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وا�صلت بالدنا احتفاالتها ب�أعياد الثورة اليمنية (�26سبتمرب� 14 ،أكتوبر30 ،نوفمرب) والتي مت تد�شينها
باالحتفال بالعيد الـ( )48لثورة ال�ساد�س والع�شرين من �سبتمرب اخلالدة التي �أنهت و�إىل الأبد احلكم
الإمامي امل�ستبد يف �شمال الوطن ،ثم توا�صلت االحتفاالت ب�أعياد الثورة اليمنية ب�إقامة فعاليات االحتفال
بالعيد الـ( )47لثورة الرابع ع�شر من �أكتوبر املجيدة التي خا�ضت كفاح ًا بطولي ًا �ضد امل�ستعمر الربيطاين
يف جنوب الوطن مدعوم ًة بثورة � 26سبتمرب ،وقد ُاختتمت فعاليات هذا العر�س الوطني يف الثالثني من
نوفمرب باالحتفال بالعيد الـ 43لال�ستقالل عن اال�ستعمار الربيطاين البغي�ض.
لقد كانت ثورة �26سبتمرب اخلالدة مبثابة احل�ضن الدافئ لوالدة ثورة� 14أكتوبر وانطالقها للكفاح �ضد
امل�ستعمر الربيطاين يف جنوب الوطن ويف م�سرية ن�ضالها �ضد امل�ستعمر كانت ثورة� 26سبتمرب هي العمق
اال�سرتاتيجي لثورة � 14أكتوبر وال�شريك الأ�سا�سي لها يف الكفاح �ضد اال�ستعمار حتى خروج �آخر جندي
بريطاين من جنوب الوطن يف الثالثني من نوفمرب عام1967م
ولذلك كان يوم الثالثني من نوفمرب ..يوم ًا م�شهود ًا يف تاريخ �شعبنا اليمني ،ففيه اكتملت احلرية لل�شعب
والوطن كله وفيه مت االنطالق نحو �إعادة حتقيق الوحدة اليمنية وذلك بالتوقيع على اتفاقية �إعادة توحيد
�شطري الوطن التي ُت ّوجت ب�إعالن قيام اجلمهورية اليمنية يف الثاين والع�شرين من مايو 1990م.
�إن احلديث عن الثورة اليمنية هو حديث ذو �شجون وال يت�سع املجال هنا للتطرق �إىل املنجزات الكبرية
للثورة والتي �شملت خمتلف مناحي احلياة االقت�صادية واالجتماعية والتنموية والدميقراطية والتي تطورت
وتعاظمت كم ًا ونوع ًا يف ظل دولة الوحدة بقيادة حمقق الوحدة وباين نه�ضة اليمن احلديث فخامة الأخ/علي
عبداهلل �صالح -رئي�س اجلمهورية – حفظه اهلل.-
ومما يدعو للغبطة و�شعبنا اليمني وقيادته ال�سيا�سية يف خ�ضم االحتفاالت ب�أعياد الثورة اليمنية �أن يرتافق
ذلك مع ا�ست�ضافة بالدنا(خليجي )20خالل الفرتة من  11/22وحتى 2010/12/5م يف حمافظتي
عدن و�أبني ،والذي مثل عر�س ًا ريا�ضي ًا لدول اخلليج واجلزيرة العربية ..متكنت بالدنا من حتقيق جناحا غري
م�سبوق يف التح�ضري والرتتيب له ،وكذا تنظيم فعالياته بكفاءة وحرفية بددت ما كانت ُتطرح من خماوف
�سابقة ،وحل حملها الإعجاب بالإعداد والتنظيم لهذه الفعالية والإ�شادة من كل امل�شاركني بنجاحها،
بالإ�ضافة �إىل �إ�شادة و�سائل الإعالم واملهتمني خليجي ًا وعربي ًا ودولي ًا بنجاح هذا العر�س الريا�ضي ..ريا�ضيا
وجماهرييا ،وهو الأمر الذي من �ش�أنه �أن يعزز ويدفع �إىل الأمام جهود الإن�ضمام الكامل لبالدنا �إىل جمل�س
التعاون اخلليجي.
ويف �سياق مت�صل �أحيت بالدنا ممثلة بالهيئة الوطنية العليا ملكافحة الف�ساد واجلهات ذات العالقة ،ومنها
اجلهاز ،يف التا�سع من دي�سمرب اليوم العاملي ملكافحة الف�ساد ،حيث ان�صب االهتمام على جهود بالدنا يف
جماالت مكافحة الف�ساد والتي قطعت �أ�شواط ًا متقدم ًة ،وتوجت ذلك ب�إطالق الإ�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة
الف�ساد يف �شهر يوليو2010م.
ويف �ش�أن �آخر لي�س ببعيد عن هذا املو�ضوع �أود الإ�شادة ب�صدور القرار اجلمهوري رقم( )216ل�سنة
2010م ب�ش�أن �إن�شاء هيئة الأوراق املالية واملخولة ب�إن�شاء �سوق للأوراق املالية الذي �سينظم ا�ستثمار
املدخرات يف �أوراق مالية ،وكذا تنظيم تداولها ،الأمر الذي من �ش�أنه �أن يح�سن من املناخ اال�ستثماري وكذا
خدمة االقت�صاد الوطني ككل.
ختام ًا ي�سرين �أن �أرفع �أ�سمى �آيات التهاين والتربيكات �إىل فخامة الرئي�س القائد/علي عبداهلل �صالح –
رئي�س اجلمهورية – حفظه اهلل -و�إىل �أبناء �شعبنا مبنا�سبة االحتفاالت ب�أعياد الثورة� ..سائ ًال املوىل عز
وجل �أن يعيد هذه املنا�سبات على �شعبنا وبلدنا باملزيد من التطور والنماء.

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

األخالق والتربية
األخالقية

بين الفلسفة النظرية وواقع مهنة
مراجعة الحسابات
لقد شهدت السنوات األخيرة العديد من التطورات
على مختلف األصعدة وقد امتد تأثير هذه التطورات
ليشمل مهنة مراجعة الحسابات .لذا توسعت الدراسات
المحاسبية لتشمل الجوانب السلوكية ذات العالقة
بالمهنة ،وتعد األخالق جانب ًا مهم ًا من هذه الجوانب وهي
تحتاج دوم ًا إلى المزيد من البحوث والدراسات.

�إعداد/د.بـا�سمة فالح النعـمي
�أ�ستـ ــاذ م�ساعد كلية العلوم الإدارية
والإن�سـ ــانية جامعة العلوم والتكنولوجيا

وبينما جند يف بلدان العامل املتقدم �أن البحوث يف املجال أ-األخالق والتربية األخالقية:

املهني للمحا�سبة ت�شغل حيز ًا كبري ًا من اهتمام الباحثني وتتنوع
البحوث واملقاالت التي تتناول هذا املجال وامل�شاكل املرتبطة
به وهناك جمالت دورية متخ�ص�صة تن�شر كل ما يتعلق بهذا
املجال ،ف�إننا قلما جند مثل هذا االهتمام يف البلدان النامية.
لذا ف�إن هذا البحث يتطرق �إىل جانب فل�سفي قلما مت بحثه
من قبل يف جمال املحا�سبة ،حيث ي�ستعر�ض نظري ًا تعريفات
الأخالق لعدد من �أ�شهر الفال�سفة و�آرائهم يف الرتبية الأخالقية،
كما ي�ستعر�ض تعريف الأخالق من وجهة نظر املعنيني باملهنة،
�أم��ا عن كيفية حتقيق الرتبية الأخالقية ملراجعي احل�سابات
ف�سيكون من خالل اجلانب العملي ،كذلك يتناول البحث �أهمية
ال�سلوك الأخالقي يف مهنة مراجعة احل�سابات.

أو ً
ال :األخالق والمعاني الرئيسة
في األخالق:

4

الأخالق ب�شكل عام تدر�س القيم من حيث كونها مت�صلة باخلري
وال�شر واحلالل واحل��رام ،وبهذا ف�إنها تدر�س القواعد العامة
ل�سلوك ا ألف��راد يف املجتمع ،كما تدر�س الف�ضائل التي تتمثل
باحلكمة وال�شجاعة والعدل وال�صدق�....إلخ .والفرد الذي ين�شد
راحة ال�ضمري ينبغي عليه �أن يتم�سك بهذه الف�ضائل والقواعد
العامة لل�سلوك التي تدفعه �إىل القيام بواجباته نحو خالقه ونحو
النا�س ونحو نف�سه �أي�ض ًا (امل�صري.)86 :1986 ،
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يرجع الف�ضل الأول يف �إ�ضفاء ال�صورة العلمية للتفكري الأخالقي
�إىل فال�سفة اليونان ،حيث ت�صدى الكثري منهم ملو�ضوع الأخالق
والرتبية الأخالقية وبحثوها من جوانب متعددة ،و�أول ه�ؤالء
الفال�سفة �سقراط (399-470ق.م) الذي ا�شتهر ب�أخالق
املعرفة.
ويفرق �سقراط بني نوعني من القوانني ،الأول القوانني املكتوبة
وه��ي التي تنظم ع�لاق��ات النا�س اليومية وحتقق ال��وئ��ام يف
املجتمع ،وهذه القوانني قد تختلف بني وقت و�آخر وبني مكان
و�آخر� ،أما النوع الثاين فهي القوانني الأخالقية ،وعلى الرغم
من �أنها غري مكتوبة ف�إنها أ�ك�ثر إ�ل��زام� ًا للفرد من القوانني
املكتوبة لأنها تعد الأ�سا�س لهذه القوانني املكتوبة ،ويرى �سقراط
�أن القوانني الأخالقية هي مطلقة وال تتغري بتغري الظروف
والأزمنة ،وي�شاطره يف هذا الر�أي الفال�سفة جميع ًا� ،إال �أن علماء
االجتماع ينظرون �إىل هذه القوانني على �أنها ن�سبية (بدوي،
.)48 :1967
ور�أي �سقراط يف الف�ضيلة ت�صوره عبارته امل�شهورة " الف�ضيلة
املعرفة " حيث يرى �أن الإن�سان بفطرته جمبول على فعل اخلري
وجمانبة ال�شر ،لذا ف�إن معرفة الإن�سان للخري �ستدفعه �إىل فعله،
كما �أن معرفته لل�شر �ستح�ضه على تركه (بي�صار:1973 ،
.)82
ويالحظ على هذا الر�أي �أن �سقراط يغايل يف التفا�ؤل ،حيث
يفرت�ض النية الطيبة يف الإن�سان و�أن اجلهل هو الذي يح ِّول

األخالق والتربية األخالقية بين الفلسفة النظرية وواقع مهنة مراجعة الحسابات

هذه النية عن غايتها ،بينما جند يف الواقع �أن طباع الإن�سان ميتزج فيها
اخلري وال�شر مع اختالف ن�سبة كل منهما بني �شخ�ص و�آخ��ر (بدوي،
.)17 :1976
أ�م��ا �أف�لاط��ون (348-428ق.م) ال��ذي ا�شتهر ب�أخالق العدالة ،فقد
ب��د�أت فل�سفته الأخالقية من حيث انتهت فل�سفة �أ�ستاذه �سقراط ،لذلك
ت�أثرت كتاباته الأخالقية يف بداياتها ب�أفكار �سقراط الذي يقد�س الواجبات
والقوانني املتوارثة.
وي��رى �أفالطون �أن للنف�س ثالث قوى تنا�سبها ثالث ف�ضائل ،فالعفة
ف�ضيلة النف�س ال�شهوانية ،وال�شجاعة ف�ضيلة النف�س الغ�ضبية ،واحلكمة
ف�ضيلة النف�س العاقلة ،و�أن العدالة تتحقق للنف�س �إذا توافرت لهذه النف�س
املعرفة الفل�سفية بحيث حتقق هذه الف�ضائل الثالث وتنظم عالقتها
ببع�ضها ،وبالتايل ف�إن الفرد كي يحقق العدالة يف حياته ويف جمتمعه
عليه التزام االعتدال واالبتعاد عن الإ�سراف (مطر.)152 :1965 ،
ويف نظر �أفالطون �أن العلم وحده ال يكفي لي�صبح املرء فا�ض ًال " ،فمعرفة
اخلري ال تدفع بال�ضرورة �إىل فعله كما �أن معرفة ال�شر ال تدفع بال�ضرورة
�إىل جمانبته ،و�إمنا يجب �أن جتتمع مع العلم قوة الإميان واالقتناع ،كما �أنه
ينبغي �أن تتوافر عوامل �أخرى لنجاح الن�شاط الرتبوي و�أولها �إزالة العقبات

التي تعوق طرق الف�ضيلة (بدوي.)17 :1976 ،
والف�ضيلة عند �أر�سطو( 322-384ق.م)  -والذي ا�شتهر ب�أخالق
ال�سعادة  -هي االعتدال ،ومن �أج��ل هذا قامت عنده نظرية الأو�ساط
التي جعلت الف�ضيلة و�سط ًا بني �إف��راط وتفريط ،وق��د اعترب �أر�سطو
الف�ضيلة و�سيلة لتحقيق ال�سعادة ،والتي اعتربها الغاية ل�سلوك الإن�سان
(الطويل.)71 :1976 ،
وي�ؤمن �أر�سطو ب�أن الإن�سان مدين بطبعه لهذا كان البد �أن يعي�ش يف جماعة،
ولتنظيم العالقة بني الأفراد والعالقة بني الأفراد واملجتمع تظهر احلاجة
�إىل الأخالق التي حتكم ممار�سة الأفراد لواجباتهم نحو املجتمع ،وممار�سة
املجتمع لواجباته نحو �أف��راد املجتمع لتحقيق احلياة ال�سعيدة لكل �أفراد
املجتمع (بي�صار.)139 :1973 ،
وقد قرر �أر�سطو �أن الإن�سان لي�س عق ًال –كما زعم �سقراط –ولي�س عق ًال
وعاطفة فقط –كما ظن �أفالطون –�إ�ضافة �إىل �أن الف�ضيلة لي�ست علم ًا
"فقط �أو علم ًا و إ�مي��ان� ًا " فح�سب لأن العلم وا إلمي��ان وحدهما ال يكفيان
لتحقيق الف�ضيلة ،كما �أن الأخالق تعد �سلوك ًا ولي�ست علم ًا ،من هنا تظهر
احلاجة �إىل امتالك الفرد للإرادة الفعالة التي تدفعه �إىل �سلوك الف�ضائل،
والبد من التدريب املتوا�صل على هذا ال�سلوك لي�صبح عادة ثابتة وخلق ًا
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را�سخ ًا يف الفرد (بدوي.)19 :1967 ،
�أما �أ�شهر مذهب �أخالقي يف الفل�سفة احلديثة فهو مذهب الواجب الميانويل
كانت ( )1804-1724الذي ا�شتهر ب�أخالق الواجب ،فال�شعور بالواجب
واحرتام القانون الأخالقي هما م�صدر ال�سلوك الأخالقي يف نظره ،ويرى كانت
�أن الأ�سا�س الأول للقانون الأخالقي املقد�س هو ال�ضمري ،ويعتربه �أ�سمى ميزة
للإن�سان لأنه م�صدر الإح�سا�س باخلري الذي ير�شد الإن�سان ويحذره وقد يلومه
وي�ؤنبه (فرغلي.)117 :1976 ،
ويف اجلزء الثاين من كتاب احياء علوم الدين �أورد الإمام الغزايل – وهو من
ً
–تعريفا للأخالق ب�أنها " هيئة يف النف�س را�سخة عنها
�أ�شهر فال�سفة الإ�سالم
ت�صدر الأفعال ب�سهولة وي�سر من غري حاجة �إىل فكر وروية ،ف�إذا كانت الهيئة
و�شرعا �سميت تلك الهيئة ً
ً
خلقا
ت�صدر عنها الأفعال اجلميلة املحمودة عق ًال
ً
ح�سنا و�إن كان ال�صادر عنها الأفعال القبيحة �سميت الهيئة التي هي امل�صدر
خلقا ً
ً
�سيئا (مو�سى.)149 - 148 :1963 ،
ويرى الغزايل �أن العدالة يف �أخالق النف�س وقواها يتبعها بال�ضرورة عدالة
يف املعاملة ويف ال�سيا�سة ويف عامة احلاالت (مو�سى ،)153 :1963 ،وهذا
ال��ر�أي قريب جد ًا من ر�أي �أفالطون يف كيفية حتقيق العدالة ،وكذلك يرى
الغزايل �أن الف�ضيلة هي "حالة كمال النف�س تنالها �إذا اعتدلت قواها فلم
جتنح �إىل الإفراط �أو التفريط " (مو�سى )152 :1963 ،وبهذا فهو يقرتب
من نظرية الأو�ساط لأر�سطو التي جعلت الف�ضيلة ً
و�سطا بني �إفراط وتفريط.
أ�م��ا عن الرتبية الأخالقية ف��إن الغزايل يرى �أن ا ألخ�لاق لي�ست طبع ًا ال
ميكن تغيريه ،بل �إن الأخالق قابلة للتغيري وذلك عن طريق جماهدة النف�س
وريا�ضتها (مو�سى.)149 :1963 ،
�أما م�سكويه – وهو � ً
أي�ضا من �أ�شهر فال�سفة الإ�سالم –فقد ع ّرف اخللق ب�أنه
"حال للنف�س داعية �إىل �أفعالها من غري فكر وال روية ،وهذه احلال قد تكون
طبيعية عند الإن�سان نتيجة الفطرة �أو قد ترت�سخ لديه نتيجة التكرار والتعود
(مو�سى.)81 :1963 ،
ويرى م�سكويه �أن علم الأخالق ي�ستهدف الوقوف على ما ينبغي �أن تكون
عليه �أخالق النا�س يف املجتمع ،لأن اجتماع النا�س بع�ضهم ببع�ض هو �ضرورة
طبيعية ،وال ميكن للإن�سان �أن يحقق ال�سعادة �إال بالتعاون والت�ضامن مع
أ�ف��راد جمتمعه ،كما يرى �أن الف�ضائل هي �أو�ساط بني �أط��راف متباعدة
(الطويل ،)140-139 :1976 ،ويالحظ �أن ال��ر�أي الأول يقرتب من
ر�أي �أر�سطو يف �أهمية الأخالق لتنظيم احلياة يف املجتمع� ،أما الر�أي الثاين
ف�إنه ي�شابه كثري ًا نظرية الأو�ساط لأر�سطو.
�أما عن الرتبية الأخالقية ف�إن م�سكويه يعتقد �أن الإن�سان قابل للتخلق بالأخالق
املختلفة �إما ب�سرعة �أو ببطء ،وميكن اال�ستدالل على ذلك من الواقع ومالحظة
تغري حال الفرد ً
تبعا للبيئة التي ين�ش�أ فيها ونوع الرتبية التي يتلقاها (مو�سى،
.)84 ،81 :1963
تلك هي الأخالق من وجهة نظر فال�سفة اليونان والع�صر احلديث و�أخري ًا
فال�سفة الإ�سالم� ،أما املحا�سبون فقد قدموا �أي�ض ًا تعريفاتهم للأخالق
وامل�ستمدة يف الكثري من معانيها وم�ضامينها من التعريفات الفل�سفية
للأخالق ،حيث يذكر (� )Careyأن كلمة أ�خ�لاق يف اال�ستعمال العام
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تعني "فل�سفة ال�سلوك الب�شري مع الت�أكيد على ال�صحة واخل�ط� أ� وهي
م�سائل �أدبية " (� ،)Carey &Doherty,1966: 5أما ()Flint
فريى �أن ا ألخ�لاق يف ا�ستعمالها ال�شائع والعام ت�شري �إىل "مبادئ �أدبية
لل�سلوك الب�شري "( ،)Flint,1988: 91ويعرفها (& Arens
 )Loebbeckeب�أنها "جمموعة من املبادئ �أو القيم الأدبية " ،وكل فرد
لديه جمموعة املبادئ والقيم هذه ،ورمبا يدعها ت�ؤثر يف �سلوكه وت�سيطر عليه
ورمبا ال يفعل ذلك ()Arens & Loebbecke,1991: 98
وقد ع َّرف ( )Cook & Winkleالأخالق العامة ب�أنها "�إر�شادات
عن طريقها يحدد ا ألف��راد ال�سلوك الب�شري املنا�سب " ،مع الأخ��ذ بنظر
االعتبار متطلبات املجتمع وال��واج�ب��ات الأدب �ي��ة والآث ��ار التي تنجم عن
ت�صرفات الأف��راد ،أ�م��ا ا ألخ�لاق املهنية فهي " جمرد حالة من ا ألخ�لاق
العامة" (.)Cook & Winkle,1976: 43
أ�م ��ا ال��درا� �س��ة ال�ت��ي ق��ام��ت بها جمموعة ب�ح��وث الأخ �ل�اق (Ethics
 )Research Groupيف اجلامعة التكنولوجية يف �سدين با�سرتاليا،
فقد ك��ان هدفها حت��دي��د أ�ه�م�ي��ة ا ألخ �ل�اق املهنية بالن�سبة للجمعيات
الوطنية للمحا�سبني يف كل مكان من العامل ،و�أ�شارت الدرا�سة �إىل ظهور
العديد من املداخل الفل�سفية يف ا ألخ�لاق عرب التاريخ ،و�أن االختالف يف
وجهات النظر �أدى �إىل ظهور �آراء متنوعة حول طبيعة ا ألخ�لاق ،وذكرت
ل�خ�لاق يف الأدب �ي��ات
ال��درا��س��ة أ�ن��ه بالرغم م��ن وج��ود تعريفات ع��دة ل� أ
مثل()Sinjer-1979)(Beauchamp & Bowie,1988
 ،)’(Velasques,1992ف�إن االجت��اه العام هو "�أن ا ألخ�لاق هي
حول الت�صرفات ال�صحيحة واخلاطئة واجليدة وال�سيئة " ،و�أوردت الدرا�سة
جمموعة من التعريفات للأخالق ،من �أهمها تعريف( )Hartleyالذي
يرى �أن الأخالق هي "معايري لل�سلوك ال�صحيح "(Hartley,1993:
� ،)3أما بالن�سبة �إىل ( )Mintzف�إن الأخالق هي "نظام لل�سلوك يقوم
على �أ�سا�س الواجبات الأدبية وااللتزامات التي ت�شري �إىل الكيفية التي يجب
�أن نت�صرف ونتعامل بها مع القدرة على متييز ال�صحة من اخلط�أ وااللتزام
بالقيام مبا هو �صحيح " ( )Mintz,1991: 5من ذلك ميكن القول
�أن الأخ�لاق هي درا�سة للحكم على �صواب وخط�أ ال�سلوك ال��ذي يقوم به
الأفراد م�ستندين يف ذلك على معايري �أدبية كرث اجلدال حول م�صدرها،
كذلك ف�إن املبادئ والقواعد املر�شدة لل�سلوك وطرائق ت�صنيف الت�صرفات
�إىل ت�صرفات مقبولة و�أخرى غري مقبولة مازالت تواجه عدد ًا من الآراء،
ويرى الباحثون يف هذه الدرا�سة �أن الأخالق تدور ب�صورة عامة ،حول نوعية
�سلوك الأفراد ومتييزها �إىل ت�صرفات نافعة �أو غري نافعة لهم (Farrell,
.)2-Cobbin & Bygrave, 1995: 1
من كل ما �سبق ميكن القول �أن الأخالق هي عبارة عن مبادئ �أو معايري ميكن
عن طريقها ت�صنيف �سلوك الأفراد �إىل �سلوك �صحيح �أو نافع ،و�سلوك خاطئ
�أو �ضار ،كما �أنها تقوم بدور الإر�شاد �إىل ال�سلوك الذي ينفع الفرد واملجتمع.

ب :المعاني الرئيسة في األخالق:
ت�شتمل املعاين الرئي�سة يف الأخ�لاق على كل من :ال�ضمري ،القيم الأخالقية،
الواجب ،امل�س�ؤولية واحلرية ،والف�ضيلة.
فال�ضمري من وجهة نظر الإ�سالم لي�س قوة فطرية غريزية تولد مع الإن�سان ومن

ج-األخالق والتربية األخالقية لمراجعي الحسابات:
لغر�ض التعرف على �أهم الف�ضائل الأخالقية التي ينبغي �أن يتمتع بها مراجع
احل�سابات وكذلك كيفية حتقيق الرتبية الأخالقية ملراجع احل�سابات فقد مت توزيع
ا�ستبانة على عينة تكونت من الطبقات التالية :مراجعي احل�سابات يف املكاتب
اخلا�صة ملراجعة احل�سابات� ،إدارات ال�شركات امل�ساهمة اخلا�صة ،م�ساهمون يف
ال�شركات امل�ساهمة اخلا�صة ،جهات حكومية (الهيئة العامة لل�ضرائب ،م�سجل
ال�شركات) جهات �أخرى (نقابة املحا�سبني واملدققني العراقيني ،املعهد العربي
للمحا�سبة والتدقيق) ،وقد احتوى املحور الرابع من هذه الإ�ستبانة على الفقرتني
الآتيتــــــــــــــــــــــــني:
ً
ً
•على مراجع احل�سابات �أن يبدي �سلوكا مت�سما بــ:
» »التغلب على االنفعاالت الآنية.
» »احلر�ص على �أداء الواجب وال�شعور بامل�س�ؤولية.
» »النزاهة يف التعامل.
» »املباد�أة وعدم الرتدد.
•تتحقق الرتبية الأخالقية ملراجع احل�سابات عن طريق- :
» »تغليب العقل يف ال�سلوك.
» »تعلم الف�ضائل.
» »الإميان بالف�ضائل.
» »الإرادة الفعالة.
وطلب من امل�ستجيبني ترتيب الإجابات يف كل فقرة بح�سب �أهميتها با�ستخدام
مقيا�س يتكون من ()4درجات ( )4-1وجاءت النتائج كالآتي:

 .2التربية األخالقية لمراجع الحسابات:

حددت نتائج الإ�ستبانة الكيفية التي ميكن �أن تتحقق عن طريقها الرتبية الأخالقية
ملراجع احل�سابات ،وقد ظهرت يف املقدمة تعلم الف�ضائل (وبن�سبة مئوية .)% 79
وهذا يتفق نوع ًا ما مع ر�أي �سقراط ،مع �أنه اكتفى بتعلم الف�ضائل واعتربه الأ�سلوب
الذي ي�ؤدي �إىل الف�ضيلة ،ومن اجلدير بالذكر �أن تعلم الف�ضائل يجب �أن يبد أ� منذ
ال�صغر لكل الأفراد ،مهما تكن اجتاهاتهم املهنية يف امل�ستقبل.
يف املرتبة الثانية جاء الإميان بالف�ضائل (وبن�سبة مئوية )% 72وهنا ن�شري �إىل
�أهمية الأ�سرة بالإ�ضافة �إىل �أهمية تدري�س اجلوانب الفل�سفية ،لأن �أفالطون
يرى-كما �أ�شري �إليه �سابق ًا� -أن العدالة تتحقق للنف�س �إذا توافرت لهذه النف�س
املعرفة الفل�سفية بحيث تتعرف على هذه الف�ضائل وتنظم عالقتها ببع�ضها ليتكون
لدى هذه النف�س �إميان واقتناع بها ،كذلك �إزالة العقبات التي تعوق طريق الف�ضيلة.
ويف املرتبتني الأخريتني جاءت الإرادة الفعالة (وبن�سبة مئوية )% 53وتغليب
العقل يف ال�سلوك (وبن�سبة مئوية )% 47وهما متقاربتان نوع ًا ما يف املعنى،
ف��الإرادة الفعالة كما يراها �أر�سطو �ضرورية وال يكفي �أن يتعلم الفرد الف�ضائل
وي�ؤمن بها بل البد من التدريب املتوا�صل على هذه الف�ضائل لت�صبح عادة ثابتة
وخلق ًا را�سخ ًا �أما الإمام الغزايل وم�سكويه ف�إنهما يتفقان مع �أر�سطو حني ي�ؤكدان
على �أهمية تغليب العقل يف ال�سلوك وهو ما عربا عنه مبجاهدة النف�س وريا�ضتها،
كما �أنهما يريان �أن الأخ�لاق قابلة للتغيري و�أن الإن�سان قابل للتخلق بالأخالق
املختلفة �إما ب�سرعة �أو ببطء.
يت�ضح مما �سبق �أنه من الأهمية ملراجع احل�سابات �أن يتعلم الف�ضائل منذ ال�صغر
–مثل �أي فرد �آخر يف املجتمع –و�أن ي�ؤمن بهذه الف�ضائل ويقتنع بها ،وت�ساعده يف
 .1الفضائل األخالقية لمراجع الحسابات:
بالنظر لأهمية النزاهة يف عمل مراجع احل�سابات فقد وردت ب�شكل بارز يف دليل ذلك بيئة العمل املحا�سبي من خالل �إزالة العقبات التي تعوق طريق الف�ضيلة كما
ال�سلوك املهني للمعهد الأمريكي ،فهي �أحد مبادئ ال�سلوك املهني ،كذلك تخت�ص ت�ساعده يف ذلك اجلهات احلكومية التي لها عالقة باملهنة بالإ�ضافة �إىل اجلهات
القاعدة()102بالنزاهة واملو�ضوعية ،ويف ا�ستبانة البحث ر�أت عينة البحث �أن الت�شريعية واجلهات املنظمة للمهنة.
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األخالق والتربية األخالقية بين الفلسفة النظرية وواقع مهنة مراجعة الحسابات

ثم فال حاجة �إىل التعليم والرتبية ،كما �أنه لي�س قوة مكت�سبة بال ا�ستعداد �سابق،
و�إمنا ال�ضمري هو ا�ستعداد فطري يولد مع الإن�سان ويظهر �أثره يف اخلري والتهذيب
عن طريقة البيئة� ،أما �أهم عوامل انحراف ال�ضمري فهي :البيئة التي يعي�ش فيها
الإن�سان ،والعواطف واالنفعاالت ،والعادات ال�سيئة ،وامل�صلحة ال�شخ�صية (فرغلي،
.)16-13 :1976
�أما القيم الأخالقية –وهي �أحد �أنواع القيم املعنوية –ف�إنها ترتبط ارتباط ًا وثيقاً
بالعمل الإن�ساين ،لذا ميكن القول �أن القيمة الأخالقية يحملها ثالثة :الغاية،
العمل ،والإن�سان ،فالعمل هو فعل �إن�سان وهو يف الوقت نف�سه الو�سيلة لبلوغ الغاية
التي بدورها ت�سبغ على العمل معناه (العوا.)84-82 :1965 ،
وال�شعور بااللتزام جتاه القيم الأخالقية هو الواجب الذي يعد ع�صب الأخالق
جميعها ،فهو جت�سيد لل�سلوك امل�ؤدي �إىل حتقيق الغايات الأخالقية وهو الدافع
الباطني �إىل القيام مبا تق�ضي به الأخالق ،وتعد احلرية �أ�سا�س الواجب ومن هنا
قيل �أن الواجب التزام تلتزم به ذات حرة (بدوي.)127 :1975 ،
�أما امل�س�ؤولية-وهي �أي�ض ًا ت�شرتط احلرية-ف�إنها �إقرار من املرء مبا ي�صدر عنه
من �أفعال وبا�ستعداده لتحمل نتائج �أفعاله و�أفعال كل الذين هو م�س�ؤول عنهم ب�أي
�شكل من الأ�شكال ،وهذه النتائج قد تكون قانونية �أو اقت�صادية �أو �أخالقية �أو
معنوية ...الخ (بدوي.)224-223 :1975 ،

�أهم ف�ضيلة �أخالقية ينبغي �أن يت�سم بها �سلوك املراجع هي النزاهة يف التعامل
(حيث بلغت ن�سبتها املئوية  )% 88ت�أتي بعدها يف الأهمية احلر�ص على �أداء
الواجب وال�شعور بامل�س�ؤولية (بلغت ن�سبتها املئوية  )% 80وهذا �أمر ال يختلف
عليه اثنان ممن لهم عالقة باملهنة �أو �إطالع على �ش�ؤونها ،فال يخفى عنا �أهمية
امل�س�ؤولية بالن�سبة ملراجع احل�سابات ،وقد حددت قواعد ال�سلوك املهني الأمريكية
م�س�ؤوليات مراجع احل�سابات �أمام العمالء يف القواعد()301( ،)302وكذلك
ت�ضمنت القواعد( )505( ،)504( ،)503( ،)502( ،)501امل�س�ؤوليات
الأخرى ملراجع احل�سابات.
�أما العن�صر الثالث يف الأهمية فهو يف املباد�أة وعدم الرتدد ،ويعني ال�شجاعة يف
�إبداء الر�أي (وقد بلغت ن�سبتها املئوية  )% 45وهي مهمة جد ًا يف عمل املراجع
نظر ًا العتماد جهات متعددة على ر�أي��ه� ،إ�ضافة �إىل تناق�ض امل�صالح بني هذه
الأط��راف ،ومن ثم ف�إن املراجع ب�إمكانه �أن يح�صل على ثقة هذه الأط��راف �إذا
�أبدى ر�أيه ب�شجاعة� ..أما التغلب على االنفعاالت الآنية التي يق�صد بها احلكمة
ف�إنها الف�ضيلة التي ت�أتي يف املرتبة الرابعة وبن�سبة مئوية  ،% 38حيث يبدو �أنها
�أقل يف الأهمية الن�سبية ملراجع احل�سابات من الف�ضائل التي وردت يف املراتب
الثالثة ال�سابقة وذلك لطبيعة املهنة� ،إال �أن ذلك ال ينفي حاجة مراجع احل�سابات
للتحلي باحلكمة لأنه بذلك يتجاوز ا ألم��ور ال�شخ�صية ويكون مو�ضوعيا وبذلك
تظهر �أهمية ال�ضمري.
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أخالقيا� ،إال �أننا من ناحية �أخرى جند �أن ً
� ً
قيما �أخالقية �أخرى مهمة مل ت�شتمل عليها
ثاني ًا :أهمية السلوك األخالقي في
هذه القوانني وال�سبب يف ذلك هو الطبيعة االجتهادية لهذا النوع من القيم على الرغم
مهنة مراجعة الحسابات:
من �أهميتها للمجتمع ،فال جند مث ًال قوانني ذات معنى تتعامل مع النزاهة �أو الإخال�ص
الأخالق عن�صر هام يف �أية مهنة ،وال ميكن اال�ستغناء عنه ملهنة تروم اال�ستمرار
�أو ال�سعي وراء التفوق ...الخ.)Arens &Loebbecke.1991: 69( ،
يف الوجود وخدمة املجتمع ،وهذا ينطبق على جميع املهن دون ا�ستثناء.
أ-األخالق المهنية :Professional EThics
تعرف املهنة( )Professionب�أنها "عمل ي�شغله الإن�سان مل�صلحته لدى
الآخرين ،وهذا املعنى ي�شمل (امل�صري.)50-45 ،1986 ،
•تقيد الإن�سان املهني مبتطلبات عمله �أو مهنته.
•الوعي بامل�س�ؤولية الأخالقية وامل�س�ؤولية القانونية الناجمة عن ممار�سته ملهنته �أو عمله.
•�ضوابط �إتقان العمل وجودة الإنتاج ووجود معايري وا�ضحة لقيا�س جهد املهني
وحتديد كفاية جهده.
�أما �أخالق املهنة فهي "جمموعة القواعد والأ�س�س التي يجب على املهني التم�سك
بها والعمل مبقت�ضاها ليكون ناجح ًا يف تعامله مع النا�س وناجح ًا يف مهنته وقادر ًا
على اكت�ساب ثقة عمالئه وزمالئه ور�ؤ�سائه (امل�صري.)16 :1986 ،
وقد ا�ستعارت كل املهن كلمة �أخالق ( )Ethicsمن اال�ستعمال العام لهذه الكلمة،
وقامت با�ستخدام نطاق حمدد جمعت فيه املبادئ الأ�سا�سية للت�صرف ال�صحيح
لأع�ضاء هذه املهنة ،ويق�صد بالت�صرف ال�صحيح :هو الت�صرف الذي يتوافق مع
معايري الآداب العامة ( ،)Moralsويحقق الأهداف العملية للمهنة بالإ�ضافة
�إىل �أهداف مثالية ،ومن ثم ف�إن الأخالق املهنية –التي تقوم كل مهنة ب�صياغتها
يف قواعد خا�صة بها -ميكن اعتبارها مزيج ًا من مفاهيم الآداب العامة واملفاهيم
العملية وقدر �ضئيل من الإر�شاد على ال�سلوك املثايل مادامت املثاليات ()Ideals
ال ميكن و�ضعها مو�ضع التنفيذ عن طريق القواعد لأنها متثل معايري كاملة ال ميكن
بلوغها ()Carey&Doherty,1966: 6ويرى (� )Andersonأن
الأخ�لاق املهنية تهتم �أو ًال مببادئ ال�سلوك املنا�سب ل�شخ�ص مهني يف �سلوكه
وعالقاته مع اجلمهور والعمالء وزمالئه املهنيني ،وتهتم ثاني ًا بقواعد حمددة
ميكن الإ�سرت�شاد بها يف احلاالت العملية (.)Anderson,1977: 36
ب-الحاجة إلى السلوك األخالقي:
لقد ولد الإن�سان بغرائز نافعة و�أخرى �ضارة ،ويف حماولة من املجتمع املتح�ضر لكبت
هذه الغرائز ال�ضارة و�إ�شاعة ال�سالم بني أ�ف��راده ،فقد فر�ض عليهم ً
نظاما ً
معقدا
لالن�ضباط ممث ًال بالقوانني والأعراف ومعايري الآداب العامة ...الخ ،و�ضمان وجود
هذا النوع من االن�ضباط يعد �أ�سا�س ثقة الفرد ال�ضرورية بالآخرين لتعزيز الهيكل
االقت�صادي الذي بدوره يعيل غالبية �سكان العامل ،والأخالق املهنية ت�شكل جز ًء ً
�صغريا
من نظام االن�ضباط هذا (.)Carey&Doherty,1966: 3
�إن املهني ب�إمكانه �أن ي�ضلل �أولئك الذين يعتمدون عليه ،ال�سيما و�أنهم ال ميتلكون
ما ميتلكه من معرفة ومهارات خا�صة وهذا ما دفعهم �أ�سا�س ًا �إىل طلب خدماته،
كذلك ف�إنه لي�س ب�إمكانهم فح�ص نوعية اخلدمة التي يقدمها لهم �أو تقييم �أدائه،
�إال �أن املهني لي�س ب�إمكانه اال�ستمرار يف عملية الت�ضليل هذه لوقت طويل ،كما �أن
ب�إمكانه �أن يحرز اخلري الأعظم (� )Greatest goodإذا مل يقم بت�ضليلهم
(.)Wilcox ،52 :1973
وجند من ناحية �أن القوانني يف �أي جمتمع حتتوي على الكثري من القيم الأخالقية
–كما هو احلال بالن�سبة للقوانني التي تتعامل مع االحتيال وال�سرقة وخداع الآخرين...
الخ- ،وهذا بدوره ي�ؤكد �أهمية الأخالق يف املجتمع واحلاجة لأن ي�سلك �أفراده ً
�سلوكا
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ج-السلوك األخالقي ألعضاء المهنة:
من اجلدير بالذكر �أن التزام �أع�ضاء مهنة مراجعة احل�سابات بال�سلوك الأخالقي
ذو �أهمية للمجتمع ،ويف الوقت نف�سه ف�إن هذا االلتزام ذو �أهمية بالغة للمهنة نف�سها
ولأع�ضــــــــــــــــــائها.
وعندما يبدي مراجع احل�سابات ر�أي��ه يف القوائم املالية ف�إنه ي�ضفي عليها
م�صداقية لدى م�ستخدمي هذه القوائم ،وب�إمكان املراجع �أن ي�ضلل الآخرين
معتقد ًا �أنه وعميله �سينتفعان بخداعهم ،و�إذا ح�صل هذا ف�إنه لن ي�شكل اخلري
الأعظم ،لأنه قد يلحق ال�ضرر مب�ستخدمي هذه القوائم املالية ،كذلك ف�إنه �سيلحق
ال�ضرر باملراجع نف�سه لأنه �أحد املنتفعني من �سلوكه اخلا�ص ،وهذا بدوره يعزز
من �أهمية القيمة الأخالقية لهذا ال�سلوك ،ومن ثم ف�إن املراجع ينبغي �أن يكون
م�ستق ًال يف عمله ،كي يتمكن من �إعطاء ر�أي حيادي وتكون القوائم املالية التي
�أبدى ر�أيه فيها ذات حمتوى معلوماتي مفيد وغري م�ضلل (Wilcox,1973:
.)52- 53
�إن ر�أي مراجع احل�سابات يجب �أن يح�صل على ثقة م�ستخدمي القوائم املالية
الذين هم لي�سوا يف و�ضع ميكنهم من فح�ص �صدق معلومات هذه القوائم �أو تقييم
نوعية �أداء املراجع ،واحل�صول على ثقة امل�ستخدم يف الأهلية والنزاهة املهنية
للمراجع يكون من خالل الأخالق املهنية التي تهدف �إىل حماية اجلمهور ،وتوفري
ما ي�ؤكد هذه احلماية (.)Anderson,1977: 36
�إن رغبة الفرد يف الت�صرف ب�شكل �أخالقي ميكن تف�سريها بطريقتني ،الأوىل
من وجهة نظر الأنظمة التقليدية ،والثانية من وجهة نظر الأنظمة املعا�صرة،
فالأنظمة التقليدية تعزو ذل��ك �إىل �سببني :الأول ه��و ال�ضمري ،وال�ث��اين هو
اال�ستح�سان االجتماعي� ،إال �أن ( )Wilcoxيرى �أن كال ال�سببني ال ي�ساعدان
الفرد يف معرفة ما الذي ينبغي عليه �أن يفعله ،ومن ثم ال ميكن االعتماد ب�صورة
�أ�سا�سية عليهما ،و�إمنا ميكن اعتبارهما �سببني م�ساعدين ،فال�ضمائر لها خلفيات
خمتلفة ،كذلك ف�إن املجتمع ي�ستح�سن �أ�شياء خمتلفة يف �أوقات خمتلفة ويف �أماكن
خمتلفة� ،أم��ا الأنظمة احلديثة ف�إنها ترى �أن الفرد ينبغي �أن يغر�س يف ذهنه
ال�شعور باجلماعة وحتديد موقعه بني الآخرين ،كما ينبغي عليه �أن ي�شجع حاجاته
يف قيامه بال�سلوك املرغوب ،ف�إن �أمكن تعميم ذلك على كل الأفراد ف�سيكون من
الطبيعي �أن تقود �ضمائر الأفراد واال�ستح�سان االجتماعي الذي يرغبون فيه �إىل
اخلري الأعظم (.)52-Wilcox,1973: 51
�إما بالن�سبة ملهنة مراجعة احل�سابات ف�إن مراجع احل�سابات الذي يثبت عدم
التزامه ب�أخالق املهنة يعد مذنب ًا ،وبذلك ف�إنه يخ�سر دخله –وهذا رمبا ميكن
تعوي�ضه –كذلك ف�إنه يو�صف ب�أنه �شخ�ص غري �أخالقي وهذا ما ي�سبب له الأمل
ا ألع�ظ��م� ،إن ه��ذا الأمل ناجم عن ال�ضمري –جزئي ًا على الأق��ل-وع��ن الرغبة
الداخلية يف �أن يكون ذلك ال�شخ�ص الذي ي�ستطيع �أن يعي�ش مع نف�سه ب�سالم،
ورمب��ا تكون ه��ذه الأ�سباب هي التي جتعل امل��راج��ع يرغب يف الت�صرف ب�شكل
�أخالقي (.)Wilcox,1973: 57
ويف اال�ستبيان الذي قامت به املجموعة العليا ملن�ش�آت العالقات العامة والذي
ا�ستطلعت فيه �آراء ( )795من رجال الأعمال و( )1093من طلبة املرحلة

املنتهية يف املدر�سة العليا ،لرتتيب �أع�ضاء املهن �أو الأعمال ح�سب �أخالقياتهم،
تبني �أن رجال الأعمال و�ضعوا املحا�سبني يف قمة قائمة ت�ضم ()16مهنة وبعدهم
�أطباء الأ�سنان ومن ثم الأطباء وهكذا� ،أما الطلبة فقد اعتربوا الأطباء هم الأكرث
�أخالقية تبعهم �أطباء الأ�سنان ومن ثم املحا�سبني وبعدهم بقية املهن الأخرى،
ومن بني رجال الأعمال الذين �شملهم اال�ستبيان  % 60اعتربوا �أن حالة الأخالق
يف الأعمال اليومية جيدة بينما فقط  % 47من الطلبة وافقوا على ذلك ،وقد
المصادر العربية:
�أ�شارت كلتا املجموعتني �إىل �أن الأخالق �أ�صبحت �أكرث �سوء ًا تدريجي ًا.
1.1الطويل ،توفيق ،فل�سفة الأخالق –ن�ش�أتها وتطورها ،ط ،3ج.م.ع :.دار النه�ضة
العربية .1976
الخالصة:
تعد الأخالق املهنية عن�صر ًا هام ًا وجز ًء ال يتجز�أ لأي مهنة يف املجتمع ،ملا لهذه 2.2العـــــــوا ،القيمة الأخالقية ،دم�شق :ال�شركة العربية لل�صحافة والطباعة
والن�شر.1965 ،
الأخالق من دور فعال يف دميومة هذه املهن ،ومهنة مراجعة احل�سابات هي واحدة
من هذه املهن ،لذا ف�إن مو�ضوع الأخالق املهنية قد �شغل حيز ًا من اهتمام الباحثني 3.3امل�صري ،حممد عبد الغني� ،أخالقيـــــــــــات املهنة ،عمان :مكتبة الر�سالة
احلديثة.1986 ،
واملعنيني بهذه املهنة.
وق��د لوحظ قلة الكتابات والبحوث التي تتناول اجلوانب الفل�سفية للأخالق 4.4بدوي ،ال�سيد حممد ،الأخالق بني الفل�سفة وعلم االجتماع ،الإ�سكندرية :دار
املعارف.1967 ،
و�أهميتها ملهنة مراجعة احل�سابات ،بالإ�ضافة �إىل قلة اطالع الكثري من املعنيني
على املتوفر من هذه الكتابات والبحوث وعلى الأمور الأخرى التي تتعلق ب�أخالق 5.5بدوي ،عبد الرحمن ،الأخالق النظرية ،الكويت ،وكالة املطبوعات.1975 ،
املهنة كالق�ضايا وال�شكاوى وغريها ،لذا فمن ال�ضروري ت�شجيع الطلبة والباحثني 6.6بي�صار ،حممد ،الفل�سفة اليونانية –مقدمات ومذاهب ،بريوت ،دار الكتاب
اللبناين.1973 ،
على تناول مو�ضوع الأخالق املهنية يف درا�ستهم و�أبحاثهم ،ون�شر الق�ضايا التي
تطرح �أم��ام املحاكم لتكوين الوعي الأخالقي لدى كل من اجلمهور واملراجعني 7.7فرغلي ،علي معبد ،حما�ضرات يف الأخالق الإ�سالمية والإن�سانية ،القاهرة:
مكتبة الكليات الأزهرية.1976 ،
حيث يرتكب بع�ض املراجعني خمالفات وهم ال يعلمون بذلك �إما لأن القواعد غري
معروفة لديهم �أو �أنها غري وا�ضحة �أو رمبا لأنها مل تتطرق �إىل مثل هذه املخالفة8.8 .مطر� ،أميــــــــــــرة حلمي ،الفل�سفة عند اليونــــــان ،القـــــــاهرة :دار ومطابع
ال�شعب.1965 ،
ويف حماولة للربط بني الأخالق من الناحية النظرية الفل�سفية والأخالق يف مهنة
مراجعة احل�سابات من الناحية العملية تبني �أن الف�ضائل الأخالقية التي ينبغي �أن 9.9مو�سى ،حممد يو�سف ،فل�سفة الأخالق يف الإ�سالم ،ط ،3القاهرة ،م�ؤ�س�سة
اخلابجي.1963 ،
يت�سم بها �سلوك مراجع احل�سابات كما تراها عينة البحث ت�أتي بالرتتيب الآتي:
 النزاهة يف التعامل ،احلر�ص على �أداء الواجب وال�شعور بامل�س�ؤولية ،املباد�أةالمصادر األجنبية:
وعدم الرتدد ،و�أخري ًا التغلب على االنفعاالت الآنية.
وميكن �أن تتحقق الرتبية الأخالقية ملراجع احل�سابات –كما ترى عينة البحث-عن طريق10-Anderson R. J.. The External Audit 1: Concepts Techniques, Can- :
ada: pitman publishing,1977.
1.1تعلم الف�ضائل ،وهذا ين�سجم مع ر�أي �سقراط ،لذا البد �أو ًال ملراجع احل�سابات
11-Arens,Alvin A.&. Loebbecke, James k., Auditing-An integrated
�أن يتعرف على الف�ضائل واملق�صود بها هنا الأخ�لاق املهنية ،ويكون ذلك
Approach, 5th ed, U.S.A.: prince-Hall international, lnc.
بن�شر دليل لل�سلوك املهني بني �أع�ضاء املهنة ،و�أن يحوي هذا الدليل الف�ضائل 12-Barrett, Gene R. &. Miller , Stephen H. (editors)'', Eth-
ics Survey Ranks Accountants, First, Journal of Accountant,
الأخالقية الأ�سا�سية ملراجع احل�سابات.،
Vol.168,No.4,October,1989.
2.2الإميان بالف�ضائل ،ويرى �أفالطون �ضرورة توفر املعرفة الفل�سفية للفرد ،مما 13-Cary ,John L.& Doherty, William O. ,Ethical standards of the Ac-
counting profession U.S.A: AlCPA,lnc.,1966.
يك ّون لديه �إميان واقتناع بهذه الف�ضائل ،لذا البد من تدري�س بع�ض اجلوانب
14-CooK , john W. & Q Winkle, Gary M., Auditing: philosophy and
الفل�سفية للأخالق يف اجلامعات واملعاهد العلمية ذات العالقة املهنية.
Technique, U.S.A: Houghton Mifflin Co., 1976.
3.3امتالك املراجع للإرادة الفعالة ،ويرى �أفالطون �ضرورة �إزالة العقبات التي 15-Farrell ,Brian J., Cobbin , Deirdre M. & Bygrave, Clifford, Ethics
and the international Accenting profession, Sydney: University of
تعوق طريق الف�ضيلة ،وبالن�سبة للمهنة ف�إن �أمورا عديدة ميكن �أن ت�ساعد يف
Technoogy,1995.
�إزالة هذه العقبات ،من �أهمها :متابعة حاالت املخالفات واتخاذ الإجراءات 16-Flint, David , philosophy and principles of Auditing: An introduc-
tion, MacMillan Education , Ltd, 1988.
املنا�سبة ..تخلق لدى بقية املراجعني قناعة ب�أهمية وجدوى قواعد ال�سلوك
17-Hartley R., Business Ethics- Violation of public Trust, New York:
املهني ،كذلك �إع��ادة النظر يف جدول أ�ج��ور الأتعاب مبا ي�ساهم يف حت�سني
John Wiley, 1993.
الو�ضع املادي للمراجعني ويجنبهم الر�ضوخ ل�شروط العمالء� ،أي�ض ًا حد معني 18-Mautz , R.K.& Sharaf. Hussein A., The philosophy of Auditing.
U.S.A: American Accounting Association,1974.
لعدد العقود لكل مكتب مبا يتنا�سب مع خ�برة املراجع و�سنوات ممار�سته 19-Mintz, S., Cases in Accounting Ethics and professionalism, New
York: Mc GraW-Hill,1992.
للمهنة ،وعدد العاملني امل�ؤهلني يف املكتب...الخ ،وهذا ي�ضمن �أن املراجع يبدي
20-Wilcox,Edward B. ,'' The profession on Trial'' ,Readings in Auditالعناية املهنية الواجبة ويحقق فر�ص عمل لبقية املراجعني.
ing , Editors: J.H. Brasseux & J.D. Edwards ,3rd ed., U.S.A: south4.4تغليب العقل يف ال�سلوك عن طريق جماهدة النف�س وريا�ضتها ،ويتطلب ذلك
Western Publishing Co., 1973.
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األخالق والتربية األخالقية بين الفلسفة النظرية وواقع مهنة مراجعة الحسابات

�أن تقوم النقابة بت�شجيع املراجعني امللتزمني بقواعد ال�سلوك املهني ،والقيام
ب�أن�شطة و�إج��راءات تكون مبثابة تدريب متوا�صل للمراجعني على �إتباع هذه
القواعد لت�صبح عادة ثابتة وخلق ًا را�سخ ًا وهذا ما يراه �أر�سطو ،ويتفق معه
كل من الإمام الغزايل وم�سكويه اللذان يريان �أن الأخالق ميكن تغيريها �إما
ب�سرعة �أو ببطء وذلك عن طريق جماهدة النف�س وريا�ضتها.
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مقــــــــــــاالت

إن اآلثار االقتصادية واالجتماعية الناجمة عن
االنتشار الكبير لظاهرة الفساد على عملية
التنمية وعلى المجتمعات بصفة عامة قد جعلت
من هذه الظاهرة محل اهتمـــــام ودراسة من
قبل العديد من األطراف ذات العالقة..

