نحو ال ي�سمح بتوفري
حماية كافية لأ��ص��ول وممتلكات تلك ال��وح��دات وي���ؤدي �إىل �ضعف وق�صور
يف هياكل الرقابة الداخلية فيها  .بالإ�ضافة �إىل �أهمية حتديث القوانني
والت�شريعات والأنظمة ذات العالقة بوحدات هذا القطاع واملتمثلة يف – قانون
الهيئات وامل�ؤ�س�سات وال�شركات العامة والقانون املايل .
• �ضعف الأداء الإداري  :والناجت عن عدم �إتباع الأ�ساليب الإدارية احلديثة يف
ت�سيري معظم �أعمال تلك الوحدات  ،الأم��ر ال��ذي ترتب عليه توا�ضع م�ستوى
الكفاءة يف تخ�صي�ص املوارد وانخفا�ض الإنتاجية وغياب االن�ضباط الإداري،
وق��د �صاحب ذل��ك �ضعف ال��دور الإ��ش��رايف والرقابي ��س��وا ًء من قبل جمال�س
الإدارات �أو من قبل ال ��وزارات املعنية مبتابعة وتقييم �أداء تلك الوحدات
والإ�شراف على عملها .
وقد أ�ف��رزت تلك االختالالت العديد من الظواهر ال�سلبية املتعلقة بالأداء

املايل والتي تناولها تقرير اجلهاز  ،وميكن �إيجاز بع�ضها يف الآتي:
• اختالل الهياكل التمويلية نتيجة للمديونيات والأر�صدة الدائنة املرتاكمة .
•ارتفاع كلفة ال�شراء والق�صور يف عمليات التعاقد الأمر الذي ي�ؤدي �إىل
ارتفاع التكاليف .
•تعرث تنفيذ عدد من امل�شاريع اال�ستثمارية وعدم القدرة على ا�ستيعاب
القرو�ض اخلارجية .
•الت�أخري يف �إجناز القوائم املالية وغياب الرقابة على تنفيذ املوازنة ال�سنوية
وعدم دقة احل�ساب اخلتامي للوحدات واملقدم منها �إىل وزارة املالية .
•ارتفاع كلفة الت�شغيل و�ضياع موارد مالية �ضرورية نتيجة ارتفاع ن�سبة الفاقد
والتالف والهدر يف تلك املوارد .
•زيادة الت�ضخم الوظيفي وتدين م�ستوى الت�أهيل العلمي والعملي ملعظم
موظفي وح��دات القطاع االقت�صادي وال��ذي ي�شكل حملة ال�شهادات
الأ�سا�سية والثانوية ن�سبة عالية منهم وهو ما �أنعك�س يف زيادة الأعباء
املالية التي تتحملها تلك الوحدات .
و�إدراك ًا مل�سئوليتنا القانونية واالجتماعية ف�إن اجلهاز مل يكتفي ب�سرد تلك
االختالالت وبيان ت�أثرياتها يف تقاريره و�إمنا �سعى من خالل جهد منظم �إىل
البحث عن �آليات عملية ميكن �أن ت�ساهم بفاعلية يف معاجلة تلك االختالالت
 ..وبف�ضل الدعم غري املحدود من قبل دولة الأخ /رئي�س جمل�س ال��وزراء
وتفهمه الواعي ملبادرة اجلهاز ورغبته الوا�ضحة يف معاجلة تلك االختالالت
فقد مت عقد اللقاء املو�سع لقيادات ال��وح��دات االقت�صادية خ�لال العام
ال�سابق والذي مل يقت�صر على ت�شخي�ص االختالالت و�إمنا ركز على �أ�ساليب
املعاجلة مب�شاركة كافة الأطراف املعنية ويف مقدمتها القيادات العليا يف تلك
الوحدات باعتبارها �صاحبة امل�صلحة يف التطور والإ�صالح  ،كما �أن �إقرارها
بوجود االختالالت يعترب اخلطوة الأ�سا�سية على طريق املعاجلة بقدر ما �أن
م�شاركتها يف و�ضع احللول هو �ضمان ل�سالمة وجدية االلتزام .
هذا وقد �صدر عن اللقاء املو�سع حزمة من التو�صيات التي متثل خريطة
طريق ملعاجلة االختالالت التي تعاين منها  ،وقد مت ترجمتها �إىل م�صفوفة
مز ّمنة هي قيد الدرا�سة وامل�صادقة من قبل جمل�س الوزراء  ،كما مت �صدور
قرار رئي�س جمل�س الوزراء يف ال�شهر املا�ضي ب�ش�أن اللقاءات املو�سعة والتي
تهدف �إىل متابعة م�ستوى تنفيذ التو�صيات ال�صادرة عن اللقاءات املو�سعة .
ويف هذا اجلانب ف�إنه البد من الإ�شارة ب�أن ما �صدر من تو�صيات عن جمل�سكم
املوقر وكذا جمل�س النواب خالل الفرتة ال�سابقة يف اجتاه معاجلة االختالالت
كانت �أحد الأ�س�س التي ا�ستند عليها اجلهاز يف مبادرته ب�ش�أن اللقاء املو�سع .
كما البد من الت�أكيد هنا ب�أن مقومات التطوير ل�ل�أداء اليقع عاتقها على
ال��وح��دات االقت�صادية فقط بل يجب �أن تت�ضافر كافة اجلهود ملختلف
ال�سلطات والأجهزة يف الدولة يف هذا االجتاه .
من جانب �آخر ف�إنه البد من التنويه �إىل �أن الإ�صالحات الإدارية  -على عك�س
الإ�صالحات الأخرى  -تتطلب حزمة متكاملة من املهام يجب تنفيذها بالتوازي
ودون نق�صان  ،حتى حتقق �أهدافها كما �أنها قد حتتاج لفرتة زمنية طويلة
ً
ن�سبيا حتى ت�ؤتي ثمارها  ،وهو ما ي�ستدعي جهود منظمة وفق برامج وا�ضحة
يف التنفيذ ومثابرة مدعومة ب�آليات متابعة م�ستمرة وتقييم دائم للنتائج وذلك
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ل�ضمان �إال تتحول عملية التطوير �إىل عملية حت�سني جزئي ال حتقق الأهداف  ..كما �أود لفت االنتباه �إىل ق�ضيتني �أ�سا�سيتني :
�أو عملية ترميم لبع�ض االختالالت �سرعان ما ت�ؤدي �إىل م�شاكل فادحة .
الق�ضيةالأوىل :اخللل الذي تعاين منه �شبكات الطرق ومتطلبات املحافظة عليها
�إال �أن ذلك ال يعني الت�أخري �أو املماطلة يف التنفيذ خا�صة و�أن العديد من من خالل �صيانتها لتحقيق العائد املرجو منها حيث تظهر م�ؤ�شرات الأداء ل�صندوق
االختالالت التي حتتاج �إىل معاجلات عاجلة قد ال ترتبط من حيث التوقيت �صيانة الطرق عن وجود فجوة قائمة بني املوارد املخ�ص�صة لذلك ومتطلبات تنفيذ
بربامج التطوير ويف مقدمتها على �سبيل املثال تراكم املديونيات /امل�شاريع ال�صيانة مما ينعك�س ً
�سلبا على امل�ستوى العام للطرق وتزايد تدهورها وما ترتب
املتعرثة والأو�ضاع املخزنية وارتفاع ن�سب الفاقد والت�أخري يف �إعداد القوائم
عن ذلك من زيادة احلوادث بالإ�ضافة �إىل حتمل الدولة �أعباء مالية يف الأمد
املالية  /الق�صور يف �إعداد املوازنات ال�سنوية وغريها من االختالالت التي
تتطلب معاجلات عاجلة من خالل برامج عمل ا�ستثنائية يتم تنفيذها من املنظور يف �سبيل �إعادة ت�أهيل تلك الطرق .
يةق� ضالثانية :فتتمثل يف الفجوة القائمة والتي تعاين منها م�ؤ�س�سة
أما ال
قبل فرق عمل ت�ضم عدد ًا حمدود ًا من املتخ�ص�صني وفق �آليات عمل وا�ضحة �
توفر نتائج موثقة ميكن االعتماد عليها من قبل الإدارة العليا يف الوحدات وهيئة الت�أمينات بني مواردها وعوائدها اال�ستثمارية والتزاماتها الت�أمينية يف
الأمد املنظور وهو ما ي�شكل موقف حرج والتزامات على اخلزينة العامة خا�صة
باتخاذ الإجراءات الالزمة حيال تلك االختالالت .
يف ظل حمدودية جماالت اال�ستثمار املتاحة والآمنة وتوا�ضع العائد منها.

اءاملجل� س :
أع� ض
الأخوة/رئي� سو�

اءاملجل� س :
أع� ض
�أ�سمحويل يف اجلزء الثاين من هذه املداخلة �أن �أتناول بع�ض الق�ضايا املتعلقة الأخوة/رئي� سو�
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بال�صناديق اخلا�صة بالإ�ضافة �إىل �أهم امل�ؤ�شرات التي �أظهرتها نتائج تنفيذ وقبيل اختتام هذه املداخلة يتبقى �إي�ضاح ًا ومقرتح ًا :
امل��وازن��ات امل�ستقلة وامللحقة حيث �أظهرت �أعمال املراجعة لأو��ض��اع تلك
أما�الإي� ضاح :فيتعلق باجلزئية التي وردت بتقرير اللجنة  ،ب�ش�أن الأرقام
ال�صناديق �أن بع�ضها مت �إن�شا�ؤها بدون ر�ؤية �إ�سرتاتيجيه ووظيفة وا�ضحة
وحمدده و�أهداف قابله للقيا�س يف ظل عدم حتديد وا�ضح لعالقتها باجلهة الواردة باحل�ساب اخلتامي لوحدات القطاع االقت�صادي وذلك يف ال�صفحة
( )79والتي �أ�شارت (ب�أن اجلهاز قد راجع �أرقام ًا غري نهائية وغري حقيقية،
امل�شرفة عليها والقوانني النافذة .
بالإ�ضافة �إىل �أن الوظائف التي �أنيطت بها كانت والزال��ت ت��ؤدى من قبل وال تعرب عن الواقع .)! ...
الأج �ه��زة احلكومية املعنية  ،الأم��ر ال��ذي ترتب عليه ظهور العديد من وبالرغم من �أنه قد �سبق التو�ضيح لهذا اجلانب عندما �أثري ب�شكل �أو ب�آخر
الإختالالت وجوانب الق�صور التي رافقت �أداء تلك ال�صناديق �سواء املتعلقة يف ال�سنوات املا�ضية وحتديد ًا خالل مداخلتي أ�م��ام جمل�سكم املوقر عند
باجلوانب الت�شريعية والهيكلية والتنظيمية �أو املتعلقة ب�إدارة مواردها ال�سنوية مناق�شة احل�ساب اخلتامي ملوازنات الوحدات االقت�صادية لعام 2005م
�أو املتعلقة مب�ستوى تنفيذها للأن�شطة واملهام املناطة بها وهو ما ميثل �أهم � ..إال �أنه من الوا�ضح �أنه الزال هناك التبا�س يف هذا اجلانب وهو ما بدا
التحديات الآنية وامل�ستقبلية يف مدى قدرة بع�ض تلك ال�صناديق للإيفاء وا�ضح ًا فيما ورد بتقرير اللجنة على النحو ال�سابق الإ�شارة �إليه .
بالتزاماتها يف الأجل القريب �أو املنظور الأمر الذي يتطلب يف تقديرنا �إجراء ويف تقديرنا �أن هذا القول يكتنفه الكثري من الغمو�ض على نحو قد يعطي
الدرا�سة التقييمية لأو�ضاع تلك ال�صناديق يف الوقت احلايل مع اال�ستفادة
لقارئ التقرير دالالت غري حقيقية وا�ستنتاجات خاطئة وتلقي بامل�سئولية
من نتائج الدرا�سات ال�سابقة املعدة بهذا ال�ش�أن واخل��روج بر�ؤية وا�ضحة
على غري املعنيني بها.
و�شفافة ملعاجلة �أو�ضاع تلك ال�صناديق ومبا يكفل الآتي :
• إ�ع��ادة النظر يف ال�صناديق التي ت��ؤدي وظائف ال تتواكب مع املتغريات التي
حدثت يف دور ووظيفة الدولة .
•دمج ال�صناديق التي ت�ؤدي وظائف مت�شابهه .
•�إعادة النظر يف مدى ا�ستمرارية ال�صناديق التي �أن�شئت ملهام ذات طبيعة م�ؤقتة.
كما �أ�سفرت �أي�ضا �أعمال الفح�ص واملراجعة لنتائج تنفيذ موازنات الوحدات
امل�ستقلة وامللحقة وال�صناديق اخلا�صة للعام  2008م عن الآتي :
•حتقيق وفر يف ا�ستخدامات الباب الرابع ( م�شاريع قيد التنفيذ ) يف معظم
الوحدات وال�صناديق ومبا ن�سبته  % 65من �إجمايل التقديرات املعتمدة.
•قيام العديد من الوحدات امل�ستقلة وال�صناديق اخلا�صة باملبالغة يف �صرف
املكاف�آت واحلوافز التي بلغ التجاوز فيها ما ن�سبته ( )% 187من �إجمايل
التقديرات املعتمدة .
•ا�ستمرار مواجهة بع�ض النفقات اخلا�صة ببع�ض اجلهات الإ�شرافية من موارد
ال�صناديق الأمر الذي ي�ؤثر على �أداء الوظائف الأ�سا�سية املناطة بتلك ال�صناديق.
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مجلس الشورى يناقش تقارير الجهاز حول نتائج مراجعة الحساب الختامي
:
فالثابت
الناحية القانونية� :أن الإدارة العليا على م�ستوى وح��دات القطاع
من •

االقت�صادي هي امل�سئولة عن �إقفال احل�سابات و�إعداد البيانات املالية مبا
ي�ضمن امل�صادقة عليها وتقدميها �إىل اجلهات املعنية يف املواعيد القانونية
املقررة وذلك يف موعد �أق�صاه ثالثة �أ�شهر من تاريخ انتهاء ال�سنة املالية.
��الناحية العملية :ف ��إن ع��دد م��ن وح ��دات القطاع االقت�صادي
•نم
ال تلتزم ب�إقفال ح�ساباتها يف املواعيد القانونية ب�سبب العديد من
العوامل واالختالالت املتعلقة بقدرات الكادر املحا�سبي وكفاءة الأنظمة
املحا�سبية واملالية ونظم املعلومات وبفاعلية �آليات الإ�شراف واملتابعة ...
�إال �أنه و�أمام الألتزامات القانونية لتلك الوحدات ف�إنها تكتفي بتقدمي
بياناتها املالية ال�سنوية �إىل وزارة املالية وفق النماذج املعتمدة لذلك
وقبل القيام بالت�سويات اجلردية واملحا�سبية والتي تتم يف كثري من
احلاالت بعد �صدور احل�سابات اخلتامية التجميعية من وزارة املالية .
من جانب �آخر فان الت�أخري يف �إقفال احل�سابات للعديد من الوحدات يرتاوح
بني �سنة �إىل عدة �سنوات وه��ذا الت�أخري يحمل اجلهاز �أعباء كبرية نظر ًا
ملراجعته للح�سابات اخلتامية التجميعية لغر�ض الوفاء بالتزاماته الد�ستورية
ً
التزاما
ومن ثم قيامه مرة �أخرى باملراجعة و�إبداء الر�أي يف القوائم املالية
بالن�صو�ص القانونية  ...وبالرغم من اجلهود املبذولة من قبل اجلهاز ووزارة
املالية يف هذا اخل�صو�ص وما نتج عنه من حت�سن يف تقلي�ص فرتات الت�أخري
�إال �أنه الزالت هناك عدد من الوحدات تعاين من الت�أخري يف �إقفال ح�ساباتها.
•يف املقابل ف�إن وزارة املالية حتر�ص يف احل�صول على البيانات املالية
على م�ستوى كافة الوحدات االقت�صادية يف املواعيد القانونية لإعداد
احل�ساب اخلتامي التجميعي على امل�ستوى الكلي مب��ا يكفل الوفاء
بالتزاماتها الد�ستورية جتاه جمل�س النواب خا�صة �أن البيانات املالية
املقدمة �إليها على م�ستوى الوحدات خمتومة بختم تلك اجلهات .
و�إزاء هذه الإ�شكالية املتمثلة يف عدم قدرة بع�ض الوحدات يف تقدمي بيانات
مالية نهائية يف املواعيد القانونية وااللتزامات الد�ستورية لوزارة املالية حيث
ال ت�سمح تلك االلتزامات بالت�أجيل يف �إعداد احل�سابات اخلتامية �أو الت�أخري
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يف تقدميها ملجل�س النواب � ...أمام هذه الإ�شكالية حتديد ًا ت�أتي �أهمية الدور
الرقابي للجهاز من خالل :
•وفائه ب�إلتزاماته الد�ستورية نتيجة قيامه بالعديد من الإجراءات والتي
�أث�م��رت يف �أجن��از اجلهاز لتقريره ال�سنوي عن مراجعة احل�سابات
اخلتامية يف وقت قيا�سي بالرغم من ت�أخر وروده من وزارة املالية .
•التزامه مبتطلبات العمل الرقابي من خالل الإف�صاح عن حتفظه مبدى
مطابقة �أرق��ام احل�ساب اخلتامي مع ما تظهره الدفاتر وال�سجالت
املحا�سبية  ...فالثابت مهني ًا �أن ما ورد بتقرير اجلهاز من حتفظ ب�ش�أن
�أرقام احل�سابات اخلتامية يتفق ومعايري الرقابة املعتمدة ويت�سق و�أف�ضل
املمار�سات الدولية وي�ستجيب ملتطلبات الإف�صاح وال�شفافية وهو ما
يح�سب له بتقارير الهيئات واملنظمات الدولية .
من جانب �آخر ً
وبعيدا عن املبالغة �أو التب�سيط وبا�ستثناء وحدتني فقط ف�إن الفروقات الناجتة
من االختالف بني �أرق��ام احل�ساب اخلتامي و�أرق��ام القوائم املالية رغم �أهميتها التي ترقى
للتحفظ �إال �أنها تظل غري جوهرية  ،كما �أن �أهميتها الن�سبية تظل حمدودة �سوا ًء على امل�ستوى
الكلي ال�ستخدامات املوازنة اجلارية �أو على م�ستوى كل وحده بذاتها .
فيما يتعلق بالوحدتني امل�ستثناه وال�سابق الإ�شارة �إليهما وهي �شركة توزيع املنتجات
ً
ونظرا للأهمية الن�سبية للفروقات فقد حر�ص
النفطية  ،وال�شركة اليمنية للغاز
تقرير اجلهاز على توفري البيانات الالزمة مبا ي�سمح بتقدير حجم وطبيعة الآثار
املرتتبة على تلك الفروقات .
خللل قائم ...بقدر ما
�إن ما �أود الت�أكيد عليه �أننا ل�سنا يف معر�ض تربير ٍ
ن�سعى �إىل تقدمي �إي�ضاحات كافية ت�سمح بتقييم مو�ضوعي للخلل القائم ومن
ثم تقدير �آثاره  ...بعيد ًا عن املبالغة والتهويل �أو التب�سيط والتهوين وبقدر
ما ي�سهم يف التعرف على �أ�سبابه ومن ثم �أ�ساليب معاجلته .
ويف �ضوء ما �سبق اي�ضاحه ف ��إن الأم��ر يتطلب �إل��زام ق�ي��ادات الوحدات
االقت�صادية ب�إقفال ح�ساباتها يف املواعيد القانونية مبا ي�ضمن تطابق بيانات
احل�ساب اخلتامي على م�ستوى الوحدات مع ما هو ظاهر يف دفاترها ومبا
ي�سمح للجهاز من مراجعة القوائم املالية لتلك اجلهات والت�أكد من تطابقها
مع بيانات احل�ساب اخلتامي ويف نف�س الوقت ي�سمح لوزارة املالية ب�إعداد
احل�ساب اخلتامي التجميعي الكلي على م�ستوى جميع الوحدات االقت�صادية
والذي يكون متطابق ًا مع بيانات القوائم املالية .
ولعل ما ورد يف هذا الإي�ضاح ما يكفي لإزالة االلتبا�س القائم و�إعادة النظر
فيما ورد من تو�صيات بهذا اخل�صو�ص .
أما املقرتح :فيتعلق بدرا�سة �إمكانية �إعادة النظر يف بع�ض التو�صيات
•�
الواردة يف التقرير مبا ي�ضمن �شمولية النطاق الذي ت�ستهدفه وتتالفى
الق�صور الذي �شاب بع�ضها خا�صة فيما يتعلق بقطع الإعانة وا�ستعادة
الأم ��وال امل�ستثمرة �إىل ح�ساب احلكومة ع��ام وال ��واردة يف التو�صية
العا�شرة لعدم وجود مثل ذلك يف الواقع العملي  ،مع الأخذ يف االعتبار
التوجه الراهن نحو حوكمة وحدات القطاع االقت�صادي .
ويف الأخري �أكرر ال�شكر والتقدير للأخ الأ�ستاذ /عبد العزيز عبد الغني رئي�س املجل�س
والأخوة �أع�ضاء املجل�س وجلانه الفنية ً
متمنيا للجميع املزيد من النجاح والتقدم .
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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د.مجور يفتتح أعمال اللقاء
السنوي التاسع عشر لقيادات
الجهاز في مدينة عدن
عبدالباريحمموداخلرا�ساين
أعــــدالتقرير/
�
خالدعليزهرة
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برعاية كرمية من فخامة الأخ/ع�ل��ي عبداهلل
�صالح -رئي�س اجلمهورية وحت��ت �شعار (من
اجل بيئة فاعلة لتعزيز العمل الرقابي) انعقد
اللقاء ال�سنوي التا�سع ع�شر لقيادات اجلهاز
امل��رك��زي ل�ل��رق��اب��ة وامل�ح��ا��س�ب��ة يف م��دي�ن��ة ع��دن
(ثغر اليمن البا�سم) وذل��ك خ�لال الفرتة من
2010/4/-5 3م ،حيث افتتح فعاليات
اللقاء دول��ة الأخ/د.ع �ل��ي حممد جم��ور -رئي�س
جمل�س ال � ��وزراء ،وق��د ح�ضر فعالية اجلل�سة
االفتتاحية ع��دد من الإخ��وة ال��وزراء وال�ضيوف

املدعوين بالإ�ضافة �إىل حمافظ حمافظة عدن
وكذا امل�شاركني من قيادات اجلهاز على ر�أ�سهم
الأخ/د.عبداهلل عبداهلل ال�سنفي -رئي�س اجلهاز
والأخ/د.عبيد �سعد �شرمي  -نائب رئي�س اجلهاز
وكذا وكالء اجلهاز والوكالء امل�ساعدين ومديري
العموم يف رئا�سة اجلهاز وفروعه يف املحافظات،
عالوة على عدد من كوادر اجلهاز املربزين الذين
ح�ضروا لغر�ض تكرميهم ..وهو تقليد متبع �سنويا
يف هذه املنا�سبة.
ويف اجلل�سة االفتتاحية ال�ت��ي ع�ق��دت يف قاعة

