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نائب رئيس التحرير
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اجله ــاز املركزي للرقابة واملحا�سبة

�أ .د .عبد اهلل عبد اهلل ال�سنفي

رئيس التحرير

د .حممــد �أح ـم ــد ال�سيـ ــاين

عبد الباري حممود اخلرا�ساين

3

اإلفتتاحية
دراسات وأبحاث:

   




  







  


 

 


    






   

 




  

 



   

 

       

    

  

  

23

 2 4

  

   

1 1

2 0

ﻣﺪﺍﺧﻠﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ

ﺩﻭﺭ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻏﺴﻴــــــﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ

ﺗﻘ
ﺮﺃ ﻓ

ﻲﻫ

ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ

ﺬﺍ ﺍﻟ

> دور األجهزة العليا للرقابة المالية في الحد من غسيل األموال
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> أصول الرقابة على التكاليف في اإلسالم.
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> أسواق األوراق المالية والبورصة.

20
26

> التحليل المالي كمدخل لتقييم األداء.

اإلحصائية:

> إحصائية بقضايا المال العام خالل الفصل الرابع من العام 2010م.

مقابلة العدد:

36

> الرقابة تحاور األخ /رفيق احمد علي

الهيئة اإلستشارية

د .ع��ب��ي��ـ��ـ��ـ��ـ��د ���س��ع��ـ��ـ��ـ��د ���ش��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ري��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��م
د .م��ن�����ص��ـ��ـ��ـ��ـ��ور ع��ـ��ـ��ل��ي ال��ب��ط��ـ��ـ��ـ��ـ��اين
�أ .حم��ـ��ـ��ـ��م��ـ��ـ��ـ��د دره��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��م زي��ـ��ـ��ـ��ـ��د
�أ .حم��ـ��ـ��ـ��م��د ح��ـ��ـ��ـ��ام��ـ��ـ��ـ��د دغ��ي��ـ��ـ��ـ��ـ�����ش
د .ع��ـ��ـ��ـ��ل��ي ق��ـ��ـ��ـ��ـ��ا���س��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��م ���س��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ�لام
�أ� .أح��م��ـ��ـ��ـ��ـ��د حم��م��ـ��ـ��ـ��ـ��د امل��ج��ـ��ـ��ـ��اه��ـ��د
هيئة التحرير

أ�ح��ـ��ـ��م��ـ��ـ��ـ��د ق��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ائ��ـ��ـ��ـ��د ال�����ش��ي��ب��ـ��ـ��ـ��اين
ع��ـ��ـ��ـ��ـ��ل��ي حم��ـ��ـ��ـ��م��ـ��ـ��ـ��ـ��د اجل��ـ��ـ��ـ��ـ��وف��ـ��ـ��ـ��ي
خ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ال��ـ��ـ��ـ��د ع��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ل��ي زه��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��رة
د .ب�����ش��ـ��ـ��ـ��رى حم��م��ـ��ـ��ـ��ـ��د ال�����ص��ـ��ـ��دي��ق
ع��ب��ـ��ـ��د ال��رح��م��ـ��ن ���ص��ال��ح الغ�شمي
د .ع�����ب�����د ال��������وه��������اب ال���������ش����ام����ي
رف��������������ي��������������ق �أح�����������������م�����������������د ع������ل������ي
سكرتارية التحرير

���س��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ام��ي ح��ـ��ـ��ـ��م��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ود ال��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��رزاع
ق�����ي�����������س ن������ا�������ص������ر ال������ـ������رداع������ـ������ي
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مقال مترجم:

> استخدام أنظمة المعلومات الجغرافية لمراجعة الجهود المتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

أنشطة وفعاليات:

> مداخلة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أمام مجلس الشورى
> العالقة بين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد
> تنفيذ ورشة عمل في الجهاز حول ( الخبرات المكتسبة من خالل تقييم إدارة المراجعة الداخلية)
> إحصائية حول :أنشطة التدريب خالل النصف األول من عام 2011م

معايير:

> القرار الجمهوري رقم ( )226لسنة 2010م بشأن الالئحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

منظمات وأجهزة رقابية:
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> المجلس األعلى للحسابات بالمملكة المغربية

رواد وأوائل:
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> علي أحمد مقبل غثيم

أضواء:

68

> اإلدارة العامة للرقابة على القروض والمساعدات

كتاب في سطور:

> تجربة الجمهورية اليمنية في اإلصالحات االقتصادية وإعادة الهيكلة

70

المراجعة اللغوية

جديد المكتبة

ح�����س��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ن حم��ـ��ـ��م��ـ��ـ��ـ��د ���ص��ب��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��رة
حمـ ـمـ ـ ـ ـ ــد �سفيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان عبـ ـ ــده

استراحة العدد
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اإلخراج والتصميم

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

> تطورات وظيفة المراجعة الداخلية في الجهاز اإلداري للدولة والقطاعين العام والمختلط
الـعـدد  24-23مـار�س/يونيو 2011/م
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دراسات وأبحاث

دور األجهزة العليا
للرقابة المالية
في الحد من
غسيل األموال
ملخص ال��ب��ح��ث ال��ح��ائ��ز ع��ل��ى ال��ج��ائ��زة ال��ث��ان��ي��ة في
المسابقة العلمية التي نظمتها المنظمة العربية
لألجهـــزة العليــا للرقابة المالية في دورتها العاشرة
المنعقــــدة في الرياض بالمملكة العربية السعودية
للفترة من 2010 / 10/ 27-26م.
مقدم البحث :ف�ؤاد املولد

مدير قطاع الرقابة على الوحدات الإدارية
فرع �صنعاء

4

يتكون البحث بالإ�ضافة �إىل املقدمة واخلامتة من �ستة ال�ت��ي حتقق �إي���ض��اح الفكرة ووف��ق املنهجية العلمية
وميكننا ا�ستعرا�ض حم�ت��وى البحث وف�ق��ا لف�صوله
ف�صول تتناول بالدرا�سة والتحليل املوا�ضيع التالية:
الف�صل الأول :الن�شاط الإج��رام��ي (املفهوم ومباحثه كما يلي:
واخل�صائ�ص – البيئة  -الأ�ساليب – الأنواع).
(الفصل األول)
الف�صل الثاين :ظاهرة اجلرمية املنظمة و�آثارها
على املجتمعات.
النشاط اإلجرامي (المفهوم
الف�صل الثالث :غ�سيل الأم��وال ظاهرة �إجرامية
– البيئة  -األساليب –
مركبـــــــــة.
األنواع)
الف�صل ال��راب��ع :الإط ��ار الفكري والنظري ملنع قام الباحث بتو�ضيح جوانب ظاهرة الن�شاط الإجرامي
وم�ك��اف�ح��ة ظ��اه��رة غ�سيل الأم � ��وال واجل��رمي��ة من حيث املفاهيم ,والبيئة الإجرامية و�أ�ساليب و�أنواع
املنظمـــــــــــــــة.
ممار�سة الن�شاط الإجرامي يف ثالثة مباحث ن�ستعر�ض
الف�صل اخلام�س :الأجهزة العليا للرقابة املالية بع�ض ما ورد فيها كما يلي:
ومكافحة عمليات غ�سيل الأموال.
الف�صل ال�ساد�س :دور املجموعة العربية للأجهزة المبحث األول :مفهوم النشاط
اإلجرامي وخصائصه وأركانه.
العليا للرقابة املالية يف مكافحة غ�سيل الأموال.
واحتوى كل ف�صل من الف�صول ال�ستة املذكورة �أعاله أوال :مفهوم النشاط اإلجرامي:
على عدد من املباحث التي تناول فيها الباحث اجلوانب اختلفت وتعددت مفاهيم الن�شاط الإجرامي ،باختالف
�أو العنا�صر املختلفة ملو�ضوع الف�صل ح�سب املقت�ضيات وت �ع��دد الأي��دل��وج �ي��ات وال �ت�راث ال�ف�ك��ري وال�سيا�سي
الـعـدد  24-23مـار�س/يونيو 2011/م

دور األجهزة العليا للرقابة المالية في الحد من غسيل األموال
واالجتماعي للمجتمعات الإن�سانية ,والتي �أثرت وبالن�سبة ملفهوم الن�شاط الإج��رام��ي جند ثانيا :خصائص وأركان النشاط
اإلجرامي:
ب���ص��ورة �أو ب � أ�خ��رى على �آراء فقهاء القانون املتدينني يعرفون الن�شاط الإجرامي بانه (كل

وامل�شرعني والأكادمييني والكتاب يف كل جمتمع،
بحيث يتم ت�صنيف الأن���ش�ط��ة الإن���س��ان�ي��ة �إىل
�إجرامية �أو �شرعية ح�سب املعتقدات ال�شخ�صية
املنبثقة يف الغالب عن معتقدات جمتمع وا�ضع
املفهوم فمثال يو�صف ن�شاط �أو �سلوك �إن�ساين
يف جمتمع ما بانه ن�شاط �إجرامي بينما يعد يف
جمتمع �آخر ن�شاطا م�شروعا ومن ذلك الدعارة
وال��زواج العريف وزواج املثليني وجت��ارة و�صناعة
اخلمور ...فاملجتمعات العربية والإ�سالمية تعد
تلك الأف �ع��ال �أن�شطة غ�ير �شرعية ،بينما كثري
من املجتمعات الغربية وال�شرق �آ�سيوية تعتربها
�أن�شطة م�شروعة طاملا كانت مرخ�صة من جهة
خمت�صة ويدفع عن دخلها �ضريبة.

ن�شاط �إن�ساين حمرم عقديا �سواء وجه ذلك
الن�شاط عن عمد نحو الغري �أو نحو ال��ذات)
بينما يرى العلمانيون ان الن�شاط الإجرامي هو
(كل ن�شاط �إن�ساين مور�س ب�صورة منفردة �أو
جماعية خارج نطاق القانون نتج عنه �إ�ضرار
بالنظام العام �أو اخلا�ص).
ور�أى ال�ب��اح��ث يف ال�ن���ش��اط الإج ��رام ��ي ان��ه
“ممار�سة �شخ�ص ما �أو �أك�ثر كامل الأهلية
القانونية �أو ال�شرعية للت�صرف بق�صد وتعمد
لفعل �أو االمتناع عن �أداء واجب حمرم �شرعا
�أو جمرم قانونا ،نتج عنه الإ�ضرار بالغري �أو
النظام العام �أو ذات الفــــــــــاعل”.

نورد بع�ض اخل�صائ�ص التي ت�ضمنها البحث كما يلي:
•انه ن�شاط ب�شري� :أي انه فعل �أو االمتناع عن
فعل يقوم به فرد �أو جمموعة من بني الإن�سان.
•انه ن�شاطا ب�شري مغاير لل�سلوك املتعارف عليه
يف املجتمع املحلي �أو املجتمعات الإن�سانية.
•انه ن�شاط ب�شري ينتج عنه �أ�ضرار مادية �أو
معنوية على الغري واملجتمع ب�صورة عامة.
•معظم الأن���ش�ط��ة الإج��رام �ي��ة – ان مل تكن
جميعها  -مت الن�ص على حترميها يف ال�شرائع
الدينية ال�سماوية.
�أركان الن�شاط الإجرامي:
•الركن امل��ادي �أي ح��دوث الفعل الإج��رام��ي �أو
االمتناع عن �أداء واجب ملزم.
الـعـدد  24-23مـار�س/يونيو 2011/م
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•ركن ال�صفة� :أي ان الفاعل �شخ�ص �أو �أ�شخا�ص
قادرين على التمييز.
•ال��رك��ن امل�ع�ن��وي :واملتمثل بالق�صد والتعمد
اجلنائي.
•ركن ال�شرعية والقانونية :ال�شريعة �أو القوانني
هي التي حتدد �أي الأفعال غري �شرعية.
المبحث الثاني :بيئة
وأساليب النشاط اإلجرامي
أوال :بيئة الوسط اإلجرامي:

البيئة الإجرامية الداخلية عبارة عن حم�صلة
تفاعل جمموعة املتغريات الداخلية التي تختلف
يف طبيعتها وخ�صائ�صها وت�ؤثر �سلبا �أو �إيجابا يف
ال�سلوك الإجرامي لع�صابات الإجرام.

6

ان الن�شاط الإج��رام��ي مل يدع جماال من جماالت الأجهزة احلكومية.
احلياة الإن�سانية �إال حاول �إف�ساده والعبث بفطرته فاملافيا االيطالية ا�ستطاعت جتنيد رئي�س وزراء
�إال ان الن�شاط الإجرامي ركز على بع�ض املجاالت �أو ايطاليا الأ�سبق (بتينو كرا ين�سكي).
الأن�شطة الإن�سانية �أكرث من غريها كاملجال املايل.
قام الباحث بتق�سيم �أنواع الن�شاط الإجرامي �إىل المبحث الثاني :آثار الجريمة
جمموعات ذات خ�صائ�ص مت�شابهة منها:
المنظمة وأنواعها
• أ�ن��واع الأن�شطة الإجرامية ح�سب املجال الذي �أ�ضحت �آثار اجلرمية املنظمة وخيمة اخلطر على
متار�س فيه.
املجتمعات الإن�سانية املختلفة نظرا لتو�سع حجم
•الأن�شطة الإج��رام�ي��ة ح�سب �أ�ساليب وط��رق الن�شاط الإجرامي املنظم ب�شكل ُمت�سارع جدا يف
ممار�ستها.
الآونة الأخرية.
•الأن�شطة الإجرامية ح�سب الأثر الناجم عنها.
آثار اجتماعية وأخالقية:

تتلخ�ص الآث��ار االجتماعية والأخالقية للجرم
(الفصل الثاني)
املنظم على املجتمع يف النقاط التالية:
ظاهرة الجريمة
•الفتك يف بنيان القيم والأخ �ل�اق وامل �ب��ادئ
من ابرز مكونات وعنا�صر البيئة الإجرامية ما يلي:
على
وآثارها
المنظمة
الإن�سانية ال�سوية.
•عن�صر ب�شري منحرف ال�سلوك واخللق.
المجتمعات
•الإ�ساءة �إىل معتقدات وثقافة الفرد واملجتمع
•فكر �إجرامي حاقد على املجتمع الإن�ساين.
•نظم �إدارية خفية �أو �سرية غري مكتوبة تتعارف �أو�ضح الباحث يف هذا الف�صل ظاهرة اجلرمية وال�سخرية منه ،ومن تقاليده احلميدة.
املنظمة و�آثارها على املجتمعات يف مبحثني هما• :تفكك الن�سيج االجتماعي ،و�إ�شاعة الفو�ضى
عليها جمموعات ع�صابات اجلرمية.
وال�ضغينة يف �أو�ساط املجتمع.
خ�صائ�ص و�صفات البيئة الإجرامية:
المبحث األول :مفهوم
يت�صف الو�سط الإجرامي الداخلي بالتمرد على وخصائص ومميزات ظاهرة آثار اقتصادية وماليه:
الأخالق واملثل العليا للمجتمع الإن�ساين وميار�س
للجرمية املنظمة �آث��ار اقت�صادية ومالية وخيمة
الجرم المنظم.
أ�ف ��راد الع�صابات الإج��رام �ي��ة أ�ع �م��ال الرذيلة اجل ��رم املنظم ه��و (ن���ش��اط �إج��رام��ي خططت على الفرد واملجتمع من مظاهرها تعطيل عنا�صر
واالنحطاط اخللقي بكل ما تعنيه تلك النعوت من ل��ه ونفذته منظمة إ�ج��رام�ي��ة “ع�صابة “ عرب الإنتاج وحتويل م�سارها الطبيعي.
معنى...الخ.
مكوناتها الهيكلية املختلفة ،ووف��ق �سيا�سات آثار سياسية:
ثانيا :البيئة التي يُمارس و�إجراءات معينه �سعيا لتحقيق �أهداف �إجرامية متتلك ع�صابات اجل��رمي��ة املنظمة �إمكانيات
فيها النشاط اإلجرامي :لتلك املنظمة).
م��ادي��ة ه��ائ�ل��ة ي�ت��م ت�سخريها يف و� �ص��ول بع�ض
البيئة ال�ت��ي مُي��ار���س فيها الن�شاط الإج��رام��ي �أم��ا خ�صائ�ص اجل��رم املنظم فتختلف ح�سب �أع�ضائها �إىل �أو�ساط �صناع القرار ال�سيا�سي يف
يف الأ�صل هي البيئة الكلية للمجتمع الإن�ساين نوع اجل��رم واملجال ال��ذي نفذ فيه �إال انه توجد جمتمعات �إن�سانية متعددة.
خ�صائ�ص و�سمات عامة للجرم املنظم نعر�ض
ب�صورة عامة بكل �صورها و�أ�شكالها.
آثار الجريمة المنظمة على
وحيث ان الن�شاط الإج��رام��ي هو احد الأن�شطة �أهمها على النحو التايل:
النظام التشريعي:
الب�شرية ف��ان��ه يتعاظم ويت�سع يف جمتمع ما• ،التخطيط :اجلرمية املنظمة يتم التخطيط لها جيدا.
ت�سعى ع�صابات اجلرمية املنظمة للو�صول ب�أع�ضائها
وينح�صر �أو يتال�شى ن�سبيا يف جمتمع �آخر وذلك • دقة التنفيذ :املنظمة الإجرامية تنفذ �أن�شطتها
�إىل املجال�س الت�شريعية يف املجتمعات املختلفة كي
الإجرامية بدقة وعناية فائقة.
لعدة اعتبارات من �أهمها:
•ال�سرية والغمو�ض :املنظمات الإجرامية ت�ضمن عدم �صدور ت�شريعات ت�ضر مب�صاحلها.
•املوروث الفكري واحل�ضاري للمجتمع.
مت ��ار� ��س ال �� �س��ري��ة وال �غ �م��و���ض ف �ي �م��ا بني
•التقدم احل�ضاري للمجتمع.
(الفصل الثالث)
•النظام ال�سيا�سي ونظم الإدارة العامة املطبقة �أع�ضائها فمثال �شخ�صية الزعيم احلقيقة
ال يعرفها �إال القليل من �أفراد الع�صابة اما غسيل األموال ظاهرة
يف املجتمع.
عند تنفيذ اجلرائم تعمل الع�صابات على
إجرامية مركبة
حمو �آثار منفذي عملياتها بو�سائل متعددة ت�ضمن الف�صل الثالث ثالثة مباحث ن�ستعر�ضها
المبحث الثالث :أنواع
يف
جرائمها
على
املت�سرتين
زرع
عن
ناهيك
النشاط اإلجرامي
ب�إيجاز كما يلي:
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أوال :مفهوم غسيل األموال:

ت �ن��اول ال �ب��اح��ث ب��ال���ش��رح وال�ت�ف���ص�ي��ل ع��دد
من املفاهيم التي �صيغت من قبل املفكرين
والأكادمييني والقانونيني وامل�شرعني يف عدد
من البلدان العربية ومن التعاريف التي �أوردها
لغ�سيل الأم��وال التعريف ال��ذي �صاغه امل�شرع
اليمني وال��ذي ين�ص ان غ�سل الأم��وال عبارة
ع��ن “ ك��ل عمل ينطوي على اكت�ساب �أم��وال
�أو حيازتها �أو الت�صرف فيها �أو �إيداعها �أو
ا�ستبدالها �أو ا�ستثمارها �أو حتويلها بق�صد
�إخفاء امل�صدر احلقيقي لتلك الأموال املتح�صلة
عن اجلرائم املن�صو�ص عليها يف امل��ادة ()3
من هذا القانون “..الخ.
ثانيا :سمات غسيل األموال:

من ال�سمات التي ت�ضمنها البحث الآتي:
•عمليات غ�سيل الأم� ��وال يتم تنفيذها عرب
جمموعة متنوعة ومتعددة من الأن�شطة املالية.
•غ�سيل الأموال متر مبراحل متعددة ومتداخلة
ووفق �آليات و�أ�ساليب عديدة تنفذ بدقة عاليه.
•غ�سيل الأم ��وال ُت�ضفي ال�شرعية على أ�م��وال
م�صادر جمعها غري م�شروعة.
•جرائم غ�سيل الأموال تعمل على ا�صطناع واقع 2.مجاالت سياسية وإداريه:
زائف وتلب�س املجرم ثوب ال�صالح والع�صامية .ي��وف��ر امل�ج��ال ال�سيا�سي والإداري اله�ش ال��ذي
يفتقر �إىل تطبيق مبادئ الدميقراطية والعدالة
ثالثا :أه���داف ج��رائ��م غسيل وال�شفافية يف جمتمع ما مناخا منا�سبا ملمار�سة
األموال:
اجل��رائ��م املالية وغ�سيل الأم ��وال املتولدة عنها
لعمليات غ�سيل الأموال جمموعة من الأهداف من �أهمها :وهذا ال يعني بال�ضرورة ان الدول املتقدمة مبن�أى
•�إخفاء �آثار الأعمال الإجرامية التي تولد عنها عن مثل ه��ذه اجل��رائ��م �إال ان �ضعف النظامني
املال غري امل�شروع.
ال�سيا�سي والإداري تتنا�سب عك�سيا مع تنامي
•ال�ق��درة على إ�ع��ادة التمويل وتغطية �أن�شطة ممار�سة تلك الأن�شطة الإجرامية.
�إجرامية �أخرى.
3.مجاالت اجتماعيه:
•حتقيق مكا�سب مالية �إ�ضافية.
متار�س الع�صابات جرائم غ�سيل الأم ��وال من
خالل منظمات املجتمع املدين غري الهادفة للربح
المبحث الثاني :مراحل
وخ�صو�صا منها اجلمعيات ب�أنواعها املختلفة.

دور األجهزة العليا للرقابة المالية في الحد من غسيل األموال

المبحث األول :مفاهيم
وأهداف غسيل األموال:

اجلرمية ممار�سة �أن�شطتها الإجرامية املختلفة,
أوال :مراحل غسيل األموال:
متر جرمية غ�سيل الأموال بثالث مراحل رئي�سية هي :بل وا�ستطاعت اخ�تراق تلك الأنظمة وممار�سة
جرائم �سميت باجلرائم االلكرتونية.
•مرحلة الإيداع �أو الإحالل والتوظيف.
•مرحلة التغطية �أو املزج واالنف�صال.
•مرحلة الدمج والتو�سع يف االقت�صاد الر�سمي .ثالثا :آليات غسيل األموال:
من الو�سائل والآليات التي تتبعها ع�صابات اجلرمية
ثانيا :مجاالت غسيل األموال :خالل ارتكابها لعمليات غ�سيل الأموال الآتي:
لعل من �أهم املجاالت التي مُتار�س فيها �أو ت�ساعد •تهيئة و�إعداد البيئة.
•الت�ضليل والتمويه.
على تنفيذ عمليات غ�سيل الأموال الآتي:
•التوزيع واالنت�شار.
1.مجاالت مالية ونقدية:
ك�ت��ب ( )falconeيف ال �ع��ام  1991ان��ه •تكييف ال�شكل االجتماعي.
يف الوقت ال��ذي ن�ستطيع فيه حرمان منظمات •�إعادة التجميع.
الإجرام من قدرتها على القيام ب�إيداعات نقدية •االنف�صال واالندماج.
�أو ت�صرفات مالية نكون بالت�أكيد قد نزعنا من
بني أ�ي��دي �أ�صحابها أ�ه��م �أوراق�ه��ا الرابحة الن المبحث الثالث :آثار جرائم
غسيل األموال
عمل امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية توفر للع�صابات
ترتاوح تقديرات �صندوق النقد الدويل لعمليات
العنا�صر الآتية:
•مكان ي�ستوعب أ�م��وال �ضخمة ميكن نقلها �أو غ���س�ي��ل الأم� � ��وال يف ال �ع��امل ��س�ن��وي��ا مب�ب�ل��غ ما
بني(600مليار) �إىل ( 1.5تريليون) دوالر
حتويلها �إىل �أماكن خمتلفة.
ويعادل ذلك ( )% 5 - 2من �إجمايل الناجت
•ال�سرية حلركة الأموال و�أ�صحابها.
•فر�صة �إدارة الأم� ��وال ع��ن بعد وم��ن مواقع القومي املحلي الإجمايل العاملي وهذه التقديرات
ت��و��ض��ح ب�ج�لاء ح�ج��م امل�خ��اط��ر ال�ت��ي تنتج عن
الكرتونية.
•النيابة عنهم يف تنفيذ بع�ض الأن�شطة املالية عمليات غ�سيل الأم ��وال ,ولعل من �أه��م �آث��ار �أو
خماطر جرائم غ�سيل الأموال الآتي-:
واالقت�صادية.

أوال :آثار ومخـــــاطر أخالقية
وعقائدية:

من �أهم مظاهر تلك الآثار الآتي:
•تراجع م�ستوى الوازع الديني والأخالقي لدى
الفرد واملجتمع.
•تنامي ا�ستح�سان �أخالقيات ال�شر الإجرامي يف
املجتمعات.
ثانيا :آث��ار ومخاطر اقتصادية
ومالية:

جل��رائ��م غ�سيل الأم� ��وال �آث ��ار وخم��اط��ر ك�ث�يرة على
االقت�صاد الر�سمي والنظام املايل للمجتمع لعل �أهمها:
•تلتهم عمليات جرائم غ�سيل الأم��وال ال�سيولة
ومجاالت وآليات غسيل
4.مجال االت��ص��االت وتكنولوجيا النقدية يف االقت�صاد الر�سمي م��ن العملة
األموال
املحلية واالحتياطي من العمالت الأجنبية.
المعلومات:
عمليات غ�سيل الأموال تنفذ عرب مراحل متعددة �سهّـل التطور غري امل�سبوق يف جمال االت�صاالت • �إيجاد حالة عدم التوازن للعر�ض والطلب للنقود.
ووفق �آليات وو�سائل معقدة ويف جماالت كثرية .وتكنولوجيا املعلومات ال��ذي ن�شهده لع�صابات • ج��رائ��م غ���س�ي��ل الأم� � ��وال جت �ع��ل املجتمع
الـعـدد  24-23مـار�س/يونيو 2011/م
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دراسات وأبحاث

ال��ذي مت��ار���س فيه فري�سة �سهلة للت�ضخم
الركودي  stagflationنتيجة للمعرو�ض
الت�ضخمي للعملة املحلية الناجت عن �ضخ
الأموال املراد غ�سلها.
•�إ�ضعاف مقدرة احلكومات يف ال�سيطرة على
ال�سيا�سات املالية والنقدية.
•�إرباك م�سار االقت�صاد امل�ستهدف نتيجة وجود
الت�شوهات وعدم ا�ستقرار االقت�صاد الر�سمي.
• �سوء توزيع الدخل القومي.

ثالثا :آث��ار ومخاطر سياسية
واجتماعية:

يعمل عدم اال�ستقرار يف النظامني املايل واالقت�صادي
�إىل �إح ��داث ع��دم ا�ستقرار يف النظام ال�سيا�سي
وتظهر عدة م�شكالت (�سيا�سية ,اجتماعية� ,إدارية)
بالتبعية للم�شكالت االقت�صادية واملالية ومن مظاهر
الآثار واملخاطر ال�سيا�سية واالجتماعية التايل:
•ت�ؤدي عمليات غ�سيل الأموال �إىل ت�شويه املناخ
الدميقراطي يف املجتمع.
•ت� ��ؤدي عمليات غ�سيل الأم� ��وال �إىل اختالل
املوازين االجتماعية بحيث ي�صعد املجرمون
�أ��ص�ح��اب الأم� ��وال غ�ير امل���ش��روع��ة ,وتهم�ش
الكفاءات والقدرات وذوي املبادئ الفا�ضلة.
راب��ع��ا:آث��ار وم��خ��اط��ر إداري���ة
وتنظيمية:

متتد �آث��ار وخماطر جرائم غ�سيل الأم��وال �إىل
الأن�ظ�م��ة الإداري� ��ة العامة واخل��ا��ص��ة وم��ن �أه��م
خماطرها الآتي:
•انت�شار الف�ساد الإداري يف الأج�ه��زة العامة
واملنظمات اخلا�صة.
•�صعوبة اتخاذ ال �ق��رارات الإداري ��ة املنا�سبة,
نتيجة للتغريات والتقلبات ال�سريعة التي
حتدثها عمليات غ�سيل الأم��وال يف املجاالت
االقت�صادية املختلفة.

(الفصل الرابع)
األطر الفكرية والنظرية
لمنع ومكافحة غسيل
األموال.
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احتوى الف�صل الرابع على �أربعة مباحث نورد
ب�إيجاز �أهم ما ورد فيها كما يلي:
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المبحث األول :أسس
ومعايير منع ومكافحة
ظاهرة غسيل األموال

ت�أخر و�ضع �إطار نظري وفكري موحد ملكافحة
ظاهرة اجلرمية املنظمة ب�صورة عامة وجرائم
غ�سيل الأم��وال ب�صفة خا�صة� ,سواء يف الدول
احلا�ضنة لع�صابات اجلرمية املنظمة (الدول
الغربية) �أو على امل�ستوى الدويل ،حيث مل يبد�أ
االهتمام بظاهرة غ�سيل الأموال �إال يف العقود
الأخ�ي�رة م��ن ال�ق��رن املا�ضي عندما متخ�ض
عن اتفاقية (فيينا) ع��ام 1988م املتعلقة
مبكافحة جرائم املخدرات والتي تالها عقد
م��ؤمت��ر اقت�صادي يف ع��ام 1989م تو�سيع
ر�ؤي��ة املجتمع ال��دويل �إىل جرائم الأم��وال ومت
�إن���ش��اء هيئة �أط �ل��ق عليها (ف��ري��ق العمليات
املالية ( ,)FATEوال�ت��ي و�ضعت يف عام
� 1989أربعون تو�صية ملنع ومكافحة غ�سيل
الأم��وال اعتربت كمعايري دولية وقعت عليها
�أك�ثر من  130دول��ة ومل تدخل حيز التنفيذ
دوليا �إال يف عام 1995م ،ويف عام 1996
مت م��راج�ع��ة تلك التو�صيات للمرة الأوىل,
مبا يواكب التطورات التي ط��ر�أت على طرق
و�أ�ساليب ممار�سة تلك اجل��رمي��ة ،ويف وقت
الحق �أ�صدرت الهيئة ملحق �إ�ضايف مكون من
ثمان تو�صيات ,واعتربت ( )FATFذلك
امللحق الإ�ضايف بانه ي�شكل الإط��ار الأ�سا�سي
لك�شف عمليات متويل الإره ��اب والن�شاطات
الإرهابية وتوقعها قبل حدوثها و�ضبطها كما ان
جتمعات ومنظمات وم�ؤ�س�سات دولية و�إقليمية
�أخ��رى عملت على �إ� �ص��دار ع��دد م��ن املعايري
املتعلقة مبنع ومكافحة غ�سيل الأموال ,ومن تلك
املنظمات جمعية امل�صارف الأع�ضاء يف مقا�صة
نيويورك ،وجلنة بازل للرقابة امل�صرفية..الخ.
حيث ان تلك املعايري والأ�س�س والإر��ش��ادات التي
�صدرت عن املنظمات وامل�ؤ�س�سات الدولية القت
القبول العام من معظم الدول وا�سرت�شد بها كثري
من املفكرين واملخت�صني يف كتاباتهم ودرا�ساتهم
و�أبحاثهم واعتربوها يف جمملها ت�شكل الأ�سا�س
ال�ن�ظ��ري وال �ف �ك��ري ملكافحة اجل��رمي��ة املنظمة
وجرائم غ�سيل الأموال على وجه اخل�صو�ص..الخ.
ويف هذا املبحث تناول الباحث بالدرا�سة والتحليل

لتو�صيات ()FATFوملحقاتها وما �صدر عن
منظمات دولية �أخرى ال يت�سع املقام �إىل �سردها.
المبحث الثاني :مقومات
ومتطلبات منع ومكافحة
ظاهرة غسيل األموال:

ثمة متطلبات �ضرورية وملحة يلزم توفرها كي
ي�ستطيع جمتمع ما منع ومكافحة ظاهرة غ�سيل
الأم� ��وال ويلبي م��ن خاللها متطلبات املعايري
الدولية ذات العالقة من �أهمها:

أوال :مقومات ومتطلبـــــات
فكرية وأخالقية:

بالفكر واملنطق ،ميكن الت�أثري االيجابي �أو
ال�سلبي على �سلوك الفرد واملجتمع الب�شري
�أينما تواجد و�إىل �أي عرق �أو قومية �أو �ساللة
انتمى وذل ��ك الن بني الب�شر عموما حتكم
�سلوكياتهم و�أن�شطتهم املختلفة �أفكار ي�ؤمنون
بها وعواطف ت�سري غرائزهم ،وميكن القول ان
منع مكافحة غ�سيل الأموال كظاهرة �إجرامية
دول �ي��ة تتطلب �أع �م��ال ف�ك��ري��ة م�ت�ع��ددة على
حد �سواء.
امل�ستويني املحلي والدويل على ٍ
ثانيا :مقومات ومتطلبــــات
قانونية ونظامية:

ا�ستحداث قواعد منع ومكافحة غ�سيل الأم��وال
يحتاج �إىل مراجعة الت�شريعات والقوانني املحلية
يف كل بلد والعمل على ا�ستحداث �أو ا�ست�صدار
ت�شريعات تفي مبتطلبات معايري منع ومكافحة
غ�سيل الأم��وال ومبا يواكب تطور و�سائل و�أدوات
تنفيذ تلك العمليات من قبل ع�صابات اجلرمية
التي تتغري با�ستمرار.
ثالثا :متطلبـــات مؤسسية
وهيكليه:

تتطلب معايري مكافحة غ�سيل الأم��وال املتعارف
عليها ب �ن��اء ًا م� ؤ���س���س�ي� ًا وتنظيمي ًا ي��وك��ل �إل�ي��ه
اخت�صا�صات ومهام منع ومكافحة جرائم غ�سيل
الأم��وال على امل�ستويني املحلي وال��دويل وبحيث
تتميز تلك التنظيمات بالكفاءة والفاعلية التي
تتنا�سب مع خ�صو�صية وخماطر هذه املهمة..الخ.
ولعل من �أه��م امل�ؤ�س�سات الدولية املعنية مبنع

وأدوات منع ومكافحة غسيل
األموال

 )2جمعية المصارف األعضاء في
مقاصة نيويورك:

�أقدمت جمعية امل�صارف الأع�ضاء يف مقا�صة
لعل وجود مراحل وقائية �ضمن �إجراءات مكافحة
نيويورك يف عام  2002على �إ�صدار �إر�شادات
عمليات غ�سيل الأم��وال �أمر غاية يف الأهمية كي
ه��ام��ة ح��ول الإج � ��راءات وال�سيا�سات ال��واج��ب
تكون عمليات املكافحة ق��ادرة على منع حدوث
�إتباعها ملكافحة غ�سيل الأموال.
ذل��ك اجل��رم قبل ال�شروع يف تنفيذه وم��ن املهم
�أي���ض��ا االع �ت �ن��اء يف اخ�ت�ي��ار ال��و��س��ائ��ل وال�ط��رق
ثانيا :الجهـــــود العربية في
والأدوات املنا�سبة لذلك.
م��ج��ال م��ن��ع ومكافحة
وعليه ميكن تق�سيم مراحل منع ومكافحة جرائم
عمليات غسيل األموال:
غ�سيل الأموال �إىل مرحلتني رئي�سيتني هما:
مل تقف الدول العربية موقف املتفرج �إزاء ظاهرة
• الوقاية ومنع احلدوث لعمليات غ�سيل الأموال .ج��رائ��م غ�سيل الأم� ��وال ال�ت��ي تخطت احل��دود،
•اكت�شاف ومكافحة عمليات غ�سيل الأم��وال و�أ�صبحت املجتمعات العربية لي�ست مبن�أى من
جارية التنفيذ والتي ا�ستكمل تنفيذها.
خماطرها الأم��ر ال��ذي دع��ا معظم احلكومات
العربية �إىل اتخاذ عدد من الإج��راءات الالزمة
المبحث الرابع :الجهود
ملنع ومكافحة عمليات غ�سيل الأموال من �أهمها:
الدولية والعربية في منع ا -م�صادقة معظم احل�ك��وم��ات العربية على
ومكافحة جرائم غسيل
ات�ف��اق�ي��ة (ف�ي�ي�ن��ا) ب���ش��ان م�ك��اف�ح��ة االجت ��ار
األموال
باملخدرات وامل�ؤثرات العقلية ،و�أخ��ذت معظم
أوال :الجهود الدولية:
الدول العربية بالتو�صيات الأربعني ال�صادرة
من �أهم اجلهود الدولية املبذولة يف جمال منع عن (.)FATF
ومكافحة جرائم غ�سيل الأم ��وال التو�صيات ب -ال�ت�ع��اون ال�ع��رب��ي يف جم��ال منع ومكافحة
الأربعون ال�صادرة عن ( )FATFوهناك عمليات غ�سيل الأموال عرب امل�ؤ�س�سات العربية
ج�ه��ود م�ب��ذول��ة م��ن قبل منظمات دول �ي��ة �أو املعنية والتي منها (جمل�س وزراء العدل العرب,

(الفصل الخامس)
مهنة التدقيق والرقابة
المالية وعمليات غسيل
األموال
يتكون الف�صل اخلام�س من ثالثة مباحث ميكن
تناول بع�ض ما ورد فيها على النحو التايل:
المبحث األول :غسيل األموال
وأدبيات وقواعد مهنة
الرقابة والتدقيق:
أوال :أدبيات وقواعد شخصية:

الأدبيات والقواعد التي حتكم �شخ�صية املراقب
املايل �إمنا و�ضعت ب�شكل يلبي ال�سمو الأخالقي
واملعريف والقدرات ال�شخ�صية الواجب توفرها يف
�شخ�صيته حتى يكون مو�ضع الثقة وامل�صداقية من
جهة ،وميتلك الت�أهيل واملهارات التي ت�ؤهله لأداء
مهام الرقابة على الوجه الأكمل من جهة ثانية،
و�أ�صبحت تلك الأخالقيات متعارف عليها دوليا،
و�صاغتها منظمات دولية ،وتعترب مقيا�س �أو معيار
لتقييم �أداء املدقق .ومن خالل ذلك نعتقد بان
لتلك ال�سلوكيات وال �ق��درات املعرفية م�ساهمة
ما يف منع واكت�شاف عمليات غ�سيل الأم��وال �أو
م�صادر تلك الأموال امل�شبوهة.

دور األجهزة العليا للرقابة المالية في الحد من غسيل األموال

ومكافحة اجل��رمي��ة املنظمة وعمليات غ�سيل �إقليمية �أخرى منها:
الأموال الآتي:
 )1األم��م المتحدة والمنظمات
التابعة لها:
•جمل�س الأم ��ن ال ��دويل ال�ت��اب��ع ملنظمة الأمم
وم��ن �أه��م اجل�ه��ود التي بذلتها منظمة الأمم
املتحدة.
املتحدة يف جمال منع ومكافحة عمليات غ�سيل
•فريق العمليات املالية (.)FATF
•جلنة العمليات املالية لل�شرق الأو�سط و�شمال الأم� ��وال ،رع��اي��ة ع��دد م��ن االت�ف��اق�ي��ات الدولية
و�إ�صدار القرارات ذات الطابع الدويل ومن ذلك:
�أفريقيا.
•اتفاقية (فيينا) ملكافحة االجتار الغري م�شروع
•�صندوق النقد الدويل.
يف املخدرات وامل�ؤثرات العقلية املوقع عليها يف
•البنك الدويل.
1988م والتي دخلت حيز التنفيذ دوليا يف
•منظمة بازل للرقابة على امل�صارف املالية.
عام 1995م.
•جمعية مقا�صة نيويورك.
•االنتو�ساي واملجموعات الإقليمية املنبثقة عنها• .ات�ف��اق�ي��ة الأمم امل �ت �ح��دة مل �ح��ارب��ة اجل��رمي��ة
•احتادات �أو جمعيات امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية .امل �ن �ظ �م��ة ع�ب�ر احل� � ��دود امل ��وق ��ع ع �ل �ي �ه��ا يف
ع� � ��ام 2000م The Palermo
•االنرتبول الدويل.
.convention
•حمكمة العدل الدولية واملنظمات املماثلة.
•ق� ��رار جم�ل����س الأم � ��ن رق ��م  1373ل�سنة
•اجلمعية العامة للأمم املتحدة.
2001م والذي حث الدول على مكافحة جميع
�أ�شكال اجلرمية املنظمة.
المبحث الثالث :مراحل

�صندوق النقد العربي ,االربو�ساي).
ج -اجلهود الذاتية املتخذة يف ع��دد من ال��دول
العربية ملنع ومكافحة عمليات غ�سيل الأموال.

ثانيا :أدبيات وقواعد ممارسة
المهنة:

�أ��ص��درت العديد من املنظمات الدولية املعنية
ب�أعمال الرقابة والتدقيق معايري �أداء وممار�سة
مهنة الرقابة والتدقيق والقت تلك املعايري القبول
ال�ع��ام م��ن قبل املعنيني واملهتمني بهذه املهنة،
من تلك املنظمات جممع املحا�سبني القانونيني
الأمريكيني (.)AICPA
وم��ن امل�ع��اي�ير املتعلقة ب��ال��رق��اب��ة على عمليات
مكافحة اجلرائم املالية وغ�سيل الأموال التايل:
 )1ادخل تعديل على املعيار الدويل رقم ()240
بحيث �أ�سند للمدقق (املراقب) م�سئولية مبا�شرة
يف تقدير خماطر ج��رائ��م الأم ��وال عند تدقيق
الـعـدد  24-23مـار�س/يونيو 2011/م
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دراسات وأبحاث

القوائم املالية.
 )2ان دل�ي��ل التدقيق ال ��دويل رق��م ( )1عن
االح�ت�ي��ال واخل �ط � أ� ي��وج��ب على امل��دق��ق م��راع��اة
اخلط أ� املادي عند تخطيطه وتنفيذه لفحو�صاته.
 )3جل�ن��ة كوهني( )Kohenامل�شكلة من
قبل جممع الأمريكية للمحا�سبيني القانونيني
()AICPAع� � � � � � ��ام 1974م ل ��درا�� �س ��ة
االختالفات يف الر�ؤى لنطاق م�س�ؤوليات املراجع
يف الك�شف عن الأخطاء والتالعب �صدرت عنها
تو�صيات ،منها ما يتعلق مب�س�ؤولية املراجع عن
اكت�شاف التالعب والأخطاء اجلوهرية ب�أنه على
املراجع ان يبحث عن التالعب.
 )4ن�صت اخلطة الإ�سرتاتيجية ملنظمة الأجهزة
العليا للرقابية امل��ال�ي��ة االن�ت��و��س��اي (2005
� )2010صراحة على �إلزام الأجهزة الأع�ضاءعلى م�ساعدة حكوماتها على مكافحة الف�ساد
والوقاية منه.
وجت��در الإ� �ش��ارة هنا �إىل ان انهيار ال�شركات
العمالقة يف �أمريكا ب�صورة �شبه مفاجئة �أدى
�إىل إ�ع ��ادة النظر يف معيار م�سئولية املراجع
(املراقب) يف اكت�شاف الأخطاء والتالعب.
المبحث الثاني :مقومات
األجهزة العليا للرقابة
المالية ومتطلبات منع
ومكافحة غسيل األموال
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التدقيق لغر�ض اكت�شاف الف�ساد وعمليات غ�سيل
الأموال لي�ست بالأمر الهني �أو ال�سهل حيث يتطلب
تنفيذ ذلك النوع من املراجعة قدرات و�إمكانات
ومقومات خا�صة كي ت�أتي �أُكلها �أو كما ي�أمل دافعو
ال�ضرائب من الأجهزة العليا للرقابة املالية يف
منع ومكافحة جرائم الف�ساد وغ�سيل الأم��وال،
وجتب الإ�شارة يف هذا املقام �إىل وجود تباين يف
وجهات النظر فيما بني الأجهزة العليا للرقابة
املالية واملعنيني ح��ول م��ا يتعلق مب�سئولية تلك
الأجهزة يف منع ومكافحة الف�ساد وعمليات غ�سيل
الأم��وال فالبع�ض يرى ان هذه املهمة لي�ست من
�صميم املهام الرقابية لتلك الأجهزة وذلك نظرا
لعدة اعتبارات من �أهمها:
•حمددات نطاق �صالحيات �أجهزة الرقابة يف
ممار�سة املهام الرقابية باملقارنة مبتطلبات
تنفيذ مهام ك�شف الف�ساد وعمليات غ�سيل
الـعـدد  24-23مـار�س/يونيو 2011/م

الأموال والوقاية من حدوثها.
•ان قيام الأجهزة الرقابية مبهام التدقيق لغر�ض
منع ومكافحة الف�ساد وغ�سيل الأموال ينتج عنه
ردة فعل من اجلهات اخلا�ضعة لرقابتها قد
تعمل على تقوي�ض م�ستوى الثقة بني اجلهاز
الرقابي واجلهات اخلا�ضعة لرقابته.
اما وجهة النظر الأخرى والتي تتبناها االنتو�ساي
واملتمثلة يف ان مهام منع ومكافحة الف�ساد وغ�سيل
الأم��وال هي من املهام الأ�سا�سية التي يجب ان
ت�ضطلع بها الأجهزة الرقابية ،ويتجلى ذلك من
خ�لال الن�ص ال�صريح على م�سئولية الأجهزة
الرقابية الأع�ضاء باملنظمة املت�ضمن “ان على
الأجهزة الرقابية الأع�ضاء م�ساعدة حكوماتها يف
احلرب على الف�ساد وفقا للإ�سرتاتيجية احلالية
للمنظمة ( )2010 - 2005وك��ذل��ك من
خالل املعايري �أو الإر��ش��ادات ال�صادرة عنها يف
هذا ال�ش�أن ،بالإ�ضافة �إىل ان منظمة االنتو�ساي
ق��ام��ت بت�شكيل جم�م��وع��ات ع�م��ل متخ�ص�صة
مبكافحة الف�ساد وغ�سيل الأم��وال ،وكلفت جلنة
بجمع املعلومات حول الأن�شطة ال�سابقة للأجهزة
الرقابية الأع�ضاء ،وم��ن ثم درا�ستها وحتليلها
والعمل على �إيجاد �أف�ضل املمار�سات ،وحتديد
�إ��س�ترات�ي�ج�ي��ة مل��راج�ع��ة احل���س��اب��ات احلكومية
لأغ��را���ض م�ك��اف�ح��ة ال�ف���س��اد وع�م�ل�ي��ات غ�سيل
الأموال.
ومي�ك��ن إ�ي �� �ض��اح امل �ق��وم��ات وامل�ت�ط�ل�ب��ات ال�ل�ازم
توافرها للأجهزة الرقابية كي يكون لها دور ًا
ايجابي ًا يف عملية منع ومكافحة الف�ساد وبالتايل
عمليات غ�سيل الأموال كما يلي:
أوال :المقومات القانونية:

تعترب امل�ق��وم��ات القانونية م��ن أ�ه��م املقومات
ال�لازم��ة لأداء الأج �ه��زة ال��رق��اب�ي��ة م�ه��ام منع
ومكافحة الف�ساد وعمليات غ�سيل الأموال كونها
حتدد نطاق االخت�صا�صات وال�صالحيات الالزمة
ملبا�شرة تلك الأجهزة للمهام الرقابية.
ثانيا :المقومــــــات المــادية
والبشرية-:

ان م�ن��ع وم�ك��اف�ح��ة م�ث��ل ه��ذه اجل��رائ��م تتطلب
مقومات خا�صة للجهات املعنية باكت�شاف تلك
اجل��رائ��م �أو ال��وق��اي��ة منها ،وح�ي��ث ان �أج�ه��زة
الرقابة املالية العليا ذات �أهمية يف هذا ال�ش�أن
لذلك ف�إنه من ال�ضروري مبكان توفر الإمكانات
واملقومات املادية والب�شرية الالزمة لتنفيذ مهام
الرقابة لأغرا�ض مكافحة الف�ساد وغ�سيل الأموال
بفاعلية وكفاءة.
المبحث الثالث :طرق
ووسائل وأدوات األجهزة
العليا للرقابة المالية لمنع
ومكافحة غسيل األموال

أوال :الوسائل والطرق واألدوات
الفكرية والتوعوية:

ت�ساهم الأجهزة العليا للرقابة املالية يف جمال
منع ومكافحة جرائم الف�ساد وغ�سيل الأموال من
خالل الو�سائل الفكرية والتوعوية� ،أثناء ممار�سة
مهامها الرقابية يف اجلهات اخلا�ضعة لرقابتها
�أو من خالل الأبحاث والدرا�سات املتخ�ص�صة
حول ظواهر الف�ساد وغ�سيل الأموال التي تقوم بها
تلك الأجهزة �أو منت�سبيها وكذا ت�شجيع الباحثني
والدار�سني من غري منت�سبيها على القيام بتلك
الأبحاث �أو عن طريق نقل الأبحاث والتجارب
الدولية وعر�ضها يف اللقاءات ،وامل�ؤمترات ،وور�ش
العمل التي تنظمها..الخ.
ثانيا :وسائل وط��رق وأدوات
تشريعية ونظامية:

الرقابة الت�شريعية والنظامية ج��زء من املهام
امللقاة على عاتق الأجهزة العليا للرقابة املالية
يف معظم دول العامل ،وبغ�ض النظر عن التباين
يف م�ستوى منح االخت�صا�ص �أو ال�صالحيات
املمنوحة جلهاز رقابي �إىل آ�خ��ر ،ف��ان الرقابة
الت�شريعية �أو القانونية والنظامية و�سيلة �أو �أداة
ميكن من خاللها ان يكون للأجهزة العليا للرقابة
املالية دور ًا ف��اع� ً
لا يف منع ومكافحة عمليات
الف�ساد وغ�سيل الأموال.

�سبق بيان امل�ه��ارات العالية والأ�ساليب واحليل ثالثا :الممــــارسة العمــلية
للمهــــــام الرقــــــابية
فائقة الدهاء واخل��داع التي مُتار�س بها �أو من
وسيلة لمكافحة الفساد
خاللها جرائم الف�ساد وغ�سيل الأموال ،ما يعني
وغسيل األموال:

(الفصل السادس)
أجهزة الرقابة العليا
العربية ومكافحة غسيل
األموال
ت�ضمن هذا الف�صل ثالثة مباحث ميكن عر�ض
موجز ما ت�ضمنته على النحو التايل:
المبحث األول :بيئة عمل
األجهزة العليا للرقابة
المالية في الوطن العربي

املجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة املالية
(عربو�ساي) كغريها م��ن املنظمات الإقليمية
املماثلة معنية ب�شكل �أو ب� آ�خ��ر بعملية الوقاية
ومكافحة عمليات غ�سيل الأم��وال على م�ستوى

تتباين مظاهر وحجم وطبيعة ج��رائ��م غ�سيل
الأموال التي مُتار�س يف املجتمعات العربية �أو من
خالل م�ؤ�س�ساتها املالية وامل�صرفية �إال انه يوجد
ت�شابه �أو تطابق كلي لبع�ض امل�صادر الإجرامية
الرئي�سية التي يتولد عنها ع��ائ��دات مالية غري
م�شروعة ترتكز عليها عمليات غ�سيل الأم��وال
منها:

األموال في الوظيفة العامة:

أوال:طبيعة ظــــاهرة غسيل
العربي:
األموال في الوطن
 )2مظاهر الفساد وتفشي جرائم

 )1اإلثراء غير المشروع:

لعل ت��دين ا�ست�شعار ال�سواد الأعظم من أ�ف��راد
املجتمعات العربية ب��أن حرمة امل��ال العام تفوق
حرمة امل��ال اخلا�ص �أدى يف الآون��ة الأخ�يرة �إىل
تنامي ثقافة مغلوطة ع��ن امل��ال ال�ع��ام ونطاق
اهتمام ال�ف��رد مب ��وارده وا�ستخداماته وعالقة
رج��ال ال�سلطة العامة م��ن ال�سيا�سيني ومتويل
القيادات الإداري��ة العليا �أو الو�سطى بذلك املال
مفاد تلك الثقافة تتلخ�ص بالنقاط التالية:
•اعتقاد الكثريين من �إفراد املجتمع يف معظم
الدول العربية بان املال العام ال حرمة له �أو �أن
حرمة ذلك امل��ال ال ت�صل �إىل م�ستوى حرمة
الأموال اخلا�صة  ,وبالتايل من يختل�س الأموال
العامة �أو ي�سرقها ال يلقى ازدراء �أو انتقاد من
املجتمع بل على العك�س من ذلك يلقى الت�شجيع
والإ� �ش��ادة ،ولي�س كما ه��و احل��ال ل��و �أن ذلك
الت�صرف الإجرامي ارتكب على مال خا�ص.
•يعتقد ال�ك�ث�يري��ن �إن ال �ق �ي��ادات ال�سيا�سية
والإداري� � ��ة ال �ع��ام��ة مت�ت�ل��ك احل ��ق امل�ط�ل��ق يف
الت�صرف باملال العام كيف ت�شاء كما يت�صرف
املالك ب�أمالكه ،فهم ميتلكون احلرية املطلقة
يف منح الإعفاءات عن دفع ال�ضرائب �أو الر�سوم
املختلفة ملن ي�شاءون �أو �أن ي�صرفوا الأم��وال
العامة كيفما �شاءوا وبغ�ض النظر عن �أي م�سوغ

ان معدالت الف�ساد وجرائم الأم��وال يف عدد من
ال��دول العربية عالية ج��دا وخ�صو�صا يف نطاق
الإدارة العامة حيث �أ�صبح الف�ساد ميزة �أو �سمة
من �سمات الوظيفة العامة يف تلك املجتمعات.
المبحث الثاني :عالقة
المجموعة العربية لألجهزة
العليا للرقابة المالية
بعمليات غسيل األموال

نق�صد بعالقة اجل�ه��از ال��رق��اب��ي يف املجموعة
ال �ع��رب �ي��ة ب�ع�م�ل�ي��ات غ���س�ي��ل الأم � � ��وال ب��امل�ه��ام
وامل�سئوليات املناطة به حيال مكافحة ذلك اجلرم
ومقدرته على تنفيذ تلك املهام نورد خمت�صر عن
ذلك كما يلي:

دور األجهزة العليا للرقابة المالية في الحد من غسيل األموال

تعترب الأج�ه��زة الرقابية ملزمة يف العمل على
الوقاية من الف�ساد واحتوائه ,وحيث ان تنفيذ
ذل��ك يعترب م�ساهمة يف منع ومكافحة عمليات
غ�سيل الأم���وال على اعتبار ان الف�ساد امل��ايل
والإداري يف الأج �ه��زة وال�ه�ي�ئ��ات وامل�ؤ�س�سات
العامة احد امل�صادر الرئي�سية جلمع الأموال غري
امل�شروعة ،كما ان الف�ساد الإداري يوفر البيئة
اخل�صبة لع�صابات اجلرمية املنظمة ملمار�سة
�أن�شطتها الإجرامية والتي منها بالطبع عمليات
غ�سيل الأموال ,ومن هذا املنطلق ن�ستطيع القول
ان الأج�ه��زة الرقابية ت ��ؤدي دور ًا هام ًا يف منع
ومكافحة غ�سيل الأم��وال �أثناء ت�أديتها للمهام
الرقابية املختلفة ب�صورة عامة ,وكما ان الأجهزة
الرقابية �أخ��ذت على عاتقها مكافحة جرائم
الف�ساد وغ�سيل الأموال ح�سب نطاق ال�صالحيات
املمنوحة لها يف كل بلد ،ولأجل ذلك اتخذت عدد
من الإج��راءات والأ�ساليب والطرق التي يتم من
خاللها تنفيذ املهام الرقابية لغر�ض مكافحة
الف�ساد وغ�سيل الأم ��وال وم�صادره الإجرامية
خ�لال املمار�سة العملية للمهام الرقابية على
النحو املبني فيما يلي:
ا -تتبع واكت�شاف العمليات املالية امل�شبوهة
بجرائم الأموال ب�صورها املختلفة واملخالفات
القانونية التي ت�ؤدي �إىل الإ�ضرار باملال العام.
ب -تقييم الأداء كو�سيلة وطريقة ملنع ومكافحة
غ�سيل الأموال.