العالقة بين أهداف المسآءلة
واهداف وصالحيات األجهزة العليا للرقابة

في مجال مكافحة الفساد
�سواء على م�ستوى احلكومات واملنظمات الدولية
ومنظمات املجتمع املدين �أو على م�ستوى الباحثني
والدار�سني املعا�صرين �أو على م�ستوى الأجهزة العليا
للرقابة املالية واملحا�سبة ،وذل��ك بهدف درا�ستها
وحتديد �أ�سبابها ،وك��ذا و�سائل وط��رق مكافحتها
وجتفيف منابعها و�صوال �إىل احلد من �آثارها ال�سلبية
على املجتمعات وعلى التطلعات التنموية لها.
وك��ون الأط ��راف املعنية مبكافحة الف�ساد على
م�ستوى كل دولة هي �أطراف عديدة ،وكل طرف
أوال :أهداف أجهزة
له �أدوات��ه وو�سائله التي ي�ساهم عن طريقها يف
الرقابة المالية وعالقتها
عملية مكافحة الف�ساد� ،إال ان نظام امل�ساءلة
بالمساءلة:
العامة واجلهاز الأعلى للرقابة املالية واملحا�سبة
يف كل دولة يقع عليهما العبء الأكرب يف الك�شف �1.1أو�ضح القرار اجلمهوري بالقانون رقم()39
ل�سنة 1992م ،ب���ش��أن اجل �ه��از امل��رك��زي
عن حاالت الف�ساد وتعريتها واتخاذ الإج��راءات
للرقابة واملحا�سبة يف اجلمهورية اليمنية ،يف
القانونية حيالها ،فقد اقت�ضى ذلك ان ت�صبح
املادة رقم( )4الفقرة (�أ) ،ب�أن جهاز الرقابة
امل �� �س��اءل��ة م�ط�ل�ب��ا اج�ت�م��اع�ي� ًا ل�ف�ئ��ات املجتمع
(يهدف �إىل حتقيق رقابة فعالة على الأموال
وامل�ستخدمني للبيانات والتقارير املالية.
العامة ،والت�أكد من ح�سن �إدارتها ،من حيث
وعلى اعتبار ان اجلهاز الأعلى للرقابة املالية
االقت�صاد والكفاءة والفعالية).
واملحا�سبة بكل دولة وفقا لأهدافه واالخت�صا�صات
وال���ص�لاح�ي��ات ال��رق��اب�ي��ة امل�خ��ول��ة ل��ه م��ن �أك�ثر 2.2الأه � ��داف الرئي�سية ل��دي��وان امل��راج �ع��ة يف
�إندوني�سيا تتمثل بالآتي:
الأطراف خدمة ودعما لنظام امل�ساءلة العامة يف
•الت�أكد من �أن ت�شغيل ال�برام��ج يتم ب�شكل
جمال مكافحة الف�ساد ..ف�سوف نتطرق يف هذا
يتالئم مع موا�صفات املوازنة.
املقال اىل العالقة بني امل�ساءلة وما ت�سعى �إىل
حتقيقه الأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة
م��ن أ�ه� ��داف رق��اب�ي��ة يف إ�ط ��ار االخت�صا�صات
وال�صالحيات القانونية املمنوحة لها ،وذل��ك
با�ستخدام املنهج املقارن ،والذي يتمثل بدرا�سة
وحتليل الأه��داف وال�صالحيات القانونية لعدد
من الأجهزة الرقابية وعالقتها بامل�ساءلة ،وذلك
على النحو التايل:
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�إعداد /حممد يو�سف ال�صلوي
الإدارة العامة للرقابة على النقل
واملوا�صالت

•تقييم م��ا �إذا كانت االع�ت�م��ادات املالية يتم
ا�ستخدامها ً
وفقا للإجراءات واللوائح النافذة.
3.3ين�ص د�ستور الهند وقانون مراقب احل�سابات
واملراجع العام ،ب�أن من �أهداف الرقابة الآتي:
•يتمثل ال �ه��دف ال �ع��ام ل�ل��رق��اب��ة يف حماية
امل�صالح املالية ل�ل��دول��ة ،وتعزيز وتطوير
امل�ساءلة العامة بالإ�ضافة �إىل تركيز �إدارة
مالية حازمة ومقت�صدة.
•�إن احلكومة التنفيذية ولي�ست الرقابة
م���س�ئ��ول��ة ع��ن تطبيق م �ب��د�أ االق�ت���ص��اد،
وال�ف�ع��ال�ي��ة يف إ�ن��ف��اق امل���ال ال��ع��ام ،وم��ع
ذل��ك على ال��رق��اب��ة الك�شف ع��ن مواطن
الإ� �س��راف وال��وه��ن ونقاط �ضعف النظام
و�أوجه الق�صور ،والظروف التي ت�ؤدي �إىل
املخالفات يف الإنفاق.
�4.4أو�� �ض ��ح إ�ع�ل��ان (ل �ي �م��ا) ،ب �� �ش ��أن امل �ب��ادئ
الأ�سا�سية للرقابة املالية ،ب�أن هدف الرقابة
املالية يتمثل بالآتي:
•ك�شف االنحرافات عن املعايري القيا�سية.
•ك�شف خمالفات قواعد امل�شروعية والكفاءة
والفعالية والتوفري يف الإدارة ،وذلك ب�سرعة
كافية جتعل من املمكن اتخاذ الإج��راءات
الت�صحيحية ،يف احلاالت الفردية ،وجعل

ثانيا :الصالحيات التي
تتمتع بها أجهزة الرقابة
وعالقتها بالمساءلة:
1.1منح امل�شرع اليمني اجلهاز �صالحيات ملمار�سة
دوره الرقابي ،ففي املادة رقم( )11الفقرة
رقم(�( ،)2أ) "للجهاز حق احل�صول على
املعلومات والبيانات التي يراها �ضرورية وحق

الخاتمة:
ومم���ا ت �ق��دم ي�ت���ض��ح ل �ن��ا ال �ع�لاق��ة ال��وط �ي��دة
ب�ين امل���س��اءل��ة وب�ي�ن الأه� ��داف ال��رق��اب�ي��ة التي
ت�سعى أ�ج�ه��زة الرقابة العليا لتحقيقها ،وكذا
ال�صالحيات القانونية املمنوحة لهذه الأجهزة
لتحقيق �أه��داف�ه��ا مم��ا ي��ؤك��د على �أهمية دور
�أجهزة الرقابة يف تعزيز نظام امل�ساءلة مبا ي�ؤكد
ان الأجهزة الرقابية بحاجة ما�سة �إىل االهتمام
بها وتفعيل دوره��ا الرقابي لتحقيق �أهدافها
بال�شكل املطلوب.

المراجع:
  وزارة ال�ش�ؤون القانونية ،اليمن (القرار اجلمهوري
بالقانون رقم 39ل�سنة 1992م) ب�ش�أن اجلهاز
املركزي للرقابة واملحا�سبة.
 اال�سو�ساي ،ترجمة حممد يحيى املجاهد (امل�ساءلة
العامة والرقابة على الوحدات العامة احلكومية يف
اندوني�سيا) ماليزيا 1989م.
 �إ�سماعيل ال�شطي و�آخرون (الف�ساد واحلكم ال�صالح
يف البالد العربية) ،لبنان (ب�يروت) ،مركز درا�سات
الوحدة العربية ،الطبعة الأوىل ،دي�سمرب 2004م.
 مكتب املراقب العام بالهند ،معايري الرقابة املالية،
جملة الرقابة املالية ال�صادرة عن املجموعة العربية
العدد (.)29
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العالقة بين أهداف المساءلة واهداف صالحيات األجهزة العليا للرقابة في مجال مكافحة الفساد

الأفراد حمل امل�س�ؤولية ،قابلني بامل�سئولية
امل�ل�ق��اة ع�ل��ى ك��واه�ل�ه��م ،واحل���ص��ول على
التعوي�ض� ،أو ات�خ��اذ خ�ط��وات حت��ول دون
�إع��ادة ارتكاب �أمثال ه��ذه املخالفات� ،أو
على الأقل جعل تلك الإع��ادة �أكرث �صعوبة
يف امل�ستقبل.
ويت�ضح مما �سبق� ،أن الأهداف التي ت�سعى �أجهزة
ال��رق��اب��ة امل��ال�ي��ة لتحقيقها ،لها ع�لاق��ة وطيدة
بامل�ساءلة وذلك من خالل الآتي:
•الفقرة رقم( )1تو�ضح ب ��أن امل�شرع اليمني
و�ضع م�س�ألة حماية الأم ��وال واملمتلكات يف
�صدارة الأه��داف ،التي ي�سعى جهاز الرقابة
لتحقيقها وه��ذا يتطلب منه � �ض��رورة ك�شف
جوانب اخللل ،وحتديد الأ�شخا�ص املت�سببني
و�إحالتهم للم�ساءلة اجلنائية.
•الفقرة رقم( )2تو�ضح ب�أن ديوان املراجعة يف
اندوني�سيا ،ي�سعى �إىل حتقيق امل�ساءلة اخلا�صة
بالربامج ،وكذا حتقيق امل�ساءلة املالية.
•الفقرة رقم( )3تو�ضح ب ��أن د�ستور الهند،
و��ض��ع على ك��اه��ل ج�ه��از ال��رق��اب��ة م�سئوليات
كبرية ،تتمثل يف تعزيز امل�ساءلة وكذا تطويرها
والإجراءات الوقائية للحد من الف�ساد.
•الفقرة رقم( )4تو�ضح ب ��أن �إعالن(ليما)،
رب��ط ب�ين ه��دف ال��رق��اب��ة وامل���س��اءل��ة وو��ض��ح
الدور الكبري الذي تقوم به الرقابة يف حتقيق
امل�ساءلة الإدارية واملالية ،وكذا دور الرقابة يف
احلد من الف�ساد.
من كل ما تقدم ن�ستنتج ب�أن �أجهزة الرقابة تهدف
�إىل تعزيز امل�ساءلة وحماية املال العام مما ي�شري
اىل العالقة القوية بني �أهدافها وامل�ساءلة.

توجيه اال�ستف�سارات �إىل ذوي العالقة ،وتلقي
ردودهم" كما �أو��ض�ح��ت الفقرة (ب) ب��أن
"للجهاز احلق �أن يطلب ب�صفة ا�ستثنائية عن
طريق الوزير �أو املحافظ ،ح�ضور املخت�صني
�إىل مقر اجلهاز ،ملناق�شتهم واحل�صول على
�أي معلومات �أو بيانات" كما �أو�ضحت املادة
رقم( )11الفقرة ( )7ب�أن "للجهاز احلق
عند اكت�شافه الرتكاب فعل �أو �إمتناع عن فعل
يعاقب عليه القانون وي�ضر بامل�صلحة العامة،
�أن ي�ضبط امل���س�ت�ن��دات ال��دال��ة ع�ل��ى ذل��ك،
و�إحاطة اجلهة الإدارية املخت�صة بتقرير كامل
م�شفوع بالإجراءات القانونية ،و�إذا مل تتخذ
اجلهة املخت�صة الإج� ��راءات ال�لازم��ة يحق
جلهاز الرقابة �إحالة املو�ضوع مع م�ستنداته
�إىل اجلهات الق�ضائية املخت�صة".
املادة رقم( )11فقرة ( )8منحت ع�ضو اجلهاز
�صفة ال�ضبطية الق�ضائية لغر�ض إ�ث �ب��ات ما
يكت�شف من خمالفات مالية و�إدارية.
2.2ال�صالحيات املمنوحة ل��دي��وان املراجعة يف
اندوني�سيا تتمثل بالآتي:
•لديوان املراجعة احل��ق يف التحقق وب�شكل
دق� �ي ��ق م ��ن ط �ب �ي �ع��ة أ�ن �� �ش �ط��ة ال ��وح ��دات
االقت�صادية ،وظروف الت�شغيل ،كما له احلق
يف التحقق من وجود تدفق م�ستمر للوثائق،
واحلق يف احل�صول على امل�ؤيدات من النتائج
الفعالة والقوية.
3.3منح د�ستور الهند الرقابة (�صالحية �إظهار
حاالت املخالفات الوا�ضحة ،و�أي حالة تت�ضمن
بح�سب حكم الرقابة �إنفاق ًا غري مالئم� ،أو
تبديد ًا للمال العام� ،أو املخزون ،حتى و�إن كان
ذلك ال ميثل خرق ًا �أو انتهاك ًا ملواد الد�ستور
واللوائح والأوامر).
4.4ومن �ضمن ال�صالحيات التي يجب �أن يتمتع
بها ج�ه��از ال��رق��اب��ة (اال�ستقاللية يف �أداء
واج�ب��ات��ه وتخويله �سلطة التحقيق ،ومنحة
ال�صالحيات الوا�سعة لإجناز ذلك).
ويت�ضح مما �سبق� ،أن ال�صالحيات املمنوحة
لأج �ه��زة ال��رق��اب��ة امل��ال�ي��ة ،مل�م��ار��س��ة مهامها،
وحتقيق �أهدافها ،لها عالقة بامل�ساءلة ،وذلك
من خالل الآتي:
•الفقرة رقم( )1ت��ؤك��د �أن امل�شرع اليمني

منح ال�صالحيات القانونية جلهاز الرقابة،
للتمهيد لعملية امل�ساءلة من ناحية ،ودعمها
من ناحية ثانية.
•الفقرة رقم( )2تو�ضح ب�أن �صالحيات ديوان
امل��راج �ع��ة يف ان��دون�ي���س�ي��ا ،متكنه م��ن ك�شف
جوانب املخالفات ،وال�ضعف والق�صور وبالتايل
تدعم دوره يف حتقيق امل�ساءلة.
•ال�صالحيات التي منحها د�ستور الهند للرقابة،
ترتبط ارتباط ًا مبا�شر ًا بامل�ساءلة ،ومثل هذه
الرقابة تتعدى ال�شكل القانوين للم�صروفات،
ومت�ت��د �إىل التحقق م��ن اقت�صاد وموثوقية
وم�صداقية امل�صروفات.
•الفقرة رقم( )4متنح جهاز الرقابة �صالحيات
حترزيه حلمايته من خمتلف ال�ضغوطات التي
مت�س با�ستقالليته ،وبالتايل ت�ضمن تعزيز دوره
يف عملية امل�ساءلة.
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حرب العمالت
ولد مصطلح حرب العمالت من رحم الصراع الدائر
منذ سنوات بين أكبر اقتصادين في العالم حيث تدور
حالي ًا في العالم رحى حرب عمالت علنية بين جانبين:
األول أمريكا التي تطبع دوالرات بالمليارات ،والثاني
هو الصين وإلى حد ما أوروبا التي تدرك سعي أمريكا
لحل مشاكلها على حساب اقتصاديات العالم.

الدوالر لي�س عملة �أمريكا وحدها بل عملة العامل،
حيث حتتفظ دول العامل ب�إحتياطيات مالية ،ي�شكل
ال ��دوالر ( )% 62منها ،وم��ع ذل��ك ف ��إن العملة
العاملية و�أداة التعامل والإدخ��ار على �صعيد العامل
ت�ؤخذ قراراتها ب�شكل �إنفرادي من دولة واحدة هي
احلكومة الأمريكية وبنكها املركزي.
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ال��دوالر ال��ذي ميلكه العامل ي�شكل �إلتزام ًا على
�أمريكا ،وعندما يذوب الدوالر تذوب معه ثروات
العامل و�إدخاراته وتنخف�ض �إلتزامات �أمريكا جتاه
العامل� ،أي �أن العملية متثل نقل ال�ثروة من دول
العامل �إىل �أمريكا.
وعندما ينخف�ض �سعر الفائدة على الدوالر �إىل ربع

�إعداد� /ســـــالل ح�سيـــــن احلرازي
نائب مدير عام الإدارة العامة للرقابة
على البنوك والت�أمني والتجارة

الواحد باملائة ،ف�إن ثروات العامل بالدوالر امل�ستثمرة
ب�شكل �أذون��ات و�سندات اخلزانة الأمريكية تفقد
عوائدها �أي �أن العامل مطالب ب�سد العجز املايل
لأمريكا ب�إقرا�ضها امل��ايل ب��دون فائدة بل بفائدة
حقيقية �سالبة �إذا كان معدل الت�ضخم �أعلى من
�سعر الفائدة الإ�سمي كما هو احلال.

تعريف حرب العمالت:
تعرف حرب العمالت ب�أنها�( :سعي كل بلد �إىل
خف�ض �سعر �صرف عملته لكي تكون ال�سلع التي
ينتجها �أرخ�ص يف الأ�سواق اخلارجية ،وبالتايل
�أكرث تناف�سية) وهكذا يدعم البلد الغني �صادراته
ويحفز اقت�صاده ويخلق الوظائف ،ولكن التوازن
هو �أ�سا�س الأنظمة ،ما يعني �أن إ�ف��ادة بلد ما
ترتجم خ�سارة بلد �آخر لذا تتبادل النريان بني
خمتلف الأق �ط��ار روي ��د ًا روي ��دا ،تتحول بعدها
املعارك اخلفيفة الثنائية �أو املتعددة الأط��راف،
حرب ًا �شاملة ذات ت�أثري مدمر.
الق�ضية هنا تتعلق ب�إختالل التوازن على م�ستوى
االقت�صاد العاملي وعلى وجه التحديد بني الواليات
املتحدة وال�صني فالبلد الأول يعد امل�ستهلك
(الرقم واحد) عاملي ًا والإ�ستهالك فيه ميثل ثلثي
الن�شاط الإقت�صادي الإجمايل الذي تفوق قيمته
( )15ترليون دوالر يف املقابل تكر�س ال�صني
ريادتها على �صعيد �إقت�صادات احلجم �أي الإنتاج
الهائل والكلفة املنخف�ضة وبالتايل �أن �سلعها ذات
قدرة تناف�سية مميزة يف ال�سوق العاملية ما يرفع
الطلب عليها وي�ؤدي �إىل ت�سجيل فوائ�ض جتارية
هائلة رفعت �إحتياطات هذا البلد من العمالت
الأجنبية �إىل ( )2.6تريليون دوالر يف نهاية
�سبتمرب� /أيلول2010م والأف�ضلية التي تتمتع
بها ال�صني وممار�ساتها على هذا ال�صعيد� ،أدت
�إىل رف��ع العجز التجاري م��ع ال��والي��ات املتحدة
بن�سبة ( )% 170منذ بداية الألفية الثالثة
مل�صلحتها طبع ًا.

أركان حرب العمالت:

حل��رب العمالت ال��دائ��رة ب�ين �أمريكا وال�صني
ثالثة �أركان هي:
ً
1.1انخفا�ض كلفة العمل واملداخيل عموما ما
يجعل العمالق الأ�سيوي ق��ادر ًا على ت�صريف
�سلعه ذات ال�سعر الرخي�ص �أ�سا�س ًا ب�سبب
انخفا�ض �سعر �صرف عملته (اليوان) فهي
مقدره ب��أن تكون م�سعرة بن�سبة ()% 40
�أقل من �سعرها احلقيقي وحتافظ ال�سلطات
ال�صينية على ه��ذا الو�ضع م��ن خ�لال ربط
حديدي لعملتها مع الدوالر ،ما يزعج الواليات
املتحدة كثري ًا وميثل الركن الأول والأ�سا�س يف
احلرب الدائرة بني البلدين.
2.2توجهات ال�سيا�سة النقدية القائمة يف البلدان
ال�صناعية.
فتلك البلدان ال تزال عالقة يف فخ الركود الذي مل
تطلقه الأزمة املالية فح�سب بل الإختالالت العاملية
املذكورة وفق ًا لت�شديد التيار الأنكلو�ساك�سوين.
وف�ي�م��ا ي� ��ؤدي ال�ت��و��س��ع يف الإن �ف��اق التحفيزي
لتحريك عجلة االقت�صاد� ،إىل عجوزات �ضخمه
يف املالية العامة و�إرتفاع معدل الإقرتا�ض ،يبدو
اللجوء �إىل التق�شف والإت �ك��اء على ال�سيا�سة
النقدية خري بديل.
وميكن ر�صد ال�صورة الأو��ض��ح لهذا الو�ضع يف
الواليات املتحدة ،ففي �إطار خف�ض �أعباء الركود
الأخ�ير� ،سعى االحتياطي الفيدرايل (امل�صرف
املركزي) �إىل �سيا�سة الت�سهيل الكمي وهي تعني
أسباب حرب العمالت:
طبع الأم��وال ل�شراء ال�سندات احلكومية وت�سمى
1.1ال��واق��ع الإق�ت���ص��ادي ال�ع��امل��ي املت�سم بن�سب �أي�ض ًا ت�سييل الدين.
ف��ال��دوالرات التي تطبعها احلكومة االمريكية
البطالة العالية جد ًا.

تداعيات حرب العمالت:
لهذه احلرب العديد من التداعيات ،من بينها
�أنها قد تتحول مع الوقت �إىل حرب اقت�صادية،
كما أ�ن �ه��ا م��ن ج��ان��ب �آخ ��ر مبثابة �إع�ل�ان عن
بداية الإنهيار احلقيقي للدوالر كعملة �إحتياط
�إ��س�ترات�ي�ج��ي ع��امل��ي يف ع ��امل ��س�ي�ك��ون متعدد
القطبية كما ي��رى اال��س�ترات�ي�ج�ي��ون ..وال�ع��امل
العربي لي�س مبعزل ع��ن ح��رب العمالت هذه
خ�صو�ص ًا الرت �ب��اط ك�ث�ير م��ن ع�م�لات ال��دول
العربية بالدوالر.
أ�ح��د التداعيات التي تهدد العوملة االقت�صادية
ب�سبب حرب العمالت هي بدء عودة ال�سيا�سات
احلمائية من قبل العديد من الدول وعلى ر�أ�سها
الواليات املتحدة الأمريكية ذاتها والتي كانت �إىل
الأم�س القريب �أكرب املنادين بالعوملة االقت�صادية
فجهودها احلمائية يف ت�صاعد ،ال�سيما �ضد
ال�صني التي تتهمها ب�أنها حتافظ على �سعر �صرف
(اليوان) ال�صيني منخف�ض ًا ب�شكل مفتعل ل�ضمان
زي��ادة �صادراتها للعامل من جهة ولرفع تكلفة
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العالقة بين أهداف المساءلة واهداف صالحيات األجهزة العليا للرقابة في مجال مكافحة الفساد

وعندما ينخف�ض �سعر ال ��دوالر جت��اه العمالت
الأخ ��رى حتقق �أمريكا ميزه تناف�سية وت�صبح
�صادراتها رخي�صة يف نظر العامل ،وم�ستورداتها
م��ن ال �ع��امل غ��ال�ي��ة ن���س�ب�ي� ًا يف ن�ظ��ر امل�ستهلك
الأمريكي كذلك ف�إن الأمريكيني مل يعودوا قادرين
على ال�سياحة يف �أوروب��ا يف حني يتدفق ال�سياح
االوروبيون على �أمريكا لنف�س ال�سبب.

2.2املديونيات الكربى لكثري من الدول.
3.3التدخل من قبل تلك الدول للحفاظ على معدالت
�صرف متدنية لعمالتها ب�شكل م�صطنع.
4.4التفاوت الكبري يف �سرعة التعايف من الأزمة
املالية العاملية ب�ين الإق�ت���ص��ادات ال�صاعدة
والأخرى العتيدة التي تعترب �إقت�صاديات العامل
ال�ك�برى� ،سالح ه��ذه احل��رب الأول تخفي�ض
معدالت �صرف العملة الوطنية حتى تتمكن كل
دولة من تقلي�ص القدرات التناف�سية للآخرين
على الت�صدير لل�سوق العاملية.

تخ�ص�صها لنف�سها ،والآن يتجه امل�صرف �إىل
جولة ثانيه من الت�سهيل الكمي بهدف حتريك
ق�ط��اع��ات ال تنفك ت�سجل ت�ب��اط��ؤا ،مثل قطاع
الإ���س��ك��ان (م �ل��ك ال �ه �ب��وط احل� ��اد الأخ �ي��ر يف
االقت�صاد الأك�بر عامليا) ،ويف ذلك �سعي حثيث
خللق الوظائف ،حيث يبقى معدل البطالة ِبعناد
عند م�ستوى .% 9.6
3.3رد الإقت�صادات النا�شئة على التدفق الهائل
لتلك الر�ساميل امل�ضاربة ،فعو�ض ًا عن ترك
�سعر ��ص��رف عمالتها يرتفع بالتماهي مع
�إرت �ف��اع الطلب عليها ،تفر�ض تلك البلدان
قيود ًا على الأم��وال الدافقة عليها فالربازيل
مث ًال �ضاعفت �أخري ًا معدل ال�ضريبة املفرو�ض
على �شراء امل�ستثمرين الأجانب ل�سندات دينها
العام ،كذلك فعلت تايالند بفر�ضها �ضريبة
( )% 15على امل�شرتيات الأجنبية لدينها
والتدابري نف�سها اتخذتها كوريا اجلنوبية.
هذه الأركان الثالثة متثل ما ي�سمى حرب العمالت
القائمة التي تذكر الزعماء وامل�ؤرخني واالقت�صاديني
مبا حدث يف ثالثينيات القرن املا�ضي �إثر الأزمة
املالية ويف خ�ضم الركود العظيم.
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�شراء الب�ضائع امل�ستوردة على املواطن ال�صيني
من جهة أ�خ��رى ،والكونغر�س الأمريكي ب�صدد
�سن قانون �سي�سمح لل�شركات الأمريكية ب�إعتبار
�سيا�سة تقييم العملة ال�صينية مبثابة دعم مقنع
من قبل احلكومة ال�صينية يتيح لها فائ�ض ًا جتاري ًا
�ضخم ًا على ح�ساب �أمريكا والدول الأخرى.
واحلقيقة الظاهرة للعيان بالن�سبة لنظام العمالت
العاملية هي �أن الواليات املتحدة الأمريكية بحاجة
ما�سة وتعمل بكل ما �أوتيت على �أن يكون �سعر
متدن ن�سبي ًا
�صرف الدوالر الأمريكي عند م�ستوى ٍ
مقارنة بعمالت الدول الإقت�صادية املناف�سة وعلى
ر�أ�سها ال�صني واليابان واالحتاد الأوروبي لتفادي
االنزالق نحو الهاوية االقت�صادية ب�سبب الأزمة بل
الكارثة املالية التي حاقت بها.
ال�شد يف الإجت��اه املعاك�س ي�أتي من دول العامل
الإقت�صادية حتى تلك التي تعدها �أمريكا �صديقة
التي لن ت�ستطيع �أن تتحمل تبعات الإج��راءات
الإنقاذية الأمريكية التي ب��د�أت تغرق الأ�سواق
مبئات املليارات من الدوالرات املطبوعة حديث ًا.
ويف الأخ�ي�ر ..هل ميكن �أن ت�ستمر احل��رب �إىل
ما النهاية؟ احلقيقة هي �أن النظام الإقت�صادي
العاملي على علله وم�شاكله البنيوية وت�شوهات
ع��دم ال�ع��دال��ة التي تغذيه �سيت�أذى م��ن امل�ضي
ق��دم� ًا بهكذا ح��رب خ�صو�ص ًا �أن ه��ذه احل��رب
لي�ست الأوىل يف التاريخ ..حيث يثري كتاب (حرب
ال �ع �م�لات) ()The currency war
ال��ذي �صدر يف �أيلول�/سبتمرب 2010احلديث
عن م��ؤام��رة تعد لتقوي�ض ما ي�سميه (املعجزة
ال�صينية) الإقت�صادية.
ويتعر�ض الكتاب الذي �ألفه الباحث الأمريكي من
�أ�صل �صيني (�سنوغ هو نغبنغ) ً
حاليا �إىل هجوم
من منظمات يهودية �أمريكية و�أوروبية تتهم م�ؤلفه
مبعاداة ال�سامية ب�سبب حتذيره من تزايد �إحتمال
تعر�ض ما ي�سميه (املعجزة ال�صينية) الإقت�صادية
للإنهيار والتدمري مب�ؤامرة تديرها البنوك الكربى
والتي ميتلك بع�ضها عائالت يهودية من �أ�شهرها
عائلة روت�شيلد ويك�شف كتاب (حرب العمالت) �أن
قوة عائلة روت�شيلد املتحالفة مع عائالت �أخرى مثل
عائلة روكفلر وعائلة مورغان التي �أطاحت ب�ستة
ر ؤ���س��اء �أمريكيني ال ل�شيء� ..إال لأنهم جتا�سروا
على ال��وق��وف يف وج��ه ه��ذه القوة اجل�ب��ارة ملنعها
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من الهيمنة على االقت�صاد الأمريكي من خالل
ال�سيطرة على اجل��ان��ب الأك�ب�ر م��ن �أ�سهم �أه��م
م�صرف �أمريكي وهو البنك املركزي الأمريكي
املعروف ب�إ�سم (الإحتياطي الفيدرايل).
ويعترب (هو نغبنغ) �أن حرب العمالت احلقيقية
ب ��د�أت يف واق��ع الأم ��ر على ي��د عائلة روت�شيلد
وبالتحديد يف ( )18حزيران  /يونيو 1815م
قبل �ساعات قليلة من �إنت�صار القوات الربيطانية
يف معركة (واترلو) ال�شهرية على قوات �إمرباطور
فرن�سا نابليون بونابرت ،وم��ا ترتب على ذلك
من املكا�سب التي حققتها عائلة روت�شيلد والتي
حولتها من عائلة متتلك بنكا مزدهر ُا يف لندن
�إىل �إم�براط��وري��ة متتلك �شبكة م��ن امل�صارف
وامل�ع��ام�لات املالية متتد م��ن لندن �إىل باري�س
مرور ًا بفينا ونابويل و�إنتهاء ًا بربلني وبروك�سل.
وبعد ذلك �أعتربت عائلة روت�شيلد ومعها عدد من
العائالت اليهودية الأخرى بالغة الرثاء �أن املعركة
احلقيقية يف ال�سيطرة على العامل تكمن يف واقع
الأمر يف ال�سيطرة على اقت�صاد الواليات املتحدة
وهكذا مت الإنتقال �إليها.
ويك�شف (هو نغبنغ) يف كتابه عن �أن حرب املائة
عام بني ر�ؤ�ساء �أمريكا و�أو��س��اط امل��ال والبنوك
ت�سببت يف مقتل �ستة ر�ؤ�ساء �أمريكيني �إ�ضافة �إىل
عدد �آخر من �أع�ضاء الكونغر�س.
وقد كان الرئي�س الأمريكي وليام هرني هريي�سون
�أول �ضحايا حرب املائة عام ،ومن الر�ؤ�ساء الذين
قتلوا نتيجة لذلك زيت�شاري تايلور ال��ذي مات يف
ظروف غام�ضة والتي �أثبتت التحليالت التي �أجريت
على عينة من �شعره بعد ا�ستخراجها من قربه بعد
مرور ( )150عام على وفاته �أي يف عام 1991م
�أنها حتتوي على قدر من �سم الزرنيخ.
كما ت�سببت ح��رب امل��ائ��ة ع��ام يف مقتل الرئي�س
الأمريكي �أب��راه��ام لنكولن بطلق ن��اري يف رقبته،
فيما تويف الرئي�س جمي�س جارفيلد �إثر تلوث جرحه
بعد تعر�ضه لطلق ناري من م�سد�س �أ�صابه يف ظهره.
أ�م��ا الرئي�س الأم��ري�ك��ي ال��ذي �أع�ط��ى الإنطباع
ب� أ�ن��ه �أنت�صر على رج��ال البنوك فهو الرئي�س
�أندروجاك�سون الذي �أ�ستخدم مرتني حق الفيتو
�ضد �إن�شاء البنك املركزي الأمريكي.
مع العلم �أن البنك املركزي الأمريكي لي�س مملوكاُ
للحكومة الأمريكية بن�سبة ( )% 100لوجود

م�ساهمني كبار يف ر�أ�س ماله.
كانت ه��ذه إ�� �ش��ارة الب��د منها �إىل خ�ط��ورة هذه
احل ��رب ودور ب�ي��وت امل ��ال ال�ع��امل�ي��ة وب��الأخ����ص
اليهودية يف �سيطرتها على البنوك وامل�صارف
العاملية ،و�سعيها �إىل ال�سيطرة املطلقة على
االقت�صاد العاملي ،والتي يف �سبيل ذلك تخو�ض
ح��روب� ًا ولي�س حرب ًا على �أيً ك��ان يف �أي مكان،
لتبقى م�سيطرة على زم��ام امل���ص��ارف املالية
والعمالت وت�أثريها على االقت�صاد العاملي.

الخاتمة:

وختام ًا ..يتبادر �إىل الذهن منطقي ًا �س�ؤال وجيه:
بعد ك��ل ذل ��ك ..ه��ل �ستت�أثر اليمن بتداعيات
ونتائج حرب العمالت التي بد�أت بني املتحاربني
الرئي�سني �أمريكا وال�صني؟
اجل��واب :نعم ،فاليمن مثلها مثل كثري من الدول
�سلبا �أو � ً
التي �ستت�أثر ً
إيجابا بالإقت�صاد العاملي،
وبالتايل فاليمن لن تكون مبن�أى عن تداعيات و�آثار
ه��ذه احل��رب التي ب��د�أت بني العمالقني العامليني
ً
إقت�صاديا� ،أمريكا وال�صني ،خا�صة و�أن الأ�سواق
�
اليمنية ملأى بالب�ضائع وال�سلع ال�صينية الرخي�صة
الثمن مقارنة ب�أ�سعار الب�ضائع وال�سلع الأمريكية
ال�صنع الأع�ل��ى �سعر ًا م��ن ال�سلع ال�صينية وهي
امليزة التي تتمتع بها ال�سلع ال�صينية ،كونها تنال
�إجتاه و�إختيار امل�ستهلك اليمني من حيث القدرة
ال�شرائية للم�ستهلك اليمني ال��ذي يتجه ل�شراء
ال�سلع ال�صينية التي تتنا�سب مع دخله وقدرته
ال�شرائية ..وه��ذا القول ينطبق لي�س على اليمن
فح�سب ،بل على الكثري والكثري من دول العامل التي
تتجه لإقتناء ال�سلع ال�صينية ال�صنع التي تتمتع
مبيزة انخفا�ض �أ�سعارها مب��ا يتنا�سب والدخل
والقوة ال�شرائية ل�سكان تلك الدول.

المراجع:
مقالة د/لوي�س حبيقه جريدة اليوم ال�سابع بتاريخ2010/10/26م.
منتديات املجموعة العربية امل�صرية للخدماتاملالية 2010/10/18م.
ملخ�ص كتاب حرب العمالت للم�ؤلف هونغبينغ.-جريدة اجلمهورية امل�صرية 2010/12/14م.

العالقة بين أهداف المساءلة واهداف صالحيات األجهزة العليا للرقابة في مجال مكافحة الفساد
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ا�ستناد ًا �إىل ق��ان��ون اجل�ه��از رقم()39ل�سنة 1992م والئحته
التنفيذية و�إىل منهجية اجلهاز الرقابية وخطته ال�سنوية قام اجلهاز
بتنفيذ العديد من مهام الفح�ص واملراجعة للجهات امل�شمولة برقابته
ومتكن خالل الفرتة من 2010/4/1م وحتى 2010/9/30م
من الوقوف على العديد من الوقائع اجلنائية الواقعة على املال العام
و�إحالتها �إىل اجلهات الإدارية 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 ا ألم��وال 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 قاعدة بيانات حول
العدد  22/21دي�سمرب 2010م

تلك الق�ضايا والبالغات ومبا�شرة متابعتها لدى اجلهات املخت�صة
ولدى اجلهات الق�ضائية بغية الإ�سراع يف اتخاذ الإجراءات القانونية
حيالها ،حيث بلغ عدد تلك الق�ضايا ( )281ق�ضية وقد قدر �إجمايل
الأ�ضرار الناجمة عنها مببلغ وقدره ()1,239,103,724/62
ريال بالإ�ضافة �إىل مبلغ( )663,948دوالر ومبلغ ()151,000
يورو ,ومبلغ ( )25,284ريال �سعودي وكذا �أ�ضرار عينية تتمثل يف
�أرا�ضي م�ساحتها 5,435م 214,5 + 2لبنة  +عدد من الأجهزة
الطبية والأدوية  +عدد (� )85صنف ًا من الأجهزة واملعدات الهند�سية
 +م�ضخة ماء  +فتحتني من مبنى جممع الأوقاف.
وميكن تو�ضيح تفا�صيل ما �سبق الإ�شارة �إليه على النحو التايل:

بلغ عدد الق�ضايا املكت�شفة من قبل اجلهاز ( )36ق�ضية مواقفها على
النحو التايل:
•( )6ق�ضايا رهن الت�صرف الإداري.
•( )29ق�ضية رهن التحقيق.
•ق�ضية واحدة منظورة �أمام املحكمة الإبتدائية.
و�شملت تلك الق�ضايا �أمانة العا�صمة وحمافظات (�صنعاء  ,عدن  ,تعز � ,إب,
احلديدة  ,ح�ضرموت ,ذمار ,حلج  ,البي�ضاء � ,شبوه  ,ال�ضالع ,املحويت,
رميه) وقدرت الأ�ضرار الناجمة عنها مببلغ ()994,562,153/62
ري��ال ومبلغ ( )643,553دوالر ومبلغ ( )151,000ي��ورو ومبلغ
( )25,284ريال �سعودي.

ثاني ًا :القضايا المبلغة للجهاز عن
طريق الجهات المعنية:

بلغ عدد الق�ضايا املبلغة �إىل اجلهاز عن طريق اجلهات اخلا�ضعة لرقابته
( )244ق�ضية مواقفها مو�ضحة على النحو الآتي:
•ق�ضية واحدة رهن الت�صرف الإداري.
•( )20ق�ضية رهن التحري لدى اجلهات الأمنية.
•( )196ق�ضية رهن التحقيق.
•( )12ق�ضية منظورة �أمام املحكمة الإبتدائية.
•ق�ضية واحدة منظورة �أمام حمكمة الإ�ستئناف.
•ق�ضية واحدة منظورة �أمام املحكمة العليا.
•( )11ق�ضية �صدر فيها �أحكام ق�ضائية ومل يقف اجلهاز على تنفيذها.
•ق�ضية واحدة �صدر فيها قرار ب�أن ال وجه لإقامة الدعوى اجلزائية م�ؤقت ًا.
•ق�ضية واحدة �صدر فيها قرار حجز تنفيذي.
باال�ضافة �إىل ق�ضية �أ�صبحت منتهية نظر ًا لإ�ستعادة املبلغ.
و�شملت تلك الق�ضايا أ�م��ان��ة العا�صمة وحمافظات (تعز ،حل��ج ,املهرة,
البي�ضاء  ,ال�ضالع � ,أبني).
وقد بلغ �إجمايل الأ�ضرار الناجمة عنها كما يلي:
مبلغ ( )105,613,288ريال  ,بالإ�ضافة �إىل �أ�ضرار عينية تتمثل يف
�أرا�ضي م�ساحتها 5,435م 214,5 + 2لبنة  +عدد من الأجهزة الطبية
والأدوي��ة  +عدد (� )85صنف من الأجهزة واملعدات الهند�سية  +م�ضخة
ماء  +فتحتني من مبنى جممع الأوق��اف ،وبح�سب ما هو مو�ضح تف�صي ًال
باجلداول املرفقة.