فل�سطني �ألقيت بهذه املنا�سبة عدد من الكلمات
من قبل دولة الأخ/د.علي حممد جمور – رئي�س
جم�ل����س ال� � ��وزراء ،والأخ/د.ع�� �ب� ��داهلل ع�ب��داهلل
ال�سنفي -رئي�س اجل�ه��از ،والأخ/د.ع �ب �ي��د �سعد
��ش��رمي -نائب رئي�س اجل�ه��از – رئي�س اللجنة
التح�ضريية للقاء.
ويف م�ستهل الكلمة التي �ألقاها دولة الأخ/رئي�س
جمل�س ال ��وزراء �أع��رب عن �سعادته وه��و يفتتح
�أع �م��ال اللقاء ال�سنوي التا�سع ع�شر لقيادات
اجلهاز ،كما نقل للم�شاركني حتيات فخامة رئي�س
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اجلمهورية ومباركته لأعمال للقاء ومتنياته الطيبة
للقاء بالتوفيق والنجاح مبا يج�سد التطلعات لدور
�أكرث ت�أثريا للجهاز يف الرقابة على املال العام ويف
تدعيم نظام امل�ساءلة العامة ومكافحة الف�ساد.
و أ�� �ش��اد د/جم ��ور مبدينة ع��دن ال�ت��ي احت�ضنت
اللقاء ..منوها �إىل انها باحت�ضانها هذا اللقاء
ت�ؤكد ح�ضورها ودورها كمدينة احت�ضنت ق�ضية
ال��وط��ن ال �ك�برى ون�سجت تبا�شريها علم هذا
الوطن ال��ذي رف��رف ب�شموخ معلنا انتهاء عهد
م��ن التخلف الإم��ام��ي الكهنوتي واال�ستعماري
البغي�ض ..و�أردف قائال« :وفيما نحن نقف على
م�سافة زمنية ق�صرية من حلول الذكرى الع�شرين
لإعادة حتقيق الوحدة اليمنية يف الثاين والع�شرين
من مايو1990م ..يجدر بنا ان ن�ستعيد ذلك
اليوم الذي �أعطى عدن بعدا ا�ستثنائيا يف ذاكرة
�شعبنا ال�ي�م�ن��ي ..حينما رف ��رف ع�ل��م ال��وح��دة
عاليا على ثراها الطاهر معلنا انتهاء التمزق
والت�شطري وتد�شني العهد الوحدوي املجيد ..يف
أ�ج��واء منا�سبة وطنية ..بعظمة اليوم الوطني..
ي�شمخ اليمن امل��وح��د ..وتتقزم م�شاريع الفرقة
والتمزق وكل قول �أو فعل يريد ان ي�س ّود �صفحة
التاريخ النا�صع لهذا الوطن و�شعبه واجنازاته
اخلالدة» ،كما �أكد دولته بان التاريخ لن يعود �إىل

ال��وراء ،وان الوحدة اليمنية هي خيار م�صريي
لل�شعب اليمني الذي ميتلك �إرادة �صلبة وع�صية
على معاول الهدم ..وم�شريا �إىل انه ال جمال يف
الوطن �إال للإرادات اخلرية ولكل م�شروع يت�أ�س�س
على �أر�ضية من ال�شراكة الوطنية الكاملة ويعرتف
بقيم احلرية والدميقراطية وال�ت��داول ال�سلمي
لل�سلطة عرب الأدوات الد�ستورية.
وفيما يتعلق بالأهمية التي يكت�سبها اللقاء قال
دولة الأخ/رئي�س جمل�س الوزراء« :ان انعقاد هذا
اللقاء يكت�سب �أهمية ا�ستثنائية يف هذه املرحلة
التي ت�شهد بدورها توجها ا�ستثنائيا يف �سيا�سات
ال��دول��ة ب��اجت��اه حت�سني م ��وارد املالية العامة..
والإف ��ادة الق�صوى من امل��وارد املتاحة ملواجهة
ا�ستحقاق التنمية».
وفيما يتعلق بال�شعار ال��ذي رف�ع��ه ال�ل�ق��اء قال
دولته خماطبا احل�ضور� « :إذا كان �شعار لقاءكم
ال�سنوي التا�سع ع�شر يتطرق �إىل بيئة الأداء
الداخلي للجهاز ..وحت�سني �أداءه املهني الرقابي
واملحا�سبي ،فان ما �سيخرج به اللقاء ت�أ�سي�سا
على ه��ذا ال�شعار ينبغي ان يتناغم ب�شكل كلي
مع ما يفرت�ضه الدور املحوري للجهاز يف ترجمة
�سيا�سات ال��دول��ة واحلكومة وتوجهاتها ..ومبا
ي�سهم يف حت��وي��ل �سيا�سات ال��دول��ة واحلكومة

وت��وج�ه��ات�ه��ا �إىل ال �ت��زام��ات م�ب��ا��ش��رة تنه�ض
باجنازها على الواقع كل وح��دات الدولة بت�أثري
الدور املحوري الرقابي واملحا�سبي للجهاز».
وقد جدد دولته التزام احلكومة جتاه الدور الرقابي
واملحا�سبي الذي ينه�ض به اجلهاز يف الرقابة على
املال العام وتدعيم نظام امل�ساءلة العامة ومكافحة
الف�ساد وتعزيز الأداء املايل والإداري يف الوحدات
احلكومية ،وك��ذا إ�مي��ان احلكومة ب��ان دع��م ذلك
الدور يربز من خالل التعامل االيجابي مع تقارير
اجلهاز وتنفيذ تو�صياته ،كما �أكد دولته على اهتمام
احلكومة وتفاعلها امل�ستمر مع املبادرات النوعية
التي يتبناها اجلهاز ..كتلك التي �أثمرت عقد لقاء
مو�سع لوحدات القطاع االقت�صادي يف �أغ�سط�س
من العام املن�صرم والذي قدمت له احلكومة كافة
�أ�شكال الدعم امل�ؤ�س�سي وامل��ايل ل�ضمان جناحه،
كما �أ�شاد بدور اجلهاز بهذا ال�ش�أن م�ؤكدا بان هذه
املبادرات النوعية التي يقوم بها اجلهاز �سوف تكون
حمل تقدير ودعم وم�ساندة من احلكومة.
أ�م� ��ا ف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��ال �ت �ط��ورات وامل �� �س �ت �ج��دات
االق�ت���ص��ادي��ة وامل��ال �ي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة والتقنية
املتالحقة والإج ��راءات التي اتخذتها احلكومة
لإ�صالح الو�ضع النقدي وحت�سني بيئة التجارة
وم��وارد املالية العامة وما يتطلبه ذلك من دور
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ا�ستثنائي م��ن اجل�ه��از وم��ا يتطلبه ذل��ك ال��دور
من تطوير م�ستمر للقدرات املهنية والتنظيمية
ل�ق�ي��ادات وك ��وادر اجل�ه��از وك��ذا م��ن التو�سع يف
رقابة الأداء والرقابة القانونية والرقابة على
البيئة ،وك��ذا حماربة الف�ساد ..قال دول��ة الأخ/
رئي�س جمل�س ال��وزراء خماطبا قيادات وك��وادر
اجلهاز�« :إنكم �أكرث �إدراكا للتطورات وامل�ستجدات
املتالحقة ..التي ت�شهدها البنية االقت�صادية
واملالية واالجتماعية والتقنية ،تلك التطورات التي
دفعت احلكومة �إىل اتخاذ جملة من الإج��راءات
على ال�صعيدين االقت�صادي واملايل ..م�ستهدفة
�إ�صالح الو�ضع النقدي ،وحت�سني بيئة التجارة،
وم� � ��وارد امل��ال �ي��ة ال �ع��ام��ة ،وان
تطورات كهذه ..مبا

ت�ف��ر��ض��ه م��ن حت��دي��ات ع�ل��ى م���س�ت��وى التنفيذ اجلهاز قد �ألقى كلمة هامة ا�ستهلها بالرتحيب
وااللتزام وال�سيطرة على التداعيات ال�سلبية ..ب��دول��ة الأخ/رئ �ي ����س جمل�س ال� ��وزراء حل�ضوره
ت�ستوجب دورا ا�ستثنائيا للجهاز ،ومن البديهي ان برغم م�شاغله وارتباطاته العديدة ..ثم تطرق
قيام اجلهاز بهذا الدور ي�ستوجب التزاما حقيقيا �إىل املعاين والدالالت التي حتملها اختيار مدينة
بالتطوير امل�ستمر لقدراته املهنية والتنظيمية ..عدن لعقد اللقاء ال�سنوي التا�سع ع�شر لقيادات
وقدرا عاليا من الأداء وااللتزام من قبل قياداته اجلهاز والتي كانت يف طليعتها �آليات الالمركزية
وكوادره ،وعليه ف�إننا نتوقع ان ي�شهد دور اجلهاز املتبعة من قبل اجلهاز ،وكذا فيما يتعلق بتوقيت
يف هذه املرحلة ..تو�سعا يف جمال تقييم الأداء ،عقد اللقاء مع اق�تراب احتفاالت �شعبنا بالعيد
�سواء على م�ستوى الوحدات اخلا�ضعة لرقابته ..الع�شرين لإعادة حتقيق الوحدة اليمنية املباركة
�أو على م�ستوى اخلطة اخلم�سية ،ونتوقع كذلك وملا ملدينة عدن من دور ريادي يف حتقيق الوحدة
تفعيال لهذا الدور يف جمال الرقابة القانونية ..وقيام اجلمهورية اليمنية.
والرقابة على البيئة ..واال�ستفادة من خرباته ،ثم انتقل الدكتور/عبداهلل ال�سنفي بعد ذلك
وم��ا ت�ستوجبه م�سئولياته املهنية يف �إع ��داد �إىل ت�سليط ال�ضوء ب�إيجاز على أ�ه��م النتائج
�إ�سرتاتيجية وطنية ملكافحة الف�ساد..ال�شراكة مع االي�ج��اب�ي��ة امل��رت�ب�ط��ة بالعمل ال��رق��اب��ي التي
حتققت خالل العام املن�صرم2009م ،ونظرا
الهيئة الوطنية العليا ملكافحة الف�ساد».
وكان الأ�ستاذ الدكتور/عبداهلل عبداهلل لأهمية ذلك فقد ر�أينا �إيراده كامال كما جاء
ال �� �س �ن �ف��ي  -رئ�ي����س بن�ص الكلمة كما يلي:
«يف جمال حتديث البناء امل�ؤ�س�سي للجهاز :فقد
ا�ستمرت اجلهود يف اجتاه
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الو�صول مبخرجات م�شروع �إعادة هيكلة اجلهاز
�إىل �صياغتها النهائية يف ��ض��وء امل�لاح�ظ��ات
النهائية للجنة الت�سيري وتبذل جهود ًا حثيثة للبدء
يف اتخاذ الإج ��راءات العملية لتطبيق مكونات
امل�شروع خ�لال الفرتة القادمة ومب��ا ي ��ؤدي �إىل
تطوير ج��ذري يف ال�ب�ن��اء التنظيمي وتو�صيف
حديث للوظائف وتعديالت هامة يف قانون اجلهاز
مبا يتالءم واملتغريات التي طر�أت على مفاهيم
و�أهداف العمل الرقابي بالإ�ضافة �إىل حت�سني يف
�أنظمة العمل الداخلي.
��ادر الفني :حيث
�� ك
أهيل وتطوير ال
�� ال ت�
يف جم
�شهد ن�شاط التدريب والت�أهيل حت�سن ن�سبي �شمل
الأن�شطة التدريبية �سواء على امل�ستوى الداخلي
مبركز التدريب �أو على امل�ستوى املحلي و اخلارجي
ح�ي��ث ب�ل��غ ع��دد امل �ت��درب�ين خ�ل�ال عام2009م
( )1115متدربا.
��
ال يف جم
الرقابة املالية :فقد ا�ستمرت جهود
اجلهاز يف تطوير �أدائ��ه يف جمال الرقابة املالية

ب�شقيها النظامي واملحا�سبي مبا ي�ضمن الوفاء
بالتزاماته القانونية ،وجتدر الإ�شارة �إىل ان املهام
الطارئة والتي يتم تنفيذها بناء على طلب ال�سلطات
املخت�صة �سواء من رئا�سة اجلمهورية �أو جمل�س
ال�ن��واب �أو جمل�س ال��وزراء �أو ال�سلطة الق�ضائية
باعتبارها ق�ضايا ملحة ذات طبيعة فنية مرتبطة
باملال العام ،ان تلك املهام الطارئة وم��ا تتطلبه
من �أعباء �إ�ضافية تنعك�س بال�ضرورة على م�ستوى
تنفيذ اخلطة �إال انها تظل مقيا�سا لقدرة اجلهاز
على تلبية احتياجات الأطراف املعينة وامل�ستفيدة
من �أعماله وم�ؤ�شرات مل�ستوى الثقة التي يحظى بها
اجلهاز من قبل تلك اجلهات.
هذا وقد بلغت عدد التقارير ال�صادرة عن اجلهاز
خالل عام2009م ( )1399تقريرا ،وتت�ضمن
تلك التقارير تقييما لأنظمة الرقابة الداخلية

وحتديدا لالختالالت التي ت�شوب �أداء الوحدات
اخل��ا��ض�ع��ة ل��رق��اب��ة اجل �ه��از ور� �ص��د املخالفات
والأخ �ط��اء وحت��دي��د �أ�سبابها وامل�سئولية عنها
ومقرتحات املعاجلة الأم��ر الذي ي�سمح للجهات
الإ�شرافية ممثلة يف جمل�س ال��وزراء وال��وزارات
املعنية من التعرف على االختالالت التي ت�شوب
تلك الوحدات ،كما انها ت�سهم يف تقييم م�ستوى
�أداء القيادات امل�سئولة عن ت�سيريها مبا يدعم
من امل�ساءلة الإدارية وي�سمح مبحا�سبة املق�صرين
وي�ساعد على ت�لايف الأخ�ط��اء ومعاجلة جوانب
الق�صور القائمة.
يفال جم
��تدعيم نظام امل�ساءلة العامة :فقد

العدد20يونيــو2010م

35

أنشطة وفعاليات
لإخوةوالأخوات:
ا�ستطاع اجلهاز ال��وف��اء بالتزاماته الد�ستورية حيث �أثمرت تلك اجلهود م�صادقة جمل�س النواب ا
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والقانونية جتاه جمل�س النواب فيما يتعلق بتقدمي
تقاريره عن نتائج تنفيذ املوازنة العامة للدولة
وموازنة وح��دات القطاع االقت�صادي والوحدات
امل�ستقلة وامللحقة وذلك يف وقت قيا�سي على نحو
ي�سمح للمجل�س من ممار�سة رقابته على �أعمال
احلكومة والتعرف على الطريقة التي �أديرت بها
الأم��وال العامة ومدى الكفاءة يف ا�ستخدام تلك
املوارد والفعالية يف حتقيق الأهداف املر�سومة لها
بالإ�ضافة �إىل تقييم لل�سيا�سات املالية والنقدية
والآث��ار التنموية واالجتماعية املرتبطة بنتائج
تنفيذ تلك املوازنات �إىل جانب ر�صد االختالالت
التي ق��د ت�شوب الأداء احل�ك��وم��ي ..ومب��ا يدعم
بالنتيجة نظام امل�ساءلة الربملانية.
ل�خ��وة
وال�ث��اب��ت لدينا م��ن خ�لال امل��داخ�لات ل� إ
�أع�ضاء جمل�سي ال�ن��واب وال�شورى واملناق�شات
يف اللجان الفنية التابعة للمجل�سني والتو�صيات
ال�صادرة عنها ان تقارير اجلهاز حتظى بقدر
عال من الثقة وامل�صداقية كما انها تلبي بقدر
مالئم احتياجات جمل�سي النواب وال�شورى.
كما �أود التنويه يف ه��ذا ال�سياق �إىل ان جتربة
اجلهاز يف مراجعة احل�سابات اخلتامية لنتائج
تنفيذ املوازنات قد حظيت ب�إ�شادة وتقدير من
قبل فريق اخل�براء الفرن�سي واملغربي امل�شرفني
على تنفيذ م�شروع التعاون اليمني الفرن�سي ..ومن
جانب �آخر فان جتربة العمل الرقابي باجلهاز قد
حظيت بتقدير وزارة التخطيط والتعاون الدويل
يف جمهورية �أملانيا االحتادية والتي أ�ك��دت على
�أهمية و�ضرورة متديد م�شروع التعاون الأمل��اين
اليمني خا�صة فيما يتعلق بالأن�شطة املتعلقة
بالعمل الرقابي للجهاز.
�� ال مكافحة الف�ساد :وتنفيذا ل�سيا�سات
يف جم
اجلهاز فقد توا�صلت اجلهود يف اجتاه مكافحة
الف�ساد �سواء يف اجلانب الت�شريعي �أو تدعيم
�آليات املكافحة �أو تعزيز امل�ساءلة ..ففي �إطار
امل�ساهمة يف حتديث وتطوير الت�شريعات والقوانني
النافذة فانه ال بد من التنويه �إىل اجلهود املبذولة
من جانب اجلهاز يف جلنة مكافحة غ�سل الأموال

على االتفاقية الدولية ملكافحة غ�سل الأم��وال
ومتويل الإره��اب وكذا �صدور القانون رقم ()1
ل�سنة 2010م وكالهما �ساهما يف حت�سني
املكانة الدولية لبالدنا يف هذا املجال.
��ار تدعيم�
ويف�إط
آليات مكافحة الف�ساد :فقد
�شهد جم��ال التعاون مع الهيئة الوطنية العليا
ملكافحة الف�ساد املزيد من التطور العملي والتي
ظهرت معامله يف تنفيذ العديد من املهام الرقابية
امل�شرتكة بني اجلهاز والهيئة وكذا �إحالة عدد من
الق�ضايا املالية الهامة التي وقف عليها اجلهاز �إىل
الهيئة ال�ستكمال �إجراءاتها وفقا الخت�صا�صاتها
بالإ�ضافة �إىل م�ساهمة اجل�ه��از بالتن�سيق مع
الهيئة يف اع��داد م�شروع الإ�سرتاتيجية الوطنية
ملكافحة الف�ساد.
ويف �إطار تدعيم امل�ساءلة القانونية :فان اجلهاز
ي �ح��ر���ص ع �ل��ى ت��وف�ير ال��دع��م ال �ف �ن��ي للجهات
الق�ضائية ب�شان الق�ضايا املحالة �إليها كما انه
يتوىل متابعة ق�ضايا املال العام بالتن�سيق مع مكتب
رئا�سة اجلمهورية وفقا لآليات معتمدة لذلك،
ومن جانب �آخر فان اجلهاز يحر�ص على تدعيم
عالقات التعاون مع ال�سلطة الق�ضائية ممثلة
بنيابات وحماكم الأم��وال العامة وتطوير �آليات
التن�سيق مع تلك اجلهات ويف ه��ذا اخل�صو�ص
فانه يجري الإعداد لعقد اللقاء الت�شاوري الثامن
وال��ذي ي�ضم اجلهاز وال�سلطة الق�ضائية وهيئة
مكافحة الف�ساد واجلهات الأخرى ذات العالقة،
ومن املتوقع انعقاد هذا اللقاء الت�شاوري خالل
العام2010م.
ومن جهة ثانية ويف �إطار الك�شف عن ممار�سات
الف�ساد فقد بلغت ع��دد الق�ضايا وال�ب�لاغ��ات
املرتبطة بجرائم املال العام واملحالة �إىل اجلهات
الق�ضائية خالل العام املن�صرم عدد ()203
ق�ضية وبالغ.

اننا نتفق جميعا من حيث املبد�أ على ان اجلهاز
امل��رك��زي ل�ل��رق��اب��ة وامل�ح��ا��س�ب��ة ا��س�ت�ط��اع خ�لال
املرحلة املا�ضية الوفاء بالتزاماته القانونية وتلبية
احتياجات الأطراف امل�ستفيدة من �أعماله.
علي القول انه الزالت
�إال انه يف املقابل �أجد لزاما ّ
هناك فجوة بني الأداء الفعلي وبني ما نطمح �إليه
من �أداء متميز يتوافق و�أف�ضل املمار�سات املهنية
املعمول بها يف العامل باعتبار ذل��ك هو غايتنا
التي نطمح يف ان ي�صل �إليها �أداء اجلهاز خالل
املرحلة القادمة.
ويف ت �ق��دي��ري ان ال ��وق ��ت ق ��د ح� ��ان ل�ت�ح��دي��د
االحتياجات واملتطلبات الأ�سا�سية التي ت�ضمن
تطوير الأداء الرقابي يف اجتاه حتقيق هذه الغاية
على ان ي�صاحب ذلك �أو ي�سبقه حتديد الآليات
العملية التي ت�ضمن ت�ضييق الفجوة القائمة ومن
هنا ت�أتي �أهمية �شعار هذا اللقاء (من اجل بيئة
فاعلة لتعزيز العمل الرقابي) ويف تقديري �أي�ضا
ان منهج التعامل مع هذا ال�شعار خالل فعاليات
ه��ذا اللقاء يجب ان ي�ستند �أوال على حتديدا
نقاط القوة وال�ضعف بالن�سبة للبيئة الداخلية
للجهاز وان ي�صاحب ذلك حتديد لفر�ص النجاح
التي توفرها البيئة اخلارجية وكذا التهديدات �أو
التحديات التي تفر�ضها ،مع الأخ��ذ يف االعتبار
النقاط التالية:
•ان البيئة اخلارجية توفر فر�ص جناح داعمة
للعمل الرقابي تتمثل يف تزايد الوعي االيجابي
ب�أهمية الدور الذي يقوم به اجلهاز يف حماية
املال العامة ومكافحة الف�ساد وتدعيم نظام
امل�ساءلة وق��د �صاحب ذل��ك ارت�ف��اع م�ستوى
الثقة يف خمرجات اجلهاز ويف املقابل فان
البيئة اخلارجية تفر�ض �أي�ضا حتديات تتمثل
يف تطور وتنوع متطلبات اجلهات امل�ستفيدة
م��ن أ�ع �م��ال اجل�ه��از وه��و م��ا يفر�ض حتديا
ال منا�ص م��ن م��واج�ه�ت��ه ...ب��ل ان الفر�ص
والتحديات – كليهما -متثالن عنا�صر �ضغط
نحو التطوير والتميز.
•ان املحافظة على نقاط القوة بعد ر�صدها
ودع�م�ه��ا وم��ن ث��م ال�ب�ن��اء عليها �إىل جانب
معاجلة نقاط ال�ضعف يف البيئة الداخلية
بعد ت�شخي�صها يعترب عام ًال حا�سم ًا – لي�س
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فقط -لتح�سني الو�ضع الراهن و�إمنا للتهيئة
اجلدية لالنتقال ملرحلة التميز.
ان النقاط ال�سابقة ميكن ان متثل اخللفية التي
ت�ستند عليها عملية النقا�ش للتقارير و�أوراق العمل
املقدمة يف هذا اللقاء ..كما ان مدى الكفاءة يف
�إدارة امل��وارد الب�شرية وت�أهيلها يجب ان ميثل
الإطار احلاكم لهذا النقا�ش.
الإخوةوالأخوات:

..احلق �أقول لكم ..ان جانب هام من التطور الذي
�شهده العمل الرقابي للجهاز يعود الف�ضل فيه �إىل
الدعم ال�لاحم��دود والرعاية امل�ستمرة من قبل
قيادتنا ال�سيا�سية ممثلة بفخامة الأخ الرئي�س/
علي عبداهلل �صالح -رئي�س اجلمهورية -حفظه
اهلل ..ان ه��ذا ال��دع��م وتلك الرعاية ت�ستندان
على ر�ؤية وا�ضحة لأهمية العمل الرقابي للجهاز
را�سخ ب�ضرورة التطوير امل�ستمر لأدائه
و� ٍ
إدراك ٍ
وتفعيل نتائج �أعماله ليمثل هذا الدعم عالمة
م�ضيئة متيز م�سرية العمل الرقابي يف بالدنا
وهو ما نفخر به ونعتز فيه م�ؤكدين لفخامته على
حر�ص جميع قيادات اجلهاز وك��ادره الفني ان
يكونوا عند م�ستوى هذه الثقة والرعاية.