املجموعة �أو على م�ستوى كل ع�ضو من �أع�ضائها.
وحتى تتمكن من حتديد طبيعة امل�ساهمة التي
ميكن ان ت�ساهم بها املجموعة العربية للأجهزة
العليا للرقابة املالية على امل�ستويني الداخلي
والإقليمي يف جمال منع ومكافحة عمليات غ�سيل
الأموال نرى من ال�ضروري عر�ض موجز لطبيعة
الف�ساد وغ�سيل الأم��وال يف الوطن العربي وذلك
على النحو التايل-:

ق��ان��وين �أو نظامي ،وانعك�ست تلك املفاهيم
اخلاطئة وعدم اهتمام �أفراد املجتمع (دافعي
ال�ضرائب) بحرمة املال العام وا�ستغالل عدد
من القيادات ال�سيا�سية والإدارية يف احلكومات
العربية ملنا�صبهم ون�ف��وذه��م يف ا�ستنزاف
امل��ال العام ب�صور متعددة وخمتلفة ،ومن ثم
غ�سيل تلك الأم��وال غري امل�شروعة و�إدماجها
يف اقت�صاديات تلك املجتمعات وب�صوره �شبه
علنية ،ودومنا خوف �أو وازع من �ضمري.

أوال :االختصاصـــــات والصالحيات
القـــــانونية المتعـــــــلقة
بمكافحة غسيل األموال:

ب�صورة عامة مل تت�ضمن القواعد القانونية التي
تنظم �صالحيات واخت�صا�صات الأجهزة الرقابية
يف املجموعة العربية ن�ص ًا �صريح ًا مينح تلك
الأجهزة �صالحية منع ومكافحة عمليات غ�سيل
الأموال ،وامنا متت الإ�شارة �إىل هذه ال�صالحية
�ضمنيا يف القواعد القانونية التي تنظم الأهداف
العامة واالخت�صا�صات وال�صالحيات املمنوحة
لتلك الأج �ه��زة وخ�صو�صا فيما يتعلق بثالث
جوانب هي:
 )1حتميل الأجهزة الرقابية م�سئولية حماية
املال العام.
 )2م�ساعدة اجلهات اخلا�ضعة لرقابتها يف �أداء
املهام املناطة بها.
 )3مهام تقييم �أداء �أن�شطة اجلهات وامل�ؤ�س�سات
الـعـدد  24-23مـار�س/يونيو 2011/م
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اخلا�ضعة لرقابة الأجهزة الرقابية.
أ�م��ا القوانني املتعلقة مبكافحة الف�ساد وغ�سيل
الأم� ��وال ال�ت��ي � �ص��درت يف ال��وط��ن ال�ع��رب��ي فان
الكثري منها مل ت�شر �إىل �إ�سناد �أي مهمة لأجهزة
الرقابة املالية يف الوطن العربي عدا القليل من
تلك القوانني التي �أ�سندت �أو �إ�شارات �إىل دور ما
للجهاز الرقابي يف مهام الوقاية ومنع عمليات
غ�سيل الأموال ،ومن تلك القوانني القانون اليمني
رقم ( )35لعام 2005م ب�شان مكافحة غ�سيل
الأم��وال والقانون ( )39لعام 2006م ب�ش�أن
مكافحة الف�ساد ،حيث ت�ضمن القانون الأول على
�إ�شراك اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة �ضمن
جلنة مكافحة غ�سيل الأموال� ،أ�شار القانون الثاين
�إىل وج��ود تن�سيق وت�ع��اون ب�ين اجل�ه��از والهيئة
الوطنية العليا ملكافحة الف�ساد باجلمهورية
اليمنية يف جمال مكافحة الف�ساد.

أ -الطريقة المباشرة:

يقوم اجلهاز امل��رك��زي للرقابة واملحا�سبة يف
جمال الوقاية ومكافحة عمليات غ�سيل الأموال
من خ�لال ممار�سته للمهام املن�صو�ص عليها
يف القانون رقم ( )35ل�سنة 2005م ب�شان
مكافحة غ�سيل الأم� ��وال ال��ذي يعتربه �إح��دى
اجلهات العامة املعنية مبنع ومكافحة غ�سيل
الأم��وال كونه ع�ضو ًا يف جلنة مكافحة عمليات
غ�سيل الأموال يف اجلمهورية اليمنية.

ب .طرق غير مباشره:

ي�ساهم اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة اليمني
يف منع ومكافحة عمليات غ�سيل الأموال من خالل
جتفيف منابعه الإجرامية والتي من �أهمها:
•مكافحة ظ��اه��رة الف�ساد واالخ �ت�لاالت التي
ترافق �أداء الوظيفة العامة.
•امل�ساهمة يف تطوير �أداء اجلهات اخلا�ضعة
لرقابة اجلهاز.
ثانيا :المسؤوليـــــات المهنية •امل�ساهمة يف تطوير ورف��ع م�ستوى �أداء مهنة
حيال غسيل األموال:
املحا�سبة واملراجعة.
�أخذت املجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة
املالية على عاتقها م�سئولية امل�ساهمة يف منع
الخــــــــاتمة
ومكافحة غ�سيل الأم��وال يف ح��دود ال�صالحيات ت���ض�م�ن��ت خ��امت��ة ال �ب �ح��ث ال �ت��و� �ص �ي��ات ال �ت��ي
واالخت�صا�صات القانونية املمنوحة لكل جهاز خ ��رج ب �ه��ا ال �ب��اح��ث ،وال �ت��ي مي �ك��ن إ�ي���ض��اح�ه��ا
ً
رقابي ع�ضوا يف املجموعة ومبا يلبي االلتزامات على النحو التايل:
املهنية التي ق�ضت بها القواعد واملعايري الدولية لكي يكون للأجهزة الرقابية يف الوطن العربي
واملتعارف عليها والتي حتكم مهنة املراجعة ب�صورة دور ًا هام ًا يف خدمة �شعوبها و�أمتها العربية من
عامة والرقابة العامة على وجه اخل�صو�ص.
خالل حمل ل��واء امل�سئولية مع اجلهات الأخ��رى
املعنية مبنع ومكافحة غ�سيل الأم��وال واجلرائم
المبحث الثالث :مساهمات
المجموعة العربية لألجهزة التي تكون م�صدر ًا لأم��وال ه��ذه اجلرمية ،فان
العليا للرقابة المالية في ه��ذه امل�سئولية تتطلب اال�ستعداد ال�ك��ايف على
كل ال�صُ عد واملجاالت لتحقيق �أف�ضل النتائج يف
الوقاية ومكافحة غسيل
معركة احلرب على الف�ساد وغ�سيل الأموال ولعل
األموال:
عر�ض الباحث امل�ساهمة التي ي�ؤديها اجلهاز من �أهم تلك اال�ستعدادات التي نراها �ضرورية
املركزي للرقابة واملحا�سبة يف اجلمهورية اليمنية ونو�صي بها الآتي:
كنموذج للمجموعة العربية للأجهزة العليا لرقابة •العمل على رف��ع �سقف ال�صالحيات الواجب
ل�ج�ه��زة العليا للرقابة م��ن خالل
املالية فيما يتعلق مبهام منع ومكافحة غ�سيل منحها ل� أ
ال�سعي ال�ست�صدار القواعد القانونية التي
الأموال وعلى النحو التايل:
ط�ب�ي�ع��ة م���س��اه�م��ة اجل �ه��از امل ��رك ��زي ل�ل��رق��اب��ة تفي �أو تلبي طموحات كل جهاز رقابي ،وتلبي
وامل�ح��ا��س�ب��ة اليمني يف م�ن��ع وم�ك��اف�ح��ة غ�سيل متطلبات �أداءه للم�سئولية �سالفة الذكر على
الوجه املرجو.
الأموال:
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•� �ض��رورة ال�ع�م��ل ع�ل��ى رف��ع ك �ف��اءة منت�سبي
الأجهزة الرقابية وتطوير �أدائهم ومهاراتهم
�إىل احلد الذي ي�ستطيعون معه التغلب على
التحديات التي فر�ضتها عمليات الف�ساد
والإف�ساد وغ�سيل الأموال التي يتعاظم �شانها
يوما بعد يوم.
•� �ض��رورة ق �ي��ام الأج �ه��زة العليا يف ال��وط��ن
العربي على امل�ستوى ال ُقطري �أو على م�ستوى
املجموعة بتبني �إ�سرتاتيجية البناء ال�سلوكي
ملنت�سبي تلك الأجهزة بحيث ي�صبحون قدوة
يف ال�سلوك واملثل العليا.
•� �ض��رورة ال �ت �ع��اون االي �ج��اب��ي ب�ين �أع���ض��اء
املجموعة وت�ب��ادل املعلومات واخل�ب�رات يف
كل املجاالت وخ�صو�صا فيما يتعلق بغ�سيل
الأموال وجرائم الف�ساد.
•يكون م��ن ال�ل�ازم على أ�ع���ض��اء املجموعة
تبني معايري و إ�ج��راءات رقابية خا�صة بها
تراعي خ�صو�صية املجتمعات العربية ومبا
يلبي الطموح والأُمنية يف ان تكون لأجهزة
الرقابة يف الوطن العربي الأ�سبقية يف جمال
و�ضع معايري العمل الرقابي ب�صورة عامة
واح �ت��واء ج��رائ��م الف�ساد وغ�سيل الأم��وال
ب�صورة خا�صة.
•�إذا �أرادت الأجهزة الرقابية ان يكون لها
دورا فاعال يف جمال منع ومكافحة الف�ساد
وغ�سيل الأموال فيجب عليها يف املقدمة تبني
�إ�سرتاتيجية توعوية �شاملة ميكن من خاللها
الولوج �إىل �أفكار �صناع القرار والإي�ضاح
لهم �آثار وم�سببات تلك الأن�شطة الإجرامية
و�سبل احتوائها من جهة ،وتوعية موظفي
اجلهات اخلا�ضعة للرقابة مبخاطر و�آث��ار
تلك اجلرائم و�سبل مكافحتها واكت�شافها
من جهة �أخرى.

دور األجهزة العليا للرقابة المالية في الحد من غسيل األموال
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مقــــــــــــاالت

أصول
الرقابة على
التكاليف
في اإلسالم

قليل هي الدراسات التي اهتمت بدراسة أصول الرقابة على
التكاليف في اإلسالم المستندة إلى المفاهيم واألسس
المستنبطة من مصادر الشريعة اإلسالمية ،ونظرا الن
موضوع الرقابة على التكاليف في اإلسالم موضوع كبير
ومتشعب فسأحاول في هذا المقال التركيز على الجوانب
اإلدارية والمحاسبية دون التطرق للجوانب الفقهية على
اعتبار ان ذلك من اختصاص علماء الفقه.
كما �سنتناول يف هذا املقال درا�سة الإطار الفكري
والتطبيقي للرقابة على التكاليف يف الإ�سالم
يف �ضوء نتائج درا�سة معايري الأداء والنفقات،
و�سيتم بعد ذلك بيان مفهوم الرقابة يف الإ�سالم
و�أنواعها مع الرتكيز على الرقابة الذاتية والرقابة
اخلارجية ،والتطرق �إىل الرقابة على التكاليف يف
الإ�سالم وتقدمي عر�ض �سريع لنماذج من نظم
الرقابة امل�ستقاة من الرتاث الإ�سالمي ودرا�سة
التطبيق املعا�صر لها.

مفهوم الرقابة في
اإلسالم
14

•م��دل��ول ال��رق��اب��ة ل��غ��ة :يق�صد ب��ال��رق��اب��ة يف
اللغة العربية (مراقبة ال�شيء بغر�ض حرا�سته
الـعـدد  24-23مـار�س/يونيو 2011/م

واملحافظة عليه).

•مدلول الرقابة يف ال��ق��ران ال��ك��رمي :يقول اهلل
تبارك وت�ع��اىل�“ :إ َّن هَّ َ
الل َك� َ�ان عَ َل ْي ُكمْ َر ِق ً
يبا”
ِ
(الن�ساء )1:ونف�س املدلول ورد يف قولة �سبحانه
وتعاىل “ َف َل َّما َت َو َّف ْي َت ِني ُكنتَ �أَ ْن��تَ ال َّر ِقيبَ عَ َل ْي ِهمْ
َو أَ� ْن ��تَ عَ َلى ُك� ِّل � َ��ش� ْ�ي ٍء َ�ش ِهيدٌ” (املائدة)117:
ول�ق��د �أ� �ش��ار ال �ق��ران ال�ك��رمي �إىل ان اهلل ير�سل
مالئكته لت�سجيل ت�صرفات و�سلوكيات النا�س
ك�أ�سا�س للرقابة واملحا�سبة ،فقال تعاىل “ َو�ِإ َّن
عَ َل ْي ُكمْ حَ َلا ِف ِظ َني •  ِك َر ً
اما َكا ِت ِب َني •  َي ْع َلم َ
ُون مَا
َت ْف َع ُل َون”(االنفطار )12 ،11 ،10:وقال �أي�ضا “
مَا َي ْل ِف ُظ ِمن َقو ٍْل ِ�إالَّ َل َد ْي ِه َر ِقيبٌ عَ ِتي ٌد “(ق)18:
ي�ستنبط م��ن الآي ��ات ال�سابقة ان لفظ الرقابة
وال��رق�ي��ب يعني يف ال �ق��ران ال �ك��رمي :امل�شاهدة
وامل�ت��اب�ع��ة وال �ع �ل��م مب��ا ي���ص��در ع��ن ال �ن��ا���س من

احمد حممد املجيدي
نائب مدير عام الإدارة العامة
للإح�صاء والتخطيط واملتابعة

�أعمال وت�صرفات و�أق��وال و�أفعال و�إثباتها كتابة
و�إح�صائها ثم تعريفها لهم ل�ضمان التزامهم
بالقواعد واملعايري من قبل اهلل رب العاملني.

•مدلول الرقابة يف ال�سنة النبوية وعند فقهاء
امل�سلمني :ورد بال�سنة النبوية ال�شريفة العديد

من الأحاديث التي تف�صل وتو�ضح مدلول الرقابة
يف الإ�سالم ،قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
عندما �سئل عن الإح�سان ،ق��ال “ان تعبد اهلل
ك�أنك تراه فان مل تكن تراه فانه يراك” ويفيد
هذا احلديث ان امل�سلم يجب ان يالحظ نف�سه
وي�ستح�ضر عظمة اهلل ومراقبته يف كل حال.

•وق��د تعددت �أق��وال الفقهاء يف بيان مدلول
الرقابة فعلى �سبيل املثال ق��ال أ�ب��و عثمان
املغربي�“ :أف�ضل ما يلزم الإن�سان نف�سه يف

هذه الدنيا هو املحا�سبة واملراقبة”.

�إذا خلوت الدهر يوما فال تقل خ �ل��وت ول �ك��ن ق��ل ع�ل��ى رقيب
وال حت�سنب اهلل يغفل �ساعة وال ان��ه م��ا تخفي عليه يغيب

ن�ستخل�ص من مدلول الرقابة لغة وا�صطالحا
انها تعني» متابعة ومالحظه وتقييم الت�صرفات
والأ� �ش �ي��اء ب��وا��س�ط��ة ال �ف��رد ذات ��ه �أو بوا�سطة
الغري وذل��ك بهدف الت�أكد من �أنها تتم ح�سب
القواعد والأحكام يف ال�شريعة الإ�سالمية وبيان
االنحرافات والأخطاء متهيدا لعالجها �أوال ب�أول.
وم��ن امل�ف�ه��وم ال���س��اب��ق ميكننا حت��دي��د امل�ع��امل
الأ�سا�سية للرقابة يف الإ�سالم والتي تتمثل بالآتي:
ل�ع �م��ال
•امل �ت��اب �ع��ة وامل�ل�اح��ظ��ة وال �ت �ق �ي �ي��م ل� أ
والت�صرفات التي يقوم بها الفرد.
•مقارنه هذه الأعمال والت�صرفات مبا يجب ان
يكون وفقا لقواعد و�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
•بيان االنحرافات والأخطاء �أوال ب�أول.
•اتخاذ القرارات امل�صوبة.

�إبد�أ بنف�سك فانهها عن غيها ف�إذا انتهت عنه ف�أنت حكيم
فهناك يقبل ان وعظت ويقتدي ب��ال��ر�أي منك وينفع التعليم

ولقد و�ضع فقهاء امل�سلمني جمموعه من ال�شروط
يجب ان تتوافر فيمن ميار�س الرقابة يف الإ�سالم،
ومن �أهمها ما يلي:
 الإ�سالم :ان يكون ممار�س الرقابة م�سلما.
 التكليف :ان يكون بالغا عاقال.
 القدرة :ان يكون قادرا على ممار�سة الرقابة.
 العلم :ان يكون عاملا فيما ي�أمر به وينهي عنه.
وي�ستنبط مما �سبق ان الإ�سالم حر�ص على ان يكون
ال�شخ�ص الرقيب ملتزما بالأخالق واملثل والقيم وان
خصائص الرقابة في
يكون عاملا بالقواعد واملعايري الإ�سالمية وذلك حتى
اإلسالم
تكون توجيهاته ون�صائحه م�ؤثره فيمن يراقبهم ،و�إال
تت�سم الرقابة يف الإ�سالم بعدة خ�صائ�ص تعطي كيف يطلب من �إن�سان ان ميتثل بقوله �أو بقاعدة �أو
لها ذاتيه مميزه عن الرقابة يف الفكر الو�ضعي مبعيار والداعي ال يلتزم به.
ومن �أهم هذه اخل�صائ�ص ما يلي:
•الرقابة توجيهيه وإرشاديه:
•االستشعار بمراقبة اهلل:

تقوم الرقابة يف الإ�سالم على جوانب عقائدية
من بينها الإميان القوي باهلل �سبحانه وتعاىل وانه
هو الرقيب لكل ت�صرفات و�سلوكيات النا�س ،وانه
�سبحانه وتعاىل �سوف يحا�سب النا�س يوم القيامة
عن كل �شيء ،و�أ�سا�س ذلك قوله تعاىل «�أَلمَ ْ َت َر أَ�نَّ
هَّ َ
ال�س َم َو ِات َو َما فيِ الأَ ْر ِ�ض َما َي ُك ُون
الل َي ْع َلمُ َما فيِ َّ
ِمن جَّ ْ
ن َوى َثال َث ٍة �إِالَّ هُ َو َرا ِب ُعه ُْم َو َال َخ ْم َ�س ٍة �إِالَّ هُ َو
َ�سا ِد ُ�سه ُْم َو َال �أَ ْد َنى ِمن َذ ِل َك َو َال �أَ ْك رَ َث �إِالَّ هُ َو َم َعه ُْم
�أَ ْي��نَ َما َكا ُنوا ُث َّم ُي َن ِّب ُئهُم بمِ َ ا عَ ِم ُلوا َي� ْو َم ال ِق َيا َم ِة
ِ�إنَّ هّ َ
الل ِب ُك ِّل َ�ش ْي ٍء عَ ِلي ٌم” (املجادلة )7:فالفرد
امل�سلم باعتباره راع وم�سئول عن رعيته ي�ست�شعر
دائما بان اهلل يراقبه يف كل ت�صرفاته وانه �سوف
يحا�سب عليه.
•قدوة الرقيب للمراقبين:

ما دامت الرقابة تهدف �إىل االلتزام مبا �شرعه
اهلل لذلك يجب ان يكون املكلف بالرقابة قدوه

لي�ست الغاية م��ن ال��رق��اب��ة يف الإ� �س�لام ت�صيد
الأخ �ط��اء ول�ك��ن هدفها ه��و التوجيه والإر� �ش��اد
ومعاونة النا�س على االلتزام بالقواعد واملعايري
الإ�سالمية يف حياتهم الن هذه يقوي من العالقة
الطيبة بني الرقيب ومن يراقبهم ،فعلى �سبيل
املثال من واج��ب الرئي�س ان يو�ضح للمر�ؤو�س
�أخطائه وق�صوره يف الأداء و�إال كيف يعالج تلك
الأخطاء وجوانب الق�صور.
•إتباع الحكمة والموعظة الحسنة:

•الرقابة الزمه على الحاكم
والمحكوم وحق واجب:

تعترب الرقابة واجب �شرعي على احلاكم واملحكوم،
وحق لهم كذلك ،فعلى احلاكم ان ين�شئ من الأجهزة
اال�ست�شارية التي ت�ساعد يف حتقيق الرقابة ال�سابقة
امل��ان�ع��ة يف ك��اف��ة امل �ج��االت ح�ت��ى ت�ك��ون ال �ق��رارات
�صائبة ور�شيدة وال ينحرف من الطريق امل�ستقيم
الذي �شرعه اهلل لعباده ولقد �أ�شار القران الكرمي
�إىل ذلك ،فقال اهلل تبارك وتعاىل « و ََ�شا ِو ْرهُ مْ فيِ
الأَ ْم� � ِر «(�آل عمران )195:فقد اوج��ب اهلل على
ر�سوله وهو الذي ينزل عليه الوحي بالت�شريع وحل
امل�شكالت ،ان ي�ست�شري امل�سلمني وما �أمر اهلل نبيه
�صلى اهلل عليه و�سلم بامل�شاورة حلاجه منه �إىل
ر�أيهم و�إمنا �أراد ان يعلمهم ما يف امل�شورة من الف�ضل
وان يحملهم على االقتداء بالر�سول (�ص) وان يرفع
من �أقدارهم ب�إ�شراكهم يف احلكم ،وتعويدهم على
مراقبة احلكام مما يحول بني احلكام واال�ستئثار
باحلكم والتعايل على النا�س .كما يجب على احلاكم
ان ين�شئ �أجهزه الرقابة الالحقة ويف�سح املجال
أ�م ��ام ال��دع��اة حتى ي� ��ؤدي اجلميع دوره يف جمال
�إر�شاد وتوجيه النا�س �إىل القواعد واملعايري والطريق
امل�ستقيم وبيان الأخطاء واالنحرافات �أوال ب�أول حتى
ال تت�ضاعف وت�ؤدي �إىل الف�ساد.
ومن ناحية �أخرى يجب على املحكومني ان ميار�سوا
حقهم يف الرقابة على �أعمال وت�صرفات احلاكم
و�أجهزته التنفيذية ،الن تخلي امل�سلم عن �أداء هذا
الواجب ي�ؤدي �إىل ا�ستئثار احلاكم باحلكم والتعايل
على النا�س وات�خ��اذ ال�ق��رارات اخلاطئة وه��ذا يف
النهاية يقود �إىل �سل�سله من امل�ضاعفات التي ينجم
عنها الف�ساد االجتماعي واالقت�صادي وال�سيا�سي.

•تعترب الرقابة يف الإ�سالم �أ�سلوب من �أ�ساليب
الدعوة �إىل االلتزام ب�شرع اهلل يف كافة �شئون
احلياة وت�أ�سي�سا على ذل��ك فمن خ�صائ�ص
ال��رق��اب��ة يف الإ� �س�لام أ�ن �ه��ا تلتزم ب�ق��ول اهلل
أنواع الرقابة في
ال ْك َم ِة
تبارك وتعاىل « ا ْد ُع �إِلىَ َ�س ِب ِيل َر ِّب� َ�ك ِب حْ ِ
اإلسالم
َوالمْ َ ْو ِع َظ ِة ا َ
حل َ�س َن ِة و ََجا ِد ْلهُم ِبا َّل ِتي ِه َي �أَ ْح َ�س ُن
�ِإ َّن َر َّب َك هُ َو �أَعْ َلمُ بمِ َن َ�ض َّل عَ ن َ�س ِبي ِل ِه َوهُ َو �أَعْ َلمُ ميكن تق�سيم الرقابة يف الإ�سالم �إىل �أنواع خمتلفة
ِبالمْ ُ ْه َت ِد َين “(النحل )125:ومن فحوى هذه بح�سب و�سائلها وزمنها وطبيعتها وميقاتها وذلك
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أصول الرقابة على التكاليف في اإلسالم

وقال الإمام احمد رحمة اهلل ين�شد

ح�سنه يف م�ث�ل��ه و�أخ�ل�اق ��ه مل��ن ي��راق�ب�ه��م حتى
تكون توجيهاته ون�صائحه م�سموعة ومطاعة،
ا�س
و أ���س��ا���س ذل��ك قوله تعاىل « أَ� َت� � أْ� ُم� � ُر َون ال َّن َ
ِبا ْل رِ ِّب َو َت َن�س ْو َن �أَ ْن ُف َ�س ُك ْم َو َ�أ ْن ُت ْم َت ْت ُل َون ال ِك َت َاب َ�أ َف َال
َت ْع ِق ُل َون”(البقرة )44:وقوله جل �شانه “ َيا أَ� ُّيهَا
ا َّل ِذينَ �آ َم ُنوا لمِ َ َت ُقو ُل َون َما َال َت ْف َع ُل َون •  َك رُ َب َم ْقت ًا
الل �أَن َت ُقو ُلوا َما َال َت ْف َع ُل َون”(ال�صف )3،2
ِعن َد هَّ ِ
وقد قال ال�شاعر:

الآية ان الرقيب يجب ان يخاطب من يراقبهم
مبا ينا�سبهم من �أ�ساليب التوجيه والإر�شاد
ح�سب عقولهم وظروفهم وان ي�ستخدم �أ�سلوب
الرقابة النافع وامل�ؤثر مع �إبراز ما يف هذا العمل
من خري وبر للم�سلمني.
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على النحو التايل:
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أوال من حيث وسائلها:

 رقابه ذاتيه.
 رقابه خارجية (بوا�سطة الغري) وت�شمل الرقابة
ال�شعبية والرقابة احلكومية.
ثانيا :من حيث طبيعتها:

 الرقابة على العبادات.
 الرقابة على املعامالت.

ثالثا :من حيث ميقاتها:
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 الرقابة ال�سابقة.
 الرقابة الالحقة.
وفيما يلي نبذه موجزه عن مفهوم كل منها:
•مفهوم الرقابة الذاتية :ت�ستند على فكره ان
يقوم الفرد مبراقبة نف�سه بنف�سه وذلك للت�أكد
ان��ه ي�سري وفقا للقواعد واملعايري املو�ضوعة
مقدما و أ���س��ا���س ه��ذا ال�ن��وع م��ن ال��رق��اب��ة هو
وجود القلب امل�ؤمن احلي اليقظ الذي يخاف
اهلل وي�ست�شعر �صاحبه ان اهلل يراقبه يف كل
حتركاته و�سكناته ،و أ���س��ا���س ذل��ك ق��ول اهلل
تبارك وتعاىل « َب ِل الإِ َن�س ُان عَ َلى َن ْف ِ�س ِه َب ِ�ص َري ٌة
•  َو َل ْو �أَ ْل َقى َم َع ِاذي َرهُ» (القيامة.)15 ،14:
•الرقابة اخلارجية بوا�سطة الغري :تقوم على
فكره قيام ف��ردا �أو جماعه مبراقبه �سلوك
وت�صرفات و�أفعال الآخرين بهدف �إر�شادهم
�إىل ال �ط��ري��ق امل�ستقيم وال �ت � أ�ك��د م��ن انهم
ي�سريون عليه وبيان ال�ضالل عنه .وتتم الرقابة
اخلارجية بوا�سطة الغري بو�سائل خمتلفة منها:
جماعه الآم��ري��ن ب��امل�ع��روف والناهيني عن
املنكر وت�سمي بالرقابة ال�شعبية.
�أجهزه الرقابة التابعة للحاكم مثل :نظام
احل�سبة ،ونظام الق�ضاء ،ونظام املظامل وما
يف حكم ذلك وت�سمي بالرقابة احلكومية.
•الرقابة على العبادات� :شرع اهلل �سبحانه
وتعاىل جمموعه من القواعد واملعايري التي
تنظم عالقة الفرد بربه من ناحية العبادات
والآداب وتهدف �إىل االطمئنان ان الفرد ي�سري
ح�سب الطريق امل�ستقيم وبيان ال�ضالل عنه
و�سببه وكيفيه عالجه.
•الرقابة على املعامالت :ت�ضمنت ال�شريعة
الإ� �س�لام �ي��ة ال �ق��واع��د وامل �ع��اي�ير ال �ت��ي حتكم
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معامالت النا�س ��س��واء ك��ان��ت اجتماعيه �أو
اقت�صاديه �أو �سيا�سيه من كل ما �شرع اهلل.
•الرقابة ال�سابقة :تقوم على فكره مقارنة
ال�ع�م��ل ال ��ذي ي�ن��وي ال �ف��رد ال�ق�ي��ام ب��ه م��ع ما
�شرعه اهلل ،ف�إذا كان موافقا ي�ؤدي العمل وان
كان خمالفا ميتنع الإن�سان عن �أدائه �سوا ًء مت
بوا�سطة ويل الأم��ر �أو من ينوبه وال��ذي يقوم
مبراجعه العمل املرجو �أدائ��ه مع الواجب ان
يكون ،فان كان مطابقا متت املوافقة وان كان
خمالفا رف�ض .ولقد �أو�صى ر�سول اهلل (�ص)
اح��د ال�صاحلني فقال ل��ه "�إذا هممت ب�أمر
فتدبر عاقبته فان كان ر�شدا فام�ضه ،وان كان
غيا ف�إنته عنه" ويعترب هذا النظام من �أقوى
نظم الرقابة املانعة لل�ضالل واالنحراف.
•الرقابة الالحقة :تقوم على فكره مقارنه
الأداء الفعلي مع الأداء املحدد م�سبقا وذلك
بعد التنفيذ وب�ي��ان االن�ح��راف و�سببه و�سبل
عالجه وهي ت�أتي بعد الرقابة ال�سابقة املانعة
وق��د ت�ك��ون ه��ذه ال��رق��اب��ة ذات �ي��ه �أو خارجية
بوا�سطة الغري وت�شمل كافة �أعمال وت�صرفات
و�سلوكيات الفرد.

مفهوم وخطوات الرقابة
على التكاليف في
اإلسالم
يق�صد بالرقابة على التكاليف (النفقات) من
املنظور الإ��س�لام��ي بانها عمليه الت�أكد م��ن ان
التكاليف الفعلية لأداء ن�شاط معني تتم طبقا
للتكاليف املعيارية املحددة مقدما ،وطبقا للأ�س�س
وال�ق��واع��د الإ�سالمية ،وب�ي��ان ن��واح��ي اال��س��راف
والتبذير وال�ت�رف وغ�ير امل�شروعة ث��م حتليلها
وت�شخي�صها والتوجيه بعالجها ثم إ�ب��داء الر�أي
العام عن مدى حتقيق الإنفاق لأهدافه املن�شودة.
وتتم عمليه الرقابة على التكاليف (النفقات) يف
الإ�سالم يف �ضوء اخلطوات الآتية:
•وجود جمموعه من معايري النفقات واملحددة
يف �ضوء قواعد و�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية
والتي يجب ان يلتزم بها الأف��راد ،ويجب ان
تكون هذه املعايري معروفه ومفهومه جيدا من
قبل املنفذين وامل�شرفني على ال�سواء.
•يقوم املنفق مبقارنه الإنفاق الذي �سينفقه ،بالإنفاق

امل�ستهدف امل �ح��دد م�ق��دم��ا ،ف� ��إذا ك��ان مطابقا
يقوم بعملية الإنفاق وان كان خمالفا �أحجم عنه
و�صححه ،ويطلق على هذه اخلطوة بالرقابة املانعة.
•ت�سجيل النفقات الفعلية �أوال ب�أول با�ستخدام �أي
�أ�سلوب من �أ�ساليب الت�سجيل ووفقا لأي طريقه،
ويلزم ان يكون الت�سجيل تاريخيا وفوريا ،وقد
يتم الت�سجيل تلقائيا يف الذاكرة �أو يف �صحف
و�سجالت �أو غري ذلك من و�سائل الت�سجيل.
•متابعة الإن �ف��اق الفعلي وم�ق��ارن�ت��ه ب��الإن�ف��اق
الواجب ان يكون ،وهذا ما ي�سمي بالرقابة �أثناء
التنفيذ وه��ي تبد�آ مع ب��دء الإن�ف��اق وت�سايره،
وتهدف �إىل ك�شف االنحرافات والأخطاء فور
حدوثها لت�صحيح م�سار الإن �ف��اق �إىل خطه
امل�ستقيم .ويتم ه��ذا بوا�سطة الفرد ذات��ه �أو
بوا�سطة الأجهزة ال�شعبية.
•قيا�س وحتليل انحرافات النفقات وت�شخي�ص
م�سبباتها بوا�سطة الغري �سواء كانت �أجهزة
�شعبية �أو حكومية ،ويتم ذل��ك بعد االنتهاء
من عمليه الإنفاق ،والتو�صية ب�سبل الت�صحيح
والعالج ،وه��ذا ما ي�سمى بالرقابة الالحقة،
وهي مكملة للرقابة �أثناء التنفيذ.
يف �ضوء نتائج قيا�س وحتليل االنحرافات العامة
يتم تقييم الأداء بق�صد �إب��داء ال��ر�أي عن مدى
التزام املنفق ب�أ�س�س ومعايري النفقات املحددة
مقدما حتى ميكن ان ي�ؤخذ ذل��ك يف احل�سبان
م�ستقبال ،ويتم تقييم الأداء بوا�سطة الأجهزة
ال�شعبية واحلكومية.
وسائل الرقابة على
التكاليف في اإلسالم

حظي مو�ضوع الرقابة على التكاليف (النفقات) يف
الإ�سالم على اهتمام رجال الفقه وافردوا له �أبوابا
يف م�ؤلفاتهم يف �ضوء الدرا�سات والأب�ح��اث التي
ناق�شت ه��ذا املو�ضوع ،ومت من خاللها ا�ستنباط
�أهم و�سائل الرقابة على التكاليف يف الآتي:
•الرقابة الذاتية بوا�سطة الفرد ذاته.
•ال��رق��اب��ة ال�شعبية بوا�سطة جماعه الآم��ري��ن
باملعروف والناهني عن املنكر ومن يف حكمهم.
•و�سيله ال��رق��اب��ة احلكومية بوا�سطة أ�ج�ه��زه
ال��رق��اب��ة ال �ت��ي ين�شئها احل��اك��م م�ث��ل نظام
احل�سبة ،ونظام الق�ضاء ،ونظام املظامل.

تبني م��ن درا� �س��ة ال�ت�راث الإ��س�لام��ي ان حكام
امل�سلمني كانوا يولون الرقابة على الأموال الوارد
منها واملن�صرف اهتماما كبريا وعظيما ،ففي
��ص��در ال��دول��ة الإ��س�لام�ي��ة عندما ك��ان��ت امل��وارد
والنفقات حم��دودة ،ك��ان احلاكم يقوم بنف�سه
بعمليه ال��رق��اب��ة ،ومل��ا ك�برت ال��دول��ة الإ�سالمية
وعظمت �أن���ش��أت العديد م��ن أ�ج �ه��زه الرقابة،
وو�ضعت لها القواعد والأح�ك��ام الدقيقة ،ولقد
ت�ط��ورت ه��ذه الأج �ه��زة والنظم خ�لال الع�صور
وي�ضيق املقام لدرا�سة كل هذه الأجهزة والنظم
و�سيتم الرتكيز على ثالثة منها:
 نظام الرقابة بوا�سطة احلاكم نف�سه.
 نظام الرقابة عن نظام احل�سبة.
 نظام الرقابة عن طريق املفت�شني واملراجعني.
وفيما يلي نبذه موجزه عن طبيعة كل نظام من
النظم ال�سابقة:

أوال :نظام الرقابة بواسطة
الحاكم نفسه:

لقد ورد يف كتاب نظام احلكومة النبوية وامل�سمى
بالرتاتيب الإدارية للم�ؤلف/عبداحلي الكتاين ان
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قد و�ضع �أ�س�س الرقابة
على الأم��وال ،فحدد م�صادر الإي��رادات وكيفيه
حت�صيلها كما بني طرق الإنفاق العام و�أحكامه،
وك��ان يبعث �إىل الأق��ال�ي��م أ�م��رائ��ه وعماله على
ال�صدقات ،يو�ضح لهم هذه القواعد والأحكام،
وقد ثبت عنه (�صلى اهلل عليه و�سلم) انه حا�سب
ه ��ؤالء العمال عن الإي ��رادات واملن�صرف منها
وكيفية ذل��ك .وم��ا ورد يف ه��ذا اخل�صو�ص انه
(�صلى اهلل عليه و�سلم) عني رجال يقال له ابن
اللتبية على ال�صدقة ،فلما ق��دم ق��ال ه��ذا لكم
وه��ذا اه��دي �إيل ،ف�ق��ال النبي (� ��ص) :م��ا بال
الرجل ن�ستعمله على العمل مما اّولنا اهلل فيقول
هذا لكم وهذا اهدي �إيل» فهال جل�س ببيت �أبيه �أو
�أمه فنظر �أيهدى �إليه �أو ال ؟ وقال من ا�ستعملناه
على عمل ورزقناه رزق��ا فما اخذ بعد ذلك فهو
غلول ،والذي نف�سي بيده ال ي�أخذ منه �شيئا �إال جاء
به يوم القيامة يحمله على رقبته ان كان بعريا له
رغاء �أو بقرة لها خوار �أو �شاة تبعر ،ثم رفع يديه
حتى ر�ؤي عفرة �إبطيه ،ثم قال (اللهم هل بلغت..

الذين ماتت �ضمائرهم ،وف�سدت قلوبهم� ،أو من
الأفراد الغرباء اللذين مل يدخلوا الإ�سالم بعد ومل
يعرفوا قواعده ،مما يتطلب �إن�شاء �أجهزه رقابية
متنع ه�ؤالء من االنحراف عن القواعد الإ�سالمية
وكذلك تب�صريهم مبا يجب ان يقوموا به ومن بني
الأجهزة التي مت �إن�شاءها نظام احل�سبة.
ويعتمد هذا النظام على الأمر باملعروف والنهي
عن املنكر املنبثق من الإ�سالم نف�سه �إذ انه قائم
على القواعد ال�شرعية واالجتهاد العريف ،ويرى
الإم��ام الغزايل يف كتابه ( إ�ح�ي��اء علوم الدين)
ان احل�سبة هي القطب الأعظم يف الدين ،وهو
ال�ن�ظ��ام ال ��ذي ب�ع��ث اهلل ل��ه النبيني �أج�م�ع�ين،
ول��و ط��وى ب�ساطه و أ�ه�م��ل عمله لتعطلت النبوة
وا�ضمحلت الديانة ،و�شاعت اجلهالة وانت�شر
الف�ساد ،وات�سعت احلرب وهلك العباد.
وقد و�ضع للمحت�سب الذي يتوىل �أعمال احل�سبة
ق��واع��د و�أ�س�س ومعايري يعتمد عليها يف جمال
الرقابة وهدفها منع االنحرافات قبل احلدوث
ان �أمكن وتقدمي الن�صائح والإر�شادات والإخبار
عن الأخطاء ان وقعت و�إيقاع اجلزاء �إذا تطلب
الأمر ،و�إخبار ويل الأمر باالنحرافات والأخطاء
غري العادية.
ولقد �شمل نظام احل�سبة مظاهر احلياة ومن �أهم
جماالته التجارية ما يلي:

بجانب نظم الرقابة ال�سابقة ظهرت يف �صدر
الإ� �س�لام نظما رقابية �أخ��ري تقوم على فكره
�إر�سال مفت�شني ومراجعني �إىل الأقطار املختلفة
ليتحققوا م��ن ان الأج� �ه ��زة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة تقوم
بالأعمال يف �ضوء القواعد والأحكام الإ�سالمية
وبيان االنحرافات والتجاوزات والأخطاء وبيان
�أ�سبابها والتوجيه بعالجها.
ف�ق��د ك ��ان ر� �س��ول اهلل ��ص�ل��ى اهلل ع�ل�ي��ه و�سلم
وال�صحابة من بعده ،يتابعون �أعمال عمالهم،
فبالإ�ضافة �إىل ما �سبق ذك��ره تبني من درا�سة
�سرية وتاريخ ه�شام بن عبدامللك انه كان مثاال
للتدقيق والعناية يف معاملة الرعية ،وحما�سبة
العمال ،واملبالغة يف الفح�ص عنهم وكان له عيون
يطالعون ب�أحوال النا�س.
ومن �أهم �أجهزه التفتي�ش واملراجعة التي ظهرت
يف �صدر الدولة الإ�سالمية:
 ديوان الربيد.
 ديوان النظر يف الظامل.
 ديوان الأز ّمة.
ويف جمال مراجعة ح�سابات الدواوين يف �صدر
الدولة الإ�سالمية تبني ان هناك نظاما للمراجعة
الداخلية واخلارجية وان�ش�أ لذلك دواوي��ن منها:
ديوان الأز ّمة يف الدولة العبا�سية ،وديوان التحقيق
يف ق��اه��رة ال�ف��اط�م�ي�ين ،وك ��ان امل��راج��ع ي�سمى

ثانيا :الرقابة عن طريق نظام
الحسبة:

الأ�سا�س يف الإ�سالم هو الرقابة الذاتية ،ولكن ث��ال��ث��ا :ال��رق��اب��ة ع��ن طريق
لأ�سباب حماية املجتمع الإ�سالمي من ا ألف��راد
المفتشين والمراجعين:
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أصول الرقابة على التكاليف في اإلسالم

وسائل الرقابة الحكومية
على التكاليف في اإلسالم

قالها ثالثا) رواه البخاري وم�سلم ،وجرى اخللفاء
الرا�شدون ر�ضي اهلل عنهم على منهج ر�سول اهلل
(�ص) واهتموا بالرقابة على عمالهم وحما�سبتهم
وو�ضعوا لذلك و�سائل وطرق ًا كثرية �أهمها:
•ح�سن اختيار العمال كما كان يفعل الر�سول (�ص).
•�إح�صاء ثروة عمالهم قبل توليهم الواليات.
•بث الرقباء ،والعيون ملراقبة الوالة.
•�إر�سال املفت�شني ليقوموا بالتدقيق واملراجعة
على �أعمال الوالة.
•ع�ق��د امل�ج��ال����س ال�شعبية مل��راج�ع��ه واع�ت�م��اد
واحل�سابات اخلتامية للواليات يف مو�سم احلج.
•القيام ب�أنف�سهم يف بع�ض الأح �ي��ان بال�سفر
للتدقيــــــــــــــق.

•منع االح�ت�ك��ار بكافة � �ص��وره و�إل� ��زام التجار
املحتكرين بالأ�سعار امل�ح��ددة مبعرفة جلان
الت�سعرية.
•م�ن��ع ال�غ����ش ب�ك��اف��ة � �ص��وره واخ �ت �ب��ار املكاييل
واملوازنني واملقايي�س.
•مراقبة ج��وده ال�سلع امل�صنوعة والب�ضاعة
املجلوبة واخلدمات املقدمة.
•مراقبة الأ�سعار والنفقات.
•تطهري ال�سوق من كافة ال�شوائب ومن املتعاملني
الذين يخالفون ال�شريعة الإ�سالمية.
وي�ستخل�ص مما �سبق ان نظام احل�سبة هو نظام
رقابي يعمل وفقا للقواعد والأحكام الإ�سالمية
ويهدف �إىل بيان االنحرافات والأخطاء والتوجيه
بعالجها ،وك��ان م��ن ب�ين مهامها ال��رق��اب��ة على
الأ�سعار والنفقات واجلودة.
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مقــــــــــــاالت

امل�ستويف ـ يراجع امل�ستندات وال�سجالت ويوقع
عليها ويربز الأخطاء ويرفعها ملتويل الديوان.-
وق��د �أن�شئ يف ع�صر الدولة العبا�سية دي��وان
للمراجعة اخلارجية وكان العاملون به يقومون
باملراجعة على ف��روع ال��دواوي��ن يف ال��والي��ات
الإ� �س�لام �ي��ة ،و�أح �ي��ان��ا ك ��ان ي�ف��د �إىل بع�ض
الواليات وافد من قبل الوزير ،فيقوم بالتفتي�ش
على ال��دواوي��ن وعلى ال�سجالت وامل�ستندات
املحفوظة بها ،وكانت عمليه املراجعة ت�سفر عن
�أخطاء �أو تزوير.

التطبيق المعاصر
للمنهج اإلسالمي
للرقابة على التكاليف
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ك��ان��ت م��وج��ودة يف ��ص��در ال��دول��ة الإ�سالمية
مثل ديوان الأز ّم��ة ،وديوان اال�ستيفاء ،وديوان
النظر يف املظامل ،ونظم املراجعة اخلارجية
يف ال��دواوي��ن ،وكانت ه��ذه النظم الإ�سالمية
ال�ق��دمي��ة ت�ه��دف �إىل ب�ي��ان ن��واح��ي الق�صور
واالنحراف ،والتحقيق يف ال�شكاوي والتظلمات
وكذلك التحقق من �صحة الو�شايات التي كانت
ترد �إىل احلاكم.

•نظام الرقابة عن طريق الأجهزة الرقابية:

تتمثل مهام الأجهزة الرقابية يف الرقابة على
الأم ��وال العامة ومي��ار���س ه��ذا ال��دي��وان ثالثة
أ�ن ��واع م��ن ال��رق��اب��ة ه��ي :ال��رق��اب��ة امل�شروعية
– الرقابة املحا�سبية – رقابه الكفاءة –
وي�ه��دف ب�صفه �أ�سا�سية �إىل ال�ت� أ�ك��د م��ن ان
العمليات التي يقوم بها الوحدات احلكومية
�أو ال �ت��ي ت���س��اه��م ف�ي�ه��ا احل �ك��وم��ة ت�ت�ف��ق مع
القواعد القانونية والنظامية ومع اللوائح التي
حتكمها ،كما يقوم بتدقيق العمليات يف الدفاتر
وال�سجالت ومطابقتها للم�ستندات امل� ؤ�ي��دة
لها وللقواعد املحا�سبية املن�صو�ص عليها يف
النظم املحا�سبية وبالإ�ضافة ما �سبق يدخل
يف نطاق الأجهزة الرقابية الت�أكد من ما �إذا
كانت الأموال قد �شغلت وفقا للأهداف املقررة
لها وبكفاءة عالية بال تبذير وال �ضياع .وت�شبه
مهام الأجهزة الرقابية نظام مراجعة دواوين
الدولة الإ�سالمية ال�سابق الإ�شارة �إليها.

وتقدمي الن�صائح والإر�شادات باللطف واللني
واحل�ك�م��ة وذل��ك عند مناق�شه االن�ح��راف��ات
والأخطاء .بينما جند يف بع�ض نظم الرقابة
الو�ضعية ان طابع ت�صيد الأخطاء هو الغالب
وينظر البع�ض �إىل املراجع على انه رجل بولي�س
ومعاون على �إيذاء النا�س وت�أ�سي�سا على ذلك
كثريا ما يحدث االحتكاك بني الأفراد وبني من
يتولون �أعمال املراقبة.
•ت�ستمد قواعد و�أحكام الرقابة على النفقات
يف الإ�سالم من م�صادر ال�شريعة الإ�سالمية
والتي تت�صف بالثبات واملو�ضوعية والعاملية
والدائمية ،بينما تعتمد قواعد الرقابة الو�ضعية
على الفكر الو�ضعي ال��ذي يت�صف بالق�صور
و�ضيق الأفق و�أحيانا يت�أثر بالأهواء ال�شخ�صية.
•تعترب الرقابة الذاتية هي الأ�سا�س والأ�صل
يف الإ�سالم ،و�أن�ش�أت النظم الرقابية الأخرى
عندما ات�سعت الدولة الإ�سالمية وقطن فيها
غري امل�سلمني اللذين كان لهم �أحيانا ت�أثري على
القيم والأخالق .بينما تعترب الرقابة ال�شعبية
والتنفيذية هي الأ�سا�س يف الفكر الو�ضعي.
ونادرا ما ي�شار �إىل الرقابة الذاتية.
•يت�سع نطاق الرقابة يف الإ�سالم لت�شمل الناحية
ال�شرعية ،بينما ال يعب�أ الفكر الو�ضعي بذلك.
يف �ضوء ما �سبق عر�ضه ومناق�شته من مفاهيم
و أ�ح �ك��ام وق��واع��د حاكمة ومنظمة للتكاليف يف
الإ� �س�لام ،وكيفية حتقيق الرقابة عليها فانني
�أدع��و زمالئي لال�ستفادة مما ورد بهذا املقال
قدر امل�ستطاع عند ممار�سة الرقابة على املال
العام ب�صفة عامة ،وكذا عند ممار�سة الرقابة
على التكاليف ب�صفة خا�صة ،وذلك الن التحلي
ب��الأخ�لاق وال�ق�ي��م وامل �ث��ل ال�ت��ي �أر� �س��اه��ا الدين
الإ�سالمي احلنيف وخمافة اهلل يف ال�سر والعلن
من �أه��م ال�ضمانات التي حت��ول دون ال��وق��وع يف
اخلط�أ ،كما انها حتمي املراقب من �شر نف�سه،
وت�ضفي على عمله وتقاريره الثقة وامل�صداقية.

ما زال هناك بقايا لتطبيق نظم الرقابة كما كانت
مطبقه يف �صدر الدولة الإ�سالمية مع االختالف
يف الت�سميات ،ومن هذه النظم ما يلي:
•نظام مفت�ش التموين :ي�شبه ن�ظ��ام مفت�ش
التموين املطبق يف بع�ض الدول الإ�سالمية الآن
نظام احل�سبة ويهدف هذا النظام �إىل الرقابة
على الأ�سواق ومراقبة تنفيذ القوانني واللوائح
احلكومية يف امل�ع��ام�لات ،وم��راق�ب��ة الأ�سعار
واملكاييل واملوازين ومنع الغ�ش ورفع ال�ضرر عن
امل�ستهلكني ،والإ�شراف على املزايدات ومراقبة
ال�سوق ال�سوداء ،فكان هذا من �أهم مهام نظام
احل�سبة يف �صدر الدولة الإ�سالمية.
•نظام مراقبة الإنتاج :يوجد يف بع�ض الدول
الإ�سالمية الآن نظام مراقبة الإنتاج ،من حيث الفروق األساسية بين
المنهج اإلسالمي
اجلودة والكلفة واملوا�صفات وغري ذلك .وهذا
والمنهج الوضعي في
العمل كان يقوم به املحت�سب.
•نظام الرقابة الإداري����ة :يتمثل مهام هذا الرقابة على التكاليف:
ال�ن�ظ��ام يف جتميع ب�ي��ان��ات ع��ن �أداء بع�ض من �أهم الفروق بني املنهجني ما يلي:
الأن���ش�ط��ة يف ال��وح��دات احلكومية وحتليلها •تقوم الرقابة على النفقات يف الإ�سالم على
وا�ستخال�ص النتائج التي تو�ضح للم�سئولني قيم عقائدية تتمثل يف ان الفرد وه��و يك�سب
ع�ن�ه��ا ان ت �ل��ك ال ��وح ��دات ت�ط�ب��ق ال �ق��وان�ين امل��ال �أو ينفقه ي�ؤمن ان ه��ذا امل��ال ملك هلل،
والقرارات واللوائح ،وبيان املخالفات وحتليلها وان اهلل �سوف يحا�سبه عن كيفية �إنتاجه يوم
المراجع:
ثم التوجيه باتخاذ القرارات امل�صححة ،كما القيامة ،كما ي�ؤمن بان للغري حق يف هذا املال،
ان من مهام هذا النظام بحث ودرا�سة نواحي بينما ال يربز هذا اجلانب العقائدي يف جمال •�أ�صول معايري التكاليف يف الإ�سالم.
الق�صور واالنحرافات وال�سرقات وما يف حكم الرقابة على النفقات يف الفكر الو�ضعي.
من �سل�سلة الفكر املحا�سبي الإ�سالمي (درا�سة
ذل��ك ،واق�ت�راح و�سائل تالفيها ،وال تختلف •تقوم الرقابة على النفقات يف الإ�سالم على رقم  ،)6الدكتور  /ح�سني ح�سني �شحاته ،كلية
مهمة الرقابة الإداري��ة عن نظم الرقابة التي �أ�س�س �أخ�لاق�ي��ة تتمثل يف الأم��ان��ة وال�صدق التجارة – جامعه الأزهر.
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أسواق األوراق
المالية
والبورصة

أصبح موضوع أسواق األوراق المالية يحظى
باهتمام بالغ في الدول المتقدمة والنامية على
حدٍ سواء وذلك لما تقوم به هذه األسواق من دور
هام في حشد المدخرات الوطنية وتوجيهها
في قنوات استثمارية تعمل على دعم االقتصاد
القومي وتزيد من معدالت الرفاهية ألفراده.
�إعداد/
�سعــــــــاد عبـــــداهلل علي امل�سعودي
�إدارة املتابعة الفنية بالقطاع االقت�صادي

20

يعرف �سوق الأوراق املالية (البور�صة):
ب� أ�ن��ه ع�ب��ارة ع��ن نظام يتم مبوجبه اجلمع بني
البائعني وامل�شرتين لنوع معني م��ن الأوراق �أو
لأ�صل م��ايل معني (فهي ال تعر�ض وال متلك يف
معظم الأحوال الب�ضائع وال�سلع) فالب�ضاعة التي
يتم عر�ضها هي �أوراق مالية �أو �أ�صول مالية ،حيث
يتمكن بذلك امل�ستثمرين من بيع و�شراء عدد من
الأ�سهم وال�سندات داخل ال�سوق �إما عن طريق
ال�سما�سرة �أو ال�شركات العاملة يف هذا املجال.
الـعـدد  24-23مـار�س/يونيو 2011/م

ولكن مع منو �شبكات وو�سائل االت�صال� ،أدى
ذلك �إىل التقليل من �أهمية التواجد يف مقر �سوق
الأوراق املالية املركزي ،وبالتايل �سمحت بالتعامل
من خ��ارج ال�سوق من خ�لال �شركات ال�سم�سرة
املنت�شرة يف خمتلف الدول.
وتعترب �أ�سواق الأوراق املالية �أحد ثالثة عنا�صر
لأ�سواق امل��ال ()Financial Markets
واملكونة من:
•�سوق النقود الذي يقوم اجلهاز امل�صريف فيه
بالدور الرئي�سي.

•�سوق ر�أ�س املال الذي يتكون من بنوك اال�ستثمار
و�شركات الت�أمني.
•�سوق الأوراق املالية حيث يتم التعامل فيه
بالأوراق املالية من �صكوك الأ�سهم وال�سندات
التي ت�صدرها ال�شركات والبنوك �أو احلكومات
�أو غريها من امل�ؤ�س�سات والهيئات العامة وتكون
قابلة للتداول.
وللتعرف �أكرث عمق ًا على الأ�سواق املالية والبور�صة
نوردها تف�صي ًال كما يلي:

 .1.2األوراق المالية محل التعامل في
سوق النقد وتتميز باآلتي:

•ان تاريخ ا�ستحقاقها �سنة ف�أقل.
•ان امل�ؤ�س�سات املالية وال��وح��دات احلكومية
وال�شركات الكبرية هي امل�صدر الأ�سا�سي لهذه
الأوراق.
وميكن ت�صنيف هذه الأوراق �إىل:
�أ� .أذون اخل��زان��ة :وه��ي �أوراق مالية ت�صدرها
احلكومة ويح�صل حاملها على عائد ثابت يف
تاريخ حمدد .وت�صدر بتواريخ ا�ستحقاق خمتلفة
وعادة ما تكون  91يوم و 182يوم و�أخري ًا 365
يوم ًا ،وال يتم دفع الفائدة للم�ستثمر ،حيث تباع
الأوراق بخ�صم.
وتعترب �أذون اخلزانة جم��ا ًال ا�ستثماري ًا ممتازاً
“وم�ؤقت ًا” للأموال املراد االحتفاظ بها ملواجهة
احتياجات ال�سيولة يف امل�ستقبل القريب ،وذلك
للأ�سباب التالية:
•كونها ا�ستثمارات خالية من املخاطر (Risk-
 ،)Freeفهي �أوراق حكومية حتمل �ضمانها.
•لها �سوق م�ستمر (�سوق ثانوي) فاملتعاملني
فيها على ا�ستعداد دائم ًا لل�شراء �أو البيع لكل
الإ�صدارات احلالية منها.
•ال توجد خماطر النخفا�ض قيمتها �إذا رغب
حاملها يف بيعها ب�سرعة ملقابلة احتياجات
ال�سيولة عنده .وذلك لق�صر تاريخ ا�ستحقاقها،
حتى �إذا كانت التغريات يف معدالت الفائدة
كبرية ،ف��إن التغري ال��ذي �سيحدث يف قيمتها
�سيكون �صغري ًا ن�سبي ًا.
ب .الأوراق التجارية :وه��ي وع��د غ�ير م�ؤكد
بالدفع ( )Promissory Notesت�صدره
أو ًال :األوراق المالية:
ال�شركات املعروفة والتي لها و�ضعية مالية جيدة،
 .1تعريف األوراق المالية:
ي�تراوح تاريخ ا�ستحقاقها ما بني أ�ي��ام قليلة �إىل
هي �أوراق (�صكوك) تثبت دين ًا ل�شخ�ص معني �أو  270يوم ،وعادة ما تباع بخ�صم.
جهة �أو �شركة معينة لدى جهة �أخرى.
حيث ت�ق��وم غالبية ال���ش��رك��ات امل���ص��درة لهذه
�أو هي ح�صة تثبت �أن ل�شخ�ص ما جزء من ر�أ�س الأوراق باالحتفاظ ل��دى البنوك التي تتعامل
مال �شركة معينة.
معها “بح�سابات اعتماد” غري م�ستخدمة بهدف
ولكي نفهم هذا الكالم جيد ًا وب�سهولة يجب �أن �ضمان قيمة هذه الأوراق ،وتبلغ عاد ًة قيمة هذه
نفرق بني نوعني من الأوراق املالية وهما:
احل�سابات �إما قيمة الإ�صدار بالكامل �أو تقل عنه
ً
•�أوراق مالية متثل مديونية (ال�سندات).
قليال ،وهذا ما يعزز من الأم��ان الذي ي�شعر به
املقر�ضون يف هذه احلالة.
•�أوراق مالية متثل حقوق ملكية (الأ�سهم).