وحيال تلك الق�ضايا ف�إن اجلهاز ي�ؤكد على �ضرورة �إيجاد معاجلات ناجعة ووقائية
حلماية الأموال واملمتلكات العامة وتاليف �أوجه الق�صور والإختالالت التي �أدت
وت�ؤدي �إىل ا�ستمرار انتهاك حرمة املال العام ومن �أبرز تلك الإختالالت ما يلي:

•�ضعف منظومة الرقابة الداخلية يف تلك اجلهات وما ي�صاحبها من �ضعف
الرقابة ال�سابقة وامل�صاحبة التي تقوم بها �إدارات الرقابة والتفتي�ش
وممثلي وزارتي املالية واخلدمة املدنية يف العديد من اجلهات اخلا�ضعة
لرقابة اجلهاز� ،إ�ضافة �إىل ما تو�ضحه م�ؤ�شرات ق�ضايا املال العام �أن من
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أو ً
ال :القضــــــايا المكتـــشفة من
قبل الجهاز:

�ضمن املت�سببني يف وقوع العديد من تلك الإنتهاكات هم بع�ض املخت�صني
املعنيني بالرقابة ال�سابقة وامل�صاحبة يف تلك اجلهات.
•عدم تنفيذ املخت�صني يف اجلهات اخلا�ضعة لرقابة اجلهاز لن�ص املادة
(/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 �إىل النيابة العامة ،الأمر الذي 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 الإفالت من العقاب و�ضياع املال العام املنهوب جراء ذلك.
•تقاع�س بع�ض اجلهات احلكومية الواقع فيها تلك الوقائع عن اتخاذ
ا إلج��راءات القانونية حيال املتهمني ب�إرتكاب وقائع جنائية وخمالفات
مالية و�إدارية ج�سيمة م�ضرة باملال العام ،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 الإ�شارة �إليه ،الأمر الذي يجعلهم يتمادون ب�إحلاق
الإ�ضرار باملال العام ب�صورة م�ستمرة ومتكررة بل ويدفع وي�شجع املوظفني
الآخرين على �إنتهاك حرمة املال العام.
•عدم �إلتزام العديد من اجلهات الواقعة فيها مثل تلك الق�ضايا بتنفيذ
تو�صيات اجلهاز املدرجة بتقاريره وامل�ع��ززة بتوجيهات فخامة الأخ/
رئي�س اجلمهورية ــ حفظه اهلل ال�صادرة �إليهم ب�ش�أن ما 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.
•عدم �إلتزام معظم اجلهات احلكومية مبا ن�صت عليه املادة ()4/15
من قانون اجلهاز رقم ( )39ل�سنة 1992م واملادتني ()63 ،62
م��ن القانون امل��ايل رق��م ( )8ل�سنة 1990م وال�ت��ي �أوج�ب��ت على كل
اجلهات اخلا�ضعة لرقابة اجلهاز �إبالغه ووزارة املالية بكل ما تكت�شفه
من خمالفات مالية و�إدارية 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.
وحيال تلك املالحظات يو�صي اجلهاز ب�ضرورة قيام اجلهات الواقعة فيها
الوقائع اجلنائية امل�ضرة باملال العام امل��درج��ة بهذا التقرير والتقارير
ال�سابقة ب�إتخاذ الإجراءات القانونية وتكليف املخت�صني بال�شئون القانونية
فيها مبتابعة تلك الق�ضايا.
كما يحث اجلهات الإدارية والق�ضائية املخت�صة ب�سرعة البت يف تلك الق�ضايا
و�إ�صدار القرارات والأحكام الرادعة حيال كل من �إنتهك حرمة املال العام
وفق مقت�ضيات ال�شرع والقانون لكي يكونوا عربة لغريهم وعلى نحو يكفل
احلد من الف�ساد.
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�إختال�س
 11,380,635ريال

2

 13,764,695/87ريال
 151,100يورو
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رميه

املحويت

�إ�ضرار عمدي
 151,100يورو
�إ�ضرار عمدي � +إختال�س
 2,384,060/87ريال
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2

1

2
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1

 271,858,293/99ريال
 643,553دوالر
 12,550ريال �سعودي

�إ�ستيالء وت�سهيل �إ�ستيالء  1,304,000ريال

�إختال�س
 11,430,365ريال
�إ�ضرار عمدي
 4,382,920ريال
�إ�ستيالء وت�سهيل �إ�ستيالء  1,541,224/99ريال

�إعتداء و�سرقة
 77,197,488ريال
�إ�ضرار عمدي  +تزوير و�إختال�س
 5,540,600ريال

�إ�ضرار عمدي
 3,520,000ريال
 643,553دوالر
�إ�ستيالء � +إختال�س  +تزوير
154,238,936
�إ�ضرار
 8,100,000ريال
 12,550ريال �سعودي
�إختال�س
 4,602,760ريال

الأ�ضرار

1

1

العدد

ال�ضالع

�شبوه

البي�ضاء

حلج

1

�أبني

ح�ضرموت 1

احلديدة

1

5

2

�إب

1

�إ�ضرار عمدي
-----

الأ�ضرار

1

عدن

الأمانة

املحافظة

املوقف

ق�ضايا رهن الت�صرف الإداري

ق�ضايا رهن التحقيق

 7,604,160ريال
 12,734ريال �سعودي

 7,604,160ريال
 12,734ريال �سعودي

الأ�ضرار

ق�ضايا رهن املحاكمة الإبتدائية

24

1

2

 293,227,149/86ريال
 643,553دوالر
 25,284ريال �سعودي
 151,100يورو

 1,304,000ريال

2

 11,430,365ريال

 2,384,060/87ريال

 5,540,600ريال
 151,100يورو

 77,197,488ريال

 11,380,635ريال

 4,602,760ريال

 8,100,000ريال
 12,550ريال �سعودي

 154,238,936ريال

 3,520,000ريال
 643,553دوالر

 11,987,080ريال
 12,734ريال �سعودي
 1,541,224/99ريال

2

2

3

1

1

1

1

5

3

العدد

الأ�ضرار

الإجمـــايل

خالصة بالقضايا المكتشفة من قبل الجهاز بحسب مواقفها وإجمالي اإلضرار الناجمة عنها
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العدد

18

الأ�ضرار

العدد

الأ�ضرار

الإجمايل

رميه

�صعده

البي�ضاء

املهره
�إعتداء على �أرا�ضي
الدولة
17
 5,952م2

�إ�ستيالء وت�سهيل �إ�ستيالء  4,889,400ريال

 101,196,977ريال
 2,971,075ريال
 7 +دفاتر حت�صيل
 600 +دوالر 5 +مكائن خياطة
�أر�ض
 6هناجر
 15,188,000ريال
 8,337,051 7,579,180ريال
 34 +دفرت حجز �أرا�ضي
1
19
184
 19,795 + 11دوالر  1م�ساحتها  1م�ساحتها  + 11مكينة تطريز  +تلفزيون (1 )20
ريال
 5,952 +م2
 658 +فدان 447,609 +م 2 + 2مباين� +سيارة
بو�صة ملون
 3,600م2
 +حرم م�سجد
 1,000م2
�شا�ص  +معدات  6 +هناجز  600 +جرعة لقاح
خما�سي � +سندات التح�صيل  +وثائق ر�سمية

1

1

3

 6,651,700ريال
 +عدد  7دفاتر حت�صيل

 21,107,640ريال

2

 29,719,291ريال

 6,294,789ريال
 34 +دفرت حجز �أرا�ضي  600 +دوالر  5 +مكائن
4
خياطة  +مكينة تطريز
 +تلفزيون ( )20بو�صة ملون

2

2

3

 15,916,231ريال

الأ�ضرار

 4,889,400ريال

 8,752,760ريال

 1,671,000ريال
 6,192 +م2

�سرقة تيار
 1كهربائي65,000
ريال

الأ�ضرار

ق�ضايا
منتهية

 138,928,283ريال  20,395دوالر
� +أرا�ضي م�ساحتها 455,161م + 2دفاتر حت�صيل
�أر�ض
 +دفاتر حجز �أرا�ضي  2 +مباين� +سيارة �شا�ص +
م�ساحتها 3,656,000 1 600ريال 230
 65,000 1ريال
معدات  +12هنجر  +حرم م�سجد  600 +جرعة
م2
لقاح خما�سي � +سندات التح�صيل  +وثائق ر�سمية +
مكائن خياطة  +مكينة تطريز  +تلفزيون ملون

1

1

21

1

 322,965ريال
 +عدد من �سندات التح�صيل
 +وثائق ر�سمية

 43,602,507ريال
�إعتداء على
19,795 +دوالر  448,969 +م2
�أرا�ضي الدولة
تهرب عن �سداد الر�سوم
1
 658 + 193فدان  12 +هنجر  +حرم م�سجد 2 +
�أر�ض م�ساحتها
 3,656,000ريال
مباين� +سيارة �شا�ص
 600م2
 +معدات  +جرعات لقاح خما�سي

العدد

1

العدد

170

العدد

�إعتداء على �أرا�ضي الدولة
�إعتداء على
�إختال�س � +إعتداء على �أرا�ضي الدولة  +تهرب
�إعتداء على
� +سرقة تيار كهربائي
�أرا�ضي
�ضريبي  +تزوير  38,656,221ريال
�أمالك الدولة
�إ�ضرار عمدي  902,286ريال
حرم م�سجد
الدولة
 658 +فدان 447,369 +م 2 + 2مباين 10 +
 6 1هناجر 1
 9منها مبلغ  150,000قيمة 1 2
 388,000 +ريال
�أر�ض
�سيارة �شا�ص +معدات  6 +هناجز  600 +جرعة
م�ساحتها
ميكرو�سكوب
 19,795 +دوالر منها
م�ساحتها
لقاح خما�سي
 3,600م2
 6,500دوالر قيمة ماطور
 1,000م2
�إختال�س و�إ�ستيالء
 322,965ريال
 +عدد من �سندات التح�صيل
 +وثائق ر�سمية
�إ�ضرار � +إعتداء على �أرا�ضي الدولة  +تهرب عن
�إ�ستيالء
1
�سداد الر�سوم  711,000ريال
 960,000ريال
240م2
�إختال�س
 8,752,760ريال

2

تزوير  +تهرب عن �سداد ر�سوم
 29,719,291ريال

العدد

حلج

�أبني

ح�ضرموت

فروقات غري قانونية
 1,108,789ريال
 600 + 1دوالر  5 +مكائن خياطة
 +مكينة تطريز  +تلفزيون ()20
بو�صة ملون

الأ�ضرار

الأ�ضرار

الأ�ضرار

العدد

3

الأ�ضرار

الأ�ضرار

العدد

�إختال�س  +تزوير وت�سهيل �إ�ستيالء
 5,186,000ريال
 34 +دفرت حجز �أرا�ضي

�إب

�إختال�س و�إ�ضرار � +إ�ستيالء  6,651,700ريال
2
 +عدد  7دفاتر حت�صيل

الأ�ضرار

�إ�ضرار � +إ�صطناع
حمررات ر�سمية
1
14,800,000ريال

العدد

تعز

العدد
1

�إختال�س
 6,307,640ريال

الأ�ضرار

ق�ضايا رهن التحقيق

الإجمــــــايل

العدد

�سرقة  +تزوير
�إختال�س
و�إختال�س
2 7,579,180 1
 8,337,051ريال
ريال

العدد

الأمانة

املحافظة

املوقف

ق�ضايا رهن ق�ضايا منظورة
الت�صرف �أمام اجلهات
الأمنية
الإداري

ق�ضايا �صدر
ق�ضايا رهن ق�ضايا رهن
�صدر بها قرار
ق�ضايا رهن
ق�ضايا �صدر فيها �أحكام فيها قرارات ب�أن
املحاكمة املحاكمة
حجز تنفيذي �أو
املحاكمة االبتدائية
ومل نقف على تنفيذها ال وجه و�أوامر
اال�ستئنافية العليا
حتفظي
باحلفظ امل�ؤقت

خالصة بالقضايا المبلغة للجهاز بحسب مواقفها وإجمالي اإلضرار الناجمة عنها
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19

1

1

العدد

اإلحصـــــائية

الإجمــايل

املحويت

ذمار

ح�ضرموت

احلديدة

�إب

تعز

�صنعاء

الأمانة

املحافظة

املوقف

 3,841,711ريال

�إختال�س
 3,841,711ريال

الأ�ضرار

ق�ضايا رهن الت�صرف الإداري

11

�إختال�س
 2,035,350ريال

�إختال�س
 1,035,361ريال

�إختال�س وتزوير وت�سهيل �إ�ستيالء
 13,606,494/80ريال

�إختال�س
 2,413,515ريال

�إختال�س
 592,540ريال

�إختال�س � +إ�ضرار عمدي
 95,016,232ريال

�إختال�س
 14,667,122/96ريال

�إ�ضرار عمدي
 568,076,679ريال

 697,443,294/76ريال

2

1

1

1

1

3

1

1

العدد

الأ�ضرار

ق�ضايا رهن التحقيق

12

2

1

1

1

1

3

2

1

العدد

 701,285,005/76ريال

 2,035,350ريال

 1,035,361ريال

 13,606,494/80ريال

 2,413,515ريال

 592,540ريال

 95,016,232ريال

 18,508,833/96ريال

 568,076,679ريال

الأ�ضرار

الإجمـــايل

العدد  22/21دي�سمرب 2010م
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1

2

فتحتني من مبنى جممع الأوقاف

عدد (� )85صنف من الأجهزة واملعدات الهند�سية +
م�ضخة ماء
+
 400م2

الإجمايل

ال�ضالع

حلج

عدد (� )85صنف من الأجهزة
واملعدات الهند�سية
1
12
+
م�ضخة ماء

 105,613,288ريال
+
5,435م2
+
 214,5لبنة
+
عدد من الأجهزة الطبية والأدوية

�إعتداء على �أرا�ضي الدولة  400م2

العدد

 105,613,288ريال 5,435 +م214,5 + 2
لبنة
 1فتحتني من مبنى جممع الأوقاف  + 14عدد من الأجهزة الطبية والأدوية  +عدد (� )85صنف
من الأجهزة واملعدات الهند�سية  +م�ضخة ماء  +فتحتني
من مبنى جممع الأوقاف

1

�سرقة مال عام
عدد (� )85صنف من الأجهزة
1
واملعدات الهند�سية
1
+
م�ضخة ماء

�إختال�س  +تهرب عن دفع الر�سوم
عدد من الأجهزة الطبية والأدوية

2

عدد من الأجهزة الطبية والأدوية

 5,035م2

�أبني

2

�إختال�س و�سرقة مال عام  18,198,440ريال

�إعتداء على �أمالك الأوقاف
(فتحتني من مبنى جممع
الأوقاف)

البي�ضاء

املهره

2

3

�إعتداء على �أرا�ضي الدولة  5,035م2

3

2

 18,198,440ريال

تعز

3

3

 87,414,848ريال

الأمانة

العدد

1

�إ�ستيالء
 214,5لبنة
�إختال�س  +تهرب عن دفع الر�سوم
 87,414,848ريال

1

الأ�ضرار

الأ�ضرار

العدد

 214,5لبنة

الأ�ضرار

العدد

الأ�ضرار

املحافظة

املوقف

ق�ضايا منظورة �أمام اجلهات الأمنية

ق�ضايا رهن التحقيق

ق�ضايا رهن املحاكمة االبتدائية

الإجمــــــايل

خالصة بالقضايا المبلغة للجهاز بحسب مواقفها وإجمالي اإلضرار الناجمة عنها
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مقابلة العدد

تحاور األستاذ/
محمد يحيى الضاعني
الوكيل المساعد لقطاع
الوحدات اإلدارية

من أهم
مشاكل
العمل
الرقابي نقص
عدد الكادر
البشري
المؤهل
حاوره :عبدالباري حممود اخلرا�ساين

نائب رئي�س التحرير

هل من املمكن �إعطاء القارئ فكرة عن ال�سرية
الذاتية لكم؟

اال� �س��م :حممد يحيى يحيى ال�ضاعني ،من
م��وال �ي��د م��دي��ري��ة و��ش�ح��ه حم��اف�ظ��ة ح�ج��ة ع��ام
1950م ،متزوج و�أب لثالثة اوالد وابنتني.
امل�ؤهل الدرا�سي :لي�سان�س �شريعة وقانون جامعة
�صنعاء عام 1981م.

متى التحقتم باجلهاز ،وما هي �أهم الوظائف
التي ا�ستلمتموها و�صو ًال �إىل الوظيفة احلالية؟

لل�شئون املالية والإدارية
•رئي�س مراقبة
•نائب مدير ع��ام الإدارة العامة للرقابة على
�شئون املحافظات
•مدير عام الرقابة على الوحدات الإدارية.
•حالي ًا وكيل م�ساعد ل�ل�إدارة املركزية الثانية
لقطاع الوحدات منذ عام 2002م مبوجب
قرار رئيـــــــــــــــ�س اجلمهـــــــــورية رقم ()17
ل�سنة 2002م.

ال��ت��ح��ق��ت ب��ال��ع��م��ل يف اجل � �ه� ��از ب �ت��اري��خ ما هي �أهم املهام واالخت�صا�صات التي ت�ضطلع
1976/1/12م وق��د �شغلت ال�ع��دي��د من بها الإدارة املركزية التي تر�أ�سونها ،وما هي
الوظائف �أهمها:
الإدارات العامة التي تقع يف �إط��ار �إدارتكم
•كــــــــــاتب ح�ســـــــابات بالإدارة العامة لل�شئون املركزية؟
22

ت �ق��وم الإدارة امل��رك��زي��ة مب�م��ار��س��ة مهامها
املالية والإدارية.
•مدير �إدارة ال�شئون الإداري��ة ب��الإدارة العامة واخت�صا�صاتها املتمثلة يف الرقابة على وحدات
العدد  22/21دي�سمرب 2010م

ال�سلطة املحلية بالوحدات الإدارية ومكاتب وفروع
الأجهزة املركزية والوحدات امل�ستقلة وامللحقة
والوحدات االقت�صادية بالوحدات الإداري��ة عرب
فروع اجلهاز.
بالإ�ضافة �إىل ت��ويل �أع�م��ال الرقابة بالفح�ص
واملراجعة املالية والقانونية ورقابة الأداء على
�صناديق النظافة والتح�سني ودواوين املحافظات
والإدارات العامة للواجبات الزكوية باملحافظات
التي ت�شرف الإدارة املركزية على فروع اجلهاز
الواقعة يف �إطارها وهي :عدن ،تعز ،ح�ضرموت،
�إب� ،صنعاء ،حلج� ،صعدة ،حجة ،املحويت ،م�أرب
واجلوف ،رميه ،ال�ضالع� ،شبوة.
بالإ�ضافة �إىل قيام الإدارة بامل�ساعدات التنفيذية
للفروع اخلا�ضعة لإ�شرافها ومب��ا يكفل تنفيذ
خطط الفروع جتنب ًا لالنحرافات ال�سلبية وكذا
اجناز املهام ذات الطبيعة اخلا�صة والطارئة بنا ًء
على طلبات ال�سلطة العليا (رئا�سة اجلمهورية،
رئا�سة الوزراء ،جمل�سي ال�شورى والنواب).

•الإدارة العامة للربامج وامل�ساعدات التنفيذية.

ه��ل لنا �أن نتعرف على و���س��ائ��ل و�أ�ساليب
و�إج���راءات الإ���ش��راف التي تقوم بها الإدارة
امل���رك���زي���ة ال��ث��ان��ي��ة ع��ل��ى ف����روع اجل���ه���از يف
املحافظــــــــــــات؟

�إن و�سائل و�أ�ساليب و إ�ج��راءات الإ�شراف التي
تقوم بها الإدارة املركزية تتمثل يف:

الجانب المهني:

الت�أكد من ا�ستخدام الفروع للمعايري املهنية
ل�ل�م��راج�ع��ة و�إج��راءات��ه��ا وخ�ط��وات�ه��ا العملية
وفق ًا ملعايري الأداء الرقابي وكذا تقييم نوعية
امل�خ��رج��ات ال��رق��اب�ي��ة ل �ل �ف��روع...وو� �ض��ع نظام
مراقبة وتقييم للنتائج التي تت�ضمنها التقارير
ال�صادرة عنها.

الجانب اإلداري:

ويتمثل ذلك بالتقييم الوظيفي والهيكلي للفروع
ومعاجلة امل�شاكل وال�صعوبات املالية والإداري��ة
والتنظيمية التي تعرت�ض �سري �أعمال تلك الفروع.
من املعروف ان �أعمال املراجعة التي يقوم
بها اجلهاز يف الرئا�سة والفروع تكمل بع�ضها
البع�ض ..فهل هناك �إط��ار معني يحقق القدر
ال�لازم من التعاون والتن�سيق بني التكوينات
الرقابية يف الرئا�سة والفروع؟

يوجد تن�سيق مع التكوينات الرقابية املختلفة
باجلهاز من خ�لال تبادل البيانات واملعلومات
وتنفيذ بع�ض املهام امل�شرتكة ،ونحن يف اطار
قطاع ال��وح��دات الإداري���ة نحر�ص ك��ل احلر�ص
ع�ل��ى التن�سيق مل��ا م��ن � �ش � أ�ن��ه مت�ي��ز خم��رج��ات
اجلهاز الرقابية وخروج �أراء موحدة يف املوا�ضيع
امل���ش�ترك��ة ،ويف �سبيل ذل��ك مت و��ض��ع اخلطط
ال�سنوية ب�شكل من�سق يكفل وي�ضمن �سالمة
الإجراءات التنفيذية للمهام امل�شرتكة.

�إن التوجه امل�ستقبلي للحكومة نحو االنتقال
لنظام احلكم املحلي وا�سع ال�صالحيات يعني
منح الوحدات الإداري��ة باملحافظات واملديريات
ال�صالحيات املالية والإداري��ة الكاملة يف تنفيذ
موازناتها املالية والوظيفية ا ألم��ر ال��ذي يتطلب
من اجلهاز تو�سيع مظلته الرقابية لت�شمل جميع
تلك ال��وح��دات والبالغ عددها ( )355وحدة
�إداري��ة كون كل منها م�ستقلة مالي ًا و�إداري � ًا� ،أما
بالن�سبة ل�ل��ر ؤ�ي��ة امل�ستقبلية ل�ل��إدارة املركزية
الثانية للتعامل مع ذلك ،ال ميكن �أن تكون مبعزل
ع��ن بقية املكونات الرقابية بالقطاع واجلهاز
ككل ،وال��ذي كان له عدد من اخلطوات العملية
ال�ستيعاب تلك املتغريات من خالل رفد الفروع
بعدد كبري من التخ�ص�صات الفنية يف جماالت
املحا�سبة والقانون والهند�سة وكذا �إن�شاء مباين
لفروع اجلهاز يف ع��دد من املحافظات و�إع��ادة
ت�أهيل وتو�سيع عدد منها ،كما ال نن�سى الإ�شارة
�إىل ��ض��رورة تتويج تلك اجلهود بتهيئة عوامل
اال�ستقرار ملوظفي ف��روع اجلهاز يف املحافظات
البعيدة والنائية ،والتي بدونها �سنظل نعاين من
م�شكلة ت�سرب الكادر الفني من تلك الفروع �سواء
باالنتقال �إىل رئا�سة اجلهاز �أو ا�ستقطابهم من
قبل جهات أ�خ��رى ،وطموحاتنا كبرية جد ًا حيث
نطمح �إىل إ�ن���ش��اء وح��دات ل�ف��روع اجل�ه��از على
م�ستوى املديريات �إال �أن ذلك يتطلب �إمكانيات
مادية وب�شرية كبرية ج��د ًا وبالتايل ف ��إن الأم��ر
بحاجة �إىل ال�سري بخطوات ُمت�أنية حيث يتم حالي ًا
إ�ن ��زال ف��رق مراجعة للقيام بفح�ص ومراجعة
الوحدات الإداري��ة وبعد ذلك �سوف يتم درا�سة
�إمكانية �إن�شاء وحدات لفروع اجلهاز بحيث تغطي
الوحدة الواحدة من ثالث �إىل خم�س مديريات
و�صو ًال �إىل ما نطمح �إليه ب�إن�شاء وح��دات على
م�ستوى كل مديــــــــــرية.

م���ع ن��ه��اي��ة ت��ن��ف��ي��ذ اخل���ط���ة ال��رق��اب��ي��ة
من املعروف ان االجتاه امل�ستقبلي للحكومة لعام2010م ..ه��ل ه��ن��اك م ��ؤ���ش��رات ول��و
ي��ت��ج��ه ن��ح��و �إح��ل�ال احل��ك��م امل��ح��ل��ي وا���س��ع مبدئيه عن م�ستويات تنفيذ اخلطة من قبل
ال�صالحيات حم��ل ن��ظ��ام ال�سلطة املحلية الفروع �أو بع�ضها؟
النافذ حاليا ..فهل لدى الإدارة املركزية لدينا م�ؤ�شرات عن تنفيذ اخلطة من الف�صل

ماذا عن م�شاركة مراجعي اجلهاز يف برامج
التدريب الداخلية واخل��ارج��ي��ة ،وه��ل تلبي
متطلباتهم التدريبية الالزمة لرفع كفاءتهم
وزيادة معارفهم الرقابية؟

احلقيقة ب���أن م�شاركة م��راج�ع��ي اجل�ه��از يف
الربامج التدريبية الداخلية واخلارجية لها عظيم
الأثر يف تنمية املدارك و�صقل املهارات ومواكبة
التطورات يف املجال املهني وال �شك ب�أنها ت�ؤدي �إىل
زيادة الكفاءة والإنتاجية لدى املراجعني �إال �إنها
ال تلبي كافة االحتياجات ون�أمل �أن يتم الرتكيز
يف ال�برام��ج التدريبية على رقابة تقييم الأداء
والرقابة الإداري��ة وغريها من املجاالت احلديثة
وعدم الرتكيز على �أنواع الرقابة التقليدية فقط.

الرقابة تحاور األستاذ /محمد يحيى الضاعني

وتتكون الإدارة امل��رك��زي��ة م��ن �إدارت�ي�ن عامتني التي ت�شرفون عليها يف �إط��ار القطاع ر�ؤي��ة
م�ستقبلية للتعامل ب�صورة ايجابية مع تلك
همـــــــــــــــــــــا:
•الإدارة العامة للرقابة على الوحدات الإدارية التطورات املتوقعة؟

الأول وحتى الف�صل الثالث من العام2010م
وم��ن خاللها ف ��إن م�ستوى تنفيذ اخلطة لفروع
اجل�ه��از بلغ ك�ع��دد وح ��دات خمطط مراجعتها
ومنجزة ( )749وحدة بالإ�ضافة �إىل ()215
مهمة مت تنفيذها من خارج اخلطة كمهام طارئة
وم�ستعجلة ويف ظل امل�شاكل وال�صعوبات التي
تعرت�ض �أغلب ف��روع اجلهاز وتعيقها يف تنفيذ
مهامها ف�إن هذا االجناز يعد مثالي ًا �إىل حد ما.

ما هي ابرز امل�شاكل واملعوقات التي تعرت�ض
العمل الرقابي ال��ذي تقوم به ال��ف��روع ،وهل
هناك جهود للت�صدي لها ومعاجلتها �أوال ب�أول؟

�أهم امل�شاكل وال�صعوبات التي تعرت�ض العمل
الرقابي الذي تقوم به الفروع تتمثل يف نق�ص عدد
الكادر الب�شري امل�ؤهل يف جماالت �أعمال الفح�ص
وامل��راج�ع��ة املالية والقانونية وقلة الإمكانيات
املادية الأ�سا�سية ومن �أهمها خم�ص�صات بدل
ال�سفر واالن�ت�ق��ال لتنفيذ امل�ه��ام الرقابية على
م�ستوى الوحدات الإدارية وافتقار موظفي الفروع
�إىل التحفيز املادي الكايف.
كلمة �أخرية تودون قولها؟

الكلمة الأخ �ي�رة م��ن خ�ل�ال �إع� ��ادة الهيكلة
والتو�صيف الوظيفي والعمل على �إي�ج��اد ك��ادر
خ��ا���ص وال ��ذي ي�سعى اجل�ه��از لتحقيقه وال��ذي
بدورة �سوف يحقق اال�ستقرار الوظيفي والنف�سي
ملنت�سبي اجلهاز وك��ل ما نتمناه هو اجن��از ذلك
ب�أ�سرع وقت ممكن.
العدد  22/21دي�سمرب 2010م
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ت�أ�س�س اجلهاز الأعلى للمراجعة يف الواليات املتحدة
الأمريكية مبوجب القانون ال�صادر من قبل برملان
ال��والي��ات املتحدة الأمريكية ع��ام  ،1921ومنذ
�إن�شائه يتوىل التحقق من الأمور املتعلقة بالإيرادات
العامة و�إنفاقها وتقدمي التو�صيات ب�ش�أن املزيد من
االقت�صادية والكفاءة يف النفقات العامة ،وكان يطلق
على اجلهاز الأعلى للمراجعة (مكتب املحا�سب
ال� �ع ��ام) (General Accounting
 )Office - GAOح �ت��ى يوليو2004
عندما تغري ا�سمه �إىل املكتب احلكومي للم�ساءلة
Government Accountability
 ،)Office (GAOوم�ك�ت��ب امل �� �س��اءل��ة يف
الواليات املتحدة الأمريكية يرفع تقريره مبا�شرة
�إىل الربملان ( ،)Congressويرت�أ�س املكتب
م��راق��ب ع��ام ال ميكن عزله �إال م��ن قبل الربملان
وفقط مبوجب م�سببات حمددة.
ومب��وج��ب معايري املراجعة احلكومية الأمريكية
ال�صادرة ع��ام  2003الفقرات من � 352إىل
 354ف�إنه ينبغي �أن يخ�ضع مكتب امل�ساءلة ملراجعة
خارجية مرة واح��دة على الأق��ل كل ثالث �سنوات
العدد  22/21دي�سمرب 2010م

من مراجعني م�ستقلني ،وهذه املراجعة ينبغي �أن
حتدد ما �إذا كان النظام الداخلي لرقابة اجلودة
يف مكتب امل�ساءلة مالئما ،وما �إذا كان يتم االلتزام
بال�سيا�سات وا إلج � ��راءات لتوفري ت�أكيد معقول
حول توافقها مع املعايري املهنية عند تنفيذ مكتب
امل�ساءلة لعمله.
وت�ت�خ��ذ م��راج�ع��ة ال�ن�ظ�ير يف مكتب امل���س��اءل��ة يف
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ا ألم��ري�ك�ي��ة م���س��اري��ن ،امل�سار
الأول :ين�صب على مراجعة الأداء وينفذ حاليا
من قبل فريق دويل مك ٌون من  11ع�ضوا ميثلون
�أربعة �أجهزة عليا للرقابة يف �أربع دول هي كندا،
ا�سرتاليا ،هولندا ،اململكة املتحدة ،وامل�سار الثاين:
يرتكز على املراجعة املالية وتتواله �شركة مراجعة
دولية من القطاع اخلا�ص هي .KPMG

وق��د مت اجن��از �أح��دث تقرير ملراجعة النظري
�أعده فريق املراجعة الدويل املوجه �إىل املراقب
العام يف الواليات املتحدة الأمريكية يف تاريخ
 30مايو  2008ويغطي ال�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب  2007وي�ت�ك��ون م��ن ع�شرين
�صفحة مب��ا فيها امل�لاح��ق ،كما قدمت �شركة
 KPMGتقريرها �إىل امل��راق��ب العام يف
 23مايو  2008ب�ش�أن املراجعة املالية لل�سنة
املنتهية يف  31دي�سمرب .2007
ون�ظ��را لكرب حجم التقرير ف� إ�ن��ه �سيتم االكتفاء
برتجمة تقرير الر�أي لفريق املراجعة الدويل امل�شار
�إليه �أع�لاه ال��ذي توىل مراجعة الأداء مع ترجمة
لبع�ض املالحظات التي ارت�أينا �أنها �أكرث من مالئمة
للقارئ الكرمي.

رأي مراجعة النظير
1.1يف ر�أي �ن��ا �أن ن �ظ��ام رق��اب��ة اجل� ��ودة للمكتب
احلكومي للم�ساءلة للواليات املتحدة املطبق
خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2007
ت�صميمه مالئم ويعمل بفعالية لتزويد مكتب
امل�ساءلة بت�أكيد معقول يف �أنه يتفق مع معايري
امل��راج�ع��ة احلكومية ل�ع��ام  2003للواليات
املتحدة الأمريكية وكذا بع�ض الأجزاء املقتب�سة
مبكرا من الن�سخة املنقحة من معايري املراجعة
احلكومية لعام  2007وذلك يف تنفيذ مكتب
امل�ساءلة ملراجعة الأداء.
2.2ال�ف��ري��ق ال ��دويل مل��راج�ع��ة ال�ن�ظ�ير ي�ت�ك��ون من

ممثلني من الأجهزة العليا للمراجعة من كندا،
ا�سرتاليا ،هولندا ،واململكة املتحدة ق��د قام
مبراجعة نظام رقابة اجلودة الذي �أعده املكتب
احلكومي للم�ساءلة يف الواليات املتحدة لإدارة
ممار�سته ملراجعة الأداء.
3.3نظام مراقبة اجلودة للمكتب احلكومي للم�ساءلة
ي�شمل هيكله التنظيمي وال�سيا�سات والإجراءات
مالحظات عامة:
املعدة لتزويده بت�أكيد معقول يف �أن نظام مراقبة
اجل��ودة يتفق مع معايري املراجعة احلكومية1.1 ،معظم �أعمال املراجعة التي يقوم بها املكتب
واملكتب احلكومي للم�ساءلة هو امل�سئول عن
احلكومي للم�ساءلة ت�أتي ا�ستجابة لطلب
ت�صميم نظام رقابة اجل��ودة واالل�ت��زام به مبا
م��ن ال�برمل��ان وخ�ل�ال ع��ام  2007بلغت
يف ذلك جودة خمرجاته ،وم�سئوليتنا هي �إبداء
مهام مراجعة الأداء التي قام بها مكتب
الر�أي حول ما �إذا كان ت�صميم النظام مالئما
امل�ساءلة ا�ستجابة لطلبات من الربملان ما
ويعمل بفعالية لتحقيق �أهدافه.
ن�سبته  % 92من كافة �أعمال مراجعة
العدد  22/21دي�سمرب 2010م

مراجعة النظير في الجهاز األعلى للمراجعة في الواليات المتحدة األمريكية

إلى المراقب العام للواليات المتحدة:

4.4املعايري التي ا�ستخدمها فريق مراجعة النظري
لتقييم نظام رقابة اجل��ودة للمكتب احلكومي
للم�ساءلة ا�ستمدت م��ن امل�صادر الت�شريعية
ملكتب امل�ساءلة ومعايري املراجعة احلكومية
ل�ع��ام  2003وبع�ض ا ألج���زاء امل � أ�خ��وذة من
الن�سخة املنقحة ملعايري املراجعة احلكومية لعام
 ،2007و�أي�ضا دليل مراجعة الأداء للمكتب
احلكومي للم�ساءلة.
5.5ق��ام فريق مراجعة النظري بتنفيذ عمله وفقا
ملعايري مراجعة النظري ال��واردة �ضمن معايري
امل��راج �ع��ة احل�ك��وم�ي��ة ل �ع��ام  2003وبع�ض
الأج���زاء ال�ت��ي مت تبنيها مبكرا م��ن الن�سخة
املنقحة لعام  ،2007وقد قام فريق مراجعة
النظري بالتحقق من ال�سيا�سات وا إلج��راءات
للمكتب احلكومي للم�ساءلة ،وذلك لعينة خمتارة
من الأ�شهر الثمانية الأوىل لأعمال املراجعة
لعام  ،2007وك��ذا القيام ب��إج��راء مقابالت
مع جمموعة من الأع�ضاء املهنيني والإداري�ين،
كما قام الفريق الدويل �أي�ضا بالتحقق من �أداء
�أعمال التفتي�ش للمكتب احلكومي للم�ساءلة على
الأع�م��ال التي نفذها مكتب امل�ساءلة ،ويوجد
و�صف بهذه الأعمال يف ملحق يف هذا التقرير.
6.6ه��ذا التقرير يعر�ض مالحظاتنا ح��ول نظام
رقابة اجل��ودة وتطبيقاتها للمكتب احلكومي
ل �ل �م �� �س��اءل��ة ،وي�ت���ض�م��ن أ�ف �� �ض��ل امل �م��ار� �س��ات
واملقرتحات التي قد ترغب الإدارة يف �أخذها
يف االعتبار لكي حت�سن من ممار�ستها ملراجعة
الأداء ،وهذه املالحظات ال ت�ؤثر على ر�أينا ،ورد
املكتب احلكومي للم�ساءلة على مراجعة النظري
موجودة يف نهاية هذا التقرير قبل املالحق.
رت�شارد �سميث
رئي�س الفريق
مكتب املراجع العام نيابة عن فريق املراجعة لكندا
� -أوتاوا  Ottawa -30مايو 2008
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الأداء التي قام بها خالل عام� ،2007أما
ن�سبة  % 8املتبقية فت�أتي حتت املتطلبات
الت�شريعية لأعمال مكتب الــم�ساءلة.
2.2يقوم مكتب امل�ساءلة بتزويد الربملان باملعلومات
والتحليالت ح��ول جمموعة وا�سعة ومتنوعة
من الأ�سئلة ،كما يقوم بتنفيذ قطاع وا�سع من
الأعمال مل�ساعدة الربملان على اتخاذ القرارات
ب�ش�أن الرقابة وال�سيا�سات والتمويل ،ويف �سبيل
القيام مبراجعة الأداء يقوم مكتب امل�ساءلة
ب�إتباع عدة طرق ت�شمل م�ستويات متعددة من
التحليالت والبحوث والتقييم.
3.3يعمل مراجعي الأداء يف مكتب امل�ساءلة يف �شكل
فرق مراجعة مدعومة مبجموعة من اخلرباء
يف جماالت خمتلفة مثل طرق امل�سح والإح�صاء
ومن� ��اذج االق �ت �� �ص��اد ال�ق�ي��ا��س��ي وت�ك�ن��ول��وج�ي��ا
املعلومات والقانون ،أ�م��ا العاملني يف مراجعة
الأداء من موظفي مكتب امل�ساءلة فيبلغ عددهم
 3100ت�ق��ري�ب��ا ،منهم م��راج�ع�ين وخ�ب�راء
�صحيني ومهند�سني و�إخت�صا�صيني يف البيئة
واقت�صاديني وم�ؤرخني وعلماء علوم اجتماعية
و�إكتواريني و�إح�صائيني وغريهم.
4.4و خ�لال ع��ام  2007ب��د أ� مكتب امل�ساءلة يف
تنفيذ  554مهمة مراجعة �أداء جديدة ون�شر
خم��رج��ات  1,038م�ه�م��ة م��راج �ع��ة �أداء،
والزيادة يف املخرجات التي مت ن�شرها عن املهام
التي بد�أ املكتب يف تنفيذها ترجع �إىل �أن بع�ض
املهام يرتتب عليها ن�شر �أكرث من خمرج ،كما �أن
بع�ض املهام تتداخل بني ال�سنوات ،فمثال بع�ض
املهام يتم البدء يف تنفيذها يف عام معني ويتم
ن�شره خمرجاتها يف العام التايل.
5.5توجد العديد من الأم��ور التي متيز مناخ عمل
مكتب امل�ساءلة عن العديد من الأجهزة العليا
للرقابة منها:
•ي�ق��وم �سنويا بتنفيذ ع��دد ك�ب�ير م��ن مهام
مراجعة الأداء.
•يقوم بتقدمي كميات متنوعة ب�شكل كبري من
املخرجــــــــــــــات.
•الغالبية العظمى من املهام التي يقوم بتنفيذها
ت�أتي نتيجة لطلب من الربملان ومل يقم مكتب
امل�ساءلة بتنفيذها من تلقاء نف�سه.
6.6ن�ظ��ام رق��اب��ة اجل ��ودة ملكتب امل���س��اءل��ة يهدف
�إىل تقدمي ت�أكيد معقول يف �أن��ه قد قام بعمله
وف�ق��ا ملعايري امل��راج�ع��ة احلكومية وع�ل��ى وجه
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اخل�صو�ص �أن نظام رقابة اجل��ودة يهدف �إىل
توفري الثقة يف �أن:
•العمل مهني م�ستقل ومت ت�صميمه وتنفيذه
مبو�ضوعية.
•الدليل قوي وكاف.
•اال�ستخال�صات م�ؤيدة.
•املخرجات وا�ضحة ومن�سقة.
•التو�صيات �سليمة وقابلة للتنفيذ.
7.7معايري املراجعة احلكومية لعام  2003تتطلب
خ�ضوع املكتب احلكومي للم�ساءلة ملراجعة نظري
مرة واحدة على الأقل كل ثالث �سنوات وذلك
من قبل جهات خارجية م�ستقلة ،وهذه املراجعة
يجب �أن حت��دد م��ا �إذا ك��ان النظام الداخلي
لرقابة اجل��ودة مالئم ًا ،وم��ا �إذا مت االل�ت��زام
بال�سيا�سات والإجراءات لتوفري ت�أكيد معقول يف
�إنها تتفق مع املعايري املهنية املتبعة عند تنفيذ
�أعمال مكتب امل�ساءلة.
�8.8إن عملية مراجعة النظري هذه هي الثانية التي
يتم تنفيذها حيث نفذت عملية مراجعة النظري
الأوىل يف عام2005م ع��ن فاعلية نظام
رقابة اجل��ودة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2004م واق�ترح��ت تلك املراجعة ع��دد من
التو�صيات لتح�سني مراجعة الأداء.
9.9كما هو احلال يف مراجعة النظري الأوىل فقد
قمنا يف ع��ام  2007مب��راج�ع��ة �سيا�سات
مراجعة الأداء وعمليات ال��رق��اب��ة ودرا��س��ة
عينة ممثلة مللفات مهام املراجعة والتقارير،
وع�ن��دم��ا جن��د الأم���ر � �ض��روري��ا ي�ت��م �إج ��راء
مقابالت مع امل�سئولني عن جمموعة خمتارة
من املهام ،وقد قمنا �أي�ضا مبراجعة ت�صميم
برنامج الفح�ص للمكتب احلكومي للم�ساءلة
مع توثيق �شاملة لكافة �أعمال املراجعة التي مت
تنفيذها من قبل فريق الفح�ص التابع ملكتب
امل�ساءلة يف عام .2007
1010نظرا لكون كافة �أع�ضاء الفريق الدويل الذي
يقوم مبراجعة النظري متفقني متاما يف �أن
اال�ستقاللية واملو�ضوعية والكفاءة هي ال�سمات
املميزة ملراجعة الأداء الف ّعالة ،فقد قمنا
ب�إعطاء عناية خا�صة لل�ضوابط التي تقوم
عليها هذه املبادئ ،كما قمنا �أي�ضا بالرتكيز
على �إمكانيات �أع�ضاء مراجعة الأداء ملكتب
الــم�ســــــــــــاءلة.

مالحظات حول نظام
رقابة الجودة:
�أورد التقرير خم�سة وثالثون مالحظة حول النظام
الداخلي لرقابة اجل��ودة ارت�أينا إ�ي��راد عدد منها
وهي كالتايل:
1.1مب��ا �أن �ن��ا قمنا ب� ��أول م��راج�ع��ة ن�ظ�ير يف ع��ام
 2004ف�إنه ميكننا القول �أن املكتب احلكومي
للم�ساءلة لديه نظام رقابة جودة قوي ومتطور
�إ�ضافة �إىل �أنه يوفر ت�أكيد معقول يف �أنه يتفق مع
معايري املراجعة احلكومية ،ويدعم اال�ستقاللية
والكفاءة واملو�ضوعية وق��درات موظفي مكتب
امل�ساءلة وخمرجاته.
2.2ويف �سبيل الت�أكد من اال�ستقاللية على امل�ستوى
ال�شخ�صي ف�إنه يتطلب من كافة مراجعي مكتب
امل�ساءلة الآتي:
•القيام �سنويا بتوقيع �إفادة ت�شري �إىل معرفتهم
مبفهوم اال�ستقاللية كما وردت يف معايري
املراجعة احلكومية ،و أ�ن��ه ال يوجد لديهم �أي
�أمر يهدد ا�ستقالليتهم.
•حتديد �أي م�صالح يف �إي�ضاح حول التقرير
امل��ايل ال�سنوي ال��ذي تتم مراجعته من قبل
اللجنة التنفيذية و�أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو
من يقوم بعملهم.
�إ�ضافة �إىل ذلك ف��إن �أع�ضاء الفريق واملراجعني
واال� �س �ت �� �ش��اري�ين واخل� �ب��راء م �ط��ال �ب�ين ب�ت��أك�ي��د
ا�ستقالليتهم عند كل مهمة مراجعة وفريق مراجعة
النظري لديه قناعة ب�أن عملية الت�أكيد عند كل مهمة
ي�صنف �ضمن �أف�ضل املمار�سات الـمهنيـــــــــــــــــــــة.
3.3امل�ك�ت��ب احل �ك��وم��ي ل�ل�م���س��اءل��ة ي �ق��وم ب� أ�ع�م��ال
مراجعة الأداء وا�ستجابة للطلبات من الربملان
وجلانه الربملانية على خالف معظم الأجهزة
العليا للرقابة حيث يكون لها دور كبري يف اختيار
�أعمال مراجعة الأداء التي �سيقومون بتنفيذها،
وا�ستجابة لطلبات الربملان ف�إن املكتب احلكومي
للم�ساءلة يقوم بتحديد نطاق العمل والطريقة
التي �ستتبع يف التنفيذ واملخرج والتوقيت وفريق
التنفيذ والهيكل الإداري� ،إ�ضافة �إىل ذلك
ف�إن املكتب احلكومي للم�ساءلة يتبنى عدد من
املمار�سات التي تعزز من مو�ضوعيته وتبقيه
بعيدا عن احلزبية منها:
•عند ر�سم الإ�سرتاتيجية ي�شرك فيها الربملان
وجهات أ�خ��رى ذات العالقة يف �سبيل و�ضع
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ا ألف�ك��ار الرئي�سية وامل�ج��االت ذات املخاطر
العالية وترغب احلكومة يف التغلب عليها،
و�سل�سلة تقارير مراجعة الأداء التي ي�صدرها
مكتب امل�ساءلة تركز على امل�شاريع احلكومية
ذات املخاطر العالية والتي تثري ت�سا�ؤال كبريا
ح��ول الف�ساد وا إل���س��راف و��س��وء ا�ستخدام
ال�سلطة و�سوء الإدارة.
•عملية قبول املهمة تركز اهتمام الإدارة على
املخاطر املرتبطة بكل طلب من الربملان مبا
يف ذلك املخاطر التي تهدد اال�ستقاللية وكيف
�سيتم التغلب عليها.
4.4وع�م�ل�ي��ة ال�ت�خ�ط�ي��ط اال� �س�ترات �ي �ج��ي تتكامل
باجتماعات �أ�سبوعية لقبول امل�ه��ام وت�صمم
للت�أكد من �أن مكتب امل�ساءلة ي�أخذ يف احل�سبان
ما يلــــــــــــــــــــي:
•يقوم مكتب امل�ساءلة مبهام مراجعة الأداء
التي تقع يف نطاق �صالحيته و�إمكانيته.
•احلفاظ على ا�ستقالليته للأعمال امل�ستقبلية.
•تنفيذ الأعمال بامل�ستوى املالئم.
•�إ���ش��راك ا ألط � ��راف الأخ� ��رى ذات العالقة
واخلرباء والأخ�صائيني.
�5.5إن رب��ط امل�خ��اط��ر ذات امل���س�ت��وى ال �ع��ايل �أو
املتو�سط �أو املنخف�ض لكل مهمة يتم بناء على
التكلفة ،درجة التعقيد ،و�إثارة املو�ضوع للجدل.
6.6تو�صلنا �إىل �أن مكتب امل�ساءلة تتوافر لديه كافة
املعايري التي تفي باال�ستقاللية.
7.7بالن�سبة للمو�ضوعية ف� ��إن مكتب امل�ساءلة
يحر�ص ب�شدة على تنفيذ أ�ع �م��ال املراجعة
مبو�ضوعية ،واالبتعاد عن احلزبية وب�أ�سلوب
متوازن ،وقد و�ضع العديد من �آليات مراجعة
اجل��ودة و�أف�ضل املمار�سات املهنية لدعم هذا
الهدف ،فعلى �سبيل املثال قام مكتب امل�ساءلة
بو�ضع بروتوكوالت للتفاعل مع جلان املراجعة
والربملــــــــــــــــــــان.
8.8وبروتوكوالت التفاعل مع اجلهات الفيدرالية
والهيئات يو�ضح ال�سيا�سات واملمار�سات املهنية
التي �سيتبعها موظفو مكتب امل�ساءلة يف عملهم،
كما �أنها حتدد م��اذا تتوقع الوحدة اخلا�ضعة
للمراجعة من مكتب امل�ساءلة وماذا يتوقع مكتب
امل�ساءلة من هذه الوحدات ،وهذه الربوتوكوالت
تهدف �إىل الت�أكد من �أن فرق املراجعة تطبق
�أ�ساليب مو�ضوعية وث��اب�ت��ة عند تعاملها مع
الوحدات اخلا�ضعة للمراجعة.