الإخوةقياداتاجلهاز:

بعد انتهاء فعاليات اجلل�سة االفتتاحية للقاء التي
�أقيمت يف قاعة فل�سطني ،مت االنتقال مبا�شرة
لعقد جل�سات العمل يف قاعة جامعة عدن ،حيث
مت عقد ( )9جل�سات عمل متوا�صلة على مدى
ثالثة �أيام2010/4/5-3(:م) ومت خاللها
عر�ض ومناق�شة عدد( )13تقرير ًا وورقة عمل
يف �إطار املحاور الثالثة التي �أ�شتمل عليها اللقاء
ويف طليعة ذلك عر�ض ومناق�شة التقرير اخلا�ص
بتقييم م�ستوى تنفيذ تو�صيات اللقاء ال�سابق ثم
عر�ض ومناق�شة التقرير التقييمي مل�ستوى تنفيذ
اخلطة الرقابية للجهاز للعام ال�سابق2009م
بالإ�ضافة �إىل التطرق لالجتاهات وامل�ؤ�شرات
العامة للخطة الرقابية للجهاز لعام2010م.
ون�ظ��را الن ه��ذا احليز ال يت�سع لتقدمي عر�ض
مف�صل ملحتويات وم�ضامني تلك التقارير و�أوراق
العمل ،ف�سوف نكتفي ب�إيراد عناوين تلك التقارير
و�أوراق العمل والهدف العام لكل منها ،كما يلي:
1 .1تقرير حول م�ستويات تنفيذ تو�صيات اللقاء
ال�سنوي الثامن ع�شر مقدم من جلنة متابعة
تنفيذ ال�ت��و��ص�ي��ات ،وق��د �أو��ض�ح��ت اللجنة
يف تقريرها تنفيذ عدد( )9تو�صيات من
إ�ج �م��ايل ع��دد التو�صيات البالغة ()12
تو�صية ،يف ح�ين �أو��ض�ح��ت ان التو�صيات
املتبقية ذات طابع م�ستمر تتطلب عملية
تنفيذها فرتة زمنية طويلة.
2 .2تقرير ح��ول م�ستوى تنفيذ خطة التدريب
لعام2009م مقدم م��ن مركز التدريب،
والذي ي�شري �إىل تنفيذ عدد ( )29برناجما
تدريبيا من ا�صل ( )31برناجما تدريبيا يف
�إطار خطة التدريب وخارجها ،وكانت ن�سبة
التنفيذ  % 94مما هو خمطط.
3 .3تقرير ح��ول م�ستوى تنفيذ �أن�شطة م�شاريع
التعاون الفني اليمني الأمل��اين -الأمريكي-
ال�ف��رن���س��ي م�ق��دم��ة م��ن ق�ب��ل م �ق��رري جل��ان
الت�سيري لتلك امل�شاريع وب�إ�شراف الأخ/مدير
ع��ام ال�ت�ع��اون الفني املن�سق ال��وط�ن��ي ،وقد
�أ�شتمل التقرير على حتديد مواقف التنفيذ
لأن�شطة كل م�شروع مع الإ�شارة �إىل ما مل ينفذ
منها و�أ�سباب ذل��ك وال�صعوبات واملعوقات
التي مت الوقوف عليها من خالل التنفيذ.
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�إنني على ثقة من ان مناق�شاتكم اجل��ادة �سوف
ت�سمح ب �ت �ب��ادل الآراء امل��و��ض��وع�ي��ة وال�ت�ف��اع��ل
االيجابي م��ع م��ا تت�ضمنه فعاليات ه��ذا اللقاء
من تقارير و�أوراق عمل على نحو ي�سمح ب�إ�ضافة
�أبعاد �ضرورية عليها وي�سهم يف تاليف �أي نق�ص
�أو ق�صور ي�شوبها مبا ي�ضمن يف الأخري من حتقيق
�شعار اللقاء و�أهدافه واخلروج بتو�صيات عملية يف
اجتاه االرتقاء بالعمل الرقابي للجهاز.
وقد اختتم كلمته بتقدمي ال�شكر والتقدير لدولة
الأخ/رئ �ي ����س جمل�س ال���وزراء والإخ���وة ال ��وزراء
وجميع الإخوة ال�ضيوف ..متمنيا جلميع امل�شاركني
التوفيق يف مهامهم.
وكان يف بداية اجلل�سة االفتتاحية للقاء قد �ألقى
الدكتور/عبيد �شرمي -نائب رئي�س اجلهاز –
رئي�س اللجنة التح�ضريية للقاء كلمة اللجنة
التح�ضريية ا�ستهلها ب�إي�ضاح املعاين وال��دالالت
ال ��ذي يكت�سبها ع�ق��د ال�ل�ق��اء ال���س�ن��وي التا�سع
ع�شر لقيادات اجلهاز يف مدينة عدن العا�صمة

االقت�صادية والتجارية للجمهورية اليمنية ،ومن
ذلك املكانة التي حتتلها مدينة عدن لدى القيادة
ال�سيا�سية وعلى ر�أ�سها فخامة الأخ/علي عبداهلل
�صالح -رئي�س اجلمهورية -حفظه اهلل� ،إ�ضافة
�إىل ما يحر�ص عليه اجلهاز من التهيئة واملواكبة
الرقابية لتوجه الدولة نحو تطبيق احلكم املحلي
وا�سع ال�صالحيات وم��ا يتطلبه ذل��ك من جهد
و�أعباء رقابية �إ�ضافية على منت�سبي اجلهاز يف
حمافظة عدن واملحافظات الأخرى.
كما تطرق الدكتور /عبيد �شرمي �إىل الأه��داف
التي �سيحققها اللقاء ويف طليعتها تبادل اخلربات
واملعارف ووجهات النظر حول كل ما يهم العمل
الرقابي بني قيادات اجلهاز يف الرئا�سة وفروعه
يف املحافظات ،عالوة على الهدف الأ�سا�سي للقاء
وهو تقييم عمل اجلهاز عن العام املا�ضي وعر�ض
ومناق�شة العديد من �أوراق العمل التي تتناول
جوانب يف غاية الأهمية يف جمال العمل املهني
للجهاز كااللتزام بقواعد ال�سلوك املهني من قبل
قيادات ومراجعي اجلهاز واملراجعة البيئية وبناء
ق��درات املراجعني بالإ�ضافة �إىل عالقة اجلهاز
مبنظومة النزاهة وامل�ساءلة ومكافحة الف�ساد،
وتفعيل دور امل��راج�ع��ة ال��داخ�ل�ي��ة يف ال��وح��دات
اخلا�ضعة لرقابة اجلهاز.
وقبل اختتام كلمته نوه الدكتور/عبيد �شرمي �إىل
ان اللقاء ي�شتمل على تكرمي نخبة من املربزين
م��ن أ�ع���ض��اء اجل�ه��از وك � ��وادره ..ت�ق��دي��را للدور
والأعباء التي تقع عليهم وعلى زمالئهم يف جمع
البيانات واملعلومات الالزمة لإعداد التقارير.
ويف خ�ت��ام كلمته ت�ق��دم ال��دك�ت��ور/ع�ب�ي��د �شرمي
بال�شكر لكل من �ساهم يف إ�جن��اح اللقاء ،وقد
خ�ص بالذكر الأخ�/إبراهيم علي هيثم – مدير
فرع اجلهاز بعدن وك��وادر الفرع بالإ�ضافة �إىل
�أع�ضاء اللجنة التح�ضريية و اللجنة التنظيمية
واللجان الأخرى وكذا جامعة عدن.
هذا ويف ختام اجلل�سة االفتتاحية قام دولة الأخ/
رئي�س ال��وزراء و معه الأخ/رئي�س اجلهاز والأخ/
حم��اف��ظ ع ��دن ب�ت�ك��رمي امل�ب�رزي��ن م��ن خمتلف
تكوينات اجلهاز وعلى اختالف تخ�ص�صاتهم وهو
تقليد �سنوي يتبعه اجلهاز مبنا�سبة عقد اللقاء.

عقد جلسات العمل:
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4 .4تقرير ح��ول ن�شاط م�شروع إ�ع ��ادة هند�سة
اجلهاز مقدم من الفريق املحوري للم�شروع،
وقد قدم التقرير عر�ض ًا موجز ًا ملا مت اجنازه
واخل �ط��وات والإج� ��راءات التي مت اجنازها
حتى تاريخ إ�ع��داد التقرير والتي ت�شري �إىل
اقرتاب انتهاء امل�شروع.
5 .5تقرير ح��ول م�ستوى تنفيذ خطة اجلهاز
لعام2009م ،مقدم م��ن الإدارة العامة
ل�ح �� �ص��اء وال�ت�خ�ط�ي��ط وامل �ت��اب �ع��ة وال ��ذي
ل� إ
�أ�شتمل على نتائج وم�ؤ�شرات تنفيذ اخلطة
يف �ضوء عدد من املعايري واملقايي�س العلمية
والإح�صائية والتي كان �أهمها مدى التخطيط
ال�ستغالل الطاقة املتاحة ،وك��ذا م�ؤ�شرات
ا�ستغالل أ�ي��ام العمل الفعلية ،ثم م�ستويات
التنفيذ وفقا للن�سب املعيارية املنجزة ،وكذا
م�ستوى التنفيذ ح�سب عدد املهام املنجزة
من اخلطة بالإ�ضافة �إىل مقارنة نتائج تنفيذ
اخلطة لعام2009م بنتائج التنفيذ خلطة
عام2008م مع �إي�ضاح نتائج التنفيذ على
م�ستوى كل �إدارة عامة وفرع.
6 .6ورق ��ة ع�م��ل ح��ول �أخ�لاق �ي��ات و�آداب مهنة
املحا�سبة واملراجعة و�أثرها يف �أداء موظفي
اجل� �ه ��از ،م �ع��دة م��ن ق �ب��ل الإخ� � ��وة :ح�سن
العن�سي� ،صالح الزبريي ،وحميد اخلي�شني،
حتت �إ�شراف الدكتور/عبدالوهاب ال�شامي-
مدير عام الرقابة على التعاونيات.
وما يجدر ذكره ان هذه الورقة قد حظيت باهتمام
كبري من قبل امل�شاركني ،حيث مت �إثراءها بالنقا�ش
اجلاد واملثمر والذي انعك�س �إيجابا على التو�صيات.
7 .7ورقة عمل حول البحث العلمي ودوره يف تطوير
العمل الرقابي للجهاز ،مقدمة من الدكتورة/
ب�شرى ال�صديق -مدير عام البحوث وفح�ص
اللوائح ،حول واقع البحث العلمي يف اجلهاز
و�أهمية دعمه وت�شجيعه من اجل الإ�سهام يف
تطوير العمل الرقابي للجهاز.
8 .8ورقة عمل حول املحا�سبة واملراجعة البيئية،
مقدمة من الأخ/عبداحلميد احمد �سيف
ال�شرجبي ،وهي ت�سلط ال�ضوء على �أ�س�س
املحا�سبة البيئية وك��ذا متطلبات املراجعة
البيئية التي يتوجب العمل على تلبيتها من
اجل ممار�سة هذا النوع من املراجعة.

9 .9بحث حول م�ستوى التزام اجلهاز مبعايري
�صياغة التقارير يف جمال الرقابة احلكومية،
مقدم من الدكتور/من�صور البطاين -وكيل
اجلهاز للقطاع الإداري والإخوة:عبدالوا�سع
علي �سعيد ،وحممد املغل�س ،وعلي الزنداين،
وهو يقدم درا�سة مقارنة بني املعايري التي
يطبقها اجل�ه��از حاليا واملعايري الرقابية
للتقارير ال�صادرة عن منظمة االنتو�ساي.
1010ورقة عمل حول تعزيز ودعم قدرات و�إمكانيات
فروع اجلهاز ملواكبة التغريات يف ظل االنتقال
�إىل نظام احلكم املحلي وا�سع ال�صالحيات،
�أعدها الأخ/عبداحلليم علي حممد -مدير
عام الرقابة على املجال�س املحلية.
1111ورق��ة عمل ح��ول ع�لاق��ة اجل�ه��از مبنظومة
النزاهة وامل�ساءلة ومكافحة الف�ساد مقدمة
من الإدارة العامة لل�شئون القانونية ،وهي
ت�سلط ال�ضوء على دور اجلهاز يف مكافحة
ال�ف���س��اد ودور اجل �ه��ات الأخ � ��رى املعنية
مبكافحة الف�ساد وما يتوجب ان تكون عليه
العالقة بني اجلهاز وتلك اجلهات.
1212ورق ��ة ع�م��ل ح ��ول تفعيل �إدارة امل��راج�ع��ة
الداخلية يف ال��وح��دات اخلا�ضعة لرقابة
اجل� �ه ��از ،م �ق��دم��ة م��ن الأخ/اح � �م� ��د علي
انعم -نائب مدير عام الرقابة على وحدات
الإدارة العامة ،والتي �سلطت ال�ضوء على
�أهمية املراجعة الداخلية ،وكذا تفعيلها يف
�ضوء متطلبات القرار اجلمهوري رقم()5
ل�سنة2010م ب�شان املراجعة الداخلية.
1313ورقة عمل حول دور اجلهاز يف تطوير مهنة
املحا�سبة واملراجعة باجلمهورية اليمنية،
مقدمة من القطاع االقت�صادي يف رئا�سة
اجلهاز ،وهي ت�سلط ال�ضوء على دور و�إ�سهام
اجلهاز يف تطوير مهنة املحا�سبة واملراجعة
يف اجلمهورية اليمنية ومتطلبات تطوير
ذلك الدور.
جدير بالإ�شارة �إىل ان هذه التقارير و�أوراق العمل
والبحوث قد خ�ضعت لنقا�ش م�ستفي�ض وبناء من
قبل امل�شاركني بكل �شفافية ،و�أثمرت يف اخلروج
بنتائج ايجابية حققت �أهداف اللقاء.
هذا ويف اجلل�سة اخلتامية لفعاليات اللقاء التي
عقدت يوم2010/4/5م برئا�سة د/عبداهلل

عبداهلل ال�سنفي -رئي�س اجلهاز والتي مت فيها
اال�ستماع �إىل التو�صيات كما مت اال�ستماع �إىل
كلمة امل�شاركني �ألقاها الأخ�/إبراهيم علي هيثم
– مدير فرع اجلهاز مبحافظة عدن ،والذي �أ�شاد
فيها بالقرار احلكيم لعقد اللقاء يف مدينة عدن
والإع ��داد اجليد للقاء ال��ذي �أدى �إىل جناحه،
كما �أ�شار �إىل ان املناق�شات امل�ستفي�ضة للتقارير
و�أوراق العمل التي مت عر�ضها ومناق�شتها �ضمن
حم��اور اللقاء قد �أك��دت على حر�ص امل�شاركني
على ال��وق��وف وب�شكل مو�ضوعي على خمتلف
جوانب الأداء الرقابي،وكذا ا�ستيعابهم اجليد
لنقاط القوة وال�ضعف يف الأداء ،وهو ما �أكدته
التو�صيات التي خ��رج بها اللقاء ،والتي �أك��دت
�أي�ضا على حر�ص القيادات على توفري الظروف
الكفيلة بتحقيق �أهداف اجلهاز وتطوير م�ستويات
�أداءه للحفاظ على الأم ��وال العامة ومكافحة
الف�ساد بكافة �أ�شكاله.
واختتمت اجلل�سة بكلمة ق�صرية توجيهيه �ألقاها
د/ع�ب��داهلل عبداهلل ال�سنفي -رئي�س اجلهاز..
�شكر يف م�ستهلها اللجنة التح�ضريية وكذا اللجنة
التنظيمية واللجان الأخرى امل�ساعدة يف الإعداد
والتهيئة لعقد ال�ل�ق��اء ،كما �شكر �أي�ضا قيادة
فرع اجلهاز مبحافظة عدن والعاملني فيه على
ح�سن التنظيم و�سعيهم اجل��اد على توفري كافة
�أ�شكال الدعم وامل�ساندة لإجناح فعاليات اللقاء،
كما تقدم بال�شكر �أي�ضا جلامعة عدن وقياداتها
والعاملني فيها على دوره��م الفاعل يف �إجن��اح
�أعمال اللقاء.
م�شيدا يف نهاية كلمته مب�ستوى الود واملحبة بني
�أع�ضاء اجلهاز وقياداته الذي متيز به هذا اللقاء،
منوها �إىل ان هذا ما يتوجب ان ي�سود يف اللقاءات
ال�سنوية القادمة لتكون منربا لتبادل اخلربات
واملفاهيم واملمار�سات املهنية وتعميم الفائدة يف
�أجواء من املحبة وروح الفريق الواحد.
وفيما يلي نورد التو�صيات اخلتامية للقاء وكذا
برقية ال�شكر والتقدير التي رفعها امل�شاركون
لراعي اللقاء فخامة الأخ/علي عبداهلل �صالح-
رئي�س اجلمهورية:
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اللقاء السنوي التاسع عشر لقيادات الجهاز

توصيات اللقاء السنوي التاسع عشر
لقيادات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة
المنعقد في مدينة عدن خالل الفترة 2010/4/5-3م

العدد20يونيــو2010م

برعاية كرمية من فخامة الأخ/علي عبداهلل �صالح – رئي�س اجلمهورية – حفظه اهلل3.3 -ا�ستكمال اجلهود يف �صياغة دليل �سلوكيات و�أخالقيات مهنة املراجعة من واقع
انعقد اللقاء ال�سنوي التا�سع ع�شر لقيادات اجلهاز خالل الفرتة من 2010/4/5-3م،
الن�صو�ص القانونية الواردة يف قانون اجلهاز والئحته التنفيذية والأدلة مبا يتفق
حتت �شعار "من �أجل بيئة فاعلة لتعزيز العمل الرقابي" مب�شاركة عدد من قيادات
ومدونات �سلوكيات املهنة ال�صادرة عن االنتو�ساي.
وكوادر اجلهاز يف الرئا�سة والفروع ،والذي عقد يف مدينة عدن العا�صمة االقت�صادية �4.4سرعة ا�ستكمال �إ�صدار الأج��زاء املتبقية من املر�شد التف�صيلي لدليل الأداء
والتجارية للجمهورية اليمنية.
الرقابي ال�شامل وااللتزام بها �أثناء تنفيذ املراجعة ومبا يكفل االلتزام مبنهاج
ت�ضمنت()13
حماور
ثالثة
أمام
�
–
أيام
�
ثالثة
مدار
وعلى
–
وقد وقف امل�شاركون يف اللقاء
اجلهاز ل�ضمان توحيد �أ�ساليب و�إج��راءات و�أوراق العمل بالرئا�سة والفروع
ً
تقريرا وورقة عمل وتقارير عن �أن�شطة اجلهاز الداخلية ،عر�ضت يف ت�سع جل�سات عمل
و�صياغة �إعداد التقارير و�إبالغها ومتابعتها.
�سادها التفاعل اجلاد واملناق�شات واملداخالت التي �أثرت املو�ضوعات املعرو�ضة يف اللقاء
5.5ا��س�ت�م��رار ج�ه��ود اجل �ه��از يف متابعة تنفيذ ال �ق��رار اجل �م �ه��وري رق��م ()5
باملقرتحات والآراء التي ا�ستهدفت حت�سني البيئة الرقابية.
ل�سنة 2010ب�ش�أن «�إعادة تنظيم وظيفة املراجعة الداخلية يف اجلهاز الإداري
وفيما يلي �أهم التو�صيات التي متخ�ضت عن اللقاء والتي �سيتم ترجمتها يف �صورة
للدولة وال�سلطة املحلية ووح��دات القطاع االقت�صادي» يف اجلهات امل�شمولة
قرارات و�إجراءات تنفيذية.
بالرقابة وكذا متابعة ت�شكيل املجل�س الأعلى ملهنة املحا�سبة واملراجعة.
أوًال :يقدر امل�شاركون عاليا رعاية فخامة الأخ/علي عبداهلل �صالح -رئي�س اجلمهورية
�
– حفظه اهلل -للقاء ال�سنوي التا�سع ع�شر والتي تعك�س االهتمام والدعم الالحمدود �6.6أهمية الإع��داد والتح�ضري للقاءات الت�شاورية للجهات املعنية بحماية املال العام
للجهاز ،وهي رعاية حمل اعتزاز وفخر منت�سبي اجلهاز ،كما يثمن امل�شاركون الكلمة
ومكافحة الف�ساد مبا يكفل تن�سيق الأدوار بني تلك اجلهات ملحاربة الف�ساد وحماية
التي �ألقاها دولة الأ�ستاذ الدكتور/علي حممد جمور – رئي�س الوزراء والتي عك�ست
امل��ال العام وو�ضع الآليات املنا�سبة لتنفيذ ومتابعة ما ي�صدر عن اللقاءات من
الإدراك العميق لدور ومهام اجلهاز ويو�صون باعتبارها وثيقة من وثائق اللقاء.
تو�صيات.
ؤكدامل� ش اركونعلى:
ويفهذااخل�صو� صي�
�7.7أهمية تطوير جهود اجلهاز يف متابعة التقارير الرقابية ال�صادرة وتطوير العالقة
يكفل
مبا
اخلارجية
الرقابة
بيئة
حت�سني
إىل
�
الهادفة
إجراءات
1.1تطوير الآليات وال
بني اجلهاز واجلهات املختلفة من خالل عقد لقاءات بني قيادات اجلهاز وقيادات
التعامل االيجابي مع خمرجات اجلهاز الرقابية والإ�سهام يف تطوير �أداء الوحدات،
ال�سلطة املركزية وال�سلطة املحلية واجلهات ذات العالقة.
وكذا متابعة ا�ستكمال تهيئة البيئة اخلارجية لإيجاد �أ�سا�س �سليم ملمار�سة الرقابة
8.8الت�أكيد على �أهمية توفري احل�صانة القانونية الكافية ملنت�سبي اجلهاز �أثناء
يف جمال تقييم الأداء� ،سواء على م�ستوى الوحدات اخلا�ضعة للرقابة �أو على
ت�أديتهم ملهامهم الرقابية.
م�ستوى تنفيذ اخلطط والربامج الكلية للدولة.
ً
ثالثا :وقف اللقاء �أمام متطلبات واحتياجات فروع اجلهاز لتعزيز دورها يف الرقابة
2.2تعزيز وتطوير قدرات ومهارات �أع�ضاء اجلهاز ملواكبة التطورات احلالية
وامل�ستقبلية التي تبنتها احلكومة يف جمال �إ�صالح وحت�سني �أداء �إدارة على مكونات ال�سلطة املحلية والتهيئة ملواكبة التطورات لالنتقال �إىل نظام احلكم
املحلي وا�سع ال�صالحيات ،ويف هذا ال�صدد ي�ؤكد امل�شاركون على التايل:
املالية العامة.
3.3تو�سيع وتكثيف اجلهود الرقابية يف جمال مراجعة املوارد العامة وخ�صو�صا 1.1منح الفروع املركزية اال�ستقالل املايل يف املوازنة الت�شغيلية لإعطاء املرونة الكافية
الإيرادات ال�ضريبية وكذا موارد القطاعات الواعدة ..كالأ�سماك وال�سياحة
لتلك الفروع يف تنفيذ املهام املناط بها.
واالت�صاالت وغريها ،ومبا ي�سهم يف تعزيز اجلهود الرامية لتنمية ح�صيلة 2.2ت�شكيل فريق من خمتلف ت�شكيالت اجلهاز لدرا�سة املتطلبات واالحتياجات
تلك املوارد.
الواردة يف الورقة املقدمة للقاء بالإ�ضافة �إىل نتائج الزيارات امليدانية لقيادة
4 .4الت�أكيد على �أهمية اال�ستمرار يف تفعيـل التن�سيق بني خمتلف ت�شكيالت اجلهاز من
اجلهاز للفروع ،و�إعداد م�صفوفة بتلك املتطلبات واالحتياجات وو�ضع الإجراءات
حت�سني
خالل اخلطط ال�سنوية للجهاز و�إعداد املوجهات والإر�شادات لتنفيذها مبا يلبي
الالزمة لتنفيذها وتقييمها �سنويا.
املخرجات الرقابية وتوفري متطلبات �إعداد التقارير ال�سنوية ب�ش�أن مراجعة احل�سابات
رابًعا  :ي�ؤكد امل�شاركون على �أهمية التخطيط اال�سرتاتيجي يف اجلهاز باعتباره
اخلتامية للموازنات العامة وبيان الرقابة ال�سنوي والتقارير اخلا�صة.
ثانيا  :وقف اللقاء �أم��ام التقارير و�أوراق العمل املقدمة يف اللقاء والهادفة �إىل املدخل الرئي�سي لتطوير �أعماله ب�شكل عام ويو�صون ب�إعداد خطة �إ�سرتاتيجية
ً
للجهاز يف �أ�سرع وقت ممكن تتفق ور�ؤيته امل�ستقبلية.
تطوير العمل الرقابي ويف هذا اخل�صو�ص يو�صي امل�شاركون مبا يلي:
ً
ختــــــــــــاما :
1.1تطوير الأعمال البحثية ،خا�صة البحوث التطبيقية مع توفري املتطلبات املالية
ي�شيد امل�شاركون يف اللقاء بعالقات التعاون والتن�سيق املتميزة للجهاز مع كل من
والفنية الالزمة لذلك.
2.2الت�أكيد على �أهمية تطوير الرقابة ال�شاملة للجهاز مبا فيها املراجعة البيئية جمل�سي النواب وال�شورى ومكتب رئا�سة اجلمهورية ويثمنون الأدوار الرائدة لها يف
دعم خمرجات اجلهاز ودوره الرقابي.
والرقابة القانونية( .املنفذون:القطاعات الرقابية).
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أنشطة وفعاليات

"ب�سم اهلل الرحمن الرحيم"

برقية
شكر وتقدير
الح–رئي� ساجلمهورية
فخامةالأخالرئي� س /عليعبداهلل� ص
باينالدولةاليمنيةاحلديثةورائدامل�سريةالوحدويةالدميقراطية

حفظكماهلل.