أسواق األوراق المالية والبورصة

 .2أنواع األوراق المالية:

وتقدم هذه الأوراق عائد ًا �أعلى من الفوائد التي
ك��ان ميكن احل�صول عليها م��ن الأوراق املالية
الأخرى مثل �أذون اخلزانة.
ج� .شهادات الإيداع القابلة للتداول :هي �إي�صال
تطرحه البنوك يثبت �أن حامله قد �أودع مبلغ معني
ملدة حمددة وبفائدة معلومة ،وميكن حلاملها �إما
االحتفاظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق �أو بيعها يف
ال�سوق الثانوي.
وتختلف عن �أذون اخل��زان��ة والأوراق التجارية
�أ�سا�س ًا يف �أنها حتمل فائدة حمددة يتعني دفعها
يف تاريخ اال�ستحقاق ،فهي ال تباع بخ�صم.
د .القبوالت امل�صرفية :هي من �أقدم �أدوات �سوق
النقد ،وقد ظهرت �أ�سا�س ًا خلدمة حركة التجارة
الدولية ،وهي �أمر بالدفع م�سحوب على بنك من
طرف عميل حيث يقبل البنك دفع مبلغ معني يف
تاريخ حمدد قابلة للتداول يف �سوق النقد حيث
ميكن لأ�صحابها بيعها بخ�صم ،وت�تراوح فرتات
ا�ستحقاقها عاد ًة ما بني  30يوم �إىل  170يوم،
و�إن كانت الفرتة ال�شائعة هي  90يوم ًا.

 .2-2األوراق المالية محل التعامل
في سوق رأس المال

يف هذا ال�سوق ت�ستطيع ال�شركات احل�صول على
التمويل طويل الأجل الذي حتتاجه من خالل طرح
�أ�سهم و�سندات ،وتعترب املخاطرة عام ًال هام ًا يف
ه��ذا ال�سوق ،وم��ن �أ�شكالها :الأ�سهم و�سندات
ال�شركات.
�أ .الأ�سهم ( :)Stocksمتثل الأ�سهم امللكية
( )Ownershipيف ال�شركات وميكن بيعها
يف ال�سوق �إم��ا للح�صول على نقدية �أو لتعديل
حم��اف��ظ اال��س�ت�ث�م��ار .ومنها الأ��س�ه��م ال�ع��ادي��ة،
الأوراق املالية غري التقليدية يف ال�سوق املايل
والأ��س�ه��م امل�م�ت��ازة ،وه�ن��اك ت�صنيفات عديدة
للأ�سهم و�أنواعها كما يلي:
•الأ�سهم العادية(:)Common Stocks
ميتلك (حاملو هذه الأ�سهم) ال�شركة مثلهم مثل
«ال�شركاء» يف �شركات الأ�شخا�ص ،وال يح�صل
حاملوا الأ�سهم العادية على عائد حمدد مقابل
�شرائهم لهذه الأ�سهم ،و�أنواعها هي:
 الأ�سهم املرتفعة اجلودة (Blue Chip
.)Stocks
 �أ�سهم النمو (.)Growth Stocks
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 �أ�سهم دخل (.)Income Stocks
 �أ�سهم دفاعية (.)Defensive Stocks
 الأ�سهم املرتبطة بدورة الأعمال (.)Cyclical Stocks
وللم�ساهم العادي احلقوق التالية:
 احل�صول على توزيعات الأرباح مبجرد �أن تعلنها �إدارة ال�شركة.
 فح�ص دفاتر ال�شركة للت�أكد من �سالمتها.
 االقرتاع على عمليات احليازة واالندماج.
 االكتتاب يف الإ�صدارات اجلديدة من الأ�سهم بنف�س ن�سبة ما ميتلكه
حالي ًا فيها.
•بالأوراق املالية غري التقليدية يف �سوق املال:
�أهم هذه الأوراق حقوق �شراء الأ�سهم التي ت�صدرها ال�شركات والأوراق
املالية القابلة للتحويل (ال�سندات والأ�سهم املمتازة) “”Warrants
وحقوق �شراء الأ�سهم التي ي�صدرها امل�ستثمرون (.)Call Options
•الأ�سهم املمتازة :Preferred Stocks
تقع هذه الأ�سهم بني الأ�سهم العادية والديون حيث يتحدد لها توزيعات
�أرباح معروفة مقدم ًا حلامل هذا ال�سهم ،وال يوجد التزام قانوين بدفع هذه
التوزيعات وتدفع فقط يف حالة �إقرار جمل�س الإدارة لها.
وم�صالح ه�ؤالء امل�ساهمني حممية من خالل:
 �أن غالبية هذه الأ�سهم «جممعة» للأرباح� ،أي �أن حملة الأ�سهم العادية
ال يح�صلون على توزيعات �أرباح حتى يتم �سداد جميع توزيعات الأ�سهم
املمتازة خالل الفرتات ال�سابقة.
 �إذا مل توزع ال�شركة على امل�ساهمني الن�سبة املحددة لهم ملدة معينة،
جاز لهم ا�ستبدال عدد قليل من �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أع�ضاء جدد
يتم اختيارهم.
 ال تتوقف ال�شركات من دفع هذه التوزيعات �إال يف الأحوال االقت�صادية
املتدهورة.
ب� :سندات ال�شركات  :Corporate Bondsهي �أدوات ديــون تطرحهـا
ال�شركــات فـي ال�سـوق املالـي باعتبارها م�صدر �أ�سا�سي من م�صادر التمويل
طويلة الأجل ،وتختلف ال�سندات فيما بينها بالن�سبة للخ�صائ�ص التالية:
•القابلية لال�ستدعاء ( )Callabilityوي��وج��د ن��وع��ان م��ن هذه  .3أنواع المخاطر التي تتعرض لها األوراق المالية:
ال�سندات� :سندات قابلة لال�ستدعاء قبل موعد اال�ستحقاق ،و�سندات •خماطر �سعر الفائدة :هي التغريات التي حتدث يف العائد على ورقة مالية
غري قابلة لال�ستدعاء.
نتيجة للتغريات يف �أ�سعار الفائدة ،حيث �أن العالقة بني �أ�سعار الأوراق
•ال�ضمانات املقدمة ( )Security Offeredتوجد �سندات م�ضمونة
ب�ضمان عيني حيث يتم رهن �أ�صول بعينها لهذا الإ�صدار �أما ال�سندات املالية و�أ�سعار الفائدة عك�سية.
غري امل�ضمونة ب�ضمان حمدد فهي ال�سندات اخلا�صة بح�صيلة بيع الأ�صول •خماطر ال�سوق :هي التغريات التي حتدث يف العوائد على الأوراق املالية
نتيجة للتغريات يف ال�سوق ككل كالركود االقت�صادي �أو احلروب.
عند الت�صفية.
•القابلية للتحول( )Convertibilityيف بع�ض احلاالت يكون ال�سند •خماطر الت�ضخم :ففي حالة الت�ضخم ،يت�أثر العائد احلقيقي حتى ولو كان
قابل �إىل �أن يتحول لأ�سهم عادية �إذا ما ن�ص على ذلك عقد الإ�صدار العائد اال�سمي م�ضمون (مثل يف حالة ال�سندات احلكومية).
•خماطر الأعمال :هي املخاطر الناجتة عن التعامل يف �صناعة معينة .على
وموافقة حامله على ذلك.
•اختالف درجة املخاطرة ( )Riskفاخلطر الرئي�سي يتمثل يف عدم قدرة ال�شركة �سبيل املثال ،ميكن �أن تواجه �شركة حملية ل�صنع ال�سيارات مناف�سة قوية
امل�صدرة لل�سند على دفع العوائد بانتظام �أو رد املبلغ الأ�صلي عند اال�ستحقاق
من منتجني �أجانب.
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أسواق األوراق المالية والبورصة

•املخاطر املالية :هي املخاطر املرتبطة بن�سبة الديون امل�ستخدمة يف هيكل رغ��م توافر املعلومات جلميع املتعاملني يف ال�سوق� ،إال �أن ذل��ك ال يعني
ر�أ�سمال ال�شركة.
بال�ضرورة تطابق تقديراتهم امل�ستقبلية واملخاطر املحيطة بها متام ًا.
•خماطر ال�سيولة :هي مدى �صعوبة بيع و�شراء هذه الأوراق املالية يف ال�سوق  .2أنواع كفاءة السوق :
الثـــــــــــانوي.
 .1-2الكفاءة الكاملة
•خماطر �سعر ال�صرف :هي املخاطر املرتبطة بالتغريات يف �أ�سعار ال�صرف
كي ن�سمي ال�سوق ب�سوق الكفاءة الكاملة (Perfectly Efficient
وال�سيما بامل�ستثمرين الذين ي�ستثمرون يف الأ�سواق العاملية.
•املخاطر ال�سيا�سية :ت�ؤثر هذه املخاطر على قرار كل من امل�ستثمر املحلي  )Marketيقت�ضي توافر ال�شروط التالية:
•�أن تكون املعلومات عن ال�سوق متاحة للجميع ويف نف�س الوقت ودون تكاليف.
والأجنبــــــي.
وميكن �أي�ض ًا و�ضع تلك املخاطر �ضمن �إطارين :املخاطرة املنتظمة واملخاطرة •عدم وجود قيود على التعامل مثل تكاليف املعامالت �أو �ضرائب �أو غريها.
•للم�ستثمر احلق يف بيع �أو �شراء الكمية التي يريدها من الأ�سهم ودون �شروط
غري املنتظمة:
•فاملخاطرة املنتظمة �أو املخاطرة غري القابلة للتنويع :هي ذلك اجل��زء من وب�سهولة وي�سر.
املخاطرة الذي ت�سببه عنا�صر ت�ؤثر على ال�سوق ككل ،وبالتايل ال ميكن التخل�ص •وجود عدد كبري من امل�ستثمرين مبا ي�ؤدي �إىل عدم ت�أثري ت�صرفات بع�ضهم
منه من خالل التنويع لأنه ي�ؤثر على كل ال�شركات يف نف�س الوقت .ومن بني هذه على �أ�سعار الأ�سهم.
•ات�صاف امل�ستثمرين بالر�شد� ،أي �أنهم ي�سعون �إىل تعظيم املنفعة التي
العنا�صر هناك الت�ضخم و�أ�سعار الفائدة وال�سيا�سات املالية والنقدية.
•اما املخاطرة غري املنتظمة �أو املخاطرة القابلة للتنويع :هي املخاطرة التي يح�صلون عليها وراء ا�ستغالل ثرواتهم.
ت�سببها عنا�صر خا�صة بال�شركة ،وبالتايل ميكن التخفي�ض من حدتها  .2-2الكفاءة االقتصادية:
من خالل التنويع لأن �أي ت�أثريات �سلبية على �شركة قد تقابلها ت�أثريات �أما يف ظل الكفاءة االقت�صادية لل�سوق ف�إنه يتوقع �أن مي�ضي بع�ض الوقت منذ
�إيجابية على �شركة �أخرى .ومن بني هذه العنا�صر هناك �إ�ضراب العمال ،و�صول املعلومات �إىل ال�سوق حتى تبدو �آثارها على �أ�سعار الأ�سهم .مما يعني
�سوء �إدارة ال�شركة وارتفاع م�ستوى الديون.
�أن القيمة ال�سوقية لل�سهم قد تبقى �أعلى �أو �أقل من قيمته احلقيقية لفرتة
من الوقت على الأقل .ولكن ب�سبب تكلفة املعلومات وال�ضرائب وغريها من
تكاليف اال�ستثمار لن يكون الفارق بني القيمتني كبرية �إىل درجة �أن يحقق
ثاني ًا :كفاءة أسواق األوراق المالية
امل�ستثمر من ورائها �أرباح ًا غري عادية على املدى الطويل.
 .1مفهوم كفاءة السوق:
يعرف ال�سوق املايل :ب�أنه جزء من النظام النقدي يف اقت�صاد ال�سوق ،جترى  .3متطلبات كفاءة سوق رأس المال:

فيه املعامالت املالية يف املجتمع �أي ًا كانت هذه املعامالت وامل�ؤ�س�سات التي
يجري التعامل من خاللها.
كما �أنه يعرف باملكان الذي يجمع بني طرفني البائع وامل�شرتي المتام عملية
البيع وال�شراء للأوراق املالية.
وتعتمد كفاءة الأ�سواق املالية على �سهولة و�سرعة تداول الأوراق املالية مما
ي�سهل �إن�سياب الأموال من املدخرين �إىل املقرت�ضني و�أن هذه الكفاءة تتطلب
توافر املعلومات ب�أقل تكلفة مع تنوع الأدوات املالية.
كما ميكن �أن تعرف كفاءة ال�سوق مبدى ا�ستجابة �أ�سعار الأ�سهم يف �سوق
الأوراق املالية ،وعلى وجه ال�سرعة ،لكل معلومة جديدة ترد �إىل املتعاملني
فيه يكون من �ش�أنها تغيري نظرتهم يف املن�ش�أة امل�صدرة لل�سهم .حيث تتجه
�أ�سعار الأ�سهم �صعود ًا �أو هبوط ًا وذلك تبع ًا لطبيعة الأنباء �إذا كانت �سار ًة �أو
غري �سار ًة.
ويف ال�سوق الكفء ( ،)Efficient Marketيعك�س �سعر �سهم املن�ش�أة
املعلومات املتاحة عنها �سواء كانت تلك املعلومات على �شكل :قوائم مالية،
معلومات تبثها و�سائل الإعالم ،ال�سجل التاريخي ل�سعر ال�سهم� ،أو حتليالت
وتقارير حول احلالة االقت�صادية العامة على �أداء املن�ش�أة.
كما يعك�س �سعر ال�سهم يف ظل ال�سوق الكفء توقعات امل�ستثمرين ب�ش�أن
املكا�سب امل�ستقبلية وب�ش�أن املخاطر التي تتعر�ض لها هذه املكا�سب .ولكن

�إن ال�سوق الكفء هو ال�سوق الذي يحقق تخ�صي�ص ًا كفوء ًا للموارد املتاحة
( )Allocation Efficiencyمبا ي�ضمن توجيه تلك امل��وارد �إىل
املجاالت الأكرث ربحية .ويف هذا ال�صدد ،يلعب ال�سوق الكفء دورين �أحدهما
مبا�شر والآخر غري مبا�شر:
•الدور املبا�شر :يقوم على حقيقة م�ؤداها �أنه عندما يقوم امل�ستثمرين ب�شراء
�أ�سهم من�ش�أة ما ،فهم يف احلقيقة ي�شرتون عوائد م�ستقبلية .هذا يعني� ،أن
املن�ش�آت التي تتاح لها فر�ص ا�ستثمار واعدة �سوف ت�ستطيع ب�سهولة �إ�صدار
املزيد من الأ�سهم وبيعها ب�سعر مالئم مما يعني زيادة ح�صيلة الإ�صدار
وانخفا�ض متو�سط تكلفة الأموال.
•ال��دور غري املبا�شر :يعد �إقبال امل�ستثمرين على التعامل يف الأ�سهم التي
ت�صدرها املن�ش�أة مبثابة م�ؤ�شر �أمان للمقرت�ضني ،مما يعني �إمكانية ح�صول
املن�ش�أة على املزيد من املوارد املالية من خالل �إ�صدار �سندات �أو �إبرام عقود
اقرتا�ض مع امل�ؤ�س�سات املالية وعاد ًة ما يكون ب�سعر فائدة معقول.
ولكي يتحقق التخ�صي�ص الكفء للموارد املالية املتاحة ،ينبغي �أن تتوافر فيه
�سمتان �أ�سا�سيتان هما :كفاءة الت�سعري وكفاءة الت�شغيل.
وتعرف كفاءة الت�سعري (� )Price Efficiencyأو الكفاءة اخلارجية:
بانها �سرعة و�صول املعلومات اجلديدة �إىل جميع املتعاملني يف ال�سوق -دون
فا�صل زمني كبري -و�أن ال يتكبدوا يف �سبيلها تكاليف باهظة ،مبا يجعل
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�أ�سعار الأ�سهم مر�آة تعك�س كافة املعلومات املتاحة .بذلك ي�صبح التعامل يف النقل� ،أو م�ؤ�شر �ستاندرد �أند بور ل�صناعة اخلدمات العامة
ال�سوق لعبة عادلة ( ،)Market Fair Gameفاجلميع لديهم نف�س  .2أهمية المؤشرات وعالقتها بالحالة االقتصادية:
الفر�صة لتحقيق الأرباح� ،إال �أنه ي�صعب على �أحدهم حتقيق �أرباح غري عادلة طاملا �أن ن�شاط املن�ش�آت التي يتم تداول �أوراقها املالية يف �سوق ر�أ�س املال
على ح�ساب الآخرين.
ميثل اجلانب الأكرب من الن�شاط االقت�صادي يف الدولة ،ويف حال ات�سمت
أ�م��ا كفاءة الت�شغيل (� )Operational Efficiencyأو الكفاءة �سوق ر�أ�س املال بقدر من الكفاءة ف�إن امل�ؤ�شر امل�صمم بعناية لقيا�س حالة
الداخلية :فتعني ق��درة ال�سوق على خلق ت ��وازن ب�ين العر�ض والطلب ،ال�سوق ككل من �ش�أنه �أن يكون مر آ� ًة للحالة االقت�صادية العامة للدولة .كما
دون �أن يتكبد املتعاملني فيه تكلفة عالية لل�سم�سرة ودون �أن يتاح للتجار ميكن مل�ؤ�شرات �أ�سعار الأ�سهم ،ف�ض ًال عن ذلك� ،أن تتنب�أ باحلالة االقت�صادية
واملتخ�ص�صني (�أي �صناع ال�سوق) فر�صة لتحقيق مدى �أو هام�ش ربح فعال امل�ستقبلية وذلك قبل حدوث �أي تغيري قبل فرتة زمنية.
فيه .وكما يبدو ،ف�إن كفاءة الت�سعري تعتمد �إىل ٍ
حد كبري على كفاءة الت�شغيل .وهنالك �سمات تطلق على �أ�سواق الأوراق املالية ،فعندما تكون حركة م�ؤ�شر
حينئذ يطلق على �سوق
�أ�سعار الأ�سهم املتوقعة تتجه نحو ال�صعود ،ف�إنه ٍ
 .4الصيغ المختلفة لكفاءة السوق:
الأوراق املالية ال�سوق ال�صعودي (� ،)Bull Marketأما حينما تكون
تتمثل ال�صيغ املختلفة لكفاءة ال�سوق يف ثالث فر�ضيات:
الأوىل :فر�ضية ال�صيغة ال�ضعيفة :التي تق�ضي ب�أن تكون املعلومات التاريخية حركة امل�ؤ�شر املتوقعة تتجه نحو الهبــوط �أو الرتاجــع ،ف�إنه عنــد ذلك
ب�ش�أن ما طر أ� من تغريات يف �سعر ال�سهم وعلى حجم التعامالت التي جرت يطلـــق عليــه ال�سوق النزويل ( . )Bear Marketويطلق على ال�سوق
يف املا�ضي منعك�سة يف الأ�سعار احلالية ،وبالتايل ال ميكن اال�ستفادة منها ب�أنه �صعودي عندما يزيد معدل العائد الذي يحققه -وفق ًا للم�ؤ�شر -على
للتنب ؤ� بالتغريات امل�ستقبلية يف الأ�سعار ،مما يعني ب�أن �أي حماولة للتنب�ؤ مبا العائد على اال�ستثمار اخلايل من املخاطر (.)Riskless Security
يكون عليه �سعر ال�سهم يف امل�ستقبل من خالل درا�سة التغريات التي طر�أت �أما ال�سوق النزويل فهو حني يكون معدل العائد الذي يحققه ال�سوق وفق ًا
للم�ؤ�شر �أقل من العائد على اال�ستثمار اخلايل من املخاطر .وعادة ما يو�صف
يف املا�ضي هي م�س�ألة عدمية اجلدوى.
الثانية :فر�ضية ال�صيغة املتو�سطة :التي تق�ضى ب ��أن الأ�سعار احلالية امل�ضاربون يف ال�سوق على هذا الأ�سا�س� ،أي عندما يعتقد امل�ضارب ب�أن
للأ�سهم ال تعك�س كذلك كافة املعلومات املعروفة واملتاحة للجمهور �أو ال�سوق �سوف ت�أخذ منحنى ال�صعود ف�إنه يو�صف بامل�ضارب على ال�صعود
التوقعات التي تقوم على تلك املعلومات (الظروف االقت�صادية ،ظروف (� ،)Bullishأما �إذا اعتقد ب�أن الأ�سعار متجهة �إىل الهبوط حينئذ
ال�صناعة �أو املن�ش�أة ،التقارير املالية وغريها) .و�إذا كانت �أ�سعار الأ�سهم يطلق عليه امل�ضارب على الهبوط.
تعك�س تلك املعلومات ،فلن ي�ستطيع �أي م�ستثمر لو قام بالتحليل الأ�سا�سي  .3استخدامات المؤشر:
لتلك املعلومات �أن يحقق �أرباح ًا غري عادية على ح�ساب �آخرين� ،إال �إذا مل�ؤ�شرات �سوق الأوراق املالية ا�ستخدامات عديدة تهم امل�ستثمرين الأفراد
ح�صل على معلومات جديدة غري متاحة له�ؤالء.
وغريهم من الأط��راف التي تتعامل يف �أ�سواق ر�أ���س امل��ال .ويف طليعة تلك
الثالثة :فر�ضية ال�صيغة القوية :هي �أن تعك�س الأ�سعار احلالية ب�صفة كاملة اال�ستخدامات:
كل املعلومات العامة واخلا�صة وكل ما ميكن معرفته (�• Everythingإعطاء فكرة �سريعة عن �أداء املحفظة ،حيث ميكن للم�ستثمر �أو مدير
 )that is Knowableوب��ال �ت��ايل ال مي�ك��ن لأي جم�م��وع��ة من اال�ستثمار تكوين وجه مقارنة بني التغري يف عائد حمفظة �أوراقه املالية
امل�ستثمرين ا�ستخدام معلومات ت�سمح لها باحل�صول على �أرباح غري عادية (�إيجاب ًا �أو �سلب ًا) مع التغري الذي طر�أ على م�ؤ�شر ال�سوق بو�صفه يعك�س
حمفظة جيدة التنويع ،وذلك دون حاجة �إىل متابعة �أداء كل ورقة على
ب�صفة نظامية حتى ولو ا�ستعان م�ست�شاري اال�ستثمار بخربة �أف�ضل.
حده .و�إذا كانت ا�ستثماراته (للم�ستثمر) يف �صناعة معينة لها م�ؤ�شر
خا�ص بها ،حينئذ يكون من الأف�ضل له متابعة ذلك امل�ؤ�شر.
ثالثا :مؤشرات أسواق األوراق المالية
•احل�ك��م على �أداء امل��دي��ري��ن امل�ح�ترف�ين ،وف�ق� ًا لفكرة التنوع ال�ساذج
 .1تعريف المؤشرات:
( ،)Naïve Diversificationميكن للم�ستثمر ال��ذي ميتلك
يقي�س م�ؤ�شر �سوق الأوراق املالية م�ستوى الأ�سعار يف ال�سوق ،حيث يقوم على حمفظة من الأوراق املالية املختارة ع�شوائي ًا� ،أن يحقق عائد ًا يعادل
عينة من �أ�سهم املن�ش�آت التي يتم تداولها يف �أ�سواق ر�أ�س املال املنظمة �أو تقريب ًا عائد ال�سوق (متو�سط معدل العائد على الأوراق املتداولة يف
غري املنظمة �أو كالهما ،وغالب ًا ما يتم اختيار العينة بطريقة تتيح للم�ؤ�شر ال�سوق) ال��ذي يعك�سه امل�ؤ�شر .وه��ذا يعني ،ب��أن املدير املحرتف ،الذي
�أن يعك�س احلالة التي عليها �سوق ر�أ�س املال والذي ي�ستهدف امل�ؤ�شر قيا�سه .ي�ستخدم �أ�ساليب متقدمة يف التنويع يتوقع منه �أن يحقق عائد ًا �أعلى من
وهنالك نوعان من امل�ؤ�شرات ،امل�ؤ�شرات التي تقي�س حالة ال�سوق ب�صفة عامة متو�سط عائد ال�سوق.
مثل م�ؤ�شر داو جونز ملتو�سط ال�صناعة ( )DJIAوم�ؤ�شر  500ل�ستاندرد •التنب�ؤ باحلالة التي �ستكون عليه ال�سوق� ،إذا �أمكن للمحلل معرفة طبيعة
�أند بور ( .)S&P500وم�ؤ�شرات قطاعية �أي تقي�س حالة ال�سوق بالن�سبة العالقة بني بع�ض املتغريات االقت�صادية وبني املتغريات التي تطر�أ على
لقطاع �أو �صناعة معينة ومنها على �سبيل املثال م�ؤ�شر داو جونز ل�صناعة امل�ؤ�شرات ما يعرف بالتحليل الأ�سا�سي Financial Analysis
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 .2أنواع األوراق المـــالية المسجـــلة في
البورصة ،وتشمل:

أسواق األوراق المالية والبورصة

ف�إنه قد ميكنه من التنب ؤ� مقدم ًا مبا �ستكون عليه حال ال�سوق يف امل�ستقبل.
كما �إن �إجراء حتليل فني وتاريخي للم�ؤ�شرات التي تقي�س حالة ال�سوق قد  .3أهم البورصات العالمية:
تك�شف عن وجود منط للتغريات التي تطر�أ عليه� .إذا ما تو�صل املحلل �إىل الواليات املتحدة الأمريكية :بور�صة نيويورك ويتم فيها تداول امل�ؤ�شرات التالية:
معرفة هذا النمط ،ميكنه عندئذ التنب ؤ� بالتطورات امل�ستقبلية يف اجتاه •م�ؤ�شر داو جونز ( :)Dow-Jonesيحتوي هذا امل�ؤ�شر على ثالثني
حركة الأ�سعار يف ال�سوق.
ورقة مالية متثل  % 30من بور�صة نيويورك.
•تقدير خماطر املحفظة ،ميكن ا�ستخدام امل�ؤ�شرات لقيا�س املخاطر •م�ؤ�شر �ستاندرد �أند بور  :)S&P 500( 500يحتوي على خم�سمائة
النظامية ( )Systematic Riskملحفظة الأوراق املالية .وهي ورقة مالية متثل  % 80من القيمة ال�سوقية للأ�سهم املتداولة يف بور�صة
العالقة بني معدل العائد لأ�صول خطرة ( )Risky Assetsومعدل نيويورك (� )400شركة �صناعية� 40 ،شركة منافع عامة� 20 ،شركة
العائد ملحفظة ال�سوق املكونة من �أ�صول خطرة.
نقل� 40 ،شركة يف جمال املال والبنوك والت�أمني.
اجنلرتا :بور�صة لندن ويتم فيها تداول امل�ؤ�شرات التالية:
• : FT-30يجمع هذا امل�ؤ�شر ثالثني من الأوراق املالية الأكرث �أهمية
رابع ًا :البورصة
يف بور�صة لندن.
 .1تعريف البورصة والهدف من إنشائها:
• : FTSE-100امل�ؤ�شر الأكرث �شهرة ،ويحتوي على  100ورقة مالية
يعود �أ�صل كلمة «بور�صة» �إىل ا�سم عائلة فان در بور�صن ( Van derمتثل  % 70من �إجمايل ر�سملة البور�صة.
 )Bursenالبلجيكية التي كانت تعمل يف جمال البنوك ،و�أتفق ًعلى �أن فرن�سا :بور�صة باري�س:
يكون الفندق الذي متلكه هذه العائلة مبدينة بروج الإجنليزية مكانا لإلتقاء •م�ؤ�شر  :CAC40يتكون من  40ورقة مالية لل�شركات الأكرث �أهمية
التجار املحليني وتعد بداية �إن�شاء البور�صة �إىل حني �أ�صبحت مبرور الزمن يف بور�صة باري�س.
رمز ًا ل�سوق ر�ؤو�س الأموال وبور�صة لل�سلع.
�أملانيا :بور�صة فرانكفورت:
البور�صة هي� :سوق خا�صة بعمليات خا�صة يف �أماكن خا�صة يباع وي�شرتى •م�ؤ�شر  :DAXيحتوي على  30ورقة مالية متثل  %70من ر�سملة البور�صة.
فيها الأوراق املالية عن طريق الو�سطاء ،وتعنى البور�صة بو�ضع الرتتيبات اليابان :بور�صة طوكيو:
العملية والتقنية الالزمة لعمليات التداول املالية.
•م�ؤ�شر  :Nikkeiيحتوي على  225ورقة مالية متثل حوايل  %70من
يعترب الهدف من �إن�شاء البور�صة ه��و :ال�سماح مل�ؤ�س�سات القطاع العام ر�سملة بور�صة طوكيو.
واخلا�ص املنظمة يف �شركات ذات �أ�سهم بفتح ر�ؤو�س �أموالها للجمهور ،تقييم وتعترب بور�صة القاهرة الأوىل عربي ًا باعتبارها �أقدم بور�صة عربية.
هذه ال�شركات عن طريق ال�سوق� ،ضمان التمويل عن طريق الإدخار العام ،ختــــــــــامـــ ًا:
ال�سماح ب�سيولة الإدخار امل�ستثمر على املدى البعيد ،حتقيق وتكري�س �شفافية فانه يف �ضوء هذه املقالة يت�ضح مدى �أهمية �سوق الأوراق املالية والبور�صة
�أكرب يف مبد�أ احلركة النقدية من حيث ال�سيولة وانتقال ر�ؤو�س الأموال.
ك�إحدى مرتكزات اقت�صاد ال�سوق ،حيث يعمل هذا ال�سوق على ح�شد املدخرات
هذه الأوراق بتحويلها �إىل نقود فيما بينهم قبل هذا التاريخ.

الوطنية من خالل ا�ستثمارها يف االوراق املالية وكذا تنظيم تداولها وتوجيه تلك
اال�ستثمارات يف دعم االقت�صاد الوطني ،وانطالقا من تلك الأهمية التي تكت�سبها
�أ�سواق الأوراق املالية ويف طليعة ذلك قدرتها على جتميع املدخرات الوطنية وكذا
جذب اال�ستثمارات االجنبية واال�سهام يف توفري مناخ ا�ستثماري مالئم و�آمن
يخدم متطلبات منو االقت�صاد الوطني ف�إنني ارى اهمية ا�ستكمال االجراءات
والتدابري النظامية الالزمة لإن�شاء �سوق االوراق املالية يف اجلمهورية اليمنية،
خا�صة بعد �صدور القرار اجلمهوري رقم( )216ل�سنة2010م ب�ش�أن ان�شاء
هيئة االوراق املالية ،والذي �أوكل للهيئة العمل على �إن�شاء �سوق االوراق املالية.

•�أوراق امل�ساهمة :وهي التي ت�صدر متثي ًال جلزء من ر�أ�سمال ال�شركة
امل�صدرة مثل الأ�سهم و�شهادات اال�ستثمار.
•الأوراق امل�شتقة :ت�شكل من خالل �أوراق مالية �أ�سا�سية متثل غالب ًا حقوق
على هذه الأوراق مثل العقود الآجلة ،حقوق االكتتاب.
كما ينق�سم التعامل يف البور�صة �إىل �سوقني هما:
 �سوق �أويل �أو �سوق الإ�صدار :وهو ال�سوق الذي يكون فيه البائع للورقة املالية
هو م�صدرها الأ�صلي ،ومن �أمثلة ذلك ..عندما تعتزم �شركة جديدة طرح
�أ�سهمها يف ال�سوق لالكتتاب العام� ،أنه حينما تقوم �شركة قائمة �أ�ص ًال قائمة املراجع:
ب�إ�صدار �سندات جديدة �أو �أ�سهم جديدة.
مو�ضوعات متنوعة ن�شرت يف االنرتنت عن الأوراق املالية:
 �سوق ثانوي :هو ال�سوق الذي يتم التعامل فيه بالأ�سهم وال�سندات التي �سبق •الأوراق املالية� ،أ .زياد رداوي.
�إ�صدارها والتي يتم التداول بها بني امل�ستثمرين ،ويحدث هذا حني يكون •�أنواع املخاطر التي قد تتعر�ض لها الأوراق املالية� ،أ .ح�سان خ�ضر.
امل�صدر الأ�صلي لتلك الأ�سهم وال�سندات غري م�ضطر �إىل �إ�سرتدادها قبل •�أنواع الأوراق املالية يف البور�صة� ،أ� .إينا�س عقاب.
تاريخ ا�ستحقاقها ،ف�إن هذه ال�سوق ت�سمح للم�ستثمرين بالتداول وا�ستبدال •�سب أ� نت ،حتقيق �إبت�سام ال�شفق 2010/1/31م.
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التحليل
المالي كمدخل
لتقييم األداء
مفهوم التحليل المالي:

يعرف التحليل المالي بأنه دراسة المعلومات الواردة بالقوائم
المالية والبيانات اإلضافية المكملة لها بعد تبويبها تبويب ًا مالئم ًا
واستخدام أساليب رياضية وإحصائية بغرض إبراز االرتباطات التي
تربط بين عناصر هذه المعلومات والبيانات والتغيرات التي تطرأ
على هذه العناصر على مدى أو فترات زمنية وحجم أثر هذا التغير
على هيكل التمويل في المشروع بما يساعد المهتمين بالقوائم
المالية في اتخاذ قرارات محكمة على ضوء هذه الدراسة.

الفرق بين التحليل
المالي والتحليل
المحاسبي
التحليل املايل :هو درا�سة القوائم املالية والبيانات
املن�شورة للمن�ش�أة عن فرتة �أو فرتات ما�ضية بق�صد
تقدمي معلومات تفيد عن مدى تقدمها خالل فرتة
الدرا�سة والتنب ؤ� بنتيجة �أعمالها �أو ن�شاطها للفرتات
املقبلة ،وال ي�سمح عادة للمحلل املايل باحل�صول على
البيانات الداخلية غري املن�شورة.
التحليل املحا�سبي :يت�سع لي�شمل دور التحليل املايل
بالإ�ضافة �إىل احل�صول على البيانات غري املن�شورة
املتعلقة بح�سابات التكاليف واملوازنات التخطيطية
وتقارير املحا�سبة الإدارية مما ي�ؤدي �إىل زيادة قدرة
القائم بالتحليل على التو�صل �إىل الأ�سباب احلقيقية
لأوج��ه الق�صور يف ن�شاط املن�ش�أة ،ف�ك��أن �أه��داف
التحليل املحا�سبي هي نف�س �أهداف التحليل املايل،
�إال ان نتائج التحليل املحا�سبي تكون �أعمق و أ�ك�ثر
تف�صي ًال من نتائج التحليل املايل.

مراحل التحليل المالي
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ويجري �إعداد القوائم املالية �أو البيانات امللحقة وفق
املراحل التالية:
•ت�صنيف جمموعة الأرقام الكلية واجلزئية الواردة
يف هذه القوائم والبيانات على عدة �أ�س�س خمتلفة
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زمني ًا �أو كمي ًا �أو جغرافي ًا �أو نوعيا.
•�إجراء املقارنات ب�صدد الأرقام التي مت ت�صنيفها
الكت�شاف العالقات التي تربط بينها ،وقد تكون
هذه املقارنات تاريخية �أو معدالت قيا�سية و�أرقام
معيارية� ،أو مقارنات بني الأرقام يف هذه القوائم
بع�ضها مع البع�ض الآخر.
•ا�ستنباط امل�ؤ�شرات وا�ستخراج املعدالت والن�سب مبا
ي�ساعد على التعرف على �أ�سباب قيام العالقات،
وتفهم طبيعة امل�شكلة ،والظروف املحيطة بها� ،أو
العوامل امل�ؤثرة فيها ،وت�سيري الطريق نحو اتخاذ
القرار املنا�سب ملو�ضوع امل�شكلة.

أهداف التحليل المالي

•قيا�س ال�سيولة واملقدرة على ال�سداد.
•تقييم املركز املايل للمن�ش�أة وذلك لبيان �سالمة
امل��رك��ز امل��ايل وق��وت��ه وح�سن ا�ستخدام م�صادر
الأموال املتاحة لها.
•التحقيق من ان عائد اال�ستثمار للأموال امل�ستثمرة
يف املن�ش�آت وبالذات ما كان منها ملك لأ�صحابه،
�أي حقوق �أ�صحاب املن�ش�أة ،هو عائد منا�سب ويتفق
مع املعدالت ال�سائدة يف هذا الن�شاط.
•اختبار م��دى ك�ف��اءة العمليات املختلفة والأق���س��ام
الداخلية للمن�ش�أة وبيان كفاءة كل منها و�إي�ضاح �أوجه
الق�صور وال�ضعف يف خمتلف الأن�شطة التي متار�سها.
•تخطيط ال�سيا�سة املالية للمن�ش�أة ،وذل��ك عن
طريق اال�سرت�شاد ببع�ض امل�ؤ�شرات الكمية يف ر�سم

�إعداد :عبـــــد اهلل دوي�ش �أحمد يحيى
نائب مدير عام الرقابة على املالية والتخطيط

أنواع التحليل المالي
�أ) .التحليل االئتماين :وي�ه��دف �إىل التعرف على
الأخ �ط��ار املتوقع �أن يواجهها املقر�ض يف عالقته مع
املقرت�ض وتقييمها وبناء قرارات بخ�صو�ص هذه العالقة.
ب) .التحليل اال�ستثماري :ويركز امل�ستثمر يف هذه
احلالة على (نتيجة العمليات – العائد املتوقع –
هيكل ر�أ�س املال – مديونية املن�ش�أة يف املدى الطويل
واملدى الق�صري
حتليل االندماج.
حتليل تقييم الأداء.
التحليل املايل من �أجل التخطيط.

•امل�ستثمرون(حملة الأ�سهم)  :على �ضوء نتائج
التحليل يقرروا �إما:
مقومات التحليل المالي
•اال�ستمرار يف ا�ستثماراتهم ب�صورتها الراهنة.
•زيادة هذه اال�ستثمارات.
•توحيد امل�صطلحات امل�ستخدمة يف �إعداد القوائم
•بيع وت�صفية هذه اال�ستثمارات.
املالية وحتديد مفهوم كل من هذه امل�صطلحات
•الدائنون :وتهتم هذه الفئة مبقدرة املن�ش�أة على حتديد ًا وا�ضح َا.
ال�سداد يف الأجل الق�صري وحالة ال�سيولة وكذلك •توحيد الأ�س�س املحا�سبية املتبعة يف حتديد نتائج
ربحية املن�ش�أة.
الأعمال.
•�إدارة املن�ش�أة :ت�ستخدم �إدارة املن�ش�أة بيانات •توحيد �أ�س�س تقومي الأ�صول ب�أنواعها املختلفة.
التحليل املايل يف:
•توجيه االهتمام �إىل حتديد املعدالت النموذجية
 �إحكام الرقابة الداخلية على عمليات املن�ش�أة.
بكل �صناعة على حدة �أو بكل جمال من جماالت
 قيا�س كفاءة وفعالية خمتلف الوحدات الإنتاجية .الن�شاط االقت�صادي.
 ربحية املن�ش�أة واجتاهاتها يف امل�ستقبل.
•�إعداد جداول �إ�ضافية ت�شمل البيانات التف�صيلية
 اتخاذ ق��رارات زي��ادة الإنتاج ،تفريعه ،قرارات املتعلقة بالإجماليات التي تعر�ضها القوائم املالية،
اال�ستثمار اجلديدة.
وتعترب هذه اجلداول جزء ًا مكم ًال للقوائم املالية.
•الأجهزة الرقابية:

التحليل المالي كمدخل لتقييم األداء

�سيا�سات امل�شروع املقبلة.
•احلكم على م��دى كفاءة �إدارة املن�ش�أة يف مدى
ا�ستغالل مواردها والتحقق من �إن �سيا�ستها املالية
قد حققت الأهداف املحددة م�سبق ًا.

أهمية التحليل المالي

•فئات �أخ ��رى :ـ (مثل هيئات ومن�ش�آت االئتمان
و�إدارات ال�ضرائب والإح�صاء والتخطيط).
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خطوات التحليل المالي
مير التحليل املايل بعدة خطوات رئي�سية هي:
•الت�صنيف.
•املقارنة.
•اال�ستنتاج.

الخصائص الالزم توافرها
في تقارير المحلل
المالي

محددات القوائم المالية
توجد عدة حم��ددات ترتبط بهذه القوائم حتد من
فاعليتها يف تقدمي كافه البيانات التف�صيلية الالزمة
التخاذ القرارات منها:
•�إن ه��ذه القوائم متثل جانب ًا م��ن حياة املن�ش�أة
ومن ثم فهي لي�ست نهائية لأن �أرب��اح املن�ش�أة �أو
خ�سائرها الفعلية ال ميكن حتديدها �إال عند بيع �أو
ت�صفية املن�ش�أة.
•�إن قائمة املركز املايل يتم �إعدادها على �أ�سا�س
مبد�أ اال�ستمرار ،ول��ذا تظهر الأ��ص��ول بالتكلفة
التاريخية مطروح ًا منها جممع اال�ستهالك ويف
قائمة الدخل يتم مقابلة الإي��رادات بامل�صروفات
(ومنها اال�ستهالك عن الفرتة).
•�إن ك ًال من امليزانية وقائمة الدخل تعك�س عمليات
معرب ًا عنها بقيمة نقدية (الريال مث ًال) ذات قيم
�شرائية غري متجان�سة نتيجة انخفا�ض �أو ارتفاع
القوة ال�شرائية للعملة.
•�إن القوائم املالية ال تعك�س الكثري من العوامل
التي قد ت�ؤثر يف املركز املايل للمن�ش�أة ويف نتائج
�أعمالها ب�سبب �إن هذه العوامل ال ميكن التعبري
عنها يف �صورة نقدية مثل( :العقود واالرتباطات
التي �أبرمتها املن�ش�أة للح�صول على مواد �أو ب�ضائع
ومل تنفذ بعد� ،سمعة املن�ش�أة ومكانتها يف ال�سوق،
املركز االئتماين ،درجة كفاءة العاملني واملديرين.
ويف هذا الإطار �ألزمت الوحدات االقت�صادية بتقدمي
جمموعة متنوعة م��ن البيانات الإ�ضافية (ترفق
باحل�سابات اخلتامية) لتحقيق التكامل يف عمليات
التحليل وتزيد من عمق ومو�ضوعية التحليل ،وت�ساعد
يف اتخاذ القرارات املختلفة.

هناك جمموعة خ�صائ�ص يجب توفرها يف تقرير
املحلل املايل:
•املو�ضوعية -املنطقية يف اال�ستنتاج-دقة ال�صياغة
اللغوية -القدرة على التعامل مع املعطيات واملعلومات.
•دور القوائم املالية يف تقدمي البيانات واملعلومات
امل�ستخدمة يف اتخاذ القرارات :ـ
 ي �ه��دف امل �ح �ل��ل امل� ��ايل �إىل حت��وي��ل ال�ب�ي��ان��ات
املحا�سبية الواردة بالقوائم املالية �إىل معلومات
ذات ف��ائ��دة مل�ت�خ��ذي ال� �ق ��رارات وت�ب�ين قائمة
الدخل �صايف الربح املحقق من عمليات املن�ش�أة
خالل العام (يف �ضوء العالقة بني امل�صروفات
والإي��رادات) ،لذلك مي ّكن حتليل بيانات قائمة
الدخل املحلل املايل من احل�صول على معلومات
هامة عن اقت�صاديات التمويل للعمليات املختلفة.
 ه��ذا بالإ�ضافة �إىل ان درا�سة وحتليل عنا�صر
امل�ي��زان�ي��ة ت�ب�ين اجت��اه��ات ا��س�ت�خ��دام الأم ��وال
املتاحة وم�صادر التمويل املختلفة ،وم��دى قوة
امل��رك��ز امل ��ايل ،ه��ذا وال تتوقف �أهمية بيانات
القوائم املالية وحتليلها على معرفة الإجن��از
وم�ستوى كفاءة الأداء فقط بل اال�ستفادة منها يف ولتحقق التقارير املالية �أهدافها يجب �أن تت�ضمن
التخطيط واتخاذ القرارات ،ويف تقومي وتر�شيد املعلومات التالية:
�أداء الإدارات املختلفة ،وكذا ال�سيا�سات الإدارية• .املعلومات املفيدة لقرارات اال�ستثمار واالئتمان.
ويرجع هذا الدور املميز �إىل وجود عدة عوامل منها• :املعلومات املفيدة لتقييم التدفقات النقدية.
•الطابع امللزم الذي �أُ�ضفى على القوائم املالية يجعل •معلومات عن م��وارد املن�ش�أة واملطالبات املتعلقة
كل من�ش�أة مطالبة ب�أن مت�سك دفاتر حما�سبية وفق ًا بتلك املوارد والتغيري فيها.
ملا يقت�ضيه القانون.
•معلومات عن �أداء املن�ش�أة ومكا�سبها.
•تق�سيم احل�سابات الذي يقوم على مبد�أ القيد املزدوج •تو�ضيحات وتف�سريات الإدارة.
ي�ساعد على املراقبة الذاتية وعلى التحليل املايل.
•توحيد القوائم املالية ي�سمح مبقارنة املعلومات
الخصائص النوعية
املالية يف الزمان واملكان.
•جهود التوحيد يف جمال املحا�سبة ت�سمح باحلفاظ للمعلومات المحاسبية
على املعلومات مع معيار نقدي وحيد ي�أخذ بعني ال يعني توافر البيانات بالقوائم املالية بال�ضرورة
االعتبار الظواهر الت�ضخمية.
�إمكانية اال�ستفادة منها �أو درا�ستها درا�سة مو�ضوعية
�سليمة ،فالعر�ض غري الدقيق قد ي�ؤدي باملحلل املايل
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�إىل ا�ستخراج م�ؤ�شرات غري دقيقة ،الأمر الذي يرتتب
عليه اتخاذ ق��رارات �سليمة من خ�لال قيام املحلل
امل��ايل بدرا�سة الهيكل التمويلي للمن�ش�أة وربحيتها
وتقومي �أداء �إدارتها و�أق�سامها املختلفة مبا ينعك�س
على القوائم املالية يف �شكل ت�صنيف يربز م�صادر
متويله و�أوجه ا�ستخدامه وبالتايل على مقدرته على
ال�سداد ،لذلك ف�إن البيانات لكي تكون قابلة للتحليل
يجب �أن يتوفر فيها ما يلي:
�أ) .امل�ل�اءم ��ة :ي�ق���ص��د ب �ه��ا م�ل�اءم��ة امل�ع�ل��وم��ات
الحتياجات م�ستخدميها ،ويجب �أن تكون املعلومات
مالئمة لغر�ض معني ،وهذا ي�صعب قيا�سه بدقة،
لأن القوائم املالية املن�شورة ذات �أغرا�ض متعددة
�أو ع��ام��ة ف ��إن��ه يتعذر ن�شر ق��وائ��م مالية حتقق
�أه��داف امل�ستخدمني بدرجه متماثلة ،وبالتايل
ي�صعب حتقيق امل�لاءم��ة املطلقة يف التقارير
املالية ،ولأغ��را���ض التحليل امل��ايل ف ��إن املالءمة
من �أه��م خ�صائ�ص املعلومات املحا�سبية ،حيث
يعتمد املحلل على املعلومات املحا�سبية للو�صول
�إىل م�ؤ�شرات مالية لرت�شيد القرارات التي تتخذ
ا�ستناد ًا �إليها.
ب)� .إم�ك��ان�ي��ة االع�ت�م��اد عليها :يق�صد بها توفر
خ�صائ�ص معينة من املعلومات املحا�سبية ،حيث
توجد لدى م�ستخدميها ثقة ن�سبية فيها ،وجتعلهم
مطمئنني عند ا�ستخدامهم لها.
ج) القابلية للفهم م��ن قبل امل�ستخدم :يتم عر�ض
املعلومات املحا�سبية يف القوائم املالية ب�شكل فني
متعارف عليه ومب�صطلحات حما�سبية فنية يفرت�ض
فهمها من قبل امل�ستخدم �سواء من قبل املحلل املايل
(امل�ستخدم الر�شيد) �أو القارئ العادي.
د) ال�شمولية :يق�صد بذلك �أن تتوفر كافة املعلومات
املحا�سبية واملالية الالزمة للمحلل امل��ايل ،فمث ًال
حتتاج البيانات املعرو�ضة يف القوائم املالية �إىل
جمموعة من البيانات التف�صيلية الأخ��رى التي
تلقي ال�ضوء عليها وت�ساعد على دق��ة التحليل
والتف�سري ومن �أمثلة هذه البيانات:
 بيانات عن املخزون :مثل �أ�س�س التقومي ،طريقة
ت�سعري املن�صرف ،طريقة اجل��رد والأ�صناف
الراكدة والت�أمني عليها ومدى ت�أثريها يف التغري
يف الأذواق.
 بيانات عن العمالء :مثل فرتة االئتمان� ،أعمار
ال ��دي ��ون ،ك�ي�ف�ي��ة ح �� �س��اب خم���ص����ص ال��دي��ون
امل�شكوك يف حت�صيلها ..الخ.
هـ) القابلية للمقارنة :ويق�صد بها تلك التي تتم بني
املن�ش�أة وبني املن�ش�آت الأخرى املماثلة لها �أو التابعة
لنف�س القطاع االقت�صادي الذي تنت�سب �إليه ،ولكي

مصادر المعلومات
الالزمة للتحليل المالي
يح�صل املحلل املايل على املعلومات الالزمة للتحليل
من نوعني من امل�صادر الرئي�سية هي:
�أ) .م�صادر معلومات داخلية.
ب) .م�صادر معلومات خارجية.
وميكن ب�شكل عام ح�صر م�صادر تلك املعلومات بالتايل:
 البيانات املحا�سبية اخلتامية املن�شورة وغري
املن�شورة وت�شمل امليزانية العمومية وقائمة
الدخل ،وقائمة التدفقات النقدية والإي�ضاحات
املرفقة بتلك البيانات.
 تقرير امل��راج��ع اخل��ارج��ي والتقرير اخلتامي
لأع�ضاء جمل�س الإدارة.
 التقارير املالية الداخلية التي تعد لأغ��را���ض
�إدارية مثل التوقعات والتنب�ؤات املالية.
 املعلومات ال�صادرة عن �أ�سواق املال وهيئات البور�صة.
 ال�صحف وامل �ج�لات وال�ن���ش��رات االقت�صادية
التي ت�صدر عن الهيئات وامل�ؤ�س�سات احلكومية
ومراكز الأبحاث واملكاتب اال�ست�شارية.

تعريف الرقابة على األداء

ً
ً
مو�ضوعيا ت�شخ�ص
فح�صا
متثل الرقابة على الأداء
به ال�سيا�سات والنظم و�إدارة العمليات يف اجلهات
اخلا�ضعة للرقابة ويقارن من خالله الإجناز باخلطط
والنتائج بالقواعد ،واملمار�سة بال�سيا�سة بغية ك�شف
االنحرافات (ال�سلبية والإيجابية) وبيان �أ�سبابها،
وال �ت � أ�ك��د م��ن �إدارة امل� ��وارد االق�ت���ص��ادي��ة ب�ك�ف��اءة،
وحتديد �أ�سباب التبذير والإ�سراف و�سوء اال�ستخدام
واال�ستغالل الأمثل وو�ضع االقرتاحات التي تعالج �أوجه
أهداف رقابة األداء
االنحراف والإ�سراف وذلك يف �سبيل توجيه الأداء نحو
ميكن تلخي�ص �أبرز الأهداف التي ت�سعى رقابة الأداء
حتقيق فاعلية وكفاءة واقت�صاد �أو توفري �أكرب.
�إىل حتقيقها بالأتي:
•رقابة حتقيق الأهداف.
العناصر الرئيسية
النقاط المهمة لنظام
•رقابة املوارد من حيث الإدارة واال�ستخدام.
للرقابة على األداء:
المعلومات السليم
•فح�ص وتقييم النظم وال�سيا�سات والإج ��راءات
�أ) .املوازنات التخطيطية :هي �أ�سلوب مبقت�ضاه �أ) .االقت�صاد :ويق�صد به احل�صول على �أقل ال�سلع والأ�ساليب والقرارات الإدارية والفنية والتنظيمية.
يتم و�ضع تقديرات كمية مقيمة ل�برام��ج و�أن�شطة واخلدمات من حيث الكم والكيف يف الوقت املنا�سب •تقييم �أداء القطاعات واملجاميع.
املن�ش�أة لفرتة م�ستقبلية يف �صورة خطة �شامل من�سقة وب�أقل الأ�سعار املمكنة (ب�شرية وماليةوعينية) ،فهو •تقييم اخلطط واملوازنات التقديرية.
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التحليل المالي كمدخل لتقييم األداء

تتم املقارنة يجب توافر:
 ت�صنيف للبيانات على هيئة جمموعات ذات
عناوين معربة مما ي�ساعد على دق��ة التحليل
وي�ضمن إ�م�ك��ان�ي��ة إ�ج���راء امل �ق��ارن��ات ب�ين هذه
املجموعات يف نف�س القائمة �أو تتبع تطورها على
مدى فرتات زمنية.
 ثبات الأ�س�س املحا�سبية التي ت�ستخدم يف �إعداد
البيانات من فرتة لأخرى مثل ثبات �أ�س�س وطرق
تقومي املخزون ال�سلعي.
 تفادي �إدماج العنا�صر التي لي�ست من طبيعة واحدة.
 ب �ن��اء ال�ب�ي��ان��ات ع�ل��ى إ�ط� ��ار م��وح��د م��ن الأ��س����س
والتعاريف وامل�صطلحات املحا�سبيةً ،
علما ب�أنه
مل يقت�صر الأم��ر على توحيد الأ�س�س والتعاريف
وامل�صطلحات املحا�سبية فقط بل �أمتد لي�شمل
�إلزام الوحدات � ً
أي�ضا بتقدمي جمموعة من البيانات
التف�صيلية ال��دوري��ة التي يتعني ا�ستخراجها و
�إرفاقها باحل�سابات والقوائم اخلتامية.

يوافق عليها امل�سئولون واملنفذون ويلزمون بتنفيذها.
ب) .الكلف القيا�سية :وهي خطة تكاليف حمددة
م �ق��دم � ًا ت�ب�ين ال�ك�ل�ف��ة ال �ت��ي ي�ج��ب �أن ت �ك��ون عليها
املخرجات وحتت�سب يف �ضوء درا�سات فنية وحتليلية
لكل عن�صر من عنا�صر التكاليف وعند �إنتهاء فرتة
التكاليف تقارن مبوجبها التكاليف الفعلية لتحديد
االنحرافات احلا�صلة بغية مالفاتها.
ج) .ن��ظ��ام ال��ت��ك��ال��ي��ف :يعك�س ال�ك�ل��ف الفعلية
واالن �ح��راف��ات ون�سب ال�ه��در وال���ض�ي��اع و�أ�سبابها،
وفقرات ت�ضخم الكلف مما ي�ساعد الإدارة على و�ضع
احللول البديلة ال�ستغالل املوارد ب�شكل �سليم وتر�شيد
الكلف م�ستقب ًال ،وبذلك ب�شكل هذا النظام حمور ًا
�إرت�ك��ازي� ًا للرقابة الآن�ي��ة� ،إ�ضافة لأهميته يف ر�سم
ال�سيا�سات امل�ستقبلية وو�ضع الكلف املعيارية ملا يوفره
من بيانات.
تقارير املتابعة :تعترب �أداة ت�ساعد على الرقابة
وتقييم الأداء فيما لو ا�ستخدمت بال�شكل ال�سليم.
الإف�����ص��اح ع��ن املعلومات :يعني الإف���ص��اح �إت�ب��اع
�سيا�سة الو�ضوح الكامل و�إظهار جميع احلقائق املالية
الهامة التي تعتمد عليها الأطراف املهتمة بال�شراء،
ويعد الإف�صاح الكايف من �أه��م امل�ب��ادئ الرئي�سية
لإعداد القوائم املالية وهذا يعني �أن ت�شتمل القوائم
املالية واملالحظات واملعلومات الإ�ضافية املرفقة بها
كل املعلومات املتاحة املتعلقة بامل�شروع لتجنب ت�ضليل
الأطراف املهتمة.