9.9بروتوكوالت التعامل مع الربملان توفر �سيا�سات
وممار�سات حمددة بدقة و�شفافية ،فهي تبني
�صالحية مكتب امل���س��اءل��ة يف ال�ق�ي��ام بعمله
والأولويات يف اختيار املهمة والعوامل التي ت�ؤخذ
يف احل�سبان قبل قبول طلبات الربملان.
1010تو�صلنا �إىل �أن التقارير التي ي�صدرها مكتب
امل�ساءلة حم��اي��دة وا�ستخال�صات املراجعة
متوازنة وب�أ�سلوب مو�ضوعي.
1111فيما يتعلق بالثقة يف تقارير مكتب امل�ساءلة
ف�ق��د ح���ددت م�ع��اي�ير امل��راج �ع��ة احلكومية
املتطلبات بهذا ال�ش�أن ،وه��ذا ي�شمل معايري
التخطيط للمراجعة والإ�شراف على املوظفني
واحل�صول على �أدلة الإثبات الكافية واملالئمة
والتوثيق والتقرير.
1212يوجد لدى مكتب امل�ساءلة معايري �أداء ل�ضمان
اال�ستقاللية ،كما يوجد لديه العدد الكايف من
اخلرباء والأخ�صائيني الذين يقدمون الن�صح
وامل�شورة مل�ساعدة مكتب امل�ساءلة ب�ش�أن الطرق
والأمور التحليلية عند تنفيذ املهام.
1313وك �ج��زء م��ن عملية ق �ب��ول امل�ه�م��ة م��ن قبل
فريق املراجعة ف��ان عليه ا�ستيفاء ت�صميم
م�صفوفة تلخ�ص خطة املراجعة ،وامل�صفوفة
ت�شمل تو�صيف الوظيفة والأه��داف والنطاق
والطريقة لكل مهمة وهي حتدد:
•الأ�سئلة املراد الإجابة عليها لتناول الأهداف.
•املعلومات امل�ستهدفة و�أي��ن ميكن �إيجادها
وكيف �سيتم جمعها.
•الو�سائل التحليلية التي �سيتم ا�ستخدامها.
•النتائج املحتملة مب��ا يف ذل��ك املعلومات
التي من املحتمل �أن يقدمها مكتب امل�ساءلة
نتيجة لعملية املراجعة مع �أوجه الق�صور يف
ت�صميم املهمة.
1414تو�صلنا �إىل �أن مكتب امل�ساءلة تتوفر لديه كافة
املعايري التي تفي بالثقة يف مراجعة الأداء.
1515مراجعة النظري الأوىل التي متت عام 2005
كان التقييم فيها حم�صورا على اال�ستقاللية
واملو�ضوعية والثقة يف حمتويات التقرير،
ومراجعة النظري احلالية تو�سعت يف نطاق
العمل لي�شمل الر�أ�سمال الب�شري.
1616ه��ذه امل�ع��اي�ير تتطلب م��ن امل��وظ�ف�ين املناط
بهم مراجعة الأداء �أن تتوافر لديهم الكفاءة
والت�أهيل املهني املطلوب بحيث �أن كل مهمة
مراجعة ي�ق��وم بها ف��ري��ق يتحلون بالكفاءة

واملعرفة وامل�ه��ارة واخل�برة املنا�سبة لطبيعة
املهمة ،حيث ت�شري الفقرة ( )44من التقرير
�إىل �أن املراجع مطالب باكمال ع�شرون �ساعة
من التعليم املهني امل�ستمر على ا ألق��ل يف �أي
�سنة وثمانني �ساعة خالل �سنتني.
1717معظم املوظفني اجلدد يف مكتب امل�ساءلة مت
احل�صول عليهم من خالل برنامج الت�أهيل
اجلامعي ،وقد ط ّور مكتب امل�ساءلة عالقة عمل
فعالة مع املجتمع الأكادميي لهذا الغر�ض.
1818تو�صلنا �إىل �أن مكتب امل�ساءلة تتوافر لديه
معايري الكفاءة.
1919يوجد ل��دى مكتب امل�ساءلة برنامج مراجعة
داخلي يقوم على مراجعة جمموعة خمتارة
من عمليات مراجعة الأداء التي مت تنفيذها
يف كل ع��ام ،وذل��ك لتقييم ما �إذا كان نظام
رقابة اجلودة مت االلتزام به ون ّفذ بفعالية وفقا
ملعايري املراجعة احلكومية املتعارف عليها.
2020ك��اف��ة امل��وظ �ف�ين امل �ن��اط ب�ه��م تقييم م��دى
االل �ت��زام بنظام م��راق�ب��ة اجل ��ودة املتعلقة
مبراجعة الأداء التي مت االنتهاء منها هم
م��ن م ��دراء امل��راج�ع��ة م��ع خ�برة ال تقل عن
ثمان �سنوات كمدراء مراجعة ،كما يخ�ضعون
لتدريب خا�ص للقيام بهذا الدور ،ويرفعون
تقريرهم �إىل م�ستويات مهنية �أع�ل��ى من
خارج الن�شاط الذي مت تقييــــــــمه.
2121تو�صلنا �إىل �أن ت�صميم ب��رن��ام��ج التقييم
الداخلي مالئم وينفذ بفعالية وفقا للمعايري.
واجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن ه�ن��اك ع��دد م��ن ا ألق���س��ام
الرئي�سية الأخ��رى التي وردت يف التقرير ومل يتم
تغطيتها يف هذه املادة املرتجمة وهي:
•متابعة تنفيذ مراجعة النظري الأوىل يف عام
.2005
•املمار�سات املهنية اجليدة واملقرتحات التي ميكن
�أخذها يف االعتبار عن عام .2007
•ملحق ب�ش�أن مراجعة النظري.
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أنشطة وفعاليات

الجهاز يعرض على مجلس النواب
بيــان الرقابة السنوي

متابعة� :أ.عبدالباري حممود اخلرا�ساين

البيان يسلط الضوء على نتائج و مؤشرات مراجعة
الحساب الختامي للموازنات العامة للسنة المالية 2009م
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انطالقا من عالقة ال�شراكة والتعاون بني اجلهاز
امل��رك��زي ل�ل��رق��اب��ة وامل�ح��ا��س�ب��ة وجم�ل����س ال��ن��واب يف
خمتلف جم��االت وج��وان��ب االه�ت�م��ام امل���ش�ترك وعلى
وج��ه اخل�صو�ص فيما يتعلق باال�ستحقاق الد�ستوري
ال�سنوي ب�شان تقدمي اجلهاز تقارير مراجعة احل�سابات
اخلتامية للموازنات العامة وكذا بيان الرقابة ال�سنوي
اىل جمل�س ال �ن��واب يف امل��وع��د ال��د��س�ت��وري والقانوين
املحدد �سنويا ،فقد حر�ص اجلهاز – برغم ال�صعوبات
وع��دم كفاية الوقت املتبقي من امل��دة امل�ح��ددة قانونا
لإجن ��از وت�ق��دمي ت�ق��اري��ر م��راج�ع��ة احل���س��اب اخلتامي
للموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات االقت�صادية
وامللحقة وامل�ستقلة وال�صناديق املتخ�ص�صة لل�سنة
املالية 2009م -على تقدمي تلك التقارير اىل جمل�س
النواب يف املوعد الد�ستوري والقانوين ،والتي مت �إبالغ
املجل�س بها مبوجب مذكرة اجلهاز �إىل جمل�س النواب
برقم( )101وتاريخ 2010/10/2م.
وع �ل��ى إ�ث ��ر ذل��ك خ�ص�ص جمل�س ال �ن��واب جل�سة
خا�صة لال�ستماع من رئي�س اجلهاز اىل بيان الرقابة
ال�سنوي املتعلق ب�أهم امل��ؤ��ش��رات العامة ال�ستخدم
امل��وازن��ات لل�سنة املالية2009م والتي عقدت يوم
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االثنني املوافق2010/10/24م برئا�سة االخ/
اك��رم عبداهلل عطية – نائب رئي�س املجل�س ،حيث
ح�ضرها من جانب اجلهاز الأ�ستاذ الدكتور/عبداهلل
عبداهلل ال�سنفي – رئي�س اجلهاز ووك�لاء اجلهاز
الدكتور/من�صور البطاين واال�ستاذ/حممد درهم
زيد والدكتور/حممد احمد ال�سياين بالإ�ضافة اىل
عدد من قيادات اجلهاز ،حيث توىل رئي�س اجلهاز
ووك�لاء اجلهاز عر�ض بيان الرقابة ال�سنوي لل�سنة
املالية2009م على املجل�س والذي حظي باالهتمام
البالغ من قبل ن��واب ال�شعب ،نظرا ملا ي�شتمل عليه
من م�ؤ�شرات اقت�صادية ومالية ح��ول نتائج تنفيذ
املوازنات وكذا ا�شتماله على م�ؤ�شرات تقييميه حول
م�ستويات �أداء العديد من القطاعات النوعية والتي
حملت العديد من ال��دالالت القيمة التي من �ش�أنها
م�ساعدة املجل�س يف الوقوف على م�ستويات الأداء ويف
حتقيق املوازنات لأهدافها من عدمه.
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ت �ق��دمي ال �ع��دي��د م��ن ال�ت��و��ص�ي��ات
واملعاجلات املالئمة ملختلف جوانب االختالالت التي
�صاحبت وجنمت عن تنفيذ املوازنات العامة لل�سنة
املالية2009م ،مبا يف ذلك تنفيذ املوازنات امللحقة

وامل�ستقلة وال�صناديق املتخ�ص�صة.
وقبل ان يرفع املجل�س جل�سته مت فتح باب النقا�ش
لأع �� �ض��اء املجل�س ب���ص��ورة حم���دودة مل��ن ي��ري��د ان
يعلق على البيان الرقابي قبل �إحالته م��ع تقارير
مراجعة احل�ساب اخلتامي للجنة اخلا�صة امل�شكلة
من املجل�س لدرا�ستها ،حيث �أ�شاد ا إلخ��وة �أع�ضاء
املجل�س مبحتويات وم�ضامني البيان الرقابي املقدم
من اجلهاز ،كما تقدم العديد من الأع�ضاء بال�شكر
للجهاز ورئي�سه وق�ي��ادات��ه ومنت�سبيه على اجلهد
املبذول يف اجناز �أعمال املراجعة للح�سابات اخلتامية
وم��واف��اة املجل�س به باملوعد الد�ستوري ،وك��ذا على
البيان الرقابي القيم ،ومن جانبه �شكر الأخ/نائب
رئي�س هيئة جمل�س النواب رئي�س وقيادات اجلهاز.
وق��د انتهت اجلل�سة ب��إق��رار املجل�س �إح��ال��ة تقارير
اجلهاز والبيان الرقابي لعام2009م للجنة اخلا�صة
امل�شكلة برئا�سة الأخ /نائب رئي�س املجل�س للدرا�سة
وتقدمي النتائج للمجل�س.
وك�م��ا ج��رت ال �ع��ادة يف مثل ه��ذه املنا�سبة �سنويا
ي�سر جملة الرقابة ن�شر ن�ص بيان الرقابة ال�سنوي
لعام2009م كامال ،وذلك على النحو التايل:

يف البداية �أتقدم �إليكم بجزيل ال�شكر والتقدير على دعوتكم حل�ضور هذه ثالث ًا:

اجلل�سة لإلقاء بيان الرقابة ال�سنوي عن احل�سابات اخلتامية لنتائج تنفيذ املوازنة
العامة للدولة ب�شقيها املركزي واملحلي وموازنات الوحدات االقت�صادية للقطاعني
العام واملختلط ...واملوازنات امل�ستقلة وامللحقة وال�صناديق اخلا�صة للعام املايل
 2009وذلك التزام ًا بن�ص املادة ( )91من الد�ستور وا�ستجابة للمادة ()174
من الالئحة الداخلية للمجل�س.
كما �أود �أن �أع��رب لكم عن خال�ص التقدير واالمتنان لتفهمكم الواعي للدور
الرقابي الذي ميار�سه اجلهاز وملا ي�صدر عن جمل�سكم املوقر من تو�صيات تدعم
من ا�ستقاللية اجلهاز وتعزز نتائج �أعماله مبا يحقق امل�صلحة العامة ويدعم من
نظام امل�ساءلة العامة يف بالدنا.
كما �أتوجه بال�شكر والتقدير للأخوة/ر�ؤ�ساء و�أع�ضاء اللجان الفرعية الفنية
باملجل�س ب�شكل عام والأخوة/رئي�س و�أع�ضاء اللجنة املكلفة بدرا�سة احل�سابات
اخلتامية للموازنات العامة ب�صفة خا�صة على جهودهم املخل�صة واهتمامهم
اجلاد بتقارير اجلهاز عن احل�سابات اخلتامية.
وقبل تناول �أهم امل�ؤ�شرات اخلا�صة بنتائج تنفيذ املوازنات ف�أنني �أود الت�أكيد
وب�إيجاز على جملة من النقاط الأ�سا�سية.

أولها:
من �ضمن الأهداف الرئي�سية لعمليه التدقيق التي يقوم بها اجلهاز للح�سابات
اخلتامية وهي الإف�صاح عن االختالالت الهيكلية التي قد ت�شوب تنفيذ املوازنات
وت�سليط ال�ضوء على �أ�سبابها مبا يدعم نظام امل�ساءلة العامة وي�سهم يف الوقت
ذاته يف معاجلتها وتاليف تكرارها دون �أن يعني ذلك �إغفاال لأي جهود قد بذلت يف
اجتاه التطوير �أو تقليال من جناحات حتققت يف جمال حت�سني الأداء احلكومي.

ثاني ًا:
�إن مقت�ضيات املو�ضوعية ت�ستدعي التنويه اىل التطورات االيجابية يف م�ؤ�شرات
الأداء االقت�صادي خالل الأع��وام ال�سابقة �إجماال و املتمثلة يف حتقيق معدالت
منو اقت�صادي تقدر ب  % 4.3خالل الأعوام ال�سابقة وقد �صاحب ذلك حتقيق
فوائ�ض كبريه ن�سبيا يف ميزان املدفوعات وتزايد يف احتياطيات النقد الأجنبي
وا�ستقرار ن�سبي يف �أ�سعار �صرف العمالت وعجوزات مقبولة يف نتائج تنفيذ
املوازنة العامة ُتقارب الن�سب امل�سموح بها وك��ذا املحافظة على ر�صيد الدين
اخلارجي عند م�ستويات منخف�ضه كن�سب من الناجت املحلي الإجمايل وانتظام ًا يف
�سداد �أعباء القرو�ض اخلارجية على نحو يدعم من اجلدارة االئتمانية.
وجتدر الإ�شارة انه وبالرغم من ال�ضغوط والتحديات الداخلية واخلارجية والآثار
ال�سلبية املرتبطة بالأزمة املالية العاملية فقد حقق االقت�صاد الوطني معدل منو
حقيقي بلغ % 4.7يف عام 2009م على عك�س امل�ؤ�شرات االخرى التي �شهدت
تراجع ًا باملقارنة مع االعوام ال�سابقة ويف املقابل فانه ميكن القول بان امل�ؤ�شرات

اما النقطة الثالثة فهي تتعلق بهيمنة القطاع النفطي وت�أثرياته احلادة واملبا�شرة
�سلبا وايجابا على جممل التطورات االقت�صادية ...وب�سبب العديد من العوامل فان
هذا الت�أثري يظل قائما يف الوقت الراهن وعلى االمد املنظور خا�صة يف ظل التحديات
واال�شكاليات التي تواجه هذا القطاع ويف مقدمتها الرتاجع احلاد يف كميات االنتاج
وتذبذب ا�سعاره العاملية وهو ما يجعل درجة اال�ستجابة لل�سيا�سات االئتمانية مرتبطا
اىل حد كبري باجتاه التغريات التي تطر�أ على ح�صيلة االي��رادات النفطية وهو ما
ظهرت نتائجه ال�سلبية ب�صوره ملمو�سه على جممل التطورات االقت�صادية.
ومن هنا ت�أتي اهمية توجهات فخامة االخ/رئي�س اجلمهورية –حفظه اهلل منذ
وقت مبكر ب�ضرورة اال�سراع ب�إعادة هيكله القطاع النفطي لي�س فقط للحد من
الرتاجع وامنا لرفع معدالت االنتاج وهو ما مت ترجمتها يف م�صفوفة االجراءات
اخلا�صة ب�أجندة اال�صالح الوطنية.

رابع ًا:
ان ر�صد االختالالت وت�شخي�ص ا�سبابها وحتديد تاثرياتهل هو خطوة هامه
وا�سا�سيه ال منا�ص منها لتحديد متطلبات العالج وجماالته اال ا ن االهم هو وجود
ر�ؤي��ة وا�ضحه و�سيا�سات متكاملة مت�سقة...وغري ****ت�ستند يف تنفيذها على
برامج عمل ا�ستثنائية مدعومة باليات للمتابعة والتقييم...اننا نتفق على ان ذلك
يندرج �ضمن م�سئوليات اجلانب احلكومي
ومم��ا ال�شك فيه �أننا نتفق اي�ض ًا �أن هناك حاجة ملحة لالرتقاء مب�سئوليتنا
كمجتمع – بكافة تكويناته  -ك� ً
لا بح�سب موقعة �إىل م�ستوى التحديات التي
نواجهها مبا ي�سهم يف تعبئة م��وارد املجتمع لي�س فقط يف مواجهة التحديات
ومعاجلة الإختالالت و�إمنا لتحقيق التنمية ال�شاملة.
وا�سمحوا يل �أن ا�ستعر�ض عليكم �أهم امل�ؤ�شرات التي تو�صل �إليها اجلهاز من خالل
�أعمال املراجعة والتقييم للح�سابات اخلتامية امل�شار �إليها ً
�سابقا وعلى النحو التايل:

الجهاز يعرض على مجلس النواب البيان الرقابي السنوي

األخ/رئيس مجلس النواب
األخوة/أعضاء هيئة رئاسة المجلس
األخوة/أعضاء المجلس
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته:

الإيجابية للتطورات االقت�صادية يف الأعوام ال�سابقة قد �ساهمت ب�صوره مبا�شر حاو
غري مبا�شره يف تباط�ؤ تنفيذ االجراءات اخلا�صة بالإ�صالحات االقت�صادية واملالية
والنقدية والهادفة اىل التخفيف من اي �آثار حمتمله لرتاجع ح�صيلة االيرادات
النفطية والتي تعترب عامال حاكما للتطورات الإيجابية ال�سابق الإ�شارة اليها.

أو ً
ال :المؤشــــــرات الخــــــاصة بنتائج
تنفيذ الموازنة العامة للدولة للعام
المالي 2009م:

ب�ل��غ إ�ج �م��ايل م� ��وارد امل��وازن��ة ال�ع��ام��ة ل�ل��دول��ة امل�ح�ق�ق��ة خ�ل�ال ال���س�ن��ة املالية
2009م ( )1341,1مليار ري��ال وبلغ �إج�م��ايل اال�ستخدامات الفعلية
ل� ��ذات ال �فت��رة ( )1848م �ل �ي��ار ري� ��ال ب �� �ص��ايف ع �ج��ز ف�ع�ل��ي ب��امل��وازن��ة بلغ
( )506,9مليار ريال ,
وق��د �أ�سفرت �أع�م��ال املراجعة والتقييم التي ق��ام بها اجلهاز عن العديد من
امل�ؤ�شرات املرتبطة بنتائج تنفيذ املوازنة العامة للدولة للعام املايل 2009م نوجز
�أهمها يف الآتي:
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أنشطة وفعاليات

[  ] 1عجز الموازنة

�أ�سفرت نتائج تنفيذ املوازنة العامة للدولة لل�سنة املالية 2009م عن حتقيق
�صايف عجز ق��دره ( )506,9مليار ري��ال بن�سبة ( )% 27,4من �إجمايل
اال�ستخدامات الفعلية بزيادة قدرها ( )% 130عن عجز العام ال�سابق ويف هذا
اجلانب تف�صح نتائج التقييم عن امل�ؤ�شرات التالية:
�1.1إن �صايف العجز الفعلي ملوازنة عام 2009م بلغ ( )% 8,35كن�سبة من
الناجت املحلي الإجمايل متجاوز ًا احلدود الآمنة ومتخطي ًا وب�أ�ضعاف الن�سبة
امل�سموح بها والتي تقدر بـ ( )% 3فقط.
� 2.2إن االرتفاع احلاد يف قيمة العجز املحقق خالل عام 2009م يرجع يف جانب
�أ�سا�سي منه �إىل العوامل التالية:
 .أانخفا�ض الإي��رادات النفطية جراء الرتاجع احلاد يف الأ�سعار العاملية
للنفط رافقه تراجع يف كميات الإنتاج ومن ثم انخفا�ض ح�صة الدولة من
النفط اخلام.
 .با�ستمرار الإخفاق يف تنمية الإيرادات ال�ضريبية ب�شكل خا�ص والإيرادات
غري النفطية ب�شكل عام.
 .جتدين القدرة اال�ستيعابية للمنح والقرو�ض اخلارجية املتاحة ,
 .د الأهمية الن�سبية املتزايدة لبع�ض جماالت الإنفاق اجلاري ويف مقدمتها
دعم امل�شتقات النفطية والفوائد املحلية.
3.3مع الأخذ يف االعتبار ما �سبق ف�إن قيمة العجز والعوامل املرتبطة بتحقيقه تنبه
�إىل حجم ونوعية التحديات التي تهدد ا�ستدامة املالية العامة للدولة.
4.4من الآثار ال�سلبية املبا�شرة الناجتة عن االرتفاع احلاد يف قيمة �صايف العجز هو
النمو املت�صاعد يف �إجمايل قيمة الدين املحلي والذي بلغ ( )1.276/9مليار
ريال وميثل ن�سبة ( )% 21من الناجت املحلي الإجمايل ي�صاحب ذلك زيادة
العبء على املوازنات الالحقة واملتمثلة يف ارتفاع تكاليف �أعباء هذا الدين.

[  ] 2االستخدامات العامة
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�أ�سفر تنفيذ املوازنة العامة للدولة لل�سنة املالية 2009م عن ا�ستخدامات فعلية مببلغ
( )1.848مليار ريال ب�صايف وفر قدره ( )116مليار ريال بن�سبة ( )% 5.9من
�إجمايل الربط املقدر والبالغ ( )1.964مليار ريال.
وتظهر نتائج التقييم بهذا اجلانب امل�ؤ�شرات التالية:
ً
ً
•�إن القراءة الأولية لنتائج تنفيذ املوازنة تظهر انخفا�ضا وا�ضحا يف جانب
اال�ستخدامات  -على امل�ستوى الإجمايل – قدره ( )400مليار ريال باملقارنة
بالعام ال�سابق� ...إال �أن عملية التدقيق تبني �أن هذا االنخفا�ض ال يعود �إىل
تقلي�ص يف الإنفاق �أو تر�شيد ًا له ،و�إمنا مرده وب�صورة �أ�سا�سية �إىل تراجع يف
قيمة دعم امل�شتقات النفطية واملرتبط بانخفا�ض �أ�سعار النفط العاملية حيث
انخف�ض هذا البند مبقدار ( )368مليار ريال وهو ما ميثل ن�سبة ()% 92
من �إجمايل الفارق.
ي�ضاف �إىل ذلك �أن هناك انخفا�ض غري مرغوب يف قيمة الإنفاق اال�ستثماري
باملقارنة مع العام ال�سابق.
يف املقابل ف�إن الإج��راءات احلكومية املتخذة ب�ش�أن تر�شيد بع�ض بنود الإنفاق
مل ت��ؤت ثمارها ن�سبي ًا ب�سبب عدم التزام اجلهات بالتخفي�ض ال��ذي ط��ر�أ على
اعتماداتها مبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم ( )467ل�سنة 2008م واخلا�ص
ب�ضبط الإنفاق حيث حققت تلك البنود جتاوز ًا بلغت ن�سبته ( )% 63باملقارنة
بالربط املقدر وفق القرار امل�شار �إليه.
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•ا�ستمرار الت�شوهات املزمنة التي ت�شوب تنفيذ املوازنات العامة واملتمثلة يف
هيمنة الإنفاق اجلاري على هيكل اال�ستخدامات العامة حيث بلغت ن�سبته حوايل
( )% 80من �إجمايل الإنفاق العام وا�ستحواذه على كامل املوارد العامة
للدولة وب�شكل ي�ضفي يف الوقت ذاته على نتائج التنفيذ الطابع الإنفاقي ويحد
من الأثر التنموي للموازنة العامة للدولة وهو ما ينعك�س �سلب ًا بطبيعة احلال على
معدالت النمو للقطاعات االقت�صادية.
•مع الأخذ يف االعتبار الإجراءات احلكومية يف اجتاه الإ�صالحات ال�سعرية...
وبالرغم من االنخفا�ض الوا�ضح يف قيمة الدعم �إال �أن دعم امل�شتقات النفطية
والبالغ ( )391.1مليار ريال الزال ميثل �أحد االختالالت التي ت�شوب املوازنة
العامة للدولة �سواء من حيث �أهميته الن�سبية والتي متثل ن�سبة ( )% 26من
الإنفاق اجلاري �أو كن�سبة من الناجت املحلي الإجمايل تقدر بحوايل ()% 6.4
�أو كقيمة مطلقة تفوق املن�صرف على الإنفاق اال�ستثماري والبالغ ()369
مليار ريال وتتجاوز �إجمايل الإنفاق على جماالت التنمية الب�شرية من تعليم
و�صحة وتتخطي وب�أ�ضعاف قيمة امل�سحوب من املنح والقرو�ض اخلارجية خالل
ال�سنوات املا�ضية 2009-2006م ليمثل هذا الدعم �أحد �أهم التحديات
التي تواجه ال�سيا�سات املالية للحكومة.
•الزالت قيمة فوائد الدين املحلي والبالغة ( )113.9مليار ريال متثل عبئاً
�ضاغط ًا وم�ستمر ًا على الإنفاق اجلاري نظر ًا للعجز ال�سنوي امل�ستمر لنتائج
تنفيذ امل��وازن��ات العامة للدولة وم��ا يرتتب على ذل��ك من منو مت�صاعد يف
حجم الدين الداخلي والذي يت�سم بارتفاع تكاليف خدمته باملقارنة بالقرو�ض
اخلارجية.
وجتدر الإ�شارة �أن �إجمايل قيمة الدعم والفوائد املحلية تغطي قيمة �صايف العجز
لعام 2009م.
•ا�ستمرار �صرف �إعانات �سد العجز لبع�ض الوحدات االقت�صادية والتي بلغت
( )97.2مليار ري��ال ع��ام 2009م دون �أن يرتبط ه��ذا الدعم ب�ضوابط
وا�شرتاطات ت�سهم يف حت�سني الأداء املايل لتلك الوحدات ..وجتدر الإ�شارة �إىل
وجود مبالغات يف قيمة الدعم املمنوح لبع�ض الوحدات االقت�صادية ب�شكل يفوق
قيمة العجز اجلاري الأمر الذي �أدى �إىل �إظهار فائ�ض يف ن�شاطها اجلاري وعلى
غري حقيقة نتائج �أعمالها.
•االرتفاع امل�ستمر يف نفقات ال�ضيافة ،الإنارة ،م�ستلزمات املكاتب ،ا�ستخدامات
غري موزعة والبعثات الدرا�سية والتي بلغت خالل عام 2009م ()99,8
مليار ريال بزيادة قدرها ( )19,3مليار ريال بن�سبة ( )% 24مقارنة بالعام
ال�سابق,
•عدم الدقة واملو�ضوعية يف و�ضع تقديرات موازنة اال�ستخدامات العامة مما
ترتب عليه حتقيق بع�ض بنود و�أن��واع الإن�ف��اق اجل��اري �إجمايل جت��اوز مببلغ
( )115مليار ريال وحتقيق البنود والأنواع الأخرى �إجمايل وفر مببلغ ()72
مليار ري��ال ،بينما حقق الإن�ف��اق اال�ستثماري �صايف وف��ر مببلغ ()159,4
مليار ريال.
اإلنفاق الرأسمالي واالستثماري:
بلغ الإنفاق اال�ستثماري مت�ضمنا امل�ساهمات الر�أ�سمالية يف ر�ؤو�س �أموال الوحدات
االقت�صادية ( )347,2مليار ريال حمقق ًا �صايف وفر قدره ( )150مليار ريال
بن�سبة ( )% 30من �إجمايل الربط املقدر البالغ ( )497,1مليار ريال ،على
عك�س الإنفاق اجلاري الذي حقق �صايف جتاوز مببلغ ( )43مليار ريال مقارنة

قطاع الصحة:
بلغ �إجمايل اال�ستخدامات الفعلية لقطاع ال�صحة خالل عام 2009م مبلغ
( )85.7مليار ري��ال ويت�ضمن ه��ذا املبلغ كل من (ا إلن �ف��اق اجل��اري لكل من
هيئة م�ست�شفى الثورة العام ،والهيئة العامة للأدوية ،وما مت �صرفه من قبل م�شروع
الأ�شغال العامة ،وال�صندوق االجتماعي للتنمية) حيث تراجعت من ()% 27.1
يف عام 2008م �إىل ما ن�سبته ( )% 12.3يف عام 2009م وارتفعت ن�سبته
كقيمة من الناجت املحلي الإجمايل �إىل ( )% 1.4مقارنة بن�سبة ( )% 1.2يف
عام 2008م.
ويف هذا ال�سياق �أود التنويه �إىل �أن غياب نظام �ضبط اجلودة والأداء �سواء فيما
يتعلق مبوا�صفات ومقايي�س �إقامة وتوفري املدخالت الأ�سا�سية للنظام ال�صحي
(املن�ش�آت ال�صحية والأجهزة واملعدات الت�شخي�صية – الأدوية الأ�سا�سية – الكادر
ال�صحي) �أو ما يت�صل باملعايري واملوا�صفات واملقايي�س املنظمة لتقدمي اخلدمات
ال�صحية وجودتها ،وكذا معايري الأداء للمرافق ال�صحية والعاملني بها ،وجملة
ذلك �أدى �إىل �ضعف وق�صور يف اخلدمات ال�صحية والطبية.

قطاع التعليم:
�أظهرت نتائج تنفيذ املوازنة العامة للدولة لل�سنة املالية 2009م تراجع ًا ملحوظ ًا
يف ن�سبة النمو يف الإنفاق على قطاع التعليم (وال��ذي يت�ضمن ما مت �صرفه على
هذا القطاع من قبل م�شروع الأ�شغال العامة وال�صندوق االجتماعي للتنمية)
والتي تراجعت �إىل ( )% 5.9باملقارنة بن�سبة منو قدرها ( )% 29.6يف عام
2007م )% 16.9( ،يف عام 2006م،و باملقابل فقد تراجع معدل الإنفاق
على هذا القطاع كقيمة من الناجت املحلي الإجمايل بن�سبة ( )% 5.2يف عام
من م�ؤ�شـــــــــــرات ذلك ما يلي:
2009م بعد �أن كان بواقع ( )% 5.8يف عام 2006م.
•ق�صور يف البناء امل�ؤ�س�سي وي�شمل عدم ا�ستكمال املنظومة الت�شريعية املتعلقة وب��ال��رغ��م م��ن التح�سن الن�سبي ال��ذي ط��ر�أ على مكونات القطاع يف التعليم
مبهام و�أعمال هذا القطاع.
اجلامعي والثانوي والأ�سا�سي وف�صول حمو الأمية والتعليم املهني �إىل جانب
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بالربط املقدر له باملوازنة ...,
وقد �أظهرت �أعمال املراجعة والتقييم لهذا اجلانب امل�ؤ�شرات التالية:
•ا�ستمرار تراجع الإنفاق الر�أ�سمايل واال�ستثماري كقيمة مطلقة �ضمن هيكل
اال�ستخدامات حيث تراجعت قيمته البالغة ( )347.2مليار ريال يف عام
2009م باملقارنة مببلغ ( )355.1مليار ريال يف عام 2008م ،ومبلغ
( )380/4مليار ريال يف عام 2007م.
وقد �أدى ذلك �إىل توا�ضع �أهميته الن�سبية لإجمايل اال�ستخدامات العامة حيث
بلغت ( )% 18.8فقط باملقارنة مع ن�سبة ( )% 30م�ستهدفة يف اخلطة
اخلم�سية الثالثة.
•بالرغم من االنخفا�ض الن�سبي لقيمة االعتمادات املخ�ص�صة �سنوي ًا للإنفاق
اال�ستثماري املر�صودة باملوازنة العامة للدولة باملقارنة مع متطلبات التنمية..
�إال �أن التنفيذ الفعلي لهذا الإنفاق ي�سفر �سنة �إثر �أخ��رى عن �صايف وفر بلغ
يف عام 2009م ( )150مليار ريال مبا ن�سبته ( )% 30من االعتمادات
املخ�ص�صة لهذا الإنفاق  ,,الأمر الذي ينعك�س �سلب ًا على الأثر التنموي للموازنة
وعلى قدرتها يف دعم ال�سيا�سة االقت�صادية وتزداد حدة امل�ؤ�شرات ال�سابقة يف
ظل العديد من االختالالت الإدارية والتنظيمية والفنية التي ت�صاحب الإجراءات
املرافقة ال�ستخدام املوارد املالية املخ�ص�صة للإنفاق اال�ستثماري والتي ت�ؤدي
�إىل بطء وتعرث العديد من امل�شاريع اال�ستثمارية يف العديد من وحدات الإدارة
العامة ي�صاحبه يف كل الأح��وال ارتفاع يف كلفة التنفيذ وعدم اال�ستفادة من
العوائد وامل��زاي��ا االقت�صادية واالجتماعية املرتبطة ب��إجن��از تلك امل�شاريع
وحم�صلة ذلك �إهدار للموارد املالية التي تعاين �أ�ص ًال من ندرتها ،وانخفا�ض
يف م�ستوى الكفاءة يف تخ�صي�ص املوارد املالية املتاحة رغم عدم كفايتها ،مما
ترتب عنها جتميد مبالغ كبرية دون عائد اقت�صادي �أو اجتماعي وب�شكل يحد
من معدالت النمو االقت�صادي ويعيق جهود التنمية وجذب اال�ستثمارات ..,,
هذا وقد ت�ضمن التقرير التف�صيلي ملراجعة نتائج تنفيذ املوازنة �إي�ضاحات حول
امل�شاريع املتعرثة والأ�سباب التي �أدت �إىل هذا التعرث.

•�ضعف يف الأنظمة والآليات املعمول بها وقد نتج عن ذلك �ضعف �أداء املوارد
الب�شرية وتوا�ضع الدور الرقابي والإ�شرايف على الوحدات ال�صحية احلكومية �أو
املن�ش�آت ال�صحية والطبية التابعة للقطاع اخلا�ص.
هذا بالإ�ضافة �إىل فر�ض الر�سوم على حزمة اخلدمات ترتب عليه حرمان بع�ض
ال�شرائح الفقرية من املر�ضى من احل�صول على تلك اخلدمات مبا يتناق�ض مع
�أهداف الألفية يف حت�سني ال�صحة والتخفيف من الفقر.
•حمدودية اال�ستفادة من الكوادر ال�صحية يف املرافق التي تعاين من �شحة يف
املوارد الب�شرية امل�ؤهلة والذي يرجع �إىل �سوء توزيع الكادر ال�صحي على املرافق
ال�صحية والت�سرب الوظيفي للكوادر امل�ؤهلة.
•انعدام نظام الإ�شراف واملتابعة والتقييم ل�سري عملية تقدمي اخلدمات الطبية
والعالجية.
•عدم االهتمام بت�أ�سي�س هياكل فاعلة و�أدوار بناءة لنظام املديريات ال�صحية
مما �أعاق حت�سني الإدارة واال�ستخدام الأمثل للخدمات ال�صحية املتاحة.
•�ضعف وق�صور يف نظام الإمداد والتموين الدوائي نتيجة التو�سع واالنت�شار غري
املدرو�س للمن�ش�آت ال�صحية اخلا�صة وا�ستفحال ظاهرة تهريب الأدوية يف ظل
غياب دور اجلهات املعنية يف مكافحة هذه الظاهرة ،وكذا عدم حتديث وتطوير
القائمة الوطنية للأدوية الأ�سا�سية.
•ع��دم كفاءة وفاعلية وظائف التخطيط والإ� �ش��راف على تنفيذ امل�شروعات
اال�ستثمارية ترتب عليه:
» »حتقيق �صايف وفر يف الإنفاق اال�ستثماري مببلغ ( )22.9مليار ري��ال مبا
ن�سبته ( )% 68من �إجمايل اعتماد الإنفاق اال�ستثماري املر�صود لهذا
القطـــــــــــــــــــاع.
ً
» »عدم ال�صرف على عدد ( )57م�شروعا والبالغ اعتماداتها املر�صودة مبوازنة
عام 2009م ( )19.9مليار ريال.
•تدهور العديد من املرافق ال�صحية القائمة بالإ�ضافة �إىل عدم جتهيز وت�أثيث
البع�ض منها ونق�ص املعدات والتجهيزات الطبية للبع�ض الآخ��ر بالإ�ضافة
�إىل حمدودية ال�صيانة للمباين والتجهيزات واملعدات الطبية وكذا الت�أهيل
والتدريب امل�ستمر.
ً
وجملة ما تقدم انعك�س �سلبا على م�ؤ�شرات �أداء القطاع ال�صحي فيما يتعلق بن�سب
التغطية باخلدمات ال�صحية �أو م�ؤ�شرات خدمات الأمومة والطفولة ،ومعدالت
الإ�صابة ببع�ض الأمرا�ض ال�شائعة ،والتي بد�أ انت�شارها يف العديد من املحافظات
وت�سببت يف وفاة العديد من احلاالت ،ومع ذلك تخلو الإح�صاءات الر�سمية من �أية
بيانات عن هذا الوباء.
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تبني ا�سرتاتيجيات تطويرية ت�شمل �أغلب مكونات القطاع� ..إال �أن قطاع التعليم
مبكوناته املختلفة الي��زال يعاين من اختالالت مزمنة ي��ؤدي تراكمها �إىل زيادة
حجم امل�شكلة وكلفة معاجلتها والتي تنعك�س �سلب ًا على خمرجات العملية التعليمية
وم�ؤ�شرات �أدائها ،وميكن �إيجاز �أهمها يف النقاط التالية:
1.1ا�ستمرار الفجوة املوجودة بني �أعداد املتعلمني الذكور والإناث ول�صالح الذكور
يف التعليم الأ�سا�سي والثانوي واجلامعي والفني ويرجع ذلك �إىل العديد من
العوامل االجتماعية واالقت�صادية والتنظيمية..
2.2انخفا�ض الطاقة اال�ستيعابية لقطاع التعليم الأمر الذي �أدى �إىل ارتفاع الكثافة
الطالبية يف الف�صول وهو ما ينعك�س �سلبا على العملية التعليمية ويرجع ذلك
�إىل عدد من االختالالت الإدارية واملالية ومنها:
» »انخفا�ض م�ستوى الفاعلية يف تنفيذ م�شاريع الربنامج اال�ستثماري ملختلف
مكونات التعليم.
» »بلغ �صايف الوفر يف النفقات اال�ستثمارية لعام 2009م يف قطاع التعليم مبلغ
( )26.8مليار ريال مت اعتمادها لعدد ( )154م�شروع ومل يتم البدء يف
تنفيذها يف عام 2009م.
» » �سوء توزيع املن�ش�آت التعليمية وغياب التخطيط مع الأخذ يف االعتبار التح�سن
الن�سبي الذي حدث م�ؤخر ًا مع وجود اخلارطة املدر�سية.
» » �ضعف الإدارة املدر�سية ب�سبب امل�ستويات التعليمية املتدنية ملدراء املدار�س
نتيجة االختيار الع�شوائي املخالف لل�ضوابط اخلا�صة بالتعيني ،وقد انعك�س
ذلك بطبيعة احلال وب�صورة مبا�شرة على ارتفاع معدالت الر�سوب والت�سرب
والتي متثل احد مظاهر الهدر يف العملية التعليمية بالإ�ضافة �إىل كونها احد
�أهم م�صادر البطالة وارتفاع ن�سبة الأمية.
3.3انخفا�ض م�ستوى التح�صيل العلمي للطالب و�ضعف الروابط بني املناهج
الدرا�سية ومتطلبات التنمية و�سوق العمل.
4.4وجود نق�ص �شديد يف الو�سائل التعليمية الالزمة للتطبيق العملي للمناهج.
5.5هناك ن�سبة كبرية من املعلمني يف التعليم الأ�سا�سي والثانوي غري م�ؤهلني
الت�أهيل املطلوب للقيام بالعملية التعليمية ..حيث ميثل عدد املدر�سني من حملة
الثانوية العامة فما دون والدبلوم بعد الثانوية ما ن�سبته ( )% 60من �إجمايل
املدر�سني وذلك وفق ًا للم�ؤ�شرات ال�صادرة عن املجل�س الأعلى لتخطيط التعليم
للعام الدرا�سي 2009/2008م..
�6.6إن عملية توظيف املدر�سني من قبل وزارة اخلدمة املدنية تقت�صر على �شروط
املفا�ضلة املحددة من قبلها دون �إ�شراك ال�سلطات الرتبوية املخت�صة بحيث
يخ�ضع املتقدم الختبار قبول ومقابلة �شخ�صية لكي يتم اختيار الأكفاء من بني
املتقدمني لوظائف التعليم.
�7.7إن النظام التعليمي مل يعتمد حتى الآن املر�شد النف�سي وامل��وج��ه املهني
و�أخ�صائي القيا�س النف�سي الذي يقوم بتطبيق اختبارات اال�ستعداد والقدرات
والـميــــــــــــــــــــول.
8.8انعدام و�سائل التقومي امل�ستمر واالعتماد على الو�سائل التقليدية يف عملية
التقومي ،ول��ذا ف��إن الأم��ر يتطلب و�ضع �آليات تقييم منا�سبة لتقييم م�ستوى
تعلم الطالب وقيا�س قدرتهم العقلية والإبداعية ملا لذلك من �أهمية يف توفري
معلومات مو�ضوعية عن امل�ؤ�س�سات الرتبوية ت�سهم يف حل امل�شكالت �أو نواحي
الق�صور العلمية والرتبوية وحت�سني �أداء تلك امل�ؤ�س�سات.
9.9وجود فجوة وا�ضحة بني املناهج التعليمية وبني متطلبات ال�سوق واحتياجات
املجتمع وي�شمل ذلك كافة مكونات القطاع.
1010الزال التعليم اجلامعي يعاين من اختالل يف �سيا�سات القبول ونق�ص يف
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�أع�ضاء هيئة التدري�س.
1111معظم �أع�ضاء الهيئة التدري�سية والتدريبية يف معاهد التعليم املهني والتقني
ال تتوفر فيهم الكفاءات الالزمة ل�شغل الوظائف التدري�سية كما ال يتمتعون
باخلربة واملهارات الكافية يف املجاالت والوظائف التي ي�شغلونها ..الأمر
الذي ترتب عليه �ضعف قدرات خمرجات التعليم الفني لالندماج يف �سوق
العمل.
�1212ضعف القدرة اال�ستيعابية ملعاهد وكليات التعليم الفني والتدريب املهني.
1313تدين م�ستوى جودة التعليم الأ�سا�سي والذي ي�ؤثر �سلب ًا على مدخالت التعليم
الفني من خريجي املرحلتني الأ�سا�سية والثانوية ،حيث ترتب على ذلك قبول
طالب خلفياتهم العلمية والتطبيقية يف التعليم الأ�سا�سي متدنية ،ومن ذوي
املعدالت ال�ضعيفة يف املرحلة الثانوية ،مما يجعل املناهج الدرا�سية النظرية
والتطبيقية يف معاهد التعليم الفني والتدريب املهني �أكرث �صعوبة مما ي�ؤدي
�إىل ارتفاع ن�سب الإهدار نتيجة ارتفاع ن�سبة الر�سوب والت�سرب ..كما يعد
ذلك م�ؤ�شر ًا على �ضعف كفاءة �أع�ضاء الهيئة التدري�سية والتدريبية وعدم
االهتمام الكايف بت�أهيلهم وا�ستخدام الأ�ساليب التقليدية يف عملية التقومي
�إىل جانب �ضعف م�ستوى التجهيزات.
1414عدم مواكبة املناهج والربامج التعليمية والتدري�سية للتعليم الفني والتدريب
املهني للمتغريات احلالية يف �سوق العمل..