حتية طيبة ..وبعد،،،
ي�سرنا نحن امل�شاركون يف اللقاء ال�سنوي التا�سع ع�شر لقيادات اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة
الذي انعقد برعايتكم الكرمية حتت �شعار (من �أجل بيئة فاعلة لتعزيز العمل الرقابي) يف العا�صمة
االقت�صادية والتجارية – عدن خالل الفرتة من 2010/4/5-3م وال��ذي جاء متزامنا مع قرب
احتفاالت �شعبنا اليمني بالعيد الوطني الع�شرين للجمهورية اليمنية ،ي�سرنا يف ختام �أعمال لقائنا
ال�سنوي هذا �أن نرفع لفخامتكم ا�صدق التهاين �آملني لكم دوام ال�صحة والتوفيق ولوطننا اليمني التقدم
واالزدهار.
لقد مثل لقائنا هذا وقفة تقييمية هامة مت خاللها تقييم م�ستوى الأداء وجرت مداوالت ومناق�شات
م�ستفي�ضة ..خل�صت يف جمملها �إىل ق��رارات ت�صب يف جمرى تطوير �أ�ساليب العمل الفنية واملهنية
والإدارية للجهاز وتعزيز دوره يف تطوير �أداء الوحدات اخلا�ضعة لرقابته.
ونحن �إذ نختتم �أعمال هذا اللقاء ال�سنوي لقيادات اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة الذي تكلل
بالنجاح ،ال ي�سعنا �إال �أن نرفع لفخامتكم �أ�سمى �آيات ال�شكر والتقدير لرعايتكم ودعمكم الالحمدود
لإجناح هذه اللقاءات ال�سنوية وجلميع �أعمال اجلهاز ،ونعاهدكم على ال�سري بثبات والعمل الدءوب بتفان
و�إخال�ص على طريق تنفيذ املهام امللقاة على عاتقنا كجهاز رقابي ،ومبا يكفل تطوير م�ستوى العمل
الإداري واملايل واملحا�سبي يف خمتلف الأجهزة التنفيذية للدولة وحتقيق غاياته املن�شودة.
وفقكم اهلل ملا فيه خري الوطن وعزته ،ودمتم رمز العطاء والبناء والأمل املتجدد.
العدد20يونيــو2010م

اركونيفاللقاء
امل� ش

عـــدن5-ابريـــل2010
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لقيادات الجهاز
لعام 2009م
األداءعشر
التاسع
السنويفي
المبرزين
اللقاء
أسماء المكرمين

ســــــــــــــــم
اال
�

فرع عدن
فرع عدن
فرع حلج
فرع حلج
فرع �شبوة
فرع �أبني
فرع ح�ضرموت
فرع ال�ضالع
فرع �صعدة
فرع �صعدة
الإدارة العامة للربامج وامل�ساعدات التنفيذية
الإدارة العامة للرقابة على التعاونيات
�إدارة املتابعة بقطاع الوحدات
مكتب وكيل القطاع االقت�صادي
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ع� �ل���وي���ة ع� �ب���د ال � �ع� ��زي� ��ز ب � ��ن ب ��ري ��ك
ح�� � � �ن� � � ��ان أ�ح � � � � �م� � � � ��د � � �ش � �م � �� � �س� ��ان
ل � �ب � �ي� ��ب حم� � �م � ��د ن � ��ا�� � �ص � ��ر ع� ��و�� ��ض
خ� � � � ��ال� � � � ��د ع � � � �ي� � � ��ا�� � � ��ش أ�ح � � � �م� � � ��د
ع�� �ب� ��د ال� � �ع � ��زي � ��ز ي� ��� �س� �ل ��م م�� �ب� ��ارك
أ�ح � � � �م� � � ��د ي � �ح � �ي� ��ى ع� � �ل � ��ي ع� �ث� �م���ان
�� � � �ص � � ��ال � � ��ح ع � � � ��و� � � � ��ض ب� � ��اع � � �ل� � ��وي
ي � ��ا�� � �س �ي��ن أ�ح� � � �م � � ��د م � �ث � �ن� ��ى ه � � ��ادي
ع � �ب� ��د ال� ��رح�� �م� ��ن أ�ح � � �م� � ��د احل� �م� �ل ��ي
حم� � � �م � � ��د ح � � � �ي� � � ��در ال� � ��و� � � �ص� � ��اب� � ��ي
ه � � � � � � � � � ��زاع حم� � � � �م � � � ��د ع� � � � �ب � � � ��داهلل
�� �ش ��وق ��ي ع� �ب ��د اهلل حم� �م ��د اجل � ��ويف
ع� �ب���د ال � �غ � �ف� ��ار حم� �م���د ال�����ش��ي��ب��اين
ط� � � � � � ��ه حم� � � � �م � � � ��د ب� � � � � � ��ا ح� � �م� � �ي � ��د
ت � ��وف� � �ي � ��ق ط � ��رب � ��و� � ��ش ع � �ل� ��ي م �ق �ب��ل
ي � �ح � �ي� ��ى حم� � �م � ��د ع� � �ل � ��ي ال� � ��زم� � ��اين
ع� � �ب � ��د احل� � �م� � �ي � ��د أ�ح� � � �م � � ��د �� �س� �ي ��ف
ع� �ب���د ال� � �ك � ��رمي م � �ه� ��دي ال �ع �م �ي �� �س��ي
ع� � �ب � ��د ال�� ��رح� � �ي�� ��م حم� � �م � ��د ���س��ع��ي��د
م� �ن� ��� �ص ��ور ع� �ل ��ي �� �ص ��ال ��ح ال��ن��دي�����ش
ن � � � ��ا�� � � � �ص � � � ��ر ن � � � ��ا�� � � � �ص � � � ��ر جم�� �ل� ��ي
أ�ح � � � �م� � � ��د �� � �ص�� ��ال�� ��ح ع� � �ل�� ��ي اخل��ي��ر
حم � � �م� � ��د ع � � �ب� � ��د اهلل احل � � �م� � ��زي
أ�� � � � � � �ش� � � � � ��رف ي� � �ح� � �ي � ��ى ال� � �ق � ��دم � ��ي
خ � ��ال � ��د أ�ح � � �م� � ��د ح � �� � �س �ي�ن ال� �ف� �ق� �ي ��ه
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أنشطة وفعاليات

د .عبداهلل عبداهلل السنفي  -رئيس الجهاز

يترأس المجموعة العربية
في مؤتمر (االنتوساي)

في اطار جهود المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة أنعقد المؤتمر
االستثنائي للمنظمة تحت شعار (تعزيز الرقابة المالية الخارجية الحكومية في المنظمات
االقليمية لمنظمة االنتوساي) ،في فينا خالل الفترة 2010/5/27 - 26م بهدف تعزيز استقاللية وقدرات
االجهزة الرقابية االعضاء المنظمة وتطوير االساليب والطرق والمنهجيات المختلفة لبيان قيمة
وفوائد االجهزة المستقلة ،وايضاح احتياجات ومتطلبات المنظمات االقليمية لبناء القدرات
المؤسسية الجهزة الرقابة االعضاء فيها .شارك في المؤتمر د/عبداهلل عبداهلل السنفي -رئيس
الجهاز كرئيس للمجموعة العربية باالضافة الى االمين العام للمجموعة كممثلين في المؤتمر
للمجموعة العربية لالجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة نظر ًا الن المشاركة في المؤتمر
تركزت على رؤساء المجموعات االقليمية وامنائها العامين.
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ويف امل��ؤمت��ر مت ا�ستعرا�ض العديد م��ن املو�ضوعات
املدرجة يف جدول �أعمال امل�ؤمتر �أهمها -:
•قيمة وفوائد و�أهمية الأجهزة الرقابية امل�ستقلة
للقطاعات املختلفة للدولة لتحقيق �أهداف الأمم
املتحدة الإمنائية للألفية.
•املبادئ الد�ستورية الأ�سا�سية للعــــمليات الرقابية
الفعالة لعدد من وجــــــــــهات نظر خمتلفة ( الأجهزة
الرقابية واجلهات املانحة).
•التعاون بني اجلهاز الرقابي والربملان .
•العنا�صر اجلوهرية والقواعد الأ�سا�سية للأجهزة
ال��رق��اب�ي��ة امل�ستقلة يف ��ض��وء �إع�ل�ان ليما ح��ول

اخلطوط التوجيهية لرقابة الأموال العامة و�إعالن
املك�سيك حول ا�ستقاللية الأجهزة الرقابية العليا.
•بناء القدرات امل�ؤ�س�سية للأجهزة الرقابية وي�شمل
�أ�س�س التعاون بني منظمة االنتو�ساي واجلهات
الدولية املانحة وم�ساهمة املانحني لتعزيز الرقابة االستنتاجات والتوصيات
احلكومية يف خمتلف الأجهزة الرقابية الأع�ضاء خ�ل����ص امل �� �ش �ـ��ارك��ون يف امل� ��ؤمت ��ر �إىل ال �ع��دي��د من
يف املنظمات الإقليمية للأنتو�ساي وكذا الإجراءات اال�ستنتاجات �أهمها-:
التي يجب اتخاذها لبناء قدرات الأجهزة الرقابية 1 .1على الرقابة املالية احلكومية اخلارجية �أن تلبي
من وجهة نظر �أقاليم االنتو�ساي .
متطلبات خا�صة وحمددة للوفاء بالتزامـــــــــاتها
•الأن�شطة احلالية ملبادرة تنمية االنتو�ساي()IDI
وب�صورة فعــــــــالة لتنفيذ املهام والواجبــــــــات
يف نطاق تعزيز الرقابة املالية احلكومية يف �أقاليم
املناطة بها وفق ًا للت�شريعات النافذة .
االنتو�ساي املختلفة .
•املعايري الرقابية املهنية لدعم ا�ستقاللية الأجهزة
الرقابية .
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2 .2الإقرار ب�أهمية الأن�شطة العديدة التي تبنتها االنتو�ساي يف ال�سنوات الأخرية
لدعم متطلبات تطوير الأجهزة الرقابية ودعم قدراتها .
كما خل�ص امل�شاركون يف هذا امل�ؤمتر �إىل التو�صيات التالية-:
•فيما يت�صل بتوفري اال�ستقاللية للأجهزة الرقابية:
» »الرفع �إىل �أكرب حد ممكن من وعي جميع �صناع القرار وقادة الر�أي من �أجل
توفري تلك اال�ستقاللية.
» »�إدراج إ�ع�لاين ليما واملك�سيك يف وثيقة ل�ل�أمم املتحدة بهدف �إدراج الإعالنني يف
القانون الدويل.
•وفيما يت�صل ببناء القدرات والكفاءات امل�ؤ�س�ساتية (الوظيفية والب�شرية,واملادية)
قيام الأجهزة الرقابية بالأتي -:
» »�أن تلتزم الأجهزة الرقابية بالقيم اجلوهرية للرقابة املهنية وكذلك مبواثيق
ال�شرف املهني.
» »�أن حتدد الأجهزة الرقابية احتياجاتها ومتطلباتها ب�صورة منتظمة،
» »�أن يتم تطويـــــــر وتطبيق برامج فعالة لبناء ال�ق��درات على �أ�سا�س تلك
االحتياجات واملتطلبات.
•و فيما يت�صل ب�إعداد املعايري واملنهجيات والأ�ساليب والطرق الرقابية والت�شجيع
على تطبيقها �أتفق امل�شاركون على ما يلي -:
» »التحديث املنتظم للمعايري الدولية املوجودة للأجهزة العليا للرقابة املالية
ولإر�شادات الإنتو�ساي للحوكمة الر�شيدة ،والتطوير الدائم ملعايري و�إر�شادات
جديدة مبا يتفق مع �أ�صول الإنتو�ساي ليتم االعرتاف بها تدريجيا على ال�صعيد
الوطني والدويل كمبادئ عملية للإجناز الفعال ملهام الرقابة.
» »اتخاذ الإج��راءات امل�ستهدفة لال�ستخدام العملي للمعايري الدولية للأجهزة
العليا للرقابة املالية العامة واملحا�سبة ولإر�شادات الإنتو�ساي للحوكمة اجليدة،
•وفيما يت�صل بالإجراءات الفعالة لبناء القدرات امل�ؤ�س�سية �أو�صى امل�شاركون -:
» »بتعاون الإنتو�ساي واجلهات املانحة والذي �سيتم �إجنازه على م�ستوى الأجهزة الرقابية
الفردية يف جمموعات العمل الإقليمية ال�سبع وكذلك على م�ستوى الإنتو�ساي ككل.
» »بقيام مبادرة الإنتو�ساي للتنمية والأجهزة الرقابية �أو هياكل تعاون �أخرى يف
�أ�سرة الإنتو�ساي باتخاذ إ�ج��راءات بناء القدرات وفقا الحتياجات الأجهزة
الرقابية وتلبية لطلبها ،وت�شمل هذه الإجراءات على ن�شاطات يتم �إجنازها يف
�إطار التعاون مع اجلهات املانحة وخ�صو�صا للأجهزة الرقابية يف الدول النامية
وللأجهزة الرقابية التي تواجه م�شاكل تنظيمية ،وخا�صة يف املجاالت التالية:
 ا�ستقاللية الأجهزة الرقابية ومبادئها الأ�سا�سية للإجناز الفعال ملهامها،
 التخطيط اال�سرتاتيجي والتخطيط العملياتي .
 ا�ستخدام املعايري املهنية وتطبيقها يف جمال العمل الرقابي امليداين.
 تطوير ا�سرتاتيجيات وعمليات ل�ضمان اجلودة ((مراجعة الأجهزة النظرية))،
 برامج م�ستدامة لبناء القدرات ملجموعات من الأجهزة الرقابية وفق ًا
الحتياجات تلك الأجهزة.
 تعزيز �إمكانيـــــات و�شبكات بناء القدرات الإقليمية.
 اال�ستمرار يف عقد ندوات الأمم املتحدة والإنتو�ساي ب�صورة منتظمة والتي
تنظمها الأمانة العامة للإنتو�ساي بالتعاون مع الأمم املتحدة.
 تعزيز التعاون مع الأمم املتحدة يف �إطار منهاج الأمم املتحدة والإنتو�ساي.
 توثيق التعاون بني الربملانات والأجهزة الرقابية على ال�صعيد الوطني
والإقليمي وكذلك بني الإنتو�ساي واالحتاد الربملاين الدويل على ال�صعيد
ال��دويل من أ�ج��ل حت�سني الإمكانيات وتوفري ممار�سات �أف�ضل ملحا�سبة
اجلهات اخلا�ضعة للرقابة املالية وتوفري ال�شفافية للجمهور.
•الت�أكيد على الأهمية اجلوهرية لتبادل املعرفة وتقدمي اخلدمات املت�صلة بذلك

ويعتربون �أنه ال غنى عن العنا�صر التالية-:
» »التوا�صل واالت�صال امل�ستمر داخل الإنتو�ساي بتوفري معلومات م�ستحدثة وحمددة
ومفهومة حول منتجات وخمرجات الإنتو�ساي اجلديدة ون�شاطاتها املهمة.
» »التوزيع الأو�سع لدرا�سة �أف�ضل املمار�سات داخل الإنتو�ساي بت�سخري و�سائل االت�صال
املوجودة مثل املجلة الدولية للرقابة املالية احلكومية و�أداة التعاون والفعاليات املهنية
املختلفة مبا يف ذلك (مراجعة الأجهزة النظرية).
» »امل�شاركة الفعالة للأجهزة الرقابية يف ن�شاطات الإنتو�ساي وبناء العالقات
و�شبكات االت�صال مع منظمات �أخرى.
•كما يو�صون �أي�ضا بت�شجيع عر�ض قيمة ومنافع ومزايا الأجهزة الرقابية امل�ستقلة
وذلك من خالل-:
» »تطوير م�ؤ�شرات رئي�سية للأجهزة الرقابية متكنها من حتديد وقيا�س قيمة
وفوائد �أدائها ب�صورة مو�ضوعية وعلى �أ�س�س �سليمة قابلة للقيا�س يف �إطار
عملية التقييم الذاتي.
» »تطوير �آليـــات للتفاعل بني الأجهزة الرقابية واملجتمع املدين وبينها وبني
و�سائل الإعالم واملواطنني.
» »تو�ضيح القيمة امل�ضافة الناجتة عن عمل الأجهزة الرقابية والعائدة على الدولة
واملجتمع ،تو�ضيحها �إىل جمهور وا�سع وذلك من خالل الن�شر الن�شط والفعال
للمعلومات وتعزيز ا�ستيعاب وفهم مهمة ودور الأجهزة الرقابية.
» »و يطالبون كل الهيئات املعنية و�صناع القرار لديها وكذلك امل�سئولني داخل
الإنتو�ساي وخا�صة الر�ؤ�ساء والأمانات العامة للإنتو�ساي وجمموعات عملها
الإقليمية ومبادرة الإنتو�ساي للتنمية باال�ستمرار يف تقدمي م�ساهماتهم املهمة
يف جماالتهم املعنية لتلبية االحتياجات املذكورة للأجهزة الرقابية.
» »من امل�ستح�سن �أن تقوم كل الأجهزة الرقابية والأقاليم بتحديد متطلباتها
واحتياجاتها يف امل�ج��االت امل��ذك��ورة ( اال�ستقاللية وبناء ال�ق��درات والتنمية
واملعايري واملنهجيات الرقابية وتبادل املعرفة والقيمة والفائدة)  ،و�أن تقوم
بذلك من خالل اخلطط الإ�سرتاتيجية وبرامج التنمية و�أن تعمل على �إيجاد
احللول الواقعية واملثمرة واملتطلعة للم�ستقبل للأجهزة الأع�ضاء املعنية من
خالل جمموعات العمل الإقليمية مع مراعاة واحرتام ا�ستقالليتها الذاتية.
كما �شارك د/عبداهلل عبداهلل ال�سنفي يف االجتماعني املتزامنني مع امل�ؤمتر :الأول:
يف جمال تعاون االنتو�ساي مع اجلهات املانحة والثاين :اجتماع فريق عمل االنتو�ساي
املعني ب�إ�سرتاتيجية االت�صال.
حيث تطرق االجتماع الأول �إىل العديد من املو�ضوعات �أهمها -:
•ملحة عامة عن �أن�شطة التعاون بني منظمة االنتو�ساي واجلهات املانحة من قبل
مبادرة تنمية االنتو�ساي .
•ملحة عامة عن الدرا�سة اال�ستق�صائية املعدة من قبل مبادرة تنمية االنتوا�ساي()IDI
الأمني العام للتعاون بني االنتو�ساي واجلهات املانحة.
•امل�شاريع والأن�شطة ذات الأولوية واملقر متويلها من قبل اجلهات املانحة .
•متثيل جمموعات العمل الإقليمية والتناوب يف ع�ضوية جلنة التوجيه املعنية
بتعاون منظمة االنتو�ساي مع املانحني .
وتطرق االجتماع الثاين �إىل جمموعة من املو�ضوعات �أهمها -:
•عر�ض لأداة التعـــــــــاون على االنرتنت بني �أع�ضاء منظمة الإنتو�ساي من قبل
اجلهاز الهندي .
•مناق�شة واعتماد الن�سخة اخلتامية مل�سودة �إطار االنتو�ساي التوجيهي لالت�صال .
•مناق�شة حتليل نقاط القوة وال�ضعف والفر�ص املتاحة والتحديات ()SWOT
لآليات االنتو�ساي يف االت�صال .
•اخلطوات امل�ستقبلية لعمل الفريق .