يعني احل�صول على املوارد ب�أقل تكلفة مع الأخذ بعني
االعتبار �أهداف الوحدة.
كما يعرف االقت�صاد ب�أنه تدقيق يتم فيه فح�ص
الكيفية التي يتم بها ا�ستخدام امل��وارد للت�أكد من
تقليل تكلفتها �إىل �أدنى م�ستوى ممكن مع الأخذ يف
االعتبار اجلودة املنا�سبة.
ب) .ال��ك��ف��اءة :ب ��أن �ه��ا ال �ع�لاق��ة ب�ي�ن امل��دخ�لات
واملخرجات �أي �أنها تهتم بكيفية ا�ستخدام امل��وارد
�أو �أنها العالقة بني املخرجات من ال�سلع واخلدمات
(�أو غريها من النتائج) وامل��وارد التي ا�ستخدمت
من �أجل �إنتاجها وترتبط بتحديد احلد الأدن��ى من
املخرجات بالن�سبة لكمية مدخل معني فالكفاءة
يتطلب فح�ص قيا�س الكفاءة وكذلك مقايي�س �أخرى
تتعلق بالإنتاجية.
ويعترب حتليل ال�ك�ف��اءة م��ن املفاهيم ال�صعبة يف
الهيئات احلكومية ،حيث يفرت�ض فيها توفر معايري
للمدخالت واملخرجات ولقيا�س الكفاءة يجب على
املدقق ان ي�ضع يف االعتبار العوامل التالية:
•ما �إذا كانت الأه��داف وا�ضحة وحم��ددة جلميع
م�ستويات الوحدة.
•ما �إذا كان هناك نظام فعال للرقابة على املنتجات
يف جميع مراحل �إنتاجها.
•ما �إذا كانت الإدارة تتلقى تقارير دورية يف م�ستوى
الكفاءة.
•م��ا ه��ي اخل�ط��وات التي تتخذها الإدارة لزيادة
الكفاءة.
•ما �إذا كانت هناك مقايي�س للأداء.
ج) .الفعالية :مفهوم يهتم بالنتائج ،ويخ�ص الإطار
ال��ذي يتم فيه حتقيق الأه��داف والغايات املقررة لأي
ن�شاط �أو برنامج ،فهي تعني �إىل �أي مدى بلغت الربامج
النتائج املرتقبة ،وتتعلق بالفحو�صات التي يقوم بها
املراقب يف هذا املجال بالبيانات املالية وغريها والتي
تقدمها الإدارة واملتعلقة بالنتائج امل�سجلة� ،أو ما هو
مدى حتقيق الربنامج للنتائج املطلوبة.
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•رقابة الربامج الت�شغيلية واخلدمية.
مقــــــــــــاالت
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أهمية رقابة األداء:
�أ) .ت�ساهم يف حتقيق أ�ه ��داف املن�ش�أة م��ن خالل
متابعتها امل�ستمرة للن�شاط.
ب) .توجه �أداء الأفراد وحتفزهم.
ج) .توفر املعلومات للم�ستويات الإدارية املختلفة داخل
املن�ش�أة لأغرا�ض التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات
ال�سليمة امل�ستندة على حقائق علمية ومو�ضوعية.
د) .توفرا مل�ؤ�شرات التي ت�سهل �إجراء املقارنات بني
الأن�شطة املتماثلة.
ه� �ـ) .تظهر م�ساهمة امل�ن���ش��أة يف عملية التنمية
االقت�صادية واالجتماعية.
و) .ت�ؤدي �إىل الك�شف عن العنا�صر الكف�ؤة ودعمها
وم�ساندتها وال�ب�ح��ث يف م��واط��ن ال�ضعف لدى
العنا�صر الأخ��رى مل�ساعدتها يف النهو�ض ب�أدائها
واال�ستغناء عن العنا�صر غري الكف�ؤة.
ز) .توجه عناية الإدارة �إىل مركز امل�سئولية التي
تكون بحاجة ق�صوى �إليها.

�ساد�س ًا�� :ض��رورة �أن تكون رق��اب��ة الأداء م�ستمرة
وب�صورة دوري��ة لت�شخي�ص االنحرافات والعمل
على جتاوزها.
امل��ق��وم��ات اخل��ارج��ي��ة :وه��ي جم�م��وع��ة امل�ق��وم��ات
املتعلقة باجلهة اخلا�ضعة للرقابة وت�شمل:
�أو ًال :حتديد الأه ��داف الرئي�سية والفرعية ب�شكل
وا�ضح و�صريح.
ث��ان�ي� ًا :و��ض��ع الهياكل التنظيمية مب��ا ين�سجم مع
الأهداف وال�سيا�سات املقررة.
ثالث ًا� :إع��داد املوازنات التخطيطية للهياكل ومراكز
امل�سئولية يف �ضوء الأهداف التف�صيلية.
رابع ًا :حتديد مراكز امل�سئولية للم�ستويات الإداري��ة
املختلفة و�صالحياتها وم�سئولياتها.
خام�س ًا :و�ضع �صيغ و�إج ��راءات العمل مبا يتنا�سب
وحتقيق �أهداف ومهام الوحدة الإدارية.
ً
�ساد�سا :ـ اعتماد مبد أ� التخطيط املايل والكمي والنوعي
عند و�ضع ال�سيا�سات الالزمة لتحقيق الأهداف.
��س��اب�ع� ًا :ـ اع�ت�م��اد م �ب��د أ� امل��رون��ة يف و��ض��ع اخلطط
وال�سيا�سات اخلا�صة بتحقيق الأه ��داف عند
تقومي نتائج الأعمال.
ثامن ًا :ت �ضرورة توافر نظم فعال و�سليم للمعلومات.

مقومات (مستلزمات)
رقابة األداء

مراحل عملية رقابة األداء

�إن جناح �أي عملية لرقابة الأداء ي�ستند على توافر
جمموعة من املقومات بع�ضها لدى اجلهاز الرقابي
والبع�ض الأخ��ر لدى اجلهة اخلا�ضعة للرقابة وعلى
هذا الأ�سا�س ميكن ت�صنيف مقومات رقابة الأداء �إىل
مقومات داخلية ومقومات خارجية.
امل��ق��وم��ات ال��داخ��ل��ي��ة :وه��ي جم�م��وع��ة امل�ق��وم��ات
اخلا�ضعة باجلهاز الرقابي وت�شتمل:
�أو ًال :ـ وج��ود ت�شريع قانوين يجيز للجهاز الرقابي
القيام برقابة الأداء ويحدد اجلهات امل�شمولة
ب�ه��ذه ال��رق��اب��ة وي �ح��دد م�سار ه��ذا اجل �ه��از يف
تنفيذها وحقوقه وم�سئولياته.
ً
ثاني ًا :ـ �ضرورة �أن يكون اجلهاز الرقابي م�ستقال عن
ال�سلطة التنفيذية لكي يتمكن من عر�ض نتائج
رقابته بكل م�صداقية وو�ضوح.
ثالث ًا :ـ �أن ي�ضم اجلهاز الرقابي فريق (جهاز) كف�ؤ
لتنفيذ رقابة الأداء ي�ضم مدققني م�ؤهلني علمي ًا
وعملي ًا وم�ستوعبني لطبيعة مهمتهم وقادرين
على تنفيذها بكفاءة.
ربع ًا :وج��ود معايري �أداء قيا�سية واعتبارية لعوامل
وو�سائل الإنتاج امل�ستخدمة.
خام�س ًا :حتديد وحدات قيا�س خا�صة بكل قطاع.

�أ) .مرحلة امل�سح الأويل :تعترب امل�سوحات الأولية التي
يقوم بها املرفق اخلطوة الأوىل يف رقابة الأداء ،وتهدف
�إىل التعرف على طبيعة العمل وظروف الن�شاط وتكوين
انطباع �أويل عن م�ستوى الأداء ،وتتجلى �أهمية هذه
اخلطوة عندما تكون املهام جديدة �أو معقدة �أو عندما
حتدث �إع��ادة تنظيم �أو اندماج �أوتو�سيع �أو تر�شيق يف
الوحدة ،وميكن اال�ستغناء عنها يف غري هذه احلاالت
حيث يكون للمدقق الإملام الكايف ب�أمور الوحدة.
وتتم هذه امل�سوحات عادة من خالل لقاءات متهيدية
يجريها املدقق مع الإدارة حول املوا�ضيع التالية:
•طبيعة ال��وح��دة (امل �ن �� �ش ��أة) ،أ�ه��داف �ه��ا ،ت��اري��خ
ت�أ�سي�سها� ،أن ��واع منتجاتها ،حجم فعالياتها،
فروعها ،نوع �إدارتها ،وموقعها اجلغرايف.
•القوانني والأنظمة والت�شريعات التي حتكم عمل
املن�ش�أة �أو ذات العالقة بها.
•ط��رق وم�ستلزمات الإن �ت��اج والأدوات والآالت
امل�ستخدمة فيه.
•ال�سيا�سات التي تتبعها املن�ش�أة.
•البيئة االقت�صادية واالجتماعية التي تعمل فيها
الوحدة ،وم�ستوى تطورها ومواردها املالية والب�شرية
وعالقة الوحدة بالدولة و�أثر ن�شاطها على البيئة.
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•امل� ��وارد ال�ت��ي متتلكها امل�ن���ش��أة (م��ن ر�أ� ��س مال
وموجودات ثابتة وم�صادر مواد �أولية ..الخ).
•درا��س��ة الهيكل التنظيمي وال�ع�لاق��ات الوظيفية
والر�أ�سية املركزية والالمركزية وق��درات املدراء
وموا�صفاتهم وعملية �إ�صدار القرارات وممار�سة
ال�سلطة ونظم االت�صال وغريها.
•انطباعات عن الأداء الكلي للمن�ش�أة مثل معدل
منوها ،معدل �إنتاجيتها ،معدل ربحيتها ،معدل
ا�ستقرار القوى العاملة ...وغريها.
•وتنتهي ه��ذه املرحلة بكتابة تقرير امل�سح الأويل
ال��ذي يت�ضمن عر�ض ًا للحالة واالنطباعات التي
خرج بها املدقق واملواطن التي يرغب التعمق فيها
و�سري منوها وخطة العمل.
ب) .مرحلة جمع احلقائق والبيانات :يقوم املدقق
بجمع احلقائق والبيانات التي يراها �ضرورية لإجراء
رق��اب��ة الأداء يف �ضوء اخلطة التي ح��دده��ا �سابق ًا
واجلمع قد يكون �أما باحل�صول على البيانات كاملة
وه��ذه الطريقة تكون ع��ادة مكلفة �أو يقوم باجلمع
بطريقة االنتقاء ومتكن هذه الطريقة الأمور التالية:
•حتديد الفرتة الزمنية للدرا�سة.
•الأهمية الن�سبية للبيانات.
•تكلفة احل�صول على البيانات والوقت واجلهد املطلوب.
•حدود نوعية البيانات (مدى الدقة والنوعية والكمال).
•حجم التفا�صيل اخلا�صة بالبيانات.
•طريقة املعاينة املتبعة.
وميكن احل�صول على البيانات من امل�صادر التالية:
•الرجوع �إىل ال�سجالت والتقارير والك�شوفات.
•املالحظات ال�شخ�صية (م�شاهدة مواقع العمل تدقيق
العمليات وط��رق و�أ�ساليب العمل وم��راف�ق��ه وظروفه
وكيفية �سري املعامالت الإدارية وما �إىل ذلك).
•قوائم اال�ستق�صاء.
•املقابالت ال�شخ�صية.
•البيانات واملعلومات املن�شورة.
ويحتاج الرقيب يف ت�سجيل البيانات �إىل �إيجاد طريقة
التعبري عنها حيث �أن ذلك يكون وفق ًا لطبيعة هذه
البيانات وكما يلي:
•فقد يعرب عن الأحداث بوحدة الزمن �أو تكرارها �أو
املعدالت �أو امليل �أو العالقة ال�سببية كعدد احلوادث
مبوبة وفق �أ�سبابها.
ً
•وقد يعرب عن الأفراد وفقا ل�شهادتهم �أو تخ�ص�صاتهم
�أو مهاراتهم �أو اجلن�س �أو العمر �أو نوع العمل �أو طول
مدة اخلدمة �أو معدالت الراتب وغريها.
•وق��د يعرب ع��ن املنتجات وامل ��واد بحجمها وقيا�ساتها
وموا�صفاتها الفنية �أو م�صادرها �أو معدالت دورانها.
•وق��د ي�ع�بر ع��ن امل� ��وارد وامل��دخ�ل�ات وامل�خ��رج��ات

ثاني ًا� :أيجاد العالقة ال�سببية بني املتغريات:

رابعا اال�ستنباط:

وهي عملية ا�ستخال�ص النتائج من عملية الت�صنيف
وا�ستخراج الن�سب واملعدالت واالجتاهات واخلروج
ب�أحكام �أولية عن تقييم املن�ش�أة.
د) .مرحلة التحقق من البيانات :لغاية هذه املرحلة
تعترب احلقائق املتح�صلة والأرقام عبارة عن بيانات �أو
مادة خام ولأجل الوثوق بها وحتويلها �إىل (معلومات)
يجب على املدقق �أن يتحقق منها وذلك من خالل:
•�إعداد برنامج لتدقيق الأداء وتطبيقه على املن�ش�أة
بق�صد التحقق من البيانات املقدمة.
•�سرب غور بع�ض الأنظمة ومواطن ال�ضعف للتحقق
من �أ�سبابها والوقوف على حقيقتها..
هـ) .مرحلة احللول املقرتحة واملفا�ضلة بينها:

�أن عملية تقومي الأداء عملية �إيجابية ولي�ست انتقادية
ولذلك ف�أنها تعطي �أهمية كبرية لت�شخي�ص امل�شاكل
ونقاط ال�ضعف واقرتاح احللول والتدابري التي تو�صي
�سلطة الرقابة باتخاذها م��ن قبل اجلهة مو�ضوع
التقييم وعليه ف�أن هذه املرحلة تت�صف:
�أو ًال :ـ و�ضع حلول بديلة للم�شاكل مت�ضمنة:

•ماذا �ستحققه هذه املقرتحات �أو احللول �أو البدائل
وما هي كفاءتها وما هي درجة نوعية اجنازها.
•ما هو الفرق بني الو�ضع احلايل والو�ضع بعد تطبيق
احل�ل��ول اجل��دي��دة وه��ل إ�ن�ه��ا �ستتطلب �إج ��راءات
وطرق �أو موارد جديدة.
•ما هو �أث��ر احللول اجل��دي��دة على املن�ش�أة وعلى
البيئة االقت�صادية واالجتماعية.
•ما هي �صعوبات التطبيق.
•ما هو الوقت املالئم لتنفيذ هذه احللول.

�إذ �أن هناك متغريات �أ�سا�سية ومتغريات تابعة وينبغي
إ�ي�ج��اد العالقة ال�سببية بينهما فانخفا�ض معدل
�صايف الربح /املبيعات يجب �أن يعزي �إىل �أ�سبابة ثاني ًا :تقييم البدائل واختبار البديل املرجح من خالل:
التي قد تكون انخفا�ض ال�سعر ،ارت�ف��اع التكاليف •االقت�صاد يف امل��وارد وزي��ادة يف كفاءة العمل �أو
الثابتة انخفا�ض معدل دوران الب�ضاعة ،زيادة كلف حت�سني اخلدمة املقدمة.
ال�صيانة ..وغريها.
•�أكرث حتقيق ًا للأهداف املو�ضوعية.
•املوازنة بني الفوائد ق�صرية وبعيدة املدى.
املراجــــــــــع:
ثالث ًا :املقارنة:
•الواقعية.
 اللقاء التدريبي ح��ول مو�ضوع (التحليل امل��ايل
ميكن �إجراء املقارنة بعدة طرق منها:
كمدخل لتقييم الأداء) املنعقد يف طرابل�س من
•مقارنه الأرق ��ام الفعلية املتحققة م��ع امل��وازن��ات و) .التقرير:
•�أعداد م�سودة التقرير ب�أ�سلوب عملي ومهني مقنع 2006/3/19-12م.
التخطيطية.
باال�ستناد �إىل ما �أكت�شف من حقائق ومعلومات  رقابة الأداء على قطاع اخلدمات العامة (مقدم
•مقارنه الكلف املتحققة مع الكلف املعيارية.
من ديوان الرقابة املالية يف جمهورية العراق �إىل
•مقارنه نتائج �أداء املن�ش�أة مع نتائج �أدائها ل�سنوات �سابقة .خالل �أعمال الرقابة والتدقيق.
•مناق�شة م�سودة التقرير مع امل�سئولني املعنيني الدورة ال�سابعة للجمعية العامة للمجموعة العربية
•مقارنه نتائج �أداء املن�ش�أة مع الوحدات املماثلة.
•مقارنه نتائج �أداء املن�ش�أة مع �أرقام قيا�سية حملية يف املن�ش�أة مو�ضوع التقييم و إ�ب��داء مرونة عالية للأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة املقرر
يف ال�صراحة وت�ب��ادل وج�ه��ات النظر م��ع ه ��ؤالء عقده يف املغرب مايو2000/م.
�أو عاملية.
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التحليل المالي كمدخل لتقييم األداء

وال�ع�م�ل�ي��ات والإج� � ��راءات مب �ع��دالت ن�شاطها �أو
مواقعها �أو مراكز امل�س�ؤولية �أو توزيعها اجلغرايف
�أو با�ستخدامها لآالت معينة وغريها.
•وق��د ت�ستخدم القيا�سات الفنية املخت�صة يف التعبري
ً
خ�صو�صا يف املجاالت ال�صحية والهند�سية والعملية.
•ويبقى التعبري القيمي بوحدة النقود كوحدة قيا�س
�أ�سا�سية.
•وت�ستخدم لأغ��را���ض ت�سجيل ال�ب�ي��ان��ات ع��دة و�سائل
كاجلداول والتقارير واملذكرات �أو املخططات وغريها.
ج) .مرحلة تن�سيق البيانات وحتليلها :ت�صنف
البيانات يف جداول وفق ًا لأحدى الأ�س�س التالية:
•ح�سب الزمن ،مثل :مقارنة معلومات عن املن�ش�أة
معرجة لعدة فرتات زمنية.
•ح�سب امل �ك��ان مثل م�ق��ارن��ه امل�ع�ل��وم��ات اخلا�صة
باملن�ش�أة مع املن�ش�أة املماثلة.
•وفق الأق�سام التنظيمية التابعة لنف�س املن�ش�أة �أو
ح�سب مراكز امل�س�ؤولية فيها �أو مراكز الكلفة �أو
الربحية وغريها.
•ح�سب طبيعة املو�ضوع ،مثل :معلومات اال�ستثمار،
الإنتاج ،والأيدي العاملة ...،الخ.
•ح�سب القرارات مث ًال الكلف الناجتة عن قرارات
داخل املن�ش�أة �أو الكلف الناجتة عن قرارات عامة.
•ح�سب الأ�سباب مثل تقييم الوقت ال�ضائع ح�سب
�أ�سبابه (الإج��ازات ،العطل ،انتظار املواد ،غياب
العمال ،...،وغريها).
•ح�سب م�صادرها مثل البيانات والن�سب املتعلقة
بامليزانية ال�ع��ام��ة واملتعلقة بح�ساب العمليات
اجلارية والبيانات امل�شرتكة بينهما.

•مقارنه الأ��س�ع��ار اخلا�صة مبن�ش�أة م��ع الأ�سعار
التناف�سية �أو القيا�سية.
•مقارنه فروع الن�شاط املتماثلة داخل املن�ش�أة.

امل�س�ؤولني حول الأمور الرئي�سية يف التقرير.
•ا�ستخدام خمتلف و�سائل املعرفة والتعبري (مبا
يف ذل��ك الر�سوم واجل ��داول البيانية وامل�ع��ادالت
الريا�ضية) التي تت�ضمن و��ض��وح و�سهولة فهم
و�إدراك م�ضمون النقاط املدرجة يف التقرير.
هذا ويجب �أن يت�ضمن التقرير النقاط التالية:
•ملاذا �أجري التقييم وحتت �أي �صالحية ُنفذ.
•ما هي الأعمال التي �أجريت فع ًال.
•هل �أن ما يجري فع ًال يف املن�ش�أة �أو الدائرة يت�صف
مع ما يجب �أن يكون �إيجابي ًا �أو �سلبي ًا.
•ماذا تعني املعلومات التي اكت�شفها التقييم.
•ماذا يجب عملة من قبل اجلهة مو�ضوع التقييم
لت�صحيح الأو�ضاع.
•ملاذا يجب ت�صحيح الأو�ضاع وماذا ي�ستحدث لو مل
يجر ت�صحيحها.
�أما من حيث �شكل وترتيب حمتويات التقرير فيف�ضل
مراعاة ما يلي يف �أعداده:
•ملخ�ص ب�أهم النقاط التي يت�ضمنها التقرير (على
�شكل ملحق يف مقدمة التقرير).
•الأه��داف وامل�ج��االت والأم��ور التي تناولها العمل
الرقابي والتقييم.
•اجلوانب الإيجابية يف الن�شاط من خالل ما تظهر
نتائج التقييم.
•امل�شاكل ال�سلبية وامل�شاكل الإداري��ة التي �أظهرتها
نتائج �أعمال الرقابة والتقييم.
•حجم و�أهمية امل�شاكل التي تعاين منها اجلهة
و�آثارها و�أبعادها.
•الأ�سباب التي �أدت �إىل ظهور امل�شاكل واالختناقات.
•التو�صيات واملقرتحات لت�صحيح الأو� �ض��اع (�أو
احللول والعالج و�إجراءات الوقاية).
•م��وق��ف �إدارة اجل�ه��ة م��و��ض��وع التقييم م��ن هذه
امل�شاكل وال�صعوبات والإج ��راءات التي اتخذتها
والتي ي�ؤيدها املدقق.
•موجز باال�ستنتاجات امل�ستخل�صة من نتائج التقييم.
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ا�ستناد ًا �إىل قانون اجلهاز رقم()39ل�سنة 1992م والئحته التنفيذية
و�إىل منهجية اجلهاز الرقابية وخطته ال�سنوية قام اجلهاز بتنفيذ العديد
م��ن مهام الفح�ص وامل��راج�ع��ة للجهات امل�شمولة برقابته ومتكن خالل
الفرتة من 2010/10/1م وحتى 2010/12/31م 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 الأموال العامة التي مت �إحالتها من قبل تلك اجلهات
�إىل الق�ضاء ،حيث قام اجلهاز ا�ستناد ًا �إىل ال�صالحيات املخولة له قانون ًا
ب�إعداد قاعدة بيانات حول تلك الق�ضايا والبالغات ومبا�شرة متابعتها لدى
الـعـدد  24-23مـار�س/يونيو 2011/م

اجلهات املخت�صة ولدى اجلهات الق�ضائية بغية الإ�سراع يف اتخاذ الإجراءات
القانونية حيالها ،حيث بلغ عدد تلك الق�ضايا ( )40ق�ضية وقد قدر �إجمايل
الأ�ضرار الناجمة عنها مببلغ وق��دره ( )949,517,035/33ري��ا ًال,
بالإ�ضافة �إىل مبلغ ( )2,467/93دوالر ًا �أمريكي ًا ومبلغ ()9,320
يورو +عدد ( )2ق�سائم حت�صيل �إي��رادات حملية  )30( +دفرت حت�صيل
إ�ي ��رادات حملية وم�شرتكة  +ع��دد ( )64دف�تر ق�سائم حت�صيل منوذج
( )50ح�ســـابات وكذا �أ�ضرار عينية تتمثل يف �أرا�ضي تقدر م�ســــــاحتها
بـ()9,125م + 2كرا�سي وكتب مدر�سية  +مواد عينية.
وميكن تو�ضيح تفا�صيل ما �سبق الإ�شارة �إليه على النحو التايل:

بلغ عدد الق�ضايا املكت�شفة من قبل اجلهاز ()10ق�ضية مواقفها على النحو
التايل:
عدد ( )1ق�ضية واحدة رهن الت�صرف الإداري.
عدد ( )9ق�ضايا رهن التحقيق.
و�شملت تلك الق�ضايا امل��ح��اف��ظ��ات ال��ت��ال��ي��ة( :ع���دن� ,إب ,ذم���ار ,أ�ب�ين,
حل��ج� ,شبوه ,امل��ه��ره ,ال�ضالع) وق���درت الأ���ض��رار الناجمة عنها مببلغ
( )244,945,435/58ري��ا ًال  )9,320( +ي��ورو  +ع��دد ( )2ق�سائم
حت�صيل �إيرادات حملية  )30( +دفرت حت�صيل �إيرادات حملية وم�شرتكة.

ثاني ًا :القضايا المبلغة للجهاز عن
طريق الجهات المعنية

بلغ ع��دد الق�ضايا املبلغة �إىل اجلهاز عن طريق اجلهات اخلا�ضعة
لرقابته ( )30ق�ضية مواقفها مو�ضحة على النحو الآتي:
عدد ()6ق�ضايا رهن التحري لدى اجلهات الأمنية.
عدد ( )1ق�ضية واحدة رهن الت�صرف الإداري.
عدد ( )23ق�ضيةرهن التحقيق.

و�شملت تلك الق�ضايا املحافظات التالية( :ع��دن ,تعز� ،إب ,ذم��ار,
�أب�ي�ن ,حل��ج ,ح��ج��ه ,البي�ضاء ,م����أرب ,امل��ح��وي��ت) ,وق��د بلغ إ�ج��م��ايل
الأ�ضرار الناجمة عنها كما يلي )704,571,599/75( :ري��ا ًال +
( )2,467/93دوالر ًا �أمريكي و�أرا�ضي تقدر م�ساحتها بـ()9,125م2
 +عدد ( )64دفرت ق�سائم حت�صيل منوذج ( )50ح�سابات  +كرا�سي
وكتب مدر�سية  +مواد عينية.
وحيال تلك الق�ضايا فقد �أك��د اجلهاز على �ضرورة �إيجاد معاجلات
ناجعة ووقائية حلماية الأم���وال واملمتلكات العامة وت�لايف �أوج��ه
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 وزارت��ي املالية واخلدمة املدنية يف العديد من
اجلهات اخلا�ضعة لرقابة اجلهاز� ،إ�ضافة �إىل ما تو�ضحه م�ؤ�شرات
ق�ضايا امل��ال ال�ع��ام �أن م��ن �ضمن املت�سببني يف وق��وع 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
امل��ادة (/207ب) من قانون اخلدمة املدنية رق��م ( )19ل�سنة
1991م والتي تق�ضي بوقف املتهمني عن العمل دون حاجة �إىل
�صدور ق��رار بذلك متى ما مت �إحالتهم �إىلالنيابة العامة ،ا ألم��ر
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
�إخ �ف��اء الأدل ��ة وال�ت�لاع��ب بها على نحو ميكنهم م��ن الإف�ل�ات من
العقاب و�ضياع املال العام املنهوب جراء ذلك.
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أو ً
ال :القضايا المكتشفة من قبل
الجهاز:

•تقاع�س بع�ض اجل�ه��ات احلكومية ال��واق��ع فيها تلك ال��وق��ائ��ع عن
اتخاذ الإج��راءات القانونية حيال املتهمني ب�إرتكاب وقائع جنائية
وخمالفات مالية و�إداري��ة ج�سيمة م�ضرة باملال ال�ع��ام ،حيث �أن
ال�ع��دي��د م��ن تلك اجل�ه��ات ال ت�ق��وم مب�ساءلتهم �إداري� � ًا و�إحالتهم
للق�ضاء ،كما ال تقوم ب�إيقافهم عن العمل وف��ق ما �سبق الإ�شارة
�إليه ،الأم��ر ال��ذي يجعلهم يتمادون ب�إحلاق الأ�ضرار باملال العام
ب�صورة م�ستمرة ومتكررة بل ويدفع وي�شجع املوظفني الآخرين على
�إنتهاك حرمة املال العام ومنع تكرارها وتفاقمها.
•ع��دم �إل�ت��زام العديد من اجلهات الواقعة فيها مثل تلك الق�ضايا
بتنفيذ تو�صيات اجل�ه��از امل��درج��ة بتقاريره وامل �ع��ززة بتوجيهات
فخامة الأخ /رئي�س اجلمهورية-حفظه اهلل -ال�صادرة �إليهم ب�ش�أن
ما ت�ضمنته تقارير اجلهاز ومبا من �ش�أنه معاجلة �أوج��ه الق�صور
التي تت�سبب يف حدوث تلك الإنتهاكات امل�ضرة باملال العام ومنع
تكرارها وتفاقمها.
•ع��دم �إل �ت��زام م�ع�ظ��م اجل �ه��ات احل�ك��وم�ي��ة مب��ا ن���ص��ت ع�ل�ي��ه امل��ادة
( )4/15من قانون اجلهاز رقم ( )39ل�سنة 1992م واملادتني
( )63 ،62من القانون امل��ايل رق��م ( )8ل�سنة 1990م والتي
�أوجبت على كل اجلهات اخلا�ضعة لرقابة اجلهاز �إبالغه ووزارة
املالية بكل ما تكت�شفه من خمالفات مالية و�إداري��ة ج�سيمة ومن
وقائع جنائية مرتكبة لديها فور �إكت�شافها ،حيث الحظ اجلهاز عند
�إطالعه على �إح�صائية نيابات ا ألم��وال العامة املرفوعة لفخامة
الأخ/رئ�ي����س اجلمهورية ع��ن ق�ضايا امل��ال ال�ع��ام �أن ه�ن��اك 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 �أو�صىاجلهاز ب�ضرورة قيام اجلهات الواقعة
فيهاالوقائع اجلنائية امل�����ض��رة ب��امل��ال ال��ع��ام ب إ���ت��خ��اذ الإج����راءات
القانونية الالزمة وتكليف املخت�صني بال�شئون القانونية فيها مبتابعة
تلك الق�ضايا.
كماحث اجلهات الإدارية والق�ضائية املخت�صة ب�سرعة البت يف تلك
الق�ضايا و�إ�صدار القرارات والأحكام الرادعة حيال كل من �إنتهك
حرمةاملال العام وفق مقت�ضيات ال�شرع والقانون لكي يكونوا عربة
لغريهم وعلى نحو يكفل احلد من الف�ساد.
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الإجمــايل

1

 2,786,667ريال
 +عدد ( )2ق�سائم حت�صيل �إيرادات حملية

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

امل� � � � � � � �ه � � � � � � ��ره 1

 2,786,667ريال
 +عدد ( )2ق�سائم حت�صيل �إيرادات حملية

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

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

أ�ب� � � � � � � � �ي� � � � � � � ��ن ------------ ---

ذم�� � � � � � � � � � � � � � ��ار ------------ ---

�إب

------------ ---

 1,728,613/58ريال

 165,236,903ريال

 3,650,000ريال

 242,158,768/58ريال
 9,320 +يورو
 )30( +دفرت حت�صيل �إيرادات حملية وم�شرتكة

 11,500,000ريال
 9,320 +يورو

 244,945,435/58ريال
 9,320 +يورو
10
 +عدد ( )2ق�سائم حت�صيل �إيرادات حملية  )30( +دفرت حت�صيل �إيرادات
حملية وم�شرتكة

1

9

1

1

 2,932,667ريال
 +عدد ( )2ق�سائم حت�صيل �إيرادات حملية  )30( +دفرت حت�صيل �إيرادات
حملية وم�شرتكة
 11,500,000ريال
 9,320 +يورو

2

1

1

1

 2,969,400ريال

 3,846,000ريال

 146,000ريال
 )30( +دفرت حت�صيل �إيرادات حملية وم�شرتكة

 1,728,613/58ريال

 165,236,903ريال

 3,650,000ريال

 2,969,400ريال

 3,846,000ريال

1

1

 53,081,852ريال

حجم ال�ضرر

2

2

1

1

1

1

1

 53,081,852ريال

حجم ال�ضرر

العدد

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

املحافظة

املوقف

ق�ضايا رهن الت�صرف الإداري

ق�ضايا رهن التحقيق

الإجمــــــايل

خالصة بالقضايا المكتشفة من قبل الجهاز بحسب مواقفها وإجمالي اإلضرار الناجمة عنها
خالل الفصل الرابع للعام 2010م
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الإجمــايل

6

1

1
 1,500,000ريال

كرا�سي وكتب مدر�سية

 11,696,078/76ريال

 1,557,100ريال

2

2

2

 147,433,838ريال

مواد عينية

 4,764,809/99ريال

 10,383,590ريال

1

1

5

2

2

5

1

1

 1,500,000ريال

 1,557,100ريال

�أرا�ضي تقدر م�ساحتها بـ()9,125م2
 +كرا�سي وكتب مدر�سية

 11,696,078/76ريال

 147,433,838ريال

 486,607,407ريال
 +مواد عينية

 4,764,809/99ريال

 10,383,590ريال

 704,571,599/75ريال
 217,964,192/75ريال
 2,467/93 +دوالر
 2,467/93 +دوالر
 206,607,407ريال 23
� 30أرا�ضي تقدر م�ساحتها بـ()9,125م2
 +ع��دد ( )64دف�تر ق�سائم حت�صيل من��وذج ()50
 +عدد ( )64دفرت ق�سائم حت�صيل منوذج ( )50ح�سابات +
ح�سابات  +كرا�سي وكتب مدر�سية  +مواد عينية
كرا�سي وكتب مدر�سية  +مواد عينية

------------ ---

------------ ---

------------ ---

------------ ---

------------ ---

1

1

1

 206,607,407ريال 1

------------ ---

 280,000,000ريال
� +أرا� � �ض� ��ي ت��ق��در م���س��اح�ت�ه��ا 1
بـ()9,125م2

امل � � � �ح� � � ��وي� � � ��ت ------------ ---

م � � � � � � � � � � � � � � ��أرب ------------ ---

ال� � �ب� � �ي� � ��� � �ض � ��اء 3

�أرا�� � �ض � ��ي ت� �ق ��در م �� �س��اح �ت �ه��ا
بـ()9,125م2

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

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

أ�ب� � � � � � � � �ي� � � � � � � ��ن 3

 280,000,000ريال

ذم�� � � � � � � � � � � � � � ��ار ------------ ---

�إب
------------ ---

------------ ---

حجم ال�ضرر

 1,205,730ريال
 1,205,730ريال
1
1
 2,467/93دوالر
 2,467/93دوالر
 39,423,046ريال
 39,423,046ريال
11
 11عدد ( )64دفرت ق�سائم حت�صيل
عدد ( )64دفرت ق�سائم حت�صيل منوذج ( )50ح�سابات
منوذج ( )50ح�سابات

حجم ال�ضرر

العدد

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

حجم ال�ضرر

العدد

------------ ---

حجم ال�ضرر

العدد

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

املحافظة
العدد

------------ ---

املوقف

ق�ضايا منظورة �أمام اجلهات الأمنية

ق�ضايا رهن الت�صرف الإداري

ق�ضايا رهن التحقيق

الإجمــــــايل

خالصة بالقضايا المبلغة للجهاز بحسب مواقفها وإجمالي اإلضرار الناجمة عنها
خالل الفصل الرابع للعام 2010م
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مقابلة العدد

تحاور األخ/رفيق احمد علي

مدير عام اإلحصاء والتخطيط والمتابعة
رئيس فريق التخطيط االستراتيجي
صدر مؤخرا قرار رئيس الجهاز رقم ( )117لسنة2011م بشأن
اعتماد الخطه االستراتيجية للجهاز لألعوام 2015 - 2011م،
وباعتباركم رئيس فريق التخطيط االستراتيجي الذي
كان له الدور الهام في انجاز الخطة اإلستراتيجية للجهاز
(2015 - 2011م) فقد رأت الرقابة إجراء حوار معكم حول هذا
المنجز التطويري الهام والمتميز الذي سيؤدي مستقبال
إلى تطوير أداء الجهاز وتعزيز اختصاصاته وسلطاته
الرقابية ..ع�لاوة على قدراته الرقابية المستقبلية
ومواكبته للتطورات الرقابية والمهنية المتالحقة.
حاوره :عبدالباري حممود اخلرا�ساين
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بداية ..نرجو منكم �إعطاء القارئ نبذة حول
خلفية �إعداد خطة �إ�سرتاتيجية للجهاز و�صوال
�إىل ت�شكيل فريق التخطيط اال�سرتاتيجي يف
اجلهاز واملهام التي انيطت به.
احلقيقة ان �إع���داد اخل�ط��ة الإ��س�ترات�ي�ج�ي��ة للجهاز
كانت ثمرة جهود متوا�صلة من قبل قيادة اجلهاز خالل
ال���س�ن��وات املا�ضية يف اال��س�ت�ف��ادة م��ن ب��رام��ج التعاون
الفني مع الأجهزة واملنظمات املهنية ..ومنها ما تقدمه
مبادرة تنمية االنتو�ساي ( )IDIيف جمال بناء القدرات
للأجهزة العليا للرقابة االع�ضاء يف املنظمة الدولية
ل�ل�أج�ه��زة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة ،وبالفعل
�شارك جهازنا خالل االعوام2008-2005م بفريق
متخ�ص�ص يف برنامج تقييم احتياجات بناء القدرات
للأجهزة امل�شاركة وال��ذي نظمته امل�ب��ادرة بالتعاون مع
املنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة،
وق��د اظهر تقرير تقييم االحتياجات اخلا�ص بجهازنا
اهمية وجود خطة ا�سرتاتيجية للجهاز ،وهو ما عزز من
قناعة قيادة اجلهاز ب�أهمية التخطيط اال�سرتاتيجي..
وتوا�صلت جهود اجلهاز يف هذا اجلانب واثمرت عن توقيع
اتفاقية تعاون بني اجلهاز وامل�ب��ادرة واملنظمة العربية
بتاريخ2009/10/25م بتنفيذ برنامج التخطيط
اال�سرتاتيجي خالل عامي2010،2009م.
وقد مت اختيار جمموعة من ك��وادر اجلهاز للم�شاركة يف
الدورة التدريبية حول التخطيط اال�سرتاتيجي والتي متثل
احد االن�شطة التي ت�ضمنتها االتفاقية ،وتلى ذلك �صدور
ق��رار رئي�س اجل�ه��از رقم( )23ل�سنة2010م ب�شان
ت�شكيل فريق التخطيط اال�سرتاتيجي من ال�ك��وادر التي
�شاركت يف الدورة وا�سندت اىل هذا الفريق مهمة اعداد
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اخلطة اال�سرتاتيجية للجهاز لالعوام2011م-2015م
وفقا مل�سار التخطيط اال�سرتاتيجي ال��ذي تبنته مبادرة
تنمية االنتو�ساي.
ال��ت��ف��ك�ير اال����س�ت�رات���ي���ج���ي وال��ت��خ��ط��ي��ط
اال�سرتاتيجي مفهومان متالزمان ،حيث انه ال
بد �أن ي�سبق عملية التخطيط اال�سرتاتيجي
تفكري ا�سرتاتيجي معمق يعك�س �إرادة القيادة
العليا واجتاهها نحو التطوير والتغيري املنهجي
واملدرو�س ..فهل من املمكن �إعطاء القارئ فكرة
ع��ن املنهجية التي اتبعت يف �إع���داد اخلطة
الإ�سرتاتيجية للجهاز؟
ال �شك ان التخطيط اال�سرتاتيجي يف اجلهاز مل ينطلق
من ف��راع ،ومل يكن غائبا عن الن�شاط املهني والفني يف
اجلهاز� ..إذ ان كافة امل�ستويات القيادية والإ�شرافية تدرك
متاما اهمية التخطيط اال�سرتاتيجي ،وكثريا ما كان يتم
احلديث والتطرق اىل تلك االهمية يف كثري من الفعاليات
وع�ل��ى وج��ه ال�ت�ح��دي��د ع�ن��د �إع� ��داد اخل�ط��ط اخلم�سية
وال�سنوية للجهاز ،او عند اعداد اال�سرتاتيجيات لعدد من
االن�شطة او يف اللقاءات ال�سنوية لقيادات اجلهاز ،وكان
دائما ما يطرح ال�س�ؤال التايل:
التخطيط ال�سليم ببعده اال�سرتاتيجي امل�ستقبلي
يتطلب قدرا من التنب ؤ� بامل�ستقبل بكل ما ينطوي
عليه ذلك امل�ستقبل باعتباره يف علم الغيب� ..أو
يف عامل يكون جمهو ًال ..فما هي امل�ؤ�شرات التي مت
اال�ستناد �إليها يف النظر �إىل ذلك امل�ستقبل وحتديد
متطلباته والتخطيط ل�سرب �أغ��واره و�صوال �إىل
حتقيق الأهداف املن�شودة؟
بالت�أكيد ..التخطيط الإ�سرتاتيجية ي�ستند على معلومات

تتعلق بت�شخي�ص الو�ضع الراهن وبيانات تتعلق بامل�ستقبل،
وذل��ك ان التخطيط اال�سرتاتيجي يعد اخلطوة الأوىل
يف التنمية الإ�سرتاتيجية للجهاز ،التي يق�صد بها تنمية
املهارات والقدرات يف �أداء املهام امل�سندة �إليه على نحو
فعال وا�ستخدام املوارد على النحو الأمثل ب�شكل ميكنه من
�إحداث الأثر امل�أمول ،مبعنى االنتقال باجلهاز من الو�ضع
الراهن �إىل الو�ضع املرغوب فيه.
نواح� ،أولها :التنمية
وت�شمل التنمية الإ�سرتاتيجية ثالث ٍ
امل�ؤ�س�سية ،والثانية :تنمية الأنظمة ،والثالثة :دعم
قدرات املوظفني.
ويف �إطار تلك املفاهيم ركز فريق التخطيط اال�سرتاتيجي
على حتليل البيئة الداخلية والبيئة اخلارجية ،وحتديد
ن�ق��اط ال �ق��وة وال�ضعف وال�ف��ر���ص وال�ت�ه��دي��دات ملختلف
جماالت بناء القدرات ومقارنتها مع الو�ضع املرغوب فيه
الذي يرتكز على ر�ؤية اجلهاز امل�ستقبلية ور�سالته امل�ستمدة
من القانون ،وكذا املمار�سات اجليدة الدولية والإقليمية
بالإ�ضافة �إىل متطلبات الأطراف اخلارجية ذات العالقة.
هل �سبق �إعداد اخلطة الإ�سرتاتيجية للجهاز
( )2015 - 2011ت�شخي�ص مو�ضوعي للو�ضع
الراهن ب�صورة �شاملة؟ �أم ان الت�شخي�ص كان
موجها جلوانب وجماالت حمددة ذات �أولوية؟
بالت�أكيد ..كان هناك عدد من الأن�شطة التي نفذها فريق
التخطيط اال�سرتاتيجي تتعلق بت�شخي�ص الو�ضع الراهن
للجهاز ،وت�ضمنتها املرحلة الثانية م��ن م��راح��ل �إع��داد
اخلطة الإ�سرتاتيجية املتعلقة بتقييم االحتياجات ،والتي
مت خاللها درا�سة تقرير تقييم احتياجات بناء القدرات
ال��ذي اع��د من قبل فريق متخ�ص�ص من ك��وادر اجلهاز
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الرقابة تحاور األستاذ /رفيــــق أحمـــد عــلي

ومت الوقوف على االحتياجات التي مت تغطيتها ،ويف �ضوء
ذلك مت �إجراء حتليل �إ�ضايف للبيئة ..بالرتكيز على البيئة
اخلارجية ..من خالل عدة و�سائل منها :تنفيذ جمموعة
تفكري لتحليل البيئة اخلارجية ،و�إجراء مقابالت �شخ�صية
مع عدد من قيادات وكوادر اجلهاز ،بالإ�ضافة �إىل االطالع
على الت�شريعات املرتبطة بعمل اجلهاز وبيئته الداخلية
واخلارجية ،كما متت العودة �إىل التقارير اخلا�صة مب�شروع
�إعادة هيكلة اجلهاز ،وعلى الأخ�ص التقرير الت�شخي�صي،
ه��ذا بالإ�ضافة �إىل اخل�برات املرتاكمة واملتنوعة لفريق
التخطيط اال�سرتاتيجي ،ويف �ضوء ذلك مت �إع��ادة النظر
يف االحتياجات (الفجوات) وفقا للتحليل الإ�ضايف ،ومن
ث��م حت��دي��د وت�صنيف ن�ق��اط ال �ق��وة وال�ضعف والفر�ص
والتهديدات (حتليل .)SWOT
ما هي عوامل النجاح الرئي�سية للتخطيط
اال�سرتاتيجي؟
ميكن ال �ق��ول ان ه�ن��اك ع��وام��ل لنجاح التخطيط
اال�سرتاتيجي ،و�أهمها :توفر القيادة الإ�سرتاتيجية،
و�إ�� �ش ��راك ك��اف��ة الأط � ��راف ذات ال �ع�لاق��ة بالعملية
التخطيطية ،بالإ�ضافة �إىل �إرادة التغيري.
ذلك ان التخطيط اال�سرتاتيجي لي�س جمرد �صياغة
وثيقة مطبوعة ب�شكل �أنيق وجذاب ..بقدر ما هي ت�صور
و�ضع م�ستقبلي مرتجم يف �صورة خطة �إ�سرتاتيجية
قابلة للتنفيذ يف الواقع العملي.
الر�ؤية ..الر�سالة ..هما مكونان رئي�سيان من
مكونات اع��داد اي خطة �إ�سرتاتيجية ..فهل
من املمكن �إعطاء القارئ فكرة حول اجلهود
والرتتيبات التي مت �إتباعها خللق اجتاه ور�أي
ع��ام يف �أو���س��اط الت�شكيالت املختلفة للجهاز
�أف�ضت �إىل �صياغة (ال��ر�ؤي��ة والر�سالة ثم
الأهداف الإ�سرتاتيجية)؟
متثل �صياغة الر�ؤية والر�سالة والقيم اجلوهرية..
املرحلة الثالثة من مراحل �إعداد اخلطة الإ�سرتاتيجية،
ويف هذه املرحلة توىل فريق التخطيط اال�سرتاتيجي
تنفيذ العديد من الأن�شطة وا إلج��راءات ،منها :درا�سة
الن�ص ال�سابق لر�سالة اجلهاز واالط�ل�اع والدرا�سة
لن�صو�ص ب�ي��ان ال��ر�ؤي��ة وال��ر��س��ال��ة وال�ق�ي��م ل�ع��دد من
الأج �ه��زة الرقابية ،وتلى ذل��ك �إع ��داد جمموعة من
امل �ق�ترح��ات ..ان�ط�لاق��ا م��ن الت�شريعات والأدب �ي��ات
اخلا�صة باجلهاز ،ومت �إعداد ا�ستطالع ر�أي حول تلك
النماذج املقرتحة ،ووزع هذا اال�ستطالع على الوكالء
امل�ساعدين ومديري الإدارات العامة والفروع وعينة من
الكوادر يف رئا�سة اجلهاز والفروع.
ويف � �ض��وء ن �ت��ائ��ج حت�ل�ي��ل اال� �س �ت �ط�لاع وك� ��ذا الآراء
واملقرتحات التي قدمت ..مت �إع��داد امل�سودة النهائية
لبيان املهمة والر�سالة والقيم اجلوهرية للجهاز والتي
رفعت �إىل جلنة ت�سيري اخلطة الإ�سرتاتيجية.

ويف اللجنة مت الوقوف �أمام البيان مرتني ،الأوىل للدرا�سة
واملناق�شة عند �إق��رار م�سودة اخلطة التي �أر�سلت �إىل
مبادرة تنمية االنتو�ساي لأغرا�ض املراجعة مل�شروعات
اخلطط الإ�سرتاتيجية للأجهزة الرقابية العربية امل�شاركة
يف برنامج التخطيط الإ�سرتاتيجية ،والثانية عند املناق�شة
والإق ��رار النهائي للخطة الإ�سرتاتيجية ،والتي �أقرتها
اللجنة ورفعتها لرئي�س اجلهاز باملوافقة و�إ�صدار القرار
باعتماد اخلطة ب�شكل ر�سمي.
ما هي امل��راح��ل وامل�ستويات التي م��رت بها
عملية �إع��داد اخلطة الإ�سرتاتيجية للجهاز
وكذا �إجراءات مناق�شتها و�إجازتها؟
م��رت اخلطة الإ�سرتاتيجية مب��راح��ل متعددة من
املناق�شة واملراجعة والإق��رار ..ابتداء من �إعداد خطة
العمل لإع��داد اخلطة الإ�سرتاتيجية وانتهاء ب�صدور
اخلطة ر�سميا بقرار من رئي�س اجلهاز ،وقد ت�ضمنت
خطة العمل الإج � ��راءات التنفيذية وامل�سئولني عن
التنفيذ� ،سواء جلنة ت�سيري اخلطة الإ�سرتاتيجية �أو فريق
التخطيط اال�سرتاتيجي �أو الإدارات املخت�صة �أو اللجان
ذات العالقة ،كما ت�ضمنت خطة العمل الو�سائل التقنية
للتنفيذ ح�سب طبيعة كل مرحلة من مراحل إ�ع��داد
اخلطة الإ�سرتاتيجية ،ومن ذلك الفح�ص امل�ستندي
وعقد جمموعة تفكري ولقاءات و�إج��راء ا�ستطالعات
ر�أي ،وقد التزم فريق التخطيط اال�سرتاتيجي بامل�سار
املحدد له لإعداد اخلطة الإ�سرتاتيجية.
وب�شكل ع��ام ..تبد�أ كل مرحلة ب�إعداد ال�صياغة الأوىل
لكل مكون م��ن مكونات اخل�ط��ة ،وذل��ك م��ن قبل فريق
التخطيط اال�سرتاتيجي ثم جتري �سل�سلة من املناق�شات
ي�ساهم فيها م�ستويات خمتلفة ت�شمل الوكالء امل�ساعدون
ومديري الإدارة العامة ومدراء الإدارات وكوادر فنية من
خالل اللقاءات املبا�شرة وجمموعة التفكري وا�ستطالعات
الر�أي ،ثم يتوىل فريق التخطيط اال�سرتاتيجي الدرا�سة
والتحليل لنتائج تلك الأن�شطة ،ومن ثم �إع��داد ال�صيغة
النهائية وعر�ضها على جلنة ت�سيري اخلطة الإ�سرتاتيجية
التي تقوم بدرا�ستها و�إقرارها ب�شكلها النهائي.
وم��ن املفيد ان نذكر ان جلنة الت�سيري التي ير�أ�سها
رئي�س اجلهاز ت�ضم يف ع�ضويتها نائب رئي�س اجلهاز
ووك�ل�اء اجل �ه��از ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ع��دد م��ن ال�ق�ي��ادات
املعنية الأخرى ،ون�ستطيع ان ن�ؤكد بكل ثقة ان اخلطة
الإ�سرتاتيجية كانت ثمرة جهد وعمل �شارك فيه كافة
امل�ستويات يف اجلهاز من القيادات العليا والإ�شرافية
والكوادر املهنية والفنية والإدارية الأخرى.
م���ا ه���ي �أه����م الأه������داف الإ���س�ترات��ي��ج��ي��ة
امل�ستقبلية التي كر�ست اخلطة الإ�سرتاتيجية
لتحقيقها؟
ا�شتملت اخل�ط��ة الإ��س�ترات�ي�ج�ي��ة للجهاز-2011
2015م على خم�سة �أهداف �إ�سرتاتيجية� ،أولها :تدعيم

ا�ستقاللية اجلهاز وتعزيز �صالحياته ،ثانيها :االرتقاء
بجودة العمل الرقابي� ،أما الهدف الثالث فهو :ا�ستكمال
تطوير �أنظمة ومتطلبات العمل داخل اجلهاز وتفعيلها،
فيما ين�ص الهدف ال��راب��ع على :تنمية وتطوير امل��وارد
الب�شرية وتوفري بيئة عمل حمفزة ،ون�ص الهدف اخلام�س
على :تعزيز الثقة وال�شراكة مع الأطراف ذات العالقة.
كما مت و�ضع �أه��داف فرعية لكل ه��دف ا�سرتاتيجي،
بالإ�ضافة �إىل النتائج املتوقعة من حتقيق كل هدف
ا�سرتاتيجي ،وما يرتبط به من �أهداف فرعية.
هل هناك ترتيبات حمددة لالنتقال باخلطة
الإ�سرتاتيجية �إىل واقع التنفيذ؟
ال �شك ان اخلطة الإ�سرتاتيجية �أعدت لت�ؤ�س�س مل�سار
علمي ممنهج لتطوير اجلهاز يف �إطار فني حمدد كما
انها �أعدت وفقا مل�سار عملي مهني قابل للتطبيق.
لقد �صدر ق��رار رئي�س اجلهاز برقم ( )117ل�سنة
2011م ب��اع�ت�م��اد اخل�ط��ة الإ��س�ترات�ي�ج�ي��ة للجهاز
لالعوام2015-2011م و�أ�صبحت اخلطة ملزمة
لكافة ت�شكيالت اجلهاز.
ولو�ضع هذه اخلطة مو�ضع التنفيذ اعد فريق التخطيط
اال�سرتاتيجي م�صفوفة لتنفيذ اخلطة ا�شتملت على امل�شاريع
املرتبطة بكل هدف فرعي ،وكذا م�ؤ�شرات النجاح و�سنوات
االجناز وامل�سئولني عن التنفيذ وم�ستوى املخاطر ،وعر�ضت
هذه امل�صفوفة على جلنة ت�سيري اخلطة الإ�سرتاتيجية التي
�أقرت ت�شكيل فريق م�ساعد للجنة يف متابعة وتقييم تنفيذ
اخلطة الإ�سرتاتيجية وا�سند �إىل هذا الفريق عدة مهام،
منها� :إعداد م�صفوفة التنفيذ ب�شكلها النهائي بعد الت�شاور
واملناق�شة مع املعنيني بتنفيذ امل�شاريع ،والتن�سيق واملتابعة
لإعداد اخلطط الت�شغيلية ،وتقدمي الدعم الفني للإدارات
واللجان وف��رق العمل املعنيني ب�إعداد اخلطط الت�شغيلية
للم�شاريع ،هذا بالإ�ضافة �إىل �إعداد خطة للرتويج للخطة
الإ�سرتاتيجية و�إع ��داد �آلية قيا�س ملتابعة تنفيذ اخلطة
الإ�سرتاتيجية وتقييمها ب�صورة م�ستمرة.
ومن املتوقع خالل الأيام القادمة ال�شروع يف تنفيذ املهام
املناطة بالفريق امل�ساعد فيما يتعلق باجناز م�صفوفة
التنفيذ للخطة الإ�سرتاتيجية ،و�إعداد اخلطة الت�شغيلية
لل�سنة الأوىل وفقا ملا �ستقدمه الإدارات واللجان والفرق
املعنية بتنفيذ امل�شاريع و�سيت�ضمن ذلك ب�شكل تف�صيلي
للأن�شطة والإجراءات والإطار الزمني واملوارد املطلوبة
وم�ؤ�شرات النجاح واملخرجات املتوقعة.
و�سيتم رفع امل�صفوفة واخلطة الت�شغيلية �إىل جلنة الت�سيري
ملناق�شتها و�إقرارها وال�شروع بالتنفيذ كل فيما يخ�صه.
ت�����ش��ك��رك��م جم��ل��ة (ال���رق���اب���ة) ع��ل��ى ات��اح��ة
الفر�صة لها لإجراء هذا احلوار ،والذي ات�سم
بال�شفافية والردود الوافية لكافة الت�سا�ؤالت،
ونتمنى لهذه اال�سرتاتيجية النجاح وحتقيق
�أهدافها ..ولكم دوام التوفيق يف اعمالكم.
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استخدام أنظمة
المعلومات
الجغرافية
لمراجعة الجهود
المتعلقة
بمكافحة غسل
األموال وتمويل
اإلرهاب
ب��������ق��������ل��������م� :أج�����������ب�����������رت ج�����وجن�����������س�����م�����ا
وف�����������������ري�����������������دري�����������������ك دوغ�����������������������������راف
حمكمه املراجعة الهولندية

ترجمة/
حممد �سالم احلمودي

الإدارة العامة للتعاون الفني

نشرت محكمة المراجعة
الهولندية في يونيو 2008
تقرير ًا حول الجهود المبذولة
من قبل الحكومة الهولندية
في مجال مراجعة مكافحه
غسل االموال وتمويل اإلرهاب
وقد أشار التقرير المنشور
عن المجلة الدولية للمراجعة
الحكومية في العام 2006م ان
محكمة المراجعة الهولندية
استخدمت أنظمة المعلومات
الجغرافية ألغراض المراجعة
المختلفة بنجاح.
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�أك��د فريق امل�س�آءلة وال��رق��اب��ة على امل�ساعدات
املتعلقة بالكوارث يف م�ؤمتر االنكو�ساي التا�سع
ع�شر الذي انعقد يف املك�سيك يف نوفمرب 2007م
على ج��دوى ا�ستخدام املعلومات اجلغرافية يف
مراجعه امل�ساعدات املتعلقة بالكوارث.
و�سنحاول من خالل ترجمة هذا املقال تو�ضيح
بع�ض املزايا املتعلقة ب�أنظمة املعلومات اجلغرافية
الـعـدد  24-23مـار�س/يونيو 2011/م

املطبقة حاليا ً يف حمكمه املراجعة الهولندية ,العليا �أن ت�س�أل وجتيب بالطريقة ذات�ه��ا حول
وت �ع��ري �ف � ًا مب��رك��ز امل �ع �ل��وم��ات اجل��دي��د ألن�ظ�م��ة املجموعات امل�ستهدفة.
املعلومات اجلغرافية يف جمال املراجعة.
ال�شكل ( )1مثال ح��ول طبقات البيانات التي
ميكن دجمها وحتليلها با�ستخدام�أنظمة املعلومات
أنظمة المعلومات
اجلغرافية ()GIS

الجغرافية والمراجعة

ميكن ربط املعلومات اجلغرافية �أو املكانية مبواقع
معينة (م�ث��ل رم ��وز ب��ري��دي��ة او خ�ط��وط الطول
والعر�ض) ,كما ميكن تعريف �أنظمة املعلومات
اجلغرافية على انها نظم حو�سبه ت�سهل دخول
البيانات والتخزين والتحليل والعر�ض وخا�صة
م��ا يتعلق منها بالبيانات املكانية ف��ان طبقات
املعلومات ح��ول ا�ستغالل الأر�� ��ض ,ارتفاعها,
ال���ش��وارع وال�ع�م�لاء ميكن جمعها وحتليلها يف
�سياقها اجلغرايف عند طرح الت�سا�ؤالت مثل �أين
يقيم العمالء (حالة جغرافية) ,كيف ميكنهم
الو�صول �إىل مواقعهم؟ فب�إمكان الأجهزة الرقابية

تخطيط المراجعة

متكن �أنظمة املعلومات اجلغرافية امل�ستخدمني من:
�1.1إخراج خرائط عالية اجلودة ب�أي مقيا�س كان.
 2.2خزن قدر كبري من نظم املعلومات اجلغرافية
ذات العالقة واملحافظة عليها.
�3.3إظهار وتب�سيط البيانات املعقدة.
�4.4إيجاد بيانات جديده من البيانات احلالية.
تتميز �أنظمة املعلومات اجلغرافية يف قدرتها على
متكني امل�ستخدمني من القيام بالتحليالت املعقدة
م��ن خ�ل�ال رب��ط ط�ب�ق��ات امل�ع�ل��وم��ات وتغطيتها
مبجموعه من البيانات املختلفة للح�صول على
منظور مكاين.
ويعتقد فريق امل�س�آلة والرقابة على امل�ساعدات

املتعلقة ب��ال�ك��وارث يف القيمة امل�ضافة لأنظمه
امل �ع �ل��وم��ات اجل �غ��راف �ي��ة وب�ت�ق�ن�ي��ة اال��س�ت���ش�ع��ار
(ك��الأق�م��ار ال�صناعية ,ال�صور اجل��وي��ة) والتي
تقدم بيانات ميكن اال�ستفادة منها يف جمال
املراجعة عموما ويف الرقابة على امل�ساعدات من
الكوارث حتديد ًا.
قد تكون للبيانات التي يتم ا�ست�شعارها عن بعد
ذات قيمة يف مراحل املراجعة املتعاقبة فهي:
•تعمل على تقييم املخاطر ذات العالقة.
•تقوم بالتخطيط لعملية املراجعة.
•تنفيذ املراجعة.
•حتليل نتائج املراجعة.