[  ]3المـــــــوارد العامـــــــة:
1.1ب�ل��غ إ�ج �م��ايل ح�صيلة امل � ��وارد ال �ع��ام��ة ل �ل��دول��ة لل�سنة امل��ال �ي��ة 2009م
( )1,341م�ل�ي��ار ري ��ال بنق�ص ق ��دره ( )686,7م�ل�ي��ار ري ��ال بن�سبة
( )% 33,9مقارنة بالعام ال�سابق 2008م ,
ويعود هذا النق�ص ب�صورة �أ�سا�سية �إىل تراجع ح�صيلة عائدات النفط والغاز يف
عام 2009م �إىل مبلغ ( )747,1مليار ريال بعد �أن كانت يف عام 2008م
ب�ح��وايل ( )1,497,3مليار ري��ال نتيجة االنخفا�ض احل��اد لأ�سعار النفط
العــــــــــــاملية.
ً
رافق ذلك �أي�ضا انخفا�ض يف كمية الإنتاج النفطي خالل عام 2009م بحوايل
( )3,8مليون برميل وزيادة يف كمية نفط الكلفة امل�ستقطعة خالل ذات الفرتة
بحوايل ( )10,4مليون برميل مقارنة بعام 2008م ,
ترتب على ذلك تراجع ح�صة الدولة من النفط اخلام يف عام 2009م �إىل حوايل
( )58,9مليون برميل بعد �أن كانت بحوايل ( )68,4مليون برميل يف العام
املا�ضي  ,وهذا الرتاجع قد �ساهم وب�شكل ملحوظ يف ات�ساع الفجوة بني املوارد
واال�ستخدامات العامة والذي ترتب عنه ارتفاع قيمة �صايف عجز املوازنة من جهة
وتراجع يف قيمة الإنفاق اال�ستثماري للعام 2009م مقارنة بعام 2008م
والأعوام ال�سابقة من جهة �أخرى ,
ا ألم��ر ال��ذي ي�شري �إىل اعتماد املوازنة �شبه الكلي خالل ا ألع��وام ال�سابقة على
العائدات النفطية لتمويل الإنفاق العام وهو ما كان ي�شكل �إح��دى االختالالت
اجلوهرية يف هيكل املوازنة العامة للدولة والذي ظهر �أثره وب�صورة وا�ضحة يف
نتائج تنفيذ موازنة عام 2009م ب�سبب تراجع �أ�سعار النفط وانخفا�ض كميات
الإنتاج وهو ما �سبق للجهاز الت�أكيد مرار ًا على خطورة هذا االختالل وما قد يرتتب
عنه من �آثار يف املدى القريب واملنظور.
2.2بالرغم من التح�سن الن�سبي يف ح�صيلة الإي��رادات ال�ضريبية �سواء كقيمة
مطلقة والتي بلغت ( )409.6مليار ريال �أو ارتفاع �أهميتها الن�سبية يف هيكل
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الجهاز يعرض على مجلس النواب البيان الرقابي السنوي

امل��وارد العامة حيث متثل ن�سبة (� )% 10إال �أن م�ؤ�شرات الأداء ا ألخ��رى
الزالت متوا�ضعة �أو دون املعدالت امل�ستهدفة ون�شري يف ذلك �إىل:
» »بالرغم من منو ح�صيلة الإي��رادات ال�ضريبية بنحو ( )% 10خالل عام
2009م �إال �أنها جاءت مرتاجعة عن ن�سب النمو املتحققة يف عام 2008م
والبالغة ( )% 18وعن العام 2007م والبالغة ()% 21.6
» »�إن ح�صيلة ال�ضرائب على �أرب��اح ال�شركات وامل�شروعات مل ت�شهد �أي منو
خ�لال ع��ام 2009م حيث انح�صرت ن�سبة النمو املحققة يف ال�ضرائب
املبا�شرة يف ح�صيلة ال�ضرائب على دخل الأفراد.
3.3من م�ؤ�شرات توا�ضع الإيرادات ال�ضريبية �أي�ض ًا �أن العبء ال�ضريبي للح�صيلة
املحققة خالل عام 2009م بلغ ما ن�سبته ( )% 6,7من الناجت املحلي
الإجمايل بنق�ص ق��دره ( )2نقطة مقارنة بالن�سبة امل�ستهدفة يف البيان
امل��ايل مل�شاريع امل��وازن��ات �أو باملقارنة بالطاقة ال�ضريبية املتاحة واملقدرة
بحـوايل (� )% 19أو باملقارنة باملعدالت املحققة يف بع�ض ال��دول العربية
(م�صر ،الأردن� ،سوريا ،لبنان  ),,والتي بلغ العبء ال�ضريبي للح�صيلة
ال�ضريبية املحققة فيها حوايل ( )% 21من الناجت املحلي الإجمايل لكل
منها على حدة.
ووفق ًا للم�ؤ�شرات املتقدم �إي�ضاحها ف�أن احل�صيلة ال�ضريبية املحققة خالل عام
2009م مل تتمكن من تعوي�ض النق�ص املرتتب عن انخفا�ض عائدات النفط
�سواء يف ت�ضييق الفجوة بني املوارد واال�ستخدامات �أو يف تقلي�ص العجز ال�صايف
البالغ ( )506مليار ريال ,
4.4رغم توا�ضع احل�صيلة ال�ضريبية مقارنة باملجتمع ال�ضريبي والطاقة ال�ضريبية
املتاحة� ،إال �أنها قد تركزت يف عدد حمدود من املكلفني من م�ؤ�شرات ذلك:
» »تركزت ح�صيلة ال�ضرائب املبا�شرة يف �ضريبة الدخل والأرب��اح املح�صلة
من وحدات اجلهاز الإداري للدولة والوحدات االقت�صادية للقطاعني العام
واملختلط والتعاوين مبا ن�سبته ( )% 65من �إجمايل ح�صيلة ال�ضرائب
املبا�شرة بينما املح�صل من القطاع اخلا�ص التجاري وال�صناعي مل يتجاوز
ما ن�سبته (, )% 35
» »يف حني تركزت ح�صيلة �ضريبة �أرباح �شركات الأموال مبا ن�سبته ()% 50
منها يف عدد ( )11مكلف مقارنة باحل�صيلة من جميع مكلفي هذا القطاع.
» »كما �أن �ضريبة املرتبات على العاملني بالقطاع اخلا�ص قد تركزت يف املح�صل
عن العاملني يف ع��دد (� )22شركة من (�شركات ا ألم ��وال والأ�شخا�ص
والأفراد) مبا ن�سبته ( )% 48من �إجمايل ال�ضريبة املح�صلة من مكلفي
هذا القطاع ,
» »تركزت �ضريبة املبيعات املح�صلة عرب الوحدة التنفيذية لكبار املكلفني يف
عدد ( )31مكلف مببلغ ( )35,2مليار ريال بن�سبة ( )% 72من �إجمايل
�ضريبة املبيعات املح�صلة من جميع املكلفني املقيدين يف الوحدة التنفيذية
البالغ عددهم ( )1257مكلف.
» »�أظهرت البيانات املتوفرة واملتاحة يف الوحدة التنفيذية لكبار املكلفني عدم
وجود �ضريبة �أرباح ح�صلت مكتبي ًا خالل العام 2009م لعدد كبري من
مكلفي �ضرائب الدخل والأرباح التجارية والذين حجم �أن�شطتهم التجارية
وال�صناعية كبرية ومتعددة,
» »كما �أن هناك عدد كبري من كبار مكلفي �ضرائب الدخل والأرب��اح كانت
�ضريبة املرتبات والأرباح التجارية املح�صلة منهم مكتبي ًا مببالغ �ضئيلة �إذا
ما قورنت بحجم �أن�شطتهم.
ومن امل�ؤ�شرات املتقدم ذكرها ما ي�شري �إىل ا�ستمرار حتمل الأفراد ملعظم العبء

ال�ضريبي مبا ال يتفق وقاعدة العدالة ال�ضريبية ،وك��ذا ات�ساع حجم التهرب
ال�ضريبي يف الأن�شطة التجارية وال�صناعية للقطاع اخلا�ص ,
وجملة ما تقدم يعود �إىل العديد من االختالالت القانونية والتنظيمية التي تعاين
منها امل�صالح الإيرادية نوجز �أهمها على النحو الآتي:
1.1رغم �صدور ثالثة قوانني ذات �صلة بالنظام ال�ضريبي واجلمركي خالل الفرتة
املنق�ضية من عام 2010م �إال �أن املنظومة الت�شريعية يف هذا اجلانب مازالت
قا�صرة لعدم �إع��داد وبالتايل �إ�صدار الت�شريعات ذات ال�صلة و�أهمها تلك
املتعلقة مبكافحة التهرب ال�ضريبي والتهريب اجلمركي.
2.2غياب الدور الفني املعني بو�ضع وتطوير �إجراءات التحا�سب ال�ضريبي لكافة
قطاعات املكلفني وغياب برامج املراجعة الفنية يف الدورة امل�ستندية املتبعة
يف تنفيذ �إج��راءات التحا�سب ال�ضريبي ،ترتب عليه حمدودية قابلية نتائج
التحا�سب للرقابة وال�ضبط الداخلي.
3.3ع��دم وج��ود �أدل��ة فنية متطورة حتكم �إج ��راءات و�أع�م��ال املحا�سبة والربط
والتح�صيل ال�ضريبي واملنازعات ال�ضريبية حيث �سمح باالجتهاد والتباين يف
النتائج مما ي�ساهم يف �إيجاد بيئة ت�سمح ب�إظهار النتائج على غري حقيقتها،
وت�ساعد على التهرب ال�ضريبي والتهريب اجلمركي ،وت��زداد خطورة هذا
الأمر يف ظل غياب معايري التدقيق وقواعد حما�سبية وطنية ملزمة تت�سق مع
القواعد واملعايري الدولية حتكم قيا�س و�إثبات املعامالت يف الدفاتر والإف�صاح
عن املعلومات املحا�سبية وحتديد م�سئوليات و�أخالق مدقق احل�سابات.
4.4عدم كفاية وكفاءة �أنظمة املعلومات القائمة يف امل�صالح الإيرادية �صاحبه
نق�ص وا�ضح يف الكادر الفني امل�ؤهل ترتب عنه انخفا�ض يف معدالت الأداء
وغياب ال�ضوابط املرتبطة بالتحقق من مدى االلتزام ب�أخالقيات الوظيفة
العامة ومتطلبات النزاهة.
5.5ي�صاحب تنفيذ الإجراءات اجلمركية �ضعف وق�صور يف جميع مراحلها �سواء
فيما يت�صل بـ(فتح البيانات اجلمركية – املعاينة واحت�ساب القيمة للأغرا�ض
اجلمركية والإفراج) �ساهم يف ذلك الق�صور يف الت�شريعات اجلمركية ،غياب
امل�ساءلة ،عدم كفاية النظم والأدلة الإر�شادية املنظمة للإجراءات اجلمركية،
وحمدودية الكوادر الفنية امل�ؤهلة ،وعدم فاعلية الرقابة احلدودية ،وات�ساع
ظاهرة التهريب اجلمركي وهو ما ي ��ؤدي ب�صفة عامة �إىل تدين احل�صيلة
اجلمركية وكذا احل�صيلة ال�ضريبية امل�ستحقة على مكلفي �ضرائب الدخل
والأرباح الذين يتم حما�سبتهم تقديري ًا والذين ميثلون ( )% 99من �إجمايل
عدد املكلفني.
6.6ارتفاع قيمة الإعفاءات اجلمركية للواردات املعفاة وحتت نظام ال�سماح امل�ؤقت
والتي بلغت قيمتها حتى عام 2009م ( )548.4مليار ريال وقيمة الر�سوم
اجلمركية عنها مبلغ ( )27.4مليار ريال ومبا ن�سبته ( )% 49من �إجمايل
الر�سوم امل�ستوفاة.
ويرافق �إج��راءات تنفيذ الإعفاءات اجلمركية العديد من االختالالت وجوانب
الق�صور والتي منها:
» »غياب ال�ضوابط والأ�س�س املنظمة للإعفاءات النفطية.
» »متديد العقود من الباطن لبع�ض ال�شركات النفطية دون مراعاة املعلقات
وااللتزامات املرتتبة عليها عن حاالت �أو عقود �سابقة.
» »عدم كفاية وكفاءة الرقابة على مدخالت ال�شركات النفطية من الآالت
واملعدات والتجهيزات املختلفة �سواء فيما يت�صل بالدور املناط بوزارة النفط
والهيئات التابعة لها �أو م�صلحة اجلمارك.
» »ا إلف ��راج اجلمركي ل�سلع وم��واد التعد من م�ستلزمات الإن�ت��اج للم�شاريع
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اال�ستثمارية املعنية.
» »املبالغة يف حتديد قوائم االحتياجات بالإ�ضافة �إىل عدم الدقة يف حتديد
م�سمياتها وكمياتها.
» »غياب التن�سيق ب�ين وزارة النفط وم�صلحة اجل�م��ارك ب�ش�أن مدخالت
ال�شركات النفطية.
7.7ق�صور يف عمليات املحا�سبة والربط والتح�صيل ال�ضريبي خالل عام 2009م
على نحو ي�سمح بالتهرب ال�ضريبي من مظاهر ذلك:
» »بلغ عدد الإقــــــــرارات ال�ضريبية املقدمة (� )227.940إقرار مبا ن�سبته
( )% 31مقارنة بامل�ستهدف.
» »متت �أعمال املحا�سبة والربط ال�ضريبي لعدد ( )114.465مكلف بن�سبة
( )% 24من �إجمايل امل�ستهدف �إجنازه البالغ ( )476.832مكلف...
اجلدير بالإ�شارة �إىل �أن املكلفني الذين مت حما�سبتهم وفق ًا حل�سابات
منتظمة بلغ فقط ( )1.042مكلف بن�سبة تقل عن ( )% 1من �إجمايل
عدد املكلفني الذين مت �إجراء املحا�سبة والربط ال�ضريبي لهم خالل عام
2009م.
» »�أجنزت جمموعة الإدارة ال�ضريبية عدد ( )2.428ملف مبا ن�سبته (36
 )%من �إجمايل امللفات املحالة لها يف حني بلغ عدد امللفات املنجزة من قبل
جلان الطعن ( )288ملف بن�سبة ( )% 30مقارنة بعدد امللفات املحالة
لها.
» »ا�ستمرار ت�صاعد ح��االت الرتاكم ال�ضريبي �سنة �إث��ر �أخ��رى يف ظل عدم
وجود ما ي�شري �إىل قيام الإدارة ال�ضريبية باتخاذ الإجراءات الكفيلة ملعاجلة
و�إنهاء حاالت الرتاكم حيث بلغ عدد ملفات حاالت الرتاكم ال�ضريبي كما يف
2009/12/31م ( )193.056ملف
8.8التدين امللحوظ يف احت�ساب القيم اجلمركية لل�سلع والب�ضائع امل�ستوردة وكذا
التباين يف حتديد قيمة ال�سلع املت�شابهة من دائرة جمركية لأخرى.
9.9ع��دم ا�ستيفاء العديد م��ن امل�ستندات وال��وث��ائ��ق �ضمن مرفقات البيانات
اجلمركية بالرغم من �أهميتها الأ�سا�سية يف ت�صنيف ال�سلع وحتديد قيمتها
املالية للأغرا�ض اجلمركية وا�ستيفاء الر�سوم اجلمركية والعوائد الأخرى.
�1010ضعف �إجراءات املتابعة والتح�صيل مما �أدى �إىل ظاهرة البيانات اجلمركية
املعلقة وتنامي ر�صيدها م��ن �سنة لأخ��رى بلغ قيمة الر�سوم اجلمركية
امل�ستحقة عنها كما يف 2009/12/31م ( )210مليار ريال ،بالإ�ضافة
�إىل ا�ستمرا الإف ��راج عن بع�ض امل�ستوردات مبوجب �ضمانات مالية بلغ
ر�صيدها نهاية العام 2009م ( )9.6مليار ريال وهو ما يعد �أحد مظاهر
التهريب اجلمركي.
الدين العام والمنح الخارجية:
بلغ �إجمايل ر�صيد الدين العام (الداخلي واخلارجي) يف 2009/12/31م
ح�سب البيانات الواردة يف التقرير ال�سنوي للبنك املركزي مبلغ ( )2.538مليار
ريال ،والذي بلغت ن�سبته كقيمة من الناجت املحلي الإجمايل �إىل ( )% 42يف
عام 2009م بعد ان كانت ( )% 31.5يف عام 2008م حيث بلغ الر�صيد
الإجمايل للدين الداخلي مبلغ ( )1.276/9مليار ريال بن�سبة ( )% 21من
الناجت املحلي الإجمايل لعام 2009م مقابل ( )% 12.5يف عام 2008م
بزيادة قدرها مبلغ ( )502/5مليار ريال تقريب ًا عن �إجماليه يف عام 2008م،
وبلغ الر�صيد القائم للمديونية اخلارجية مبلغ ( )6.034/7مليون دوالر بن�سبة
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( )% 20.6من الناجت املحلي الإجمايل لعام 2009م مقابل ( )% 19يف عام
2008م بزيادة قدرها ( )140.3مليون دوالر عن ر�صيدها يف عام 2008م
بن�سبة (.)% 2.4
وت�شري البيانات املتوفرة �إىل ا�ستمرار االرتفاع يف قيمة �صايف الدين العام الداخلي
طيلة ال�سنوات الأربع املنق�ضية من اخلطة اخلم�سية الثالثة حيث ارتفعت قيمته
من ( )428مليار ريال يف �سنة الأ�سا�س (2005م) لي�صل �إىل ( )995مليار
ريال يف عام 2009م بزيادة قدرها ( )567مليار ريال بن�سبة ( )% 132مبا
يتعار�ض مع ما ت�ستهدفه اخلطة امل�شار �إليها برت�شيد االقرتا�ض املحلي وبالأخ�ص
مع �أحكام القرار اجلمهوري بالقانون رقم ( )8ل�سنة 1995م ب�ش�أن الدين العام
(ال�سندات احلكومية) واملعدل بالقرار اجلمهوري رقم ( )30ل�سنة 1997م،
والتي تق�ضي بتحديد الن�سب امل�ستخدمة من ح�صيلة ال�سندات احلكومية يف متويل
عجز املوازنة العامة لتمويل امل�شاريع اال�ستثمارية ،وكذا لأحكام امل��ادة ()12
من ذات ال�ق��رار بالقانون والتي تق�ضي ب ��أن ي��راع عند إ�ع��داد امل��وازن��ة العامة
للدولة �إدراج ما يخ�ص العام املايل من �أعباء هذا الدين ،وما ي�ؤول �إىل الإيرادات
من قيمتها ،وذلك مامل يتم ..حيث يكتفى ب�إظهار الفوائد مقابل ر�سوم الأُذون
امل�صدرة خالل العام.
ورغ��م االرت�ف��اع امل�ستمر يف ر�صيد الدين العام (ب�شقيه الداخلي واخلارجي)
وارتفاع ن�سبته �إىل ( )% 42من الناجت املحلي الإجمايل لعام 2009م مع
انخفا�ض ن�سبة الر�صيد القائم للمديونية اخلارجية ،مما ي�شري �إىل �أنه الزال
�ضمن احلدود الآمنة� ..إال �أن عملية االقرتا�ض اخلارجي الزالت تعاين العديد
من االختالالت �أهمها:
1.1رغم �سابق تكرار اجلهاز وجمل�سكم املوقر الت�أكيد على �ضرورة وجود ت�شريع
للدين العام اخلارجي مبا ي�ضمن رفع كفاءة ا�ستخدام عنا�صر هذا الدين
واالرتقاء ب�إدارته �إىل م�ستويات متكن من قيا�س القدرة واجلدارة االئتمانية
و�ضمان امل�ساءلة� ..إال �أن ذلك مل يتم حتى تاريخه ..واملالحظ عدم التعامل
اجلاد من قبل احلكومات املتعاقبة مع الت�أكيدات امل�ستمرة للجهاز واملجل�س
لتاليف هذه االختالالت نظر ًا للأهمية وال��دور الإيجابي للقرو�ض يف متويل
م�شاريع التنمية االقت�صادية واالجتماعية يف ظل االختالل القائم يف املالية
العامة للدولة من جهة واملخاطر املرتتبة على املديونية اخلارجية مع عدم
كفاءة �إدارة الدين العام من خالل ما هو متبع من �أمناط و�أ�ساليب طرف
اجلهات امل�ستفيدة والأخرى املعنية بالرقابة والإ�شراف وتزايد جوانب الق�صور
التي ت�صاحب كل من التخطيط للم�شاريع الإمنائية امل�ستهدفة ومنها املمولة
خارجي ًا بالكامل �أو بتمويل م�شرتك (وال��ذي �أحتل �صدارة م�آخذ املانحني
يف الفعاليات التي متت م�ؤخر ًا) والتنفيذ والرقابة والإ�شراف ويف ا�ستيعاب
التمويل اخلارجي ،والذي �أثر �سلب ًا على م�سار عملية التنمية يف بالدنا وعلى
ثقة املانحني.
2.2وترتب على ما تقدم عدم �إ�سناد �إدارة تنفيذ عنا�صر الدين العام �إىل وحدة
م�ستقلة تتبع رئي�س احلكومة (وفق ًا ملا هو معمول به يف �أغلب دول العامل
مبا فيها النامية) بنا ًء على تفوي�ض قانوين (م�صدره قانون الدين العام)
يكون من اخت�صا�صاتها التن�سيق مع اجلهات امل�سئولة عن عمليات الدين
العام لتنفيذ اخلطط ب�آجالها املختلفة اخلا�صة بالدين العام ،واملبنية على
احتياجات مرتبة ح�سب الأولوية والأهمية ،و�إعداد قائمة مالية موحدة للدين
العام ب�شقيه الداخلي واخلارجي مبا ميكن اجلهات الرقابية ويف مقدمتها
اجلهاز من مراجعتها وفق ًا للمعايري الدولية املتعارف عليها بالإ�ضافة �إىل
تقييم م�ستويات الكفاءة واالقت�صاد والفاعلية يف احل�صول على عنا�صر الدين
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العام وا�ستخداماتها.
وعليه ي�ؤكد اجلهاز على �سرعة �إعداد و�إ�صدار قانون الدين العام لتجنب خماطر
كل من االقرتا�ض و�إدارته على ال�سواء ومن خالل ما �سيت�ضمنه من �ضوابط و�شروط
ومعايري تنظم عملية االقرتا�ض و�إجراءاته مبا يتفق ومتطلبات برنامج الإ�صالح
ومتطلبات التنمية وقدرة الدولة على ال�سداد وتعزيز ورفع كفاءة ا�ستخدام تلك
القرو�ض واالرتقاء ب�إدارة الدين العام اخلارجي �إىل م�ستويات ميكن من خاللها
قيا�س القدرة واجلدارة االئتمانية للبلد من جهة وحتديد امل�سئوليات ل�ضمان تعزيز
امل�ساءلة من جهة ثانية.
3.3تتمثل �أهمية و�ضرورة تاليف ما تقدم ما يالحظ من اختالالت �أخرى واملتمثلة بـ:
�أ� .إ�ضعاف اجل��دوى من االقرتا�ض اخلارجي نتيجة ت�أخري جاهزية امل�شاريع
وت� أ�خ�ير �إج ��راءات البدء بتنفيذ مكوناتها وبالتايل تعرثها ل�سنوات عدة
و�إجراءات التعديل وال�شطب و�إعادة هيكلة مكونات امل�شاريع وما يرتتب عليه
من بطء يف ا�ستيعاب التمويالت املخ�ص�صة لها من القرو�ض وك��ذا املنح
بخالف ما ورد يف وثائق امل�شاريع ووثائق التمويل ،وبالتايل ت�أخري الإجناز
واالن�ح��راف عن امل�ستهدف من امل�شاريع و�إىل درج��ة عدم �إجنازها ملعظم
�أهدافها يف املواعيد املخططة لها.
ب� .ضعف االنتقال املوجب للموارد الناجتة عن االقرتا�ض اخلارجي (واملتمثل
يف ال�ف��رق ب�ين �إج�م��ايل امل�سحوب وامل�سدد �سنوي ًا) وال��ذي ا�ستمر قائم ًا
خ�لال ف�ترة الأرب ��ع �سنوات املنق�ضية م��ن ف�ترة اخلطة اخلم�سية الثالثة
(2010/2006م) حيث بلغت ن�سب هذا االنتقال للموارد �إىل امل�سحوبات
من القرو�ض ( )% 23.7( ،)% 1.8( ،)% 25.5( ،)% 35على
التوايل والناجت عن تدين ن�سب ال�سحب من القرو�ض مقارنة بارتفاع ن�سب
الأق�ساط والفوائد امل�سددة عن امل�سحوبات خالل نف�س الفرتة وما ترتب
على ذلك من ارتفاع تكلفة بع�ض القرو�ض نتيجة احت�ساب فوائد بالإ�ضافة
�إىل عموالت عن املبالغ الغري م�ستخدمة من وقت لآخر وفق ًا ل�شروط بع�ض
املقر�ضني كالبنك الدويل ،وال�صندوق العربي ،والبنك الإ�سالمي مما يتطلب
حت�سني م�ستوى ال�سحب من القرو�ض اخلارجية.
ج�ـ .انخفا�ض كفاءة ال�سحب من القرو�ض اخلارجية من ع��ام لآخ��ر برغم
االرتفاع ال�سنوي لتلك امل�سحوبات ،حيث ت�شري البيانات من واقع احل�ساب
اخلتامي �أن قيمة امل�سحوبات الفعلية من القرو�ض ارتفعت خ�لال عامي
2008م2009 ،م مقارنة بعام 2007م ،ومبقارنة ن�سب امل�سحوبات �إىل
املقدر خالل الأعوام (2007م2008 ،م2009 ،م) والبالغة (49/7
 )% 39/6( ،)% 26/9(،)%على التوايل يتبني �أن كفاءة ال�سحب
قد انخف�ضت عما كانت عليه يف عام 2007م ،وبرغم التح�سن يف كفاءة
ال�سحب خالل عام 2009م مقارنة بعام 2008م� ،إال �أنها مل ت�صل �إىل
امل�ستوى املحقق يف عام 2007م مما ي�شري �إىل انخفا�ض ن�سبة امل�سحوبات
اخلارجية �إىل �إجمايل اال�ستثمارات.
د .رغم انخفا�ض ن�سبة الر�صيد القائم للمديونية اخلارجية كقيمة �إىل الناجت
املحلي ا إلج �م��ايل وبقائه �ضمن احل��دود ا آلم�ن��ة �إال �أن مقارنة البيانات
املتعلقة بقيمة الأق�ساط والفوائد امل�سددة والأخرى امل�ستحقة الغري م�سددة
للفرتة من ع��ام 1997م وحتى 2009/12/31م والبالغ �إجماليها
( )4.883/5مليون دوالر والتي متثل ما ن�سبته ( )% 48.4من �إجمايل
امل�ستخــــدم )% 82.5( ،من �إجمايل الر�صيد القائم للمديونية حتى
2009/12/31م ،وم��ا يقابل ذل��ك م��ن تنامي حجم امل�سحوبات من
القرو�ض والتي بلغ معدالتها يف عــــام 2009م ( )% 17.34مقــــارنة

بعام 2008م (على �سبيل املثال) ف��إن خماطر هذا الأم��ر تكمن يف ظل
اال�ستمرار يف االقرتا�ض اخلارجي ،ومع التنامي امل�ستمر للمديونية الداخلية
وتنامي العجز نتيجة االختالالت الهيكلية للموازنة العامة للدولة ،واالختالالت
الهيكلية يف اجلانب االقت�صادي واملتمثلة يف تراجع معدالت النمو يف القطاعات
الواعدة �إ�ضافة �إىل �شيوع ظاهرة التعرث يف امل�شاريع املمولة خارجي ًا مما قد
ي�ؤثر �سلب ًا على �إمكانية الوفاء بااللتزامات املرتتبة على االقرتا�ض اخلارجي
واملتمثلة ب�أعباء خدمة هذا الدين من �أق�ساط وفوائد ويف ظل تنامي املديونية
الداخلية امللحوظ �سنة �إثر �أخرى وفق ًا ملا �سبق ذكره.
4.4ترتب على ما تقدم ب�ش�أن عدم وج��ود ت�شريع للدين العام ،ووح��دة م�ستقلة
لإدارته �إ�ضافة �إىل الق�صور يف النظم والإدارة لدى اجلهات املعنية بهذا الدين
ويف الرقابة والإ�شراف ..اللجوء �إىل �إجراءات تخل مبعايري الكفاءة واالقت�صاد
الفاعلية من االقرتا�ض حيث يتم االتفاق بني اجلهات امل�ستفيدة واملانحني على
فتح ح�سابات خا�صة لبع�ض امل�شاريع طرف البنك املركزي يف بداية �سريان
اتفاقياتها ويتم تغذيتها ب�سقوف حمددة ترتاوح يف الغالب بني ( )50الف
دوالر ،و(� )50ألف وحدة �سحب خا�صة ملواجهة النفقات �صغرية احلجم.
�إال �أن ما يتم فع ًال بخالف ذلك حيث يتم تغذية �أر�صدة بع�ض هذه احل�سابات
مببالغ كبرية عرب �سحب مبا�شر وخالل فرتة ق�صرية مما ي�ؤدي �إىل ت�ضخم �أر�صدة
تلك احل�سابات يف نهاية كل �سنة مالية والتي متثل مبالغ جمنبة غري م�ستخدمة
من م�سحوبات تلك القرو�ض حتت�سب عليها فوائد/ر�سوم خدمة/كمبالغ م�سحوبة،
وفوائد/عموالت التزام كمبالغ جمنبة غري م�ستخدمة ..و�سبق الإ�شارة �إىل �أمثلة
على ذلك يف بيان الرقابة ال�سنوي املقدم �إىل جمل�سكم املوقر عن احل�سابات
اخلتامية لنتائج تنفيذ املوازنات للعام املايل ال�سابق 2008م.
وترتب على ذلك عالوة على ما تقدم ،وجود فروق يف املبالغ املتعلقة بقيم كل
من امل�سحوبات وامل�سدد منها مقابل قيمة الأق�ساط والفوائد وفق ًا للقوائم املالية
ال�صادرة عن اجلهات املعنية حيث تبني وجود فروق بالنق�ص يف قيمة �إجمايل كل
من امل�سحوب من القرو�ض والأق�ساط والفوائد امل�سددة يف عام 2009م من واقع
احل�ساب اخلتامي للموازنة العامة للدولة عنها من واقع التقرير التحليلي للبنك
املركزي عن الدين العام وامل�ساعدات اخلارجية حتى 2009/12/31م وعلى
النحو املبني يف التقرير التف�صيلي للجهاز ،مما يظهر القدرة اال�ستيعابية للقرو�ض
وامل�سحوب منها وامل�سدد من �أق�ساط وفوائد على غري حقيقتها.
5.5ارتفاع تكاليف اخلدمات اال�ست�شارية الإ�شرافية نتيجة ملنح املقاولني فرتات
متديد �إجناز مكونات امل�شاريع لفرتات طويلة وبالتايل متديد عقود الإ�شراف
عالوة على احت�ساب م�ستحقات ال�شركات واملكاتب اال�ست�شارية امل�شرفة على
التنفيذ كم�ستحقات �شهرية دون الأخذ يف االعتبار ن�سب الإجناز املحقق فع ًال،
من ذلك على �سبيل املثال:
» »التكاليف الإ�ضافية التي مت حتميلها على خم�ص�صات التمويل اخلارجي
مل�شروع �شبكات ال�صرف ال�صحي يف �أم��ان��ة العا�صمة حيث بلغ �إجمايل
التكاليف لفرتة الإ�شراف الإ�ضافية البالغة (� )24شهر ًا مبلغ ()661.1
�ألف دوالر عن فرتة الت�أخري املت�سبب فيها مقاويل �أعمال الإن�شاءات والتي
كان ينبغي حتميلهم بتلك الأعباء.
» »حتميل خم�ص�صات م�شروع (�إن�شاء معاهد تقنية ومراكز تدريب مهني) بتكاليف
و أ�ع�ب��اء ا إل��ش��راف امل�ستحقة للمكاتب اال�ست�شارية امل�شرفة على تنفيذ م�شاريع
الأعمال املدنية عن فرتة التمديد املمنوحة للمقاولني ً
بدال من حتميلها على املقاولني
املت�أخرين يف الإجناز والتي بلغت ( )648/3الف دوالر وبن�سبة ( )% 44من
املخ�ص�ص للإ�شراف املتعاقد عليه والبالغ ( )1.47مليون دوالر.
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6.6طول فرتة �إج��راءات املناق�صات وعدم االهتمام بالعمل الزمني و�آث��اره على
تكلفة تنفيذ امل�شاريع نتيجة ت�أخري �إجراءاتها وا�ستغالل ح�صيلة القرو�ض
واملنح املخ�ص�صة لها ،من ذلك على �سبيل املثال:
» »م�شاريع الطرق الريفية حيث تراوحت الفرتات امل�ستغرقة يف �إج��راءات
املناق�صات من تاريخ الإعالن عنها حتى موافقة اللجنة العليا للمناق�صات
من (� )4أ�شهر �إىل (� )17شهر يف بع�ض امل�شاريع.
» »مناق�صة حمطة معاجلة م�ي��اه ال���ص��رف ال�صحي ب��أم��ان��ة العا�صمة –
املرحلة الثانية – �ضمن م�شروع �شبكات ال�صرف ال�صحي املمول بقر�ض
ال�صندوق العربي رقم ( )99/383ال��ذي ب��د�أ تاريخ نفاذ اتفاقيته يف
2002/2/12م ..حيث ا�ستغرقت الإجراءات لفرتة تزيد على �أكرث من
خم�س �سنوات من الإعالن عن ت�أهيل املقاولني يف �سبتمرب 2004م وحتى
نهاية العام 2009م وتوقيع العقد يف  15يناير 2010م.
» »مناق�صة التدريب مب�شروع �شبكات ال�صرف ال�صحي التي مل يتم البت
فيها حتى نهاية ال�ع��ام 2009م ،وم�ن��ذ ق�ي��ام امل�ؤ�س�سة املحلية للمياه
وال�صرف ال�صحي ب�أمانة العا�صمة مبرا�سلة مراكز التدريب واجلامعات يف
2008/2/21م.
7.7التدين يف ا�ستخدام القرو�ض نتيجة للبطء ال�شديد يف تنفيذ و�إجناز امل�شاريع
امل�ستهدفة مما ي�ؤدي �إىل عدم القدرة على ا�ستيعاب العديد من القرو�ض
يف املواعيد والفرتات الزمنية املحددة لها والتمديد لفرتات �إ�ضافية يرتتب
عليها �إعادة تخ�صي�ص مبالغ القرو�ض على مكونات امل�شاريع وبالتايل زيادة
تكلفة بع�ض تلك املكونات و�إلغاء البع�ض الآخر منها ،مثال ذلك:
 م/تطوير مطار �صنعاء ال��دويل املمول بقر�ض ال�صندوق العربي رقم( )2001/411البالغ تكلفته ( )101.5مليون دوالر �أمريكي.
 م�/شبكات ال�صرف ال�صحي ب�أمانة العا�صمة املمول بقر�ض ال�صندوقالعربي رقم ( )99/383والبالغ تكلفته ( )65.2مليون دوالر �أمريكي.
 م/مياه وجماري املدن احل�ضرية املمول بقر�ض هيئة التنمية الدولية رقم( )3700والبالغ قيمته ( )150مليون دوالر �أمريكي.
8.8النق�ص يف �إجمايل املبالغ امل�سحوبة من املنح اخلارجية حيث بلغ �إجمايل
امل�ستخدم الفعلي م��ن املنح اخل��ارج�ي��ة لعام 2009م مبلغ ()27.2
مليار ري��ال م��ن إ�ج�م��ايل رب��ط امل��وازن��ة امل�ق��در بـ( )79مليار ري��ال ومبا
ن�سبتـــه( )% 34.4فقط ويرجع ذلك �إىل تعرث �إدارات امل�شاريع يف �إجناز
مكوناتها وعدم كفاءة املتعهدين بالتنفيذ ،عالوة على �ضعف الدور الإ�شرايف
لال�ست�شاريني امل�شرفني على تنفيذ البع�ض من امل�شاريع وكذا �ضعف الدور
الإ�شرايف للوحدات واجلهات امل�ستفيدة م�شاريعها من التمويل اخلارجي
بالإ�ضافة �إىل عدم جاهزية امل�شاريع امل�ستهدفة مما يرتتب عليه ت�أخري
ال�سحب من املنح املخ�ص�صة للم�شاريع من فرتة �إىل �أخرى وحتقيق نق�ص
يف امل�سحوب من املنح �سنة �إثر �أخرى.
9.9تدين ال�سحوبات من التعهدات التي متخ�ضت عن م�ؤمتر املانحني (لندن
2006م) لتمويل اخلطة اخلم�سية الثالثة (2010-2006م) حيث
تبني �أن �إجمايل املبالغ امل�سحوبة من تعهدات املانحني بلغت حتى نهاية عام
2009م مبلغ ( )297.9مليون دوالر مبا ن�سبته ( )% 8.6من �إجمايل
مبالغ التعهدات التي مت التوقيع عليها والبالغة ( )3.458مليون دوالر وفق ًا
لبيانات وزارة التخطيط والتعاون الدويل ..وتعود �أهم �أ�سباب هذا التدين
�إلــــــــــــــــــــــــــــى:
» »�ضعف التن�سيق بني ال��وزارات وامل�ؤ�س�سات احلكومية وذلك يف جمال �إدارة
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التمويل اخلارجي.
» »ان حتديد امل�شاريع املطلوب متويلها وا�ستهدافها يف اخلطط والربامج ال يتم
مبا يتواءم مع �أولويات احلكومة.
» »عدم وجود قاعدة بيانات متكاملة للتمويل اخلارجي واملتوفر منها يفتقر �إىل
التنظيم والرتتيب من جهة وال يفي مبتطلبات حتديد الأولويات وا�ستهدافها
يف اخلطط.
» »عدم وجود �آلية لتوقع ان�سياب التمويل اخلارجي من القرو�ض وامل�ساعدات.
الأمر الذي يتطلب �ضرورة مراعاة الإجراءات املطلوبة يف هذا ال�ش�أن وفق ًا ملا ورد
يف وثيقة �سيا�سة امل�ساعدات التنموية من قرو�ض وهبات املقدمة مل�ؤمتر املانحني
�سبتمرب 2006م والذي �أكد على �ضرورة �إعداد خطة عمل حمددة لتطوير ودعم
مواءمة التمويالت اخلارجية التنموية مع الأولويات الوطنية.

فيما يتعلق بالسلطة المحلية:
رغم اجلهود الكبرية التي بذلتها احلكومة منذ �صدور قانون ال�سلطة املحلية رقم
( )4ل�سنة 2000م واخلطوات التي قطعتها على طريق تر�سيخ نظام ال�سلطة
املحلية وتفعيل مبد�أ الالمركزية املالية والإدارية و�صو ًال �إىل حتقيق الغايات املثلى
يف جمال تنمية املجتمعات املحلية وتقلي�ص الفجوة التنموية بني الريف واحل�ضر،
تلك اجلهود املدعومة ب�إرادة �سيا�سية قوية لرت�سيخ �أ�س�س الدولة اليمنية احلديثة
بناء على توجهات �إ�سرتاتيجية ويف مقدمتها انتخاب املحافظني بعد �إج��راء
التعديالت الالزمة على قانون ال�سلطة املحلية والتهيئة لالنتقال �إىل نظام احلكم
املحلي ،تلك التوجهات التي جت�سدت يف الربنامج االنتخابي لرئي�س اجلمهورية
ويف مبادرته لإ�صالح النظام ال�سيا�سي ،ويف برنامج احلكومة ،ويف الإ�سرتاتيجية
الوطنية للحكم املحلي.
�إال �أن م�ؤ�شرات الأداء املايل والإداري لوحدات ال�سلطة املحلية ت�ؤكد �أن ال�سلطة مل
ترق �إىل م�ستوى الطموحات التنموية التي �أن�شئت من �أجلها و�ستبقى كذلك مامل
يتم ا�ستكمال تهيئة بيئة نظام ال�سلطة املحلية على امل�ستويني املركزي واملحلي.
ومن ذلك �إزال��ة التعار�ض القانوين احلا�صل يف املنظومة الت�شريعية للدولة مع
قانون ال�سلطة املحلية وا�ستكمال البنية التحتية واملرفقية والكادر الب�شري امل�ؤهل
لإدارة املوارد املالية بكفاءة وفعالية واقت�صاد ،عالوة على تهيئة املجتمع املحلي
للتعامل الفعال والإيجابي مع ال�سلطة املحلية وكذا تهيئة ال�سلطة املركزية من
خالل تر�سيخ حقيقة ان نظام ال�سلطة املحلية قائم �أ�سا�س ًا على مبد أ� تخفيف عبء
�إدارة �شئون الدولة على املركز مالي ًا و�إداري ًا وذلك من خالل منح ال�صالحيات �إىل
ال�سلطات املحلية.
ومن خالل قيام اجلهاز بتحليل نتائج تنفيذ موازنة ال�سلطة املحلية للعام املايل
2009م مت الوقوف على العديد من امل�ؤ�شرات �أهمها ما يلي:

[  ] 1المـــوارد
حققت ال�سلطة املحلية م��وارد فعلية بلغت ( )328مليار ري��ال بزيادة بلغت
( )11.39مليار ريال وبن�سبة زيادة بلغت ( )% 3.6من الربط املقدر البالغ
()316.74مليار ري��ال ،واحلقيقة �أن تلك الزيادة لي�ست م�ؤ�شر �إىل فاعلية
�أجهزة التح�صيل املحلية و�إمنا م�ؤ�شر �إىل ا�ستمرار زيادة الدعم املركزي اجلاري
واال�ستثماري املقدم من ال�سلطة املركزية وناجتة عن �إ�ضافة موارد احل�سابات
اجلارية (اخلا�صة) البالغة ( )3مليارات ريال �إىل موارد ال�سلطة املحلية للعام
املايل 2009م يف حني �أن موارد تلك احل�سابات لي�س لها ربط تقديري.
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وقد �أظهرت نتائج التحليل جلانب موارد ال�سلطة املحلية عدد ًا من امل�ؤ�شرات منها
مــــــــــــــــــا يلي:
�أ .ا�ستمرار اعتماد الوحدات الإدارية ب�شكل �أ�سا�سي على الدعم املركزي لتمويل
�أن�شطتها وتنفيذ خططها اال�ستثمارية حيث بلغت ن�سبة الدعم املركزي
(ج��اري – ر�أ�سمايل) بالإ�ضافة �إىل احل�صة من امل��وارد العامة امل�شرتكة
واملنح اخلارجية الر�أ�سمالية ( )% 92.20من موارد ال�سلطة املحلية خالل
عام 2009م ،يف الوقت الذي بلغت ن�سبة املوارد املحلية ( )% 7.80فقط
وهي الن�سبة الأدن��ى منذ العام 2002م (با�ستثناء عام 2008م) الأمر
ال��ذي ي�شري �إىل ا�ستمرار مظهر هام من مظاهر االختالالت الهيكلية يف
موازنة ال�سلطة املحلية وتباين هذا االختالل بالزيادة �أو النق�ص من وحدة
�إدارية �إىل �أخرى واملبني تفا�صيل ذلك بالتقرير التف�صيلي.
ب .حققت املوارد الزكوية �صايف زيادة بلغت ( )1.2مليار ريال بن�سبة زيادة
قدرها ( )% 13من تقديرات املوازنة البالغة ( )9.66مليار ريال ،وكذا
بزيادة قدرها ( )1.07مليار ريال وبن�سبة ( )% 11من املح�صل الفعلي
للعام املايل 2008م.
وجتدر الإ�شارة يف هذا ال�صدد �إىل �أن عدد ًا من الأوعية الزكوية قد �شهدت نق�صاً
يف حت�صيالتها مقارنة بالربط املقدر كما لوحظ التايل:
» »عدم تنا�سب املوارد املح�صلة من زكاة الفطر خالل العام املايل 2009م
والبالغة ( )1.13مليار ريال مع عدد �سكان اجلمهورية ،حيث �أظهرت نتائج
املراجعة �أن ( )% 67من ال�سكان مل يتم حت�صيل الزكاة امل�ستحقة عليهم
و�أن ( )% 33منهم فقط هم الذين مت حت�صيل زكاتهم.
» » ا�ستمرار تزايد حجم البواقي الزكوية يف عدد من الوحدات الإدارية نظر ًا
ل�ضعف االهتمام بدرا�سة �أ�سبابها وو�ضع احللول الالزمة ملعاجلتها �أو ًال ب�أول،
وبهذا ال�صدد فقد وقف اجلهاز على حوايل ( )7مليارات ريال من املوارد
الزكوية غري املح�صلة يف عدد ( )13حمافظة.
» »ا�ستمرار تركز معظم املتح�صالت من املوارد الزكوية يف �أمانة العا�صمة،
ففي الوقت الذي بلغت فيه ن�سبة الرتكز ( )% 51.93من �إجمايل املوارد
الزكوية خالل عام 2008م فقد تزايدت الن�سبة يف العام 2009م لت�صل
�إىل ( )% 54.09ويرجع ال�سبب يف ذلك �إىل ا�ستمرار �أمانة العا�صمة
يف حت�صيل موارد زكاة الباطن امل�ستحقة على كبار املكلفني من م�ؤ�س�سات
و�شركات القطاع اخلا�ص والعام واملختلط من مقراتها الرئي�سية املتواجدة
يف �أمانة العا�صمة واال�ستحواذ على تلك امل��وارد وحرمان املحافظات التي
تتواجد بها ف��روع لأول�ئ��ك املكلفني باملخالفة لقرار جمل�س ال ��وزراء رقم
( )224ل�سنة 2006م واملح�ضر التنفيذي للقرار املذكور املوقع من قبل
املحافظني ووزارة الإدارة املحلية يف فرباير 2006م ،كما �أن تو�صيات
جمل�س النواب وتقارير اجلهاز قد �أكدت على جتاوز ذلك الو�ضع حر�ص ًا على
ح�صول كل حمافظة على مواردها الزكوية ومبا ي�ساهم يف رفع وترية التنمية
املحلية فيها.
ج� .شهدت املوارد املحلية لل�سلطة املحلية خالل العام 2009م حت�سن ًا ن�سبياً
بلغ ( )% 17مقارنة مبوارد عام 2008م ،ورغم ذلك ف�إن امل�ؤ�شرات ت�ؤكد
جمدد ًا على �أن تلك الن�سبة ما تزال متدنية حيث �أنها مل تتجاوز ()% 7.8
من �إجمايل م��وارد ال�سلطة املحلية ون�سبة ( )% 2.3من �إجمايل املوارد [  ] 2االستخدامات
العامة للدولة وكل ذلك يرجع �إىل تدين قدرة وحدات ال�سلطة املحلية على
تنمية مواردها الأمر الذي ال ميكنها من �إدارة ال�ش�أن املحلي وفق ًا ملتطلبات بلغت اال�ستخدامات الفعلية لل�سلطة املحلية للعام املايل 2009م ( )330مليار
قانون ال�سلطة املحلية والئحته التنفيذية مبا يت�ضمنه من اال�ستقاللية املطلوبة ريال ب�صايف جتاوز بلغ ( )4.74مليار ريال بن�سبة جتاوز قدرها ()% 1.5
عن ال�سلطة املركزية وميثل هذا �إخال ًال بجوهر نظام ال�سلطة املحلية.
د .ا�ستمرار الق�صور يف ن�شاط بع�ض الأجهزة التنفيذية التابعة لل�سلطة املحلية
يف متابعة وحت�صيل املوارد املحلية وامل�شرتكة عالوة على عدم ا�ستكمال فتح
العديد من فروع تلك الأجهزة خالل عام 2009م مما �سبب يف ا�ستمرار
ظهور وتزايد عدد من الظواهر ال�سلبية التي تقلل من فر�ص تنمية املوارد
املحلية ومنها ما يلي:
ً
ً
» »ظهور نق�ص ملحوظ يف موارد ( )43م�صدرا �إيراديا خالل العام 2009م
مقارنة بتقديرات املوازنة وب�إجمايل مبلغ نق�ص قدره ( )4.44مليار ريال.
» » �إهمال حت�صيل بع�ض �أن��واع الر�سوم ( 30نوع ًا) يف عدد من الوحدات
الإدارية وعدم تفعيل م�صادرها الإيرادية.
» »ا�ستمرار زيادة قيمة النق�ص يف املوارد الفعلية لعدد ( )28م�صدر ًا �إيرادي ًا
باملقارنة مع ح�صيلتها الفعلية خالل العام 2008م وب�إجمايل نق�ص قدره
( )1.41مليار ريال.
ه �ـ .بلغت امل ��وارد امل�شرتكة املح�صلة وغ�ير امل��وزع��ة على ال��وح��دات الإداري ��ة
(مديريات) من قبل مراكز املحافظات ( )1.45مليار ريال الأمر الذي من
�ش�أنه الت�أثري �سلب ًا على القدرة التمويلية للوحدات الإداري��ة باعتبار �أن تلك
املوارد من �أهم م�صادر متويلها.
هذا وقد رافق عملية تنفيذ موازنة ال�سلطة املحلية يف جانب املوارد للعام املايل
2009م عدد من التجاوزات متكن اجلهاز من ر�صد عدد منها وكما يلي:
�أ� .صدور قرارات ولوائح مركزية وحملية بخ�صم وتوريد بع�ض موارد ال�سلطة
املحلية �إىل ح�سابات �صناديق النظافة وبع�ض احل�سابات اخلا�صة.
ب .عدم التزام كل من �صندوق ت�شجيع الإنتاج الزراعي وال�سمكي و�صندوق
الن�شء وال�شباب والريا�ضة و�صندوق �صيانة ال�ط��رق واجل���س��ور بتوريد
م�ستحقات الوحدات الإداري��ة من امل��وارد العامة امل�شرتكة املت�أخرة لديها
والبالغ ر�صيدها يف 2009/12/31م حوايل ( )6مليارات ريال.
ج .عدم التزام الدوائر اجلمركية يف املنافذ البحرية والربية يف حمافظات
(ع��دن ،احلديدة ،ح�ضرموت) بتح�صيل الر�سوم امل�ستحقة على الطرود
الوا�صلة عرب تلك املنافذ والبالغة �أكرث من ( )3مليارات ريال خالل عام
2009م.
د .قيام �إدارات املرور باملحافظات بتجنيب مبالغ من �إيرادات ر�سوم غرامات
املخالفات املرورية بن�سب تراوحت ما بني ( )% 50 - % 30من الر�سوم
املح�صلة ،وقد بلغ �إجمايل ما �أمكن الوقوف عليه منها خالل العام املايل
2009م مبلغ ( )213مليون ريال باملخالفة لأحكام الفقرة (�أ) من املادة
( )125من قانون ال�سلطة املحلية رقم ( )4ل�سنة 2000م واملادة ()21
من القانون املايل رقم ( )8ل�سنة 1990م وتعديالته.
هـ .ق�صور يف م�ستوى �أداء بع�ض الأجهزة التنفيذية بالوحدات الإدارية ملتابعة
وحت�صيل بع�ض الإي��رادات امل�ستحقة واملت�أخرة لدى الغري ،وقد بلغ �إجمايل
ما �أمكن الوقوف عليه حتى نهاية العام املايل 2009م ( )3.5مليار ريال
ومبلغ (� )106ألف دوالر �أمريكي.

37

أنشطة وفعاليات
38

من تقديرات املوازنة البالغة ( )325مليار ريال وقد �شهدت ا�ستخدامات العام
امل��ايل 2009م من��و ًا �إيجابي ًا عن عام 2008م بلغ ( )14.37مليار ريال
وبن�سبة منو بلغت (.)% 4
وعلى هذا ال�صعيد فقد �أظهرت �أعمال مراجعة وتقييم نتائج التنفيذ الفعلي
ال�ستخدامات ال�سلطة املحلية عدد ًا من امل�ؤ�شرات �أهمها ما يلي:
�أ .ا�ستمرار ا�ستحواذ اال�ستخدامات اجلارية على ما ن�سبته ( )% 84.3من
�إجمايل ا�ستخدامات ال�سلطة املحلية ،كما مثلت ا�ستخدامات الباب الأول
( أ�ج��ور وتعوي�ضات العاملني) ن�سبة ( )% 76من �إجمايل اال�ستخدامات
الفعلية لل�سلطة املحلية الأمر الذي ي�شري �إىل �أن موازنة ال�سلطة املحلية ال
تلبي الطموحات التنموية للمجتمعات املحلية و�إنها ما زالت موازنة ت�شغيلية
يف معظمها ملواجهة نفقات الأجور واملرتبات يف وحدات ال�سلطة املحلية ،ي�ؤكد
ذلك حقيقة �أن ن�سبة الإنفاق اال�ستثماري مل تتجاوز ( )% 15.7من �إجمايل
اال�ستخدامات الفعلية لل�سلطة املحلية لعام 2009م.
وق��د راف��ق عملية تنفيذ موازنة اال�ستخدامات اجلارية لل�سلطة املحلية للعام
2009م عدد من التجاوزات من �أهمها ما يلي:
» »�صرف معظم االعتمادات املخ�ص�صة لبند ال�ضيافة وبنود �أخرى والبالغة
( )1.72مليار ري��ال يف �شكل م�ستحقات �شهرية ،نقدية ثابتة لقيادات
ال�سلطة املحلية باملخالفة للقانون املايل والالئحة املالية لل�سلطة املحلية
وقواعد تنفيذ املوازنة العامة للدولة للعام املايل 2009م.
» »�صرف مبالغ دون ا�ستكمال التوثيق امل�ستندي لعمليات �صرفها وقد بلغ ما
�أمكن الوقوف عليه مبلغ ( )796.24مليون ريال يف عدد ( )13حمافظة.
» »ال�صرف لغري ا ألغ��را���ض املخ�ص�صة مببلغ ( )298مليون ري��ال يف عدد
( )16حمافظة وهو ما �أمكن للجهاز الوقوف عليه.
» »ع��دم ال �ت��زام معظم املجال�س املحلية ع�ل��ى م�ستوى م��راك��ز املحافظات
واملديريات بقرار جمل�س الوزراء رقم ( )249ل�سنة 2002م املعدل بقرار
جمل�س الوزراء رقم ( )300ل�سنة 2008م ب�ش�أن نظام املكاف�آت ال�شهرية
للأمناء العامني ور�ؤ�ساء اللجان املتخ�ص�صة للمجال�س املحلية ،حيث لوحظ
ا�ستمرار قيام تلك املجال�س ب�صرف املكاف�أة ال�شهرية للم�شمولني بالقرار
عالوة على ما يتقا�ضون من مرتبات من جهات �أعمالهم الأ�صلية ،وقد بلغ
�إجمايل ما �أمكن للجهاز الوقوف عليه مبلغ ( )68.19مليون ريال يف عدد
( )9حمافظات.
» »�صرف مبلغ ( )687مليون ريال مقابل م�شرتيات وتنفيذ �أعمال �صيانة
وترميمات دون �إتباع الإج ��راءات املن�صو�ص عليها يف قانون املناق�صات
واملزايدات واملخازن احلكومية رقم ( )23ل�سنة 2007م.
ب .على الرغم من توا�ضع الن�سبة التي ميثلها جانب النفقات اال�ستثمارية
يف تقديرات م��وازن��ة ال�سلطة املحلية للعام 2009م ( )% 18ومببلغ
( )58.16مليار ريال� ،إال �أنه ظهر وفر بحوايل ( )6.2مليار ريال بن�سبة
( )% 10.7من تقديرات املوازنة الأمر الذي ي�شري �إىل ا�ستمرار �ضعف
قدرة وحدات ال�سلطة املحلية على ا�ستيعاب املوارد املتاحة و�إن�شاء امل�شروعات
الالزمة لإقامة البنية التحتية التي حتتاجها املجتمعات املحلية.
وعلى ال�سياق ذاته فقد ظهر �ضعف يف م�ستوى ا�ستفادة عدد من الوحدات الإدارية
من املبالغ املخ�ص�صة لتنفيذ امل�شاريع اال�ستثمارية املقدمة من بع�ض املنظمات
الدولية للعام املايل 2009م حيث بلغ الر�صيد غري امل�ستفاد منه نهاية العام
( )109.6مليون ريال.
وكذلك احلال بالن�سبة للر�صيد الرتاكمي املرحل من العام املايل 2008م حيث
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بلغ الر�صيد يف نهاية العام املايل 2009م ( )19.7مليار ريال مل تتم اال�ستفادة
منه وجرى ترحيله �إىل موازنة العام املايل 2010م.
وقد رافق عملية تنفيذ الربنامج اال�ستثماري لل�سلطة املحلية خالل العام املايل
2009م بع�ض التجاوزات متكن اجلهاز من الوقوف على عدد منها وكما يلي:
» »�صرف مبلغ ( )10مليار ري��ال على عدد ( )1450م�شروع غري مدرج
بالــمـــــــــوازنة.
» »عدم تنفيذ عدد ()3.153م�شرو ًع مدرج باملوازنة بلغت اعتماداتها املقدرة
( )19مليار ريال.
» »تعرث عدد ( )241م�شروع بلغ املن�صرف عليها حتى نهاية العام املايل
2009م مبلغ ( )3.3مليار ريال ومبلغ (� )46.7ألف دوالر �أمريكي.
» » �صرف مبلغ ( )1.06مليار ريال خ�صم ًا على اعتمادات امل�شاريع ملواجهة
�أغرا�ض ال �صلة لها بامل�شاريع ويغلب عليها الغر�ض الت�شغيلي مثل املكاف�آت
وامل�ساعدات والإيجارات ،وذلك حتت م�سمى م�شاريع� ،إ�ضافة �إىل نفقات
ذات طابع تريف مثل ال�سيارات والأثاث.