43

معــايير

قانون رقم ( )1لسنة 2010م

بشأن مكافحة غسل األموال
وتمويل اإلرهاب

يحيـــىعليزهــرة
أ .عر�ض�/
الوكيلامل� س اعدبالقطاعاالقت�صادي

العدد20يونيــو2010م

يف �إطار جهود اجلمهورية اليمنية يف جمال مكافحة
غ�سل االموال �صدر القانون رقم( )1ل�سنة2010م
ب�ش�أن :مكافحة غ�سل االموال ومتويل االرهاب ،تتمثل
اهم جهود اجلهمورية اليمنية يف جمال مكافحة غ�سل
الأموال ومتويل الإرهاب باالتي:
 .أ�إ�صدارها من وق��ت مبكر القانون رق��م ()35
ل�سنة 2003م والئحته التنفيذية ب�ش�أن مكافحة
غ�سل االموال ثم متابعة تطبيق القانون والئحته
التنفيذية ،مع ت�شكيل جلنة للإ�شراف واملتابعة
جلهود مكافحة غ�سل الأموال.
.بوقد توا�صلت جهود اجلمهورية اليمنية يف هذا
ال�ش�أن من خالل م�شاركتها و�إ�سهاماتها يف �إن�شاء
كيان �إقليمي ملكافحة الف�ساد وغ�سل الأموال ،فعلى
اعتبار ان اجلمهورية اليمنية من الدول املمتثلة
ملعايري مكافحة غ�سل الأم��وال ومتويل الإره��اب
و�سبق وان �أ�صدرت قانونا ملكافحة غ�سل الأموال
يف عام2003م ،وكذلك لتعاونها مع املجتمع
الدويل يف تنفيذ ق��رارات الأمم املتحدة املتعلقة
مبكافحة غ�سل الأم ��وال ومتويل الإره ��اب ،فقد
�شاركت يف عدة اجتماعات متهيدية مبا يف ذلك
االجتماع ال��وزاري ال��ذي عقد مبملكة البحرين
بح�ضور ممثلني عن �أرب��ع ع�شرة دول��ة عربية يف
منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال افريقية بالإ�ضافة
املراقبني من فرن�سا واململكة املتحدة الربيطانية
والواليات املتحدة الأمريكية وجمموعة العمل املايل
( )FATFو�صندوق النقد الدويل ()IMF
وال �ب �ن��ك ال� ��دويل ( )WBوجم�ل����س ال�ت�ع��اون

اخلليجي ( )GCCوم�ك�ت��ب الأمم املتحدة
املعني باملخدرات واجلرمية ()UNODC
وجمموعة ايجمونت ()Egmont Group
مت ت�أ�سي�س جمموعة العمل املايل ملنطقة ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا (املينافاتف) يف الثالثني
من نوفمرب عام2004م والتوقيع على مذكرة
التفاهم م��ن قبل ال��دول امل�ؤ�س�سة للمجموعة،
حيث كانت اجلمهورية اليمنية �إحدى تلك الدول
امل�ؤ�س�سة ملجموعة العمل املايل وتهدف املجموعة
�إىل ما يلي-:
1.1تبنى وتنفيذ الـ 40تو�صية امل�ق��دم��ة من
جمموعة العمل املايل ملكافحة غ�سل الأموال.
2.2تبني وتنفيذ الـ 9التو�صيات اخلا�صة املقدمة
من جممـــــوعة العمــــــــــل املايل ملكـــــــــافحة
متويل الإرهاب.
3.3التعاون من اجل تطبيق هذه املعايري يف �إطار
املنطقة والعمل مع املنظمات الدولية الأخرى
لتطبيق هذه املعايري على م�ستوى العامل.
 .جكما خ�ضعت اجلمهورية اليمنية للتقييم امل�شرتك
م��ن ق �ب��ل جم �م��وع��ة ال �ع �م��ل امل� ��ايل يف منطقة
ال�شرق الأو� �س��ط و�شمال �أفريقيا (املينافاتف
  )MENAFATFح �ي��ث ت���ض�م�ن��تالنتائج تقرير التقييم امل�شرتك املعتمد يف 9
ابريل2008م من قبل االجتماع العام ال�سابع.
و�إج�م��اال ..مت ت�صنيف اليمن من بني ملتزم جزئيا
وغ�ير ملتزم ب�ش�أن تنفيذ( )43تو�صية ،ونتيجة
لذلك فقد بذلت اجلمهورية اليمنية جهودا متوا�صلة

يف �سبيل ت�صحيح �أوج��ه الق�صور ال��واردة بالتقييم
امل�شرتك ،وتركزت معظمها يف اجلانب الت�شريعي،
حيث مت ا�ستيعابها يف القانون اجلديد رق��م ()1
ل�سنة2010م ب�شان ،مكافحة غ�سل الأموال ومتويل
الإره� ��اب ،وال ��ذي ح��ل حم��ل ال�ق��ان��ون ال�سابق رقم
( )35ل�سنة 2003م ب�شان مكافحة غ�سل الأموال،
وميكن �إبراز �أهم مالمح التطوير يف القانون اجلديد
رقم ( )1ل�سنة 2010م ،وذلك من خالل حر�ص
امل�شرع اليمني على امل��واءم��ة بني متطلبات املبادئ
واملعايري الدولية وموجبات القوانني الوطنية ،لذلك
فقد �صدر القانون مت�ضمنا قواعد متوازنة ،فهو من
جهة ي�ستجيب للمتطلبات الدولية بدرجة معقولة،
فقد ج� ّرم كال من عمليات غ�سل الأم��وال وعمليات
متويل الإره��اب وحدد العقوبات املنا�سبة لها ،ورتب
ال�ت��زام��ات على امل�ؤ�س�سات املالية ،وخ��ول ال�سلطة
ل�م��وال
للجهات الق�ضائية باحلجز وامل �� �ص��ادرة ل� أ
مو�ضوع غ�سل ا ألم��وال ومتويل الإره��اب ،ومن جهة
�أخرى اخذ يف االعتبار اخل�صو�صية اليمنية ،واعترب
�صناعة وجت��ارة اخلمور ،واالختطاف والتقطع من
م�صادر امل��ال غري امل�شروع� ،إ�ضافة �إىل ال�ضوابط
الأخ ��رى ال�ت��ي ن�ص عليها ال�ق��ان��ون وتتعلق بتبادل
املعلومات وت�سليم املجرمني ،وقد احتوى القانون على
عدد ( )9ف�صول والتي ا�شتملت على ( )53مادة.
وتعميما للفائدة فقد ر�أت (الرقابة) �إعادة ن�شر ن�ص
القانون رقم( )1ل�سنة2010م ب�شان مكافحة غ�سل
االموال ومتويل االرهاب ،كما يلي:
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القانون رقم()1لسنة 2010م

بعدال

ــمال� ش عب
با� س
رئي� ساجلمهورية
د� ساجلمهوريةاليمنية
تور
إطالععلى
النواب
وبعدموافقةجمل� س

صـــدرناالقانونال
(�
أ�

أتين�صه):

العدد20يونيــو2010م

ذلك التعامل يف العمالت الأجنبية وفى �أ�سواق ال�صرف الآنية والآجلة.
الفصل األول
.طالتعامل يف الأوراق املالية مبا يف ذلك �أذون اخلزانة.
التسمية والتعاريف
مادة( :)1ي�سمى هذا القانون (قانون مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب) . .يتقدمي اخلدمات الإدارية واال�ست�شارية للمحافظ اال�ستثمارية وخدمات �أمناء اال�ستثمار
مادة( :)2لأغرا�ض تطبيق �أحكام هذا القانون يق�صد بالألفاظ والعبارات .ك�إدارة وحفظ الأوراق املالية والأ�شياء الثمينة
الواردة �أدناه املعانى املبينة �أمام كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى  .لالت�أمني على احلياة و�أية منتجات ت�أمينية �أخرى ذات عن�صر ا�ستثماري
 .مالأن�شطة املالية الأخرى التي ي�صدر بتحديدها قرار من رئي�س جمل�س
�آخر �أو دلت القرينة على خالف ذلك.
الوزراء بناء على اقرتاح اللجنة.
اجلمهوريــــة :اجلمهورية اليمنية
ً
املاليةواملهناملَُّعي نة :هي تلك التي متار�س �أيا من الأن�شطة �أو
امل�ؤ� س � س
اتغري
البنكاملركــزي :البنك املركزي اليمني.
العمليات التالية ل�صالح العمالء �أو حل�سابهم �أيا كان �شكلها القانوين و�سواء
املحافـــــظ :حمافظ البنك املركزي اليمنى.
كانت تتخذ �شكل �شركة �أو من�ش�أة فردية ويق�صد بها ما يلي:
اللجنــــــة :اللجنة الوطنية ملكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب.
 .أ�سم�سرة العقارات
الوحــــــدة :وحدة جمع املعلومات املالية.
 .بجتار املعادن الثمينة �أو الأحجار الكرمية وكتاب و�أمناء التوثيق.
الالئحــــــة :الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
أمــــــوال :الأ�صول �أيا كان نوعها مادية كانت �أو معنوية ،منقولة �أو ثابتة . ،جالذين يزاولون ن�شاط املحاماة �أو املحا�سبة من خالل مكاتب خا�صة
ال
والعمالت بجميع �أنواعها �أجنبية �أو حملية ،والأوراق املالية والتجارية  .دخدمات ت�أ�سي�س ال�شركات والأن�شطة امللحقة بها.
وال�صكوك وامل�ستندات التى تثبت متلك الأموال �أو �أي حق متعلق بها ،وغريها  .هالأن�شطة الأخرى التي ي�صدر بتحديدها قرار من رئي�س جمل�س الوزراء
بناء على اقرتاح اللجنة.
من الإيرادات �أو القيم النا�شئة �أو التى تنتج من هذه الأ�صول.
جهاتالرقابةوالإ� ش راف :هي اجلهات الآتية كل يف نطاق اخت�صا�صها:
املتح�صــــالت :الأموال الناجتة �أو العائدة بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة
 .أاجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة
من ارتكاب �أى جرمية م�شمولة يف هذا القانون.
 .بالبنك املركزي اليمني.
غ� س لال
أمـــوال :هو الفعل املحدد يف املادة ( )3من هذا القانون.
 .جوزارة ال�صناعة والتجارة
إرهــاب :هو الفعل املحدد يف املادة ( )4من هذا القانون.
متويلال
املالية :هي تلك التي متار�س �أي ًا من الأن�شطة �أو العمليات ل�صالح  .دوزارة االت�صاالت وتقنية املعلومات
ؤ� س � س
ات
امل�
العمالء �أو حل�سابهم �أيا كان �شكلها القانوين و�سواء كانت تتخذ �شكل �شركة  .هالهيئة العامة للأرا�ضي وامل�ساحة والتخطيط العمراين.
 .والهيئة اليمنية للموا�صفات واملقايي�س
�أو من�ش�أة فردية والتي متار�س الأعمال التالية:
 .زوزارة العدل.
 .أقبول الودائع بجميع �أنواعها
 .حوزارة ال�شئون االجتماعية والعمل.
 .بمنح االئتمان بجميع �أنواعه
.طم�صلحة اجلمارك.
 .جالت�أجري التمويلي
 .ي�أية جهة �أخرى ي�صدر قرار من رئي�س جمل�س الوزراء باخت�صا�صاتها
 .دحتويل الأموال
كجهة رقابة �أو �إ�شراف على �أي من �أن�شطة امل�ؤ�س�سات املالية �أو غري
 .ه�صرف العمالت وا�ستبدالها.
املالية امل�شار �إليها �سابق ًا بناء على اقرتاح اللجنة.
 .و�إ�صدار �أدوات الدفع بكافة �أنواعها ومن ذلك بطاقات الدفع واالئتمان وال�شيكات
وال�صكوك و�أي �أعمال م�صرفية �أخرى من�صو�ص عليها يف القانون التجاري النافذ .امل� س تفيداحلقيقي :هو ال�شخ�ص الطبيعي �صاحب امللكية �أو ال�سيطرة الفعلية
 .زال�ضمانات والتعهدات املالية مبا يف ذلك التمويل العقاري والتخ�صيم .على العميل �أو الذي تتم العملية حل�سابه �أو مل�صلحته �أو وفقا لإرادته.
أفراداملعر� ض ونللمخاطربحكممنا�صبهم :الأ�شخا�ص الذين ي�شغلون �أو �شغلوا
 .حالتعامل يف �أدوات ال�سوق النقدي و�سوق ر�أ�س املال بيعا و�شراء مبا يف ال
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وظيفة عامة عليا يف دولة �أجنبية مثل رئي�س دولة �أو حكومة �أو �سيا�سي بارز �أو
قا�ض �أو ع�سكري �أو من�صب حكومي رفيع امل�ستوى �أو �شخ�صيات بارزة يف حزب
�سيا�سي وي�شمل ذلك �أفراد عائالت ه�ؤالء الأ�شخا�ص حتى الدرجة الثالثة.
احلجز :حظر �إحالة الأموال �أو املمتلكات الأخرى �أو حتويلها �أو الت�صرف فيها
�أو نقلها ا�ستنادا �إىل قرار �صادر عن حمكمة  ،وملدة �سريان ذلك القرار .وتبقى
الأموال �أو املمتلكات الأخرى املحجوزة ملكا للأ�شخا�ص الذين كانت لهم م�صلحة
يف تلك الأموال �أو املمتلكات وقت احلجز ،وتتوىل �إدارتها ال�سلطة الق�ضائية .
التجميد :احلظر امل�ؤقت لنقل الأموال �أو املمتلكات الأخرى �أو حتويلها �أو الت�صرف
ً
ا�ستنادا �إىل قرار �صادر عن حمكمة �أو �سلطة خمت�صة وملدة �سريان ذلك القرار.
فيها
وتبقى الأموال �أو املمتلكات املجمدة ملكا للأ�شخا�ص الذين كانت لهم م�صلحة يف
تلك الأموال �أو املمتلكات وقت جتميدها ،ويجوز �أن توا�صل �إدارتها امل�ؤ�س�سة املالية.
العميلالعابر :هو العميل الذي ال تربطه عالقة م�ستمرة مع امل�ؤ�س�سة املالية �أو غري املالية.
العالقةامل� س تمرة :هي العالقة املالية �أو التجارية التي يتوقع عند ن�ش�أتها �أن
متتد لفرتة زمنية و�أن تت�ضمن عمليات متعددة .وت�شمل العالقة امل�ستمرة �أي
عالقة جتارية �أو مهنية ذات �صلة ب�أحد الأن�شطة الواردة يف تعريف امل�ؤ�س�سات
املالية و غري املالية متى توقعت امل�ؤ�س�سة �أن متتد العالقة لفرتة من الزمن.
امل�صادرة :التجريد النهائي من امللكية بحكم ق�ضائي بات.

الفصل الثاني

جرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب
مادة( :)3جترميغ� س لالأموال:

العدد20يونيــو2010م

 .أيعد مرتكبا جلرمية غ�سل الأموال كل من يرتكب فع ًال �أو ميتنع عن فعل
ينطوي على اكت�ساب �أم��وال �أو حيازتها �أو الت�صرف فيها �أو نقلها �أو
�إدارتها �أو حفظها �أو ا�ستبدالها �أو �إيداعها �أو ا�ستثمارها� ،أو التالعب
يف قيمتها �أو يف حركتها �أو حتويلها ،بق�صد �إخفاء �أو متويه م�صدرها �أو
الطبيعة احلقيقية لها �أو مكانها �أو كيفية الت�صرف فيها �أو مبلكيتها �أو
احلقوق املتعلقة بها ،وذلك متى كانت هذه الأموال متح�صلة من جرمية
من اجلرائم التالية � -سواء وقعت هذه اجلرمية داخل اجلمهورية �أو
خارجها ويجب �أن يتحقق فيها العلم والإرادة وميكن ا�ستخال�صهما من
الأفعال الواقعية التي يقوم بها مرتكب اجلرمية:
1.1جرائم ال�سرقة واختال�س الأموال العامة �أو اال�ستيالء عليها بو�سائل احتيالية
�أو الر�شوة وخيانة الأمانة املن�صو�ص عليها يف قانون اجلرائم والعقوبات.
2.2جرائم تزوير املحررات الر�سمية والعرفية ،وتزييف النقود الورقية
واملعدنية وترويج عملة مزيفة �أو غري متداولة ،وتزييف الأختام
والأ�سناد العامة وما يف حكمها واجلرائم املا�سة باالقت�صاد الوطني.
3.3جرائم اال�ستيالء على أ�م��وال خا�صة من�صو�ص عليها يف قانون
اجلرائم والعقوبات.

4.4اجلرائم املن�صو�ص عليها يف قانون مكافحة الف�ساد.
5.5جرائم التهرب ال�ضريبي والتهريب اجلمركي .
6.6جرائم اال�سترياد واالجتار بالأ�سلحة .
7.7جرائم زراعة وت�صنيع النباتات واملواد املخدرة واالجتار بها يف الداخل �أو
ت�صديرها للخارج وكذا �إدخال اخلمور �إىل البالد من اخلارج �أو ت�صنيعها
واالجتار بها وغري ذلك من الأن�شطة املحرمة ً
�شرعا كالبغاء والقمار.
8.8الع�ضوية يف جماعة �إجرامية منظمة.
9.9اال�ستغالل اجلن�سي للأطفال واالجتار بالب�شر.
1010االجتار يف الأ�شياء املتح�صلة عن جرائم ال�سرقة.
1111تهريب الأ�شخا�ص واملهاجرين.
1212تهريب الآثار واملخطوطات الت�أريخية.
1313تزييف العالمات التجارية وال�سلع واالجتار فيها.
1414اجلرائم البيئية.
1515جرائم التحايل على الأ�سواق املالية واالجتار يف �أدوات ال�سوق بنا ًء
على معلومات غري معلنة.
1616اجلرائم املن�صو�ص عليها يف قانون مكافحة جرائم التقطع واالختطاف.
 .بكل من �شرع �أو حر�ض �أو عاون على ارتكاب �أي من الأفعال الواردة يف
الفقرة (�أ) من هذه املادة.
مادة(:)4جترميمتويلالإرهاب:

يعد مرتكبا جلرمية متويل الإرهاب كل من :
 .أيجمع �أو يقدم �أمواال ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر وب�أي و�سيلة كانت مع
علمه ب�أنها �ست�ستخدم كليا �أو جزئيا ،يف متويل ارتكاب الأعمال التالية:
�1 .1أي فعل من �أفعال العنف �أو التهديد به �أيا كانت بواعثه �أو �أغرا�ضه،
يقع تنفيذا مل�شروع �إجرامي فردى �أو جماعي ،ويهدف �إىل بث الرعب
بني النا�س �أو ترويعهم ب�إيذائهم وتعري�ض حياتهم �أو حريتهم �أو
�أمنهم للخطر �أو �إحلاق ال�ضرر بالبيئة �أو ب�أحد املرافق �أو الأمالك
العامة �أو اخلا�صة� ،أو احتاللها �أو اال�ستيالء عليها� ،أو تعري�ض �أحد
املوارد الوطنية للخطر �أو �إجبار حكومة �أو منظمة دولية على القيام
ب�أي عمل غري م�شروع �أو االمتناع عن �أي عمل م�شروع .
�2 .2أي فعل ي�شكل جرمية تندرج يف نطاق �إحدى االتفاقيات �أو املعاهدات
ذات ال�صلة والتي تكون اجلمهورية قد �صادقت �أو ان�ضمت �إليها.
�3 .3أي فعل ي�شكل جرمية من�صو�ص عليها يف قانون مكافحة جرائم
االختطاف والتقطع.
 .بكل من �شرع يف ارتكاب �أو �شارك �أو حر�ض �أو عاون على ارتكاب �أي من
الأفعال الواردة يف الفقرة (�أ) من هذه املادة .
وال تعد من اجلرائم امل�شمولة يف هذه املادة حاالت الكفاح مبختلف الو�سائل
�ضد االحتالل الأجنبي والعدوان  ،وذلك من �أجل التحرر وتقرير امل�صري
وفق ًا ملبادئ القوانني الدولية  ،وال يعترب من هذه احل��االت كل فعل مي�س
بالوحدة الرتابية لأي من الدول العربية.
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الفصل الثالث

واجبات الجهات الرقابية
والمؤسسات المالية وغير المالية

العدد20يونيــو2010م

مادة ( :)5ال يجوز منح الرتخي�ص النهائي ب�إن�شاء م�صرف يف اليمن �إال
�إذا ا�ستكمل �إجراءات الإ�شهار والت�سجيل وفق ًا للقوانني النافذة مبا يف ذلك
التحقق من الوجود املادي  ،و�أن يكون خا�ضع ًا لنظم رقابية فعالة كما ال يجوز
الرتخي�ص ب�إن�شاء فرع مل�صرف خارجي �إال �إذا كان ملركزه الرئي�سي وجود
مادي يف الدولة امل�سجل فيها وخا�ضع لرقابة فعالة.
مادة( :)6ال يجوز للم�ؤ�س�سات املالية اليمنية �أن تتعامل مع �أية م�ؤ�س�سة مالية
�أخرى لي�س لها وجود مادى فى الدولة امل�سجلة فيها وغري خا�ضعة لرقابة
فعالة فى بلد ت�سجيلها ،وال يجوز للم�ؤ�س�سات املالية اليمنية التعامل مع
م�ؤ�س�سات مالية نظرية تقدم خدماتها للم�ؤ�س�سات املالية املحظورة عاملي ًا .
مادة ( :)7تلتزم امل�ؤ�س�سات املالية وغري املالية ببذل العناية الواجبة فى
التعرف على هوية العمالء وامل�ستفيدين احلقيقيني من الأ�شخا�ص الطبيعيني
�أو االعتباريني والتحقق منها وعلى الأخ�ص يف الأحوال الآتية:
 .أعند بدء عالقة م�ستمرة مع العميل
 .بعند القيام بعملية لعميل عابر تزيد قيمتها عن احل��د ال��ذي تبينه
الالئحة �أو عند القيام بتحويالت برقية حملية �أو دولية تزيد عن احلد
الذي تبينه الالئحة.
 .جعند وجود �شكوك حول دقة �أو �صحة بيانات التعرف امل�سجلة �سلفا.
 .دعند وجود �شبهة جرمية غ�سل �أموال �أو متويل �إرهاب
 .هالت�أكد من �أن امل�ؤ�س�سات املالية املرا�سلة تتوفر لديها �أنظمة فعالة
ملكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب.
 .و�إيالء عناية خا�صة بالعمليات التي تتم �أو تنفذ بالو�سائل الإليكرتونية.
وتبني الالئحة ال�ضوابط التي يتعني �إتباعها يف �ش�أن �إجراءات التعرف على
هوية العمالء والتحقق منها ومن الغر�ض املتوقع للعالقة وطبيعتها مبا
يتنا�سب مع الطبيعة اخلا�صة لكل ن�شاط وبكل عميل ودرجة املخاطر مبا
يف ذلك ا إلج��راءات والنظم التي يجب �إتباعها �إزاء احلاالت التي تتطلب
�إيالء عناية خا�صة يف التعرف على العمالء و احلاالت التي يجوز فيها ت�أجيل
�إجراءات التحقق وال�ضوابط التي حتكمها.
مادة( :)8تلتزم امل�ؤ�س�سات املالية وغري املالية بتحديث البيانات واملعلومات
وامل�ستندات اخلا�صة باحلاالت املن�صو�ص عليها فى امل��ادة ( )7من هذا
القانون وذلك وفقا لل�ضوابط التي حتددها الالئحة.
مادة( :)9تلتزم امل�ؤ�س�سات املالية وغري املالية باملتابعة الدقيقة وامل�ستمرة
للعمليات التي يقوم بها العمالء مبا يف ذلك م�صادر �أموالهم عند اللزوم،