عند توفر املعلومات حول املخاطر ,ب�إمكان كل
م��ن املعلومات اجلغرافية وبيانات اال�ست�شعار
القيام مب�ساعدة املراجعني يف تخطيط املراجعة
واتخاذ القرار حول حالة ونطاق املراجعة ،فعلى
�سبيل املثال ب�إمكان املعلومات امل�ستقاة من نظام
املعلومات اجلغرافية وتقنية اال�ست�شعار ان تبني
عدد امل�شروعات ,االنت�شار اجلغرايف للم�شروعات
ما اذا كانت يف �إطار اجلدول الزمني �أو خارجه.
يف حالة الإفادة عن عدم جاهزية املباين ف�سيكون
من ال�سهل واال�سرع عر�ض كافة البيانات امليدانية
ودجمها مع ال�صور التي يبثها القمر ال�صناعي
ب��دال م��ن ا�ستخدام ج��دول يحتوي على ارق��ام.
ب�إمكان هذه الر�ؤية ان جتعل هذا الأمر �سهال على
املراجع اذا كان الرتكيز �سين�صب على:
1.1امل�شروعات املتوقفة بحيث ي�صبح بالإمكان
مراجعة املخاطر املتعلقة ب�إدارة العقد.
2.2تنفيذ امل�شروعات التي �ستخ�ضع للمراجعة يف
الوقت املحدد (مثل نوعية امل�ساكن و�شغلها).
والأكرث من ذلك ميكن ا�ستخدام نظم املعلومات
الـعـدد  24-23مـار�س/يونيو 2011/م

استخدام أنظمة المعلومات الجغرافية لمراجعة الجهود المتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

•الإبالغ عن نتائج املراجعة.
•تقييم خماطر املراجعة املالئمة
تنطلق أ�ع�م��ال املراجعة من �إج��راء التحليالت
والتقييمات للمخاطر للداللة على �أن املراجعة
�ستقدم قيمه م�ضافه عظمى .ويف ه��ذا ال�ش�أن
ميكن لنظام امل�ع�ل��وم��ات اجل�غ��راف�ي��ة ولبيانات
اال�ست�شعار �أن ت�ساعد يف حتليل وتقييم املخاطر
ويف حتليل خمتلف البيانات امل�شرتكة يف ال�صفات
او الطبقات يف �سياق ج�غ��رايف حيث يكون من
ال�صعوبة والتعقيد حتقيق ذلك عند ا�ستخدام
القوائم فقط .حيث ميكن لهذه البيانات الطبقية
وامل���ش�ترك��ة يف ال�صفات �أن تت�ضمن االنت�شار
اجل�غ��رايف للم�شروعات ,اال�ستفادة من �أعمال
املقاولني املحددة يف خمتلف الأقاليم ,االنت�شار
ل�م��وال املخ�ص�صة وعلى البيانات
اجل�غ��رايف ل� أ
الدميوغرافية.
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اجل�غ��راف�ي��ة وب �ي��ان��ات اال��س�ت���ش�ع��ار يف تخطيط
ال��زي��ارات امل�ي��دان�ي��ة و إ�ي �ج��اد م��زي��ج م�ث��ايل من
الزيارات امليدانية وبيانات اال�ست�شعار :ما املواقع
التي يجب �أن ير�سل الفريق �إليها وفيما يخت�ص
ب�أي منها ميكننا االعتماد على بيانات اال�ست�شعار؟

تنفيذ المراجعة
ل��رب��ط ب�ي��ان��ات امل��راج �ع��ة امل�ي��دان�ي��ة بالبيانات
اجلغرافية ميكن لفريق امل��راج�ع��ة ان ي�ستعني
ب� أ�ج�ه��زة نظم املعلومات اجلغرافية وخ��رائ��ط
الأقمار ال�صناعية �أثناء مرحلة تنفيذ املراجعة.
هذا يجعل من املمكن حتليل البيانات امليدانية
مبا�شرة حيث يقوم املن�سقني بتحميل برامج
ال�سوفتوير املتعلقة بنظم املعلومات اجلغرافية
ودجمها مع خرائط بحيث يتم م�سح البيانات
امليدانية املرئية مبا�شرة يف �سياقها اجلغرايف
وهذا لن يت�أتى قط يف مرحلة املراجعة املتقدمة،
على �سبيل املثال :اذا �أراد املراجع حتديد الأماكن
املنا�سبة لت�شييد امل�ساكن والبنى التحتية يف
�أعقاب أ�م��واج امل��د البحري (الت�سونامي) التي
�ضربت اندوني�سيا فيمكنه حتديد ذل��ك ب�شكل
مرئي مبا�شر بعد حتميل البيانات.

تحليل نتائج المراجعة
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كما ذكر انفا ,فان �أنظمة املعلومات اجلغرافية
جت�ع��ل م��ن امل�م�ك��ن حت�ل�ي��ل ط�ب�ق��ات امل�ع�ل��وم��ات
اجلغرافية ,فعلى �سبيل املثال بيانات املراجعة
حول ال�سكان املت�ضررين من �إع�صار ت�سونامي
يف ال�ع��ام 2004م ,ق��د حتتوي ه��ذه البيانات
على عدد من �أبنية املدار�س املفقودة والتي �أعيد
بنا�ؤها ,عدد الأطفال الناجني ,وبيانات دقيقه
ع��ن امل��واق��ع (امل��رت�ف�ع��ات الأر��ض�ي��ة وق��رب�ه��ا من
الأنهار والطرقات).
وب�إدخال �أنظمة املعلومات اجلغرافية يف التحليل
ميكن معرفة ما �إذا كانت املدار�س التي مت بنا�ؤها
�إمنا متت يف املناطق التي يحتاج �إليها الطالب؟.
بت�صوير نتائج �أنظمة املعلومات اجلغرافية
ميكن �أي�ض ًا تقدمي ت�صور حول �أداء م�ؤ�س�سات
الدولة حول االختالفات اجلغرافية ,ففي حالة
الـعـدد  24-23مـار�س/يونيو 2011/م

الت�سونامي ميكن قيا�س �أداء احلكومة املحلية,
ويف ح���االت ال� �ك ��وارث ق��د ي �ك��ون م��ن دواع ��ي
االهتمام مقارنة �أداء املنظمات احلكومية وغري
احلكومية وه��ذه ت�شكل بع�ض احل��االت القليلة
التي ال حتتكر فيها الدولة تنفيذ الأن�شطة( .وال
ي�ستخدم �أداء املنظمات غري احلكومية كمرجع
فقط يف هذا الإطار الن معظم الأجهزة العليا
للرقابة لي�س لديها ال�صالحية لإجراء الرقابة
على تلك املنظمات)

اإلبالغ عن نتائج
المراجعة
با�ستخدام نظم املعلومات اجلغرافية وبيانات
اال�ست�شعار بالإمكان �إجراء م�سح لنتائج املراجعة
وذلك لدعم اال�ستخال�صات الرئي�سية للمراجعة
وال �ت��و� �ص �ي��ات ال �ن��اجت��ة ع�ن�ه��ا ولت�سهيل �إب�ل�اغ
امل�ستفيدين الآخرين بنتائج املراجعة.

مراجعة جهود مملكة
هولندا في مكافحة غسل
األموال وتمويل اإلرهاب
ق��ررت حمكمة امل��راج�ع��ة الهولندية ا�ستخدام
�أنظمة املعلومات اجلغرافية يف مراجعة غ�سل
الأموال ومتويل الإرهاب �إن غ�سل الأموال عبارة
عن حتويل الأم��وال من الأن�شطة الغري م�شروعة
�إىل ثروة م�شروعة بطريقة ال ميكن تتبع م�صدرها
الغري قانوين� ,أما متويل الإره��اب ب فيق�صد به
ا��س�ت�خ��دام ا ألم� ��وال امل���ش��روع��ة لتمويل �أن�شطة
�إرهابية غري م�شروعة.
وميثل ك�لا م��ن غ�سل ا ألم ��وال ومت��وي��ل الإره��اب
خ�ط��ر ًا على ن��زاه��ة أ�ن�ظ�م��ة التمويل وع�ل��ى ثقة
اجلمهور يف الأ�سواق املالية.
يف خ�ضم مراجعتها ل�سيا�سة مكافحة غ�سيل
الأموال ومتويل الإرهاب قامت حمكمة املراجعة
الهولندية بالتحري ودرا�سة الكيفية التي ين�سق
بها كل من وزير الداخلية والعالقات امللكية ووزير
العدل جهودهم يف تلك اجلوانب كما انها حتققت
من الكيفية التي تتبعها امل�ؤ�س�سات يف الوقاية,

الك�شف وال�ت�ح��ري ع��ن غ�سل الأم� ��وال ومتويل
الإرهاب وحظر التعامل معهما.
وعملت حمكمة املراجعة الهولندية على تطوير
م�ؤ�شرات �أداء الكت�شاف غ�سل الأم��وال ومتويل
الإرهاب (معدل االكت�شاف) والعقوبات املتخذة
(معدل العقوبات) لربط هذا الأداء بحجم غ�سل
ا ألم��وال ومتويل الإره��اب .دون ان تدر�س فر�ض
ال�ع�ق��وب��ات ,كما ا�ستخدمت حمكمة املراجعة
الهولندية ع��دد ًا من ال�صفقات امل�شبوهة على
م�ستوى كل وحدة جغرافية ويتم متثيل ذلك من
خ�لال رب��ط رم��ز وح��دة �شرطة مم�ي��زة بحدود
ج �غ��راف �ي��ة وم ��ن خ�ل�ال ذل ��ك مت�ك�ن��ت حمكمة
املراجعة الهولندية من دمج ثالث جمموعات من
البيانات املختلفة :ال�صفقات امل�شبوهة (امل�شكوك
فيها) النتائج املقدمة من وحدات حتري ال�شرطة
املحلية والعقوبات املنفذة من قبل خدمات النيابة
العامة واملحاكم اجلزائية.
ال�شكل ( )2رم��وز وح ��دات �شرطة مم�ي��زة مت
ربطها بحدود جغرافية يف عمل املراجعة ملحكمة
املراجعة الهولندية:

وكانت حمكمة املراجعة قادرة اي�ض ًا على ت�صوير
وحتليل الأداء جغرافي ًا من خالل برجمة نظام
امل �ع �ل��وم��ات اجل �غ��راف �ي��ة وم��ع��دالت االك�ت���ش��اف
والعقوبات املتعلقة بغ�سل الأموال ومتويل الإرهاب
ح�سب الوحدة اجلغرافية.

يف �ضوء تقرير املراجعة الحظت حمكمة املراجعة
الهولندية انه بالرغم من اتخاذ وزراء الداخلية
املالية والعدل ا إلج��راءات ملكافحة غ�سل الأموال
ومت��وي��ل الإره� ��اب اال ان النتائج ك��ان��ت خميبة
للآمال حيث تبني انه مل تتم الوقاية من غ�سل
ا ألم��وال ومتويل الإره��اب مبا فيه الكفاية ويرجع
ذلك �إىل �أن الك�شف عن غ�سل ا ألم��وال ومتويل
الإرهاب وما رافق ذلك من عقوبات كانت متدنية
و�أن جهات التحقيق وخدمات النيابة العامة مل
ت�ستخدم �صالحياتها مل���ص��ادرة ا أل� �ص��ول ذات
الوقائع اجلنائية .بالنظر �إىل الطموحات التي مت
الإعالن عنها من قبل احلكومات اخلم�س ال�سابقة
و�إعطاءها الأولوية ملكافحة غ�سل الأموال ومتويل
الإره��اب خالل الع�شر ال�سنوات املا�ضية �إال ان
النتائج مل تكن متوقعة على هذا النحو.

مركز المعلومات
الستخدام أنظمه
المعلومات الجغرافية
في المراجعة
ق��ررت حمكمه املراجعة الهولندية �إن�شاء مركز
معلومات ال�ستخدام نظم املعلومات اجلغرافية يف
املراجعة ،حيث �سي�سلط هذا املركز ال�ضوء على
الأن�شطة القومية التي تدخل يف �إطار اخت�صا�صات
حمكمة امل��راج �ع��ة ال�ه��ول�ن��دي��ة ل�ت�ك��ون ج� ��زء ًا من
حمكمة امل��راج�ع��ة الهولندية كونها ن��ائ��ب رئي�س
جمموعه العمل حول امل�ساءلة ومراجعة امل�ساعدات
املتعلقة بالكوارث والتي تر�أ�سها حمكمة املراجعني
الأوروبيني و�سين�صب اهتمام املركز على:
•متابعة التطورات ذات العالقة ب�أنظمة املعلومات
اجلغرافية وحت�س�س البيانات عن بعد.

•تطوير دليل ا�ستخدام املعلومات اجلغرافية يف املراجعة
•تطوير املواد التدريبية للأجهزة الرقابية العليا.
•م�ساعدة الأجهزة العليا للرقابة للقيام ب�أعمال
املراجعة با�ستخدام نظام املعلومات اجلغرافية.
•�إن�شاء �شبكة ات�صال من اخل�براء اخلارجيني
ح��ول انظمة املعلومات اجلغرافية وحت�س�س
البيانات عن بعد.
•متابعة م��و��ض��وع��ات امل��راج�ع��ة التالية والتي
يحتمل ان تكون مهمه جد ًا با�ستخدام �أنظمه
املعلومات اجلغرافية.
•مراجعه امل�ساعدات املتعلقة بالكوارث.

المراجعة البيئية.
مراجعه أنشطة مكافحة
الجريمة ,الغش والفساد.

تدعو حمكمة املراجعة الهولندية كافه الأجهزة
العليا للرقابة ان تعمل على تطوير ا�ستخدام
�أنظمة املعلومات اجلغرافية يف �أعمال املراجعة
عن طريق امل�شاركة يف نتائج املراجعة ,الآراء
واملعلومات .كما انها تدعو الأجهزة العليا للرقابة
با�ستخدام نظم املعلومات ك� ��أداة مراجعة ان
تقوم باالت�صال مبحكمه املراجعة الهولندية على
الربيد االلكرتوين:

e.Jongsma@rekenamer.nl
الـعـدد  24-23مـار�س/يونيو 2011/م

استخدام أنظمة المعلومات الجغرافية لمراجعة الجهود المتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

ال�شكل ( )3م �ع��دالت االك�ت���ش��اف وال�ع�ق��وب��ات بت�صوير الن�شاط املكثف ملكافحة غ�سل ا ألم ��وال
املتعلقة بغ�سل ا ألم��وال ومتويل الإره��اب ح�سب والتحريات التي قامت بها كل من ال�شرطة املحلية
الوحدة اجلغرافية.
والنيابة العامة واملحاكم اجلزائية ب�إمكان حمكمة
املراجعة الهولندية �أن تقدم لكل من الربملان والوزراء
واجل �ه��ات التنفيذية املعلومات ح��ول االختالفات
اجلغرافية التي مل تكن متاحة قبل قيامها باملراجعة.
وق ��د �أدى ت��وف�ير ه ��ذا امل �ع �ل��وم��ات �إىل إ�ث� ��ارة
اال�ستف�سارات حول نطاق االختالفات اجلغرافية
املمكن الو�صول �إليها ,ملاذا يختلف ن�شاط غ�سل
الأموال ب�شكل كبري بني الوحدات اجلغرافية ؟كرد
فعل على املراجعة املنفذة من قبل حمكمة املراجعة
الهولندية �أعلن ال��وزراء �أنهم �سي�ستفيدون من
نتائج املراجعة يف حتديث املعلومات حول حجم
غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب.
ب�إلقاء نظرة �شاملة على نتائج (الأداء) وعلى حجم
امل�شكلة التي ت�سعى اجلهات احلكومية للحد منها
�أ�صبح من املمكن لي�س حتليل نتائج املراجعة والإبالغ
عنها فح�سب بل وت�سهيل اختيار عينات املراجعة
امليدانية .يف هذه احلالة الفريدة اذا توفرت البيانات
يف مرحلة مبكرة م��ن امل��راج�ع��ة ب�إمكاننا اختيار
وح��دات �شرطة التحري وخ��دم��ات النيابة العامة
كعينات يف �ضوء النتائج التي تو�صلوا �إليها.
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تنبع عالقة ال�شراكة والتعاون بني اجلهاز وجمل�س
ال�شورى من اخت�صا�صاتهما الد�ستورية والقانونية
املتعلقة بنتائج مراجعة ا�ستخدام املوازنات العامة
التي �أ�صبحت تقليدا م�ؤ�س�سيا يج�سد وير�سخ هذه
العالقة املتميزة واملتنامية واملكر�سة خلدمة جماالت
االهتمام امل�شرتك للجهتني وعلى وجه اخل�صو�ص
فيما يتعلق باال�ستحقاق الد�ستوري ال�سنوي واملتمثل
بنتائج مراجعة احل�ساب اخلتامي للموازنات العامة
كالتزام د�ستوري على كل من اجلهاز واملجل�س.
وبهذه املنا�سبة ال�سنوية التي يلتقي فيها �أع�ضاء جمل�س
ال�شورى وقيادات اجلهاز ،بالإ�ضافة �إىل امل�سئولني يف
عدد من اجلهات احلكومية ذات العالقة وكذا اجلهات
احلكومية لعر�ض ومناق�شة تقرير اجلهاز حول نتائج
مراجعة احل�ساب اخلتامي للموازنة العامة ،فقد لبى
اجل�ه��از دع��وة رئي�س جمل�س ال���ش��ورى للم�شاركة يف
اجلل�سات التي خ�ص�صها املجل�س لعر�ض ومناق�شة
تقرير اللجنة املالية باملجل�س ب�شان نتائج درا�ستها
وحتليلها لتقرير اجلهاز املتعلق بنتائج مراجعة احل�ساب
اخلتامي للموازنة العامة للدولة لل�سنة املالية2009م.
وكما جرت العادة يف مثل هذه املنا�سبة فقد تعامل
اجلهاز مع هذه الدعوة مب�سئولية وجدية تعك�س �أهمية
هذا احلدث حيث �شارك رئي�س اجلهاز ووكالء اجلهاز
وع��دد م��ن ال�ق�ي��ادات املعنية يف اجل�ه��از يف فعاليات
اجلل�ستني اللتني خ�ص�صهما املجل�س لعر�ض ومناق�شة
الـعـدد  24-23مـار�س/يونيو 2011/م

تقرير اللجنة املالية يف املجل�س ،وذل��ك يومي الأحد
واالثنني املوافق2011/1/24 ،23م ،حيث تر�أ�س
اجلل�ستني الأ�ستاذ/عبدالعزيز عبدالغني – رئي�س
املجل�س وح�ضر من اجلانب احلكومي الإخ��وة/وزي��ر
النفط ،ون��ائ��ب وزي��ر اخل��دم��ة املدنية والت�أمينات،
وكذا وكالء وزارات املالية والرثوة ال�سمكية والتعليم
الفني والأ�شغال العامة ووكيلي م�صلحتي ال�ضرائب
واجلمارك� ،إ�ضافة �إىل عدد من امل��دراء التنفيذيني
واملخت�صني املمثلني للوحدات امل�شمولة بتقرير اجلهاز.
ويف اجلل�سة التي الأوىل قدم الإخوة/رئي�س و�أع�ضاء
اللجنة املالية باملجل�س ً
عر�ضا لتقرير اللجنة املالية
املتعلق بدرا�سة وحتليل تقرير اجلهاز حول مراجعة
احل�ساب اخلتامي للموازنة العامة للدولة لل�سنة
املالية2009م ،وال ��ذي أ�ج�م��ل أ�ه��م امل�ضامني
وامل � ؤ�� �ش��رات ال�ت��ي ا�شتمل عليها تقرير اجل�ه��از،
وم�ؤكد ًا على ما ورد فيه من مالحظات وجتاوزات
وتو�صيات ب�شان معاجلتها ،ويف اجلل�سة الثانية مت
ا�ستكمال عر�ض التقرير وج��رى بعد ذلك نقا�ش
م�ستفي�ض من قبل �أع�ضاء املجل�س لتقرير اللجنة
املالية ،وكذا اال�ستماع من ممثلي اجلانب احلكومي
على تعليقاتهم وردوده��م على ما ورد يف التقرير
والتي �أكدت على �صحة ما ورد بتقرير اجلهاز.
ويف �سياق النقا�شات التي مت عقدها من قبل الإخوة
�أع�ضاء املجل�س طرح �أكرث من ع�ضو ت�سا�ؤال هاما..

حول ا�ستمرار تنامي املخالفات والتجاوزات من �سنة
�إىل �أخرى م�ؤكدين على اهمية معاجلتها وو�ضع حد
لها من قبل احلكومة ،وذل��ك من خالل �إج��راءات
تنفيذية ملمو�سة ،كما �شدد الأع�ضاء على �ضرورة
�إحالة املت�سببني يف تلك التجاوزات �إىل الق�ضاء.
وق �ب��ل اخ �ت �ت��ام اجل�ل���س��ة ق ��دم ال��دك �ت��ور/ع �ب��داهلل
ال�سنفي -رئي�س اجلهاز مداخلة قيمة ..ا�شتملت
على �أهم امل�ؤ�شرات الواردة بتقرير اجلهاز كما �أكد
فيها على �أهمية التعامل مب�سئولية مع التحديات
امل�ستقبلية ويف طليعة ذلك تلك التحديات التي تهدد
ا�ستدامة املالية العامة للدولة.
كما ا�شتملت املداخلة على العديد من الإي�ضاحات
وال ��ردود ح��ول م��ا �أث ��اره ع��دد م��ن الأع���ض��اء من
ت�سا�ؤالت وا�ستف�سارات �أث�ن��اء املناق�شة ،وذلك
بهدف �إزال��ة �أي لب�س وبيان �أي جوانب غمو�ض
�أ�شارت اليها بع�ض مداخالت الإخ��وة الأع�ضاء،
ويف نهاية اجلل�سة �شكل رئي�س املجل�س جلنة
من املجل�س واجلهاز ووزارة املالية بغر�ض و�ضع
تو�صيات ملعاجلة تلك االختالالت ،ونظرا لأهمية
امل��داخ�ل��ة فقد ر�أت (ال��رق��اب��ة) ن�شرها كاملة،
جت�سيد ًا لنهج ال�شفافية التي يتبعها اجلهاز يف
هذه املنا�سبة وهي على النحو التايل:

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته:
يف البداية �أتقدم �إليكم بجزيل ال�شكر والتقدير على دعوتكم الكرمية
حل�ضور هذه اجلل�سة واملخ�ص�صة ال�ستعرا�ض ومناق�شة التقرير املقدم من
اللجنة املالية باملجل�س ب�ش�أن نتائج درا�ستها لتقرير اجلهاز عن مراجعة
احل�ساب اخلتامي للموازنة العامة للدولة للعام املايل 2009م.
كما ال يفوتني �أن �أثمن الدور املتميز الذي ي�ضطلع به جمل�سكم املوقر لي�س
يف درا�سة وحتليل العديد من الق�ضايا الإ�سرتاتيجية املرتبطة باحتياجات
ومتطلبات املجتمع و�إمنا �أي�ض ًا لدوره الواعي يف دعم الدور الرقابي للجهاز
وتعزيز نتائج �أعماله ومبا ي�سهم بتدعيم نظام امل�س�آءلة العامة يف بالدنا.
وبهذه املنا�سبة �أتوجه بال�شكر والتقدير �إىل الأخ الأ�ستاذ/عبد العزيز عبد
الغني رئي�س املجل�س ملا يبذله من جهود يف �أداء ر�سالته يف قيادة املجل�س
بحكمة واقتدار.
كما �أتوجه بال�شكر �إىل الأخ الأ�ستاذ/علوي �صالح ال�سالمي ع�ضو املجل�س
 رئي�س اللجنة املالية والأخوة �أع�ضاء اللجنة على �إهتماهم اجلاد بتقاريراجلهاز وجهودهم املبذولة يف درا�سة وحتليل ملا يرد بها من نتائج وتو�صيات
وهو ما ي�ستحق الإ�شادة والتنويه م�ؤكد ًا حر�ص قيادة اجلهاز على تدعيم
جماالت التعاون والتن�سيق بني اجلهاز وجمل�سكم املوقر.

وقبل تناول �أهم امل�ؤ�شرات اخلا�صة بنتائج مراجعة احل�سابات اخلتامية
للموازنة العامة للدولة اود اال�شارة اىل النقاط التالية:

النقطة األولى:
ان من �ضمن الأهداف الرئي�سية لعمليه التدقيق التي يقوم بها اجلهاز للح�سابات
اخلتامية هي الإف�صاح عن االختالالت الهيكلية التي قد ت�شوب تنفيذ املوازنات
العامة للدولة وت�سليط ال�ضوء على نتائجها وت�أثرياتها مبا يدعم نظام امل�س�آءلة
العامة وي�سهم يف الوقت ذاته يف البحث عن �أ�سبابها و�آليات معاجلتها.
دون �أن يعني ذلك �إغفاال لأي جهود و اجراءات قد بذلت يف اجتاه التطوير �أو
تقليال من �أي جناحات حتققت يف جمال حت�سني الأداء احلكومي يف خمتلف
املجاالت املالية والنقدية واالقت�صادية.

النقطة الثانية:

النقطة الثالثة:
�إن الإيرادات النفطية خالل ال�سنوات ال�سابقة لعام 2009م تعترب عامال حاكما
للتطورات وامل�ؤ�شرات االيجابية التي �شهدتها االعوام ال�سابقة لعام 2009م،
ويف ذات الوقت فان تلك التطورات قد �ساهمت ب�شكل مبا�شر وغري مبا�شر يف
تباط�ؤ تنفيذ الإجراءات اخلا�صة بالإ�صالحات االقت�صادية واملالية والهادفة
�إىل التخفيف من �آثار حمتملة لرتاجع ح�صيلة الإيرادات.

النقطة الرابعة:
وهي تتعلق بهيمنة القطاع النفطي وت�أثرياته احل��ادة واملبا�شرة ــ �سلبا
�أو �إيجابا ــ على جممل التطورات االقت�صادية ..وللعديد من العوامل فان
هذا الت�أثري يظل قائما يف الوقت الراهن وعلى الأمد املنظور خا�صة يف ظل
التحديات والإ�شكاليات التي تواجه هذا القطاع ويف مقدمتها الرتاجع احلاد
يف كميات الإنتاج وتذبذب �أ�سعاره العاملية وهو ما يجعل درجة اال�ستجابة
لل�سيا�سات التنموية مرتبطا �إىل حد كبري باجتاه التغريات التي تطر�أ على
ح�صيلة ا إلي ��رادات النفطية وه��و ما ظهرت نتائجه ال�سلبية على جممل
التطورات املالية والنقدية واالقت�صادية للعام 2009م.
ومن هنا ت�أتي �أهمية توجيهات فخامة الأخ/رئي�س اجلمهورية –حفظه
اهلل منذ وقت مبكر ب�ضرورة الإ�سراع ب�إعادة هيكله القطاع النفطي لي�س
فقط للحد من الرتاجع و�إمنا لرفع معدالت الإنتاج وهو ما مت ترجمتها يف
م�صفوفة الإجراءات اخلا�صة ب�أجندة الإ�صالحات الوطنية.
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األخ األستاذ/عبد العزيز عبد الغني
رئيس مجلس الشورى
األخوة/أعضاء هيئة رئاسة المجلس
األخوة/رئيس وأعضاء اللجنة المالية بالمجلس
األخوة واألخوات/أعضاء المجلس
الحاضرون جميع ًا

كبريه ن�سبيا وتزايد احتياطيات النقد الأجنبي وا�ستقرار ن�سبي يف �أ�سعار
�صرف العمالت وكذا املحافظة على ر�صيد الدين اخلارجي عند م�ستويات
منخف�ضة كن�سب من الناجت املحلي ا إلج�م��ايل 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
م�ع��دل من��و حقيقي بلغ % 4.7يف ع��ام 2009م مدعوما مب�ع��دل منو
القطاعات غري النفطية اال ان امل�ؤ�شرات االخرى للعام 2009م واملتعلقة
بالتجارة اخلارجية وحجم االحتياطي من النقد االجنبي جاءت مرتاجعة
باملقارنة مع الأعوام ال�سابقة.

النقطة الخامسة:

�إن ر�صد االختالالت وحتديد ت�أثرياتها هي خطوه هامة و�أ�سا�سية ال منا�ص
�إن مقت�ضيات املو�ضوعية ت�ستدعي التنويه اىل التطورات االيجابية يف منها لتحديد العالج و جماالته �إال �أن الأهم هو وجود ر�ؤية وا�ضحة و�سيا�سات
م�ؤ�شرات الأداء االقت�صادي خالل الأعوام ال�سابقة (2006م ــ 2008م) متكاملة ومرتابطة ت�ستند يف تنفيذها على برامج عمل ا�ستثنائية غري روتينية
و املتمثلة يف حتقيق معدالت منو اقت�صادي تقدر بـ( )% 4.3كمتو�سط مدعومة ب�آليات للمتابعة والتقييم.
خالل ال�سنوات ال�سابقة بالإ�ضافة �إىل حتقيق ميزان املدفوعات لفوائ�ض
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األخوة/رئيس وأعضاء المجلس..

ا�سمحوا يل �أن �أتناول وب�إيجاز �أهم امل�ؤ�شرات التي تو�صل �إليها اجلهاز من
خالل عملية املراجعة للح�ساب اخلتامي للموازنة العامة للدولة للعام
2009م وذلك على النحو التايل:

1.1ا�ستمرار ت�صاعد قيمة �صايف العجز الفعلي للموازنة والذي بلغ ()507
مليار ريال يف عام 2009م بن�سبة زيادة قدرها ( )% 130عن العام
ال�سابق ،لي�شكل ما ن�سبته ()% 8.35من الناجت املحلي الإجمايل
متجاوز ًا احلدود الآمنة ومتخطي ًا ب�أ�ضعاف الن�سبة امل�سموح بها والتي
تقدر بـ( )% 3فقط .وجتدر الإ�شارة يف هذا اخل�صو�ص �إىل:
•�إن ارتفاع قيمة العجز لي�س مرده التو�سع يف الإنفاق العام بهدف مواجهة
حالة الركود الناجتة عن الأزمة املالية العاملية ،على العك�س من ذلك
فقد تراجع الإنفاق خالل العام 2009م بن�سبة ( )% 17.8عن
العام ال�سابق .كما �أن هذا الرتاجع يف الإنفاق مل يكن ب�سبب الرت�شيد
و�إمنا يرجع لتناق�ص قيمة دعم امل�شتقات النفطية املرتبط بانخفا�ض
�أ�سعار النفط.
•ان تزايد قيمة العجز يرجع ب�شكل �أ�سا�سي اىل انخفا�ض الإي��رادات
النفطية جراء االنخفا�ض احلاد يف الأ�سعار العاملية للنفط وتراجع
كميات �إنتاجه ،ومن جانب �آخر يعود اىل انخفا�ض القدرة اال�ستيعابية
للمنح والقرو�ض اخلارجية املتاحة بالإ�ضافة اىل عدم قدرة الإيرادات
غري النفطية وا إلي��رادات ال�ضريبية ب�شكل خا�ص يف ت�ضييق الفجوة
الناجتة عن تراجع الإيرادات النفطية.
•�إن الآثار ال�سلبية املبا�شرة الناجتة عن االرتفاع امل�ستمر يف قيمة العجز
ال تقت�صر فقط على ارتفاع قيمة فوائد الدين املحلي وما متثله من عبء
�ضاغط وم�ستمر على الإنفاق اجلاري و�إمنا يتعداه اىل مزاحمة القطاع
احلكومي للقطاع اخلا�ص على م�صادر التمويل املتاحة يف االقت�صاد
الوطني لتغطية العجز من م�صادر متويلية وهو ما انعك�س �سلبا على
م�ستوى �أداء القطاع امل�صريف على دورة يف التنمية االقت�صادية
2.2ا�ستمرار تراجع الإنفاق الر�أ�سمايل واال�ستثماري من عام اىل �آخر مما
يودي �إىل انخفا�ض الأثر التنموي لنتائج تنفيذ املوازنة العامة للدولة.
وينعك�س �سلبا على نتائج التنمية االقت�صادية واالجتماعية وخا�صة يف
ظل توا�ضع دور القطاع اخلا�ص ،وغياب م�شاركته الفاعلة يف عملية
التنمية االقت�صادية واالجتماعية وم��ن مظاهر الرتاجع يف الإنفاق
الر�أ�سمايل واال�ستثماري:
•حيث تراجع كقيمة مطلقة تبلغ ( )347مليار ري��ال باملقارنة مع
مبلغ ( )361مليار ري��ال ،ومبلغ ( )386مليار ري��ال خالل عامي
2007م2008 ،م على التوايل.
•كما ظل الإنفاق اال�ستثماري البالغ ن�سبته خالل العام 2009م ()% 5.7
ً
مرتاجعا باملقارنة مع الن�سبة امل�ستهدفة يف البيان املايل
من الناجت املحلي
مل�شاريع املوازنات العامة بحوايل ( )% 9.1من الناجت املحلي الإجمايل.
•بالرغم من االنخفا�ض الن�سبي لقيمة الإعتمادات املخ�ص�صة �سنوياً
للإنفاق اال�ستثماري املر�صودة باملوازنات العامة للدولة باملقارنة مع
متطلبات التنمية� .إال �أن التنفيذ الفعلي لهذا الإنفاق ي�سفر �سنوي ًا عن
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وفر بلغ خالل الفرتة (2009-2007م) ح��وايل ( )649مليار
ريال بن�سبة ( )% 39من �إجمايل الإعتمادات املر�صودة خالل تلك
الفرتة والبالغة ( )1683.1مليار ريال.
3.3ا�ستمرار انخفا�ض القدرة اال�ستيعابية للمنح والقرو�ض اخلارجية
ب�شكل ال يوفر متطلبات التنمية وال يحقق �أهداف اخلطة اخلم�سية وهو
ما انعك�س �سلبا على ا�ستجابة املانحني يف الوفاء بتعهداتهم ومن ثم
الت�أثري على القدرة االئتمانية لالقت�صاد الوطني يف ظل �شحة املوارد
التمويلية القائمة.
ومن م�ؤ�شرات انخفا�ض القدرة اال�ستيعابية للقرو�ض واملنح اخلارجية نورد
الآتي ب�إيجاز:
•بلغ �إجمايل امل�ستخدم من قيمة املنح والقرو�ض اخلارجية املر�صودة
باملوازنات العامة للدولة للفرتة من عام � ،2007إىل العام 2009م
حوايل ( )153.6مليار ريال بن�سبة ( )% 36من �إجمايل املعتمد
باملوازنات العامة لنف�س الفرتة.
•على م�ستوى تعهدات املانحني يف م��ؤمت��ر لندن 2006م فقد بلغ
امل�سحوب من التعهدات حتى نهاية عام 2009م ( )297.9مليون
دوالر �أمريكي ومبا ن�سبته ( )% 5.1من �إجمايل ما تعهد به املانحني.
ويجب التنويه �إىل اجلهود املبذولة من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدويل
باجتاه رفع القدرات اال�ستيعابية للقرو�ض واملنح اخلارجية اال انها مل ت�ؤت
ثمارها على النحو امل�ستهدف وذلك ب�سبب العديد من العوامل التنظيمية
واالدارية والفنية يف اجلهات ذات العالقة.
4.4مع الأخذ يف االعتبار ما �سبق �إي�ضاحه ب�شان الإيرادات النفطية فانه البد
من التنويه �إىل:
•تراجع عائدات النفط امل�صدر للخارج من ( )4مليار دوالر يف عام
2006م �إىل حوايل مبلغ ( )1.95مليار دوالر يف عام 2009م.
•ان قيمة امل�شرتيات اخلارجية ل�شركة م�صايف ع��دن من امل�شتقات
النفطية لتغطية العجز يف انتاجها بلغت يف عام 2009م ( )2مليار
دوالر .وهو ما يزيد عن قيمة ال�صادرات النفطية على نحو ي�ؤثر على
عائد الدولة من النقد الأجنبي ،وعلى ميزان املدفوعات.
5.5بالرغم من التح�سن الن�سبي يف ح�صيلة االيرادات ال�ضريبة �سواء كقيمة
مطلقة والتي بلغت ( )409مليار ريال او ارتفاع اهميتها الن�سبية لت�صل
اىل ( )% 30من هيكل املوارد العامة� ..إال ان م�ؤ�شرات االداء االخرى
الزالت متوا�ضعة او دون املعدالت امل�ستهدفة ون�شري يف هذا اخل�صو�ص �إىل:
•تراجع معدالت منو احل�صيلة ال�ضريبية �إىل ما ن�سبته ( )% 10يف عام
2009م بعد �أن كانت يف عامي 2008 ،2007م بن�سبة ()% 21.6
ون�سبة ( )% 18على التوايل .جدير بالإ�شارة �إىل �أن ح�صيلة ال�ضرائب
على �أرب��اح ال�شركات وامل�شروعات مل ت�شهد �أي منو خالل عام 2009م
مقارنة مبعدل منو بلغ يف عام 2008م (.)% 35
•من م�ؤ�شرات الإخفاق يف تنمية الإي��رادات ال�ضريبية � ً
أي�ضا �أن العبء
ال�ضريبي للح�صيلة املحققة خالل عام 2009م والأعوام ال�سابقة ظلت
يف حدود ( )% 6.5من الناجت املحلي الإجمايل ،وهو معدل منخف�ض

مقارنة مبا هو م�ستهدف يف خطط وبرامج احلكومة �أو باملقارنة مبا هو
قائم يف العديد من الدول العربية ذات الطبيعة املت�شابهة مع �أو�ضاعنا
االقت�صادية والتي ت�صل الن�سبة فيها �إىل ( )% 20وهو ما ي�ؤكد عدم
ا�ستغالل الطاقة ال�ضريبية املتاحة و�أت�ساع نطاق ظاهرتي التهرب
ال�ضريبي واجلمركي والتهريب.
ووفق ًا للم�ؤ�شرات املتقدم ذكرها ف�إن 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 احلفاظ على
معدل الإنفاق اال�ستثماري وفق ًا ملا هو خمطط �أو يف تقلي�ص عجز املوازنة.
6.6حمدودية ح�صيلة اخلزينة العامة من القطاعات الواعدة ويف مقدمتها
قطاع االت�صاالت الذي ميثل موردا هاما يف معظم دول العامل وهو ما
يتطلب اتخاذ اج��راءات ج��ادة وفعاله ملراجعة الت�شريعات التي حتكم األخوة/رئيس وأعضاء المجلس..
اعمال هذا القطاع ومبا ي�سهم يف تنويع م�صادر الدخل ويدعم ا�ستدامة �إن التحديات التي �سبق تناولها تتطلب من اجلميع وقفه جادة وم�سئولة ترقى
�إىل حجم وطبيعة تلك التحديات من خالل �إجراء معاجلات حقيقية ت�سهم
املالية العامة.
يف ت�صحيح تلك الإختالالت للحد من ت�أثريها ومبا يدعم من جهود التطوير
وبرامج الإ�صالح احلكومي.
األخوة/رئيس وأعضاء المجلس ..
فيما يتعلق بوحدات ال�سلطة املحلية فقد �أظهرت املراجعة والتقييم التي كما ال تفوتني الإ�شادة باللقاءات التي متت بني جمل�سكم املوقر واحلكومة
نفذها اجلهاز توا�ضع �أداء ا ألج�ه��زة التنفيذية لل�سلطة املحلية للمهام ب�ش�أن تعامل احلكومة مع تو�صيات املجل�س وما مت يف جل�سة املجل�س بتاريخ
والإخت�صا�صات املناطة بها يف خمتلف املجاالت ،وعلى وجه اخل�صو�ص يف 2009/11/1م من ت�أكيد على �ضرورة وجود �آلية وا�ضحة للتعامل مع
املجال املايل والتي الزالت تعاين من عدم القدرة على تنمية مواردها الذاتية تو�صيات املجل�س التي مت رفعها �إىل فخامة الأخ/رئي�س اجلمهورية حفظ اهلل
وهو ما ي�شري �إىل �أن �أدائها الزال دون الطموحات التنموية املتوخاه منها ،وقد �أثمرت تلك اجلهود احلميدة بتبني احلكومة لآلية للتعامل مع التو�صيات
نتيجة لالختالالت التي �صاحبت �أداء �أجهزة ومكونات ال�سلطة املحلية خالل ال�صادرة عن جمل�سكم املوقر والأخرى ال�صادرة عن جمل�س النواب والتي
�صدرت بقرار رئي�س جمل�س ال��وزراء رقم ( )4لعام 2010م و�إعماال له
العام املايل 2009م وما قبله و�أهمها:
1.1عدم البت يف الت�شريعات املتعار�ضة مع نظام ال�سلطة املحلية والبالغة �صدر قرار وزير �شئون جمل�سي النواب وال�شورى و�أمني عام جمل�س الوزراء
�أكرث من()70ت�شريع ًا ،حيث اقت�صرت م�شاريع التعديالت على عدد رقم ( )1ل�سنة 2010م ب�ش�أن ت�شكيل جلنة فنية م�شرتكة دائمة ملتابعة
وتقييم الإج��راءات احلكومية لتنفيذ التو�صيات ال�صادرة عن املجل�س..
حمدود منها دون ا�ستكمال الإجراءات الد�ستورية ب�ش�أنها.
2.2عدم متكني عدد من املجال�س املحلية يف املديريات من ممار�سة مهامها وكل ما مت كان وال يزال مو�ضع اهتمام ومتابعة اجلهاز كونه باجتاه ت�شكيل
واخت�صا�صاتها ب�صورة كاملة وفقا لأحكام قانون ال�سلطة املحلية و منظومة �أداء متجان�سة تقوم على �آليات تنفيذ متنوعة يف �ضوء خطوط
العالقة بني �سلطات الدولة جميعها التي ينظمها الد�ستور والقوانني النافذة
الئحته التنفيذية.
�3.3ضعف ال��دور الإ�شرايف للمجال�س املحلية وهيئاتها الإداري��ة يف متابعة وتقت�ضي وجود تلك الآليات بهدف الو�صول �إىل نتائج �إيجابية وملمو�سة.
عمليات حت�صيل املوارد املالية للوحدات الإداري��ة ومعاجلة االختالالت وجت�سيد ًا لهذا االهتمام �شارك اجلهاز يف الفعاليات التي نظمتها احلكومة
�أوال ب ��أول وترتب على ذلك �ضعف القدرة التمويلية لوحدات ال�سلطة ملناق�شة وتطوير الآلية احلكومية اجلديدة للتعامل مع تو�صيات املجل�سني,
املحلية حيث مل تزد عن()% 7.8من موازنة ال�سلطة املحلية واعتمادها و�سيعمل اجلهاز من موقعه كهيئة رقابية عليا ومن خالل االخت�صا�صات
وال�صالحيات الرقابية املخولة له على دعم هذا التوجه و�إ�ستمراريته من
على الدعم املقدم من ال�سلطة املركزية.
4.4ال تلبي موازنة ال�سلطة املحلية الطموحات التنموية للمجتمعات املحلية ،جهة وتفعيل عملية املتابعة من جهة �أخرى ومبا يتفق وال�سيا�سات الرقابية
حيث ال تتجاوز نفقاتها ( )% 17.9من �إجمايل الإنفاق العام كما �أن للجهاز وا�ستقالليته وحياد العاملني خا�صة و�أن جملة من تو�صيات املجل�سني
غالبيتها ومبا ن�سبته ( )% 75مقابل نفقات املرتبات وا ألج��ور بينما ذات �صلة مبخرجات اجلهاز الرقابية.
ا إلن�ف��اق الإ�ستثماري مل يتجاوز ن�سبته ( ،)% 15.7ورغ��م توا�ضع ويف الأخري �أكرر ال�شكر والتقدير للأخ الأ�ستاذ/عبد العزيز عبد الغني رئي�س
االنفاق اال�ستثماري اال ان �ضعف الكفاءة الإدارية يعيق اال�ستخدام الأمثل املجل�س والأخ��وة وا ألخ��وات �أع�ضاء املجل�س وجلانه الفنية متمني ًا للجميع
املزيد من النجاح والتقدم.
لالعتمادات املتاحة له ،ومن م�ؤ�شرات ذلك:
•ال �� �ص��رف ع�ل��ى م���ش��اري��ع غ�ي�ر م��درج��ة مب��وازن��ة ال �ع��ام 2009م وفق اهلل اجلميع ملا فيه خدمة ال�صالح العام
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مداخلة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أمام مجلس الشورى

لعدد()1450م�شروع ًا ب�إجمايل مبلغ()10مليار ريال ،يف حني مل
يتم تنفيذ عدد()3351م�شروع ًا مدرج ًا باملوازنة بلغت �إعتماداتها
املقدرة()19مليار ريال.
•تعرث تنفيذ()241م�شروع ًا بلغ �إجمايل ما �سبق �صرفه عليها ()3.3
مليار ريال و مبلغ (�)46.7ألف دوالر �أمريكي.
اجلدير بالإ�شارة ان من أ�ه��م �أ�سباب االختالالت التي �صاحبت والزال��ت
اداء اجهزة ومكونات نظام ال�سلطة املحلية يتمثل يف �سلبية التعامل مع تلك
االختالالت من قبل اجلهات ذات العالقة مركزي ًه كانت او حملية .وذلك ما
يعيق تهيئة تلك اجلهات للتعاطي االيجابي مع يرتتب على قيام نظام ال�سلطة
املحلية من �أو�ضاع جديدة.
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نحو المزيد من تنسيق الجهود
والشراكة لحماية المال العام

عقد اجتماع بين الجهاز المركزي
للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية
العليا لمكافحة الفساد

متابعة :ح�ســــــــــني �شيـــــخ بارجــــاء
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�إدراك ��ا م��ن قيادتي اجل�ه��از امل��رك��زي للرقابة
واملحا�سبة والهيئة الوطنية العليا ملكافحة الف�ساد
بعظم امل�سئولية وامل�ه��ام امللقاة على عاتقهما
ويف طليعة تلك املهام توفري احلماية للأموال
واملمتلكات العامة و�إنطالق ًا من م�ضامني قانون
اجل �ه��از رقم()39ل�سنة1992م والئ�ح�ت��ه
التنفيذية والقانون رقم ( )39ل�سنة2006م
ب�شان مكافحة الف�ساد والئحته التنفيذية ،وت�أكيد ًا
على �أن م�س�ألة مكافحة الف�ساد تتطلب قدرا عاليا
من التن�سيق والتوا�صل بينهما واحلاجة املا�سة
لقدرات و�إمكانيات و�صالحيات كل جهة.
فقد ع�ق��دت ق �ي��ادات اجل�ه��از امل��رك��زي للرقابة
وامل�ح��ا��س�ب��ة وال�ه�ي�ئ��ة ال��وط�ن�ي��ة العليا ملكافحة
الف�ساد مبقر اجلهاز اجتماعا م�شرتكا بينهما
يوم الثالثاء املوافق2011/2/15م برئا�سة
كل من �أ.د .عبداهلل ال�سنفي -رئي�س اجلهاز ،و
م .احمد الآن�سي  -رئي�س الهيئة الوطنية العليا
ملكافحة الف�ساد نوق�ش فيه با�ستفا�ضة جممل
املوا�ضيع التي من �ش�أنها تعزيز وتطوير عالقات
التعاون بني اجلهاز والهيئة ،حيث عك�س االجتماع
حر�ص قيادات اجلهاز والهيئة على �أهمية امل�ضي
قدما يف و�ضع ا آلل�ي��ات العملية املرنة التي من
�ش�أنها تلبية تطلعات كل من اجلهاز والهيئة يف
حتقيق ال�شراكة وتن�سيق جهودهما ودورهما مبا
من �ش�أنه اال�سهام يف حتقيق ا أله��داف املن�شودة
لكل من اجلهاز والهيئة ..واملتمثلة يف حماربة
الف�ساد بكافة �صوره و�أ�شكاله.
هذا وقد ركز االجتماع على مناق�شة املحاور التالية:
•املحور الأول :التن�سيق بني اجلهاز والهيئة،
ووالذي مت الت�أكيد فيه على �أهمية التن�سيق بني
اجلهاز والهيئة مبا من �ش�أنه حماية املال العام
الـعـدد  24-23مـار�س/يونيو 2011/م

مدير عام ال�شئون القانونية

والوقاية من الف�ساد.
•امل �ح��ور ال �ث��اين :يف جم��ال ت �ب��ادل املعلومات
والتقارير ،ويت�ضمن الت�أكيد على �أهمية تبادل
املعلومات املتعلقة بق�ضايا الف�ساد والعمل
على إ�ي�ج��اد ق��اع��دة البيانات التي متكن من
ا�ستخال�ص ظواهر الف�ساد واتخاذ القرارات
املنا�سبة ملكافحتها.
•املحور الثالث :تنفيذ املهام امل�شرتكة ،ويت�ضمن
القيام بتنفيذ مهام م�شرتكة بني اجلهاز والهيئة
نظرا خل�صو�صية ق�ضايا الف�ساد وما تتطلبه من
جهود وتنوع يف و�سائل التعاطي معها.
ح �ي��ث مت إ�ث� � ��راء ه� ��ذه امل� �ح ��اور ب��ال�ن�ق��ا��ش��ات
واملالحظات ..ومتت املوافقة على تلك املحاور
نظرا لأهميتها ،واعتبارها مبثابة برنامج عمل
لكل من اجلهاز والهيئة مع العمل
للفرتة القادمة ٍ
على ترجمة تلك املحاور يف خطة عمل اجلهاز
والهيئة ويف نف�س ال�سياق مت االتفاق على ت�شكيل

جلنة م�صغرة تتوىل و�ضع آ�ل�ي��ة عمل م�شرتكة
ملجاالت التعاون والتن�سيق على ان تبا�شر هذه
اللجنة �أعمالها ب��دءا م��ن ي��وم ال�سبت املوافق
2011/2/19م .كما مت االت �ف��اق يف هذا
االجتماع على ما يلي:
•عقد ل �ق��اءات م�شرتكة ك��ل ث�لاث��ة �أ��ش�ه��ر بني
اجلهاز والهيئة ،وكلما ا�ستدعى الأمر ذلك.
•متابعة الق�ضايا املحالة للنيابات وحماكم
الأموال العامة والتي �سبق ان تناولتها تقارير
اجلهاز الدورية وال�سنوية.
ختام ًا فقد مثل ه��ذا االجتماع فر�صة لقيادات
اجلهاز والهيئة لإعادة الت�أكيد على �ضرورة تعزيز
عالقاتهما نحو الأف�ضل وعلى اعتبار ان ذلك
�سيمثل دفعة قوية يف اجلهود الر�سمية وال�شعبية
يف عملية مكافحة الف�ساد.

تنفيذ ورشة عمل في الجهاز حول:

( الخبرات المكتسبة من خالل تقييم
إدارة المراجعة الداخلية)
متابعة� :أحـــمــــــــــــــد ال�شيبـــــــاين

مدير عام التعاون الفني

يف إ�ط ��ار ال�ت�ع��اون الفني ب�ين اجل �ه��از امل��رك��زي
للرقابة واملحا�سبة وامل�ؤ�س�سة الأملانية للتعاون
الفني  GIZوبرعاية الدكتور /عبد اهلل عبد
اهلل ال�سنفي رئي�س اجلهاز ،نظمت ور�شة عمل
حول(اخلربات املكت�سبة من خالل تقييم �إدارة
املراجعة الداخلية) كخطوة من خطوات تنفيذ
ن�شاط املراجعة الداخلية ال��ذي يعد مكون من
مكونات م�شروع التعاون الفني اليمني ا ألمل��اين
باجلهاز ،وذل��ك يوم الأرب�ع��اء املوافق  9مار�س
2011م وقد كان الهدف الرئي�س من الور�شة
هو(:عك�س جتربة ديوان مراجعة برلني يف جمال
تقييم املراجعة الداخلية يف اجلهات اخلا�ضعة
للرقابة وت�ق��دمي الت�صورات املثلى لعمل �إدارة
املراجعة الداخلية يف الديوان و اال�ستفادة من
التجربة و�إمكانية تنفيذها يف اجلهاز  ،ومبا يعزز
التعاون امل�شرتك بني الأجهزة الرقابية الأع�ضاء
يف املنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة املالية
واملحا�سبة –الإنتو�ساي).
وقد تناولت الور�شة املوا�ضيع الأ�سا�سية التالية:
•ا�ستعرا�ض خال�صة بنتائج اال�ستبيان املتعلقة
بتقييم �أو� �ض��اع �إدارة املراجعة الداخلية يف
اجلمهورية اليمنية؛ مع مناق�شة �إمكانية �إدراج
اال�ستبيان �ضمن منهجية اجلهاز ( دليل الأداء
الرقابي ال�شامل).
•عر�ض حمتويات القرار اجلمهوري رقم  5لعام
2010م ( ب�ش�أن �إعادة �إن�شاء وتنظيم وظيفة
املراجعة الداخلية بوحدات اجلهاز الإداري
للدولة والقطاعني العام واملختلط ).