[  ] 3القوى الوظيفية:
وفيما يتعلق بالقوى الوظيفية بالوحدات الإدارية خالل العام املايل 2009م فقد
تبني وجود عدد من احلاالت الوظيفية غري م�ستفاد منها تتحمل املوازنة تكلفتها
املالية دون عائد يذكر ،وقد وقف اجلهاز على عدد ( )7.873من تلك احلاالت
على �سبيل املثال ب�إجمايل تكلفة �سنوية بلغت ( )3.67مليار ريال وكما يلي:
�أ .عدد ( )1.093حالة انقطاع.
ب .عدد ( )2.495حالة وفاة وبلوغ �أحد الأجلني مل يتم ت�سوية �أو�ضاعهم
التقاعدية.
ج .عدد ( )1.449حالة قوى فائ�ضة.
د .عدد ( )1.577حالة تفرغ يف املنظمات اجلماهريية ومرافقني ل�شخ�صيات
ووجاهات اجتماعية وغريها.
هـ .عدد ( )1.259حالة نقل �إداري مل ت�ستكمل �إج��راءات النقل املايل �إىل
املحافظات املنقولني �إليها بالإ�ضافة �إىل حاالت انتداب غري قانونية.
الموازنة الوظيفية لوحدات السلطة
المحليـــــــــة:
متكن اجلهاز من ر�صد ع��دد من املخالفات رافقت تنفيذ إ�ج ��راءات املوازنة
الوظيفية للعام املايل 2009م يف بع�ض وحدات ال�سلطة املحلية نورد منها ما يلي:
1.1تدخل املحافظني والهيئات الإدارية للمجال�س املحلية يف �إجراءات التوظيف.
2.2عدم الإعالن عن عدد من الوظائف يف ال�صحف الر�سمية.
3.3تغيري خطط االحتياج املقدمة من الأجهزة التنفيذية والوحدات الإداري��ة
(م��دي��ري��ات) بهدف إ�ت��اح��ة فر�صة التوظيف لأ�شخا�ص ذوي م��ؤه�لات ال
تتنا�سب مع خطط االحتياج.
4.4توظيف �أ�شخا�ص هم �أ�ص ًال ملتحقون باخلدمة العامة (مدنية – ع�سكرية)
مبعنى �إن�شاء حاالت �إزدواج جديدة.
5.5توظيف حاالت مل تخ�ضع للمفا�ضلة.
6.6التوظيف مبوجب وثائق غري مكتملة ويف �أحيان �أخرى بدون وثائق.
�7.7إدخال بيانات غري �صحيحة �إىل قاعدة املفا�ضلة تتنا�سب مع �شروط االختيار
بهدف توجيه نظام املفا�ضلة الختيار �أ�شخا�ص معينني.

ثاني ًا :مؤشـــــــرات عن نتـــــــــائج
تنفيذ موازنات الوحدات المستقلة
والملحقة والصناديق الخاصة للعام
المالي 2009م:

�1.1أ�سفر التنفيذ الفعلي ملوازنات الوحدات امل�ستقلة وامللحقة وال�صناديق اخلا�صة
لكل من املوارد واال�ستخدامات اجلارية والر�أ�سمالية لل�سنة املالية 2009م
عن مبلغ ( )703.7مليــــــــار ريـــــــــــال بزيادة قدرها ( )314.7مليار
ريال بن�سبة ( )% 81مقارنة بالعام ال�سابق.
2.2الق�صور يف الآليات املتبعة من قبل بع�ض الوحدات وال�صناديق ملتابعة وحت�صيل
مواردها الأمر الذي �أثر �سلب ًا على حت�صيل تلك املوارد يف املواعيد املحددة
فقد بلغ �إجمايل املوارد امل�ستحقة لبع�ض الوحدات وال�صناديق وفق ًا ملا �أمكن
الوقوف عليه كما يف 2009/12/31م مبلغ ( )13مليار ريال.
3.3عدم ح�صول كل من امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية و�صندوق تقاعد
الداخلية علي �أي عوائد عن املبالغ امل�ستثمرة يف ال�شركة ال�سعودية للخدمات
الطبية البالغ قيمتها ( )2.6مليـــــــــــار ريـــــــــــال منذ تاريخ امل�ساهمة يف
عام 2004م.
بالإ�ضافة �إىل ا�ستمرار الهيئة العامة للت�أمينات واملعا�شات يف زيادة قيمة م�ساهمتها
يف ال�شركة اليمنية الليبية القاب�ضة عام �إثر �آخر على الرغم من �ض�آءلة العوائد
املحققة �سنوي ًا.
4.4حتقيق بع�ض ال�صناديق اخلا�صة وفورات يف البنود املرتبطة بتنفيذ الأن�شطة
التي �أن�شئت من �أجلها تلك ال�صناديق ومببلغ ()14.6مليار ري��ال بن�سبة
( )% 43.5من �إجمايل التقديرات املعتمدة لتلك البنود.
5.5ظهور وفورات يف ا�ستخدامات الباب الرابع اكت�ساب الأ�صول الثابتة وم�شروعات
قيد التنفيذ يف بع�ض الوحدات وال�صناديق اخلا�صة ومببلغ ( )2.8مليار ريال
بن�سبة ( )% 75من التقديرات املعتمدة لها الأمر الذي يعك�س مدى توا�ضع
املنفذ من تلك امل�شروعات خالل العام وباملقابل فقد حققت بع�ض الوحدات
وال�صناديق اخلا�صة جتاوز يف بع�ض بنود الإنفاق اجلاري.
6.6الزالت الهيئة العليا للأدوية وامل�ستلزمات الطبية تعاين من اختالالت تنظيمية
وت�شريعية حتد من قدرتها على تنفيذ الأهداف التي �أن�شئت من �أجلها نتيجة
لعدم �إ�صدار بع�ض الت�شريعات القانونية التي تنظم عمل الهيئة من ناحية
وغياب دور الهيئة يف ت�سجيل وتنظيم ا�سترياد ع��دد من �أ�صناف الأدوي��ة
وامل�ستلزمات والأجهزة الطبية من ناحية �أخرى.
7.7قيام �صندوق الرعاية االجتماعية ب�صرف مبلغ ( )1.4مليار ريال تكاليف
جلان امل�سح امليداين املنفذ خالل عامي 2009 ،2008م ..ومع ذلك مل
يتم اعتماد التقرير النهائي لعملية امل�سح و�إ�صداره حتى تاريخه على الرغم
من �أهمية ذلك يف و�ضع اخلطط امل�ستقبلية للتخفيف من الفقر.
8.8قيام �صندوق الت�شجيع الزراعي بتخ�صي�ص مبلغ ( )2.5مليار ريال لتمويل
م�شاريع �سمكية ومت �إيداعه يف بنك الت�سليف الزراعي يف حني �أن وزارة الرثوة
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8.8توظيف �أ�شخا�ص غري متواجدين على �أرا�ضي اجلمهورية.
9.9توظيف ذكور خ�صم ًا على درجات هي خم�ص�صة �أ�ص ًال للإناث واملعاقني.
�1010إ�سقاط �أ�سماء متقدمني من قاعدة البيانات حتت مربر عدم ا�ستيفائهم
للوثائق يف حني ثبت أ�ن��ه �سبق و�أن مت منحهم �شهادات القيد مبا يثبت
ت�سليمهم لكافة الوثائق املطلوبة.

ال�سمكية مل تقم مبوافاة ال�صندوق بخطة حتدد امل�شاريع التي �سيتم مواجهة
تنفيذها من هذا املبلغ ومواقعها والتكلفة التقديرية لكل م�شروع.
9.9قيام امل�سئولني يف �صندوق رعاية الن�شء وال�شباب والريا�ضة بال�صرف
ملجاالت و�أغرا�ض ال عالقة لها بالأهداف التي �أن�شء من �أجلها ال�صندوق
بلغ ما مت �صرفه على النحو املذكور ( )490مليون ريال ،ويف املقابل لوحظ
البطء يف تنفيذ العديد من امل�شاريع ال�شبابية والريا�ضية املدرجة يف موازنة
ال�صندوق عام �إثر �آخر حيث بلغ قيمة الأعمال التي مل يتم تنفيذها مبلغ
( )261.4مليون ريال وبن�سبة ( )% 56.6من �إجمايل االعتمادات
املر�صودة لتنفيذ تلك امل�شاريع يف موازنة ال�صندوق للعام 2009م.
1010على الرغم من وجود �إ�سرتاتيجية مقرة للتخل�ص من النفايات ال�صلبة و�أي
خملفات تقوم بجمعها �صناديق النظافة �إال �أن تنفيذ هذه الإ�سرتاتيجية
التزال حمدودة حيث مل يقم بتنفيذها معظم �صناديق النظافة� ..إ�ضافة �إىل
ما يـــــــــــــــــــــــــــلي:
» »عدم توفر مواقع (مقالب) منا�سبة لتجميع القمامة حيث الزال��ت معظم
املقالب احلالية قرب املناطق الزراعية وال�سكنية ،كما �أن التخل�ص من
النفايات ال تتم بطريقة علمية من خالل طرح مو�ضوع عملية التخل�ص من
النفايات يف مزايدات �أمام �شركة متخ�ص�صة لال�ستفادة من تلك النفايات
مقابل احل�صول على عوائد مالية لل�صناديق �إمنا تتم عن طريق الإحراق
وبالتايل تتحمل ال�صناديق تكاليف ا إلح��راق وتكاليف بع�ض الآليات التي
حترتق �أثناء حرق تلك النفايات.
» » قلة اجلهود املبذولة من قبل �صناديق النظافة ملتابعة خمالفات الور�ش
املتعلقة بالتخل�ص من الزيوت والإطارات.
» » عدم االهتمام بال�صيانة الدورية ملعدات النظافة بالإ�ضافة �إىل عدم الت�أمني
عليها وعلى وجه اخل�صو�ص املعدات دائمة احلركة التي يتم ا�ستخدامها يف
و�سط املدن.
» »اقت�صار �أعمال النظافة املنفذة من قبل �صناديق النظافة يف مراكز املدن
الرئي�سية حيث يتم ت�سخري �إمكانيات تلك ال�صناديق للقيام بذلك ي�أتي ذلك
يف ظل عدم �إن�شاء �صناديق النظافة يف معظم املدن الرئي�سية والثانوية التي
يوجد بها �أن�شطة تتطلب �إن�شاء مثل هذه ال�صناديق.
» »اال�ستمرار يف �إن�ف��اق م��وارد �صناديق النظافة والتح�سني ومببالغ كبرية
يف جماالت و�أغرا�ض ال عالقة لها بالأهداف التي �أن�شئت من �أجلها تلك
ال�صناديق باملخالفة لأحكام املادتني ( )13 ،5من القانون رقم ()20
ل�سنة 1999م ب�ش�أن �إن�شاء �صناديق نظافة وحت�سني امل��دن ،حيث بلغ
�إجمايل ما مت �إنفاقه خالل العام 2009م يف عدد (� )18صندوق مبلغ
( )1.2مليار ري��ال وبن�سبة ( )% 9من �إجمايل ا�ستخدامات �صناديق
النظافة للعام املذكور.
» »ا�ستمرار بع�ض ال�صناديق بفر�ض وحت�صيل ر�سوم غري قانونية حتت م�سمى
(النظافة والتح�سني) خالف ًا للر�سوم املحددة بالالئحة التنفيذية للقانون
رقم ( )20ل�سنة 1999م ب�ش�أن �إن�شاء �صناديق نظافة وحت�سني املدن
وق ��رار جمل�س ال���وزراء رق��م ( )167ل�سنة 1999م ،وم��ن ذل��ك على
�سبيل املثال ما مت حت�صيله خالل العام 2009م يف عدد (� )8صناديق
مبلغ( )103مليون ريال.
» »تراكم الأر�صدة املدينة لل�صناديق لدى الغري دون وجود م�صادقات ت�ؤيدها
بلغ ما �أمكن ح�صره منها كما يف 2009/12/31م ( )698مليون ريال.
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أنشطة وفعاليات

ثالثا :المؤشرات العامة لنتائج تنفيذ
موازنات وحدات القطاع االقتصادي:

�أظهرت نتائج احل�سابات اخلتامية ملوازنات وحدات القطاع االقت�صادي لل�سنة
املالية 2009م عن �إجمايل ع��ام لال�ستخدامات وامل��وارد بلغت ()2676
مليار ريال وبنق�ص بحوايل ( )1302مليار ريال عن تقديرات املوازنة البالغة
( )3978مليار ريال ،كما تقل عن العام ال�سابق بحوايل ( )690.8مليار ريال
وبن�سبة (.)% 20.51
وقبل التطرق �إىل �أه��م امل��ؤ��ش��رات العامة لنتائج تنفيذ م��وازن��ات وح��دات القطاع
االقت�صادي ف�أنه البد من الت�أكيد على جملة من الإي�ضاحات املتعلقة باالختالالت
املزمنة التي ت�شوب �إعداد وتنفيذ تلك املوازنات والتي تربز من خالل امل�ؤ�شرات التــالية:
1.1التفاوت يف مبالغ ون�سب االنحرافات احلا�صلة يف التنفيذ الفعلي مقارنة
بتقديرات املوازنة �سوا ًء على امل�ستوى الكلي �أو على م�ستوى الوحدات وذلك
فيما يتعلق باالنحرافات على امل�ستوى الإجمايل للموازنة �أو الأب��واب والتي
تفرغ املوازنة من كونها �أداة رقابة والتي تعود �أ�سبابها �إىل جانبني:
» »اولهما يخت�ص ب�أ�س�س �إعداد املوازنة حيث ان التقديرات الواردة باملوازنات ال
تت�سم باملو�ضوعية وال يتم اال�ستناد عند �إعدادها �إىل الأ�س�س العلمية و ب�شكل
يتعار�ض مع وظيفتها الأ�سا�سية باعتبارها �أداة تخطيطية ترتجم اخلطط
ال�سنوية للوحدات مبا يتفق و�أهداف اخلطة العامة ،االمر الذي يفقد موازنات
الوحدات االقت�صادية لأهداف وا�ضحة وواقعية ب�شان رفع كفاءة الأداء املايل
�سوا ًء فيما يتعلق برت�شيد الإنفاق �أو تنمية املوارد من م�ؤ�شرات ذلك:
 الرتاجع يف معدالت الربحية امل�ستهدفة على امل�ستوى الكلي لوحدات القطاع
االقت�صادي من �سنة �إىل �أخرى.
 الت�صاعد امل�ستمر يف تقديرات �أعانة �سد العجز اجلاري من �سنة لأخرى
ا ألم��ر ال��ذي يكر�س ملبد�أ االعتماد على ال��دول��ة يف كثري من الوحدات
االقت�صادية والتي مل حتقق �إال خ�سائر متزايدة من عام �إىل �آخر ب�سبب
عدم تر�شيد �إنفاقها �أو تنمية مواردها.
و�أود الت�أكيد هنا ب�أهمية الدعم احلكومي لإعانة �سد العجز اجلاري لغر�ض حتقيق
الأهداف االجتماعية ومتطلباتها �إال �أن الأمر ي�ستلزم تبني �إجراءات فعالة للحد
من النفقات الغري مرتبطة بالت�شغيل والعمل على تنمية املوارد الذاتية للوحدات
وحت�سني جودة املنتج �أو اخلدمة املقدمة والعمل على تقنني الإعانات املقدمة �إال
للحاالت ال�ضرورية ومبا ي�سهم يف تخفيف العبء املايل على كاهل الدولة.
» »اما اجلانب ا آلخ��ر فيتعلق ب��إج��راءات تنفيذ امل��وازن��ات وما ي�صاحبه من
حمدودية االل�ت��زام ب�أ�س�س وقواعد و إ�ج ��راءات تنفيذ امل��وازن��ة يف وح��دات
القطاع االقت�صادي والت�ساهل يف تنفيذ تلك القواعد والإجراءات.
وبذلك ف�إن اال�ستناد على تقديرات املوازنة ملقارنة م�ستوى التنفيذ يعد �أمرا ال
جدوى منه.
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وظيفتها كو�سيلة للم�ساءلة الإدارية.
�4.4أما الإي�ضاح الأخري يتعلق بعدم التزام الوحدات ب�إقفال ح�ساباتها يف املواعيد
القانونية الأمر الذي ينعك�س على �صحة الأرقام الواردة باحل�سابات اخلتامية
على م�ستوى العديد من الوحدات باعتبار �أن تلك الأرقام غري نهائية و�أنها
قابلة للتعديل بعد �إجراء الت�سويات عند �إقفال ح�ساباتها والذي يتم يف اغلب
الأحوال بعد �صدور احل�سابات اخلتامية املقدمة من وزارة املالية الأمر الذي
ي�ؤدي �إىل عدم تطابق الأرقام الواردة يف احل�سابات اخلتامية مع بياناتها
الفعلية من واقع �سجالت تلك الوحدات.

األخ/رئيس مجلس النواب
اإلخوة/أعضاء هيئة رئاسة المجلس
اإلخوة/أعضاء المجلس

وفيما يلي ن�ستعر�ض �أه��م امل�ؤ�شرات حيال م�ستوى تنفيذ موازنات
وحدات القطاع االقت�صــــــــــــــــــادي:
1.1بلغ فائ�ض الن�شاط اجل��اري من واق��ع بيانات احل�سابات اخلتامية لوحدات
القطاع االقت�صادي لل�سنة املالية  2009ح��وايل ( )103.97مليار ريال
وبن�سبة نق�ص قدرها ( )% 20.6وبحوايل ( )27مليار ريال عن تقديرات
املوازنة للفائ�ض والبالغة ( )130.9مليار ريال ،الأمر الذي انعك�س ً
�سلبا
يف انخفا�ض ح�صة احلكومة من الفائ�ض بحوايل ( )3.98مليار ريال ً
تقريبا
وبن�سبة ( )% 5.7من تقديرات املوازنة والبالغة ( )70.2مليار ريال ،يف
اجلانب الأخر من املوازنة اجلارية فقد ارتفع مقدار العجز يف الن�شاط اجلاري
لوحدات القطاع االقت�صادي بحوايل( )28مليار ريال وبن�سبة ()% 119.6
من تقديرات املوازنة للعجز والبالغ ( )23.6مليار ريـــــــال.

ويالحظ يف هذا اجلانب ما يلي:

•عدم التزام عدد من الوحدات ب�إعادة توزيع الفائ�ض حيث مت تدوير الفائ�ض
�إىل ال�سنة القادمة كما يف امل�ؤ�س�سة االقت�صادية اليمنية و�شركة م�صايف عدن.
•ال تلتزم العديد من الوحدات ب�سداد ح�صة احلكومة من فائ�ض الن�شاط اجلاري
حيث بلغ امل�سدد خالل العام 2009م وفقا ملا تظهره نتائج تنفيذ املوازنة العامة
للدولة للعام 2009م بحوايل ( )72.18مليار ري��ال وذل��ك مقابل ح�صة
احلكومة من فائ�ض الن�شاط اجلاري عن العام 2009م وكذا الأعوام ال�سابقة
�إال �أن املالحظ بان ما مت �سداده على امل�ستوى الإجمايل مل يتجاوز الر�صيد املتبقي
من احل�صة حتى نهاية العام 2008م والبالغ ( )75.49مليار ريال.
•بلغ املن�صرف من احلكومة �إعانة ل�سد العجز اجلاري للوحدات االقت�صادية للقطاع
العام خالل العام املايل 2009م ( )20.92مليار ريال وبنق�ص عن تقديرات
املوازنة مببلغ ( )1.91مليار ريال وبن�سبة ( ،)% 8كما انخف�ض عن العام ال�سابق
بحوايل ( )1.2مليار ريال وبن�سبة ( ...)% 5.4وبالرغم مما تربزه نتائج تنفيذ
موازنات وحدات القطاع االقت�صادي من حت�سن يف مقدار الإعانة املن�صرفة ل�سد
العجز اجلاري �إال �أنها ال تعك�س حت�سن يف الأداء املايل لتلك الوحدات فبالرغم من
النق�ص يف الإعانة املن�صرفة لعدد ( )23وحدة اقت�صادية بحوايل ( )2.67مليار
ريال �إال �أن العجز املرحل لتلك الوحدات بلغ ( )3.6مليار ريال
يف املقابل فقد مت �صرف �أعانه �سد العجز اجلاري لثالث وحدات اقت�صادية دون
ان يعتمد لها باملوازنة بحوايل ( )1.3مليار ريال.

�2.2إىل جانب االختالالت الهيكلية التي تعاين منها العديد من وحدات القطاع
االقت�صادي فانه توجد �أي�ض ًا العديد من العوامل اخلارجية التي تنعك�س �سلب ًا
على م�ستوى �أداء تلك الوحدات.
� 3.3ضعف دور جمال�س الإدارات لتلك ال��وح��دات وذل��ك على �أعمال وخطط
وبرامج الإدارات التنفيذية للوحدات وكذا عدم املتابعة والتقييم امل�ستمر
لنتائج �أعمالها ور�صد �أي انحرافات و�إ�صدار التوجيهات الالزمة للمعاجلة
ً
�أوال ب�أول وم�ساءلة وحما�سبة �أي مق�صرين �أو متهاونني يف �أداءهم وواجباتهم جدير بالإ�شارة بان النتائج التي �أظهرتها احل�سابات اخلتامية حيال فائ�ض
وم�س�ؤولياتهم .الأمر الذي افرغ املوازنة من كونها �أداة رقابية ،ويفقدها من الن�شاط وكذا عجز الن�شاط ال تعد نهائية لعدم اجناز القوائم املالية للعديد
العدد  22/21دي�سمرب 2010م

�2.2أ�سفر تنفيذ املوازنة اجلارية عن حتقق وفر كبري يف الإنفاق اجلاري الفعلي
(بدون الفائ�ض) لعام 2009م بلغ حوايل ( )1273مليـــــــــار ريال بن�سبة
( )% 38من الربط املعتمد ،ومن �ضمن مكونات هذا الإنفاق جمموعة
(امل�شرتيات بغر�ض البيع) التي حققت وفر ًا بحوايل ( )1250مليار ريال
بن�سبة ( )% 45من الربط املعتمد ويف مقابل ذلك فقد حدث نق�ص يف املوارد
اجلارية الفعلية لعام 2009م عن املوارد امل�ستهدفة بحوايل ( )1328مليار
ريال وبن�سبة ( )% 38وترجع معظم �أ�سباب ذلك �إىل انخفا�ض الأ�سعار
العاملية للنفط اخلام وم�شتقاته يف العام 2009م ب�شكل كبري مقارنة بالأ�سعار
املقدرة باملوازنة والتي مت تقديرها على �أ�سا�س م�ؤ�شرات �أ�سعار النفط يف عام
2007م والن�صف الأول من عام 2008م حيث و�صلت الأ�سعار �إىل �أعلى
م�ستوياتها خالل تلك الفرتة.
ا ألم��ر ال��ذي ترتب عليه حتقيق كل من (�شركة م�صايف ع��دن ،ال�شركة اليمنية
للتكرير ،ال�شركة اليمنية لال�ستثمارات النفطية) نق�ص كبري يف (�إيرادات الن�شاط
اجلاري) عن التقديرات املعتمدة ،وقد قابل ذلك حتقيق تلك الوحدات لوفورات
كبرية يف ا�ستخدامات الباب الثاين (م�ستلزمات الإنتاج وم�شرتيات بغر�ض البيع)
بن�سبة ( )% 8( ،)% 24( ،)% 53على التوايل.
كما ترتب �أي�ض ًا على انخفا�ض الأ�سعار العاملية للنفط خ�لال ع��ام 2009م
انخفا�ض مقدار الدعم احلكومي للم�شتقات النفطية لهذا العام بحوايل ()292
مليار ريال بن�سبة ( )% 43عن الدعم الفعلي للعام ال�سابق 2008م.
3.3اختالل هيكل الإنفاق العام والذي يغلب عليه اجلانب اجلاري حيث بلغت ن�سبة
الإنفاق اجل��اري الفعلي لعام 2009م ( )% 80.93بينما ميثل الإنفاق
الر�أ�سمايل الفعلي لنف�س العام ( )% 19.07من �إجمايل اال�ستخدامات
الأمر الذي ال ين�سجم مع �أهداف ومتطلبات التنمية ال�شاملة.
4.4بالرغم من التح�سن الظاهر يف موازنات وح��دات القطاع االقت�صادي من
حيث زيادة الإعتمادات املالية املخ�ص�صة للم�شاريع قيد التنفيذ خالل عام
2009م البالغة حوايل ( )221.4مليار ريال مقارنة بالأعوام ال�سابقة..
�إال �أن موازنات الوحدات االقت�صادية منذ العام 2006م الزالت ت�سري يف
خط غري م��واز لأه��داف ومتطلبات اخلطة اخلم�سية الثالثة (– 2006
2010م)،حيث لوحظ عدم ت�ضمن تلك املوازنات اعتمادات مالية كافية
للعديد من امل�شاريع التنموية التي ت�ضمنتها اخلطة اخلم�سية الثالثة ،والتي
كثري منها مرحلة من اخلطط اخلم�سية ال�سابقة.
من جانب �آخ��ر فقد عك�س التنفيذ الفعلي لنفقات الباب الرابع (م�شاريع قيد
التنفيذ) وفقا ملا يظهره احل�ساب اخلتامي تراجع ًا ملحوظ ًا يف تنفيذ �أهداف
ومتطلبات الربنامج اال�ستثماري واخلطة اخلم�سية الثالثة على امل�ستوى العام
للوحدات االقت�صادية مقارنة مبا هو خمطط وبفعلي العام ال�سابق 2008م،
حيث بلغ التنفيذ الفعلي لتلك امل�شاريع ( )91.77مليار ري��ال وب�صايف وفر
بحوايل ( )129.68مليار ريال بن�سبة ( )% 58.6من الربط املعتمد البالغ
( )221.46مليار ريال وبنق�ص بلغ ( )30.66مليار ريال وبن�سبة ()% 25
مقارنة بفعلي العام ال�سابق البالغ ( )122.43مليار ريال.
وقد تركز الوفر وب�شكل كبري يف هذا الباب على بندي الآالت واملعدات واملباين
والإن�شاءات ،يف حني حقق بند ال�سيارات وو�سائل النقل جتاوز ًا يف الإنفاق مببلغ

مؤشرات األداء المالي لوحدات القطاع
االقتصادي:
بالرغم مما تظهره نتائج تنفيذ موازنة العام 2009م من م�ؤ�شرات �سلبية على
امل�ستوى الكلي لوحدات القطاع االقت�صادي واملتمثلة يف:
•تدين حاد يف الفائ�ض الكلي لوحدات القطاع االقت�صادي باملقارنة مع الأعوام
ال�سابقة حيث بلغ النق�ص يف الفائ�ض الكلي للن�شاط اجلاري حوايل ()5.4
مليار ريال وبن�سبة �سالبه ( )% 4.9من الفائ�ض املحقق للعام ال�سابق والبالغ
( )109.3مليار ري��ال ،وما انعك�س ذلك يف انخفا�ض ح�صة احلكومة من
الفائ�ض بحوايل ( )10.6مليار ري��ال وبن�سبة ( )% 13.8باملقارنة مع
العام ال�سابق.
•ارتفاع حجم اخل�سائر املحققة يف الن�شاط اجلاري بن�سبة ( )% 119.6عن
تقديرات املوازنة
•بلغ معدل العائد على الإنفاق الفعلي ن�سبة ( )% 2.53وبنق�ص عن امل�ستهدف
باملوازنة البالغ (.)% 3.21

الجهاز يعرض على مجلس النواب البيان الرقابي السنوي

من الوحدات ،كما ان احل�سابات اخلتامية مل تت�ضمن ق�سط الإه�لاك ال�سنوي
للموجودات الثابتة للعديد من الوحدات التي تتلقى �إعانات ل�سد العجز اجلاري،
و�إذا ما اخذ ذلك يف االعتبار فان العجز اجلاري �سريتفع عما هو ظاهر يف احل�ساب
اخلتامي مبقدار ق�سط الإهالك.

( )2.8مليار ريال وبن�سبة ( )% 863من الربط املعتمد ،ورغم امل�شرتيات
ال�سنوية لل�سيارات ومببالغ كبرية وبتجاوزات م�ستمرة عن التقديرات املعتمدة،
�إال �أنه يالحظ ا�ستمرار العديد من الوحدات االقت�صادية يف ا�ستئجار �سيارات
وو�سائل نقل من الغري.
كما لوحظ �أن التنفيذ الفعلي للم�شاريع قد ت�ضمن العديد من امل�شاريع غري
املخططة ،والتي مل تر�صد لها اعتمادات مالية �ضمن املوازنة ،الأمر الذي ي�شري
�إىل �أن ن�سبة الوفر املو�ضحة �أق��ل بكثري من حقيقتها ،مما ترتب عليه حدوث
انحراف كبري بني الأهداف املخططة �ضمن الربنامج اال�ستثماري وبني التنفيذ
الفعلي لتلك الأهداف وذلك ما ي�ؤثر �سلب ًا على �إمكانية تنفيذ �أهداف ومتطلبات
اخلطة اخلم�سية الثالثة خالل �سنوات عمرها.

�إال �أن نتائج تنفيذ موازنة العام 2009م مل تخلو من م�ؤ�شرات ايجابية باملقارنة مع
العام ال�سابق والتي تتلخ�ص يف التايل:

•�إن التدين يف الفائ�ض عن العام 2008م قابلة انخفا�ض يف عجز الن�شاط اجلاري
بحوايل ( )6.3مليار ريال وبن�سبة �سالبه ( )% 11عن العجز اجلاري للعام
ً
تقريبا (بعد ا�ستبعاد اثر �إ�ضافة �إعانة �سد
2008م والبالغ ( )58مليار ريال
العجز اجلاري املن�صر فة خالل العام 2008م �ضمن املوارد اجلارية)،
•وجود حت�سن طفيف يف معدل العائد على الإنفاق على امل�ستوى الكلي لوحدات
القطاع االقت�صادي حيث ارتفع من ( )% 1.86خالل العام 2008م �إىل
معدل ( )% 2.53يف العام 2009م.
وبالرغم من التح�سن الظاهر يف معدل العائد للإنفاق على امل�ستوى الكلي �إال �أن
هذا التح�سن ال يعود ب�صورة �أ�سا�سية �إىل التطور الإيجابي يف الأداء املايل لوحدات
هذا القطاع �أو حت�سن �إنتاجيتها �أو الكفاءة يف ا�ستخدام املوارد املتاحة ،حيث تف�صح
عملية التقييم لنتائج تنفيذ تلك الوحدات ملوازناتها عن بروز العديد من امل�ؤ�شرات
ال�سلبية والتي تختلف من جهة �إىل �أخرى كما �أنها ت�شرتك يف العديد من الوحدات.
حيث ترجع �أهم �أ�سباب التدين يف الأداء املايل ملعظم وحدات القطاع االقت�صادي
نتيجة للعديد من العوامل �أهمها:

1.1انخفا�ض م�ستوى الكفاءة يف ا�ستخدام املوارد املتاحة وما ميثله ذلك من �ضياع
ملوارد مالية �ضرورية ت�ؤدي �إىل ارتفاع كلفة الت�شغيل ،ومن ذلك ارتفاع ن�سبة
الفاقد الكهربائي ل�شبكة التوزيع والتي بلغت ( )% 26.5لعام 2009م ،وكذا
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ارتفاع ن�سبة الفاقد من املياه املنتجة والتي بلغت يف كل من (امل�ؤ�س�سة العـــــــــــامة
للمياه وال�صرف ال�صحي ،امل�ؤ�س�سة املحلية باملكال) ن�سبة (،)% 24.42
( )% 34.31على التوايل والتي تزيد عن املعدالت املعيارية واملخططة،
بالإ�ضافة �إىل ظ��اه��رة ال�ع�ج��وزات امل�ستمرة (ال�ف��اق��د) يف بع�ض ال�شحنات
للم�شتقات النفطية املوردة من م�صايف عدن �إىل من�ش�آت �شركة توزيع املنتجات
النفطية والتي بلغت قيمتها لعامي 2008م2009 ،م بعد خ�صم الن�سبة
امل�سموح بها حوايل ( )355( ،)274مليون ريال على التوايل مل يتم خ�صمها
من قيمة تلك ال�شحنات ،وكذلك وجود الفاقد البحري يف عدد من �شحنات
النفط اخلام الوارد �إىل �شركة م�صايف عدن باملقارنة بالن�سبة امل�سموح بها ،ومل
تقم ال�شركة باملطالبة بالتعوي�ض عن ذلك من ال�شركة الناقلة.
2.2ارتفاع حجم امل�ستخدم من بند (الوقود والزيوت والقوى املحركة) يف عدد
من الوحدات االقت�صادية ومن ذلك (م�صانع اال�سمنت احلكومية) العتمادها
على مادتي الديزل واملازوت كوقود للت�شغيل والتي ارتفعت �أ�سعارها� ،إ�ضافة
�إىل عدم وجود حمطة كهرباء خا�صة مب�صنع ا�سمنت الربح واعتماده على
اخلط العام للكهرباء مما ي�ؤدي �إىل ارتفاع حجم الإنفاق على هذا البند على
م�ستوى امل�ؤ�س�سة العامة للأ�سمنت وال��ذي بلغ مقداره خالل عام 2009م
حوايل( )23مليار ريال ليمثل ما ن�سبته ( )% 82.4من �إجمايل الإنفاق
للباب الثاين (م�ستلزمات الإنتاج).
3.3قيام العديد من الوحدات بالتوظيف بالتجاوز عن املوازنة الوظيفية املعتمدة
مما ي�ؤدي �إىل زيادة الأعباء املالية التي تتحملها تلك الوحدات وبالتايل وجود
عمالة فائ�ضة غري منتجة.
4.4املبالغة من قبل العديد من الوحدات يف بع�ض جوانب الإنفاق وبتجاوز كبري عن
ما هو معتمد يف املوازنة.
5.5انخفا�ض يف بع�ض القدرات الت�شغيلية للعديد من الوحدات وحتملها لأعباء
�إ�ضافية لقاء ذلك الق�صور ومن ذلك:
» »تعرث امل�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت ال�سلكية يف تغطية املناطق النائية وذلك
عن طريق �شبكة االت�صاالت الريفية التي تعد من �أهم �أهداف امل�ؤ�س�سة الأمر
الذي �أدى �إىل اال�ستمرار يف ا�ستئجار املحطات الف�ضائية والقنوات يف تغطية
تلك املناطق حيث بلغ حجم الإنفاق على ا�ستئجارها خالل عام 2009م ما
يتجاوز(مليار ريال).
بالإ�ضافة �إىل انخفا�ض �إنتاجية اخلطوط العاملة بن�سبة ( )% 23.5خالل عام
2009م مقارنة بالعام ال�سابق ،وكذا انخفا�ض معدل عائد اخلط الهاتفي مبعدل
( )% 17عن العام ال�سابق.
» »ال تعمل حمطات تعبئة الغاز التابعة لل�شركة اليمنية للغاز بالقدرة الت�شغيلية
املتاحة لها ،نظر ًا ملحدودية كميات الغاز املخ�ص�ص لها وذلك يف ظل وجود
عدد كبري من حمطات التعبئة الأخرى التابعة للقطاع اخلا�ص مما يجعل
تكلفة ت�شغيلها غري اقت�صادي.
» »تناق�ص القدرات التكريرية مل�صايف عدن حيث بلغت الكميات املكررة من
النفط اخل��ام خ�لال الأع��وام 2007م2008 ،م2009 ،م (� ،)3.5إن امل�ؤ�شرات والظواهر ال�سلبية ال�سابق الإ�شارة �إليها والتي متثل �سمة م�شرتكة
( )3.4( ،)3.2مليون ط��ن م�تري على ال �ت��وايل ،ا ألم��ر ال��ذي �أنعك�س يف غالبية وحدات هذا القطاع قد �أ�سهم يف بروزها العديد من الأ�سباب نذكر من
يف زي��ادة الكميات امل�شرتاه من امل�شتقات النفطية من اخل��ارج خالل تلك �أهمهــــــــــــــــــــــــا:
الأعوام لتغطية العجز يف الطلب املحلي عليها ،كما �أن ذلك يعد م�ؤ�شر ًا على •الق�صور يف البناء امل�ؤ�س�سي :وي�شمل ذلك قوانني الإن�شاء واللوائح الداخلية
�أن م�صايف عدن ال تعمل بطاقتها الإنتاجية املتاحة (بحدها الأدنى  100والبناء التنظيمي والأنظمة املالية واملحا�سبية بالإ�ضافة �إىل �ضعف ال�سيا�سات
�ألف برميل يف اليوم) ويف حالة القيام با�ستغالل تلك الطاقة ف�إن التوجه اخلا�صة ب�إدارة املوارد الب�شرية مبا يف ذلك �أنظمة التوظيف والتدريب و�أنظمة
�إىل اال�سترياد من اخلارج �سيقل عما هو قائم حالي ًا ،حيث يرتتب على ذلك احلوافز اىل جانب �ضعف �إجراءات ال�ضبط الداخلي على نحو ال ي�سمح بتوفري

حتمل ال�شركة لأعباء �إ�ضافية (مقابل فواتري ت�أخري وفوائد ت�سهيالت بنكية..
الخ) للموردين والبنوك بلغت لعامي 2008م2009 ،م حوايل ( )2مليار
ريال )4( ،مليار ريال على التوايل.
» »انخفا�ض الإنتاجية يف خمتلف �أن�شطة امل�ؤ�س�سة العامة للطرق واجل�سور
وذل��ك العتمادها املتزايد على مقاويل الباطن يف تنفيذ معظم مقاوالت
م�شاريع الطرق امل�سندة �أ�صال للم�ؤ�س�سة حيث بلغ ن�سبة الأعمال املنفذة من
قبل مقاويل الباطن لعام 2009م ( )% 60مقابل ن�سبة ( )% 40تقوم
به امل�ؤ�س�سة ،هذا �إ�ضافة �إىل ا�ستئجارها ملوجودات ثابتة بلغ قيمتها خالل
العام حوايل ( )1.4مليار ريال على الرغم من امتالك امل�ؤ�س�سة لعدد كبري
من الآليات واملعدات وو�سائل النقل املختلفة.
6.6عدم تنمية م�صادر الإيرادات الذاتية والعمل على خلق م�صادر جديدة لتلك
املوارد على الرغم من �أهمية ذلك لتخفيف العبء على املوازنة العامة.
7.7تعرث بع�ض الوحدات من تنفيذ عدد من امل�شاريع اال�ستثمارية �سواء املتعلقة
بالبني التحتية او تعزيز القدرة الت�شغيلية لوحدات هذا القطاع وعدم القدرة
على ا�ستيعاب القرو�ض اخلارجية .من ذلك:
» »تعرث �إ�شراك حمطة كهرباء م�أرب الغازية ( )1قدرة ( )341ميجاوات
يف العملية الإنتاجية حتى العام 2009م با�ستثناء الت�شغيل التجريبي لها
يف الربع الأخري من هذا العام ،وذلك لأ�سباب عدة تتعلق منها بت�أخر �شركة
بار�سيان الإيرانية لإجناز حمطة التحويل ،وكذا الت�أخري يف �إجناز خطوط
النقل� ،إ�ضافة �إىل م�شكلة الغاز والذي ظهر �أثناء الت�شغيل التجريبي للمحطة
لوجود كميات من ال�شوائب امل�صاحبة له� ،أي�ض ًا الت�أخري يف �إجناز م�شروع
حمطة كهرباء م�أرب الغازية ( )2قدرة ( )400ميجاوات حتى الآن نتيجة
لإلغاء املناق�صة من قبل املمول ب�سبب ما الحظه من عدم �سالمة �إجراءات
البت فيها من قبل املخت�صني بالكهرباء ،وقد ترتب على ذلك زيادة عجز
الطاقة خالل الأع��وام  2008 ،2007م2009 ،م وعدم القدرة على
مواكبة الطلب املتزايد على الطاقة.
كما ارتبط تنفيذ املحطة الغازية ( )1بتحمل امل�ؤ�س�سة العامة للكهرباء �أعباء
�إ�ضافية كبرية كغرامات وتعوي�ضات ت�أخري التنفيذ ملحطات التحويل وخطوط
النقل ومن تلك التكاليف مبلغ ( )1.570.000دوالر �أمريكي ل�صالح �شركة
�سيمن�س لعدم جاهزية حمطات التحويل ،ومبلغ ( )600مليون ريال ل�صالح
�شركة هونداي الكورية املنفذة خلطوط النقل بالإ�ضافة �إىل احت�ساب مبالغ �إ�ضافية
لل�شركة اال�ست�شارية الفرن�سية بحوايل( )1.2مليون دوالر  +حوايل( )21مليون
ريال نتيجة التمديد لفرتة التعاقد معها.
» »تعرث الهيئة العامة للطريان املدين يف تنفيذ م�شروع مطار �صنعاء الدويل والذي
يعد من �أهم امل�شاريع التي تقوم بها الهيئة ،حيث بلغ �صايف الوفر حوايل ()18.7
مليار ري��ال وبن�سبة ( )% 91من الإعتمادات املر�صودة لهذا امل�شروع للعام
2009م .مع العلم بانه خ�ص�ص مل�شاريع النقل من تعهدات م�ؤمتر لندن مبلغ
( )186مليون دوالر اال انه مل يتم ال�صرف منها حتى نهاية العام 2009م.
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األخ/رئيس المجلس
األخوة واألخوات أعضاء المجلس

ال �شك ب�أننا جميع ًا نتفق على وج��ود بع�ض االختالالت التي ت�شوب �أداء بع�ض
الوحدات .ورغم التح�سن النوعي يف بع�ض الوحدات مقارنة بالأعوام ال�سابقة �إال
�أنه يالحظ �أن ذلك ال ميثل احلد الأدنى املطلوب من تلك الوحدات مقارنة باملهام
املناطة بها وال��دور املع ّول عليها يف جماالت التنمية وتقدمي اخلدمات وحت�سني
نوعياتها وانت�شارها يف الريف واحل�ضر ،وحتقيق فائ�ض يف ن�شاطها اجل��اري
ي�ساهم يف متويل م�شاريع البنى التحتية وزيادة احلراك االقت�صادي لتعزيز عملية
النمو ومبا من �ش�أنه زيادة فر�ص العمل وتخفي�ض حجم البطالة وتخفيف الفقر من
ناحية ومن ناحية �أخرى زيادة ح�صة احلكومة من فائ�ض الأرباح لدعم اخلزانة.
كما �أن تفعيل القوانني والقرارات واللوائح ومنظومات العمل يف هذا القطاع ال
تكفي وحدها لت�صويب �أو�ضاعه ،ما مل تكن هناك �إدارة فاعلة يف هذا القطاع
وحتديث و تطوير ملنهاج و�أ�ساليب العمل و�آلياته و�أن تكون هناك عملية �إ�شراف
ومتابعة ورقابة وتقييم من قبل القائمني وامل�سئولني عن هذا القطاع كعن�صر
�أ�سا�سي يف امل�ساءلة واملحا�سبة من قبل ال�سلطات املخت�صة ملا متثله موازنات هذا
القطاع من �أهمية ن�سبية من حجم الناجت املحلي الإجمايل.
ونظر ًا لأهمية هذا القطاع وما توليه احلكومة من عناية فقد �صدر قرار رئي�س
جمل�س ال���وزراء ب�شان ا�ستمرارية انعقاد اللقاءات املو�سعة ل��وح��دات القطاع
االقت�صادي وت�شكيل جلنة من عدد من اجلهات املعنية واملخت�صة بهدف الإ�سهام
يف تطوير �أداء وحدات القطاع االقت�صادي(العام واملختلط) مبا يواكب توجهات
الدولة وي�سهم يف حتقيق الأهداف التنموية االقت�صادية واالجتماعية.

األخ/رئيس المجلس
األخوة/أعضاء المجلس

�أن ر�سالة اجلهاز تتلخ�ص يف حتقيق رقابة فعالة على امل��وارد واال�ستخدامات
العامة مبا ي�ؤدي �إىل ا�ستخدامها و�إدارتها بكفاءة واقت�صاد وفاعلية وكذا امل�ساهمة
يف تطوير �أداء الوحدات اخلا�ضعة لرقابته ويف تطوير مهنة املحا�سبة واملراجعة يف
اليمن ويقوم اجلهاز بتزويد اجلهات املعنية بتقاريره املعدة وفق منهجية مبا من
�ش�أنه دعم نظام امل�ساءلة ،ولتحقيق ذلك ف�إن اجلهاز يتبنى حزمة من ال�سيا�سات
والإجراءات املعتمدة والتي ت�سمح بالتطوير امل�ستمر �سوا ًء يف �أنظمة وتقنيات العمل
الرقابي �أو بقدرات الكادر الفني مبا يتالءم وامل�ستجدات التي تطر�أ على البيئة
املحيطة به ..ف�إن دور اجلهاز يف حماية املال العام ي�ستند على جمموعة من املحاور
الأ�سا�سية نذكر منها:

�أنتـــــــــــــــــــــــــهى،،،
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الجهاز يعرض على مجلس النواب البيان الرقابي السنوي

حماية كافية لأ�صول وممتلكات تلك الوحدات.
•�ضعف وق�صور وتقادم عنا�صر و�إجراءات �أنظمة الرقابة الداخلية ،وكذا عدم كفايتها
لتحقيق رقابة فعالة على عمليات و�أن�شطة كل وحدة من وحدات القطاع االقت�صـادي.
•ات�سام واق��ع الإدارة يف معظم وح��دات القطاع االقت�صادي بعدم القدرة
على مواكبة التطوير ورفع كفاءة الأداء ،بالإ�ضافة �إىل غياب �أو عدم تطبيق
�سيا�سات و�أنظمة �إدارية وت�شغيلية حتقق القدر املطلوب من الكفاءة الت�شغيلية،
وما ي�صاحب هذا الق�صور من �سوء التخطيط وعدم الدرا�سة والتقييم �أو ًال
ب�أول لالنحرافات ال�سلبية يف الأداء ومعاجلتها وقت حدوثها.
•الق�صور يف الدور الإ�شرايف والتوجيهي من قبل بع�ض الوزراء امل�شرفون على الوحدات
االقت�صادية التابعة لهم بالإ�ضافة �إىل �ضعف دور جمال�س الإدارات لتلك الوحدات.