وذل��ك للت�أكد من �أنها تتوافق واملعلومات املتوافرة عن هويتهم وطبيعة
�أن�شطتهم ودرجة خماطرها.
مادة( :)10تلتزم امل�ؤ�س�سات املالية وغ�ير املالية بت�صنيف عمالئها
وخدماتها بح�سب درجة خماطر غ�سل الأموال ومتويل االرهاب وعليها �أن
تبذل عناية خا�صة يف التعامل مع احلاالت التي متثل درجة خماطر مرتفعة،
مبا يف ذلك:
 .أاملعامالت غري املعتادة والتي لي�س لها مربر اقت�صادي.
 .باملعامالت والأ�شخا�ص املرتبطون ب��دول ال تطبق �إج��راءات فعالة يف
مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب واملبادئ واملعايري الدولية.
 .جاملعامالت مع �أ�شخا�ص معر�ضني للمخاطر بحكم منا�صبهم.
 .دفح�ص املعامالت والت�أكد من الغر�ض منها وت�سجيلها و�إتاحتها لل�سلطات
املخت�صة عند االقت�ضاء.
وتبني الالئحة ال�ضوابط التي يتعني �إتباعها يف ت�صنيف العمالء و بذل
العناية اخلا�صة.
مادة( :)11تلتزم امل�ؤ�س�سات املالية التى ت��زاول عمليات التحويالت
الربقية �أن ت�ضمن التحويل بيانات التعرف على الهوية على النحو الذي
تبينه الالئحة .وعلى امل�ؤ�س�سات املالية املر�سل �إليها التحويل الربقى �أن
ترف�ض ا�ستالمه �إذا مل يت�ضمن بيان التعرف على الهوية .وال ي�سرى حكم
هذه املادة على:
 .أالتحويالت التي تنفذ نتيجة معامالت بطاقات االئتمان وبطاقة
ال�سحب ،ب�شرط �أن يرفق بالتحويل الناجت عن املعاملة رقم بطاقات
االئتمان �أو ال�سحب.
 .بالتحويالت التي تتم بني امل�ؤ�س�سات املالية عندما يكون امل�صدر واملنتفع
م�ؤ�س�سات مالية تعمل مل�صاحلها الذاتية.
مادة( :)12تلتزم امل�ؤ�س�سات املالية وغري املالية باالحتفاظ بالآتى:
 .أال�سجالت والبيانات وامل�ستندات املتعلقة بهوية العميل وامل�ستفيد
احلقيقي وبن�شاطهما ملدة خم�س �سنوات على الأقل بعد �إنتهاء عالقة
امل�ؤ�س�سة بهما.
 .بال�سجالت والبيانات واملعلومات والتقارير املكتوبة التي مت احل�صول
عليها وفقا لأحكام هذا الف�صل عن العمليات املالية وذلك ملدة خم�س
�سنوات على الأقل من تاريخ تنفيذ العملية �أو ال�شروع يف تنفيذها.
 .ج أ�ي��ة �سجالت �أو بيانات �أخ��رى يتعني االحتفاظ بها وفقا لأحكام هذا
القانون .وتبني الالئحة ال�سجالت والبيانات التي يجب االحتفاظ بها
وقواعد و�إجراءات احلفظ على نحو ي�سهل معه ا�سرتجاعها فور طلبها
وفى �صورة تكون مقبولة لدى جهات الرقابة والإ�شراف واملحاكم طبقا
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للت�شريعات ال�سارية.
مادة( :)13تلتزم امل�ؤ�س�سات املالية وغ�ير املالية ب�إخطار ال��وح��دة عن
العمليات فور اال�شتباه فى �أنها تتعلق بجرمية غ�سل �أموال �أو بتمويل الإرهاب
�سواء متت هذه العمليات �أم مل تتم  ،وتبني الالئحة ال�ضوابط والإجراءات
املتعلقة بهذا الإلتزام.
مادة( :)14ال ي�سرى االلتزام بالإخطار وفقا للمادة ( )13من هذا القانون
يف الأحوال الآتية:
 املحامون واملحا�سبون� :إذا كانت املعلومات التي تتعلق بعمالئهم قد
ح�صلوا عليها خالل قيامهم بتقييم املركز القانوين للعميل� ،أو متثيله
أ�م��ام الق�ضاء� ،أو تقدمي ال��ر�أي القانوين يف م�س�ألة متعلقة ب�إجراءات
ق�ضائية مبا يف ذلك تقدمي الن�صيحة ب�ش�أن بدء �أو تفادى اتخاذ مثل
هذه الإجراءات ،وذلك �سواء كانت املعلومات قد مت احل�صول عليها قبل
�أو �أثناء �أو بعد انتهاء الإجراءات الق�ضائية.
 جتار املعادن النفي�سة والأحجار الكرمية :فيما يتعلق باملعامالت النقدية
التي تقل قيمتها عن احلد الذي تبينه الالئحة التنفيذية.
 �سما�سرة العقارات عند مبا�شرتهم �أعمال ل�صالح عمالئهم ال تتعلق
بالبيع �أو بال�شراء.
مادة( :)15يحظر على كل من يبا�شر عمل فى امل�ؤ�س�سات املالية وغري
املالية الإف�صاح بطريق مبا�شر �أو غري مبا�شر �أو ب�أية و�سيلة كانت للعميل
�أو امل�ستفيد �أو لغري ال�سلطات واجلهات املخت�صة بتطبيق �أحكام هذا القانون
عن �أى �إجراء من �إجراءات الإخطار �أو التحرى �أو الفح�ص التى تتخذ فى
�ش�أن العمليات امل�شتبه فى �أنها تتعلق بجرمية غ�سل �أموال �أو بتمويل �إرهاب.
مادة( :)16ال يرتتب على الإخطار امل�سئولية اجلنائية �أو املدنية �أو الإدارية
�أو الت�أديبية على كل �شخ�ص طبيعى �أو معنوى يقوم -بح�سن نية -بواجب
الإخطار عن �أى من املعامالت امل�شتبه فيها� ،أو بتقدمي معلومات �أو بيانات
عنها طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة( :)17تتوىل جهات الرقابة وا إل��ش��راف كل فيما يخ�صها تعميم
القائمة املوحدة ال�صادرة عن جمل�س الأم��ن بتجميد �أم��وال الأ�شخا�ص
والكيانات املحددة �أ�سما�ؤهم على امل�ؤ�س�سات املالية وغري املالية  ،وتلتزم
امل�ؤ�س�سات املالية وغري املالية بتجميد تلك الأموال و�إبالغ ال�سلطة املخت�صة
فورا مبا يتوافر لديها من معلومات بهذا ال�ش�أن ،وللمت�ضرر اتباع كافة
الو�سائل املتاحة الدبلوما�سية والقانونية والق�ضائية لرفع التجميد و�شطب
ا�سمه من القائمة ،وتبني الالئحة �آلية ا�ستالم وتوزيع القوائم ال�صادرة عن
جمل�س الأمن و�إجراءات ال�شطب من القائمة وت�صحيح اال�سم والتعامل مع
احلاالت الإن�سانية.

مادة( :)18تلتزم كل من امل�ؤ�س�سات املالية وغري املالية بو�ضع النظم الكفيلة
بتطبيق �أحكام هذا القانون ،على �أن تت�ضمن هذه النظم ال�سيا�سات الداخلية
والإجراءات ونظم املراقبة والإلتزام والتدريب وتعيني م�سئويل االمتثال يف
تلك امل�ؤ�س�سات وفقا لل�ضوابط واملعايري والقواعد التى ت�ضعها اجلهات
الرقابية املخت�صة.
مادة( :)19على اجلهة املخت�صة بالإ�شراف على املنظمات غري الهادفة
للربح وفقا للقوانني النافذة ذات ال�صلة �أن متار�س رقابة فعالة حتول دون
�إ�ساءة ا�ستخدامها لأغرا�ض غ�سل ا ألم��وال ومتويل الإره��اب و�أن ت�صدر
اللوائح والتعليمات املنظمة لذلك.
مادة( :)20ال يجوز لأي �شخ�ص �أن يزاول ن�شاط حتويل النقد �أو القيم بدون
احل�صول على ترخي�ص بذلك من ال�سلطة املخت�صة.
مادة( :)21تلتزم اجلهات املخت�صة بالرقابة والإ�شراف باالتى:
 .أبالتحقق من وف��اء كل من اجلهات املالية وغ�ير املالية التي تخ�ضع
لإ�شرافها �أو لرقابتها بااللتزامات املقررة مبوجب �أحكام هذا القانون
 .باعتماد التدابري الالزمة لتحديد معايري من�ضبطة تنظم ملكية و�إدارة
وت�شغيل امل�ؤ�س�سات املالية.
 .ج�إخطار الوحدة ب�أية معلومات متعلقة مبعامالت ي�شتبه يف �أنها ذات �صلة
بغ�سل الأموال �أو بتمويل الإرهاب.
 .د�إ�صدار التعليمات والإر�شادات والتو�صيات مل�ساعدة امل�ؤ�س�سات املالية
وغ�ير املالية على تطبيق �أحكام ه��ذا القانون مبا يف ذل��ك م�ؤ�شرات
اال�شتباه وفقا للمعايري املعتربة وطنيا ودوليا.
 .هالتعاون والتن�سيق الفعال مع �سائر ال�سلطات املحلية وال�سلطات النظرية
املخت�صة لتقدمي امل�ساعدة يف إ�ج��راء التحريات وف��ى كافة مراحل
التحقيق واملحاكمة املتعلقة مبكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب .
 .وتعيني خمت�صني للوفاء باملتطلبات امل�شمولة يف هذا القانون.
مادة(:)22يجوز لرئي�س جمل�س الوزراء بناء على عر�ض اللجنة �أن ي�ستثني
بقرار �أي فئة من االلتزامات املقررة يف هذا الف�صل من امل�ؤ�س�سات املالية
�أو غري املالية �أو م�ؤ�س�سة بعينها متى قدر ،بحكم حجم �أو طبيعة ن�شاط تلك
الفئة �أو تلك امل�ؤ�س�سة �أو العتبارات �أخرى ذات �صلة ،ب�ضعف خماطر غ�سل
الأموال ومتويل الإرهاب.
مادة( :)23على كل �شخ�ص لدى دخوله �أو مغادرته اليمن الإف�صاح
عند الطلب لل�سلطات اجلمركية املخت�صة عن املبالغ النقدية �أو �أية �أداة
حلاملها قابلة للتداول� ،سواء كانت بالعملة الوطنية �أو الأجنبية ،وعن
املعادن الثمينة والأحجار الكرمية ،وذلك �إذا كان مقدارها �أو قيمتها
يتجاوز احلد امل�سموح به يف الالئحة ،ويجب �أن يكون الإف�صاح مطابقا
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للحقيقية وفق ًا للنموذج املعد لذلك.
مادة( :)24يكون لل�سلطات اجلمركية املخت�صة احلجز على ا ألم��وال
والأدوات املالية امل�شار �إليها يف املادة ( )23من هذا القانون وفقا لأحكام
قانون اجلمارك النافذ وذلك �إذا مل يتم الإف�صاح عنها �أو مت الإف�صاح عنها
خالف ًا لأحكام املادة �سالفة الذكر �أو عند توافر �شبهة غ�سل �أموال �أو متويل
�إرهاب ،ويتعني عليها عندئذ �إخطار الوحدة على الفور.
مادة( :)25يحظر مزاولة �أي من �أن�شطة امل�ؤ�س�سات املالية وغري املالية
الواردة يف املادة ( )2من هذا القانون دون احل�صول على ترخي�ص م�سبق
من اجلهات املخت�صة وفق ًا لأحكام القوانني النافذة.

الفصل الرابع

اللجنة الوطنية لمكافحة
غسل األموال وتمويل اإلرهاب
مادة(:)26

 .جو�ضع و�إقرار الالئحة الداخلية لعمل اللجنة وفق ًا لأحكام هذا القانون.
 .دالتن�سيق وت�سهيل تبادل املعلومات عن عمليات غ�سل الأم��وال ومتويل
الإرهاب بني اجلهات املمثلة يف اللجنة والوحدة
 .هتزويد الوحدة مبا يتوفر لديها من معلومات عن عمليات غ�سل الأموال
ومتويل الإرهاب.
 .وتلقي تقارير من الوحدة عن �أدائها وقيامها بواجباتها املقررة قانون ًا
واتخاذ ما يلزم.
 .ز�إقامة الندوات وور���ش العمل املتعلقة مبكافحة غ�سل الأم��وال ومتويل
الإرهاب.
 .حمتثيل اجلمهورية اليمنية يف املحافل الدولية املتعلقة مبكافحة غ�سل
الأموال ومتويل الإرهاب.
.طمناق�شة موازنة اللجنة ورفعها للجهات املخت�صة لإقرارها.
مادة( :)28للجنة يف �سبيل ت�سهيل مهامها والقيام بواجباتها كما حددها
القانون والالئحة� ،أن تقيم عالقات وجت��ري ات�صاالت مع نظرياتها يف
خمتلف ال��دول وك��ذا م��ع املنظمات ال��دول�ي��ة والإقليمية ،ولها على وجه
اخل�صو�ص القيام مبا يلي:
 .أتبادل املعلومات واخلرباء واخلربات.
 .باحل�صول على امل�ساعدات الفنية مبكافحة غ�سل الأم ��وال ومتويل
الإرهاب.
 .جالتن�سيق الفعال حول الإجراءات املتعلقة مبكافحة غ�سل الأموال ومتويل
الإرهاب.
ً
مادة( :)29تقدم اللجنة تقريرا عن ن�شاطها �إىل جمل�س الوزراء كل ثالثة
�أ�شهر �أو كلما طلب منها ذلك.
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 .أتن�ش�أ مبوجب �أحكام هذا القانون جلنة ت�سمى (اللجنة الوطنية ملكافحة
غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب) وت�شكل بقرار من رئي�س جمل�س الوزراء
بناء على عر�ض وزير املالية ،وتتكون من ممثل واحد من اجلهات التالية
بناء على تر�شيحها:
ً
				
1 .1وزارة املالية
رئي�سا للجنة
ً
2 .2البنك املركزي			
نائبا للرئي�س
		
3 .3اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
			
4 .4جهاز الأمن القومي
ع�ضواً
				
5 .5وزارة العدل
الفصل الخامس
ع�ضواً
6 .6وزارة الداخلية			
وحدة جمع المعلومات المالية
ع�ضواً
			
7 .7وزارة اخلارجية
8 .8وزارة ال�صناعة والتجارة		
ع�ضو ًا
مادة(:)30
ع�ضو ًا
		
9 .9وزارة ال�شئون االجتماعية والعمل
ً
 .أتن� أش� يف البنك امل��رك��زي مبوجب �أح�ك��ام ه��ذا القانون وح��دة تتمتع
ع�ضوا
1010جمعية البنوك			
ً
1111االحتاد العام للغرف التجارية وال�صناعية ع�ضوا
باال�ستقاللية ت�سمى وحدة جمع املعلومات املالية وت�شكل بقرار من رئي�س
			
1212الهيئة العامة لال�ستثمار
ع�ضو ًا
جمل�س ال��وزراء بناء على عر�ض حمافظ البنك املركزي وتتكون من
 .بتختار اللجنة �أحد �أع�ضاء اللجنة مقرر ًا.
رئي�س و�أع�ضاء ذوي تخ�ص�ص وخربة وعلى النحو التايل:
 .جللجنة اال�ستعانة مبن تراه �ضروري ًا من اخلرباء واملخت�صني والفنيني مبا
•خرباء ماليني.
ي�ساعدها على �إجناز مهامها.
•خرباء �إنفاذ قانون.
مادة(:)27تتوىل اللجنة ممار�سة االخت�صا�صات التالية:
 .أاق�تراح ال�سيا�سات اخلا�صة مبكافحة غ�سل ا ألم��وال ومتويل الإره��اب
•خبري نظم معلومات.
ورفعها �إىل جمل�س الوزراء لإقرارها.
•خبري قانوين.
 .ب�إع��داد الأنظمة وا إلج��راءات اخلا�صة مبكافحة غ�سل ا ألم��وال ومتويل
وتزود الوحدة مبا يلزمها من العاملني امل�ؤهلني علمي ًا وفني ًا لإجناز عملها،
الإره ��اب ورفعها �إىل جمل�س ال ��وزراء إلق��راره��ا ومب��ا ال يتعار�ض مع
كما ي�شرتط تفرغ كل الأع�ضاء والعاملني فيها ،ويعترب م�سئولو االمتثال
ن�صو�ص و�أحكام هذا القانون.
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وتقييم االلتزام يف جهات الرقابة والإ�شراف �ضباط ارتباط مع الوحدة.
 .بتعد الوحدة الئحة داخلية لعملها ت�شتمل على الهيكل التنظيمي والنظم
الإدارية والت�شغيلية وترفع ملجل�س الوزراء لإقرارها .
مادة( :)31تخت�ص الوحدة باملهام التالية:
 .أتلقي وحتليل ا إلخ�ط��ارات ال��واردة من امل�ؤ�س�سات املالية وغري املالية
واجلهات الرقابية والإ�شرافية عن العمليات التي ي�شتبه يف �أنها تت�ضمن
غ�سل أ�م��وال �أو متويل �إره��اب و�إحالة هذه الإخطارات للجهات املعنية
للت�صرف فيها عند االقت�ضاء ،وتن�شئ الوحدة قاعدة بيانات ملا يتوفر
لديها من معلومات و�إتاحة هذه املعلومات للنيابة العامة وفق ًا لأحكام
قانون الإجراءات اجلزائية.
 .بطلب �أية معلومات �إ�ضافية تعتربها مفيدة للقيام بوظيفتها متى كانت
مرتبطة ب�أية معلومات �سبق �أن تلقتها �أثناء مبا�شرة اخت�صا�صاتها �أو
بناء على طلب تتلقاه من الوحدات النظرية يف الدول الأخرى  ،ويتعني
على امللتزمني بواجب الإخطار �أن يزودوا الوحدة بتلك املعلومات خالل
مدة ال جتاوز �أ�سبوع ًا من تاريخ طلبها ما مل حتدد الوحدة مدة �أخرى،
وعلى النموذج الذي تقره الوحدة ،وفى الأحوال الطارئة يجوز للوحدة
�أن حتدد مدة �أق�صر وفقا لل�ضوابط التي تبينها الالئحة.
 .ج�إحالة الإخطارات عندما تتوفر للوحدة م�ؤ�شرات جدية عن وجود �شبهة
غ�سل �أموال �أو متويل �إرهاب م�شفوعة باال�ستدالالت الالزمة ب�ش�أنها �إىل
النيابة العامة.
 .دللوحدة �أن تطلب من اجلهات التالية معلومات �إ�ضافية تتعلق بالإخطارات
التي تتلقاها متى اعتربتها مفيدة للقيام بوظيفتها �أو بناء على طلب
تتلقاه من وحدة مكافحة غ�سل �أموال �أجنبية.
1.1اجلهات امللزمة بالإبالغ.
 2.2جهات الرقابة والإ�شراف.
�3.3أي جهات حكومية �أخرى.
 .دوعلى اجلهات امل�شار �إليها تزويد الوحدة باملعلومات خالل مدة ال جتاوز
�أ�سبوعني من تاريخ طلبها.
 .ه�إخطار اللجنة وجهات الرقابة والإ�شراف املعنية ب�أي �إخالل ب�أحكام هذا
القانون يقع من امل�ؤ�س�سات املالية وامل�ؤ�س�سات غري املالية التي تخ�ضع
لأحكام هذا القانون.
 .وتلتزم الوحدة بن�شر تقارير دورية عن �أن�شطتها تت�ضمن على الأخ�ص
بيانات �إح�صائية ودرا�سات حتليلية يف جمال مكافحة غ�سل ا ألم��وال
ومتويل الإهارب.
 .زيحق للوحدة النزول امليداين للجهات وامل�ؤ�س�سات امل�شمولة يف هذا

القانون للتحقق من مدى التزامها ب�أحكام القانون والئحته التنفيذية.
 .حامل�شاركة يف الندوات وور�ش العمل وامل�ؤمترات واالجتماعات الدولية
والإقليمية ذات العالقة باخت�صا�صات الوحدة .
مادة(:)32

 .أيكون للوحدة من تلقاء نف�سها �أو بناء على طلب من الوحدات النظرية
يف الدول الأخرى حق تبادل املعلومات معها متى كانت ملتزمة بقواعد
ال�سرية وب�شرط املعاملة باملثل على �أن يتم موافاة اللجنة ب�صور من تلك
املعلومات ،وال يجوز �أن ت�ستخدم تلك املعلومات �إال يف الأغرا�ض املتعلقة
مبكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب وب�شرط احل�صول على موافقة
اجلهات املقدمة لتلك املعلومات.
.بلغر�ض الفقرة (�أ) يجوز للوحدة �إبرام مذكرات تفاهم مع وحدات
�أجنبية نظرية ت��ؤدي وظائف مماثلة وتخ�ضع اللتزامات مماثلة
ب�ش�أن ال�سرية.

الفصل السادس

التعاون الدولى وتبادل المعلومات
وتسليم المجرمين

مادة( :)33تقوم اللجنة ب�إحالة املعلومات املبلغة من �أي دولة من الدول
والتي تفيد بقيام �شخ�ص مقيم �أو موجود يف اجلمهورية بارتكاب �أي من
اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا القانون �إىل الوحدة وتقوم الوحدة بتحليل
املعلومات و�إحالتها �إىل اجلهات املخت�صة وفق ًا لأحكام هذا القانون.
مادة(:)34

 .أمع مراعاة �أحكام هذا القانون ،يجوز للجنة بناء على طلب ر�سمي مقدم
من �أي دولة من الدول ،موافاتها مبعلومات عن عملية حمددة بالطلب
متى تعلقت ب�أي من جرائم غ�سل ا ألم��وال ومتويل الإره��اب املن�صو�ص
عليها يف هذا القانون.
 .بمع مراعاة ما تن�ص عليه االتفاقيات الثنائية �أو متعددة الأط��راف
املتعلقة بتبادل امل�ساعدات القانونية والتي تكون اجلمهورية طرف ًا فيها
ومبد�أ املعاملة باملثل ،يجوز لل�سلطات الق�ضائية املخت�صة �أن تقدم �أي ًا
من امل�ساعدات القانونية التالية:
1.1الإنابة ق�ضائيا عن ال�سلطة النظرية يف �سماع �أقوال ال�شهود و اخلرباء
�2.2إعالن الأوراق الق�ضائية الواردة من ال�سلطات النظرية
3.3توفري الن�سخ الأ�صلية �أو �صور طبق الأ��ص��ل م�صادق عليها من
امل�ستندات وال�سجالت مبا يف ذلك ال�سجالت امل�صرفية �أو املالية �أو
�سجالت ال�شركات �أو العمليات التجارية.
4.4الك�شف عن �أو تعقب العائدات الإجرامية �أو الأموال �أو املمتلكات �أو

50

القانون رقم()1لسنة 2010م

 .أمع مراعاة ما تن�ص عليه االتفاقيات الثنائية �أو متعددة الأط��راف
املتعلقة بتبادل امل�ساعدات القانونية والتي تكون اجلمهورية طرفا فيها،
تقدم طلبات امل�صادرة املتعلقة كليا �أو جزئيا بجرمية غ�سل أ�م��وال �أو
متويل للإرهاب مبا�شرة �إىل اللجنة �أو عن طريق القنوات الدبلوما�سية.
 .بال تتم امل�صادرة �إال ب�صدور حكم ق�ضائي بات.
 .جيجب �أن يت�ضمن طلب امل�ساعدة امل�ت�ب��ادل��ة ،ب��الإ��ض��اف��ة للمعلومات
املن�صو�ص عليها يف املادة ( )34فقرة (ج) من هذا القانون� ،صورة
ر�سمية من احلكم البات ال�صادر بامل�صادرة .ويجوز طلب معلومات
�إ�ضافية من الدولة الطالبة للم�ساعدة القانونية لغر�ض تنفيذ احلكم.
 .دحتيــــــل اللجنة الطلبات املتعلقة بامل�صادرة للجهات الق�ضائية املخت�صة
للنظر فيها طبق ًا للقانون.
 .هويف كل الأحوال ال مُت ّكن الدولة الطالبة للم�صادرة من تلك الأموال �أو عوائدها
�إال بعد توقيع اتفاق ثنائي مع الدولة الطالبة حول اقت�سام هذه الأموال.
مادة( :)36ال يحق للدولة الطالبة �إحالة املعلومات �أو الأدل��ة التي يتم
تزويدها بها �إىل طرف ثالث وفق ًا للمادتني ال�سابقتني �أو ا�ستخدامها يف
حتقيقات �أو �أي نوع من املالحقات �أو ا إلج��راءات الق�ضائية غري تلك التي
وردت يف الطلب.
مادة( :)37يجوز ت�سليم غري اليمنيني املحكوم عليهم يف �أي من اجلرائم
املن�صو�ص عليها يف هذا القانون والقوانني النافذة واالتفاقيات الدولية التي
�صادقت عليها اجلمهورية ووفق ًا ملبد أ� املعاملة باملثل ،وذلك بعد �أخذ موافقة
النائب العام.