•�أهم امل�ستجدات بعد �صدور القرار اجلمهوري
رقم  5لعام 2010م.
•الت�صورات املثلى ح��ول عمل �إدارة املراجعة
الداخلية ( ديوان املحا�سبة الأملاين االحتادي).
•�أ�سئلة توجيهية خا�صة بتنفيذ �أعمال املراجعة
(دي ��وان املحا�سبة ا ألمل ��اين  -والي��ة برلني)
خربات الدواوين العليا للرقابة و املحا�سبة يف�صياغة تقارير حول فعالية الرقابة الداخلية
من منظور منظمة الإنتو�ساي.
وق��د افتتح الور�شة ال��دك�ت��ور/ع�ب��داهلل عبداهلل
ال���س�ن�ف��ي – رئ�ي����س اجل �ه��از وح���ض��ر ال��ور��ش��ة
ا ألخ��وة نائب رئي�س اجلهاز ،والوكالء وعدد من
مدريري العموم ور�ؤ��س��اء املراقبات و مراجعي
اجلهاز يف الرئا�سة وفرعي الأمانة وحمافظة
�صنعاء و الأخوة امل�شاركني يف الربنامج التدريبي
اخلا�ص باملراجع الداخلي املعتمد ،حيث بلغ عدد
امل�شاركني يف الور�شة ( )76م�شارك ًا.
ويف ختام الور�شة خرج امل�شاركون مبجموعة من
التو�صيات �أهمها:
•��ض��رورة ا إل� �س��راع يف ا�ستكمال مهام اللجنة
الفنية للمراجعة الداخلية ومب��ا م��ن �ش�أنه
�إ�صدار الدليل و الإر�شادات الالزمة لأداء �إدارة
املراجعة الداخلية.
•��ض��رورة ح��ث ا ألط ��راف املعنية ( اجل�ه��از –
املالية – اخلدمة املدنية) علي متابعة �إن�شاء
�إدارات املراجعة وفق ًا ملا ن�ص عليه القرار
اجلمهوري رقم  5لعام 2010م.
• إ�ح��ال��ة اال�ستبيان �إىل جلنة الأدل��ة واملرا�شد

ملراجعته و �إ�ضافته �ضمن دليل االداء الرقابي
ال�شامل اخلا�ص باجلهاز على �أن ي�صدر به
قرار من رئي�س اجلهاز.
•تبني اللجنة الفنية للمراجعة الداخلية برنامج
�شامل للتعريف بالقرار اجلمهوري رقم ()5
ل�سنة 2010م ب�ش�أن وظيفة املراجعة الداخلية
و أ�ه�م�ي��ة �إدارة امل��راج�ع��ة ال��داخ�ل�ي��ة والأدل ��ة
والإر�شادات املتعلقة ب�أداء هذه الوحدة الهامة
وذلك من خالل:
 عقد �سل�سلة من الور�ش التعريفية للقيادات
الإدارية و العاملني باملراجعة الداخلية.
 �إمكانية قيام املعهد املايل و مركز التدريب
باجلهاز بعقد �سل�سلة من الدورات حول دليل
�إجراءات املراجعة الداخلية.
ج��دي��ر ب��ا إل� �ش��ارة �إىل ان��ه مت يف ب��داي��ة الور�شة
�إلقاء ع��دد من الكلمات من قبل قيادة اجلهاز
وم��دي��ر م�شروع التعاون الفني اليمني الأمل��اين
باجلهاز وك��ذا املنظمني للور�شة ،ه��ذا وك��ان قد
�أكد الدكتور/عبداهلل عبداهلل ال�سنفي  -رئي�س
اجلهاز يف الكلمة التي �ألقاها على �ضرورة حر�ص
اجلميع على تنفيذ خمرجات الور�شة و كذا متابعة
التو�صيات التي �ستخرج بها الور�شة من قبل جلنة
ت�سيري امل�شروع والعمل على تنفيذها.
الـعـدد  24-23مـار�س/يونيو 2011/م
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أنشطة وفعاليات

إحصائية حول:
أنشطة التدريب خالل النصف األول
من عام 2011م
ان االهتمام بالتدريب يعد من �أولويات جوانب التطوير وتنمية امل��وارد
الب�شرية التي حر�صت قيادات اجلهاز على االل�ت��زام بها مبا تقدمه من
خالل اخلطة التدريبية ال�سنوية لتطوير مهارات وقدرات منت�سبني اجلهاز
�سعيا لتحقيق ا أله��داف الرقابية للجهاز ،ويف هذا ال�ش�أن فانه برغم ما
يعانيه مركز التدريب من �صعوبات� ..إال انه متكن خالل الن�صف الأول من
العام2011م من تنفيذ عدد من الأن�شطة التدريبية ،وفق ًا خلطة التدريب
ن�ستعر�ض من خالل اجلدول التايل �أهم وابرز هذه الأن�شطة.
جدير بالإ�شارة �إىل ان البيانات التي ا�شتمل عليها هذا اجلدول ال متثل كافة
الأن�شطة والفعاليات التدريبية ،و�إمنا هي �أهمها ،كما ان هناك ور�شة عمل
حول املراجعة الداخلية يف اجلمهورية اليمنية نفذت يوم2011/3/9م،

وقد مت �إعداد تقرير م�ستقل حول نتائجها �سين�شر يف هذا العدد.
علما بان الربنامج التدريبي حول (الرقابة على املناق�صات واملزايدات)
والربنامج التدريبي (�ضريبة الدخل و�ضريبة املبيعات) من الربامج التي
ا�شتمل عليها اجلدول التايل قد مت الرتتيب والإعداد والتنفيذ لها بالتن�سيق
مع الهيئة العليا للمناق�صات واملزايدات وم�صلحة ال�ضرائب.
ومما ال �شك فيه بان هذه الربامج التدريبية قد مكنت الإخ��وة امل�شاركني
فيها من اكت�ساب املهارات والكفاءة املطلوبة لأداء �أعمالهم ومبا يحقق
�أهداف اجلهاز الرقابية وفقا لأف�ضل املعايري املهنية املعمول بها ومبا يواكب
التغريات يف بيئة املراجعة القانونية واملهنية ومتابعة كل جديد ي�صدر عن
اجلهات ذات العالقة واملنظمات املهنية الإقليمية والدولية.

األنشطة التي نفذها مركز التدريب خالل الفترة من 2011/07/6 – 01/01م
ا�سم الربنامج

م

مكان التنفيذ

تاريخ التنفيذ

الفرتة/يوم

الرئا�سة

2/23-19

5

الرئا�سة
الرئا�سة
الرئا�سة
احلديدة
الرئا�سة

8 3/14-5
5
3/9-5
10 3/16-5
10 3/23-12
8 4/4-3/26

20
17
24
15
23

 7حمو �أمية احلا�سوب
� 8أ�ساليب الرقابة يف �إعداد اخلطط
 9تخطيط عملية املراجعة

رئا�سة
رئا�سة
رئا�سة

4/13-2
4/13-9
4/27-23

10
5
5

17
19
25

 10مهارات و�إعداد و�صياغة التقارير مج2
 11الرقابة على املناق�صات

الرئا�سة
الرئا�سة

5/11-7
5/11-7

5
5

22
157

� 12ضريبة الدخل و�ضريبة املبيعات

رئا�سة

7/6-2

5

151

 1تنمية املهارات املكتبية
2
3
4
5
6

رقابة الأداء مج1
مهارات و�إعداد �صياغة والتقارير مج1
COBIT
مهني �أ�سا�سي 1-3-2
رقابة الأداء مج2

48
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معاييــــــر

القرار الجمهوري رقم ( )226لسنة 2010م
بشأن الالئحة التنفيذية للقانون رقم ( )1لسنة 2010م

بشأن مكافحة غسل األموال
وتمويل اإلرهاب

في إطار سياسة مجلة الرقابة الهادفة إلى رفع مستوى الوعي الرقابي بين منتسبي الجهاز وأثره في الوحدات
المشمولة برقابة الجهاز تواصل مجلة الرقابة نشر القوانين والتشريعات التي تصدر حديث ًا ،والتي لها صلة بشكل
مباشر أو غير مباشر بالعمل الرقابي للجهاز ،أو تلك التي لها عالقة بصفة عامة بأعمال وأنشطة بعض الوحدات أو كل
الوحدات المشمولة برقابة الجهاز ،وذلك إيمانا منها بأهمية المتابعة واإللمام المستمر من قبل المراجعين بمتطلبات
العمل الرقابي ،ومواكبة أي مستجدات ذات طبيعة رقابية ..هذا من جانب ،ومن جانب آخر ..العمل على تعميم الفائدة في
أوساط الوحدات المشمولة برقابة الجهاز أو لدى المهتمين ،وفي هذا الشأن سبق للمجلة نشر القرار الجمهوري رقم ()5
لسنة2010م بشأن وظيفة المراجعة الداخلية ثم القانون رقم( )1لسنة2010م بشأن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
وفي هذا العدد يسر مجلة الرقابة أن تعيد نشر نص القرار الجمهوري رقم ( )226لسنة2010م بشأن الئحة القانون رقم
( )1لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،وهو على النحو التالي:

رئي�س اجلمهورية :
بعد االطالع على د�ستور اجلمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم ( )1ل�سنة 2010م ب�ش�أن مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب .
وعلى القرار اجلمهوري رقم()50ل�سنة 2007م بت�شكيل احلكومة وت�سمية �أع�ضائها وتعديالته.
وبناء على عر�ض اللجنة الوطنية ملكافحة غ�سل االمول ومتويل االرهاب.
وبعد موافقة جمل�س الوزراء .
 //قـــــــرر //
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مادة( :)1ت�سمى هذه الالئحة بـ(الالئحة التنفيذية للقانون رقم ()1
ل�سنة 2010م ب�ش�أن مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب).
مادة( :)2لأغرا�ض تطبيق �أحكام هذه الالئحة يق�صد بالألفاظ والعبارات
الواردة �أدناه املعاين املبينة �أمام كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى
�آخر �أو دلت القرينة على خالف ذلك:
اجلمهوريــة:
اجلمهورية اليمنية .
البنك املركزي :البنك املركزي اليمني .
حمافظ البنك املركزي اليمنى .
املحافـــظ :
اللجنة الوطنية ملكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب.
اللجنــــة :
وحدة جمع املعلومات املالية.
الوحـــدة :
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القانون رقم ( )1ل�سنة 2010م ب�ش�أن مكافحة غ�سل
القانـــون :
الأموال ومتويل الإرهاب.
الأ�صول �أيا كان نوعها مادية كانت �أو معنوية ،منقولة �أو
		
الأمـــوال:
ثابتة ،والعمالت بجميع �أنواعها �أجنبية �أو حملية ،والأوراق املالية والتجارية
وال�صكوك وامل�ستندات التي تثبت متلك الأموال �أو �أي حق متعلق بها ،وغريها
من الإيرادات �أو القيم النا�شئة �أو التي تنتج من هذه الأ�صول .
الأم��وال الناجتة �أو العائدة بطريقة مبا�شرة �أو غري
املتح�صــالت:
مبا�شرة من ارتكاب �أي جرمية م�شمولة يف القانون .
غ�سل الأموال :هو الفعل املحدد يف املادة ( )3من القانون.
متويل الإرهاب :هو الفعل املحدد يف املادة ( )4من القانون.
امل�ؤ�س�سات املالية :هي تلك التي متار�س �أي�� ًا من الأن�شطة �أو العمليات
ل�صالح العمالء �أو حل�سابهم �أيا كان �شكلها القانوين و�سواء �أكانت تتخذ
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�شكل �شركة �أم من�ش�أة فردية والتي متار�س الأعمال التالية:
�أ -قبول الودائع بجميع �أنواعها.
ب -منح االئتمان بجميع �أنواعه.
ج -الت�أجري التمويلي.
د -حتويل الأموال.
ه� -صرف العمالت وا�ستبدالها.
و� -إ�صدار �أدوات الدفع بكافة �أنواعها ومن ذلك بطاقات الدفع واالئتمان
وال�شيكات وال�صكوك و�أي �أعمال م�صرفية �أخ��رى من�صو�ص عليها يف
القانون التجاري النافذ.
ز -ال�ضمانات والتعهدات املالية مبا يف ذلك التمويل العقاري والتخ�صيم.
ح -التعامل يف �أدوات ال�سوق النقدي و�سوق ر�أ�س املال بيعا و�شراء مبا يف ذلك
التعامل يف العمالت الأجنبية وفى �أ�سواق ال�صرف الآنية والآجلة.
ط -التعامل يف الأوراق املالية مبا يف ذلك �أذون اخلزانة.
ي -تقدمي اخلدمات الإدارية واال�ست�شارية للمحافظ اال�ستثمارية وخدمات
�أمناء اال�ستثمار.
ك� -إدارة وحفظ الأوراق املالية والأ�شياء الثمينة.
ل -الت�أمني على احلياة و�أية منتجات ت�أمينية �أخرى ذات عن�صر ا�ستثماري.
م -الأن�شطة املالية الأخرى التي ي�صدر بتحديدها قرار من رئي�س جمل�س
الوزراء بناء على اقرتاح اللجنة.
امل�ؤ�س�سات غري املالية واملهن املُع َّينة:
ه��ي تلك ال��ت��ي مت��ار���س �أي��� ًا من
الأن�شطة �أو العمليات ل�صالح العمالء �أو حل�سابهم �أيا كان �شكلها القانوين
و�سواء كانت تتخذ �شكل �شركة �أو من�ش�أة فردية ،ويق�صد بها مايلي:
�أ� -سم�سرة العقارات.
ب -جتار املعادن الثمينة �أو الأحجار الكرمية وكتاب و�أمناء التوثيق.
ج -الذين يزاولون ن�شاط املحاماة �أو املحا�سبة (التدقيق) من خـ ــالل
مكاتب خ ـ ـ ـ ــا�صة.
د -مقدمي خدمات ت�أ�سي�س ال�شركات والأن�شطة امللحقة بها.
ه -الأ�شخا�ص الذين ميار�سون �أي ًا من الأن�شطة الأخرى التي ي�صدر بتحديدها
قرار من رئي�س جمل�س الوزراء بناء على اقرتاح اللجنة.
جهات الرقابة والإ�شراف :هي اجلهات الآتية كل يف نطاق اخت�صا�صها:
�أ) اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة
ب) البنك املركزي اليمني.
ج) وزارة ال�صناعة والتجارة
د) وزارة االت�صاالت وتقنية املعلومات
ه) الهيئة العامة للأرا�ضي وامل�ساحة والتخطيط العمراين.
و) الهيئة اليمنية للموا�صفات واملقايي�س
ز) وزارة العدل.
ح) وزارة ال�شئون االجتماعية والعمل.
ط) م�صلحة اجلمارك.
ي) �أية جهة �أخرى ي�صدر قرار من رئي�س جمل�س الوزراء باخت�صا�صاتها
كجهة رقابة �أو �إ�شراف على �أي من �أن�شطة امل�ؤ�س�سات املالية �أو غري املالية

امل�شار �إليها �سابق ًا بناء على اقرتاح اللجنة.
امل�ستفيد احلقيقي :هو ال�شخ�ص الطبيعي �صاحب امللكية �أو ال�سيطرة
الفعلية على العميل �أو الذي تتم العملية حل�سابه �أو مل�صلحته �أو وفقا لإرادته.
الأفراد املعر�ضون للمخاطر بحكم منا�صبهم :الأ�شخا�ص الذين ي�شغلون �أو
�شغلوا وظيفة عامة عليا يف دولة �أجنبية مثل رئي�س دولة �أو حكومة �أو �سيا�سي
بارز �أو قا�ض �أو ع�سكري �أو من�صب حكومي رفيع امل�ستوى �أو �شخ�صيات
بارزة يف حزب �سيـ ـ ــا�سي وي�شمل ذلك �أفراد عائالت ه�ؤالء الأ�شخا�ص حتى
الدرجة الثالثة.
احلجــــــــــز:
حظر �إحالة الأموال �أو املمتلكات الأخرى �أو حتويلها �أو
الت�صرف فيها �أو نقلها ا�ستنادا �إىل قرار �صادر عن حمكمة ،وملدة �سريان
ذلك القرار وتبقى الأموال �أو املمتلكات الأخرى املحجوزة ملكا للأ�شخا�ص
الذين كانت لهم م�صلحة يف تلك الأموال �أو املمتلكات وقت احلجز ،وتتوىل
�إدارتها ال�سلطة الق�ضائية .
التجميـــــــد:
احلظر امل�ؤقت لنقل الأم��وال �أو املمتلكات الأخ��رى �أو
ً
حتويلها �أو الت�صرف فيها ا�ستنادا �إىل قرار �صادر عن حمكمة �أو �سلطة
خمت�صة وملدة �سريان ذلك القرار وتبقى الأموال �أو املمتلكات املجمدة ملكا
للأ�شخا�ص الطبيعية �أو االعتبارية الذين كانت لهم م�صلحة يف تلك الأموال
�أو املمتلكات وقت جتميدها ،ويجوز �أن توا�صل �إدارتها امل�ؤ�س�سة املالية.
العميل العابر :هو العميل الذي ال تربطه عالقة م�ستمرة مع امل�ؤ�س�سة
املالية �أو غري املالية.
العالقة امل�ستمرة :هي العالقة املالية �أو التجارية التي يتوقع عند ن�ش�أتها
�أن متتد لفرتة زمنية و�أن تت�ضمن عمليات متعددة ،وت�شمل العالقة امل�ستمرة
�أي عالقة جتارية �أو مهنية ذات �صلة ب�أحد الأن�شطة ال��واردة يف تعريف
امل�ؤ�س�سات املالية وامل�ؤ�س�سات غري املالية متى توقعت امل�ؤ�س�سة �أن متتد
العالقة لفرتة من الزمن.
امل�صـــادرة:
التجريد النهائي من امللكية بحكم ق�ضائي بات.
امل�ؤ�س�سة املالية اجلوفاء :امل�ؤ�س�سة املالية التي لي�س لها وجود مادي يف الدولة
التي ت�أ�س�ست فيها وح�صلت على ترخي�صها منها ،والتي ال تتبع �أي جمموعة
خدمات مالية خا�ضعة لإ�شراف موحد فعال.
الوجود املادي :يتوفر الوجود املادي للم�ؤ�س�سة املالية من خالل:
�أ) وجود مقر عمل ثابت ال�ستقبال العمالء ،وال يكتفي مبجرد وكيل حملي �أو
موظفني من م�ستوى منخف�ض .
ب) وجود �إدارة فعلية .
ج) االحتفاظ ب�سجالت للعمليات.
د) اخل�ضوع للتفتي�ش من قبل اجلهات الرقابية والإ�شرافية �سواء يف البلد
الذي �أ�س�ست فيه �أو يف البلد الذي متار�س ن�شاطها فيه.
العناية الواجبة :ب��ذل اجل��ه��د للتعرف على ه��وي��ة العميل وامل�ستفيد
احلقيقي والتحقق منها واملتابعة املتوا�صلة للعمليات التي تتم يف �إطار عالقة
م�ستمرة بالإ�ضافة �إىل التعرف على طبيعة العالقة امل�ستقبلية فيما بني
امل�ؤ�س�سة املالية �أو امل�ؤ�س�سة غري املالية واملهن املعينة والعميل والغر�ض منها.
املنظمة غري الهادفة للربح� :أي �شخ�ص اعتباري من�ش�أ وفق ًا لأحكام القوانني
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النافذة يكون غر�ضه الأ�سا�سي تقدمي خدمات اجتماعية �أو تطوعية دون �أن
ي�ستهدف من ن�شاطه جني الربح �أو اقت�سامه �أو حتقيق منفعة �شخ�صية،
ويقوم بجمع �أو �صرف �أموال لأغرا�ض خريية �أو دينية �أو ثقافية �أو تعليمية
�أو اجتماعية.
العميل غري املقيم :ال�شخ�ص الطبيعي �أو االعتباري الذي يقيم �أو مقره
عادة خارج اجلمهورية �أو الذي مل يكمل مدة �سنة من �إقامته داخل اجلمهورية
بغ�ض النظر عن جن�سية هذا ال�شخ�ص وال ينطبق ذلك على الأفراد الذين
لهم ن�شاط اقت�صادي دائم و�سكن دائم داخل اجلمهورية حتى ولو �أقاموا بها
ب�شكل متقطع.

الف�صل الثاين

(جرائم غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب)
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 - 12تهريب الآثار واملخطوطات التاريخية.
 - 13تزييف العالمات التجارية وال�سلع واالجتار فيها.
 - 14اجلرائم البيئية.
 - 15جرائم التحايل على الأ�سواق املالية واالجتار يف �أدوات ال�سوق بنا ًء
على معلومات غري معلنة.
 - 16اجلرائم املن�صو�ص عليها يف قانون مكافحة جرائم التقطع
واالختطاف كتزعم ع�صابة االختطاف والتقطع ونهب املمتلكات العامة
�أو اخلا�صة بالقوة �أو القيام بخطف الأ�شخا�ص �أو االعتداء عليهم �أو
ال�سعي لدى دولة �أجنبية �أو ع�صابة للقيام بتلك الأعمال �أو اختطاف
و�سائل النقل اجلوية �أو الربية �أو البحرية �أو احتجاز الأ�شخا�ص كرهائن
للت�أثري على ال�سلطات العامة �أو على �أدائها لأعمالها �أو احل�صول منها
على منفعة �أو مزية من �أي نوع �أو االعتداء على الأفراد القائمني على
مكافحة هذه اجلرائم �أو على �أقاربهم.
ب .كل من �شرع �أو حر�ض �أو عاون على ارتكاب �أي من الأفعال الواردة يف
الفقرة (�أ) من هذه املادة.
مادة( :)4جترمي متويل الإرهاب:يعد مرتكبا جلرمية متويل الإرهاب كل من:
�أ .يجمع �أو يقدم �أمواال ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر وب�أي و�سيلة كانت مع
علمه ب�أنها �ست�ستخدم كليا �أو جزئيا ،يف متويل ارتكاب الأعمال التالية:
� - 1أي فعل من �أفعال العنف �أو التهديد به �أيا كانت بواعثه �أو �أغرا�ضه،
يقع تنفيذا مل�شروع �إجرامي فردى �أو جماعي ،ويهدف �إىل بث الرعب
بني النا�س �أو ترويعهم ب�إيذائهم وتعري�ض حياتهم �أو حريتهم �أو �أمنهم
للخطر �أو �إحل��اق ال�ضرر بالبيئة �أو ب�أحد املرافق �أو الأم�لاك العامة
�أو اخلا�صة� ،أو احتاللها �أو اال�ستيالء عليها� ،أو تعري�ض �أحد املوارد
الوطنية للخطر �أو �إجبار حكومة �أو منظمة دولية على القيام ب�أي عمل
غري م�شروع �أو االمتناع عن �أي عمل م�شروع .
� - 2أي فعل ي�شكل جرمية تندرج يف نطاق �إحدى االتفاقيات �أو املعاهدات
ذات ال�صلة والتي تكون اجلمهورية قد �صادقت �أو ان�ضمت �إليها.
� - 3أي فعل ي�شكل جرمية من�صو�ص عليها يف قانون مكافحة جرائم
االختطاف والتقطع.
ب .كل من �شرع يف ارتكاب �أو �شارك �أو حر�ض �أو عاون على ارتكاب �أي من
الأفعال الواردة يف الفقرة (�أ) من هذه املادة .
وال تعد من اجلرائم امل�شمولة يف هذه املادة حاالت الكفاح مبختلف الو�سائل
�ضد االحتالل الأجنبي والعدوان ،وذلك من �أجل التحرر وتقرير امل�صري وفق ًا
ملبادئ القوانني الدولية ،وال يعترب من هذه احلاالت كل فعل مي�س بالوحدة
الرتابية لأي من الدول العربية.

مادة( :)3جترمي غ�سل الأموال :
�أ .يعد مرتكبا جلرمية غ�سل الأموال كل من يرتكب فع ًال �أو ميتنع عن فعل
ينطوي على اكت�ساب �أموال �أو حيازتها �أو الت�صرف فيها �أو نقلها �أو �إدارتها
�أو حفظها �أو ا�ستبدالها �أو �إيداعها �أو ا�ستثمارها� ،أو التالعب يف قيمتها
�أو يف حركتها �أو حتويلها ،بق�صد �إخفاء �أو متويه م�صدرها �أو الطبيعة
احلقيقية لها �أو مكانها �أو كيفية الت�صرف فيها �أو مبلكيتها �أو احلقوق
املتعلقة بها ،وذل��ك متى كانت ه��ذه الأم���وال متح�صله من جرمية من
اجلرائم التالية �سواء وقعت اجلرمية داخل اجلمهورية �أو خارجها ،ويجب
�أن يتحقق فيها العلم والإرادة واللذين ميكن ا�ستخال�صهما من الأفعال
الواقعية التي يقوم بها مرتكب اجلرمية:
 - 1جرائم ال�سرقة واختال�س الأموال العامة �أو اال�ستيالء عليها بو�سائل احتيالية
�أو الر�شوة وخيانة الأمانة املن�صو�ص عليها يف قانون اجلرائم والعقوبات.
 - 2جرائم تزوير املحررات الر�سمية والعرفية ،وتزييف النقود الورقية
واملعدنية وترويج عملة مزيفة �أو غري متداولة ،وتزييف الأختام والأ�سناد
العامة وما يف حكمها واجلرائم املا�سة باالقت�صاد الوطني املن�صو�ص
عليها يف قانون اجلرائم والعقوبات.
 - 3جرائم اال�ستيالء على �أم���وال خا�صة من�صو�ص عليها يف قانون
اجلرائم والعقوبات.
 - 4اجلرائم املن�صو�ص عليها يف قانون مكافحة الف�ساد.
 - 5جرائم التهرب ال�ضريبي والتهريب اجلمركي .
 - 6جرائم اال�سترياد واالجتار بالأ�سلحة .
 - 7جرائم زراعة وت�صنيع النباتات واملواد املخدرة واالجتار بها يف الداخل
�أو ت�صديرها للخارج وكذا �إدخال اخلمور �إىل البالد من اخلارج �أو ت�صنيعها
الف�صل الثالث
واالجتار بها وغري ذلك من الأن�شطة املحرمة ً
�شرعا كالبغاء والقمار.
(واجبــــــات امل�ؤ�س�ســــــات املالية وامل�ؤ�س�ســـــــات غري املالية
 - 8الع�ضوية يف جماعة �إجرامية منظمة.
 - 9اال�ستغالل اجلن�سي للأطفال واالجتار بالب�شر.
واملهن املعينة)
 - 10االجتار يف الأ�شياء املتح�صلة عن جرائم ال�سرقة.
مادة( :)5يحظر مزاولة �أي من �أن�شطة امل�ؤ�س�سات املالية وامل�ؤ�س�سات غري
املالية واملهن املعينة الواردة يف املادة ( )2من القانون دون احل�صول على
 - 11تهريب الأ�شخا�ص واملهاجرين.
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�أو ًال :الأفراد :

 .1اال�سم الرباعي مع اللقب للعميل.
 .2النوع ( ذكر� /أنثى).
 .3اجلن�سية.
 .4رقم امل�ستند الر�سمي لإثبات ال�شخ�صية ونوعه.
 .5البطاقة ال�شخ�صية �أو العائلية �أو جواز ال�سفر لغري اليمنيني� ،شريطة
�أن يكون لديه �إقامة �سارية املفعول يف اجلمهورية ،مع االحتفاظ ب�صورة
منها بعد التوقيع عليها من قبل املوظف املخت�ص ب�أنها مطابقة للأ�صل.
 .6حمل الإقامة.
 .7م�ستند يحدد حمل الإقامة مثل �إحدى فواتري املرافق العامة �أو �أيه
و�سيلة �أخرى ممكنة.
 .8رقم الهاتف /الفاك�س.
 .9عنوان الربيد الإلكرتوين ( �إن وجد).
 .10تاريخ ومكان امليالد.
 .11املهنة �أو الوظيفة .
 .12جهة وعنوان العمل.
� .13أ�سماء وبيانات الأ�شخا�ص امل�صرح لهم بالتعامل مع احل�ساب

ثاني ًا  :الأ�شخا�ص االعتبارية :

 .1ا�سم املن�ش�أة.
 .2عنوان املن�ش�أة .
 .3رقم الهاتف /الفاك�س.
� .4صورة من النظام الداخلي للمن�ش�أة.
 .5ا�سم وعنوان املالك و�أ�سماء وعناوين ال�شركاء الذين تزيد ملكيات كل
منهم عن  % 10من ر�أ�س مال املن�ش�أة.
� .6صورة طبق الأ�صل من النظام الأ�سا�سي والعقد االبتدائي وقرار الرتخي�ص.
� .7صورة طبق الأ�صل من ال�سجل التجاري.
� .8أ�سماء املديرين املفو�ضني بالتوقيع عن املن�ش�أة.
 .9مناذج التوقيع للأ�شخا�ص امل�صرح لهم بالتعامل مع احل�ساب.
 .10تقدمي �إق��رار خطي من العميل يبني فيه هوية امل�ستفيد احلقيقي
ويت�ضمن ا�سمه بالكامل ولقبه وحمل �إقامته وبيانات عن و�ضعه املايل.
 .11قرار رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة �أو امل�سئول الإداري بفتح احل�ساب،
ومن له احلق يف التعامل على احل�ساب (مع التعرف عليه).
ثالث ًا :ال�شركات امل�ساهمة:

� .1أ�سماء وعناوين رئي�س جمل�س الإدارة واملدير العام واملدير املايل .
 .2املتطلبات والوثائق الواردة يف الفقرة ثاني ًا من هذه املادة .

رابع ًا :املنظمات غري الهادفة للربح :

يجب على امل�ؤ�س�سات املالية عدم فتح �أية ح�سابات للمنظمات غري الهادفة
للربح �إال بعد تقدمي الوثائق والبيانات التالية :
 .1خطاب �صادر من وزارة ال�شئون االجتماعية والعمل ي�ؤكد �شخ�صيتها
وال�سماح لها بفتح احل�سابات البنكية .
� .2صورة طبق الأ�صل من النظام الأ�سا�سي .
� .3صورة طبق الأ�صل من الرتخي�ص .
 .4ا�سم املنظمة و�شكلها القانوين .
 .5عنوان املقر الرئي�سي والفروع.
 .6رقم الهاتف �أو الفاك�س.
 .7الغر�ض من التعامل وم�صادر �أموالها وا�ستخداماتها و�أية بيانات �أخرى
تطلبها ال�سلطات املخت�صة.
� .8أ�سماء املفو�ضني بالتوقيع عن املنظمة وعناوينهم.
ً
 .9مناذج توقيعات الأ�شخا�ص امل�صرح لهم بالتعامل مع احل�ساب وفقا ملا
يرد من وزارة ال�شئون االجتماعية والعمل.
مادة( :)9يف حال تعامل �شخ�ص مع امل�ؤ�س�سة املالية �أو امل�ؤ�س�سة غري املالية
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ترخي�ص م�سبق من اجلهات املخت�صة وفق ًا لأحكام القوانني النافذة.
مادة( :)6ال يجوز للم�ؤ�س�سات املالية �أن تتعامل �أو �أن ت�ستمر يف التعامل
مع �أية م�ؤ�س�سة مالية �أخرى جوفاء ،وال يجوز للم�ؤ�س�سات املالية التعامل مع
م�ؤ�س�سات مالية نظرية تقدم خدماتها للم�ؤ�س�سات املالية املحظورة عاملي ًا مبا
فيها امل�ؤ�س�سات املالية اجلوفاء .
مادة( :)7تلتزم امل�ؤ�س�سات املالية وامل�ؤ�س�سات غري املالية واملهن املعينة
باتخاذ �إجراءات العناية الواجبة للتعرف على هوية العمالء وامل�ستفيدين
احلقيقيني وعلى الأخ�ص يف احلاالت التالية:
�أ .عند �إن�شاء عالقات عمل م�ستمرة .
ب .عند القيام بعملية لعميل عابر تزيد قيمتها عن مليون ريال ميني �أو ما
يعادلها من العمالت الأخرى ومبا ي�شمل احلاالت التي تتم فيها املعامالت
يف �صورة عملية واحدة �أو عمليات متعددة تبدو مرتبطة مع بع�ضها البع�ض.
ج .عند �إجراء معامالت عر�ضية لعميل عابر يف �صورة حتويالت برقية تزيد
قيمتها عن مائتي �ألف ريال �أو ما يعادلها من العمالت الأخرى .
د .عند وجود ا�شتباه يف حدوث جرمية غ�سل �أموال �أو متويل �إرهاب بغ�ض
النظر عن �أي مبالغ مبينة يف هذه الالئحة.
ه .عند وج��ود �شك ب�ش�أن م��دى دق��ة �أو كفاية �أو �صحة البيانات التي مت
احل�صول عليها م�سبق ًا بخ�صو�ص حتديد هوية العمالء.
مادة( :)8تلتزم امل�ؤ�س�سات املالية وامل�ؤ�س�سات غري املالية واملهن املعينة
– ح�سب طبيعة احلال  -بعدم االحتفاظ بح�سابات جمهولة �أو ب�أ�سماء
وهمية للعمالء وتلتزم ببذل العناية الواجبة للتعرف على هوية العمالء من
الأ�شخا�ص الطبيعيني �أو االعتباريني والتحقق منها ،وكذا التعرف على هوية
امل�ستفيدين احلقيقيني واتخاذ تدابري معقولة للتحقق منها ويجب عليها
ا�ستيفاء الوثائق والبيانات التالية :

وامل�ستندات الدالة على ذلك وجن�سياتهم ( �إن وجدوا).
� .14أ�سماء وعناوين وبيانات املمثلني القانونيني للأ�شخا�ص ناق�صي �أو
عدميي الأهلية ،وامل�ستندات الدالة على ذلك.
 .15ا�سم امل�ستفيد احلقيقي من احل�ساب.
 .16توقيع العميل.
 .17الغر�ض من التعامل على احل�ساب.
 .18تعهد العميل بتحديث بياناته فور حدوث �أي تغيريات بها �أو عند طلب
امل�ؤ�س�سة املالية لذلك.
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واملهن املعينة بالوكالة عن العميل ,يجب الت�أكد من وجود وكالة قانونية �أو
تفوي�ض معتمد مع �ضرورة االحتفاظ بالوكالة وبالتفوي�ض �أو بن�سخة طبق
الأ�صل بالإ�ضافة �إىل �ضرورة التعرف على هوية الوكيل واملوكل والتحقق منها
طبق ًا للإجراءات املن�صو�ص عليها يف هذه الالئحة.
مادة( :)10يجب على امل�ؤ�س�سات املالية تطبيق �إجراءات التحقق من هوية
العمالء و�إجراءات العناية الواجبة على امل�ؤ�س�سات املالية والبنوك املرا�سلة
عند �إن�شاء عالقة عمل معها كما يجب عليها اتخاذ الإجراءات التالية:
 .1احل�صول على موافقة الإدارة العليا قبل �إقامة العالقة مع امل�ؤ�س�سات
املالية والبنوك املرا�سلة.
 .2جمع معلومات كافية عن امل�ؤ�س�سات املالية والبنوك املرا�سلة للتو�صل
�إىل فهم كامل لطبيعة عملها والقيام من خالل املعلومات املتاحة بتحديد
نوع ال�سمعة التي تتمتع بها ونوعية املراقبة التي تخ�ضع لها مبا يف ذلك ما
�إذا كانت قد خ�ضعت لتحقيق ب�ش�أن غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب �أو �أي
�إجراءات تنظيمية �أخرى.
 .3تقييم ال�ضوابط التي ت�ستخدمها امل�ؤ�س�سات املالية والبنوك املرا�سلة
ملكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب والت�أكد من �إنها كافية وفعالة وذلك
من خالل ا�ستبيان �أو ا�ستق�صاء تلتزم امل�ؤ�س�سة املالية �أو البنك املرا�سل
من خالله بالإجابة على الأ�سئلة املدرجة فيه والتي تو�ضح موقف امل�ؤ�س�سة
املالية �أو البنك املرا�سل من االلتزام بالت�شريعات وال�ضوابط الرقابية
املحلية اخلا�صة بها ومعايري و �إجراءات التحقق من الهوية املطبقة على
عمالئها وجهودها يف جمال مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ومدى
توافر �سيا�سات و�إجراءات داخلية فعالة لديها يف هذا ال�ش�أن.
 .4حتديد م�سئولية امل�ؤ�س�سة املالية �أو البنك املرا�سل عن مكافحة غ�سل
الأموال ومتويل الإرهاب كتابي ًا.
 .5الت�أكد من �أن امل�ؤ�س�سة املالية �أو البنك املرا�سل يخ�ضع لإ�شراف رقابي
فعال من قبل ال�سلطات املخت�صة.
 .6توثيق كل ما يتم احل�صول عليه من معلومات وم�ستندات واتفاقيات
مكتوبة مع امل�ؤ�س�سة املالية �أو البنك املرا�سل و�إتاحتها لل�سلطات املخت�صة
عند اللزوم.
 .7الت�أكد من �أن امل�ؤ�س�سات املالية �أو البنوك املرا�سلة التي حتتفظ لدى
البنوك اليمنية بح�سابات الدفع املرا�سلة تطبق �إجراءات العناية الواجبة
على عمالئها الذين يحق لهم الو�صول �إىل تلك احل�سابات و�إنها قادرة
على توفري بيانات التعرف على العمالء ذات ال�صلة عند الطلب.
مادة( :)11تلتزم امل�ؤ�س�سات املالية وامل�ؤ�س�سات غري املالية واملهن املعينة
باحل�صول من عمالئها على املعلومات التي تتعلق بالغر�ض من عالقة العمل
وطبيعتها ون�شاطات العمالء وحجمها ومبا يتنا�سب مع الطبيعة اخلا�صة لكل
ن�شاط وبكل عميل واملخاطر التي يتعر�ضون لها .
مادة( :)12يجب على امل�ؤ�س�سات املالية وامل�ؤ�س�سات غري املالية واملهن
املعينة �إيالء عناية خا�صة للعمليات التي تتم �أو تنفذ بالو�سائل الإلكرتونية
و�أن ت�ضع ال�سيا�سات والتدابري الالزمة ملنع ا�ستخدام التطورات التكنولوجية
يف عمليات غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب كما يجب عليها اتخاذ �إجراءات
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العناية اخلا�صة عند التعامل غري املبا�شر مع العمالء ولها يف ذلك طلب
وثائق مكملة للوثائق املطلوبة �أو �إن�شاء ات�صاالت م�ستقلة مع العميل �أو
االعتماد على و�ساطة طرف ثالث يطبق �إجراءات العناية الواجبة.
مادة( :)13تلتزم امل�ؤ�س�سات املالية و امل�ؤ�س�سات غري املالية واملهن املعينة
باملتابعة الدقيقة وامل�ستمرة للعمليات التي يقوم بها العمالء مبا يف ذلك
م�صادر �أموالهم عند اللزوم ،وذل��ك للت�أكد من �أنها تتوافق واملعلومات
املتوافرة عن هويتهم وطبيعة �أن�شطتهم ودرجة خماطرها.
مادة( .1 :)14على امل�ؤ�س�سات املالية وامل�ؤ�س�سات غري املالية واملهن املعينة
القيام مبا يلي :
�أ -ت�صنيف عمالئها وخدماتها بح�سب درجة خماطر غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب.
ب -بذل عناية خا�صة يف التعامل مع الأ�شخا�ص واحلاالت التي متثل درجات
خماطر مرتفعة.
 .2يعد من العمالء ذوي املخاطر املرتفعة الذين يجب بذل عناية خا�صة
جتاههم ما يلي-:
�أ -الأفراد املعر�ضون للمخاطر بحكم منا�صبهم .
ب -العمالء غري املقيمني.
ج -العمالء الذين يرتبطون بدول ال تطبق �إجراءات فعالة يف مكافحة غ�سل
الأموال ومتويل الإرهاب وال تلتزم باملبادئ واملعايري الدولية.
د -العمالء الذين يطلبون القيام بعمليات بنكية خا�صة.
ه -ال�شركات التي لها حملة �أ�سهم �أ�سميني �أو يف �شكل �أ�سهم حلاملها.
 .3تعد من احلاالت التي متثل خماطر مرتفعة :
�أ -املعامالت املرتبطة بدول ال تطبق �إج��راءات فعالة يف مكافحة غ�سل
الأموال ومتويل الإرهاب وال تلتزم باملبادئ واملعايري الدولية.
ب -العمليات املعقدة �أو الكبرية غري املعتادة �أو �أمن��اط العمليات غري
املعتادة التي لي�س لها مربر اقت�صادي �أو قانوين وا�ضح ،والتي ال تتالءم
مع تعامالت العميل وحركة ح�سابه �أو املعامالت التي ال تتعلق مبجال
ن�شاط العميل.
ج -العمليات النقدية التي تزيد قيمتها عن ع�شرة مليون ريال �أو ما يعادلها
بالعمالت الأخرى.
د -ويف كل الأحوال على امل�ؤ�س�سات املالية وامل�ؤ�س�سات غري املالية واملهن
املعينة �أن تبذل عناية خا�صة ب�ش�أن احلاالت والعمليات املبينة يف البنود
(�أ,ب ,ج) من الفقرة الثالثة من هذه املادة من خالل القيام بالتحليل
والدرا�سة الالزمة للتحقق من م�صادر الأم��وال و�أية �إج��راءات �أخرى
�ضرورية للتحقق من طبيعة العملية.
مادة( :)15تلتزم امل�ؤ�س�سات املالية وامل�ؤ�س�سات غري املالية واملهن املعينة
بتطبيق �إج���راءات العناية اخلا�صة يف التعرف على هوية العمالء الذين
ميثلون خماطر عالية على �أن ال تقل كحد �أدنى عن الإجراءات التالية :
 .1احل�صول على معلومات �إ�ضافية من العميل.
 .2الرجوع �إىل �أي معلومات متاحة للجمهور �أو قواعد البيانات على
ال�شبكة العاملية (الإنرتنت).
 .3احل�صول على موافقة الإدارة العليا يف فتح احل�ساب للعميل.
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 .4ات��خ��اذ �إج����راءات معقولة لتحديد م�صدر ث��روة و�أم����وال العمالء
وامل�ستفيدين احلقيقيني.
مادة( :)16تلتزم امل�ؤ�س�سات املالية ببذل عناية خا�صة يف احلاالت الآتية:
 .1عند فتح ح�ساب باملرا�سلة مع �ضرورة احل�صول على تو�صية �أو ت�صديق
ر�سمي على توقيع طالب فتح احل�ساب من بنوك �أو م�ؤ�س�سات مالية تطبق
�إجراءات مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب.
 .2عند طلب ت�سهيالت مقابل ودائع.
 .3عند ت�أجري �صناديق الأمانات.
 .4عند �إيداع مبالغ نقدية �أو �شيكات �سياحية يف ح�ساب قائم بوا�سطة
�شخ�ص اليظهر ا�سمه يف عقد توكيل يخ�ص ذلك احل�ساب.
مادة( :)17يف حال تعذر على امل�ؤ�س�سة املالية و امل�ؤ�س�سة غري املالية واملهن
املعينة الوفاء بالتزاماتها املتعلقة ب�إجراءات التحقق من هوية العمالء وبذل
العناية الواجبة املحددة يف هذه الالئحة فال يجوز لها فتح ح�ساب للعميل �أو
مبا�شرة عالقة عمل �أو �إجراء �أي معاملة معه ،ويتعني عليها عند االقت�ضاء
�إخطار الوحدة وفق ًا لأحكام القانون وهذه الالئحة.
مادة( :)18يجوز ت�أجيل �إج��راءات التحقق من هوية العميل وامل�ستفيد
احلقيقي عندما ال يكون هناك خماطر غ�سل �أم��وال �أو متويل �إره��اب و�أن
يكون الت�أجيل م�ؤقت ًا و�ضروري ًا على �أن تقوم امل�ؤ�س�سة املالية با�ستكمال
�إج��راءات التحقق خالل فرتة �أق�صاها خم�سة ع�شر يوم ًا ويف حالة عدم
ا�ستيفاء �إجراءات التحقق من هوية العميل وامل�ستفيد احلقيقي خالل هذه
الفرتة يحظر على امل�ؤ�س�سة املالية فتح احل�ساب �أو البدء يف العالقة مع
العميل �أو تنفيذ �أي عملية له ويجب عليها �أن تقوم ب�إخطار الوحدة بذلك
فور ًا ،ويكون على امل�ؤ�س�سة املالية مراقبة �إدارة املخاطر املتعلقة مبثل ه�ؤالء
العمالء �أثناء هذه الفرتة .
مادة( :)19تلتزم امل�ؤ�س�سات املالية وامل�ؤ�س�سات غري املالية واملهن املعينة
بتحديث البيانات واملعلومات وامل�ستندات اخلا�صة باحلاالت املن�صو�ص
عليها يف امل��ادة ( )7من القانون ،خا�صة بالن�سبة للعمالء ذوي املخاطر
املرتفعة وذلك وفق ًا لل�ضوابط التالية :
� .1أن تتم عملية حتديث البيانات واملعلومات وامل�ستندات الواردة يف املادة
( )8من هذه الالئحة كل خم�س �سنوات �أو عند ظهور �أ�سباب تدعو �إىل
ذلك �أو عند توافر ال�شك لدى امل�ؤ�س�سة املالية �أو امل�ؤ�س�سة غري املالية �أو
املهن املعينة يف �صحة �أو دقة البيانات �أو املعلومات امل�سجلة �سلف ًا .
� .2أن تتم عملية حتديث امل�ستندات اخلا�صة وفق ًا ملا يلي :
�أ -بالن�سبة للح�سابات املفتوحة ( ل�لاف��راد) بالبطاقة ال�شخ�صية �أو
العائلية �أو جوازات ال�سفر ويتم التحديث كل خم�س �سنوات �إذا كانت
مدة �صالحيتها تتجاوز هذه املدة �أو قبل انتهاء �صالحيتها بثالثة �أ�شهر.
ب -بالن�سبة للح�سابات املفتوحة ( لل�شركات واملن�ش�آت التجارية ) مبوجب
ترخي�ص مزاولة مهنة �أو �سجل جتاري يتم التحديث عند نهاية �سريان
الرتخي�ص �أو ال�سجل.
ج -بالن�سبة للح�سابات املفتوحة مبوجب خطابات �أو مذكرات ر�سمية -
من اجلهة املخت�صة  -للمنظمات غري الهادفة للربح مثل اجلمعيات

وامل�ؤ�س�سات اخلريية وغريها من املنظمات وتتم عملية التحديث عند
انتهاء املدة املحددة وفق ًا للقوانني النافذة.
د -بالن�سبة حل�سابات البنوك املرا�سلة يتم حتديث البيانات واملعلومات
وامل�ستندات كل ثالث �سنوات �أو كلما تقت�ضي ال�ضرورة ذلك.
مادة( :)20تلتزم امل�ؤ�س�سات املالية التي تزاول عمليات التحويالت الربقية
باتخاذ �إجراءات العناية الواجبة ب�ش�أن التعرف على هوية العمالء عندما
يزيد مبلغ التحويل عن مائتي �ألف ريال �أو ما يعادلها من العمالت االخرى،
ويجب عليها مراعاة االتي :
 .1احل�صول على ا�سم طالب �إ�صدار احلوالة وعنوانه ورقم ح�سابه ،ورقم
البطاقة ال�شخ�صية �أو جواز ال�سفر لغري اليمنيني مع االحتفاظ ب�صورة منه.
 .2يف حالة عدم وجود ح�ساب لطالب �إ�صدار احلوالة لدى امل�ؤ�س�سة املالية،
يعطى طالب �إ�صدار احلوالة رقم تعريف خا�ص.
 .3يف حالة �إ�صدار امل�ؤ�س�سة املالية حواالت جممعه وتر�سل يف �صورة حوالة
واحدة يجب على امل�ؤ�س�سة املالية امل�صدرة للحوالة �أن ترفق معها رقم
ح�ساب طالب �إ�صدار احلوالة �أو رقم تعريفه اخلا�ص يف حالة عدم وجود
ح�ساب له وذلك �شريطة ما يلي-:
�أ� .أن حتتفظ امل�ؤ�س�سة املالية باملعلومات الكاملة عن طالب �إ�صدار احلوالة
املن�صو�ص عليها يف الفقرة ( )1من هذه املادة.
ب� .أن يكون يف مقدور امل�ؤ�س�سة املالية امل�صدرة للحوالة تزويد امل�ؤ�س�سة
املالية امل�ستقبلة لها باملعلومات املطلوبة كاملة خالل ثالثة �أيام عمل من
تاريخ تلقي طلب احل�صول على املعلومات.
ج� .أن يكون يف مقدور امل�ؤ�س�سة املالية اال�ستجابة فور ًا لأي �أمر �صادر عن
ال�سلطات الر�سمية املخت�صة يلزمها باطالعها على هذه املعلومات.
هـ .على امل�ؤ�س�سة املالية �أن تت�أكد �أن احلواالت غري الروتينية ال يتم �إر�سالها
�ضمن احلواالت املجمعة يف احلاالت التي من �ش�أنها �أن تزيد من خماطر
عمليات غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب.
 .4على امل�ؤ�س�سة املالية �إرفاق جميع البيانات امل�شار �إليها يف هذه املادة مع
التحويل.
مادة( :)21على امل�ؤ�س�سات املالية التي تتلقى التحويل اتخاذ الإجراءات
التالية:
� .1أن تت�أكد من ا�ستكمال ح�صولها على كافة املعلومات املطلوبة املتعلقة
مب�صدر احلوالة كما وردت يف الفقرتني ( )2 ،1من املادة ( )20من
هذه الالئحة وال�سيما ا�سم طالب التحويل وعنوانه ورقم ح�سابه �أو رقم
تعريفه اخلا�ص و�أن ت�ضع �أنظمة فعالة للك�شف عن �أي نق�ص فيها.
� .2أن تتبنى �إجراءات فعالة باالعتماد على تقدير درجة املخاطر يف حتديد
التعامل م��ع التحويالت التي مل ت�ستكمل فيها املعلومات ح��ول طالب
التحويل ,ومن هذه الإجراءات طلب املعلومات غري امل�ستوفاة من امل�ؤ�س�سة
املالية امل�صدرة للحوالة ويف حالة عدم ا�ستيفائها على امل�ؤ�س�سة اتخاذ
الإج���راءات ا�ستناد ًا لتقدير درج��ة املخاطر مبا يف ذلك رف�ض وارج��اع
التحويل و�إبالغ الوحدة بذلك.
مادة( :)22على امل�ؤ�س�سات املالية الو�سيطة اتخاذ الإجراءات التالية -:
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� .1ضمان بقاء كافة املعلومات املرفقة باحلوالة م�صاحبة لها عند التحويل �إذا
�شاركت امل�ؤ�س�سة املالية يف تنفيذ حتويل دون �أن تكون م�صدر ًا �أو ً
متلقيا له.
� .2إذا عجزت امل�ؤ�س�سة املالية عن الإبقاء على املعلومات مرفقة باحلوالة
لأ�سباب فنية فيجب عليها االحتفاظ بكافة املعلومات املرفقة بها كما
تلقتها ملدة خم�س �سنوات وذلك بغ�ض النظر عن اكتمال هذه املعلومات �أو
نق�صانها ومبا ميكنها من تقدمي املعلومات املتاحة لديها للم�ؤ�س�سة املالية
املتلقية للتحويل وذلك خالل مدة ثالثة �أيام عمل من تاريخ طلبها.
� .3إخطار امل�ؤ�س�سة املتلقية للحوالة عند القيام بالتحويل �إذا تلقت امل�ؤ�س�سة
املالية الو�سيطة معلومات غري كاملة عن طالب التحويل ،وعلى امل�ؤ�س�سات
املالية املر�سل �إليها التحويل الربقي �أن ترف�ض ا�ستالم التحويل �إذا مل
يت�ضمن املعلومات الكاملة لطالب التحويل.
مادة( :)23ال ي�سري االلتزام الوارد يف املواد ( )22,21,20من هذه
الالئحة يف احلالتني الآتيتني:
 .1التحويالت التي تنفذ نتيجة معامالت بطاقات االئتمان وبطاقات
ال�سحب ،ب�شرط �أن يرفق بالتحويل الناجت عن املعاملة رقم بطاقة االئتمان
�أو ال�سحب� ،إال يف الأح��وال التي ت�ستخدم فيها هذه البطاقات كو�سيلة
لتنفيذ التحويل املايل .
 .2التحويالت التي تتم بني امل�ؤ�س�سات املالية عندما يكون امل�صدر واملنتفع
م�ؤ�س�سات مالية تعمل مل�صاحلها الذاتية .
مادة( .1 :)24يجب على امل�ؤ�س�سات املالية وامل�ؤ�س�سات غري املالية واملهن
املعينة االحتفاظ بال�سجالت والبيانات وامل�ستندات واملعلومات املتعلقة
باملعامالت املحلية والدولية ملدة خم�س �سنوات على الأقل من تاريخ �إمتام
املعاملة �أو لفرتة �أطول عند الطلب من قبل ال�سلطة املخت�صة مبوجب ت�صريح
منا�سب ،ويجب �أن تكون ال�سجالت كافية لإع��ادة ت�صوير املعامالت لدى
اال�ستعانة بها عند اللزوم كدليل يف املحاكمات اجلزائية.
 .2يجب �أن تت�ضمن ال�سجالت وامل�ستندات التي يتم االحتفاظ بها كحد �أدنى االتي:
�أ .ال�سجالت والبيانات وامل�ستندات املتعلقة بهوية العميل وامل�ستفيد احلقيقي.
ب .ال�سجالت والبيانات واملعلومات عن العمليات امل�صرفية املنفذة ل�صالح
العميل �أو امل�ستفيد احلقيقي.
ج .ال�سجالت اخلا�صة باملرا�سالت التي تتم مع العميل.
د .ال�سجالت وامل�ستندات اخلا�صة بالعمليات امل�شتبه فيها والتي مت �إخطار
الوحدة بها.
ه� .سجالت وم�ستندات تقارير اال�شتباه التي مت اتخاذ قرار بحفظها من
قبل م�سئول االمتثال يف امل�ؤ�س�سة.
و� .أيه �سجالت �أو بيانات اخرى حتددها جهات الإ�شراف والرقابة.
 .3يجب على امل�ؤ�س�سات املالية وامل�ؤ�س�سات غري املالية واملهن املعينة
االح��ت��ف��اظ بال�سجالت والبيانات وامل�ستندات يف مكان �آم��ن لتجنب
اال�ستخدام �أو التغيري غري امل�سموح بهما و �أن تت�سم طريقة احلفظ
ب�سهولة ا�سرتجاع هذه ال�سجالت وامل�ستندات والبيانات حتى يتم توفري
�أية معلومات �أو بيانات يتم طلبها من قبل ال�سلطة املخت�صة.
 .4يجب على امل�ؤ�س�سات املالية وامل�ؤ�س�سات غري املالية واملهن املعينة �أن
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متكن ال�سلطات املخت�صة من االط�لاع على كافة ال�سجالت واملعلومات
املتعلقة بالعمالء والعمليات وفقا ملا هو مبني يف القانون وهذه الالئحة.
مادة( :)25تلتزم امل�ؤ�س�سات املالية وامل�ؤ�س�سات غري املالية واملهن املعينة
ب�إخطار الوحدة عن �أي عملية مالية �أو م�صرفية فور اال�شتباه يف �أنها تتعلق
بجرمية غ�سل �أم��وال �أو متويل �إره��اب �أو الرتباطها بالإرهاب �أو الأعمال
الإرهابية مبا ي�شمل متح�صالت اجلرائم الأ�صلية الواردة يف املادتني ( )3و
( )4من القانون ،بغ�ض النظر عن قيمة العملية� ،سواء متت هذه العملية �أم
مل تتم وذلك وفق ًا لل�ضوابط والإجراءات الآتية :
 .1يجب �أن يت�ضمن الإخطار بيانات وافية عن اجلهة التي تقوم بالإخطار,
والتفا�صيل املتعلقة بالأ�شخا�ص ال�ضالعني يف العملية امل�شبوهة و�أ�سماء
املتعاملني و�أرق��ام ح�ساباتهم والأ�شخا�ص املحول منهم �أو �إليهم وقيمة
العملية وطبيعتها وم�صدر الأموال و�أ�سباب ال�شك .
 .2يجب على امل�ؤ�س�سة املالية عدم �إقفال �أي ح�ساب ي�شتبه به قبل الرجوع للوحدة.
 .3على اجلهة املخطرة �إر�سال الإخطار فور ًا عرب �أي من الو�سائل التالية-:
النظام االلكرتوين �أو الربيد االلكرتوين �أو الفاك�س �أو عرب الت�سليم اليدوي
�أو �أية و�سيلة �أخرى حتددها الوحدة.
 .4ت�صدر الوحدة التعليمات الالزمة لبيان الإجراءات الواجب مراعاتها
عند تقدمي الإخطار وال�شكل الذي يقدم به.
 .5يحظر على كل من يبا�شر عمل فى امل�ؤ�س�سات املالية وامل�ؤ�س�سات غري
املالية واملهن املعينة الإف�صاح بطريق مبا�شر �أو غري مبا�شر �أو ب�أية و�سيلة
كانت للعميل �أو امل�ستفيد �أو لغري ال�سلطات واجلهات املخت�صة بتطبيق
�أحكام هذا القانون عن �أي �إجراء من �إج��راءات الإخطار �أو التحري �أو
الفح�ص التي تتخذ يف �ش�أن العمليات امل�شتبه فيها .
 .6ال يرتتب على الإخطار امل�سئولية اجلزائية �أو املدنية �أو الإداري���ة �أو
الت�أديبية على كل �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري يقوم -بح�سن نية -بواجب
الإخطار عن �أى من املعامالت امل�شتبه فيها� ،أو بتقدمي معلومات �أو بيانات
عنها طبقا لأحكام القانون وهذه الالئحة .
مادة( :)26ال ي�سري االل��ت��زام بالإخطار وفق ًا للمادة ( )25من هذه
الالئحة يف الأحوال الآتية:
�أ .على املحامني واملحا�سبني �إذا كانت املعلومات التي تتعلق بعمالئهم قد
ح�صلوا عليها خالل قيامهم بتقييم املركز القانوين للعميل� ،أو متثيله �أمام
الق�ضاء �أو تقدمي الر�أي القانوين يف م�س�ألة متعلقة ب�إجراءات ق�ضائية مبا
يف ذلك تقدمي الن�صيحة ب�ش�أن بدء �أو تفادي اتخاذ مثل هذه الإجراءات
وذلك �سواء كانت املعلومات قد مت احل�صول عليها قبل �أو �أثناء �أو بعد
انتهاء الإجراءات الق�ضائية.
ب .جتار املعادن النفي�سة والأحجار الكرمية فيما يتعلق باملعامالت النقدية
التي تقل قيمتها عن ثالثة مليون ريال �أو ما يعادلها من العمالت الأخرى.
ج� .سما�سرة العقارات عند مبا�شرتهم �أعمال ل�صالح عمالئهم ال تتعلق
بالبيع �أو ال�شراء.
مادة( :)27تلتزم امل�ؤ�س�سات املالية وامل�ؤ�س�سات غري املالية واملهن املعينة
بو�ضع النظم الكفيلة بتطبيق �أحكام القانون وهذه الالئحة وفق ًا لل�ضوابط

الف�صل الرابع

(واجبات جهات الرقابة والإ�شراف)
مادة( :)28ال يجوز منح الرتخي�ص النهائي ب�إن�شاء م�صرف (بنك) يف
اجلمهورية �إال �إذا ا�ستكمل �إجراءات الإ�شهار والت�سجيل ً
وفقا للقوانني النافذة
ً
خا�ضعا لنظم رقابية فعالة
مبا يف ذلك التحقق من الوجود املادي ،و�أن يكون
كما ال يجوز الرتخي�ص ب�إن�شاء فرع مل�صرف (بنك) خارجي �إال �إذا كان ملركزه
الرئي�سي وجود مادي يف الدولة امل�سجل فيها وخا�ضع لرقابة فعالة.
مادة( :)29يجب على جهات الرقابة والإ���ش��راف التحقق من وف��اء ٍكل
امل�ؤ�س�سات املالية وامل�ؤ�س�سات غري املالية واملهن املعينة التي تخ�ضع لإ�شرافها
�أو رقابتها لاللتزامات املقررة مبوجب القانون وهذه الالئحة .
مادة( :)30يجب على جهات الرقابة والإ�شراف اعتماد التدابري الالزمة
لتحديد معايري من�ضبطة تنظم ملكية و�إدارة وت�شغيل امل�ؤ�س�سات املالية
ً
وفقا للقوانني التي تنظم �إن�شاء و�إدارة تلك امل�ؤ�س�سات على نحو يكفل عدم
ا�ستغاللها يف عمليات غ�سل الأموال �أو متويل الإرهاب مبا يف ذلك ا�شرتاط
توافر عنا�صر ال�صالحية والنزاهة لكافة امل�ساهمني الرئي�سيني و�أع�ضاء
جمل�س الإدارة وكبار املوظفني لتلك امل�ؤ�س�سات كما يجب على هذه اجلهات
التحقق من ترخي�ص وت�سجيل امل�ؤ�س�سات املالية وامل�ؤ�س�سات غري املالية واملهن
املعينة وتنظيمها بال�صورة املنا�سبة وخ�ضوعها للرقابة املعتمدة على املخاطر .
مادة( .1 :)31تتوىل وزارة اخلارجية ا�ستالم القائمة املوحدة ال�صادرة
عن جمل�س الأمن بتجميد �أموال الأ�شخا�ص والكيانات املحددة �أ�سما�ؤهم
فيها والقوائم التي تت�ضمن �أ�سماء الأ�شخا�ص واجلهات امل�شتبه يف ارتباطهم
بتمويل الإره��اب وفق ق��رارات جمل�س الأم��ن و�إر�سالها على وجه ال�سرعة
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القرار الجمهوري رقم ( )226لسنة 2010م بشأن الالئحة التنفيذية للقانون رقم ( )1لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

واملعايري والقواعد التي ت�ضعها اجلهات الرقابية املخت�صة ومن ذلك ما يلي :
 .1و�ضع �سيا�سات و�إج��راءات و�ضوابط داخلية ملكافحة غ�سل الأم��وال
ومتويل الإرهاب و�إبالغ موظفيها بها .
 .2و�ضع نظم مراقبة والتزام و�إجراءات العناية الواجبة وم�سك ال�سجالت
والك�شف عن املعامالت غري االعتيادية وامل�شبوهة وااللتزام بالإخطار.
� .3إن�شاء وحدة امتثال على م�ستوى املركز الرئي�سي والفروع.
 .4تعيني م�س�ؤويل امتثال من ذوي الكفاءة والنزاهة على م�ستوى املركز
الرئي�سي و�ضباط ات�صال على م�ستوى الفروع.
 .5متكني م�س�ؤويل االمتثال من الإط�ل�اع على بيانات هوية العمالء
واملعلومات الأخرى املتح�صلة من �إجراءات العناية الواجبة وعلى �سجالت
العمليات واملعلومات الأخرى ذات ال�صلة.
� .6إن�شاء وظيفة تدقيق داخلي م�ستقلة الختبار االمتثال لهذه ال�سيا�سات
والإجراءات وال�ضوابط مبا يت�ضمن اختبار االمتثال من خالل عينات الفح�ص.
 .7و�ضع برنامج م�ستمر لتدريب املوظفني ي�شتمل على التعريف بالقوانني
والأنظمة وخا�صة فيما يتعلق مبتطلبات العناية الواجبة بالعمالء والإخطار
عن العمليات امل�شتبه فيها واملعلومات املتعلقة بالأ�ساليب والتقنيات
واالجتاهات العامة يف جمال مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب .

�إىل اللجنة لتتوىل تعميمها على جهات الرقابة والإ�شراف لتعميمها على
امل�ؤ�س�سات املالية وامل�ؤ�س�سات غري املالية واملهن املعينة.
كما تتوىل اللجنة �إعداد القوائم التي تت�ضمن �أ�سماء الأ�شخا�ص واجلهات امل�شتبه
يف ارتباطهم بتمويل الإرهاب وفقا للقوانني ذات ال�صلة ،ودرا�سة طلبات التجميد
التي ترد �إليها من ال��دول الأخ��رى ،وتعميمها على جهات الرقابة والإ�شراف
لتعميمها على امل�ؤ�س�سات املالية وامل�ؤ�س�سات غري املالية واملهن املعينة .
 .2على امل�ؤ�س�سات املالية وامل�ؤ�س�سات غري املالية واملهن املعينة جتميد �أموال
الأ�شخا�ص ال��واردة �أ�سما�ؤهم يف القائمة املوحدة وغريها من القوائم
ذات ال�صلة و�إبالغ الوحدة وال�سلطات املخت�صة فور ًا مبا يتوافر لديها من
معلومات بهذا ال�ش�أن.
 .3على امل�ؤ�س�سات املالية وامل�ؤ�س�سات غري املالية واملهن املعينة التحقق من
�أن الأ�شخا�ص والكيانات املحددة �أ�سما�ؤهم يف القائمة املوحدة وغريها
من القوائم هم املق�صودون واملعنيون فع ًال.
ويف حال حتقق لها �أن الأ�شخا�ص والكيانات املحددة لي�سوا هم املق�صودين
فع ًال فعليها �إبالغ الوحدة بذلك لتقوم باتخ ـ ـ ــاذ الإجـ ـ ـ ــراءات الالزمة
لرفع التجميد.
ً
 .4للمت�ضرر من �إج��راءات التجميد وفقا لأحكام هذه املادة �إتباع كافة
الو�سائل املتاحة لغر�ض رفع التجميد �أو �شطب �أو ت�صحيح اال�سم ومن ذلك:
�أ -التقدم بتظلم �إىل وزير اخلارجية بطلب رفع التجميد �أو �شطب الإ�سم �أو
ت�صحيحه وفق ًا للآليات املحددة بقرارات جمل�س الأمن.
ب -التقدم بدعوى �أمام الق�ضاء لرفع التجميد وفق ًا للقانون و�أحكام هذه
الالئحة.
ُتح�صل عنها عوائد �أو �أرباح بح�سب
� .5إذا كانت احل�سابات التي مت جتميدها م ّ
طبيعة احل�ساب فال يرتتب على جتميدها حرمان هذه احل�سابات من تلك
العوائد ,وتخ�ضع العوائد �أو الأرباح للتجميد ً
وفقا لأحكام هذه املادة.
مادة( :)32للمت�ضرر من �إجراءات التجميد التي متت ً
وفقا للقائمة املوحدة
ال�صادرة عن جمل�س الأم��ن وغريها من القوائم �أن يتقدم �إىل اللجنة بطلب
ال�صرف من ح�ساباته املجمدة ملواجهة نفقات �أي من احلاالت الإن�سانية التالية :
 .1تغطية امل�صروفات الأ�سا�سية مبا يف ذلك م�صروفات الغذاء والك�ساء
والدواء والإيجار والوفاء ب�سداد �أق�ساط الديون.
� .2سداد النفقات امل�ستحقة للدولة كال�ضرائب والزكاة وغريها.
� .3سداد امل�صاريف والنفقات ال�ضرورية التي تدفع نظري الأتعاب املهنية
املقبولة واخلدمات القانونية �أو الأتعاب ور�سوم اخلدمات املتعلقة باحلفظ
وال�صيانة العادية للأموال املجمدة وعلى اللجنة عر�ض الطلب على وزارة
اخلارجية لتتوىل ات��خ��اذ الإج����راءات ال�لازم��ة وف��ق�� ًا للآليات املحددة
بقرارات جمل�س الأمن.
مادة( :)33على اجلهة املخت�صة بالإ�شراف على املنظمات غري الهادفة
للربح وفقا للقوانني النافذة ذات ال�صلة �أن متار�س رقابة فعالة حتول دون
�إ�ساءة ا�ستخدامها لأغرا�ض غ�سل الأم��وال ومتويل الإره��اب و�أن ت�صدر
اللوائح والتعليمات املنظمة لذلك .
مادة( .1 :)34ال يجوز لأي �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري �أن ي��زاول
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مهنة حتويل النقد �أو القيم بدون احل�صول على ترخي�ص بذلك من البنك
املركزي.
 .2على البنك امل��رك��زي ان يحتفظ بقائمة الأ�شخا�ص الطبيعيني �أو
االعتباريني املرخ�ص لهم بتقدمي خدمات حتويل النقد �أو القيم وحتديثها
با�ستمرار وممار�سة الرقابة والأ�شراف على امتثالهم مبزاولة ن�شاطهم
وفق ًا لأحكام القانون وهذه الالئحة ويجب على الأ�شخا�ص الطبيعيني
والأ�شخا�ص االعتباريني املرخ�ص لهم بتقدمي خدمات حتويل النقد �أو
القيم االحتفاظ بقائمة ب�أ�سماء وكالئهم ومتكني ال�سلطات املخت�صة من
االطالع عليها.
مادة( :)35على كل �شخ�ص لدى دخوله �أو مغادرته اجلمهورية الإف�صاح
عند الطلب لل�سلطات اجلمركية املخت�صة عن املبالغ النقدية �أو �أية �أداة
حلاملها قابلة للتداول� ،سواء كانت بالعملة الوطنية �أو الأجنبية ،وعن املعادن
الثمينة والأحجار الكرمية ،وذلك �إذا كان مقدارها �أو قيمتها يتجاوز ثالثة
مليون ريال �أو ما يعادلها من العمالت الأخ��رى ويجب �أن يكون الإف�صاح
مطابقا للحقيقة ووفق ًا للنموذج املعد لذلك من قبل م�صلحة اجلمارك بعد
التن�سيق مع الوحدة و يجب ان يت�ضمن منوذج االف�صاح البيانات التالية :
 - 1ا�سم امل�سافر و البيانات ال�شخ�صية اخلا�صة به.
 - 2بيانات جواز �سفره .
 - 3بيانات حمل اقامته داخل اجلمهورية وخارجها ان وجد.
� - 4سبب القدوم اىل البالد ان مل يكن مقيما بها.
 - 5بيان وقيمة وو�صف ونوع العملة التى بحوزته.
ويكون موظفي م�صلحة اجلمارك هم امل�سئولون عن تلقى منوذج الإف�صاح
امل�شار �إليه ،وتقيد هذه النماذج فى �سجالت خا�صة فى امل�صلحة وتر�سل
مناذج االف�صاح اىل الوحدة ،ويتم قيدها فى قاعدة البيانات بها ،التخاذ
ما يلزم ب�شانها.
مادة( :)36يكون لل�سلطات اجلمركية املخت�صة احلجز على الأم��وال
والأدوات املالية امل�شار �إليها يف املادة ( ) 35من هذه الالئحة وفق ًا لأحكام
قانون اجلمارك النافذ وذل��ك �إذا مل يتم الإف�صاح عنها �أو مت الإف�صاح
عنها خالف ًا لأحكام امل��ادة ( ) 35من هذه الالئحة �أو عند توافر �شبهة
غ�سل �أم��وال �أو متويل �إره��اب ،ويتعني عليها عندئذ �إخطار الوحدة على
الفور ،كما يتعني عليها االحتفاظ مبعلومات و�إح�صاءات عن مقدار العملة
�أو الأدوات املالية القابلة للتداول �أو ال�صادرة حلاملها �أو املعادن الثمينة
والأحجار الكرمية التي مت الإف�صاح عنها �أو التي مت اكت�شافها وكذا البيانات
اخلا�صة بهوية حاملها و�أن تكون هذه املعلومات متاحة للوحدة ،كما يكون
لل�سلطات اجلمركية املخت�صة طلب احل�صول على معلومات من حاملها
ب�ش�أن م�صدرها والغر�ض من ا�ستخدامها .

الف�صل اخلام�س

(اللجنة الوطنية ملكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب)
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مادة(� :)37أ -ت�شكل اللجنة بقرار من رئي�س جمل�س ال��وزراء بناء على
عر�ض وزير املالية وتتكون من ممثل واحد من اجلهات التالية بناء على
الـعـدد  24-23مـار�س/يونيو 2011/م

تر�شيحها على �أن ال تقل درجته عن مدير عام �أو ما يعادلها:
رئي�س ًا للجنة
				
 - 1وزارة املالية
ً
نائبا للرئي�س
 - 2البنك املركزي			
ع�ضو ًا
		
 - 3اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة
ع�ضو ًا
			
 - 4جهاز الأمن القومي
ع�ضواً
				
 - 5وزارة العدل
ع�ضو ًا
 - 6وزارة الداخلية			
ع�ضو ًا
			
 - 7وزارة اخلارجية
ع�ضو ًا
 - 8وزارة ال�صناعة والتجارة		
ع�ضواً
		
 - 9وزارة ال�شئون االجتماعية والعمل
ع�ضو ًا
			
 - 10جمعية البنوك
 - 11االحتاد العام للغرف التجارية وال�صناعية ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
 - 12الهيئة العامة لال�ستثمار		
ب-تختار اللجنة �أحد �أع�ضائها مقرر ًا لها ،ولها اال�ستعانة مبن تراه �ضروري ًا
من اخلرباء واملخت�صني والفنيني مبا ي�ساعدها على �إجناز مهامها.
ج -يكون للجنة �إدارة تنفيذية تت�ألف م��ن ع��دد م��ن املوظفني وتخ�ضع
لإ�شراف وتوجيهات رئي�س اللجنة وحتدد الالئحة الداخلية للجنة هيكلتها
واخت�صا�صات �أع�ضائها وت�شكيل الإدارة التنفيذية وحتديد مهامها
وي�صدر بها قرار من وزير املالية .
مادة( :)38تتوىل اللجنة ممار�سة االخت�صا�صات التالية:
 .1اقرتاح ال�سيا�سات اخلا�صة مبكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب
ورفعها �إىل جمل�س الوزراء لإقرارها.
� .2إعداد الأنظمة والإج��راءات اخلا�صة مبكافحة غ�سل الأموال ومتويل
الإرهاب ورفعها �إىل جمل�س الوزراء لإقرارها ومبا ال يتعار�ض مع ن�صو�ص
و�أحكام القانون وهذه الالئحة.
ً
� .3إعداد و�إقرار الالئحة الداخلية لعمل اللجنة وفقا لأحكام القانون وهذه
الالئحة.
� .4إعداد الآليات الالزمة ل�ضمان التن�سيق الفعال وت�سهيل تبادل املعلومات
عن �أن�شطة وعمليات مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب بني اجلهات
املمثلة يف اللجنة والوحدة وجهات الرقابة والإ�شراف.
 .5تزويد الوحدة مبا يتوفر لديها من معلومات عن عمليات غ�سل الأموال
ومتويل الإرهاب.
 .6تلقي تقارير من الوحدة عن �أدائها وقيامها بواجباتها املقررة قانوناً
واتخاذ ما يلزم.
� .7إعداد خطط وبرامج التدريب و�إقامة وتنظيم الندوات وور�ش العمل
املتعلقة مبكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب وم�ساعدة جهات الرقابة
والإ�شراف على تنفيذ براجمها التدريبية اخلا�صة بها.
 .8متثيل اجلمهورية يف املحافل الدولية املتعلقة مبكافحة غ�سل الأموال
ومتويل الإرهاب.
� .9إعداد ومناق�شة موازنة اللجنة ورفعها للجهات املخت�صة لإقرارها.
� .10أية اخت�صا�صات �أخرى ين�ص عليها القانون وهذه الالئحة.

(وحدة جمع املعلومات املالية)

مادة( - 1 :)39ت�شكل وحدة جمع املعلومات املالية بقرار من رئي�س
جمل�س ال��وزراء بنا ًء على عر�ض املحافظ وتتكون من رئي�س و�أع�ضاء ذوي
خربات على النحو املبني يف القانون.
وتزود مبا يلزمها من العاملني الإداريني على �أن يتفرغوا لأداء �أعمال الوحدة.
 - 2يعترب م�س�ؤلوا االمتثال يف امل�ؤ�س�سات املالية وامل�ؤ�س�سات غري املالية
واملهن املعينة وم�س�ؤلوا تقييم االلتزام يف جهات الرقابة والإ�شراف �ضباط
ارتباط مع الوحدة.
 - 3تعد الوحدة الئحة داخلية لعملها ت�شمل الهيكل التنظيمي والنظم
الإدارية والت�شغيلية وترفع ملجل�س الوزراء لإقرارها.
مادة( :)40تتوىل الوحدة ممار�سة االخت�صا�صات املن�صو�ص عليها يف
القانون وعلى وجه اخل�صو�ص:
 .1تلقي الإخطارات الواردة من امل�ؤ�س�سات املالية وامل�ؤ�س�سات غري املالية
واملهن املعينة وجهات الرقابة والإ�شراف عن العمليات التي ي�شتبه يف �أنها
تت�ضمن غ�سل �أموال �أو متويل �إرهاب وقيدها يف قاعدة بيانات الوحدة.
 .2حتليل الإخ��ط��ارات وما ت�ضمنتها من معلومات عن �أي من العمليات
الواردة يف الفقرة ( )1من هذه املادة.
� .3إحالة الإخطارات للجهات املعنية للت�صرف فيها عند االقت�ضاء.
� .4إن�شاء قاعدة بيانات ملا يتوفر لدى الوحدة من معلومات و�إتاحة هذه
املعلومات للنيابة العامة وفق ًا لأحكام قانون الإجراءات اجلزائية ويجب
�أن يُدون يف قاعدة البيانات كل ما يرد اليها من �إخطارات ومعلومات،
خا�صة ما يلي :
�أ .رقم الإخطار و�ساعة وتاريخ وروده �إىل الوحدة.
ب .ملخ�ص ًا لبيانات الإخطار م�شتم ًال على العملية امل�شتبه فيها و�أ�سباب
ودواعي اال�شتباه.
ج .ما مت جمعه من معلومات وحتليالت الإج��راءات التي اتخذت يف �ش�أن
الت�صرف يف الإخطار.
د .ما ي�صدر من قرارات �أو �أحكام ق�ضائية يف هذا ال�ش�أن.
 .5طلب �أي��ة معلومات �إ�ضافية تعتربها مفيدة للقيام بوظيفتها متى
كانت مرتبطة ب�أية معلومات �سبق �أن تلقتها �أثناء مبا�شرة اخت�صا�صاتها
�أو بناء على طلب تتلقاه من الوحدات النظرية من الدول الأخرى ويتعني
على امللتزمني بواجب الإخطار �أن يزودوا الوحدة باملعلومات التي تطلبها
خالل مدة ال تتجاوز �أ�سبوع ًا من تاريخ طلبها و يجوز للوحدة يف احلاالت
الطارئة �أن حتدد مدة �أق�صر وفق ًا لل�ضوابط التالية :
�أ� .إذا كانت املعلومات املطلوبة من جهات التحقيق �أو املحاكمة تتعلق
بجرمية غ�سل �أموال �أو متويل �إرهاب معرو�ضة �أمامها.
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الف�صل ال�ساد�س

ب� .إذا كانت املعلومات املطلوبة يرتتب عليها تدابري و�إجراءات حتفظية
حلجز وجتميد الأموال واملمتلكات املتح�صلة عن جرمية غ�سل �أموال �أو
متويل �إرهاب.
ج� .إذا كانت املعلومات املطلوبة تتعلق بتجميد �أموال الأ�شخا�ص �أو الكيانات
املحددة �أ�سمائهم يف القائمة املوحدة �أو القوائم االخرى ال�صادرة عن
جمل�س الأمن.
د .يف حالة �إذا كانت املعلومات املطلوبة يرتتب عليها اتخاذ �إج��راءات
عاجلة لتجنب �ضرر ي�صعب تداركه.
 .6و�ضع مناذج الإخطارات عن العمليات التي ي�شتبه يف �إنها تت�ضمن غ�سل
�أموال �أو متويل �إرهاب �أو متثل متح�صالت للجرائم الأ�صلية وعلى نحو
ي�شمل كافة البيانات التي تعني الوحدة على قيامها ب�أعمال جمع املعلومات
والتحليل والت�سجيل يف قاعدة البيانات على �أن يت�ضمن منوذج الإخطار
البيانات التالية :
�أ .بيان العملية امل�شتبه فيها و�أطرافها وظروف اكت�شافها وحالتها الراهنة.
ب .حتديد املبالغ حمل العملية امل�شتبه فيها.
ج� .أ�سباب ودواعي اال�شتباه �ألتي ا�ستند �إليها م�س�ؤوله االمتثال ملكافحة
غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب لدى امل�ؤ�س�سة املالية �أو غري املالية �أو املهن
املعينة وتوقيعه.
على �أن يتم حتديث النموذج متى اقت�ضى الأمر.
� .7إحالة الإخطارات �إىل النيابة العامة عندما تتوفر للوحدة م�ؤ�شرات
جدية عن وجود جرمية غ�سل �أموال �أو متويل �إرهاب م�شفوعة باال�ستدالالت
الالزمة ب�ش�أنها.
 .8للوحدة �أن تطلب من اجلهات التالية معلومات �إ�ضافية تتعلق بالإخطارات
التي تتلقاها متى اعتربتها مفيدة للقيام بوظيفتها �أو بناء على طلب تتلقاه
من وحدة مكافحة غ�سل �أموال �أجنبية :
�أ .اجلهات امللزمة بالإبالغ.
ب .جهات الرقابة والإ�شراف.
ج� .أي جهات حكومية �أخرى.
وعلى اجلهات امل�شار �إليها تزويد الوحدة باملعلومات خالل مدة ال جتاوز
�أ�سبوعني من تاريخ طلبها .
 .9النزول امليداين للم�ؤ�س�سات املالية وامل�ؤ�س�سات غري املالية واملهن املعينة
واجلهات امل�شمولة بالقانون للتحقق من مدى التزامها ب�أحكام القانون
وهذه الالئحة.
 .10ابالغ اللجنة وجهات الرقابة والإ�شراف املعنية ب�أي �إخالل ب�أحكام
القانون وهذه الالئحة يقع من امل�ؤ�س�سات املالية وامل�ؤ�س�سات غري املالية
واملهن املعينة التي تخ�ضع لأحكام القانون.
 .11ن�شر تقارير دورية عن �أن�شطتها تت�ضمن على الأخ�ص بيانات �إح�صائية
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ودرا�سات حتليلية يف جمال مكافحة غ�سل الأموال �أو متويل الإرهاب.
 .12امل�شاركة يف الندوات وور�ش العمل وامل�ؤمترات واالجتماعات الدولية
والإقليمية ذات العالقة باخت�صا�صات الوحدة .
� .13أية مهام �أو اخت�صا�صات �أخرى ين�ص عليها القانون وهذه الالئحة.
مادة( .1 :)41يكون للوحدة من تلقاء نف�سها �أو بناء على طلب من
الوحدات النظرية يف الدول الأخرى حق تبادل املعلومات معها متى كانت
ملتزمة بقواعد ال�سرية وب�شرط املعاملة باملثل ،وال يجوز �أن ت�ستخدم تلك
املعلومات �إال يف الأغرا�ض املتعلقة مبكافحة غ�سل الأموال �أو متويل الإرهاب
وب�شرط احل�صول على موافقة اجلهات املقدمة لتلك املعلومات.
 .2الغر�ض تنفيذ الفقرة ( )1من هذه املادة يجوز للوحدة �إبرام مذكرات
تفاهم مع وحدات �أجنبية نظرية ت�ؤدي وظائف مماثلة وتخ�ضع اللتزامات
مماثلة ب�ش�أن ال�سرية.
مادة( :)42ت�ضع الوحدة النظم والقواعد والإجراءات املتعلقة باعمالها
الداخلية مبا فيها القواعد التي تكفل �سرية املعلومات التي تت�ضمنها قاعدة
البيانات وبوجه خا�ص مايلي:
 .1حتديد م�ستويات الأمان وال�سرية.
 .2حتديد الأع�ضاء والعاملني يف الوحدة امل�سموح لهم با�ستخدام قاعدة
البيانات واالطالع على املعلومات والبيانات الواردة فيها.
 .3و�ضع نظم ا�ستالم وقيد وحفظ امل�ستندات والبيانات.
مادة( :)43على رئي�س و�أع�ضاء الوحدة والعاملني فيها املحافظة على
�سرية �أية معلومات يح�صلون عليها بحكم عملهم حتى بعد تركهم العمل
بالوحدة ,وال يجوز لهم ا�ستخدام تلك املعلومات �إال يف الأغرا�ض املن�صو�ص
عليها يف القانون وهذه الالئحة.

الف�صل ال�سابع

(التعاون الدويل وتبادل املعلومات وت�سليم املجرمني)
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مادة( :)44تقوم اللجنة ب�إحالة املعلومات املبلغة من �أي دولة من الدول والتي
تفيد بقيام �شخ�ص مقيم �أو موجود يف اجلمهورية بارتكاب �أي من اجلرائم
املن�صو�ص عليها يف القانون �إىل الوحدة وتقوم الوحدة بتحليل املعلومات
و�إحالة النتائج �إىل اجلهات املخت�صة ً
وفقا لأحكام القانون وهذه الالئحة.
مادة( .1 :)45مع مراعاة �أحكام القانون ،يجوز للجنة بناء على طلب
ر�سمي مقدم من �أي دولة من الدول ،موافاتها مبعلومات عن عملية حمددة
بالطلب متى تعلقت ب�أي من جرائم غ�سل الأموال �أو متويل الإرهاب املن�صو�ص
عليها يف القانون.
 .2تقوم اللجنة بتوفري املعلومات امل�شار �إليها يف الفقرة ( )1من هذه
املادة من خالل الوحدة.
 .3مع مراعاة ما تن�ص عليه االتفاقيات الثنائية �أو متعددة الأطراف
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املتعلقة بتبادل امل�ساعدات القانونية والتي تكون اجلمهورية طرف ًا فيها
ومبد�أ املعاملة باملثل ،يجوز لل�سلطات الق�ضائية املخت�صة �أن تقدم �أي ًا من
امل�ساعدات القانونية التالية:
�أ -الإنابة ق�ضائيا عن ال�سلطة النظرية يف �سماع �أقوال ال�شهود و اخلرباء.
ب� -إعالن الأوراق الق�ضائية الواردة من ال�سلطات النظرية.
ج -توفري الن�سخ الأ�صلية �أو �صور طبق الأ�صل م�صادق عليها من امل�ستندات
وال�سجالت مبا يف ذل��ك ال�سجالت امل�صرفية �أو املالية �أو �سجالت
ال�شركات �أو العمليات التجارية.
د -الك�شف عن �أو تعقب العائدات الإجرامية �أو الأم��وال �أو املمتلكات �أو
الأدوات �أو الأ�شياء الأخ��رى لأغرا�ض الإثبات �أو امل�صادرة و اتخاذ
الإجراءات التحفظية ب�ش�أنها مبا يف ذلك التجميد و احلجز.
ه -اتخاذ �إجراءات التفتي�ش و ال�ضبط.
و� -أي �شكل �آخر من �أ�شكال امل�ساعدة القانونية مبا ال يتعار�ض مع القوانني
النافدة.
 .4متى تعلق طلب امل�ساعدة القانونية كليا �أو جزئيا بجرمية غ�سل �أموال �أو
متويل للإرهاب تقدم الطلبات مبا�شرة �إىل اللجنة �أو بالطرق الدبلوما�سية
املعتادة على �أن تت�ضمن تلك الطلبات املقدمة املعلومات التالية:
�أ .حتديد ا�سم ال�سلطة الطالبة للم�ساعدة.
ب .ملخ�ص للوقائع ذات ال�صلة مبو�ضوع الطلب.
ج .تو�ضيح نوع امل�ساعدة امللتم�سة والغر�ض الذي تطلب من �أجله.
د .حتديد هوية ال�شخ�ص املعني ومكان �إقامته وجن�سيته.
 .5يجوز طلب معلومات �إ�ضافية من الدولة الطالبة للم�ساعدة القانونية
لغر�ض تنفيذ الطلب ويجوز رف�ض الطلب يف احلاالت التالية:
�أ� .إذا مل يكن الطلب �صادرا عن �سلطة خمت�صة طبقا لقانون البلد الطالب،
�أو �إذا مل ير�سل الطلب وفقا للقوانني النافذة �أو �إذا كانت حمتوياته
خمالفة لن�ص الفقرة ( )4من هذه املادة.
ب� .إذا كان تنفيذه يحتمل �أن مي�س ب�أمن ونظام اجلمهورية �أو ب�سيادتها �أو
نظامها العام �أو م�صاحلها الأ�سا�سية الأخرى.
ج� .إذا كان اجلرم الذي يتعلق به الطلب هو مو�ضوع دعوى جنائية �أو �صدر
ب�ش�أنه فعال حكم بات يف �إقليم اجلمهورية.
د� .إذا كانت هناك �أ�سباب جوهرية لالعتقاد ب���أن الطلب ال ي�ستهدف
ال�شخ�ص املعني �إال ب�سبب عن�صره �أو ديانته �أو جن�سيته �أو �أ�صله الإثني
�أو �آرائه ال�سيا�سية �أو نوع جن�سه �أو و�ضعيته.
ه� .إذا كان اجلرم املذكور يف الطلب غري من�صو�ص عليه� ،أو لي�ست له �سمات
م�شرتكة مع جرم من�صو�ص عليه يف القوانني النافذة.
و� .إذا كانت القوانني النافذة ال جتيز اتخاذ التدابري املطلوبة� ،أو �أي تدابري
�أخ��رى ذات �آث��ار مماثلة� ،أو ال جتيز ا�ستخدامها فيما يتعلق باجلرم
املذكور يف الطلب.
ز� .إذا كان الطلب غري قابل للإنفاذ مبقت�ضى القوانني النافذة.
ح� .إذا مل تتوفر احلماية الكافية حلقوق املقدم ب�ش�أنه الطلب.
 .6يف حال رف�ض الطلب على ال�سلطة املخت�صة يف اجلمهورية �أن تبلغ

مادة( :)52ت�سري �أحكام هذه الالئحة على :
 .1امل�ؤ�س�سات املالية وامل�ؤ�س�سات غري املالية واملهن املعينة املن�صو�ص
عليها يف املادة ( )2من القانون.
 .2فروع امل�ؤ�س�سات املالية الأجنبية وامل�ؤ�س�سات غري املالية واملهن املعينة
داخل اجلمهورية والتي تقع مراكزها الرئي�سية يف اخلارج.

�صدر برئا�سة اجلمهورية – ب�صنعاء
بتاريخ  /8حمرم 1432/هـ  /املوافق  /14دي�سمرب2010/م

الف�صل الثامن

(�إجراءات التحقيق واملحاكمة)

مادة( :)49تتوىل النيابة العامة �سلطة مبا�شرة �إجراءات التحقيق ورفع
الدعاوى اجلزائية �أمام املحكمة يف جرائم غ�سل الأموال �أو متويل الإرهاب
واجلرائم املرتبطة بها واملحددة وفق ًا للقانون .
مادة( :)50مل�أموري ال�ضبط الق�ضائي و�أع�ضاء النيابة العامة احلق يف
ا�ستخدام ال�صالحيات وال�سلطات املقررة يف قانون الإج��راءات اجلزائية
لأغرا�ض ك�شف و�ضبط وتتبع متح�صالت اجلرمية.
مادة( :)51للني ـ ـ ـ ــابة العامة �أن تطلب من املحكمة املخت�صة اتخاذ
ال��ت��داب�ير والإج������راءات التحفظية مب��ا يف ذل��ك حجز وجتميد الأم���وال
واملمتلكات املتح�صلة عن جرمية غ�سـ ــل الأم��وال �أو متويل الإره��اب وفق ًا
لقانون الإجراءات اجلزائية .

الف�صل التا�سع

(�أحكام ختامية)

		
د.علي حممد جمـور
		
رئيـ�س جمل�س الوزراء

علي عبداهلل �صالح
رئي�س اجلمهوريـة
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ال�سلطة الأجنبية املخت�صة على وجه ال�سرعة ب�أ�سباب الرف�ض.
مادة( .1 :)46مع مراعاة ما تن�ص عليه االتفاقيات الثنائية �أو متعددة
الأطراف املتعلقة بتبادل امل�ساعدات القانونية والتي تكون اجلمهورية طرفا
فيها ،تقدم طلبات امل�صادرة املتعلقة كليا �أو جزئيا بجرمية غ�سل �أموال �أو
متويل للإرهاب مبا�شرة �إىل اللجنة �أو عن طريق القنوات الدبلوما�سية.
 .2ال تتم امل�صادرة �إال ب�صدور حكم ق�ضائي بات.
 .3يجب �أن يت�ضمن طلب امل�ساعدة املتبادلة ،بالإ�ضافة للمعلومات
املن�صو�ص عليها يف املادة ( )34فقرة (ج) من القانون� ،صورة ر�سمية
من احلكم البات ال�صادر بامل�صادرة ويجوز طلب معلومات �إ�ضافية من
الدولة الطالبة للم�ساعدة القانونية لغر�ض تنفيذ احلكم.
 .4حتيـل اللجنة الطلبات املتعلقة بامل�صادرة للجهات الق�ضائية املخت�صة
للنظر فيها طبق ًا للقانون.
 .5ويف كل الأحوال ال تمُ ّكن الدولة الطالبة للم�صادرة من تلك الأموال �أو عوائدها
�إال بعد توقيع اتفاق ثنائي مع الدولة الطالبة حول اقت�سام هذه الأموال .
مادة( :)47ال يحق للدولة الطالبة �إحالة املعلومات �أو الأدل��ة التي يتم
تزويدها بها �إىل طرف ثالث وفق ًا للمادتني ال�سابقتني �أو ا�ستخدامها يف
حتقيقات �أو �أي نوع من املالحقات �أو الإج��راءات الق�ضائية غري تلك التي
وردت يف الطلب.
مادة( :)48يجوز ت�سليم غري اليمنيني املحكوم عليهم يف �أي من اجلرائم
املن�صو�ص عليها يف القانون والقوانني النافذة واالتفاقيات الدولية التي
�صادقت عليها اجلمهورية ووفق ًا ملبد�أ املعاملة باملثل ،وذلك بعد �أخذ موافقة
النائب العام.

مادة( :)53على امل�ؤ�س�سات املالية وامل�ؤ�س�سات غري املالية واملهن املعينة والتي
تقع مراكزها الرئي�سية داخل اجلمهورية ولديها فروع تابعة لها باخلارج �أن
تلزمها بالتقيد بالتدابري والإجراءات اخلا�صة مبكافحة غ�سل الأموال ومتويل
الإرهاب املن�صو�ص عليها يف القانون وال�ضوابط املن�صو�ص يف هذه الالئحة
بالقدر الذي ت�سمح به القوانني املحلية للبلد الواقعة فيه تلك الفروع  ،ويف
حالة اختالف متطلبات مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب بني اجلمهورية
والدولة امل�ضيفة يجب على هذه الفروع �أن تلتزم باملتطلبات الأكرث ت�شد ًد ًا.
كما يجب على امل�ؤ�س�سات املالية وامل�ؤ�س�سات غري املالية واملهن املعينة �إيالء
عناية خا�صة للت�أكد من االل��ت��زام بالأحكام ال���واردة يف الفقرة ال�سابقة
بالن�سبة لفروعها التابعة التي تعمل يف دول ال تطبق تو�صيات جمموعة العمل
املايل �أو ال تطبقها بكفاءة.
مادة( :)54يجب على امل�ؤ�س�سات املالية التي لها فروع تابعة يف اخلارج
�إب�لاغ الوحدة عندما ال ي�ستطيع فرع تابع لها تنفيذ الإج���راءات املالئمة
ملكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب نتيجة حلظر القوانني �أو اللوائح �أو
التدابري الأخرى ال�سارية يف البلد امل�ضيف.
مادة( :)55يحق جلهات الرقابة واال�شراف فر�ض اجلزاءات املنا�سبة و
على نحو متدرج يف حال خمالفة امل�ؤ�س�سات املالية وامل�ؤ�س�سات غري املالية
واملهن املعينة للواجبات املن�صو�ص عليها يف هذه الالئحة مبا يف ذلك عقوبات
التنبية والإنذار وعدم جتديد الرتخي�ص ،ويف حال خمالفة امل�ؤ�س�سات املالية
وامل�ؤ�س�سات غري املالية واملهن املعينة لواجباتها املن�صو�ص عليها يف القانون
فيتم رفع املخالفة للنيابة العامة لتطبيق العقوبات املبينة يف املادة ()43
فقرة (�أ) من القانون واملحددة باحلب�س ملدة ال تزيد عن �سنة �أو بغرامة ال
تقل عن مائة �ألف ريال وال تتجاوز مليون ريال.
مادة( :)56يتمتع �أع�����ض��اء ال��وح��دة ب�صفة ال�ضبطية الق�ضائية عند
مبا�شرتهم لأعمالهم.
مادة( :)57ال يجوز االحتجاج بال�سرية املالية �أو امل�صرفية يف مواجهة
الوحدة وال�سلطات املخت�صة بالتحقيق واملحاكمة عند قيامها بواجباتها
املتعلقة بتنفيذ �أحكام القانون.
مادة( :)58تكون للجنة موازنة م�ستقلة وتدرج �ضمن املوازنة العامة للدولة.
مادة( :)59يكـ ـ ـ ـ ـ ــون للوحدة مـ ـ ـ ـ ـ ــوازنة م�ستقلة وتدرج �ضمن موازنة
البنك املركزي.
مادة( :)60يلغى القرار اجلمهوري رقم ( )89ل�سنة 2006م ب�ش�أن
الالئحة التنفيذية لقانون مكافحة غ�سل الأموال رقم ( )35ل�سنة 2003م.
مادة( :)61يعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره وين�شر باجلريدة الر�سمية.
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لمحة عامة عن

خطة الجهاز

الخطة االستراتيجية للجهاز
2015 - 2011م
إعداد :فريق التخطيط االستراتيجي بالجهاز

تكللت جهود اجلهاز خالل ال�سنوات املا�ضية  ،من خالل التعاون الفني البناء مع املنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة ومبادرة تنمية
الأنتو�ساي يف جمال بناء القدرات والتخطيط اال�سرتاتيجي ،ب�إجناز اخلطة اال�سرتاتيجية للجهاز للأعوام 2015-2011م وهي اخلطة اال�سرتاتيجية
الأوىل للجهاز.
و�شارك يف �إجناز هذه اخلطة خمتلف ت�شكيالت اجلهاز و�صدر قرار رئي�س اجلهاز رقم( )117ل�سنة2011م باعتماد اخلطة واعترب القرار اخلطة
اال�سرتاتيجية �إطار ًا عام ًا تندرج فيه كافة امل�شروعات التطويرية ،كما �ألزم القرار كافة ت�شكيالت اجلهاز وعلى الأخ�ص امل�ستويات الإدارية املحددة يف
م�صفوفة التنفيذ بالعمل على ح�شد الطاقات لتنفيذ اخلطة اال�سرتاتيجية وذلك من خالل ا�ستيعاب ما ورد باخلطة اال�سرتاتيجية �ضمن اخلطط ال�سنوية
وبرامج العمل واعتبار م�شاريع اخلطة جزء ال يتجز�أ من املهام والأعمال الأ�صيلة ملختلف ت�شكيالت اجلهاز و�إعداد خطط ت�شغيلية لكل م�شروع من م�شاريع
اخلطة اال�سرتاتيجية وتنفيذ تلك اخلطط ورفع تقارير عن م�ستوى الإجناز ،هذا بالإ�ضافة �إىل تقدمي املقرتحات ب�ش�أن تطوير اخلطة اال�سرتاتيجية.
وقد ا�شتملت اخلطة اال�سرتاتيجية للجهاز  2015-2011على مقدمة وملخ�ص عام للخطة وبيان الر�ؤية واملهمة والقيم اجلوهرية وكذا الأهداف
اال�سرتاتيجية والأهداف الفرعية والنتائج املتوقعة.
ومن املفيد �أن ن�شري هنا �إىل ن�ص بيان الر�ؤية واملهمة والقيم اجلوهرية للجهاز فقد ن�صت الر�ؤية على "�أن يكون اجلهاز متميز ًا يف �أدائه ي�ساهم بفعالية
يف دعم امل�ساءلة العامة ويحظى بثقة املجتمع" فيما ن�صت الر�سالة (املهمة) على �أن "اجلهاز هيئة رقابية عليا م�ستقلة ي�سعى �إىل حتقيق رقابة فعالة على
املوارد العامة وفق ًا ملنهجيته الرقابية والإ�سهام يف تطوير �أداء الوحدات امل�شمولة بالرقابة وكذا مهنة املحا�سبة واملراجعة ،ويقوم بتزويد رئي�س اجلمهورية
وجمل�س النواب واجلهات ذات العالقة بنتائج �أعماله الرقابية مبا ي�سهم يف تعزيز امل�ساءلة العامة" .
�أما القيم اجلوهرية فتمثلت يف (اال�ستقاللية ،النزاهة ،الكفاءة املهنية ،امل�ساءلة املوثوقية).
�إن ر�ؤية اجلهاز و�ضعت لرت�سم ثالثة �أبعاد رئي�سية لطموحات اجلهاز وتطلعاته خالل �سنوات اخلطة فالبعد الأول ينطلق من �أهمية ا�ستمرار اجلهاز يف
تطوير وحت�سني �أدائه الرقابي وامل�ؤ�س�سي واالرتقاء به �إىل مرتبة متميزة تليق به كهيئة رقابية عليا على امل�ستوى املحلي والإقليمي والدويل ،والبعد الثاين
يهدف �إىل �أن يكون اجلهاز عن�صر ًا فعا ًال يف منظومة امل�ساءلة العامة من خالل تقارير رقابية تت�سم بالدقة واملو�ضوعية وتتوفر ب�ش�أنها امل�ؤيدات الثبوتية
الكافية �أما البعد الثالث والذي يطمح �إىل �أن يحظى اجلهاز باملزيد من ثقة املجتمع من خالل تقارير تت�سم باجلودة وامل�صداقية قادرة على حتقيق الأثر
املطلوب وت�ضييق فجوة التوقعات بني ما تت�ضمنه من نتائج وبني ما يتوقعه امل�ستخدمون منها وكذا من خالل ما يت�صف به العمل امل�ؤ�س�سي داخل اجلهاز من
رقي ومتيز وما يت�صف به منت�سبي اجلهاز من �سلوك مهني يدعو للفخر واالعتزاز.
�أما ر�سالة اجلهاز فقد نبعت من قانون اجلهاز رقم()39ل�سنة1992م والذي ين�ص على �أن اجلهاز هيئة رقابية عليا م�ستقلة ذات �شخ�صية اعتبارية
يهدف �أ�سا�س ًا من خالل ممار�سة االخت�صا�صات املخولة له مبقت�ضى هذا القانون �إىل:
•حتقيق رقابة فعالة على الأموال العامة والت�أكد من ح�سن �إدارتها من حيث االقت�صاد والكفاءة والفعالية.
•امل�ساهمة يف تطوير �أداء الوحدات اخلا�ضعة لرقابة اجلهاز وعلى الأخ�ص يف املجاالت املالية والإدارية.
•امل�ساهمة يف تطوير ورفع م�ستوى �أداء مهنة املحا�سبة واملراجعة يف اجلمهورية اليمنية.
�إن جهازنا ب�إقرار هذه اخلطة قد خطى خطوة رئي�سية هامة يف االجتاه ال�صحيح لالنتقال من الو�ضع الراهن �إىل الو�ضع املن�شود
املرغوب فيه  ،و�أ�صبح كافة منت�سبي اجلهاز �أمام اختبار وحمك حقيقي لتبني ما احتوته اخلطة اال�سرتاتيجية من ر�ؤية ور�سالة وقيم
جوهرية و�أهداف والعمل بجد ومثابرة على تنفيذ كافة امل�شاريع التي و�ضعت لتحقيق النتائج املتوقعة.
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الرؤيــة:

متميزا يف أدائه يساهم بفاعلية يف دعم املساءلة العامة
أن يكون اجلهاز
ً
وحيظى بثقة اجملتمع.
الرسالة (املهمة):
اجلهاز هيئة رقابية عليا م�ستقلة ي�سعى �إىل حتقيق رقابة فعالة على املوارد العامة وفق ًا ملنهجيته الرقابية ,
والإ�سهام يف تطوير �أداء الوحدات امل�شمولة بالرقابة  ,وكذا مهنة املحا�سبة واملراجعة  ,ويقوم بتزويد رئي�س
اجلمهورية وجمل�س النواب واجلهات ذات العالقة بنتائج �أعماله الرقابية مبا ي�سهم يف تعزيز امل�ساءلة العامة.
اهلدف
اإلسرتاتيجي
األول

اهلدف
اإلسرتاتيجي
الثاني

اهلدف
اإلسرتاتيجي
الثالث

اهلدف
اإلسرتاتيجي
الرابع

تدعيم ا�ستقاللية
اجلهاز وتعزيز
�صالحيته

االرتقاء بجودة
العمل الرقابي

ا�ستكمال وتطوير
�أنظمة ومتطلبات
العمل داخل اجلهاز
وتفعيلها

تنمية وتطوير
املوارد الب�شرية
وتوفري بيئة عمل
حمفزة

تعزيز الثقة
وال�شراكة مع
الأطراف ذات
العالقة

األهداف الفرعية

األهداف الفرعية

األهداف الفرعية

األهداف الفرعية

األهداف الفرعية

•تعزيز ا�ستقـــــاللية
و�����ص��ل�اح����ي����ـ����ـ����ـ����ات
اجل��ه��از �ضمن الإط���ار
الت�شريعي.

•حت�سني م��ن��ه��اج العمل
الرقابي باجلهاز.
•ت��ع��زي��ز ن��ظ��ام �ضمان
اجلودة.
•الإر ت���ق���اء مب���ه���ارات
وك�����ف�����اءة ال��ع��ام��ل�ين
ب��اجل��ه��از يف جم���االت
الإداء ال��رق��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��اب��ي
املختلفة.

اإلستقاللية...

النـــزاهة...

•تعزيز م�ستوى االلتزام
بتطبيق قانون اجلهاز.

•ا�ستكمال وتطوير البنية
التنظيمية للجهــــــاز.
•اع��ت��م��اد ن��ظ��ام تقييم
متكامل وف��ع��ال لأداء
اجلهاز
•ت����ن����ف����ي����ذ اخل����ط����ة
الإ�سرتاتيجية لتقنية
املعلومات .
•ا�ستكمال البنية التحتية
وو�سائل الدعم.

•ت���ط���وي���ر الأن���ظ���م���ة
ال��داخ��ل��ي��ة املتعلقة
باملوارد الب�شرية.
•رف���ع ك��ف��اءة وفاعلية
التدريب.
•ت�����ط�����وي�����ر ق���������درات
القيادات الإدارية.
•حت���������س��ي�ن م�������س���ت���وى
االل��ت��زام ب�أخالقيات
املهنة للعاملني باجلهاز.

ملخـص الخـطة اإلستــراتيجية 2015 - 2011م

ملخـص اخلـطة اإلستــراتيجية
2015 - 2011م

اهلدف
اإلسرتاتيجي
اخلامس

•ت��ط��وي��ر وحت�����س�ين �آل��ي��ات
ال��ت��وا���ص��ل وال��ت��ن�����س��ي��ق مع
اجلهات املعنية بحماية املال
العام.
•تعزيز التعاون مع الأجهزة
النظرية واملنظمات املهنية.
•التوعية بدور ومهام اجلهاز.
•ال���رف���ع م���ن م�����س��ت��وى �أداء
الوحدات امل�شمولة برقابة
اجلهاز.
•الإ�سهام يف تطوير املهنة يف
اجلمهورية اليمنية.

القيــم اجلوهــــــرية:
الكفاءة املهنية...

املساءلة...

املوثوقية...
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منظمات وأجهزة رقابية

المجلس األعلى
للحسابات
بالمملكة المغربية
�إعداد:حممد �سفيان عبده
الإدارة العامة للتعــــــــاون الفني

لقد مت اعتماد الرقابة العليا باململكة املغربية
ب�صورة تدريجية ،حيث مرت ب�أربع مراحل �أ�سا�سية:

الثالثة :في عام 1996م
االرتقاء بالمجلس األعلى
للحسابات إلى مستوى
مؤسسة دستورية:

لقد ك��ان للجنة اخت�صا�ص ت�صفية ح�سابات
املحا�سبني العموميني� ،أي الت�أكد من قانونية
و�شرعية العمليات التي ت�ضمنتها احل�سابات.
كما كانت اللجنة كذلك مطالبة ب��أن تقدم �إىل
جمل�س النواب تقريرا عن تنفيذ قانون املالية
يرفق بقانون الت�صفية ،وات�سمت املراقبة التي
كانت متار�سها ه��ذه اللجنة على املالية العامة
مب�ح��دودي�ت�ه��ا بالنظر �إىل ��ض� آ�ل��ة الإم�ك��ان�ي��ات
الب�شرية وامل��ادي��ة وذل��ك لكون املراقبة مراقبة
حما�سبية عليا ذات طبيعة �إدارية.

كامال كم�ؤ�س�سة عليا ،ن�ص الباب العا�شر من
الد�ستور ب ��أن املجل�س الأعلى للح�سابات يتوىل
ممار�سة الرقابة العليا على تنفيذ القوانني املالية.
ف�ضال عن ذل��ك ويف إ�ط��ار �سيا�سة الالمركزية
الإدارية بغية حت�سني تدبري اجلماعات(املجال�س)
املحلية ،ن�ص الد�ستور كذلك على �إحداث املجال�س
اجلهوية للح�سابات التي كلفها مبراقبة ح�سابات
اجلماعات (املجال�س) املحلية وهيئاتها وكيفية
قيامها بتدبري �ش�ؤونها.

األول��ى :في عام 1960م
اس���ت���ح���داث ال��ل��ج��ن��ة
الوطنية للحسابات:
لتمكني املجل�س الأعلى للح�سابات من لعب دوره

الثانية :في عام 1979م الرابعة :في عام 2002م صدور
اس���ت���ح���داث المجلس القانون رقم  62-99المتعلق
األعلى للحسابات بموجب بقانون المحاكم المالية:
تطبيقا للمقت�ضيات الد�ستورية ،مت �إ�صدار القانون
القانون رقم:12-79
رقم  62-99ب�ش�أن املحاكم املالية يف 2002م
واملكون من ثالثة ف�صول ح��ددت بو�ضوح م�سار
املجل�س الأعلى للح�سابات من حيث:
•اخت�صا�صاته وتنظيمه وت�سيريه.
•املجال�س اجلهوية.
•النظام الأ�سا�سي لق�ضاة املحاكم املالية.
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ا�ستحدث املجل�س الأعلى للح�سابات كجهاز ق�ضائي
مكلف بت�أمني املراقبة العليا على تنفيذ قوانني
املالية وذلك مبقت�ضى القانون رقم .12-79
وك��ان م��ن مهامه ال�ت� أ�ك��د م��ن قانونية عمليات
�إيرادات وم�صروفات الأجهزة اخلا�ضعة لرقابته
ومعاقبة كل تق�صري يف احرتام القواعد املنظمة
لتلك العمليات .كما ك��ان يراقب تقييم �أعمال المهام واالختصاصات:
الأج�ه��زة اخلا�ضعة لرقابته ،ويرفع �إىل جاللة مي��ار���س امل�ج�ل����س الأع� �ل ��ى ل�ل�ح���س��اب��ات امل �ه��ام
واالخت�صا�صات التالية:
امللك بيانا عن جمموع �أن�شطته.
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•التدقيق والبت في حسابات مرافق
الدولة وكذا حسابات المقاوالت
والمؤسسات العمومية:

 يدقق املجل�س ح�سابات مرافق الدولة وكذا
ح�سابات امل�ؤ�س�سات العمومية واملقاوالت التي
متلك الدولة �أو امل�ؤ�س�سات العمومية ر�أ�سمالها
كليا �أو ب�صفة م�شرتكة بني الدولة وامل�ؤ�س�سات
العمومية واجلماعات (املجال�س) املحلية.
 ويلزم املحا�سبون العموميون للأجهزة العمومية
ب�أن يقدموا �سنويا �إىل املجل�س ،احل�سابات �أو
البيانات املحا�سبية وفق الكيفيات املقررة يف
الن�صو�ص اجل��اري بها العمل ويبت املجل�س
الأع �ل��ى للح�سابات يف احل���س��اب �أو البيان
املحا�سبي بقرار متهيدي ثم بقرار نهائي.

•التأديب المتعلق بالميزانية
والشؤون المالية:

ميار�س املجل�س الأعلى للح�سابات وظيفة ق�ضائية
يف جمال الت�أديب املتعلق بامليزانية وال�ش�ؤون املالية
�إزاء كل �شخ�ص �أو موظف �أو عون �أحد الأجهزة
العمومية اخلا�ضعة ل��رق��اب��ة املجل�س ويتعر�ض
املعنيون بالأمر للعقوبات املقررة لتلك املخالفات.
•مراقبة تسيير األجهزة الخاضعة
لرقابته واستخدام األموال:

التدريب:

يقوم امللحقون الق�ضائيون ب�إجراء تدريب داخلي
ملدة �سنتني ،ي�شتمل على درو�س نظرية وتطبيقية
تهم ال�ق��ان��ون ،واملحا�سبة العمومية ،والرقابة
املالية التي متار�سها املحاكم املالية.
بعد االن�ت�ه��اء م��ن ال �ت��دري��ب ،يخ�ضع امللحقون
الق�ضائيون المتحان الكفاءة املهنية .املتفوقون
منهم يعتمدون كق�ضاة من الدرجة الثانية بناء
على تو�صية من جمل�س ق�ضاء املحاكم املالية.