 .1تحقيق رقابة فعالة على المال العام:
ميار�س اجلهاز وفق ًا لقانونه ،الرقابة املالية ب�شقيها النظامي واملحا�سبي بهدف
الت�أكد من مدى �سالمة و�صحة الت�صرفات املالية وتطابقها مع القوانني والأنظمة
وال�ق��رارات النافذة وم��دى �صحة وعدالة البيانات املالية ويتم ذلك من خالل
تنفيذ املهام الرقابية والتي تتوىل فرق املراجعة �إجنازها على م�ستوى الوحدات
اخلا�ضعة لرقابة اجلهاز والتي ت�شمل دواوي��ن ال��وزارات وامل�صالح والأجهزة
والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة واملختلطة و�أج�ه��زة ال�سلطة املحلية مبا يف ذلك
الوحدات احل�سابية يف املديريات املنت�شرة يف خمتلف حمافظات اجلمهورية،
والوحدات امل�ستقلة وامللحقة وال�صناديق املتخ�ص�صة.
هذا وقد بلغت عدد املهام الرقابية التي جرى تنفيذها خالل العام 2009م
( )1920مهمة على م�ستوى اجلمهورية ،كما بلغ عدد التقارير ال�صادرة خالل
نف�س العام ( )1399تقرير مبا يف ذلك التقارير املتعلقة باملهام اخلا�صة،
مت �إبالغها للوحدات وفروعها على م�ستوى الإدارات العامة بالديوان العام
واملحافظات و�أمانة العا�صمة ،وتت�ضمن تلك التقارير �أهم املالحظات التي مت
الوقوف عليها من قبل اجلهاز خالل عمليات الفح�ص واملراجعة..
 .2إيجاد بيئة تنظيمية مالئمة:
�إن �إيجاد بيئة تنظيمية مالئمة يف الوحدات امل�شمولة برقابة اجلهاز يعترب ركناً
�أ�سا�سي ًا ب�إ�سرتاتيجية اجلهاز يف مكافحة الف�ساد واحلد من �آثاره باعتباره �إجراء ًا
وقائي ًا �ضروري ًا لتجفيف منابع هذه الظاهرة ،ورغ��م �أن ذلك من امل�سئوليات
الأ�سا�سية ل�ل�إدارة العليا يف الوحدات الإداري��ة �إال �أن اجلهاز ي�سعى من خالل
تقاريره وجهوده يف عملية مكافحة الف�ساد وعلى نحو خا�ص املتابعة اجلادة وتوفري
الدعم الفني يف هذا اخل�صو�ص للقيادات الإدارية يف الوحدات امل�شمولة برقابته
مبا من �ش�أنه تدعيم �أنظم الرقابة الداخلية فيها.
 .3دعم نظام المساءلة:
ويتعلق هذا املحور بالتطوير امل�ستمر يف الأداء الرقابي للجهاز وتفعيل �آليات
املتابعة وتدعيم عالقات العمل مع اجلهات امل�ستفيدة من خمرجات العمل الرقابي
وذلك يف املجاالت التالية:
•تطوير �آليات وتقنيات العمل الرقابي للجهاز ورفع مهارات كادره الفني مبا يكفل
تطوير دور اجلهاز يف مكافحة الف�ساد.
•تدعيم عالقة العمل مع اللجان الفنية املتخ�ص�صة يف جمل�سي النواب وال�شورى.
• عقد اللقاءات الت�شاورية مع الهيئات الق�ضائية لبحث �أ�سباب ت�أخر البت يف ق�ضايـــــــــــــــا
املال العام والعمل على �إيجاد �آليات ت�سمح مبتابعة تلك الق�ضايا ب�شكل فـاعل.
•تطوير �آليات املتابعة باجلهاز وهنا ال بد من التنويه �إىل الدور الفاعل ملكتب
رئا�سة اجلمهورية يف التعقيب واملتابعة ملخرجات اجلهاز ،الأمر الذي كان له
مردوده الإيجابي على م�ستوى التعامل مع تلك التقارير.
ويف الأخري �أود الت�أكيد على حر�ص اجلهاز يف توفري كافة البيانات والإي�ضاحات
امل�ساهمة يف اقرتاح �آليات املعاجلة املنا�سبة مبا يخدم الأهداف الرقابية امل�شرتكة
للجهاز واملجل�س ،و�أنتهز هذه املنا�سبة لأعرب با�سمى وكافة العاملني باجلهاز عن
خال�ص التقدير واالمتنان لفخامة الأخ/رئي�س اجلمهورية حفظه اهلل ،على الدعم
والرعاية الذين يوليهما فخامته للجهاز والتي كان لها عظيم الأثر يف تطوير العمل
الرقابي باجلهاز ودعم قدراته ..كما ال ي�سعني �إال �أن �أ�شكر رئا�سة اجلل�سة وهيئة
رئا�سة املجل�س وجميع الأخ��وة والأخ��وات �أع�ضاء املجل�س على حفاوة اال�ستقبال
وح�سن اال�ستماع متمني ًا لكم التوفيق والنجاح يف مهام عملكم.
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رئيس الجهاز
يترأس اعمال المجلس التنفيذي
الثالث واألربعين

ويشارك في الدورة العاشرة للجمعية العامة للمنظمة
العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة
ت��ر أ����س د.ع �ب��داهلل ع�ب��داهلل ال�سنفي االجتماع
الثالث والأربعني للمجل�س التنفيذي الذي �أنعقد يف
الريا�ض خالل الفرتة  21-20اكتوبر2010م.
ومت يف ه��ذا االجتماع مناق�شة البنود املدرجة
يف جدول �أعماله واتخاذ القرارات والتو�صيات
ب�ش�أنها ،واهم تلك البنود:
•تقرير رئي�س املجل�س التنفيذي ع��ن ن�شاط
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املجل�س وتقرير الأم��ان��ة العامة عن ن�شاطها
منذ آ�خ��ر اج�ت�م��اع للمجل�س يف ال�ق��اه��رة يف
دي�سمرب2009م.
•ت �ق��اري��ر جل �ن��ة امل �ع��اي�ير امل�ه�ن�ي��ة وال��رق��اب �ي��ة
للمجموعة وجلنة تنمية القدرات امل�ؤ�س�سية.
•مقرتحات فريق املخطط اال�سرتاتيجي العام
للمنظمة بخ�صو�ص ت�ع��دي��ل بع�ض �أح�ك��ام

النظام الأ�سا�سي والقواعد املالية وقواعد
ال �ل �ق��اءات العلمية وال�ت��دري�ب�ي��ة وال �ق��واع��د
الإجرائية للمجموعة.
•ع��ر���ض تقارير ا ألج �ه��زة ع��ن م�شاركاتها يف
�أعمال اللجان وجمموعات العمل املنبثقة عن
(االنتو�ساي).
ك �م��ا مت ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة م��ن خ� ��ادم احل��رم�ين
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رئيس الجهاز يترأس أعمال المجلس التنفيذي

ال�شريفني امللك/عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود
ملك اململكة العربية ال�سعودية افتتاح فعاليات
الدورة العا�شرة للجمعية العامة للمنظمة العربية
للأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة مبدينة
الريا�ض عا�صمة اململكة ،وذلك خالل الفرتة من
�27-26أكتوبر 2010م.
وقد كر�ست لعر�ض ومناق�شة عدد من التقارير
ع��ن ن�شاط املنظمة ،حيث ا�ستمعت اجلمعية
العامة اىل التقرير الذي قدمه الدكتور/عبداهلل
عبداهلل ال�سنفي -رئي�س املجل�س التنفيذي عن
متابعة املجل�س لن�شاط املنظمة واالجراءات التي
اتخذتها ل�ضمان تنفيذ الربنامج ال��ذي اقرته
اجلمعية العامة يف دورتها العا�شرة ،كما ا�ستمعت
املنظمة العامة اىل تقرير رئي�س املجل�س التنفيذي
ع��ن ال��و� �ض��ع امل ��ايل للمجموعة ع��ن ال���س�ن��وات
2009-2007م وقد اقرت املنظمة العامة
هذين التقريرين وتقدمت بال�شكر اىل رئي�س
املجل�س التنفيذي ،كما مت انتخاب معايل الأخ/

�أ�سامة بن جعفر – رئي�س ديوان املراقبة العامة
باململكة العربية ال�سعودية  -رئي�سا للمنظمة
والدكتور/عبداهلل عبداهلل ال�سنفي نائب ًا �أول
للمجل�س ال�ت�ن�ف�ي��ذي للمنظمة ب��اال��ض��اف��ة اىل
�أربعة �أجهزة �أع�ضاء يف املجل�س التنفيذي خلفا
للأجهزة الأع�ضاء التي انتهت م��دة ع�ضويتها
و�أ��س�ف��رت عملية االق�ت�راع ع��ن اختيار ك��ل من:
ديوان املحا�سبة بدولة الإمارات العربية املتحدة
ودي��وان الرقابة املالية والإداري��ة بدولة فل�سطني
واجل�ه��از امل��رك��زي للرقابة املالية باجلمهورية
العربية ال�سورية وحمكمة احل�سابات باجلمهورية
الإ�سالمية املوريتانية ،وهذا باال�ضافة اىل تعيني
جلنة الرقابة املالية من جهازي ال�سودان وقطر،
وك��ذا املوافقة على ا�ست�ضافة دي��وان املحا�سبة
ب��دول��ة الكويت اجتماعات اجلمعية العامة يف
دورتها احلادية ع�شر �سنة 2013م و�أن يكون
معايل رئي�س الديوان نائبا ث� ٍ�ان لرئي�س املجل�س
التنفيذي للمنظمة بالإ�ضافة �إىل �إقرار ا�ست�ضافة

دي��وان املحا�سبة باجلمهورية اللبنانية الجتماع
املجل�س التنفيذي الـ45يف العا�صمة اللبنانية
بيــــــــــــــــــــــــروت.
ومن جانب �آخر أ�ق��رت ال��دورة ال�صيغة النهائية
لتعديل بع�ض �أحكام النظام الأ�سا�سي للمنظمة
وال��ذي من �أهمها مت تغيري ا�سم املجموعة �إىل
املنظمة العربية والقواعد الإجرائية للجمعية
ال�ع��ام��ة ب��الإ� �ض��اف��ة ل�برن��ام��ج ع�م��ل املنظمة يف
جمال التدريب والبحث العلمي والربنامج املايل
لل�سنوات الثالث القادمة2013-2011م.
كما مت يف هذه الدورة مناق�شة املو�ضوعات الفنية
ال�ث�لاث��ة ال�ت��ي ع��ر��ض��ت ع�ل��ى اجلمعية ال�ع��ام��ة،
واخلروج بالتو�صيات ب�ش�أنها حيث متت مناق�شة
املو�ضوعات التالية:
» »امل��و� �ض��وع الأول :ال��و� �س��ائ��ل ال�ك�ف�ي�ل��ة بدعم
ا�ستقاللية الأجهزة الرقابية العليا.
» »املو�ضوع الثاين :دور الأجهزة الرقابية العليا يف
مكافحة الف�ساد.
» »املو�ضوع الثالث :دور وحدات املراجعة الداخلية
يف ا ألج �ه��زة احلكومية و�أث��ره��ا على رقابة
الأجهزة العليا للرقابة.
ويف اطار جدول اعمال هذه الدورة مت اي�ضا اختيار
املو�ضوعات الفنية التي �ستناق�ش يف الدورة احلادية
ع�شر للمنظمة ،وكذا اتخاذ القرارات والتو�صيات
املتعلقة بالعديد من املو�ضوعات التي ا�شتمل عليها
جدول االعمال وذلك على النحو التايل:
» »املو�ضوع الأول :دور الأج�ه��زة العليا للرقابة
امل��ال �ي��ة وامل�ح��ا��س�ب��ة يف م��راق �ب��ة احل���س��اب��ات
اخلتامية للدولة.
» »املو�ضوع الثاين :دور الأجهزة العليا للرقابة
امل��ال �ي��ة وامل �ح��ا� �س �ب��ة يف ت�ط�ب�ي��ق ال�ت�ع��ام�لات
االلكرتونية.
» »املو�ضوع الثالث :دور الأجهزة العليا للرقابة املالية
واملحا�سبة يف تطوير النظام املايل احلكومي.
كما انعقد االجتماع الرابع والأرب�ع��ون للمجل�س
ال�ت�ن�ف�ي��ذي بت�شكيلته اجل��دي��دة ع�ق��ب اختتام
أ�ع �م��ال اجلمعية ال�ع��ام��ة ب��رئ��ا��س��ة م�ع��ايل الأخ
�أ�سامة بن جعفر رئي�س املجل�س واتخذ يف هذه
االجتماع القرارات املت�صلة بالبنود ال��واردة يف
جدول الأعمال ومن �أهمها �إق��رار برنامج العمل
لعام2011م واملوازنة التقديرية لنف�س العام.
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د.عبداهلل السنفي

يرأس وفد الجهاز إلى المؤتمر
العشرين لالنتوساي في جوهانسبرغ
�شارك جهازنا يف فعاليات امل�ؤمتر الع�شرين للمنظمة
ال��دول�ي��ة ل�ل�أج�ه��زة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة
(االن�ت��و��س��اي) وال��ذي انعقد خ�لال ال�ف�ترة 27-20
نوفمرب2010م ،وذلك مبدينة جوهان�سربغ  -جنوب
�أفريقيا ،كما �شارك وفد جهازنا يف اجتماعات عدد
من اللجان وفرق العمل التابعة للمنظمة والتي �سبقت
انعقاد امل�ؤمتر باعتبار اجلهاز ع�ضوا يف تلك اللجان
بالإ�ضافة �إىل كونه ممثال للمنظمة العربية للأجهزة
العليا للرقابة املالية واملحا�سبة (ارابو�ساي) يف جلنة
بناء القدرات حيث �شارك الوفد يف كل من:
» »اجتماع فريق التوا�صل واالت�صال.
» »اجتماع جلنة تبادل املعرفة.
» »اجتماع جلنة الت�سيري لبناء القدرات.
» »اللقاء الت�شاوري لأع�ضاء املنظمة العربية بغر�ض
توحيد وجهات النظر.
» »ويف �إط��ار فعاليات امل ��ؤمت��ر�� ..ش��ارك وف��د جهازنا
يف جل�سات ال�ع�م��ل ال�ع��ام��ة واجل�ل���س��ات املتزامنة
املخ�ص�صة ملناق�شة املو�ضوعات الفنية.
ففي اجلل�سات ال�ع��ام��ة ناق�ش امل���ش��ارك��ون جملة من
املو�ضوعات �أهمها:
» »انتخاب رئي�س للم�ؤمتر.
» »مناق�شة و�إقرار تقرير الأمني العام للمنظمة.
» »عر�ض تقرير جلنة بناء القدرات.
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» »تقرير مبادرة منظمة االنتو�ساي للتنمية والتطوير
الآي دي �آي (.)IDI
» »تقرير حول تنفيذ خطة الأمم املتحدة واالنتو�ساي
حول جماالت التعاون فيما بينها.
» »مناق�شة ال �ت��زام��ات االن�ت��و��س��اي ،و�شملت الأدوات
والو�سائل امل�ستخدمة يف التقييم الذاتي للنزاهة ،وهي
الأداة املقدمة من قبل اجلهاز الهولندي يف امل�ؤمترات
ال�سابقة لالنتو�ساي ،و�شارك جهازنا من خالل ور�شة
عمل مت تنفيذها بني عدد من منت�سبي جهازنا وعدد
من اخل�براء الهولنديني بغر�ض تبادل اخل�برات يف
هذا املجال كعملية جتريبية للتحقق من مدى مالءمة
هذه الطريقة مع بيئات وجمتمعات خمتلفة.
» »ا�ستعرا�ض التقارير اخلا�صة مبنظمات وجمموعات
العمل الإقليمية واللجان التابعة لالنتو�ساي.
» »مناق�شة املو�ضوعات والتقارير الأخرى التي ا�شتملت
عليها ج� ��داول �أع �م��ال ه��ذه اجل�ل���س��ات وامل�ق��دم��ة
م��ن اجل�ه��ات املخت�صة للمنظمة وامل��واف�ق��ة عليها
وال�صادرة عن الهيئات املختلفة.
جدير بالإ�شارة �إىل انه مت يف هذه اجلل�سات �إقرار()52
معيار ًا رقابي ًا ،وك��ذا املوافقة على جميع املخرجات
املقدمة من اللجان الرئي�سية والفرعية وف��رق العمل
التابعة لالنتو�ساي والتي بلغت �أكرث من ع�شرين وثيقة.
كما مت اعتماد اخلطة الإ�سرتاتيجية لالنتو�ساي للفرتة

2016 - 2011م ،وكذا اختيار جهاز الرقابة يف
ال�صني ال�ست�ضافة امل�ؤمتر احلادي والع�شرين للمنظمة
واملقرر انعقاده عام2013م.
أ�م��ا يف اجلل�سات الفنية املتزامنة فقد مت مناق�شة
املو�ضوعني التاليني:
» »الأول :قيمة وفوائد ومنافع الأجهزة العليا للرقابة
املالية واملحا�سبة.
» »الثاين :الرقابة البيئية والتنمية امل�ستدامة.
وقد خرج امل�ؤمتر بجملة من التو�صيات والنتائج حتت
م�سمى (اتفاقات جوهان�سربغ).
ومن ناحية �أخرى �أجرى د.عبداهلل عبداهلل ال�سنفي –
رئي�س اجلهاز عدد من اللقاءات على هام�ش فعاليات
امل�ؤمتر ..حيث التقى ر�ؤ�ساء الأجهزة الرقابية لكل من
جنوب �أفريقيا ،املك�سيك� ،أمريكا ،كندا ،بريطانيا،
الرنويج ،الدامنارك� ،أملانيا ،هولندا ،رو�سيا االحتادية،
�أجهزة الرقابة العربية ال�شقيقة وغريها من الأجهزة
ا ألع �ظ��اء يف املنظمة ،وذل��ك بهدف ت�ب��ادل اخل�برات
وال �ت �ع��رف ع�ل��ى جت ��ارب ت�ل��ك ا ألج� �ه ��زة وال �ت �ط��ورات
واملمار�سات املهنية التي ت�شهدها ،بالإ�ضافة �إىل بحث
�سبل اال�ستفادة من تلك التجارب واخلربات مبا يخدم
تطور العمل الرقابي يف بالدنا وحتقيق التكامل بني
الأجهزة املعنية بحماية الأموال واملوارد العامة وتفعيل
دورها ووظائفها و�صو ًال لتحقيق امل�صالح العليا لبلدانها.

في إطار فعاليات المؤتمر الثاني
للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
الذي عقد في العاصمة صنعاء

إطالق اإلستراتيجية الوطنية
لمكافحة الفساد في بالدنا

برعاية كرمية من فخامة الأخ /علي عبداهلل
� �ص��ال��ح  -رئ �ي ����س اجل �م �ه��وري��ة -ح �ف �ظ��ه اهلل-
ا�ست�ضافت بالدنا فعاليات امل�ؤمتر الثاين لل�شبكة
العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الف�ساد خالل
ال�ف�ترة 2010/7/27-20م يف العا�صمة
��ص�ن�ع��اء ،وال ��ذي � �ش��ارك ف�ي��ه ح ��وايل ()120
م�شاركا من ( )19دولة عربية ،بالإ�ضافة �إىل
م�شاركة ممثلني عن هيئات مكافحة الف�ساد يف
�آ�سيا و�أوروبا ،وكذا عدد من اخلرباء الأمريكيني
والدوليني وممثلني عن عدد من اجلهات املانحة.
وقد �شارك اجلهاز يف هذا امل�ؤمتر بفاعلية ،وذلك
على اعتبار انه احد �أع�ضاء اللجنة التي �أعدت

الإ�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الف�ساد ،وكذا كونه
احد الأطراف الرئي�سية املعنية مبكافحة الف�ساد
يف بالدنا.
وق��د ان�صبت �أعمال امل�شاركني يف امل�ؤمتر على
مناق�شة �سبل تفعيل اجلهود الوطنية يف جمال
تعزيز ال�ن��زاه��ة ومكافحة الف�ساد ،بالإ�ضافة
�إىل اال�ستماع من بع�ض امل�شاركني �إىل جتارب
دولهم فيما يتعلق ب�صياغة الإ�سرتاتيجية الوطنية
اخلا�صة مبكافحة الف�ساد.
وب��ه��ذه امل �ن��ا� �س �ب��ة أ�ط �ل �ق��ت ب�ل�ادن��ا لأول م��رة
الإ�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الف�ساد والتي
حظيت ب�إهتمام امل�شاركني يف امل�ؤمتر ،كما مت نقل

رئا�سة ال�شبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة
الف�ساد اىل بالدنا.
ج��دي��ر ب��ا إل� �ش��ارة ب��ان ال�شبكة العربية لتعزيز
النزاهة ومكافحة الف�ساد ق��د مت ا إلع�ل�ان عن
ت�أ�سي�سها يف العا�صمة الأردنية (عمان) بتاريخ
 30متوز/يوليو 2008م مبنتدى �إقليمي وا�سع
للجهات الر�سمية وغ�ير الر�سمية يف الوطن
العربي املعنية واملهتمة بتعزيز النزاهة ومكافحة
الف�ساد ،وقد متكنت ال�شبكة من عقد �أول م�ؤمتر
لها يف العا�صمة املغربية (الرباط) خالل الفرتة
 3-2ني�سان/ابريل2009م.

الجهاز يشارك بورقة عمل في
الدورة التنشيطية للدبلوماسيين
�شارك اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة �إىل جانب العديد من اجلهات
يف ال��دورة التن�شيطية للدبلوما�سيني اليمنيني العائدين من اخل��ارج يف
إ�ط��ار حركة التنقالت لعام2010م ال��ذي نظمها املعهد الدبلوما�سي
التابع لوزارة اخلارجية خالل الفرتة من 2010 /10/4 - 9 / 27
لعدد ( )76م�شــــــــــــــــــارك ًا.
وذلك بهدف عر�ض ومتابعة �أهم امل�ستجدات ال�سيا�سية واالقت�صادية
التي �شهدتها بالدنا خالل الأربع �سنوات املا�ضية ،حيث عقدت الدورة
برعاية معايل الدكتور�/أبو بكر القربي -وزير اخلارجية ،وقد �شارك
اجلهاز ممث ًال بالأخ/ح�سني �شيخ بارجاء – مدير عام ال�شئون القانونية
باجلهاز بورقة عمل حول دور اجلهاز يف عملية مكافحة الف�ساد ..تناولت
ادوار اجلهاز الرئي�سية يف عملية مكافحة الف�ساد وم�ساهمته الفعالة يف
ا إلج��راءات املتعلقة باالتفاقية الدولية ملكافحة الف�ساد ،وكذا �إ�سهامات
اجلهاز يف الرتتيبات امل�ؤ�س�سية جت��اه املنظومة القانونية يف مكافحة

الف�ساد والوقاية منه ،انطالقا من الأحكام ال��واردة يف كل من قانون
اجلهاز وقانون مكافحة الف�ساد ،كما تطرقت الورقة �إىل دور اجلهاز يف
دعم نظام امل�ساءلة العامة وعالقته مبجل�سي النواب وال�شورى وما يقدمه
من خدمات عرب خمرجاته الرقابية املرفوعة �إىل خمتلف �سلطات الدولة
العليا ،وت�ضمنت الورقة مو�ضوع عالقة اجلهاز بالهيئة الوطنية العليا
ملكافحة الف�ساد وال�سلطة الق�ضائية (نيابات وحماكم الأم��وال العامة)
ا�ستنادا �إىل الأه��داف والغايات امل�شرتكة وامل�ح��ددة مبوجب القوانني
الناظمة لن�شاط منظومة مكافحة الف�ساد ،كما خل�صت الورقة �إجماال
ر�سالة اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة املت�ضمنة �أهم الوظائف التي
ي�سعى اجلهاز �إىل حتقيقها ،منها الرقابة الفعالة على املوارد العامة مبا
ي�ؤدي �إىل ا�ستخدامها و�إدارتها بكفاءة واقت�صاد وفعالية وكذا امل�ساهمة
يف تطوير �أداء الوحدات اخلا�ضعة للرقابة ومهنة املحا�سبة واملراجعة.
العدد  22/21دي�سمرب 2010م
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معاييــــــر

تعيد نشر
تعميم ًا للفائدة
القرار الجمهوري رقم ( )216لسنة2010م

بشــأن إنشــــاء هيئة
األوراق المالية

رئيــــــ�س اجلمهـــــــورية:
بعد الإطالع على د�ستور اجلمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم ( )3ل�سنة 2004م ب�ش�أن جمل�س الوزراء.
وعلى القرار اجلمهوري بالقانون رقم ( )35ل�سنة1991م ب�ش�أن الهيئات وامل�ؤ�س�سات وال�شركات العامة وتعديالته.
وعلى القرار اجلمهوري رقم( )50ل�سنة2007م بت�شكيل احلكومة وت�سمية �أع�ضائها وتعديالته.
وبعد موافقة جمل�س الوزراء.

الف�صـــل الأول

//قـــرر//

(الت�سمية والتعاريف)

مــــادة ( :)1ي�سمى هذا القرار (قرار �إن�شاء هيئة الأوراق املالية).
مــــادة ( :)2لأغرا�ض تطبيق هذا القرار يكون للألفاظ والعبارات التالية
الواردة �أدناه املعاين املحددة �إزاء كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر:
اجلمهورية :اجلمهورية اليمنية
الهيئة :هيئة الأوراق املالية املن�ش�أة مبوجب هذا القرار.
املجل�س :جمل�س �إدارة الهيئة.
رئي�س املجل�س :رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة.
الأقرباء :الزوج والزوجة والأبناء الق�صر.

الف�صل الثاين

(�إن�شاء الهيئة وحتديد �أهدافها واخت�صا�صاتها)
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مــــادة (:)3
�أ .تن�ش�أ مبوجب هذا القرار هيئة عامة ت�سمى (هيئة الأوراق املالية) تتمتع بال�شخ�صية
االعتبارية واال�ستقالل املايل والإداري ولها بهذه ال�صفة متلك الأموال املنقولة
وغري املنقولة والقيام بجميع الت�صرفات القانونية الالزمة لتحقق �أهدافها مبا
يف ذلك �إبرام العقود وقبول املنح واملعونات ولها حق التقا�ضي.
ب .تتبع الهيئة رئي�س جمل�س الوزراء.
ج .يكون مقر الهيئة العا�صمة �صنعاء.
العدد  22/21دي�سمرب 2010م

مــــادة ( :)4تهدف الهيئة �إىل حتقيق ما يلي:
1.1تهيئة البيئة املنا�سبة ال�ستثمار املدخرات والأموال يف الأوراق املالية مبا يخدم
االقت�صاد الوطني وتر�سيخ �أ�س�س التعامل ال�سليم العادل يف ال�سوق.
.2 2تنظيم �سوق الأوراق املالية وتطويره مبا يخدم االقت�صاد الوطني.
.3 3تنظيم التعامل بالأوراق املالية على �أ�سا�س العدالة والكفاءة وال�شفافية.
.4 4حماية امل�ستثمرين يف الأوراق املالية.
.5 5املحافظة على ا�ستقرار �سوق الأوراق املالية واحلد من تعر�ضه للمخاطر.
مــــادة ( :)5تتوىل الهيئة يف �سبيل حتقيق �أهدافها املهام وال�صالحيات التالية:
1.1الإعداد والتهيئة لإن�شاء �سوق للأوراق املالية باجلمهورية.
2.2تنظيم ومراقبة �إ�صدار الأوراق املالية والتعامل بها.
3.3الرقابة على �إف�صاح امل�صدرين للأوراق املالية ب�شكل كامل ودقيق عن املعلومات
اجلوهرية الالزمة للم�ستثمرين واملتعلقة بالإ�صدارات العامة للأوراق املالية.
4.4تنظيم �شئون الرتخي�ص ومراقبة �أعمال املرخ�ص لهم يف �سوق الأوراق املالية
وفقا للقانون املنظم لذلك.
5.5تنظيم ومراقبة �سوق الأوراق املالية والإ�شراف عليها.
6.6تنظيم ومراقبة �أعمال و�أن�شطة اجلهات اخلا�ضعة لرقابة الهيئة و�إ�شرافها.
�7.7إقامة عالقات تعاون مع الهيئات وامل�ؤ�س�سات املماثلة العربية والأجنبية
واملنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات ال�صلة ب�أ�سواق الأوراق املالية.
8.8جمع املعلومات وا�ستق�صاء البيانات والإح�صاءات عن الأوراق املالية التي
يجري التعامل فيها ون�شر النتائج والتقارير اخلا�صة بها.
9.9اتخاذ التدابري الوقائية الالزمة ملواجهة الأ�سباب �أو الظواهر �أو االحتماالت

الف�صل الثالث
(�إدارة الهيئة)

الفرع الأول
جمل�س الإدارة وحتديد مهامه ونظام عمله

مــــادة (:)7
�أ .يتوىل �إدارة الهيئة والإ��ش��راف على �شئونها جمل�س ي�سمى (جمل�س �إدارة
الهيئة) يت�ألف من خم�سة �أع�ضاء ،وي�شرتط يف كل منهم:
�1.1أن يكون ميني اجلن�سية.
�2.2أن يكون متفرغ ًا لأداء مهامه يف جمل�س الإدارة.
�3.3أن ال يقل م�ؤهله العلمي عن درجة البكالوريو�س.
�4.4أن ي�ك��ون م��ن ذوي اخل�ب�رة واالخت�صا�ص يف إ�ح ��دى امل �ج��االت (املالية،
االقت�صادية ،القانونية).
ب .يعني �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،مبن فيهم الرئي�س ونائبه ،بقرار جمهوري بناء
على تر�شيح رئي�س جمل�س الوزراء ملدة خم�س �سنوات قابلة للتجديد ملرة واحدة.
ج .حتدد املرتبات واحلوافز ل�شاغلي الوظائف يف الهيئة وفق ًا لكادر خا�ص يقره
جمل�س الوزراء.
مــــادة (:)8
�أ .ت�سقط الع�ضوية عن ع�ضو املجل�س يف �أي من احلاالت الآتية:
�1.1إذا تغيب الع�ضو عن احل�ضور ثالث جل�سات متتالية دون عذر يقبله املجل�س.
�2.2إذا ا�ستحال عليه ممار�سة وظيفته كع�ضو مدة �ستة ا�شهر مت�صلة.
�3.3إذا ثبت �أن للع�ضو �أي عالقة جتارية مع �إحدى اجلهات اخلا�ضعة لرقابة
و�إ�شراف الهيئة.
ب .يعر�ض رئي�س جمل�س الوزراء مو�ضوع �إ�سقاط الع�ضوية يف حال حتقق �إحدى
احل��االت املبينة يف الفقرة ال�سابقة من هذه امل��ادة على رئي�س اجلمهورية
للموافقة على �إ�صدار قرار بذلك وتعيني البديل.
مــــادة (:)9
�أ .يجب على �أع�ضاء جمل�س الإدارة عند تعيينهم �أن يقدموا ت�صريحا خطيا لرئي�س
جمل�س الوزراء عن الأوراق املالية التي ميلكونها هم �أو �أي من �أقربائهم �أو التي تكون
حتت ت�صرفهم �أو حتت ت�صرف �أي من �أقربائهم وعن �أي م�ساهمات �أو ح�ص�ص
ميلكونها هم �أو �أي من �أقربائهم يف �أي �شركة خدمات مالية �أو تكون حتت ت�صرفهم
�أو حتت ت�صرف �أي من �أقربائهم وعن �أي تغيري يطر�أ على �أي منها.
ب .يخ�ضع �أع�ضاء جمل�س الإدارة لتقدمي �إق��رار بالذمة املالية للهيئة العليا
ملكافحة الف�ساد وفقا للقانون اخلا�ص بذلك.
مادة ( :)10يتوىل املجل�س جميع ال�صالحيات الالزمة لتحقيق �أهداف الهيئة وفقا
لأحكام هذا القرار وتنفيذ ال�صالحيات واملهام املقررة له مبقت�ضى �أحكامه مبا يف ذلك:
1.1ر�سم ال�سيا�سة العامة للهيئة يف �إطار ال�سيا�سة العامة للدولة وو�ضع الربامج
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قرار جمهوري رقم ( )216لسنة2010م بشأن إنشاء هيئة األوراق المالية

التي يخ�شى �أن تعر�ض �سوق الأوراق املالية للمخاطر �أو لتجنب وقوع اجلرائم
املرتبطة بالتعامل بالأوراق املالية بالتن�سيق مع اجلهات املعنية.
1010القيام ب�أية مهام �أخرى ين�ص عليها القانون املنظم للتعامل بالأوراق املالية
�أو تن�ص عليه الت�شريعات النافذة.
مــــادة ( :)6على الهيئة التن�سيق مع البنك املركزي اليمني عند اتخاذ �أي قرار
�أو �إجراء يرتتب عليه �آثار على الأو�ضاع النقدية.

الالزمة لتنفيذها.
2.2املوافقة على �إدراج �أي ورقة مالية مينية لدى �أي �سوق تداول �أوراق مالية
خارج اجلمهورية.
3.3املوافقة على �إدراج وتداول �أي ورقة مالية غري مينية يف ال�سوق �أو عر�ضها
داخل اجلمهورية.
4.4املوافقة على تداول �أي ورقة مالية خارج ال�سوق.
5.5املوافقة على �إن�شاء وت�سجيل �صناديق اال�ستثمار امل�شرتك.
6.6رف�ض طلب ت�سجيل الأوراق املالية �أو وقف �أو منع �أو تقييد �أي �إ�صدار لها.
7.7تعليق �أو وقف التعامل ب�أي ورقة مالية للمدة التي يراها منا�سبة.
8.8تعليق تعامل �أي �شخ�ص يف �سوق الأوراق املالية للفرتة التي يحددها املجل�س.
9.9و�ضع �آلية و�ضوابط لتنظيم �شراء ال�شركات امل�صدرة لأوراقها املالية.
1010املوافقة على منح الرتخي�ص مبوجب �أحكام القانون اخلا�ص بالأوراق املالية
والأنظمة واللوائح والقرارات ال�صادرة.
1111تقييد �أو تعليق �أو �إيقاف �أو �إلغاء الرتخي�ص املمنوح لأي �شخ�ص للمدة التي
يراها منا�سبة.
1212املوافقة على جتديد الرتخي�ص املمنوح لأي �شخ�ص.
1313حتديد الر�سوم املتعلقة ب�إ�صدار الرتاخي�ص وجتديدها.
1414املوافقة على حتديد بدل اخلدمات والأجور والعموالت التي يتقا�ضاها ال�سوق
مبقت�ضى لوائحه وتعليماته الداخلية.
1515حتديد العموالت التي تتقا�ضاها �شركة اخلدمات املالية �أو املرخ�ص لهم من
عمالئهم بحدودها الدنيا والعليا.
1616حتديد املعايري وال�شروط الواجب توافرها يف مدققي احل�سابات امل�ؤهلني
لتدقيق ح�سابات اجلهات اخلا�ضعة لرقابة الهيئة و�إ�شرافها.
1717اعتماد املعايري املحا�سبية ومعايري التدقيق التي يجب على اجلهات اخلا�ضعة
لرقابة الهيئة التقيد بها.
1818النظر يف القرارات ال�صادرة عن ال�سوق ووقف تنفيذ �أي منها �أو تعديلها.
�1919إع��داد م�شروعات القوانني واللوائح والتعليمات املتعلقة ب��الأوراق املالية
ومتابعة ا�ستكمال �إجراءات املوافقة عليها.
�2020إقرار املوازنة ال�سنوية للهيئة واحل�ساب اخلتامي وتقدميهما �إىل اجلهات
املخت�صة العتمادهما.
2121ت�شكيل اللجان الفنية املتخ�ص�صة وحتديد نطاق عملها و�أتعابها.
2222املوافقة على اللوائح والأنظمة التي تنظم امل�سائل املالية والإداري��ة والفنية
اخلا�صة بالهيئة.
2323املوافقة على التقارير الدورية عن ن�شاط الهيئة وو�ضعها املايل املقدمة من
رئي�س الهيئة.
2424املوافقة على �إبرام وتوقيع االتفاقيات والعقود مع الغري مبا يخدم جماالت
�أن�شطة الهيئة ووفق الت�شريعات النافذة.
2525املوافقة على مقرتح الرت�شيح ل�شغل املنا�صب القيادية للهيئة وفق الالئحة
التنظيمية للهيئة والت�شريعات النافذة.
2626مناق�شة و�إقرار نتائج الدرا�سات والأبحاث املتعلقة ب�أن�شطة الهيئة واقرتاح
برامج و�أولوية العمل منها.
�2727أي مهام تقت�ضيها طبيعة عمله وفقا لأحكام القانون املنظم للأوراق املالية
و�أحكام هذا القرار والت�شريعات النافذة.
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معاييــــــر

مادة (:)11
1.1ينعقد املجل�س بدعوة من رئي�سه مرة كل �شهر على الأقل ،وكلما اقت�ضت احلاجة
لذلك �أو بناء على طلب من رئي�س املجل�س �أو ثالثة من الأع�ضاء.
2.2يكون اجتماع املجل�س �صحيح ًا بح�ضور �أغلبية �أع�ضائه.
3.3ت�صدر ق��رارات املجل�س ومقرتحاته ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين و�إذا
ت�ساوت الأ�صوات يرجح اجلانب الذي منه الرئي�س.
4.4يبلغ رئي�س املجل�س ر�سميا املعنيني بقرارات املجل�س خالل مدة ال تتجاوز خم�سة
ع�شر يوما من انعقاد املجل�س للتنفيذ مبوجبها.
5.5يجوز ملجل�س الإدارة ا�ستدعاء من يراه منا�سب ًا من اخلرباء والأخ�صائيني حل�ضور
اجتماعاته دون �أن يكون لهم حق الت�صويت على قرارات املجل�س.
6.6يحدد املجل�س مبوجب قرار منه القواعد والإجراءات الداخلية ل�سري العمل مبجل�س الإدارة.

الفرع الثاين
رئي�س جمل�س الإدارة ونائبه وحتديد مهامهما واخت�صا�صهما

مادة (:)12
�أ .رئي�س جمل�س الإدارة هو الرئي�س التنفيذي لها و�آمر ال�صرف فيها واملنفذ ل�سيا�ساتها وامل�س�ؤول
على �إدارة �شئونها وله يف �سبيل حتقيق ذلك ممار�سة املهام والإخت�صا�صات التالية:
1.1رئا�سة اجتماعات املجل�س ومتابعة تنفيذ قراراته.
2.2الإ� �ش��راف على �إدارة �أع�م��ال الهيئة و�إ� �ص��دار التوجيهات والتعليمات لتح�سني
م�ستويات الأداء.
3.3التوقيع ،منفرد ًا �أو باال�شرتاك مع غ�يره ،على التقارير والبيانات املحا�سبية
والك�شوفات املالية واملرا�سالت والوثائق اخلا�صة بالهيئة.
�4.4إعداد م�شروع املوازنة ال�سنوية للهيئة وح�سابها اخلتامي.
5.5متثيل الهيئة �أمام اجلهات الق�ضائية ولدى الغري وله �أن يفو�ض من ينوب عنه يف
ذلك من املوظفني.
ً
6.6توقيع االتفاقيات والعقود نيابة عن املجل�س وفقا للقوانني النافذة.
7.7رفع تقارير ن�صف �سنوية حول ن�شاط الهيئة ومركزها املايل �إىل جمل�س الإدارة.
8.8الرت�شيح ل�شغل املنا�صب القيادية يف الهيئة.
9.9اختيار وتعيني وترقية العاملني يف الهيئة من م�ستوى مدير �إدارة فما دون والإ�شراف
عليهم ومتابعة �أعمالهم وتقييم �أدائهم وحما�سبتهم وندبهم واعارتهم و�إنهاء
خدماتهم وفق ًا للت�شريعات النافذة.
1010اقرتاح م�شاريع اللوائح الداخلية والتنظيمية اخلا�صة بالهيئة وتعديلها وعر�ضها
على املجل�س للموافقة عليها.
1111متثيل الهيئة داخلي ًا وخارجي ًا عندما يكون التمثيل يف م�ستواه.
1212اقرتاح خطط وبرامج التدريب والت�أهيل بح�سب االحتياج ومتطلبات العمل.
ب .للرئي�س تفوي�ض �أي من �صالحياته املن�صو�ص عليها يف هذا القرار لأي ع�ضو يف
جمل�س الإدارة.

مادة ( :)13يكون لرئي�س جمل�س الإدارة نائب متفرغ ي�سميه القرار اجلمهوري
ال�صادر بت�شكيل جمل�س الإدارة ويتوىل م�ساعدة رئي�س املجل�س يف �أدائه ملهامه �أو
فيما يفو�ضه �أو يكلفه بها رئي�س املجل�س من مهام ويتوىل ممار�سة �صالحياته �أثناء
غيابه �أو خلو من�صبه.

الف�صل الرابع
مالية الهيئة

مادة ( :)14تتكون املوارد املالية للهيئة مما يلي:
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1.1املبالغ التي تخ�ص�صها الدولة للهيئة يف �إطار املوازنة العامة للدولة.
2.2العائدات التي حت�صل عليها الهيئة مقابل الأن�شطة واخلدمات التي تقدمها للغري.
العدد  22/21دي�سمرب 2010م

3.3ر�سوم الرتاخي�ص ملزاولة الأن�شطة املرتبطة بتداول الأوراق املالية وفق الت�شريعات
املنظمة لذلك.
4.4املنح واملعونات التي يوافق عليها املجل�س وفق الت�شريعات النافذة.
5.5الر�سوم والغرامات واملبالغ التي يفر�ضها القانون اخلا�ص بالأوراق املالية ل�صالح الهيئة.
مادة ( :)15يكون للهيئة موازنة �سنوية م�ستقلة تعد وفق القواعد والتعليمات املعمول بها يف
�إعداد املوازنة العامة للدولة وتبد أ� �سنتها املالية بداية ال�سنة املالية للدولة وتنتهي بانتهائها.
مادة ( :)16تخ�ضع ح�سابات الهيئة و�أ�صولها لرقابة اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة.
مادة ( :)17تعترب �أموال الهيئة وحقوقها لدى الغري �أمواال عامة ت�سري عليها القواعد
والأحكام املتعلقة بالأموال العامة.

الف�صل اخلام�س

�أحكام عامة وختامية

مادة ( :)18يحظر على الهيئة القيام ب�أي عمل جتاري �أو اقرا�ض الأموال �أو متلك �أو
�إ�صدار الأوراق املالية.
مادة ( :)19مع مراعاة �أحكام املادة ( )20من هذا القرار يجوز للهيئة تزويد �أي
هيئة للأوراق املالية �أو �أي جهة غري مينية منظمة ل�سوق الأوراق املالية ،وبناء على طلبها،
مبعلومات عن امل�صدر �أو املرخ�ص لهم �أو عملهم مل�ساعدتها على �أي حتقيق تقوم به ،كما
يجوز للهيئة �أن تقوم بنف�سها ب�إجراء التحقيق الإداري لهذه الغاية ومبا ال يتعار�ض مع
القوانني والت�شريعات النافذة.
مادة ( :)20تعترب املعلومات التي يطلع عليها املجل�س وموظفو الهيئة بحكم عملهم
�سرية وذلك حتت طائلة امل�س�ؤولية القانونية �إال انه يجوز للمجل�س ولأ�سباب مربرة الك�شف
عن املعلومات التي يراها الزمة حلماية امل�ستثمرين من مراعاة �أحكام القوانني النافذة.
مادة ( :)21على املجل�س �أن يقدم �إىل جمل�س الوزراء خالل الثالثة الأ�شهر الأوىل من
بداية ال�سنة املالية تقرير ًا موجز ًا عن �أن�شطة الهيئة خالل ال�سنة ال�سابقة مرفق ًا بن�سخ
من ميزانيتها ال�سنوية وح�ساباتها اخلتامية م�صدقة من مدقق ح�سابات قانوين معتمد
يعينه املجل�س.
مادة ( :)22مع مراعاة �أحكام املادة ( )20من هذا القرار تن�شر التعليمات والقرارات
التي ت�صدرها الهيئة باجلريدة الر�سمية وبالو�سائل التي تراها الهيئة منا�سبة مبا يف ذلك
الن�شر على موقعها االلكرتوين على �شبكة االنرتنت �أو �أي �شبكة معلومات �أخرى.
مادة (:)23
�أ .حت��دد الالئحة التنظيمية للهيئة تق�سيماتها التنظيمية من الإدارات والأق�سام
والوحدات التابعة لها ومهام واخت�صا�صات كل منها وكذا ال�شروط واملوا�صفات
املطلوبة ل�شغل كل وظيفة من الوظائف الإدارية والفنية للهيئة.
ب .ت�صدر الالئحة التنظيمية للهيئة بقرار من رئي�س جمل�س الوزراء وذلك بناء على
عر�ض رئي�س الهيئة وبعد موافقة املجل�س وذلك بالتن�سيق مع وزارة اخلدمة املدنية
والت�أمينات.
مادة ( :)24يرجع يف كل ما مل يرد به ن�ص يف هذا القرار �إىل �أحكام القانون رقم
( )35ل�سنة1991م ب�ش�أن الهيئات وامل�ؤ�س�سات وال�شركات العامة وتعديالته.
مادة ( :)25ي�صدر رئي�س الهيئة القرارات والتعليمات املنفذة لأحكام هذا القرار.
مادة ( :)26يعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره وين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
�صدر برئا�سة اجلمهورية – ب�صنعاء
بتاريخ  /28ذو احلجة1431/هـ
املوافق  /4دي�سمــــرب 2010 /م

د.علي حممد جمور
رئي�س جمل�س الوزراء

علي عبداهلل �صالح
رئي�س اجلمهورية

رواد وأوائــــــل

من أوائل قيادات الجهاز
عبد السالم حسين أحمد العنسي

محل وتاريخ الميالد :
صنعاء 1942م.
الحالة االجتماعية :متزوج
وله ثالثة اوالد واربع بنات

•امل�ؤهل :لي�سان�س حقوق جامعة القاهرة.
•اللغات التي يجيدها :الإجنليزية.
•الوظيفة احلالية  :ع�ضو جمل�س ال�شورى ،ع�ضو اللجنة
الرئي�سية ،نائب رئي�س جلنة الإ�صالح الإداري والت�أمينات.

المسئوليات والمناصب
السابقة :
•مدير عام حمافظة �إب 1964م.
•وكيل حمافظة �إب 1967م.
•وكيل حمافظة تعز 1968م.
•مدير م�صلحة الطرق تعز 1969م.
•وكيل وزارة الأوقاف.
•وكيل وزارة الإعالم.

•ع�ضو جمل�س ال�شورى 1973م.
•ع�ضو جمل�س ال�شعب الت�أ�سي�سي.
•رئي�س اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة 1985م.
•�سفري اجلمهورية العربية اليمنية يف جمهورية ال�سودان 1989م1990 -م.
•�سفري اجلمهورية اليمنية يف جمهورية ال�سودان 1990م – 1994م.
•م�ست�شارا لرئي�س اجلمهورية.
•�سفري اجلمهورية اليمنية يف دولة قطر1996م – 2002م.