الفصل السابع

إجراءات التحقيق والمحاكمة

مادة( :)38تتوىل النيابة العامة �سلطة مبا�شرة �إج��راءات التحقيق ورفع
الدعاوى اجلزائية �أمام املحكمة يف جرائم غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب
واجلرائم املرتبطة بها واملحددة وفق ًا لهذا القانون.
مادة( :)39مل�أموري ال�ضبط الق�ضائي و�أع�ضاء النيابة العامة احلق يف
ا�ستخدام ال�صالحيات وال�سلطات املقررة يف قانون الإج��راءات اجلزائية
لأغرا�ض ك�شف و�ضبط وتتبع متح�صالت اجلرمية.
مادة( :)40للنيابة العامة �أن تطلب من املحكمة املخت�صة اتخاذ التدابري
والإجراءات التحفظية مبا يف ذلك حجز وجتميد الأموال واملمتلكات املتح�صلة
عن جرمية غ�سل الأموال �أو متويل الإرهاب ً
وفقا لقانون الإجراءات اجلزائية.
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الأدوات �أو الأ�شياء الأخرى لأغرا�ض الإثبات �أو امل�صادرة و اتخاذ
الإجراءات التحفظية ب�ش�أنها مبا يف ذلك التجميد و احلجز.
5.5اتخاذ �إجراءات التفتي�ش و ال�ضبط
�6.6أي �شكل �آخ��ر من �أ�شكال امل�ساعدة القانونية مبا ال يتعار�ض مع
القوانني النافدة.
 .جمتى تعلق طلب امل�ساعدة القانونية كليا �أو جزئيا بجرمية غ�سل �أموال �أو
متويل للإرهاب يقدم الطلب مبا�شرة �إىل اللجنة �أو بالطرق الدبلوما�سية
املعتادة على �أن تت�ضمن الطلبات املقدمة املعلومات التالية:
1.1حتديد ا�سم ال�سلطة الطالبة للم�ساعدة.
2.2ملخ�ص للوقائع ذات ال�صلة مبو�ضوع الطلب.
3.3تو�ضيح نوع امل�ساعدة امللتم�سة والغر�ض الذي تطلب من �أجله.
4.4حتديد هوية ال�شخ�ص املعني ومكان �إقامته وجن�سيته.
 .ديجوز طلب معلومات �إ�ضافية من الدولة الطالبة للم�ساعدة القانونية
لغر�ض تنفيذ الطلب.
 .هيجوز رف�ض الطلب يف احلاالت التالية:
�1.1إذا مل يكن الطلب �صادرا عن �سلطة خمت�صة طبقا لقانون البلد
الطالب� ،أو �إذا مل ير�سل الطلب وفقا للقوانني النافذة �أو �إذا كانت
حمتوياته خمالفة لن�ص الفقرة (جـ) من هذه املادة.
�2.2إذا كان تنفيذه يحتمل �أن مي�س ب�أمن ونظام اجلمهورية �أو ب�سيادتها
�أو نظامها العام �أو م�صاحلها الأ�سا�سية الأخرى.
�3.3إذا كان اجلرم الذي يتعلق به الطلب هو مو�ضوع دعوى جنائية �أو
�صدر ب�ش�أنه فعال حكم بات يف �إقليم اجلمهورية.
�4.4إذا كانت هناك �أ�سباب جوهرية لالعتقاد ب�أن الطلب ال ي�ستهدف
ال�شخ�ص املعني �إال ب�سبب عن�صره �أو ديانته �أو جن�سيته �أو �أ�صله
الإثني �أو �آرائه ال�سيا�سية �أو نوع جن�سه �أو و�ضعيته.
�5.5إذا كان اجلرم املذكور يف الطلب غري من�صو�ص عليه� ،أو لي�ست له
�سمات م�شرتكة مع جرم من�صو�ص عليه يف القوانني النافذة.
� 6.6إذا كانت القوانني النافذة ال جتيز اتخاذ التدابري املطلوبة� ،أو �أي
تدابري �أخرى ذات �آثار مماثلة� ،أو ال جتيز ا�ستخدامها فيما يتعلق
باجلرم املذكور يف الطلب؛
�7.7إذا كان الطلب غري قابل للإنفاذ مبقت�ضى القوانني النافذة.
�8.8إذا مل تتوفر احلماية الكافية حلقوق املقدم ب�ش�أنه الطلب.
 .ويف ح��ال رف�ض الطلب على ال�سلطة املخت�صة يف اجلمهورية �أن تبلغ
ال�سلطة الأجنبية املخت�صة على وجه ال�سرعة ب�أ�سباب الرف�ض.

مادة(:)35
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معــايير

مادة( :)45يعفى من العقوبات الأ�صلية املقررة وفق ًا لأحكام هذا القانون
الفصل الثامن
العقــــــوبات
كل من بادر من اجلناة ب�إبالغ الوحدة �أو �أي من ال�سلطات املخت�صة باجلرمية
مادة( :)41مع عدم ا إلخ�لال ب�أي عقوبة �أ�شد من�صو�ص عليها يف قانون قبل العلم بها.
�آخر يعاقب كل من ارتكب �أي جرمية من جرائم غ�سل �أموال �أو متويل �إرهاب
الفصل التاسع
بالعقوبات التالية:
أحكام ختامية
 .أال�سجن مدة ال تزيد عن �سبع �سنوات.
مادة(:)46
 .بامل�صادرة مبوجب حكم ق�ضائي بات مل�صلحة اخلزينة العامة للدولة  .أت�سري �أحكام هذا القانون على امل�ؤ�س�سات املالية وغري املالية واملهن
لكافة الأموال والعوائد املتح�صلة من اجلرائم املتعلقة واملرتبطة بغ�سل
املعينة املن�صو�ص عليها يف هذا القانون وعلى ف��روع امل�ؤ�س�سات
املالية الأجنبية داخ��ل اجلمهورية اليمنية والتي تقع مراكزها
الأموال ومتويل الإرهاب مع عدم الإخالل بحق الغري ح�سن النية.
الرئي�سية يف اخلارج.
 .جللمحكمة احلكم ب�أي عقوبة تكميلية وفق ًا للقوانني النافذة.
 .بعلى امل�ؤ�س�سات املالية وغري املالية والتي تقع مراكزها الرئي�سية داخل
 .دال يحول انق�ضاء الدعوى اجلزائية لأي �سبب من الأ�سباب دون احلكم
اجلمهورية ولديها فروع باخلارج ان تلزم تلك الفروع بالتقيد بالتدابري
مب�صادرة الأموال املتح�صلة من عمليات غ�سل الأموال �أو متويل الإرهاب
واالجراءات اخلا�صة مبكافحة غ�سل ومتويل االرهاب املن�صو�ص عليها
مبا يف ذلك م�صادرة الو�سائط امل�ستخدمة يف غ�سل ا ألم��وال ومتويل
يف هذا القانون بالقدر الذي ت�سمح به القوانني املحلية للبلد الواقع فيه
تلك الفروع.
الإرهاب و�أي ممتلكات تكون يف حيازة املتهم �أو حيازة طرف ثالث.
مادة(:)42

 .أال تنق�ضي مب�ضي املدة الدعوى اجلزائية يف اجلرائم املن�صو�ص عليها
يف هذا القانون.
.بال ت�سقط مب�ضي املدة العقوبات املحكوم بها ا�ستناد ًا �إىل �أحكام
هذا القانون.
مادة(:)43

مادة( :)47تكون للجنة موازنة م�ستقلة وتدرج �ضمن املوازنة العامة للدولة.
مادة( :)48يكون للوحدة ميزانية م�ستقلة يقوم بتغطيتها البنك املركزي.
مادة( :)49يتمتع �أع�ضاء وحدة جمع املعلومات ب�صفة ال�ضبطية الق�ضائية
عند مبا�شرتهم لأعمالهم.

العدد20يونيــو2010م

 .أيعاقب باحلب�س ملدة ال تزيد عن �سنة �أو بغرامة ال تقل عن مائة �ألف مادة( :)50ال يجوز االحتجاج بال�سرية املالية �أو امل�صرفية يف مواجهة
ريال وال تتجاوز مليون ريال كل من يخالف �أي ًا من �أحكام املواد ( ،6وحدة جمع املعلومات وال�سلطات املخت�صة بالتحقيق واملحاكمة عند قيامها
 )25 ،20 ،18 ،17 ،15 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7من بواجباتها املتعلقة بتنفيذ �أحكام هذا القانون.
هذا القانون.
مادة( :)51ت�صدر الالئحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري بناء
 .بيعاقب كل من يخالف حكم املادة ( )23من هذا القانون بغرامة ال على عر�ض اللجنة وموافقة جمل�س الوزراء.
تزيد عن مائة �ألف ريال مع التحفظ عن املبالغ مو�ضوع املخالفة �إىل �أن
يفرج عنها بقرار من النيابة العامة ما مل يثبت ارتباطها بجرمية �أخرى .مادة( :)52يلغى القانون رقم ( )35ل�سنة 2003م ب�ش�أن مكافحة غ�سل
مادة( :)44يف الأحوال التي ترتكب فيها اجلرمية بوا�سطة �شخ�ص اعتباري الأموال ،كما يلغى �أي حكم �أو ن�ص يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون.
يعاقب ال�شخ�ص الطبيعي امل�سئول عن الإدارة الفعلية لل�شخ�ص االعتباري مادة( :)53يعمل بهذا القانون من تاريخ ��ص��دوره ،وين�شر يف اجلريدة
املخالف بذات العقوبات املقررة عن الأفعال التي ترتكب باملخالفة لأحكام الر�سمية.
هذا القانون �إذا ثبت علمه بها وكانت اجلرمية قد وقعت ب�سبب �إخالله
�صدربرئا�سةاجلمهورية – ب�صنعاء
بواجبات وظيفته �أو �إذا كان عدم علمه ناجت ًا عن اهماله يف واجبات وظيفته،
بتاريخ�1صفر1431هـ
ويكون ال�شخ�ص االعتباري م�سئو ًال بالت�ضامن عن الوفاء مبا يحكم به من
املوافق17يناير2010م.
عليعبداهلل�صالح
تعوي�ضات �إذا كانت اجلرمية التي وقعت باملخالفة لأحكام هذا القانون قد
مهــورية
رئــي� س
اجل
ارتكبت من �أحد العاملني لديه با�سمه ول�صاحله.
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القانون رقم()1لسنة 2010م

رواد وأوائل

من أوائل قيادات الجهاز
د .أحمد علي عثمان دولت

االسم :د .أحمد علي عثمان دولت
مكان وتاريخ الميالد محافظة
عدن 1940م
الحالة االجتماعية
متزوج
وأب لثالثة أوالد
وأربع بنات.

•بكالوريـــــــــــــــــــو�س جتارة جامعة التقنية التجارية دلهي
 الهند 1962م.•ماج�ستري حما�سبة جامعة �إ�سرتا�س كاليد /جال�سجو
ا�سكوتالند اململكة املتحدة 1980م.
•دكتوراه يف الفل�سفة جامعة �إ�ست �إجنليا – اململكة املتحدة .1986

»
»
»
»
»
»
»

»م�ساعد حما�سب يف اخلزينة العامة 1962م.
»م�ساعد املحا�سب العام 1964م.
»املحا�سب العام 1967م.
»رئي�س اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبات بال�شطر اجلنوبي من
الوطن 1979م.
»رئي�س م�صلحة ال�ضرائب مبوجب القرار اجلمهوري رقم  18ل�سنة
1990م والقرار اجلمهوري رقم  34ل�سنة 1995م.
»م�ست�شـــــــــــار لوزيــــــــــــــر املالية مبوجب القرار اجلمهوري رقم 59
ل�سنة 2005م.
»�شارك يف اللجان امل�شرتكة لإعداد القوانني املوحدة للجهاز املركزي
للرقابة واملحا�سبة وم�صلحة ال�ضرائب.

العدد20يونيــو2010م

المؤهالت-:

األعمال والمسئوليات-:
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منظمات و أجهزة رقابية

ديوان الرقابة
المالية

بجمهورية العراق *
نشأ ديوان الرقابة المالية بجمهورية العراق بموجب قانون إدارة
الدولة كهيئة حكومية مستقلة ذات شخصية معنوية للمساعدة
في تعزيز االقتصاد ،الفاعلية ،مصداقية حكومة العراق ،وينص
قانون إدارة الدولة على وجوب أن يعمل الديوان مقترن ًا مع المفوضية
العراقية للنـزاهة العامة ،والمفتشين العموميين لكل وزارة
لضمان بقاء الحكومة العراقية مستقيمة وذات شفافية يمكن
مساءلتها من قبل الشعب العراقي� .إعداد:حممد �سفيان عبده
الإدارة العامة للتعاون الفني

العدد20يونيــو2010م

ير�أ�س الديوان رئي�س وي�ساعده وكيالن ،وتنتهي مدد
من �سالمتها وعدم جتاوز االعتمادات املقررة
لها يف امل��وازن��ة ،وا�ستخدام الأم��وال العامة
هذه التعيينات بعد مرور خم�س �سنوات �أو بعد مرور
يف الأغرا�ض املخ�ص�صة لهـا وع��دم ح�صول
�سنة من إ�ق��رار الد�ستور الدائم �أيهما اق��رب ووفق ًا
ه��در �أو تبذير �أو �سوء ت�صرف فيها وتقومي
لقانون �إدارة الدولة ،ويعني رئي�س الوزراء من يخلف
مردوداتها.
رئي�س الديوان ووكيليه ملدة (� 5سنوات) من بني ثالثة
.بفح�ص وت��دق�ي��ق م�ع��ام�لات تخمني وحتقق
مر�شحني من املخت�صني لكل من�صب وتقدم �أ�سمائهم
وجباية امل ��وارد العامة للت�أكد م��ن مالءمة
من قبل جمل�س الق�ضاء ،وعلى جمل�س الق�ضاء عند
الإجراءات املعتمدة و�سالمة تطبيقها.
تقدميه الرت�شيحات �أن ي�أخذ باالعتبار �أي وجهة نظر
.ج إ�ب ��داء ال �ـ��ر�أي يف القوائم والبيانات املالية
للديوان ،والميكن لرئي�س الديوان �أو وكالئه اخلدمة
والتقارير املتعلقة بنتائج الأعمال والأو�ضاع
لفرتة تزيد على مدتني متعاقبتني �أو غري متعاقبتني.
املالية للجهات اخلا�ضعة للرقابة وبيان ما
�إذا كانت منظمة وف��ق املتطلبات القانونية
أهداف الديوان
والقواعد والأ�صول املحا�سبية املعتمدة وتعك�س
تتمثل �أهداف الديوان الإ�سرتاتيجية مبا يلي:
حقيقة املركز املايل ونتيجة الن�شاط.
•احلفاظ على املال العام.
2 .2رقابة وتقومي الأداء وفق ًا لأحكام هذا القانون.
•دعم امل�ساءلة العامة.
3 .3ت�ق��دمي ال�ع��ون الفني يف امل �ج��االت املحا�سبية
•تعزيز االقت�صاد.
وال��رق��اب�ي��ة وم��ا يتعلق ب�ه��ا م��ن أ�م���ور �إداري���ة
وتنظيمية.
مهام الديوان
4 .4ن�شر �أنظمة املحا�سبة والتدقيق امل�ستندة على
1 .1رق��اب��ة وت��دق�ي��ق ح�سابات ون���ش��اط��ات اجلهات
املعايري الدولية املقبولة للمحا�سبة والتدقيق
اخلا�ضعة للرقابة والتحقق من �سالمة تطبيق
واف���ض��ل امل�م��ار��س��ات ب��ال�ت�ع��اون م��ع املفو�ضية
القوانني والأنظمة والتعليمات املالية على �أن
للنـزاهة العامة لتح�سني القواعد ب�شكل م�ستمر،
ي�شمل ذلـك-:
املمار�سات واملعايري القابلة للتطبيق على الإدارة
.أفح�ص وتدقيق معامالت الإنفاق العام للت�أكد
واملحا�سبة وتدقيق الأموال العامة يف العراق.

.5
.6

.7

.8

5ك�شف وتقييم الأداء لأدل��ة الف�ساد ،االحتيال،
التبديد ،الإ�ساءة ،عدم الكفاءة يف الأمور التي
تتعلق با�ستالم و�إنفاق وا�ستعمال الأموال العامة.
6التحقيق والتبليغ يف ا ألم ��ور املتعلقة بكفاءة
التح�صيل والإنفاق وا�ستعمال ا ألم��وال العامة
كما هو مطلوب ر�سمي ًا من قبل �سلطة االئتالف
امل�ؤقتة ،جمل�س احلكم العراقي �أو �أي جهة متثل
ال�سلطة الت�شريعية الوطنية.
7الإح��ال��ة �إىل املفت�ش العمومي ل �ل��وزارة ذات
العالقة� ،أو مبا�شر ًة �إىل مفو�ضية النـزاهة
العامة حيثما كان ذلك منا�سب ًا ,كل ادع��اءات
�أو �أدلة الف�ساد �أو االحتيال �أو التبديد �أو �سوء
ا�ستخدام �أو عدم الكفاءة يف الإنفاق وا�ستعمال
الأموال العامة.
8فر�ض الأنظمة والإج� ��راءات للقيام ب�أعماله
كم�ؤ�س�سة تدقيق عليا للعراق.

تشكيالت الديـوان
يتكون الديوان من:ـ
•جمل�س الرقابة املالية.
•رئي�س الديوان  -ويرتبط به مكتب رئي�س الديوان
و دائرة ال�ش�ؤون الفنية والإدارية.
•وكيال رئي�س الديوان  -ويكون كل منهما بدرجة
خا�صة ومب�ستوى وكيل وزارة
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•دوائ��ر التدقيق  -وير�أ�س كل دائ��رة منها مدير امل�ستويات الإدارية والفنية املعنية.
للنزاهة متى كان املو�ضوع يعود �إىل مفت�ش عام طبق ًا
عام �أو حما�سب قانوين �أول وتخت�ص كل دائرة ً
ثالثا  :ت�ؤدى �أعمال الرقابة والتدقيق وفق ًا للقواعد لهذا الق�سم .
ب � أ�ع �م��ال ال��رق��اب��ة ع�ل��ى ع ��دد م��ن الن�شاطات وا أل���ص��ول وامل �ع��اي�ير امل�ع�ت�م��دة وال �ط��رق وال��و��س��ائ��ل �سابًعا � :إذا حدث خالف بني ديوان الرقابة املالية
واجل�ه��ات اخلا�ضعة للرقابة ح�سب م��ا يقرره املتعارف عليها.
و�إحدى الوزارات �أو كيان حكومي �آخر واعترب الديوان
ً
املجل�س وفق متطلبات العمل الرقابي.
رابعا  :عندما ال يتم توفري ال�سجالت ال�ضرورية خالل ان الرجوع �إىل الوزارة �أو الكيان احلكومي قد ف�شل
فرتة منطقية ملمار�سة ديوان الرقابة املالية �أعماله يف
ً فللديوان ان يفاحت مفو�ضية النزاهة العامة مبا�شر ًة
التدقيق �أو تقييم الأداء فللأخري �أن يقدم طلب ًا مكتوبا
اختصاصات وصالحيات
�إىل املفت�ش العمومي للوزارة التي هي حتت املراجعة ،لبدء التحقيقات �أو تنفيذ القوانني والأنظمة .
الديـوان
ً
ثامنا  :تعترب خمالفة مالية لأغرا�ض هذا القانون
أوال  :ت�شمل الرقابة املالية فح�ص وتدقيق الإيرادات وين�ص الطلب على �سلطة تفتي�ش ال�سجالت و�سببه،
�ً
ً وعلى الوزارة �صاحبة العالقة خالل  20يوم �أن توفر الأفعال والت�صرفات الآتية:
والنفقات العامة وااللتزامات املالية كافة تخطيطا
�أو جباية �أو �إنفاقا ،وامل��وج��ودات ب�أنواعها للتحقق ال�سجالت لديوان الرقابة املالية� ،أو ت�صف الأ�سباب •خ��رق القوانني والأنظمة والتعليمات والبيانات
من �صحة تقييمها وت�سجيلها يف الدفاتر وال�سجالت التي �أدت �إىل االمتناع عن تقدمي ال�سجالت� ،إن مل املالية .
النظامية والت�أكد من وج��وده��ا وعائديتها وكفاءة يقتنع الديوان ب�أن �أ�سباب االمتناع منطقية فللديوان •الإهمال �أو التق�صري ال��ذي ي��ؤدي �إىل ال�ضياع �أو
و�سالمة ا�ستخدامها و�إدام�ت�ه��ا واملحافظة عليها� ،إحالة املو�ضوع �إىل مفو�ضية النـزاهة العامة للتحقيق الهدر يف الأموال �أو الإ�ضرار باالقت�صاد الوطني .
وفح�ص امل�ستندات والعقود وال�سجالت والدفاتر وان كان �ضروري ًا �إجبار اجلهة على االلتزام بالن�شر�• .إنتهاك قانون �إن�ضباط موظفي الدولة والقطاع
احل�سابية واملوازنات واحل�سابات اخلتامية والقرارات خام�ًسا  :للديوان �صالحية تدقيق الربامج ال�سرية الإ�شرتاكي �أو الأنظمة الأخرى التي تعلن من قبل
ً
وغري ذلك من الوثائق والأمور الإدارية ذات العالقة و�صالحية �إ�صدار تقارير �سرية مادام املدقق حا�صال مفو�ضية النزاهة العامة.
على التخويل الأم�ن��ي املنا�سب ،ويحمي املعلومات
مبهام الرقابة املالية.
تا�سًعا  :على اجلهات اخلا�ضعة لرقابة الديوان �إبالغه
ً
��ًا  :ل �ل��دي��وان ح��ق ا إلط��ل��اع ع �ل��ى ال��وث��ائ��ق ال�سرية وفقا للقوانني والأنظمة املطبقة.
��ي
��ان
ث
واملعامالت ذات العالقة مبهام الرقابة املالية �سواء �ساد�ًسا  :بناء ًا على اكت�شاف خمالفة مالية �أو بناء ًا عن املخالفات املالية املذكورة يف الفقرتني(�أ،ب) من
�أكانت عادية �أو �سرية ،وله يف �سبيل حتقيق �أغرا�ض على �أ�سباب معقولة بارتكاب خمالفة �أو �أمور مالية البند(�أو ًال) من هذه املادة التي تقع فيها ،وذلك حال
الرقابة إ�ج��راء اجل��رد امليداين �أو الإ��ش��راف عليه غري نظامية  ،ي�أمر الديوان املفت�ش العام للوزارة ذات اكت�شافها ودون الإخ�ل�ال مبا يجب ان تتخذه تلك
وحق احل�صول على جميع الإي�ضاحات واملعلومات العالقة بالتحقيق وت�صحيح املخالفة �أو الأمور املالية اجلهات من �إجراءات منا�سبة وعليها �إبالغ الديوان
لأداء م�ه��ام��ه والإج ��اب ��ة ع�ل��ى ا��س�ت�ف���س��ارات��ه من غري النظامية  ،ويبلغ الديوان فور ًا املفو�ضية العامة بنتائج التحقيق يف تلك املخالفات.
* المصدرwww.arabosai.org :
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أضـــواء

اإلدارة العامة للرقابة على
الصناعة والزراعة والطاقة
تعتبر اإلدارة إحدى اإلدارات العامة التابعة لإلدارة
المركزية األولى بالقطاع اإلداري ،ويتكون الهيكل
التنظيــمي لإلدارة من المدير العام والذي يتولى
اإلشراف والمتابعة الميدانية والمكتبية على إجراءات
العمــــل الرقـــابي الذي تقوم بتنفيذه المراقبات
التابعة لإلدارة وعددها ستة مراقبات..
حيث ي�ن��اط ب�ه��ذه امل��راق �ب��ات تنفيذ �أعمـــال
املراجعة للوحدات اخلا�ضعة لرقابة الإدارة،
وي�ساعده يف ذلك نائبان:
» »نائب ل�شئون ال�صناعة والنفط والطاقة.
» »نائب ل�شئـــــــون الزراعـــــــة والأ�سمــــاك واملياه
والبيـــــــــــــــــــئة.

الوحدات الخاضعة لرقابة
اإلدارة:

1 .1وزارة النفط واملعادن.
2 .2وزارة الرثوة ال�سمكية.
3 .3وزارة ال��زراع��ة وال� ��ري ،وب�ع����ض امل�شاريع
والإدارات العامة التابعة لها مثل( :الإدارة
العامة لوقاية النباتات ،الإدارة العامة للرثوة
احليوانية ،الإدارة العامة للري).
4 .4وزارة ال�صناعة والتجارة وبع�ض الوحدات
التابعة لها.
5 .5وزارة الكهرباء والطاقة.
6 .6وزارة املياه والبيئة وبع�ض الهيئات التابعة لها.