معلومات أخرى إضافية:
•مثل الربملان اليمني (جمل�س ال�شعب) يف عدة م�ؤمترات دولية برملانية.
•له عدة �إ�سهــــــــــــــامات فكـــــــــــــــــرية متنــــــــــــوعة و�صحفية يف املجال
ال�سيا�سي والتنظيمي.
العدد  22/21دي�سمرب 2010م
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منظمات وأجهزة رقابية

ديوان المحاسبة
بالجمهورية اللبنانية

منذ إنشاء ديوان المحاسبة اللبناني – وفقا لنص
المادة ( )87من دستور الجمهورية اللبنانية الصادر
في  - 1926/5/23توالت التشريعات المنظمة له
حتى يومنا هذا متضمنة خمس محطات رئيسية
على مدى خمسة وأربعين عام ًا من إنشائه يمكن
�إعداد:حممد �سفيان عبده
استعراضها على النحو اآلتي :الإدارة العامة للتعــــــــاون الفني
�أعيد النظر يف تنظيم الديوان مبوجب املر�سوم
الت�شريعي رق��م  9ل�سنة 1952حيث انيطت به
�إىل جانب الرقابة الالحقة �صالحيات وا�سعة يف
الرقابة امل�سبقة بلغت حد تقرير املالءمة(.تقرير
مراجعة االلتزام).
�ألغيت �صالحية ال��دي��وان يف تقرير امل�لاءم��ة مبوجب
املر�سوم الت�شريعي رقم  9ل�سنة  ,1954و�أ�صبحت
رقابة الديوان امل�سبقة رقابة قانونية فقط.
�أع �ي��د ال�ن�ظ��ر يف تنظيم ال��دي��وان مب��وج��ب امل��ر��س��وم
الت�شريعي رقم  118ل�سنة 1959م ثم �صدر القانون
باملر�سوم رق��م  7366ل�سنة  1961حيث �ألغيت
مبوجبه �صالحية دي��وان املحا�سبة اخلا�صة باملوافقة
على تعيني املوظفني ,وانيطت هذه ال�صالحية مبجل�س
اخلدمة املدنية.
�أعيد تنظيم الديوان مبوجب املر�سوم الت�شريعي رقم
 82ل�سنة  1983الذي ا�ستحدث لأول مرة وظيفة
مدقق ح�سابات .ومت تعديل ه��ذا القانون باملر�سوم
الت�شريعي رق��م 5ل�سنة  ,1985ال��ذي �أع��اد العمل
ببع�ض مواد املر�سوم الت�شريعي رقم �118سنة 1959
ثم بالقانون رق��م 132ل�سنة  ,1992ال��ذي ق�ضى
بتو�سيع اخت�صا�صات الديوان.
�أن�شئ ق�سم القانون املايل يف معهد الدرو�س الق�ضائية
و�أ�صبح ق�ضاة الديوان من م�ست�شاري ومعاوين املدعي
العام ,يعينون من خريجي هذا املعهد.
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•مبحاكمة امل�سئولني عن خمالفة القوانني والأنظمة
املتعلقة بها.

نظام الديـوان:

ينظم رئي�س الديوان الإدارة الداخلية وكيفية ممار�ستها
حيث ميثل املدعي العام احلكومة لدى الديوان وله يف
الرقابة الق�ضائية �أن يح�ضر اجلل�سات و�أن يُعطى
الكالم فيها ،و�أن يطلب الأوراق لإب��داء ر�أي��ه اخلطي
و�أن يرا�سل الإدارات العامة مبا�شرة يف كل ما له عالقة
مبمار�سة مهمته.
يقوم معاونو املدعي العام بوظيفة املدعي العام حتت
�إ�شرافه وفـي حال غياب املدعي العام ومعاونيه يتوىل
�أعمال النيابة العامة امل�ست�شار الأعلى رتبة.

بتاليف بع�ض الثغرات يف ال�ش�ؤون الإداري��ة واملالية،
وذلك يف القرارات التي ي�صدرها الديوان ،ال�سيما
يف نطاق الرقابة الإدارية امل�سبقة.
•�إ�صدار تعليمات وتعاميم يوجهها رئي�س الديوان �إىل
الإدارة العامة من اجل �إتباع �أف�ضل ال�سبل يف تنفيذ
املعامالت املالية.

صالحيات الديوان:

ل��دي��وان املحا�سبة وظيفتان :وظيفة �إداري ��ة ،ووظيفة
األهداف:
ق�ضائية ،فالوظيفة الإدارية ميار�سها برقابته امل�سبقة
يهدف ديوان املحا�سبة �إىل:
على تنفيذ املوازنة وبتقارير ينظمها عن نتائج رقابته
•ال�سهر على �إدارة الأموال العمومية ,وذلك من خالل امل�سبقة والالحقة وب�إبداء الر�أي يف الأمور املالية� ،أما
تدقيق وحترير ح�سابات الدولة والبلديات والف�صل الوظيفة الق�ضائية فيمار�سها برقابته على احل�سابات
ب�صحتها وقانونية معامالتها ومبراقبة ا ألع�م��ال وعلى كل من يتوىل ا�ستعمال �أو �إدارة الأموال العمومية
املتعلقة بتنفيذ املوازنة.
والأموال املودعة لدى اخلزينة.
•ال�سهر على الأم� ��وال العمومية ولي�س �إىل ر�صد
الرقـابـة القضائية للديوان:
الأخطاء واملخالفات.
ويف �ضوء ذل��ك ،يعمل ال��دي��وان ج��اه��د ًا على تو�ضيح الرقابـة الق�ضائية نوعان :رقابة على احل�سابات ورقابة
عالقته باجلهات اخلا�ضعة لرقابته و�إقناعها ب�ضرورة على املوظفني ،ذلك على النحو التايل-:
قانون الديوان ومهامه :وجود عالقة متبادلة تت�سم بالتعاون التام ملا فيه اخلري اوال :الرقابة على الحسابات:
دي��وان املحا�سبة حمكمة �إداري��ة يتوىل الق�ضاء املايل العام وت�صويب �إدارة املال العام يف الدولة ويتجلى هذا الغاية م��ن ال��رق��اب��ة على احل�سابات ال�ب��تّ يف �صحة
مهمة ال�سهر على الأموال العمومية والأموال املودعة يف التوجه مبا يلي:
ح�سابات املحت�سبني و�أي �شخ�ص يتدخل يف قب�ض
•�إعطاء �آراء ا�ست�شارية يف املوا�ضيع املالية بناء على ا ألم��وال العمومية وا ألم��وال املودعة فـي اخلزينة �أو يف
اخلزينة وذلك:
•مبراقبة ا�ستعمال هذه ا ألم��وال ومدى انطباق هذا طلب اجل�ه��ات اخلا�ضعة للرقابة ،بهدف تطبيق دفعها دون �أن تكون له ال�صفة القانونية ،مع مراعاة
الن�صو�ص القانونية تطبيقا �سليما.
ال �ق��رارات النهائية ال���ص��ادرة ع��ن دي ��وان املحا�سبة
اال�ستعمال على القوانني والأنظمة املرعية.
•قيام الديوان بلفت نظر الإدارات العامة وتو�صيتها بالن�سبة حل�سابات ال�سنوات ال�سابقـة.
•بالف�صل يف �صحة وقانونية معامالتها وح�ساباتها.
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ح��دد القانون العالقة بني ال��دي��وان وجمل�س اخلدمة
املدنية على �صعيد التوظيف� ،إذ يعني املراقبون ومدققو
احل�سابات ل��دى ال��دي��وان من خريجي ق�سم ال�ش�ؤون
االقت�صادية واملالية من الدرجة العليا يف املعهد الوطني
ل�ل�إدارة وا إلمن��اء التابع ملجل�س اخلدمة املدنية .ويعني
�سائر املوظفني وفق ًا لإحكام نظام املوظفني.
ك�م��ا أ�ع �ط��ى ق��ان��ون تنظيم ال��دي��وان ك�ل ً�ا م��ن دي��وان
املحا�سبة واملدعي العام لدى الديوان �صالحية تكليف
�إدارة التفتي�ش املركزي ب�إجراء �أي تفتي�ش �أو حتقيق
تقت�ضيه امل�صلحة العامة .وعلى �إدارة التفتي�ش املركزي
�أن تعطي هذه املهمات الأولوية �إذا طلب �إليها ذلك.

وتتناول الرقابة على احل�سابات املعامالت التالية:
يعترب بحكم املوظف يف تطبيق �أح�ك��ام ه��ذه الرقابة
يِّ
كل �شخ�ص من غري املوظفني عهد �إليه ت��ول املهام
•�صحة امل�ستندات التي ّمت التح�صيل مبوجبها.
املن�صو�ص ع�ل�ي�ه��ا� � ..س��واء �أك���ان ذل��ك بالتعيني �أو
•�صحة التح�صيالت وتطابقها مع قوانني اجلباية.
باالنتخاب �أو بالتعاقد مبا يف ذل��ك �أع�ضاء الهيئات
املح�صلة �إىل ال�صناديق العامة.
•توريد املبالغ َّ
ِّ
•�صحة امل�ستندات التي جرى الدفع مبوجبها وانطباق التقريرية مبنا�سبة توليهم املهام املذكورة وكل �شخ�ص
املعاملة على القوانني والأنظمـة املرعيـة الإجـراء من غري املوظفني توىل هذه املهام �أو َّ
تدخل �أو �ساهم
فيها دون �صفة قانونية.
وعلى املوازنة واالعتمادات املفتوحة.
َّدها
د
ح
كما
للنفقة
•�إكتمال وج��ود الأوراق املثبتة
أصول المحاكمة المتبعة
القــــــــــــانون.
في الديوان:
•�صحة معامالت القب�ض وال��دف��ع وانطباقها على ميار�س الديوان �صالحياته الق�ضائية بو�صفه حمكمة
الأوامر ال�صادرة من اجلهة املعنية.
تت�ألف هيئتها من رئي�س وم�ست�شارين اثنني وتطبق
•�صحة ا�ستالم امل ��واد وحفظها وت�سليمها و�صحة �أحكام قانون �أ�صول املحاكمات املدنية.
تنظيم بيانات اجلرد.
اذا تعـ ّذر ت�شكيل الهيئة ت�ستكمل بق�ضاة من جمل�س
أنظمة.
ل
وا
القوانني
على
وانطباقها
•�صحة احل�سابات
�شورى الدولة ينتدبون بقرار من رئي�س جمل�س الوزراء
•انطباق القيود على الأوراق املثبتة املقدمة.
بناء على طلب رئي�س الديوان وبعد موافقة رئي�س جمل�س
ثانيا :الرقابة على الموظفين:
�شورى الدولة.
ً
وت�شمل ال��رق��اب��ة على املوظفني �أع�م��ال ك��ل م��ن يقوم ينظـر ال��دي��وان يف املخالفة ع�ف��وا �أو بناء على طلب
ب�إدارة �أو ا�ستعمال الأموال العمومية والأم��وال املودعة املدعي العام لديه ،للمدعي العام ،لهذه الغاية �أن يُجري
يف اخلزينة وك��ل م��ن يقوم بعمليات القب�ض والدفع التحقيق حول الق�ضية �أو �أن يتو�سع يف التحقيق اجلاري
حل�ساب اخلزينة �أو ل�صاحلها �أو مب�سك ح�ساباتها يف �ش�أنها .وله �أن ي�ستمع �إىل املوظفني وال�شهود و�أن
م��ن غ�ير املوظفني وك��ذل��ك �أع�م��ال ك��ل م��ن يتدخل يف يطلب �إىل الإدارة �أو الهيئة املخت�صة �إيداعه امل�ستندات
�إدارة الأم��وال املذكورة ويف القيام بالعمليات ال�سالفة والإي�ضاحات واملعلومات التي يحتاج �إليها و�أن يك ِّلف
الذكر دون �أن تكون له ال�صفة القانونية� ،أو التدخل يف امل��راق��ب ال��ذي يعاونه �إج��راء �أي تدقيق حملي يتعلق
الأعمال والعمليات امل�شار �إليها �سواء ب�إجراء الأعمال بالق�ضية على �أن يب ِّلغ التكليف �إىل الرئي�س املبا�شر
التح�ضريية لها �أو مراقبتها �أو الت�صديق عليها.
للموظف قبل مبا�شرة املهمة.

عالقة الديوان بالسلطات
العـــــــامة:
يرتبط دي��وان املحا�سبة كجهاز �أعلى للرقابة املالية
بعالقة وثيقة م��ع ال�سلطة الت�شريعية ،بحيث يكون
الديوان جهاز ًا م�ساعد ًا للربملان .وبهذا يختلف و�ضع
ال��دي��وان عن �أو��ض��اع بع�ض �أجهزة الرقابة املالية يف
اخلارج التي ترتبط �إداري��ا بال�سلطة الت�شريعية وتربز
هذه العالقة من خالل مراقبة الديوان لتنفيذ املوازنة
العامة للتثبت من تقيد ال�سلطة التنفيذية بقانون املوازنة
العامة الذي اقره جمل�س النواب .وي�ضع الديوان نتيجة
ذلك تقرير ًا �سنوي ًا يرفعه �إىل كل من رئي�س اجلمهورية
ورئي�س جمل�س النواب ورئي�س جمل�س ال��وزراء وت�ستمع
جلنة املال واملوازنة و�سائر اللجان املخت�صة �إىل رئي�س
الديوان �أو �إىل من ينتدبه لإبداء الإي�ضاحات.
العالقات الدولية واإلقليمية
للديوان:
يف نطاق ال�سيا�سة التي اعتمدها ال��دي��وان لتنمية
ق��درات��ه وتكري�س دوره على كل امل�ستويات ،و�إميانا
منه ب�أهمية التعاون الدويل يف جمال الرقابة املالية
ي�شارك الديوان يف ع�ضوية عدد من املنظمات العربية
وال��دول �ي��ة املتخ�ص�صة ،وال �ت��ي يعترب ال��دي��وان من
م�ؤ�س�سيتها ،ومنها:
•املنظمة العربية ل�ل�أج�ه��زة العليا للرقابة املالية
واملحا�سبة "االرابو�ساي" (.)ARABOSAI
•املنظمة ال��دول�ي��ة لالجهزة العليا للرقابة املالية
واملحا�سبة "انتو�ساي" (.)INTOSAI
•هيئة ارتباط دواوي��ن املحا�سبة يف البلدان الناطقة
بالفرن�سية (.)AISCCUF
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ديوان المحاسبة بالجمهورية اللبنانية

عالقة الديوان بأجهزة
الرقابة األخرى في الدولة:
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أظـــــواء

اإلدارة المركزية لمكتب
رئيس الجهاز

اإلدارة وطبيعة عملها:
�إعداد�:أحمد ح�سني الهمداين
الوكيل امل�ساعد ملكتب رئي�س اجلهاز
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تعترب الإدارة املركزية ملكتب رئي�س اجلهاز كيان
فني و�إداري م�ع��اون لرئي�س اجل�ه��از يف �إدارت��ه
وت�سيريه للأعمال والأن�شطة املختلفة� ..سوا ًء
اخلا�صة منها باجلهاز �أو املتعلقة بعمله وعالقاته
الر�سمية ،ولذلك ف��الإدارة متثل اداة لالت�صال
والتن�سيق والإ�شراف والتوجيه �سوا ًء فيما يخ�ص
ع�لاق��ات العمل ب�ين أ�ط��ر وم�ك��ون��ات اجل�ه��از او
اط��راف الدولة املختلفة او تلك املتعلقة بعالقة
اجلهاز اخلارجية باال�ضافة اىل التعاون والتن�سيق
مع االطر التنظيمية ذات العالقة يف اجلهاز.
وجتدر اال�شارة �إىل �أن مكتب رئي�س اجلهاز كان
مب�ستوى �إدارة عامة ..ولكن يجري حاليا ا�ستكمال

اج��راءات �إ�صدار الئحة املهام واالخت�صا�صات
اخلا�صة بها باعتبارها ادارة مركزية ،وذلك
ملواجهة ومواكبة التو�سع الأفقي والر�أ�سي يف هيكل
اجلهاز و�أن�شطته وعالقاته والتزاماته جتاه الكثري
من الهيئات والكيانات يف داخل اليمن وخارجها.
مكونات اإلدارة:

بح�سب الهيكل التنظيمي املعتمد م��ن رئي�س
اجلهاز بتاريخ 2010/7/17م تتكون الإدارة
املركزية ملكتب رئي�س اجلهاز من الإدارة املركزية
وتتبعها �إدارة عامة تتكون من ت�سع ادارات وعدد
من االق�سام �إىل جانب وحدة التن�سيق مع الهيئة
الوطنية العليا ملكافحة الف�ساد ،وتخت�ص كل �إدارة

اختصاصات اإلدارة
المركزية:

تت�سم بالتعدد واالت�ساع والتنوع يف �إطار كل جمال
من املجاالت الآتية:

 - 1مجال العمل الفني:

الإدارة معنية باال�سهام يف تطوير العمل املهني
ورف��ع م�ستوى ج��ودة التقارير وذل��ك م��ن خالل
ممار�سة اخلبري التنفيذي فيها ملجموعة من
املهام املوكلة للإدارة يف هذا اجلانب ومنها على
�سبيل املثال :
•القيام بفح�ص التقارير الرقابية واالعمال
االخ� ��رى ق �ب��ل ال �ت��وق �ي��ع ع�ل�ي�ه��ا م��ن رئي�س
اجلهاز وا�صدارها ،للت�أكد من مدى الألتزام
بالقواعد واملعايري املهنية التي حتكم الأداء
يف العمل ال��رق��اب��ي ،وم��دى ج��ودة التقارير
وم�ستوى الثقة فيها.
•�إب��داء ال��ر�أي الفني يف ال��درا��س��ات والبحوث
وامل�ق�ترح��ات وامل��و��ض��وع��ات امل��رف��وع��ة لرئي�س
اجلهـــــــــــــــــــاز.
•امل�شاركة يف تنفيذ بع�ض الأعمال مع القطاعات
واللجـــــــــــــــان.
• إ�ع ��داد م��ا يوجه رئي�س اجل�ه��از ب � إ�ع��داده من
درا�سات و�أوراق عمل.
 - 2مجال اإلدارة والسكرتارية:

تخت�ص الإدارة املركزية يف هذا املجال مبمار�سة
الكثري من االخت�صا�صات منها مث ًال:
ل�ع �م��ال وا ألن���ش�ط��ة
•التخطيط وال�برجم��ة ل� أ
امل�ستهدف تنفيذها من قبل الإدارة.
•حتديث وتطوير و�سائل و�آليات العمل يف خمتلف
مكونات الإدارة وعلى وجه اخل�صو�ص ما يتعلق
منها باملتابعة والتن�سيق والتوثيق.

 - 3في مجال العالقات الدولية:

تتوىل الإدارة املركزية يف هذا لإطار العديد من
االخت�صا�صات منها على وجه اخل�صو�ص :
•ا�ستقبال مكاتبات املنظمات الدولية والقيام
برتجمتها وعر�ضها على رئي�س اجلهاز ،وتلقي
توجيهاته ب�ش�أنها والعمل مبوجبها.
•ترجمة امل��و��ض��وع��ات ال�ت��ي ت��رد �إىل الإدارة
وعر�ضها على رئي�س اجلهاز.
•متابعة الإدارات العامة املخت�صة فيما يتعلق
بتلبية رئي�س اجلهاز لدعوات امل�شاركة يف �أي
من امل�ؤمترات واللقاءات وغريها من الفعاليات
املنعقدة يف اخلارج.
•درا�سة التقارير الدورية املرفوعة من الإدارة
العامة للتعاون الفني حول ن�شاطها واقرتاح ما
يلزم حيالها.

اإلدارة المركزية لمكتب رئيس الجهاز

من تلك الإدارات بجزء حمدد من اخت�صا�صات
الإدارة العامة ملكتب رئي�س اجلهاز.
ومتار�س الإدارة املركزية مهامها حتت الإ�شراف
املبا�شر مل��دي��ر الإدارة امل��رك��زي��ة امل�ع�ين بدرجة
وكيل م�ساعد ويعاونه يف ذلك مدير عام الإدارة
العامة ملكتب الرئي�س ،ويعد مدير الإدارة املركزية
واملدير العام للمكتب م�سئولني �أمام رئي�س اجلهاز
عن كل ما يتعلق بالعمل والأداء.

•متابعة وتقييم الأداء يف الإدارة ب�صفة عامة
وك��ذل��ك الأداء يف خمتلف م�ك��ون��ات �إدارات
و�أق�سام الإدارة و إ�ع ��داد تقارير ومقرتحات
ب�ش�أن االرتقاء مب�ستويات الأداء.
•متابعة م�ستوى تنفيذ توجيهات فخامة رئي�س
اجلمهورية ومكتب الرئا�سة ودول��ة رئي�س ال��وزراء
وعلى وجه اخل�صو�ص فيما يتعلق بالتقارير الدورية.
•درا�سة التقارير الف�صلية وال�سنوية اخلا�صة
مب�ستوى تنفيذ اخلطط ال�سنوية للجهاز و�إبداء
الر�أي مبا يلزم حيالها.
•درا�سة وتقييم تقارير ا إلجن��از املرفوعة من
القطاعات والإدارات العامة النمطية والنوعية
والعر�ض بالنتائج والر�أي لرئي�س اجلهاز.
•القيام باملتابعة ألع�م��ال القطاعات و إ�ع��داد
مواقف دورية لرئي�س اجلهاز عن نتائج املتابعة.
•القيام مبهام التن�سيق مع الهيئة الوطنية العليا
ملكافحة الف�ساد.
•و�ضع الت�صورات وامل�ق�ترح��ات ح��ول جم��االت
التعاون والتن�سيق مع الهيئة الوطنية العليا
ملكافحة الف�ساد ورفعها لرئي�س اجلهاز والعمل
مبا يراه ب�ش�أنها.
•التن�سيق واملتابعة ب�ش�أن تنفيذ املهام امل�شرتكة
ب�ين اجل�ه��از والهيئة ،وفيما يتعلق مبجاالت
التعاون امل�شرتك بينهما.
•القيام بالأعمال الروتينية والتي منها :
 تلقي املو�ضوعات ال��واردة للمكتب والقيام
ب�أعمال القيد والتوثيق لها.
 ترتيب جميع م��دخ�لات الإدارة ل�سهولة
عر�ضها على رئي�س اجلهاز للت�أ�شري عليها
وثم �إعادة توجيهها �إىل املعنيني.
 تنظيم املقابالت مع رئي�س اجلهاز.
 متابعة �أعمال اللجان الدائمة �أو املو�سمية
امل�شكلة بقرارات من رئي�س اجلهاز.
 ا إلع ��داد والتهيئة وال��دع��وة لالجتماعات
التي يوجه رئي�س اجلهاز بعقدها و إ�ع��داد
حما�ضرها ومتابعة تنفيذ ما يعتمده رئي�س
اجلهاز منها.

 ت�ن�ف�ي��ذ �أي م �ه��ام ي��وج��ه رئ �ي ����س اجل �ه��از
بتنفيذها من قبل الإدارة.

 – 4في مجال العالقة مع االدارات
التابعة لرئيس الجهاز:

•تتوىل االدارة املركزية التوا�صل والتن�سيق مع
االدارات العامة التابعة لرئي�س اجلهاز ،وكذا
معاونة رئي�س اجلهاز يف اال�شراف عليها بح�سب
ما ي��راه رئي�س اجلهاز ،وعددها ع�شر ادارات
عامة ،وهي:
�أو ًال  :الإدارة العامة ملكتب رئي�س اجلهاز.
ثاني ًا :الإدارة العامة لل�شئون القانونية.
ثالثـــــ ًا  :الإدارة العامة للرقابة والتفتي�ش.
رابعـــ ًا  :الإدارة العامة للعالقات العامة.
خام�س ًا :املكتب الفني.
�ساد�س ًا :مركز التدريب.
�سابعـــ ًا :الإدارة العامة للتعاون الفني.
ثامنــــ ًا :الإدارة العامة لتقنية املعلومات.
تا�سعـ ًا  :الإدارة العامة لل�ش�ؤون الهند�سية.
عا�شر ًا :الإدارة العامة للرقابة على اجلودة.
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كتاب في سطور

تحليل القوائم المالية في
ظل المعايير المحاسبية
ا�سم الكتاب :حتليل القوائم املالية يف ظل املعايري املحا�سبية.
ا�سم امل�ؤلف� :أ.د/وجدي حامد حجازي.
إ�سكندرية
ل
ا
والتوزيع،
والن�شر
للطباعة
ا�سم دار الن�شر :دار التعليم اجلامعي
عر�ض :نا�صر نا�صر جملي
م�صر ،تاريخ الإ�صدار2011.م
نائب مدير عام البحوث وفح�ص اللوائح
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يقع الكتاب يف (� )563صفحة من احلجم املتو�سط،
وفيما يلي نبذة موجزة عن هذا املرجع.
ي�ستهدف الكتاب ت�سليط ال�ضوء على التحليل املايل
يف ظل املعايري املحا�سبية ،بالإ�ضافة �إىل انه تناول
التحليل يف ظل معايري املحا�سبة امل�صرية املبنية على
معايري املحا�سبة الدولية ،وكذلك معايري املحا�سبة
ال�سعودية وال�ت��ي ات�خ��ذت يف االع�ت�ب��ار خ�صو�صية
البيئة العربية ،حيث يعترب التحليل امل��ايل نظام ًا
لت�شغيل املعلومات والبيانات مل�ساعدة متخذي القرار
يف التو�صل �إىل حقيقة الو�ضع امل��ايل واالقت�صادي
للمن�ش�أة حمل الدرا�سة مع العلم انه تزايدت �أهمية
التحليل املايل للقوائم املالية يف الآونة الأخرية نتيجة
ظهور امل�شاريع ذات الأغرا�ض املختلفة وزيادة حجم
معامالتها و�أن�شطتها مع بع�ضها وزيادة حدة املناف�سة
بينها ،حيث يعترب التحليل امل��ايل وظيفة �أو ن�شاط
م�ستمر وقائم ب��دوام وا�ستمرار املن�ش�أة وي�ساهم يف
تف�سري جمريات الأحداث التي تلم ب�أن�شطة املن�ش�أة.
كما ي�شري الكتاب �إىل املعلومات التي يجب الإف�صاح
عنها يف القوائم املالية ،يف �ضوء املعيار املحا�سبي
امل�صري رقم ( )1ال�صادر بقرار وزي��ر اال�ستثمار
رقم( )243ل�سنة 2006م.
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وينق�سم الكتاب �إىل ثمانية ف�صول:
تناول الف�صل الأول �شرح التحليل املايل كنظام لت�شغيل
املعلومات مبينا ما يرتبط به من مدخالت وما يجري
عليه من ت�شغيل وما ينطوي عليه من خمرجات.
بينما تطرق الف�صل الثاين �إىل القوائم املالية كمدخل
لدرا�سة التحليل املايل يف ظل معايري املحا�سبة امل�صرية
وال�سعودية ،حيث يتناولها بالتف�صيل من خالل تناول
قائمة املركز املايل وقائمة التغريات يف حقوق امل�ساهمني.
والف�صل الثالث ت�ن��اول بالدرا�سة والتحليل دورة
حتويل الأ�صول ،من حيث مكوناتها وفروق التوقيت
واحتياجات التمويل.
�أم��ا الف�صل الرابع فيتناول �أ�ساليب التحليل املايل
الأفقي والر�أ�سي للقوائم املالية وامل�ؤ�شرات املالية
ودوره ��ا يف الإن ��ذار املبكر لل�شركات ،وي��رك��ز على
جمموعة من احلاالت التو�ضيحية والعملية.
ويو�ضح الف�صل اخلام�س كيفية قيا�س كفاءة ا�ستخدام
ر�أ�س املال العامل بهدف:
•متكني امل�شاركني من التعرف على مفهوم ر�أ�س املال
العامل والعوامل املحددة له.
•�إي�ضاح م�صادر وا�ستخدامات الأموال للم�شاركني يف
ظل مفهوم ر�أ�س املال العامل.
•درا�سة و�سائل رفع كفاءة ا�ستخدم ر�أ�س املال العامل.
• أ�م��ا الف�صل ال�ساد�س فيتناول التحليل االئتماين

وق��رارات منح االئتمان ومتطلبات معايري بازل،2
حيث يهدف هذا الف�صل �إىل:
» »ت�ع��ري��ف االئ �ت �م��ان وال �ع��وام��ل ال��واج��ب أ�خ��ذه��ا يف
احل�سبان عند اتخاذ قرار منح االئتمان والقواعد
الأ�سا�سية الواجب مراعاتها يف جمال منح االئتمان.
» »تو�ضيح املفاهيم الأ�سا�سية عند جمع املعلومات
ب�صدد �إجراء التحليل االئتماين و�أنواع الت�سهيالت
و�أثرها على �أ�سلوب �إجراء التحليل االئتماين.
» »كيفية كتابة تقرير عند القيام بالتحليل املايل
واالئتماين.
» »متطلبات جلنة بازل للرقابة امل�صرفية.
» » إ�ع��ادة هيكلة القطاع امل�صريف العربي واملعايري
الدولية (بازل.)2
» »تطوير ال�سيا�سات االئتمانية بالبنوك يف �ضوء
متطلبات جلنة بازل.
ويعر�ض الف�صل ال�سابع �أ�ساليب ا إلن��ذار املبكر يف
التحليل املايل واالئتماين (حتليل خماطر االئتمان)،
وذلك من خالل النقاط التالية:
» »العوامل التي تعك�س خماطر االئتمان .
» »منوذج حتليل درجة املخاطر لدى العميل.
» »التنب�ؤ با�ستمرارية �أو �إفال�س العميل يف امل�ستقبل
بطريقة جمموع النقاط.
» »حاالت تو�ضيحية وتدريبية وحالة �شاملة عن �شركة
باك�سني للبويات امل�صرية.
» »تطبيق نظام ()OPRIST MANAGER
للتح�ضري للوفاء مبتطلبات بازل.2
�أم ��ا الف�صل ال�ث��ام��ن وا ألخ �ي�ر ف�ت�ن��اول ا�ستخدام
احلا�سب الآيل يف جمال التحليل املايل كما يلي:
•كيفية �إدخ��ال بيانات القوائم املالية با�ستخدام
(.)EXCEL
•�إجراء التحليل املايل با�ستخدام التحليل الر�أ�سي
والأفقي با�ستخدام (.)EXCEL
•ا� �س �ت �خ��راج امل� ��ؤ�� �ش���رات امل��ال��ي��ة ب��ا� �س �ت �خ��دام
( )EXCELبعد �إدخال املعادالت املطلوبة.
•ثم اختتم الف�صل الثامن بحالة عملية ل�شركة (وال
م��ارت) كربى �شركات جت��ارة التجزئة بالواليات
املتحدة الأمريكية.
•ن�أمل �أن نكون قد وفقنا يف ت�سليط ال�ضوء من خالل
هذه ال�سطور على هذا املرجع املهني ،وندعو زمالء
املهنة واملهتمني مبجال املحا�سبة واملراجعة ملزيد
م��ن الإط�ل�اع على ه��ذا امل��رج��ع ل��زي��ادة معارفهم
املهنية بكل ما ي�ستجد يف املهنة.
واهلل ويل التوفيق،،،

جديد المكتبة

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

جديد املكتبة للفرتة من2010/9/30-7/1م
عنوان املرجع
ح�ساب امل�ؤ�شرات االقت�صادية و معايري التخطيط (( حالة تطبيقية على اجلمهورية اليمنية ))
�إعداد وكتابة التقارير واملحا�ضر الق�ضائية درا�سة تطبيقية يف �ضوء الت�شريع اليمني
ر�سالة دكتوراه بعنوان -:ت�أثري متغريات بيئة املراجعة اخلارجية على جودة الأداء املهني
ملراجعي احل�سابات يف اجلمهورية اليمنية
ر�سالة دكتوراه بعنوان�:أهمية التحليل املايل يف توفري املعلومات الالزمة ملتخذي القرارات
املالية .
ر�سالة دكتوراه بعنوان :مدى ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات يف عملية التدقيق و�أثرها على
كفاءة وفاعلية مدققي احل�سابات باجلمهورية اليمنية
ر� �س��ال��ة دك � �ت� ��وراه ب� �ع� �ن ��وانDeterminants of financial and :
environmental disclosures on the internet by
Malaysian listed companies
ر�سالة ماج�ستري بعنوان  -:ا�ستخدام �أ�ساليب التحليل املايل يف تقييم �أداء املنظمات
ر�سالة ماج�ستري بعنوان:الر�ضا الوظيفي وعالقته بالأداء ( لدى العاملني يف اجلهاز املركزي
للرقابة واملحا�سبة – �صنعاء )
ر�سالة ماج�ستري بعنوان:دور مراجع احل�سابات يف ت�ضييق فجوة التوقعات بني م�ستخدمي
القوائم املالية ومراجعي احل�سابات
بحث(درا�سة) بعنوان -:تطور ظاهرة الف�ساد الإداري يف اجلهاز احلكومي وجهود الدولة
املبذولة للحد منه
كتاب الإح�صاء ال�سنوي 2008م
م�ؤ�شرات الأهداف الإمنائية للألفية يف اجلمهورية اليمنية 2008
الإ�سقاطات ال�سكانية للجمهورية اليمنية للفرتة ()2025 – 2005
التطورات النقدية وامل�صرفية
�أوراق العمل يف اللقاء العلمي حول مو�ضوع :مفهوم وطبيعة الأهمية الن�سبية وخماطر املراجعة
جتربة الأجهزة الرقابية :ال�سوري ،العراقي،الأردين ،العماين ،ال�سعودي ،التون�سي
جملة الرقابة
جملة الثوابت
جملة النزاهة
جملة املحا�سب القانوين
جملة الر�صيد

رقم العدد

�سنة الن�شر

ا�سم امل�ؤلف
�أ  /عدنان �أحمد قطينة  /اليمن
�أ.د /عبد اهلل �أحمد فروان  /اليمن

_
_

2010م
2010م

�أحمد حممد �صالح اجلالل  /اجلزائر

_

2010م

هادي �أحمد حممد ال�صياد  /اجلزائر

_

2010م

منري عبد اهلل الدعي�س /الأردن

_

2010م

 / Ali Saleh AL Arussiماليزيا

_

2008م

�سامل ي�سلم الر�ضي  /اليمن

_

2005م

�أحمد �إبراهيم �شريف �أحمد  /اليمن

_

2010م

خلدون خالد عبده العريقي  /اليمن

_

2010م

�سامية عبد اخلالق زبارة  /اليمن

_

2009م

اجلهاز املركزي للإح�صاء  /اليمن
اجلهاز املركزي للإح�صاء  /اليمن
اجلهاز املركزي للإح�صاء /اليمن
البنك املركزي اليمني  /اليمن

_
_
مج ، 10ع5 ،4

2009م
2009م
_
2010م

_

2010م

20
ع61
ع7
11، 10 ،9
34-30

2010م
2010م
2010م
2010م
2010م

املجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة /م�صر
اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة  /اليمن
امل�ؤمتر ال�شعبي العام  /اليمن
الهيئة الوطنية العليا ملكافحة الف�ساد
جمعية املحا�سبني القانونيني اليمنيني  /اليمن
دار �أفياء للطباعة والن�شر والإعالن /اليمن
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اعــــــــــداد  /نبيل عبدال�سالم قمحان
ادارة ال�صناعة  -القطاع االقت�صادي

اإلستـــــــراحة

وصايا تفيدك في
تسييرأمورك المالية
وحفظ نقودك
•ال�صدقة ..ا�ستقطع ج��زء م��ن رات�ب��ك ك�صدقة تخ�ص�ص
للمحتاجني من اقاربك وغريهم.
•تخل�ص من الديون..لقد ا�ستعاذ ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه
و آ�ل��ه و�سلم) من (غلبة الدين وقهر الرجال) فاحر�ص �أن
تفر من الدين فرارك من الأ�سد ..اجل�س مع نف�سك واح�سب
ديونك واكتبها يف �سجل خا�ص ،وكلما توفر عندك مبلغ �سدد
غرميك وال ت�ؤخره ،لو كان الدين هين ًا لغفره اهلل – �سبحانه
وتعاىل -لل�شهيد ،ففي احلديث ال�شريف (يغفر لل�شهيد كل
ذنوبه �إال الدين).
•ادخر ن�سبة ثابتة من راتبك ..افتح ح�ساب ًا خا�صا يف البنك.
•�إذا ا�شتهيت �شراء �شيء ف�أجله � ً
أ�سبوعا �أو ً
�شهرا..وذلك لأن
النف�س الب�شرية كالطفل �إن رغب ب�شيء يريد احل�صول عليه � ً
آنيا،
ولكن �إن �أخرت ال�شراء ل�شهر �ستجد �أن الرغبة قد خفت �أو زالت.
•�أ�سكن يف بيت ينا�سب دخ�ل��ك..امل�ن��زل الكبرييكلف أ�ك�ثر
ف�أر�ضه �أغلى وبناءه �أكرث تكلفة وحني ت�سكنه يكلف كهرباء
�أكرث ويحتاج �إىل خادمة �أو خادمتني لتنظيفه ،وهذا كله ي�أكل
راتبك ال�شهري ويجعلك �أ�سري ًا لهذه امل�صاريف.
•ال تتنزه يف ال�سوق وال ت��دخ��ل ال�سوبر م��ارك��ت �إال بقائمة
للم�شرتيات..النزهة لها �أماكن كثرية ميكن �أن ت�ستمتع فيها
�أن��ت وعائلتك ،لكن ال�سوق لي�س �أحدها ..خا�صة �إذا كنت
ممن يت�ساءل عن �سبب نفاد مرتبه يف منت�صف ال�شهر..
اجعل زوجتك تكتب لك قائمة مب�شرتيات البيت وال حتد
عنها ،وقاوم رغبتك ب�شراء �أي �شيء مل تكتبه لك .تتناف�س
ال�شركات يف و�ضع ب�ضاعتها يف �ستاندات العر�ض الأمامية
وهذا لت�صطاد الزبائن القادمني بال قائمة م�شرتيات .لذا
كن فطن ًا وال ت�سمح لهم يف م�شاركتك يف رزق �أبناءك.
•ال ت�شرتي �شيئ ًا �إال (نقد ًا) ..ابتعد عن جحيم التق�سيط فلقد
�أهلك �أمم ًا ونحن على طريقهم ..وال تغرك الدعايات اجلذابة
املغرية ..ف�إن قررت �شراء �شيء فعود نف�سك �أن توفر له حتى
تكتمل قيمته … و ال تكن �صيد ًا �سه ًال ل�شركات التق�سيط.
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الكلمات المتقاطعة

جتميع� :سعاد امل�سعودي
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غرائب وحقـــــائق
#
#
#
#

�#شهر �أكتوبر يبد�أ يف نف�س اليوم الذي يبد�أ فيها �شهر يناير.
�#شهر دي�سمرب يبد أ� يف نف�س اليوم الذي يبد أ� فيه �شهر �سبتمرب.
�#أ�شهر فرباير ومار�س ونوفمرب تبد�أ يف نف�س اليوم.
�#أول يوم يف ال�سنة هو �آخر يوم بها.
وهذه الغرائب واحلقائق تكون يف ال�سنة العادية (الب�سيطة)
والتي عدد �أيامها  365يوم ًا ولي�س يف ال�سنة الكبي�سة والتي
عدد �أيامها  366يوم ًا.

1 .1من املعايري العامة للمراجعة (م).
2 .2للتعريف – يقاي�ض – وحدة قيا�س
للأطــــــــــــوال.
3 .3تزايد – دولة اوروبية.
4 .4امل�صاريف والنفقات –ن�صف معاق.
5 .5ماء جارف  -م�صلحة �إيرادية (م).
6 .6مكان مرتفع  -مت�شابهة – دهاء
وكيد – عُ ملة �إثيوبيا(م).
7 .7عك�س املدخالت – لهب.
8 .8من �أنواع �أنظمة التكاليف (م).
9 .9ي�ت��م تكوينه مل��واج�ه��ة امل�خ��اط��ر -
حرف ت�سويف (م).
1010يف املخازن  -جتدها يف امليالد –
انبيـــــــــــــــاء (م).
1111يعرتف  -حرف جر (م)  -مت�شابهة.
1212دولة عربية (م)  -من ا�سماء اهلل
احل�سنــــــــــــــــى.

1 .1من املبادئ والفرو�ض املحا�سبية.
2 .2اداة ا�ستفهام – �صديق (م) – َغ ّلق (م).
3 .3ح�صل وحقق � -صان – مت�شابهة.
4 .4زبون (م) – هز – من االقارب (م).
5 .5من اخللفاء الرا�شدين.
6 .6للنفي – نهر ب�سوي�سرا – ا�ستالم اموال.
7 .7رن (م) – ��ض��روري للحياة (م) -
مت�شـــــــــــابهة.
8 .8هلك وف�سد  -متكد�س (م).
9 .9جرار مبعرثة – ثلثي نار.
1010م�صاريف ت�ضاف لتكاليف امل�شرتيات
 مـــــــــــــــــزارع.1111فعل ناق�ص يدل على النفي – املنظمة
العربية للأجهزة العليا للرقابة املالية
واملحـــــــــــــا�سبة.
1212ا�سم م�ؤنث – عُ ملة �إثيوبيا – �شهر
ميالدي (م).
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لعبة سودوكو اليابانية

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.

هـــــل تعــــــلم
# #ان ال�ضحك يزيد من كفاءة �أجهزة اجل�سم
وال�شرايني.
# #ان ال�ضوء الأحمر يطرد النامو�س.
# #ان حجم دماغ التم�ساح بحجم حبة احلم�ص.
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اإلستـــــــراحة

أفقــــــي:

رأسي:

6
3

7

9
4

5

1
8

2 3
9
8
9
5
7
2
6 4

1 9
2

7

1
3
4

7

7
6

2
9

جتميع :خ ــالد ردمان

# #ان أ�ق��دم عا�صمة يف التاريخ هي دم�شق
و�أقدم مدينة هي �أريحا.
# #ان ا�صغر دولة يف العامل هي الفاتيكان.
# #ان من اكت�شف ال�صفر والك�سور الع�شرية
يف الريا�ضيات هو غياث الدين الكا�شي.
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األخيــــــــــــرة

الذكر ى الـ 4لليوم
العالمي لمكافحة
يمثل التاسع من ديسمبر من كل عام يوم ًا عالمي ًا لمكافحة
الفساد
الفساد عم ً
ال بالقرار الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة

وجهود
بالدنا في
مكافحة
الفساد

�أ .ح�سني بارج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
مدير عام ال�ش�ؤون القانونية
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في /31أكتوبر 2003م وذلك بغية إذكاء التوعية بما تشكله
ظاهرة الفساد من مخاطر على المجتمعات وب��ذات الوقت
التذكير بما تسهم فيه االتفاقية الدولية لمكافحة الفساد من
أدوار في عملية التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة.

لقد �شكلت االتفاقية الدولية ملكافحة الف�ساد –
بحق -ر�سالة وا�ضحة مفادها �أن املتجمع ال��دويل
تتوفر لديه الإرادة على حماربة الف�ساد بكل �أ�شكاله
و�صوره والت�أكيد على �أهمية تعزيز القيم الأ�سا�سية
واحرتام �سيادة القانون وامل�ساءلة وال�شفافية بهدف
تعزيز التنمية امل�ستدامة.
وينبغي الإ�شارة يف هذا ال�سياق �أن هذه االتفاقية نتاج
رائع لإرادة املجتمع الدويل ملا احتوته من �أحكام فريدة
وغري م�سبوقة وهي يف نف�س الوقت تعد رديف ل�صك
دويل آ�خ��ر وه��و االتفاقية الدولية ملكافحة اجلرمية
املنظمة ع�بر الوطنية وكالهما مثلتا إ�ط� ��ار ًا ً
عاما
للعمل امل�شرتك الفعال والتعاون ال��دويل ال��دءوب من
خالله ميكن للدول الأطراف �أن تعزز نظمها القانونية
والتنظيمية و�أن تتخذ املزيد من التدابري الوقائية
وجترمي �أفعال الف�ساد يف القطاعني العام واخلا�ص.
ه��ذه ا ألح �ك��ام اجل��دي��دة ال�ت��ي �أت ��ت ب�ه��ا االتفاقية
الدولية ملكافحة الف�ساد تتطلب من الدول الأطراف
جهود خا�صة على �صعيد التعاون الدويل ورمبا تكون
احلاجة ملثل هذا التعاون عند التعاطي مع م�س�ألة يف
غاية احل�سا�سية والأهمية وهي إ�ع��ادة الأ�صول التي
يتم احل�صول عليها عن طريق �أف�ع��ال الف�ساد �إىل
البلد ال��ذي �سرقت منه وت�سليم املجرمني وحماية
ال�شهود واملبلغني ونحو ذلك من الأحكام اجلريئة التي
ت�ضمنتها هذه االتفاقية.
وبالن�سبة لبالدنا يف فقد �شاركت املجتمع الدويل هذه
التحديات واملخاطر املرتتبة على �أفعال الف�ساد ،حيث
جت�سد ذلك من خالل م�شاركة بالدنا يف �سبع جوالت
من التفاو�ض �أثناء مناق�شة م�شروع االتفاقية بالعا�صمة
النم�ساوية فينا وم��ن ث��م التوقيـــــع على االتفــــاقية
بالأحــــــرف الأوىل يف /11دي�سمرب2003/م يف
امل�ؤمتر ال�سيا�سي الرفيع امل�ستوى املنعقد مبدينة مرييدا
املك�سيكية خالل الفرتة من /11-9دي�سمرب2003م.

وعلى �إثر ذلك اتخذت بالدنا العديد من الإجراءات
بعد ا�ستكمال املتطلبات ال��د��س�ت��وري��ة للم�صادقة
على االتفاقية و�صدورها بالقانون رقم()47ل�سنة
2005م لغر�ض الوفاء باال�ستحقاقات القانونية
لالتفاقية ،منها م��ا تعلق ب ��إج��راءات �سابقة على
الت�صديق من �أبرزها جترمي امل�شرع الوطني لأفعال
الف�ساد وعلى نحو خا�ص ما ورد يف امل��ادة ()19
من الد�ستور الذي و�ضع للأموال واملمتلكات العامة
حرمة وعلى الدولة وجميع �أف��راد املجتمع �صيانتها
وحمايتها وكل عبث بها �أو عدوان عليها يعترب تخريب ًا
وعدوان ًا على املجتمع ويعاقب كل من ينتهك حرمتها
وفق ًا للقانون ،بينما جرمت العديد من �أفعال الف�ساد
يف �إطار قانون اجلرائم والعقوبات رقم()12ل�سنة
1994م كتجرمي �صور االختال�س ،الأفعال امل�ضرة
مب�صلحة الدولة ،الغ�ش يف حت�صيل الر�سوم ،الأفعال
املا�سة بالوظيفة العامة و�سري العدالة ،ونحو ذلك من
الأفعال املرتكبة من قبل املوظف العام ومن يف حكمه
والواردة تف�صي ًال يف القانون.
لقد اكتملت املنظومة الت�شريعية ملكافحة الف�ساد
بالإعالن الر�سمي عن �إطالق اال�سرتاتيجية الوطنية
ملكافحة الف�ساد يف يوليو 2010م وال�ت��ي ج��اءت
كنتاج للجهود امل�شرتكة لأرك ��ان منظومة النزاهة
الوطنية يف عملية مكافحة الف�ساد ،وت�أتي اهمية هذه
اال�سرتاتيجية من كونها االطار العام اجلامع لكافة
اجلهود الوطنية ملكافحة الف�ساد.
وخال�صة القول �أن عملية مكافحة الف�ساد  -على
تعقيداتها  -تتطلب قدر �أك�بر من العمل الت�شاركي
بني �أركان �أعمدة منظومة النزاهة الوطنية وامل�ساءلة،
فقد �أثبت الواقع والتجربة �أن هذه ال�شراكة هي حجر
الزاوية يف جمابهة الف�ساد.
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