والئحته التنفيذية ،حيث يتم تنفيذ تلك املهام
وف�ق��ا لدليل الأداء ال��رق��اب��ي ال�شامل ومعايري
امل��راج�ع��ة امل�ت�ع��ارف عليها ومب��ا يحقق أ�ه��داف
اجلهاز املحددة يف املادة ( )4من قانونه.
وتعد الإدارة من الإدارات الرقابية الهامة يف
القطاع نظرا لطبيعة الأن�شطة املناطة بالوحدات
اخلا�ضعة لرقابتها وال�ت��ي يتطلب م��ن الإدارة
القيام مبراجعتها.
كما قامت الإدارة يف ال�سنوات املا�ضية بتقييم
أ�ع�م��ال وزارة ال�صناعة والتجارة عن العامني
املاليني2008 ،2007م ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل
قيامها باال�شرتاك مع الإدارة العامة للرقابة على
ال�صناعة يف القطاع االقت�صادي بتنفيذ العديد
من املهام الرقابية يف قطاع النفطُ ..رف��ع على
�إثرها �أكرث من ع�شرة تقارير لل�سلطات العليا يف
الدولة و�أهمها التقرير اخلا�ص بنتائج املراجعة
لأداء ال�شركات النفطية العاملة يف اجلمهورية
اليمنية وتقييم رقابة اجلانب احلكومي لأن�شطتها.
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رؤية اإلدارة
المستقبلية:

مهام واختصاصات تتطلع الإدارة �إىل القيام – ومب�شاركة فروع
اإلدارة:
اجلهاز يف املحافظات ال�ساحلية -بتقييم �أداء
ت�ق��وم الإدارة مبمار�سة امل �ه��ام ال��رق��اب�ي��ة على القطاع ال�سمكي ..للوقوف على نتائج �أعمال
الوحدات اخلا�ضعة لرقابتها وامل�شار �إليها �آنفا هذا القطاع للت�أكد من حتقيق الأهداف املناطة
ل�ق��ان��ون اجل �ه��از رق��م ( )39ل�سنة1992م به ومعرفة ال�صعوبات واالختالالت امل�صاحبة

.عبدالكرمياملنيفي
إعداد�:
� أ
مدير عام الإدارة

لأداء هذا القطاع ،وك��ذا حتديد املعوقات التي
حالت دون حتقيقه لأهدافه واقرتاح املعاجلات
والتو�صيات الالزمة للتغلب على تلك ال�صعوبات
واحلد من تلك االختالالت ،من �أجل الو�صول �إىل
�أداء �أف�ضل لهذا القطاع ..كونه �أحد القطاعات
االقت�صادية ال��واع��دة املعول عليها حتقيق منو
اقت�صادي من خالل التو�سع يف الإنتاج وزيادة
ال�صادرات للم�ساهمة يف حتقيق الأمن الغذائي
وت��وف�ير االح �ت �ي��اج��ات امل�ح�ل�ي��ة م��ن ا أل� �س �م��اك
واالح �ي��اء البحرية ودع��م ج�ه��ود احل�ك��وم��ة يف
مكافحة الفقر يف املناطق ال�ساحلية ورفد خزينة
الدولة بالعملة الأجنبية.
ك�م��ا تتطلع الإدارة – أ�ي���ض��ا -بالتن�سيق مع
الإدارة ال�ع��ام��ة للرقابة على امل��ال�ي��ة بالقطاع
والإدارة العامة للرقابة على ال�صناعة يف القطاع
االقت�صادي للقيام مبراجعة نفط الكلفة للت�أكد
من ان اجلوانب الفنية واملالية امل�صاحبة لعملية
ا إلن �ت��اج ُت� ��ؤدى على أ�ك�م��ل وج��ه وف�ق� ًا للأ�صول
والقواعد الفنية املرعية املحددة يف اتفاقيات
امل�شاركة يف الإنتاج.
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والطاقة
اإلدارة العامة للرقابة على الصناعة والزراعة
الرقابة
مجتمع
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كتاب في سطور

فلسفة المراجعة
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يقع الكتاب يف (� )727صفحة م��ن احلجم
املتو�سط ،وفيما يلي نبذة موجزة عن هذا املرجع:
ي�ستهدف الكتاب ت�سليط ال�ضوء على طبيعة
فل�سفة وظيفة املراجعة بالإ�ضافة �إىل مبادئ
و�أ�س�س عملية املراجعة ب�صفة عامة ،من خالل
ا�ستعرا�ض كافة معايري املراجعة و�إي�ضاحاتها
ال�سيما الربيطانية والأم��ري�ك�ي��ة وال��دول�ي��ة،
كما ي�شري الكتاب �إىل انه قد ت�ضمن املبادئ
الأ�سا�سية للمراجعة امل�ستقرة عرب �سنوات،
م��ع ا�شتماله على العديد م��ن ال�ت�ط��ورات يف
املراجعة� ،أبرزها:
1 .1الت�أكيد املتزايد عن طريق املراجعني على
بيئة الرقابة وخماطر الأع�م��ال ،بالإ�ضافة
�إىل فهم أ�ع�م��ال و�أن�شطة العميل كعنا�صر
�أ�سا�سية للمراجعة.
2 .2ا��س�ت�ج��اب��ة م�ه�ن��ة امل��راج �ع��ة ل�لاه�ت�م��ام��ات
املتزايدة للمجتمع بخ�صو�ص غ�ش الإدارة.
3 .3اجل��دل الكبري ح��ول ا�ستقاللية املراجعني
عن �إدارة العميل ذلك اجلدل الهائل الذي

نتيجة بيئة العمل العاملية وعوملة ر�أ�س املال الدويل.
ك�م��ا ي��و��ض��ح وي���ش��رح طبيعة فل�سفة امل��راج�ع��ة
بالإ�ضافة �إىل مبادئ و�أ�س�س عملية املراجعة،
وينق�سم ال�ك�ت��اب �إىل ع�شرة ف�صول ت�ضمنت
املو�ضوعات التالية:
ــــــــــــلال أول :طبيعة واهمية املراجعة.
الف� ص
ــــــــــــل الثاين :تطــــــــور الـمراجعة و�أه��داف
الف� ص
عملية املراجعة.
ـــــــــــلالثالث :الإطار الفكري للمراجعة.
الف� ص
ا�سم الكتاب :فل�سفة املراجعة.
لطفي.
امل�ؤلف :د�.أمني ال�سيد
�� ع :ال�ت�ه��دي��دات ال�ستقاللية
��راب
ـــــــــل ال
الف� ص
دار الن�شر :ال��دار اجلامعية للن�شر-
املراجعني و�آليات الوقاية واحلماية.
الإ�سكندرية -م�صر ط2009.م
ـــــل اخلام�س :الواجبات القانونية واملهنية
الف� ص
عر�ض:نــــــا�صر نــــــــا�صر جمــــــلي
للمراجعـــــــــــــــــــني.
نائب مدير عام
�� س :ن �ظ��رة ع��ام��ة ع�ل��ى عملية
اد�
��
�� س
�� �
الف� ال
صل
الإدارة العامة للبحوث وفح�ص اللوائح
امل��راج�ع��ة ،ودل�ي��ل �إث�ب��ات املراجعة،
تخ�صيــــــــ�ص فريق العمل وتوثيق
�أعطى الواقع الأ�سا�سي وراء تدهور �شركات
عملية املراجعة.
( )WorldCom, Enronوفقدان
ــــــــل ال�سابع :البدء يف عملية املراجعة،
الف� ص
الثقة يف املهنة.
4 .4امل�سئولية اجلديدة للمراجعني اخلارجيني
�إجـــــــــــراءات التعـــــــاقد ،واكت�ساب
املرتبطة بحوكمة ال�شركات.
الفهم بالعميل.
ــــــــل الثامن :تخطيط عملية املراجعة
5 .5التغريات يف الهيئات التنظيمية للمراجعني الف� ص
ال�سيما ت�ل��ك امل��رت�ب�ط��ة بتطوير الكيانات
وتقييم خماطرها.
ــــــــل التا�سع� :ضوابط الرقابة الداخلية
املحا�سبية املهنية التي حتكم وتنظم املهنة .الف� ص
6 .6التطوير ا إل� �ض��ايف آلل �ي��ات الإ� �ش��راف على
واملراجـــــــــــــــــــع.
ومتابعة املراجعني وجودة �أدائهم املهني.
ـــــــل العا� ش ر :اختبار ت�أكيدات القوائم
الف� ص
7 .7التطورات املرتبطة بت�أ�سي�س و�إدارة من�ش�آت
املالية ،اختبار التحقق الأ�سا�سي.
امل��راج�ع��ة ب�ه��دف التقييد واحل��د م��ن مدى
ن�أمل ان نكون قد وفقنا يف ت�سليط ال�ضوء بهذه
تعر�ضها للم�سئولية القانونية.
8 .8التطورات يف الق�ضايا القانونية املتزايدة ال�سطور القليلة واملخت�صرة على ه��ذا املرجع
املهني ،والتي نعتربها مبثابة دعوة لزمالء املهنة
التي ترتبط مب�سئوليات املراجعني.
9 .9املقرتحات احلديثة املقرتحة عن طريق مهنة واملهتمني مبجال املحا�سبة واملراجعة ملزيد من
املحا�سبة يف �سد فجوة توقعات املراجعة والأداء .االطالع على هذا املرجع لزيادة مهارتهم املهنية
ويعزز هذا الكتاب مدى املالءمة املتزايدة ملعايري بكل ما ي�ستجد يف جمال املهنة.
املراجعة ال��دول�ي��ة ،وم��دى جوهريتها املتزايدة واهلل املوفق،،،
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�إعداد� /أفراح حم�سن علي دودة
رئي�س ق�سم اخلدمات املكتبية

خاللالفرتةمن2010/6/30-4/1م
م

1
2
3
4
5
6
7

20

_
_
_
_
_
_

الأنظمة املحا�سبية التحليل املايل يف برامج التمويل الأ�صغر حممد علي املقبلي  /اليمن
د /علي علي امل�صري /اليمن
تفعيل القيم كمدخل للوقاية من الف�ساد الإداري
د /يحي �صالح حم�سن /اليمن
خارطة الف�ساد يف اليمن � :أطرافة النافذة
د /عبد امللك حجر /اليمن
نظم املعلومات املحا�سبية
نادي رجال الأعمال اليمنيني /اليمن
دليل حوكمة ال�شركات يف اجلمهورية اليمنية
املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية طبعة2009م الإحتاد الدويل للمحا�سبني /الأردن
�إ�صدارات معايري املحا�سبة الدولية يف القطاع العام
_
الإحتاد الدويل للمحا�سبني /الأردن
طبعة 2009م ج،1ج2
19
اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة /اليمن
جملة الرقابة
5
الهيئة الوطنية العليا ملكافحة الف�ساد /اليمن
جملة النزاهة
9
جمعية املحا�سبني القانونيني اليمنيني /اليمن
جملة املحا�سب القانوين
43 ،42
م�صلحة ال�ضرائب /اليمن
جملة الوعي ال�ضريبي
جملة الرقابة املالية
55
املجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة /تون�س
44
الهيئة العامة ل�سوق املال /عُ مان
جملة �سوق املال
�إحتاد امل�صارف العربية /لبنان
جملة �إحتاد امل�صارف العربية
355 ،351
2162-2146
م�ؤ�س�سة الأهرام للن�شر /م�صر
جملة الأهرام االقت�صادي
105 ،104
�شركة الإحتاد العربي لإعادة الت�أمني� /سوريا
جملة الرائد العربي
84 ، 83
جمعية املحا�سبني القانونيني الأردنيني /الأردن
جملة املدقق
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االستراحة

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

هل تعلم
أن....
•  معدة الإن���س��ان تفرز بطانة خماطية ج��دي��دة كل
�أ�سبوعني و�إال ف�إنها �سته�ضم نف�سها.
• هناك نوع من النمل ي�شتهر با�سم «النمل ال�سفاح»
وذل��ك لأن��ه ي�شن غ ��ارات على م�ستعمرات النمل
امل�ج��اورة له حيث يقتل ملكاتها وينهب حمتوياتها
ثم يقتاد ع��ددا من ذلك النمل ويجربه على العمل
كعبيد لديه!
• الذهب عيار  24قرياطا لي�س ذهبا خال�صا بن�سبة
 100يف املائة بل يحتوي على ن�سبة �ضئيلة من
النحا�س  ،وذل��ك �أن الذهب اخلال�ص مئة يف املائة
يكون لينا كال�صل�صال لدرجة انه ي�صبح من املمكن
ت�شكيله باليدين.
• بناء �سور ال�صني العظيم خطه ملك بالد ال�صني (�شني
هواجن تي) ليحمي بالده من هجمات التتار وان ثلث
�سكان مملكته كانوا يعملون يف بناء ال�سور.

عين
الحكمة
ال ت�صحب من ال ُينه�ضك حاله،
وال يدلك على اهلل مقاله.
العدد20يونيــو2010م

رمبا كنت م�سيئ ًا ،ف�أراك
الإح�سان منك �صحبتك من
هو �أ�سو�أ حا ًال منك.
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األلعاب األولومبية
�# #أول دورة يف الألعاب االوملبية كانت عام  776ق.م.
وان �أول من فاز يف �سباق اخرتاق ال�ضاحية رجل من
االيليني يدعى (كوريوبو�س) وان هذه الألعاب �أوقفها
الإم�ب�راط��ور ال��روم��اين امل�سيحي (ثيودو�سيو�س)
عام 393ق.م .و�أعيد �إحياءها يف الع�صر احلديث
عام 1896م.
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أفقي:

رأسي:

1 .1من ا�سمـــــــــــــــــاء اهلل احل�سنى -
�أنهى واكمل.
2 .2ي�صلح ال�شيء – قب�ض.
3 .3ك��م ب��االجن �ل �ي��زي – ي�ط�ل��ق على
الهاتف املحمول.
4 .4يتم اعدادها بعد امل�سح امليداين.
5 .5تخ�صم من الدخل – للنداء.
6 .6للنفي – مت�شابهة – ن�صف يا�سر.
7 .7م��ن ال�ط�ـ�ـ�ـ��رق املحـــــــــــا�سبية
للتعــــــــامل مع املخزون.
8 .8من املبادئ املحا�سبية (م).
9 .9مت�شابهة.
1010من ال�صحــــــــابه يطلق عليه �سيف
اهلل امل�سلول.
1111دولة عربية – موارد.
1212حرف ن�صب – الر�سل (اجلمال)
– للتعريف (م).

1 .1من خماطر املراجعة (م).
2 .2ن�ه��ر ب�سوي�ســـــــــــرا -جت��ده��ا يف
الرذاذ -جنل.
3 .3امت (م) – حرفـــــــان متتاليان –
حرف ن�صب.
4 .4معظــــــم او كثري– ن�صف رئي�س –
دوالر مبعرثة.
5 .5هبة مبعثـــــــرة – ثلثي دار – المه
ووبخه (م).
6 .6مت�شابهة – الوان مبعرثة.
7 .7ات��ى بالر�ســــــــــالة لينذر الب�شر -
مت�شابهة.
8 .8التزامات.
9 .9الكرمي – الرو�سي مبعرثة.
1010تكوينه لتدعيم املركز املايل (م).
1111جت��ده��ا يف ال�ي�م��ام��ة – ا��س��م م� ؤ�ن��ث
مبعنى رجاء  -ير�شد.
1212مقيا�س للوزن – رتبه ع�سكرية.
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لعبة سودوكو اليابانية
3
8
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.
7

من اقول العظماء
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جتميع :قي�س الرداعي

�# #أرج��و ان �أمتتع دائما بالعزم والف�ضيلة
الكافيني لكي �أحافظ على �أك�ثر الألقاب
التي ُيح�سد عليها املرء وهو لقب (ان�سان
جورج وا�شنطن
		
�شريف).
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يقول �سيدنا علي بن ابي طالب ر�ضي اهلل عنه:
# #ثالث من �أبواب الرب� :سخاء النف�س وطيب
الكالم وال�صرب على الأذى.
# #اجلزع اتعب من ال�صرب.
# #ترك املن زينة املعروف.
�# #أ�سو�أ ال�صدق النميمة.

5
9

8
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األخيرةالرقابة
مجتمع

مهارات التميز لدى القادة اإلداريين
في مجال التخطيط االستراتيجي

د .من�صور البطاين
وكيل اجلهاز للقطاع الإداري

العدد20يونيــو2010م

يف عدد �سابق من جملتنا املوقرة حتدثنا يف ال�صفحة الأخرية و�ضرورة العمل على حتقيقه من خالل التميز.
اللقاء ً
املهارات املطلوبة (مهارات التميز ا لإداري يف
ثانيا
عن مو�ضوع التخطيط اال�سرتاتيجي ،...واليوم جندد :
جمالالتخطيطاال�سرتاتيجي):
يف نف�س ال�صفحة حول نف�س املو�ضوع ،ولكن من زاوية �أخرى
تتعلق مبهارات التميز الإداري لدى القادة الإداريني يف جمال يعد التخطيط اال�سرتاتيجي من �أهم مكونات العملية الإدارية
التخطيط اال�سرتاتيجي ،..ويف هذا ال�ش�أن وبح�سب املتعارف ويجب االهتمام به باعتباره املنطلق نحو بقية الوظائف الإدارية
ً
وانطالقا من هذا ف�إن مهارات التميز الإداري يف جمال
عليه يف الفكر والإدارة ف��إن هناك ع��دد ًا من امل�ه��ارات التي الأخرى،
يتوجب �أن تتوفر يف القيادات الإداري��ة وهي متار�س وظائفها التخطيط اال�سرتاتيجي تتطلب امتالك:
الإداري���ة وال�ت��ي ت�شتمل على :امل �ه��ارات الفكرية ،امل�ه��ارات •فهم دقيق لآليات عمل القوى امل�ؤثرة على �أداء املنظمة
الإن�سانية ،واملهارات الفنية والتي يختلف م�ستوى ممار�ستها ب�شكل مبا�شر من خالل معرفة الأطراف ذات العالقة.
•فهم دقيق لآليات عمل القوى امل�ؤثرة على �أداء املنظمة
ح�سب امل�ستويات الإدارية املختلفة.
لذا ف�إن التميز الإداري يف جماالت التطوير التنظيمي� ،إدارة ب�شكل كبري غري مبا�شر ذلك من خالل معرفة الكثري من
املوارد الب�شرية� ،إدارة التقنيات احلديثة ،املمار�سة القيادية اجلوانب املرتبطة بالثقافة ال�سائدة والعادات والتقاليد
الفكرية والإب ��داع والتطوير ،ممار�سة ال�شفافية الإداري��ة وك��ذا ال�ع�لاق��ات االقت�صادية ال�سائدة �إىل جانب فهم
والتخطيط اال�سرتاتيجي تتطلب توفر كل املهارات الفكرية التطورات املت�سارعة يف جمال التقنيات احلديثة.
وم��ن خ�لال تلك امل�ه��ارات ميكن ت�شخي�ص البيئة الداخلية
والإن�سانية والفنية لدى قادة العمل الإداري.
و �سنحاول ت�سليط ال���ض��وء على م �ه��ارات التميز يف جمال للمنظمة وكذا البيئة اخلارجية لها للتعرف على:
التخطيط اال�سرتاتيجي وهو مو�ضوعنا من حيث :االعتبارات 1.1الفر�ص والتهديدات التي تفرزها البيئة اخلارجية.
التي تقوم عليها فل�سفة التميز الإداري يف جمال التخطيط2.2 ،نقاط القوة وال�ضعف يف بيئة املنظمة الداخلية.
كما �أن و�ضع ال�سيا�سات اال�سرتاتيجيات تتطلب مهارات:
واملهارات املطلوبة يف جمال التخطيط اال�سرتاتيجي.
ً
أوال االعتبارات التي تقوم عليها فل�سفة التميز •و�ضع �إ�سرتاتيجية �شاملة للمنظمة ي�شارك يف �إعدادها كل
� :
ال إدارييفجمالالتخطيط:
امل�ستويات الإدارية.
ويف ه��ذا ال�ش�أن ال بد لنا بداية من الإ� �ش��ارة �إىل الأهمية •حتديد العنا�صر املكونة لتلك الإ�سرتاتيجية.
اال�ستثنائية للتخطيط اال��س�ترات�ي�ج��ي يف ظ��ل ال�ت�غ�يرات •و�ضع اال�سرتاتيجيات الفرعية بح�سب قطاعات الت�شغيل باملنظمة.
والتحديات الكبرية الذي ي�شهدها عامل اليوم من خماطر •تو�ضيح تلك اال�سرتاتيجيات للموارد الب�شرية يف املنظمة وخلق
وفر�ص �أمام املنظمات على خمتلف �أحجامها وجماالت عملها التزام لديها حول تلك اال�سرتاتيجيات و�آليات تنفيذها.
وما تفر�ضه على القادة الإداريني �أي�ض ًا من حتديات يتوجب •التقييم امل�ستمر مل�ستوى ال�ن�ج��اح املحقق عند تنفيذ
مواجهتها ومواكبتها وبطبيعة احلال ف�إن ذلك لن يت�أتى �إال الإ�سرتاتيجية مع الوقوف امل�ستمر على خماطر وحتديات
من خالل م�شاركة كل �أطراف العملية الإدارية داخل املنظمة وكذا عوائق التنفيذ والتطبيق.
•حت��دي��د ال� �ظ ��روف ال �ت��ي ت��دع��و �إىل ال�ت�ن�ف�ي��ذ يف تلك
ويف خمتلف م�ستوياتها.
وان�ط�لاق� ًا م��ن ذل��ك ف ��إن فل�سفة التميز الإداري يف جمال اال�سرتاتيجيات.
كما �أن مهارات التميز الإداري يف و�ضع الأهداف الإ�سرتاتيجية
التخطيط اال�سرتاتيجي تقوم على االعتبارات التالية:
•�إعطاء �أهمية كبرية للم�ستقبل مبا يحمله يف عامل اليوم من للمنظمة تتطلب كذلك مهارات:
تغريات مت�سارعة يف خمتلف جماالت الأداء وما ت�ستدعيه •حتديد الأهداف الإ�سرتاتيجية يف �ضوء نتائج حتليل البيئة
ذلك من مواكبة وتقييم م�ستمر ملا يحدث يف البيئة الداخلية الداخلية واخلارجية.
•حتديد الأولويات بالن�سبة للأهداف الإ�سرتاتيجية والفرعية.
واخلارجية والعمل على ت�سخريها ل�صالح املنظمة.
•ظهور العديد من املفاهيم احلديثة يف عامل الإدارة و�أهمها •حتديد مدى التوافق واالن�سجام بني الأهداف الإ�سرتاتيجية
�إدارة اجلودة ال�شاملة التي �أ�صبحت حمل اهتمام وتطبيق والفرعية.
•حتديد الفرتة الزمنية املنا�سبة لتحقيق تلك الأهداف.
يف خمتلف املجاالت.
•�إعطاء �أهمية ا�ستثنائية للزبون (العميل) و�أخذ ر�أيه يف •و�ضع هام�ش ومرونة لإ�ضافة �أهداف جديدة ميكن �أن تتبناها
االعتبار بل �إن العديد من املنظمات تعترب ر�أي��ه معيار ًا املنظمة ً
وفقا ملا تفرزه التغريات يف البيئة الداخلية واخلارجية.
وخال�صة مل��ا تقدم ميكن ال�ق��ول ب ��أن م�ه��ارات التميز لدى
لتقييم نتائج العمل يف املنظمة.
•االهتمام بالعمل اجلماعي وتعزيز منظومة العمل ال�شبكية القادة الإداريني يجب �أن تن�صب على تكامل الر�ؤية والر�سالة
والتخلي عن منطلق الروح الفردية والإقرار بواقع التناف�س والأهداف وخطط املنظمة.
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