الموارد البشرية:

تتكون املوارد الب�شرية للمحاكم املالية من فئتي
الق�ضاة وامل��وظ�ف��ون الإداري� ��ون ال��ذي��ن يقومون
مب�ساعدة املحاكم املالية على القيام مبهامها.
 يراقب املجل�س ت�سيري املرافق والأجهزة العمومية
التي تندرج �ضمن دائ��رة اخت�صا�صاته لتقييم
جودته ويقدم� ،إن اقت�ضى الأمر ذلك ،اقرتاحات
حول الو�سائل اجلديرة بتح�سني طرقه وزيادة
فعاليته وم��ردودي�ت��ه .وميكن للمجل�س القيام
مبهام تقييم امل�شاريع العمومية بغية الت�أكد –
على �أ�سا�س املنجزات املحققة � -إىل �أي مدى مت
بلوغ الأهداف املخططة لكل م�شروع.
 يراقب املجل�س الأعلى للح�سابات كذلك ا�ستخدام
الأم��وال العامة من قبل اجلمعيات �أو من طرف
الأجهزة امل�ستفيدة من امل�ساهمة يف ر�أ�سمالها.
 مراقبة ا�ستخدام الأم��وال التي يتم جمعها
عن طريق التما�س الإح�سان العمومي ميكن
�أي�ضا للمجل�س ،بناء على طلب الوزير الأول،
مراقبة احل�سابات املتعلقة با�ستخدام املوارد
التي مت جمعها م��ن ط��رف اجلمعيات على
�سبيل الإح�سان العمومي.
•استئناف األحكام الصادرة بصفة
نهائية عن المجالس الجهوية:

هيئة القضاة:
ي�ؤلف ق�ضاة املحاكم املالية هيئة موحدة يتمتعون
بعدم قابلية العزل والنقل �إال مبقت�ضى القانون
ي�سهر جمل�س ق�ضاء املحاكم املالية على تطبيق
النظام الأ�سا�سي للق�ضاة ،ويت�ألف من:
•الرئي�س الأول ،كرئي�س؛
•الوكيل العام للملك؛
•الكاتب العام للمجل�س ،الذي يتوىل مهام كتابة
جمل�س ق�ضاء املحاكم املالية؛
•رئي�س غرفة ،منتخب من قبل نظرائه؛
•رئي�س جمل�س جهوي ،منتخب من قبل نظرائه ؛
•ممثلني اثنني عن الق�ضاة الذين يزاولون عملهم
باملجل�س ،ينتخبهم ه�ؤالء الق�ضاة من بينهم؛
•ممثلني اث�ن�ين ع��ن الق�ضاة ال��ذي��ن ي��زاول��ون
عملهم باملجال�س اجلهوية للح�سابات ،ينتخبهم
ه�ؤالء الق�ضاة من بينهم.

التعيين:

يف هذا ال�ش�أن يقوم املجل�س بالبت يف احل�سابات يوظف امللحقون الق�ضائيون بعد النجاح يف مناف�سة
وال �ت ��أدي��ب املتعلق بامليزانية وال �� �ش ��ؤون املالية ي�شارك فيها حملة �إحدى ال�شهادات التي يتم حتديدها
كما يبت املجل�س يف طلبات ا�ستئناف الأحكام بوا�سطة �أمر الرئي�س الأول من بني ال�شهادات التي
ال�صادرة ب�صفة نهائية عن املجال�س اجلهوية .ت�سمح باحل�صول على درجة �أو مرتبة يف �سلم الأجور
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رقم (� )11أو درجة معتربة يف حكمها ،وذلك طبقا
للن�صو�ص التنظيمية اجلاري بها العمل.

التنظيم والتسيير:

�إن املجل�س الأعلى للح�سابات منظم على �أ�سا�س
الغرف املكونة له .ويتوىل الإ�شراف العام عليه
الرئي�س الأول الذي تعمل حتت �سلطته �أمانة عامة
وم�صالح �إدارية و�أمانة ال�ضبط.
•ال��رئ��ا� �س��ة الأوىل :مي��ار���س ال��رئ�ي����س الأول
اخت�صا�صاته مبوجب ق��رار وي�ضطلع �أ�سا�سا
بال�صالحيات التالية:
 يتوىل الإ�شراف العام على املجل�س وتنظيم �أ�شغاله؛
 ي�صادق على الربنامج ال�سنوي لأ�شغال املجل�س
املعد واملحدد من قبل جلنة الربامج والتقارير؛
 ين�سق �أ�شغال املجال�س اجلهوية؛
 يعد م�شروع ميزانية املحاكم املالية التي
يُعترب الآم��ر ب�صرفها وميكنه بهذه ال�صفة
تفوي�ض توقيعه �إىل الكاتب العام للمجل�س،
كما يجوز له �أن يعني ر�ؤ�ساء املجال�س اجلهوية
ك�آمرين م�ساعدين بال�صرف؛
 ير�أ�س اجلل�سة الر�سمية والغرف املجتمعة
وغ��رف��ة امل�شورة وجلنة ال�برام��ج والتقارير
وجمل�س ق�ضاء املحاكم املالية.
•الوكيل ال�ع��ام للملك :مي��ار���س الوكيل العام
للملك اخت�صا�صاته وم�ه��ام��ه يف امل�ج��االت
الق�ضائية املخولة للمجل�س وي ��ؤازره حمامون
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عامون وميار�س ال�سلطات التالية:
 تبلغ �إليه التقارير املتعلقة باالخت�صا�صات
الق�ضائية كما يح�ضر جل�سات هيئات املجل�س.
 ين�سق وي��راق��ب ع�م��ل ال�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة ل��دى
املجال�س اجلهوية.
•الأمانة العامة :يكلف الكاتب العام باملهام التالية:
 ي�ت��وىل حت��ت �سلطة الرئي�س الأول ،ت�سيري
امل�صالح الإدارية للمجل�س وكتابة ال�ضبط؛
 ي�ساعد الرئي�س الأول يف تن�سيق �أ�شغال
املجل�س ويف تنظيم جل�سات هيئات املجل�س،
وكذا يف تن�سيق �أ�شغال املجال�س اجلهوية.
 ي�سهر على �أن تقدم احل�سابات من طرف
الأ��ش�خ��ا���ص املعنيني يف الآج���ال املطلوبة.
وي�شعر الوكيل العام للملك بكل ت�أخري ب�ش�أنها.
•�أمانة ال�ضبط :يكلف �أمني ال�ضبط باملهام التالية:
 ت�سجيل احل���س��اب��ات وال��وث��ائ��ق املحا�سبية
الأخ� � ��رى امل �ق��دم��ة �إىل امل �ج �ل ����س الأع �ل��ى
للح�سابات ويتوىل توزيعها على الغرف ح�سب
برنامج �أعمال املجل�س .ويقوم كذلك بحفظ
احل�سابات والوثائق املذكورة.
 يبلغ ق ��رارات و إ�ج� ��راءات املجل�س الأخ��رى
وي�شهد على �صحة ن�سخ الأحكام الق�ضائية.
•هيئات املجل�س :كل قرارات املجل�س ذات ال�صلة
بن�شاطه املرتبط باملراقبة يتم التداول ب�ش�أنها
ب�صفة جماعية يف الهيئات التالية:
 اجلل�سة الر�سمية :يعقد املجل�س جل�سات
ر�سمية لتن�صيب الق�ضاة و�أداء الق�سم،
ويح�ضر هذه اجلل�سات الرئي�س الأول والوكيل
العام للملك وجميع الق�ضاة.
 هيئة الغرف املجتمعة :تعقد هيئة الغرفة
املجتمعة جل�ساتها من �أجل:
» »�إبداء الر�أي يف امل�سائل املتعلقة باالجتهاد
الق�ضائي.
» »البت يف الق�ضايا املعرو�ضة على املجل�س
�إما مبا�شرة من لدن الرئي�س الأول �أو بناء
على طلب النيابة العامة املحالة عليها بعد
نق�ض قرار �سبق للمجل�س �أن �أ�صدره.
وتت�ألف هيئة الغرف املجتمعة من الرئي�س الأول
والوكيل العام للملك ور�ؤ�ساء الغرف وقا�ض عن كل
غرفة ينتخبه نظرا�ؤه ملدة �سنة ،وف�ضال عن ذلك
ميكن �أن يح�ضر جل�ساتها ر�ؤ�ساء املجال�س اجلهوية
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للح�سابات وذلك بدعوة من الرئي�س الأول.
•هيئة ال �غ��رف امل���ش�ترك��ة :ت�ب��ت هيئة ال�غ��رف
امل���ش�ترك��ة يف ط�ل�ب��ات اال��س�ت�ئ�ن��اف امل��رف��وع��ة
�ضد ال �ق��رارات النهائية ال���ص��ادرة ابتدائيا
عن غرف �أو فروع غرف املجل�س يف الق�ضايا
املتعلقة بالبت يف احل�سابات وبالت�أديب املتعلق
بامليزانية وال�ش�ؤون املالية.
وتت�ألف هذه الهيئة من خم�سة ق�ضاة وير�أ�سها
رئي�س غرفة يعني �سنويا ب�أمر للرئي�س الأول.
•غرفة امل���ش��ورة :ت�صادق غرفة امل�شورة على
التقرير ال�سنوي للمجل�س والتقرير املتعلق
بتنفيذ القانون والت�صريح العام باملطابقة.
ويجوز ا�ست�شارتها من طرف الرئي�س الأول يف
الق�ضايا التي يرى ر�أيها فيها �ضروريا.
وتت�ألف هذه الهيئة من الرئي�س الأول ور�ؤ�ساء الغرف
والكاتب العام للمجل�س و�أقدم م�ست�شار يف كل غرفة
•الغرفة :يتم حتديد توزيع اخت�صا�صات غرف
املجل�س ب�ق��رار م��ن الرئي�س الأول وال تعقد
جل�سات الغرف وفروعها �إال بح�ضور خم�سة
ق�ضاة من بينهم رئي�س الغرفة �أو الفرع.
ويت�ألف املجل�س من �ست غ��رف ،تتكلف واح��دة
منها مبمار�سة اخت�صا�صات املجل�س يف جمال
الت�أديب املتعلق بامليزانية وال�ش�ؤون املالية وغرفة
�أخرى بالبت يف طلبات ا�ستئناف الأحكام النهائية
ال�صادرة عن املجال�س اجلهوية.
أ�م� ��ا ف�ي�م��ا ي�خ����ص ت��وزي��ع االخ �ت �� �ص��ا� �ص��ات على
الغرف الأخ��رى فقد مت على �أ�سا�س قطاعي طبقا
لالخت�صا�صات املخولة للمجل�س جت��اه ع��دد من
القطاعات الوزارية والأجهزة العمومية التابعة لها.

التقرير السنوي:

التقرير باجلريدة الر�سمية ويجوز للرئي�س الأول
�أن يقدم يف جميع الق�ضايا التي تدخل يف جمال
اخت�صا�صات املجل�س ،مالحظاته واقرتاحاته �إىل
ال�سلطات احلكومية املخت�صة بوا�سطة مذكرات
ا�ستعجالية .ويعهد يف كل وزارة �إىل موظف على
الأق ��ل برتبة م��دي��ر �إدارة مركزية مبهمة تتبع
الإجراءات املتخذة ب�ش�أن املذكرات اال�ستعجالية
للرئي�س الأول ،ويبلغ هذا التعيني �إىل املجل�س.

عالقات التعاون:
ي�ح��ر���ص املجل�س ع�ل��ى ت�ع��زي��ز ع�لاق��ات��ه بكافة
الأجهزة الرقابية على امل�ستوى العربي والإقليمي
والدويل ملا فيه حتقيق امل�صالح امل�شرتكة وتبادل
اخلربات واملعارف وتعزيز العالقات وذلك على
النحو التايل:
على الصعيد الدولي:

يف �إط��ار تنفيذ املخطط اال�سرتاتيجي للمنظمة
الدولية للأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة
«االنتو�ساي» 2005م-2010م انتخب املجل�س
الأعلى للح�سابات للمملكة املغربية رئي�سا للجنة
بناء القدرات.
على الصعيد الجهوي:

املجل�س الأعلى للح�سابات باململكة املغربية ع�ضو ًا
يف العديد من املنظمات اجلهوية من بينها:
•املنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة املالية
واملحا�سبة (الأربو�ساي).
•منظمة الأجهزة العليا للرقابة املالية العامة
واملحا�سبة الإفريقية (الأفرو�ساي).
•جمعية الأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة
الناطقة باللغة الفرن�سية (.)AISCCUF

يقدم املجل�س يف تقريره ال�سنوي بيانا عن جميع على الصعيد الثنائي:

�أن�شطته ويحرر ملخ�صا للمالحظات التي �أبداها،
ويبدي اقرتاحاته املتعلقة بتح�سني ت�سيري املالية
العامة وبتدبري املرافق والأج�ه��زة التي �شملتها
املراقبة ،كما يقدم مالحظات ال�سلطات احلكومية
وم�سئويل امل�ؤ�س�سات والأجهزة العمومية املعنية
ويعطي ملخ�صا عن تقرير املجل�س حول تنفيذ
قانون املالية.
وي��رف��ع التقرير ال�سنوي �إىل ج�لال��ة امل�ل��ك من
الرئي�س الأول قبل انتهاء ال�سنة املالية ،وين�شر هذا

يتمثل التعاون الثنائي يف توقيع اتفاقيات تعاون
م��ع العديد م��ن الأج �ه��زة العليا للرقابة املالية
واملحا�سبة ونخ�ص بالذكر تلك املوقعة مع جمل�س
احل�سابات الفرن�سي ومكتب امل�س�آءلة احلكومي
الأمريكي ( ،)GAOومكتب التدقيق الوطني
ال�بري�ط��اين ( ،)NAOويتيح ه��ذا التعاون
من الناحية العملية تبادل املعلومات والتجارب
واخل �ب�رات ،وتنظيم زي ��ارات وتنظيم ن��دوات،
و�إر�سال خرباء ،وا�ستقبال وتكوين الق�ضاة.

رواد
وأوائــــــل للحسابات بالمملكة المغربية
المجلس األعلى

من أوائل قيادات الجهاز
علي أحمد مقبل غثيم

محل وتاريخ الميالد:
مديرية خوالن –
محافظة صنعاء 1947م
الحالة االجتماعية:
متزوج وأب
لثالثة أوالد وبنتان
الـمؤهــــــــل:
دبلـــــوم يف العلوم ال�شرطية 1966م – لي�سان�س حقوق جامعة
�صنعاء 1979م.

مبديرية خــــــــــــــوالن 1979-1978م
• ً
ً
رئي�سا للجنة العالقات اخلارجية بالإحتاد العام للتعاون الأهلي والتطوير وع�ضوا يف الهيئة
الإدارية العليا لالحتاد – ً
ع�ضوا يف جمل�س �إدارة البنك التعاوين 1981-1979م
•�أمينــــــــ ًا عام ًا م�ساعد ًا لالحتاد العام لهيئات التعاون الأهلي – رئي�س ًا ملجل�س
�إدارة بنك الت�سليف التعاوين وال��زراع��ي وع�ضوا يف املجل�س الأعلى للزراعة
1985-1981م.
•رئي�س ًا للجهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة 1988-1985م
•ع�ضو ًا مبجل�س ال�شورى و�أمين ًا عام ًا للمجل�س 1990-1988م
•ع�ضو ًا بهيئة رئا�سة جمل�س النواب ونائب ًا لرئي�س املجل�س للجمهورية اليمنية
1993-1990م
•م�ست�شار ًا مبجل�س الرئا�سة 1994-1993م.

الوظائف والمناصب السابقة:
•رئي�س ًا للجنة تقييم املعلومات وع�ضو مكتب التحقيقات يف املباحث
العامة 1968-1967م
•مدير ًا للمبـــاحث العامة مبحافظة احلديدة 1969-1968م.
•مدير ًا للأمن الداخلي مبحافظة تعز 1973-1969م
•نائب ًا ملدير عام اجلوازات 1974-1973م
ل�ح��وال ال�شخ�صية ( الأح ��وال املدنية حالي ًا)
•م��دي��ر ًا ع��ام� ًا ل� أ
1975-1974م
•مدير ًا عام ًا للمباحث اجلنائية مبحافظة احلديدة 1975م
•ع�ضو ًا يف اللجنة الأ�سا�سية للت�صحيح امل��ايل والإداري ب��وزارة معلومات أخرى أضافية :
•امل�ساهمة يف ت�أ�سي�س احتاد احلقوقيني اليمنيني .
الداخلية 1976-1975م
مديرا ً
• ً
عاما للمبـاحث اجلنـائية بالعا�صمة �صنعاء 1978-1976م •حتريك عملية ت�أهيل املحا�سبني يف الوزارات وم�ؤ�س�سات الدولة.
•�أمينــــــ ًا عـــــــــامــــ ًا منتخبــــــــ ًا للتعــــــــاون الأهلي والتطويـــــر •كما ان له عدة ا�سهامات يف املجال ال�سيا�سي والتنظيمي والتعاوين.

2011/م
مـار�س/يونيو2011م
 2324-23مــــار�س
الـعـددالـعـــــدد
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أظـــــواء

اإلدارة العامة للرقابة على
القروض والمساعدات

�إعداد /عبدالرب حمود غامن
مدير عام الرقابة على القرو�ض وامل�ساعدات
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ن�ش�أت الرقابة على القرو�ض وامل�ساعدات مع ن�شوء
اجلهاز وفقا للت�شريع الرقابي للجهاز ،حيث حر�ص
امل���ش��رع اليمني ت�ضمني الت�شريع ال��رق��اب��ي للجهاز
اخت�صا�صات الرقابة على القرو�ض وامل�ساعدات مما
يعك�س الأهمية الرقابية على القرو�ض وامل�ساعدات
واملديونية اخلارجية يف �إطار اخت�صا�صات الرقابة املالية
ورقابة الأداء ،ومار�س اجلهاز هذا االخت�صا�ص يف بادئ
الأمر من خالل القطاعات الرقابية ،ثم �أن�شئت (الإدارة
العامة للرقابة على القرو�ض وامل�ساعدات) لتحقيق
رقابة نوعية متخ�ص�صة على القرو�ض وامل�ساعدات
اخل��ارج�ي��ة تعزيزا للأهمية الرقابية ال�ت��ي عك�ستها
الن�صو�ص القانونية لأهمية القرو�ض وامل�ساعدات يف
التنمية االقت�صادية واالجتماعية كم�صدر هام يف متويل
خطط التنمية االقت�صادية واالجتماعية وللمخاطر التي
ترتتب على عمليات االقرتا�ض اخلارجي مثل ن�ش�ؤ الدين
العام اخلارجي وتطوره و أ�ع�ب��اء خدمته يف ظل �شحة
امل��وارد ،عالو ًة على تزايد حجم القرو�ض وامل�ساعدات
وتنوعها وت �ع��دد جم ��االت ا�ستخدامها وا�ستثمارها
جمتمعة �أو جم��ز�أة (متعددة الأغ��را���ض) يف خمتلف
وح��دات قطاعات االقت�صاد �سوا ًء كانت خم�ص�صة �أو
غري خم�ص�صة مل�شاريع بذاتها.
الـعـدد  24-23مـار�س/يونيو 2011/م

خلفية تاريخية لنشاط
اإلدارة:

 .4مراجعة ا�ستيعاب البع�ض من القرو�ض وامل�ساعدات
اخلارجية يف تنفيذ امل�شاريع والأن�شطة التنموية
امل�ستهدفة ،وتقوم الإدارة مبفردها مبراجعة عدد
من القرو�ض وامل�ساعدات يف حني يراجع عدد �آخر
منها بامل�شاركة من قبل الإدارة والوحدات الرقابية
اجل�ه��وي��ة يف القطاعات الرقابية وف ��روع اجلهاز
باملحافظات وهناك عدد �آخر منها تراجع من قبل
حما�سبني قانونيني بتعيني و إ�� �ش��راف م��ن اجلهاز
لتلبية متطلبات بع�ض اجلهات املانحة.
� .5إعداد نتائج رقابية خا�صة وعامة على م�ستوى القر�ض
�أو امل�ساعدة والتمويل املكمل لها من م�صادر حملية
وخارجية يف إ�ط��ار امل�شروع امل�ستهدف وعلى م�ستوى
القرو�ض وامل���س��اع��دات وتبليغ تلك النتائج بتقارير
اجل�ه��از للجهات وال�سلطات املعنية حت�ت��وي جوانب
الق�صور واملخالفات والآراء واملقرتحات الالزمة.

الإدارة بح�سب طبيعة مهامها وح��دة رقابية متار�س
اخ�ت���ص��ا��ص��ات رق��اب �ي��ة خم��ول��ة ل�ل�ج�ه��از فيما يتعلق
بالقرو�ض وامل�ساعدات ،ومن خالل تلك االخت�صا�صات
تتم ال��رق��اب��ة على ال�ق��رو���ض وامل���س��اع��دات كتمويالت
متكاملة خم�ص�صة �أو غري خم�ص�صة مل�شاريع و�أن�شطة
بذاتها مبجموعة من الو�سائل الرقابية ،منها الآتي:
 .1متابعة البيانات واملعلومات والوثائق اخلا�صة
بالقرو�ض وامل�ساعدات اخلارجية التي يتم التعاقد
عليها واالتفاق ب�ش�أنها مع الدول ال�شقيقة وال�صديقة
والهيئات واملنظمات الإقليمية والدولية.
 .2درا��س��ة البيانات واملعلومات والوثائق اخلا�صة
بالقرو�ض وامل�ساعدات اخلارجية وما يتعلق مبجاالت
ا�ستخدامها وم�ستوى ا�ستيعابها من قبل امل�شروعات
والأن�شطة امل�ستهدفة منها.
 .3درا�سة وحتليل البيانات واملعلومات الواردة بتقارير الوحدات الخاضعة لرقابة
اإلدارة:
اجلهات املعنية بالقرو�ض وامل�ساعدات والدين العام
والتقارير ال�صادرة عن اجلهات املانحة وبعثاتها الوحدات اخلا�ضعة لرقابة الإدارة لي�ست وحدات ثابتة
ومتابعة تطور املديونية اخلارجية وما يرتتب عليها و�إمنا م�ؤقتة عبارة عن وحدات �إدارية وتنفيذية م�ستقلة
مالي ًا و�إداري ��ا عن وح��دات اجلهاز الإداري ووح��دات
من �أعباء والتزامات و�سدادها.

تبعية اإلدارة وتطور
مهامها:

 .1انيطت تبعية الإدارة العامة للرقابة على القرو�ض
وامل�ساعدات عند ان�شائها �أول مرة لرئي�س اجلهاز
م�ب��ا��ش��رة وب��ا� �ش��رت مهامها حت��ت �إ� �ش��راف وكيل
اجلهاز لقطاع الرقابة على وحدات اجلهاز الإداري
بتنفيذ مهام من خالل امل�شاركة ب�أع�ضاء يف بع�ض
ف��رق امل��راج�ع��ة املكلفة م��ن ال�ق�ط��اع��ات الرقابية
مبراجعة احل�سابات اخلتامية وامليزانيات العمومية
للوحدات امل�شمولة برقابة القطاعات الرقابية ،تولت
مراجعة البنود املتعلقة باملكونات والأن�شطة املمولة
بقرو�ض وم�ساعدات خارجية للفرتات املالية حمل
املراجعة �إىل جانب انفرادها بالرقابة على قرو�ض
وم�ساعدات متعددة الأغرا�ض وقرو�ض وم�ساعدات
مقدمة مل�شاريع بذاتها ومعونات �سلعية وغذائية
خالل الفرتات الزمنية ال�ستيعابها.
 .2ب���ص��دور ال �ق��رار اجل �م �ه��وري رق��م ( )2ل�سنة
1993م ب�شان الالئحة التنفيذية لقانون اجلهاز
رق��م ( )39ل�سنة 1992م ��ص��در ق ��رار رئي�س
اجلهاز رقم ( )179ل�سنة 1993م ب�شان تويل
الأخ /الوكيل امل�ساعد لل�شئون الفنية والإداري ��ة
الإ�شراف على كل من �إدارتي الرقابة على القرو�ض
وامل���س��اع��دات واخل �ط��ة وتقييم الأداء فا�ستمرت
الإدارة يف مبا�شرة مهامها الرقابية على القرو�ض
وامل �� �س��اع��دات ك�ت�م��وي�لات متكاملة خ�ل�ال ف�ترات
ا�ستيعابها بالإ�ضافة �إىل مراجعة م�شاريع ممولة
خارجيا تنفذ عرب وح��دات م�ستقلة مالي ًا و�إداري��ا
عن الوحدات امل�شمولة برقابة القطاعات الرقابية
وتركت مراجعة البنود املتعلقة باملكونات والأن�شطة
امل�م��ول��ة ب�ق��رو���ض وم���س��اع��دات �ضمن احل�سابات
اخلتامية وامليزانيات العمومية خالل الفرتات املالية
لفرق املراجعة بالقطاعات الرقابية.
 .3بتزايد حجم القرو�ض وامل�ساعدات و�إن�شاء وحدات
�إداري��ة وتنفيذية مل�شاريع ممولة خارجيا م�ستقلة
مالي ًا و�إداريا برزت متطلبات لبع�ض جهات التمويل

كما حدد القرار اخت�صا�صات فرق املراجعة
واملراقبات بالقطاعات الرقابية باالتي:
 .1اجناز املهام املحددة لها يف مراجعة مكونات الدين
العام (القرو�ض وال�سلف والت�سهيالت االئتمانية)
وامل�ساعدات باالنفراد �أو مب�شاركة ع�ضو �أو �أكرث من
الإدارة العامة للرقابة على القرو�ض وامل�ساعدات.
 .2مناق�شة كافة التقارير �أو �أجزاء التقارير املتعلقة
مبراجعة مكونات الدين العام وامل�ساعدات مع الإدارة
العامة للرقابة على القرو�ض وامل�ساعدات قبل الإبالغ
بها للجهات املخت�صة وموافاة الإدارة بن�سخ منها �أو
الأج��زاء منها عند التبليغ بها وتزويدها بن�سخ من
ردود اجلهات و�إ�شراكها يف التعقيب على الردود.
 .3م��واف��اة الإدارة العامة للرقابة على القرو�ض
وامل���س��اع��دات م��ن قبل جميع القطاعات الرقابية
ب �ق��وائ��م دق�ي�ق��ة وواف �ي��ة ب��ال�ب�ي��ان��ات ال �ت��ي تطلبها
ع��ن موقف �أي �أر� �ص��دة م��ن مكونات ال��دي��ن العام
وامل�ساعدات بالوحدات امل�شمولة مبراجعة قطاع
اختصاصات اإلدارة:
ان�ي�ط��ت ب� � ��الإدارة ال �ع��ام��ة ل�ل��رق��اب��ة ع�ل��ى ال�ق��رو���ض رقابي و�أي مالحظات حولها.
وامل�ساعدات مبوجب قرار رئي�س اجلهاز رقم  31ل�سنة
الهيكل التنظيمي
1999م العديد من االخت�صا�صات وال�صالحيات
الرقابية متثلت خال�صتها باالتي:
لإلدارة:
وامل�ساعدات
�ام
�
ع
�
ل
ا
�ن
•ال��رق��اب��ة على عنا�صر ال��دي�
تت�شكل الإدارة من املدير العام ونوابه بالإ�ضافة �إىل:
وما يرتبط بها من الدرا�سات املالية واالقت�صادية �إدارة التوثيق والدرا�سات واملتابعة.
واخل�ط��ط والتقديرات وتوجيه وا�ستخدام الدين �إدارة الرقابة على الدين العام.
ال �ع��ام واجن ��از امل���ش��روع��ات اال�ستثمارية والبنية �إدارة الرقابة على القرو�ض والت�سهيالت االئتمانية.
الأ�سا�سية للدولة امل�ستهدف متويلها عن طريق الدين �إدارة الرقابة على امل�ساعدات واملعونات واملنح.
العام وامل�ساعدات وما يرتتب على ذلك من حتقيق �إدارة الرقابة على قرو�ض ال�صندوق العربي.
للتنا�سب ب�ين حجم ال��دي��ن ال�ع��ام وال�ن��اجت القومي �إدارة الرقابة على قرو�ض �صندوق الأوبك.
الإجمايل واملحلي وميزان املدفوعات.
•التدقيق والفح�ص ال�شامل والتحليل حل�سابات القوى الوظيفية لإلدارة:
وا�ستخدامات الدين العام وخا�صة ما يلزم للوفاء
يعمل يف الإدارة  33ك��ادر فني و�إداري من خمتلف
مبتطلبات اجلهات اخلارجية املحددة باالتفاقيات
التخ�ص�صات.
من حيث النظم والتوقيت.
•�إعداد املقرتحات الالزمة ب�شان اخلطط والربامج
الرؤية المستقبلية:
ال�سنوية واقرتاح الأولويات و�إ�صدار الأدلة الإر�شادية
املف�صلة عن مراجعة القرو�ض وامل�ساعدات بالتن�سيق �إع��ادة هيكلة الرقابة على الدين العام وامل�ساعدات
لتحديد مراكز امل�سئولية الرقابية وتطوير الرقابة
مع الإدارات املخت�صة.
•متابعة ف��رق املراجعة وامل��راق�ب��ات بالقطاعات الرقابية بحيث ت�شمل رقابة نتائج و�آثار الدين العام وامل�ساعدات
للت�أكد من مدى قيامها ب�إجناز املهام املحددة لها وتزويدها على خطط التنمية االقت�صادية واالجتماعية.
الـعـدد  24-23مـار�س/يونيو 2011/م

اإلدارة العامة للرقابة على القروض والمساعدات

القطاع االقت�صادي مناط بها تنفيذ م�شاريع متعددة
الأغرا�ض يف خمتلف املجاالت التنموية ممولة بقرو�ض
وم�ساعدات خارجية ومتويال ت حملية مكملة ي�شرف
على تلك ال��وح��دات جل��ان ت�سيري ت�شكل من ع��دد من
الوزراء ونواب وزراء ووكالء و�آخ��رون ....من اجلهات
امل�ستفيدة واملعنية بالتمويل ،وم�شاريع تنموية خا�صة
تنفذ من خ�لال وح��دات م�ستقلة حتت �إ��ش��راف جلان
ت�سيري من اجلهات امل�ستفيدة واملعنية بالتمويل وكذا
�أن�شطة منفذة يف �إطار وحدات اجلهاز الإداري ووحدات
القطاع االقت�صادي.

يف املراجعة املالية للم�شاريع املمولة من قبلها فتم
لبع�ض القطاعات الرقابية ال�شروع بتلبية بع�ض
تلك املتطلبات والبع�ض الآخ��ر مت تلبيتها من قبل
الإدارة مب�شاركة القطاعات وباالنفراد ومنها �أوكلت
ملحا�سبني قانونيني ،ومن ثم مت �إعادة هيكلة الرقابة
على القرو�ض وامل�ساعدات والدين العام وتنظيم
وحتديد اخت�صا�صات الإدارة العامة للرقابة على
ال�ق��رو���ض وامل���س��اع��دات واحل �ق��ت بقطاع ال�شئون
الفنية مبوجب قرار رئي�س اجلهاز رقم ( )31ل�سنة
1999م ب�شان تنظيم وحتديد اخت�صا�صات الإدارة
العامة للرقابة على القرو�ض وامل�ساعدات بهدف
تنظيم �آل�ي��ة التن�سيق ب�ين القطاعات يف مراجعة
القرو�ض وامل�ساعدات ومن ثم تنظيم اخت�صا�صات
الإدارة ال��واردة يف القرار �آنف الذكر مبوجب قرار
رئي�س اجلهاز رقم ( )1ل�سنة 2000م.
 .4ا�ستمرت الإدارة يف �أداء مهامها الرقابية على
القرو�ض وامل�ساعدات مبراقبتها كتمويالت متكاملة
خم�ص�صة �أو غري خم�ص�صة مل�شاريع و�أن�شطة بذاتها
باالنفراد ومب�شاركة البع�ض من الإدارات العامة
الرقابية وفروع اجلهاز على الرغم من �صدور قرار
رئي�س اجلهاز رق��م ( )31ل�سنة 1999م الذي
حدد اخت�صا�صات و�صالحيات الإدارة.

بالبيانات واملعلومات والتوجيهات الفنية الالزمة.
• إ�ع��داد تقارير دوري��ة حول �سري املراجعة واالجن��از
مقارنة باخلطط ورفعها لقيادة اجلهاز وتقارير
�سنوية تخ�ص�صية لعر�ضها على ال�سلطات العليا
املخت�صة بالدولة ب�أهم النتائج الرقابية.
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تجربة الجمهورية اليمنية في
اإلصالحات االقتصادية وإعادة الهيكلة

يندرج العمق الأب�ستملوجي وامل��ع��ريف للإ�صالحات االقت�صادية و�إع��ادة
الهيكلة (كم�صطلح علمي) �ضمن عالقة الت�ساند الوظيفي بني علم الت�صرف
(علم الإدارة) الذي يعني بالإ�صالحات الهيكلية ،واملالية العامة التي يعني
بها االقت�صاد ال�سيا�سي ،بهدف معاجلة االختالالت االقت�صادية الداخلية
واخلارجية التي تعانيها االقت�صادات النامية �أو حتى ال�صاعدة تلك التي يف
طريقها �إىل ال�صعود يف �سياق جتاذبات �إقليمية ،ونظام اقت�صادي عاملي جديد
متيز بخا�صيتني �أ�سا�سيتني ،هما :تراجع الدور االقت�صادي للدولة ،وت�صاعد
دور م�ؤ�س�ستا (بريتون وودز) يف تعديل االقت�صاد ،ف�صار كل ذلك من �أهم د  /عبد ال�صمد �أمني عبد الوا�سع
حتديات املنعطف الراهن.
ع�ضو املكتب الفني باجلهاز

أوال :مبررات ومقتضيات
اإلصالحات االقتصادية وإعادة
الهيكلة:
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ترجع مقت�ضيات الإ�صالحات العتبارات متعددة منها:
�أ) التربير االقت�صادي :توايل الأزمات الدورية يف
النظام االقت�صادي متماثلة يف وقعها التاريخي منذ
�أزم��ة 1929م1933 -م (الك�ساد الكبري) ،وعام
1971م (الركود الت�ضخمي و�أزمة الدوالر) ،ثم �أزمة
املديونية 1982م ،وما تالها من �أزمات ومنها الأزمة
املالية مع نهاية 2008م ،فتوايل الأزمات �أخذ ن�سقا
تاريخيا بعيد امل��دى ،مما جعل احلديث عن الإ�صالح
كم�صطلح اقت�صادي ،وكواقع حياتي ،يحتاج ملزيد من
الت�أ�صيل والتو�ضيح ،كمفهوم مر�شح للبقاء لفرتات
قادمة ،فالأزمات تك�سبه �أبعادا جديدة.
ب) التربير ال�سيا�سي� :صعود اليمني الليربايل ،فبفوز
مارجريت تات�شر يف االنتخابات الربيطانية 1979م،
ورونالد ريجان يف االنتخابات الرئا�سية الأمريكية1980م،
تعززت ق��درات الليربالية االقت�صادية على تثبيت �أ�س�س
االجتاه اجلديد يف الإ�صالح االقت�صادي.
ج) التربير االجتماعي :م��ن امل�لاح��ظ �أن ك��ل �أزم��ة
اقت�صادية تعقبها غالبا مفاعالت �سلبية نحو املطالب
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واالقت�صادي) مت انتقاء متغريين هما الإ�صالح الهيكلي
(متغري م�ستقل) ،وامل��ال�ي��ة ال�ع��ام��ة (متغري ت��اب��ع)،
لدرا�سة التمف�صل بينهما يف حماولة ملعرفة طبيعة هذا
التمف�صل (قابلية انفكاك العالقات املرتبطة ببع�ضها)
وعمقه ..وال�ل��ذان ي�ح��ددان �إ�شكالية املفهوم العلمي
للإ�صالحات االقت�صادية والهيكلية وم�ضمونهما.

املرتبطة بحياة الغالبية م��ن النا�س كالتعليم وال�صحة
(باعتبارها من �أه��م احلقوق الأ�سا�سية للإن�سان) .ففي
الت�سعينات على �سبيل املثال حول البنك الدويل خطابه �إىل
برامج �أكرث و�ضوحا تربط بني حماربة الفقر و�إنهاء تطبيق
الإ�صالحات الهيكلية ,كما بد أ� برنامج الأمم املتحدة الإمنائي
ي�صدر تقارير �سنوية عن التنمية الب�شرية تر�صد التطور
الكمي والنوعي للم�ؤ�شرات االجتماعية للدول .ويف العام
 1995عقدت بكوبنهاجن دورة ا�ستثنائية للأمم املتحدة
حول الفقر .ويف العام 1997م تقررت ع�شرية الأمم املتحدة
ملحاربة الفقر �أي�ضا .كما مت عقد دورة ا�ستثنائية أ�خ��رى
بجنيف يف ع��ام 2000م لتقييم ح�صيلة برامج اخلم�س
�سنوات املا�ضية ,ويف ال�سياق نف�سه حوّر �صندوق النقد الدويل
برامج التقومي الهيكلي �إىل برامج لتقلي�ص الفقر و�إطالق
النمو ،تفر�ض على الدول املعنية �صياغة براجمها اخلا�صة،
حتت ا�سم الوثيقة الإ�سرتاتيجية لتقلي�ص الفقر.
د) ال��ت�بري��ر الأك���ادمي���ي :وي�ت�م�ث��ل يف الت�شكيك
باملنظورة الكينزيائية لتدخل الدولة ,واجل��دل املثار
من طرف النيوكنيزين  alnioknizinو�أ�ضدادهم
النيوليربالني  ،alniolibralinف�ضال عن تعرث،
بل وف�شل نظريات التنمية االقت�صادية واالجتماعية..
وجتاربها يف الدول النامية.
من بني تلك االعتبارات ويف نف�س ال�سياق (الإداري

تعرب املرتكزات الرئي�سة هنا عن املنهجية ,وكيفية وطريقة
التحليل ،والتي متت وفق عنا�صر البحث الكال�سيكية يف
البحث العلمي املتمثلة يف عدد من العنا�صر:
العن�صر الأول :املعاينة واملالحظة:
مت اال�ستعانة ب�أهم الوقائع والأحداث االقت�صادية التي
مر بها االقت�صاد اليمني يف م�ساراته التاريخية و�صو ًال
للتحديات املنبثقة عنها من خالل:
�أ) �سرد �أه��م الإح���داث والأرق���ام ذات ال�صلة
باالختالالت االقت�صادية ومنها:
•االختالالت الداخلية :نا�شئة من االختالل يف الهياكل
القطاعية �أي بني الناجت املمكن والناجت الفعلي ك�سمة
�أ�سا�سية لالقت�صادات النامية.
•االختالالت اخلارجية :نتيجة لوجود فجوة يف املوارد
املحلية ومكونات االقت�صاد الكلي وبخا�صة االدخار
واال�ستثمار ظهر ب�شكل اختالالت يف احل�ساب اجلاري
مليزان املدفوعات يف البلدان النامية والأق��ل منو ًا,
ا�ستوجب �ضرورة التمويل باالقرتا�ض اخلارجي ،مما
�أدى لتطور املديونية العامة وزيادة وزنها.
•تفاقم االختالالت االقت�صادية :يتطلب إ�م��ا متويل
تلك االختالالت و�إثقال كاهل االقت�صادات النامية
و إ�ح��داث مزيد من ال�ضغوط على املوازنة العامة،
�أو ال�شروع يف تبني الإ�صالحات االقت�صادية و�إعادة
الهيكلة ملواجهة حتديات االختالالت غري العابرة،
والأعباء الكبرية يف خدمة الدين العام.
ب) مفهوم الإ�صالحات االقت�صادية والهيكلية
ومراحلها:
يف �إطار تعميم الإ�صالحات االقت�صادية والهيكلية ّمت
التطرق ملا يلي:
مفهوم الإ�صالحات االقت�صادية والهيكلية (بتوافق وما
بعد توافق وا�شنطن):
• يت�ضمن الإ�صالح االقت�صادي مبفهوم م�ؤ�س�ستا (بريتون
وودز) وتفاهمات وا�شنطن جمموعة التو�صيات التي
تقدمها امل�ؤ�س�سات الدولية للدول النامية والدول املتحولة
عن النظام اال�شرتاكي (�أوروب��ا ال�شرقية) ،وخا�صة التي
تعرثت اقت�صادياتها ،وغرقت بالديون ك�شرط لتقدمي
م�ساعداتها ،و�إعطاء ال�ضوء الأخ�ضر للم�ؤ�س�سات املالية

الـعـدد  24-23مـار�س/يونيو 2011/م

تجربة الجمهورية اليمنية في اإلصالحات االقتصادية وإعادة الهيكل

الدولية مبدها مبزيد من القرو�ض بعد جدولة ديونها
القائمة يف ن��ادي باري�س .كما تتخذ �سيا�سة الإ��ص�لاح
االقت�صادي و�إعادة الهيكلة ً
بعدا �آخر ،وهو االلتزام التام
مبفاهيم امل�ؤ�س�سات الدولية وعلى ر�أ�سها م�ؤ�س�ستا (بريتون
وودز) والقائمة على �أن البالد النامية �أو الأقل منوا وذات
املوقف احلرج حتتاج �إىل �إ�صالحات هيكلية يف م�سارها
االقت�صادي ويف �أو�ضاعها الداخلية �أي �أنها لي�ست يف حاجة
�إىل كل هذا القدر الذي تطلبه من القرو�ض العامة ،و�أن
اخل�صخ�صة �أو القطاع اخلا�ص (ر أ����س امل��ال اخلا�ص)
ولي�س ال�ع��ام ه��و م��ا حتتاج إ�ل�ي��ه .و�أن ال�سبب يف نق�ص
ان�سياب ر�أ�س املال الأجنبي اخلا�ص �إليها يعود �إىل �أنها
تتبع �سيا�سات غري مرغوب فيها ,لذلك يتعني �إعادة النظر
يف ال�سيا�سات االقت�صادية الكلية لتوفري املناخ املنا�سب
م��ع م��ا يتطلبه ذل��ك م��ن “عدم امل�غ��االة يف الت�شريعات
املالية واالجتماعية التي ت�ؤثر يف حرية عمل جهاز ال�سوق،
والتخفيف من القيود املفرو�ضة على النقد الأجنبي ،وعلى
الأخ�ص ما كان منها ً
متعلقا بت�صدير الأرباح للخارج مثال،
ب�إعفاء ه��ذه الأرب��اح من ال�ضرائب وحماية امل�شروعات
الأجنبية من الت�أميم ..وغري ذلك”.
•املكونات الأ�سا�سية للإ�صالح االقت�صادي ومراحله:
ت�ضمن �أوال مرحلة حتقيق ا�ستقرار االقت�صاد الكلي
(التثبيت االقت�صادي) ،واالنتقال ملرحلة التكيف �أو
الت�صحيح الهيكلي ,و�آليات �إ�صالح النظام االقت�صادي.
ج) تطور املالية العامة:
انطالقا من �أهمية �إ�صالح املوازنة العامة ،وتقومي دورها
االجتماعي واالقت�صادي لتوفري مزيد من الظروف املالئمة
لرفع كفاءة الدولة ودوره��ا لتدفع يف �إط��ار خ�صو�صيات
ال��واق��ع اليمني (م �ث�لا )..ومم�ي��زات��ه الجتياز املعوقات
�ضمن وعي بالتحديات االقت�صادية واملالية والرباجمية
والزمنية ،فان تطوير �سيا�سة املالية العامة ال يتوقف على
ا�ستخدام طريقة �إعداد املوازنة باالعتماد على �إح�صاءات
مالية احلكومة ( ،)G.F.Sملا يتميز به من ال�شفافية
وال�سهولة يف التحليل للإيرادات وامل�صروفات ،وحتديد
امل�ؤ�شرات املالية واالقت�صادية ،مبا ميكن حتديد الت�أثريات
ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية .فالعربة لي�ست يف
اجلوانب الفنية والنظم املالية يف �إع��داد املوازنة ودرجة
�شفافيتها فح�سب ،بل الأمر يتعدى �إىل النهج االقت�صادي
الذي تعرب عنه املوازنة باعتبارها توظيف تنفيذي ملالية
احلكومة التي تخدم الق�ضايا االقت�صادية واالجتماعية،
بحيث تكون قادرة على قيادة تطور يخدم منو اقت�صادي
قائم على الت�شغيل ،يحقق هدف التعليم النوعي وال�صحة،
وال�سعي حثيثا للتخفيف م��ن البطالة ،وحتقيق كفاءة
�إنتاجية عرب توظيف ر�ؤو�س الأموال الطبيعية.
د) �أهم التحديات والرهانات التي انبثقت عن
تطور املالية العامة:
�إ ّن املفاعالت االيجابية للإ�صالحات االقت�صادية و�إعادة

الهيكلة نحو املالية العامة ك�أداة رئي�سية لل�سيا�سات العامة
وال�سيا�سات املالية واالقت�صادية الكلية لتحقيق الأهداف
املالية والتنموية للموازنة العامة واملخططات التنموية
ما ت��زال بحاجة ملزيد من الت�أ�صيل واملعلومات الدقيقة
التي يقت�ضيها الإ�صالح كعملية م�ستمرة ،بخا�صة يف �إطار
ال�سيا�سات والإجراءات التي طبقت حتت م�سمى الإ�صالحات
االقت�صادية و�إعادة الهيكلة يف ظل ن�سب ا�ستثمار غري كافية
لتحقيق النمو االقت�صادي ال�سريع وامل�ستدام.
هـ) حتديد االرتباطات �أو العالقات الو�صفية
عرب معاينة امل�شاهدات بني مفردات املتغريين
امل�ستقل والتابع من حيث:
تركيز �سيا�سات التثبيت االقت�صادي والتكيف الهيكلي يف
احلد من املوازنة يكون ت�أثريه �إيجابي يف املدى الق�صري،
لكن احلد الفجائي من العجز ي�أخذ ن�سقا تاريخيا �سلبيا
نحو �سيا�سة املوازنة (ك��أداة لل�سيا�سة املالية) متو�سط
وبعيد الأمد مع الإفراط يف اعتماد الدين العام.
ت�أخري االنتقال للمراحل املهمة والأ�صعب يف الإ�صالح
الهيكلي ك�إ�صالح �إدارة املالية العامة..الخ .
العن�صر الثاين :التف�سري الأكادميي:
ويف�سر هذا العن�صر من خالل ما ي�أتي:
�أ) تعبئة النظريات والأمن���اط التي تطرقت
ل���درا����س���ة جت�����ارب وم���ق���ارب���ات الإ����ص�ل�اح���ات
االقت�صادية و�إعادة الهيكلة :وذلك بغية املقاربة بني
مدار�س االقت�صاد ال�سيا�سي ونظريات املالية العامة ك�أداة
رقابية ،والإ�صالح الهيكلي ك�إدارة عملية (علم الت�صرف
�أو الت�سيري) ملعاجلات االختالالت وق�صور الأداء.
ب) ال��ت��ذك�ير ب���أه��م ا���س��ت��ن��ت��اج��ات ال��ن��ظ��ري��ات
االقت�صادية كمرجعية فكرية :وذلك بالتطرق �إىل
منهجيات تلك النظريات والدرا�سات التي بنيت عليها
كمرجعية فكرية وتاريخية وذلك من حيث:
•ال �ت��ذك�ير ب���أه��م االق �ت �� �ص��ادي�ين ال��ذي��ن ت�ط��رق��وا
لدرا�سة الإ�صالحات االقت�صادية و�إع��ادة الهيكلة
ومفاعالتهما نحو املالية العامة �إيجابا و�سلبــــــــــــــــا.
•التعريج على طريقة الدرا�سات ال�سابقة والتجارب
الرائدة يف جمال الإ�صالحات االقت�صادية و�إعادة
الهيكلة ومنهجيتها �أي بالتم�شي املعتمد يف التنفيذ
باعتبار الإ�صالح عمليات متوا�صلة.
فالإ�شارة للنظريات والأمن��اط االقت�صادية بهدف عر�ض
املرتكزات النظرية ل��دور الدولة االقت�صادي ي�ساعد على
و�ضع ب�سطة تاريخية لالختالالت البنيوية عرب �أهم املحطات
التاريخية التي مر بها االقت�صاد اليمني يف العقود الثالثة
الأخرية ,لي�س من اجل االعتقاد ب�أهمية هذه البقايا ,ولكن
من اجل ربط ال�سيا�سات االقت�صادية وا�سرتاتيجيات التنمية
ب�أهم الأ�س�س النظرية التي ت�ستلهم ال�سيا�سات منها (فكر
وممار�سة ونظام) كخلفية تاريخية وفكرية و�صوال ال�ستنتاج
املفاعالت �إيجابا و�سلبا يف ظ��ل الإدراك ب��ان املرتكزات

النظرية والبعد التاريخي يو�ضحان النظرة الإجمالية للوقائع
بكيفية غري جمزئة .يف حماولة لتفعيل ثقافة حتليلية تربز
مميزات الواقع وامل�س�آءلة واملحا�سبة ب��روح االنفتاح التي
تن�شط وت��زداد عرب طرح عدة �أ�سئلة ا�ستنباطية مبنية على
فر�ضيات علمية جتد لها �أر�ضية املكافحة على الواقع.
ج) تبني اجلمهورية اليمنية �سيا�سات التثبيت
االقت�صادي والتكيف الهيكلي منذ مار�س 1995م.
فر�ضت ظروف عاملية وحملية على اقت�صاد اجلمهورية اليمنية
عقب �أزمة وحرب �صيف 1994م �ضرورة �إجراء �إ�صالحات
جذرية وعميقة مبوجبها حتول تدريجيا ،وب�سرعة حم�سوبة،
�ضمن مراحل التثبيت االقت�صادي مار�س 1995م �إىل يوليو
1997م وبالتداخل مع مرحلة التكيف الهيكلي بعد ذلك ,من
اقت�صاد توجهه ال�ق��رارات احلكومية يف إ�ط��ار من��وذج تدخل
الدولة ودوره��ا االقت�صادي واالجتماعي �إىل اقت�صاد تقوده
�آليات ال�سوق يف ظل الظروف العامة التي مت فيها تبنى �سيا�سة
التدخل احلكومي (والقطاع املختلط واخلا�ص والتعاوين).
ثم الظروف العاملية اجلديدة (نظام العوملة) التي فر�ضت
��ض��رورة التحول �إىل اقت�صاديات ال�سوق وكذلك الظروف
املحلية وم��ا تطلبته من عمليات حت��ول �إىل اقت�صاد ال�سوق
على املدى القريب واملتو�سط والبعيد بغية حتقيق الأه��داف
االقت�صادية يف النمو القائم على الت�شغيل والتنمية امل�ستدامة،
وعدالة التوزيع ،وحتقيق اال�ستقرار والأمن والرخاء.
وباختزال التجربة -فال ميكن �أن يقال كل �شيء يف حيز
�ضيق -أ�م�ك��ن تلخي�ص اال�ستنتاجات بالقول �أن تغطية
النفقات بعوائد �صادرات القطاع النفطي التي ت�شكل عائداته
ب�أ�سعار 2009م حوايل ( )% 28.7من الناجت املحلي
الإجمايل ،وقرابة ( )% 92.9من �إجمايل ال�صادرات
و( )% 72.9من إ�ي ��رادات امل��وازن��ة العامة تتحكم بها
توقعات �أ�سعار النفط يف ال�سوق العاملية التي تخ�ضع لتقلبات
ال ميكن ال�سيطرة عليها ،والتوازنات االقت�صادية ال�شكلية
كتفكيك العالقات والقواعد االقت�صادية واالعتماد على
الآخ��ر يف اال�سترياد والتقنية والتمويل ،مما يقود �أكرث
ف�أكرث �إىل كل امل�سبقات التي وجهت ال�سيا�سات االقت�صادية
قبل الإ�صالحات (1990م1994 -م) ،ومو�ضع ال�شك
وال�ت���س��ا�ؤل إ�ث�ن��اءه��ا .و�أدى ه��ذا اال�ستنتاج ملحاولة بناء
جمموعة من البدائل -قابلة للنقا�ش -لكنها ت�شكل �إطار
نظري وجه جممل التو�صيات بالرتكيز على:
•حتديث ال�سيا�سات العامة ،و�إ�صالح �إدارة املالية
ال�ع��ام��ة ،وال��زي��ادة يف خم�ص�صات املالية العامة
ل�صالح الإنفاق اال�ستثماري.
•حت�سني ك�ف��اءة الأط��ر امل�ؤ�س�سية وتطوير منظومة
احلكم اجليد والر�شيد لتحقيق م�صلحة املجتمع،
و�إ�شراكه لك�سب تعاونه يف الإ�صالح االقت�صادي.
•تفعيل دور جهاز الرقابة واملحا�سبة لتقوية نظام امل�س�آءلة
واملحا�سبة ،باال�ستفادة من خمرجاته من التقارير الرقابية
ودوره اال�ست�شاري يف مكافحة الف�ساد و�إدراك م�ؤ�شراته.
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رئي�س ق�سم التوثيق

جديد املكتبة للفرتة :من2011/3/31-1/1م
ا�سم امل�ؤلف

عنوان املرجع

التطورات النقدية وامل�صرفية

البنك املركزي اليمني  /اليمن

الأزمة املالية واالقت�صادية العاملية الراهنة و�آثارها املتوقعة على اقت�صادنا

جمل�س ال�شورى  /اليمن

الربنامج التدريبي مهارات قيادية للم�ستويات الإ�شرافية

جمموعة جلوبال فران�شايز للتدريب  /الكويت

رقم العدد

�سنة الن�شر

مج ،10ع9،7،8

2010م

_

2009م
2011م

اليمن والعامل يف 2009م

وكالة الأنباء اليمنية (�سب�أ)  /اليمن

_

2010م

جملة النزاهة

الهيئة الوطنية العليا ملكافحة الف�ساد  /اليمن

8

2010م

جملة كلية التجارة واالقت�صاد

جامعة �صنعاء  /اليمن

35

2011م

جملة التحكيم

املركز اليمني للتوفيق والتحكيم  /اليمن

جملة امل�صارف

جمعية البنوك اليمنية  /اليمن

املجلة امل�صرفية

بنك الت�سليف التعاوين والزراعي  /اليمن

جملة املحا�سب القانوين

جمعية املحا�سبني القانونيني اليمنيني  /اليمن

جديد المكتبة
الجمهورية اليمنية في اإلصالحات االقتصادية وإعادة الهيكل
تجربة

�إعداد� /أفراح حم�سن علي دودة

2010 127،128،130،131م
2

2010م

50،53،54،56

2010م

10،11

2010م

جملة درا�سات قانونية

مركز الدرا�سات والبحوث اليمني  /اليمن

5

2010م

جملة الرقابة

ديوان املحا�سبة  /الكويت

24

2011م

جملة املدقق

جمعية املحا�سبني القانونيني الأردنيني  /الأردن

87،88

2011م

جملة �إحتاد امل�صارف العربية

�إحتاد امل�صارف العربية  /لبنان

363

2011م

الن�شرة امل�صرفية العربية

�إحتاد امل�صارف العربية  /لبنان

الف�صل الرابع

2010م

جملة امل�ستقبل العربي

مركز درا�سات الوحدة العربية  /لبنان

2011 383،384،385 ،381م
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اعــــــــــداد  /نبيل عبدال�سالم قمحان
ادارة ال�صناعة  -القطاع االقت�صادي

اإلستـــــــراحة

الكلمات المتقاطعة

الغيرة..

قال �أمري امل�ؤمنني علي بن �أبي طالب كرم اهلل وجهه ملا ر�أى
فاطمة وال�سواك يف فمها:
�أحللت يا عود الأراك بثغرها ...
	�أما خفت يا عود الأراك �أراك
لو كنت من �أهل القتال قتلتك ...
ما فاز مني يا �سواك �سواك

الكبر ...

قال �أمري امل�ؤمنني عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه :ما وجد
�أحد يف نف�سه كربا �إال من مهانة يجدها يف نف�سه.

المصيبة...

يقول ن�صر بن �سيار:
كل �شي يبد�أ �صغريا ثم يكرب..
�إال امل�صيبة ف�إنها تبد�أ كبريه ثم ت�صغر.

التوقع

يقول ميخائيل نعيمة :توقع امل�صيبة �أ�شد هو ًال من وقوعها .

ثالث..

قال �أحد احلكماء :لي�س لثالث حيلة :فقر يخالطه ك�سل،
وخ�صومة يخامرها ح�سد ،ومر�ض ميازجه هرم.

النخلة...

كن كالنخيل عن الأحقاد مرتفع
بالطوب يرمى فيقذف �أطيب الثمر
		

زيادة..

يقول الرافعي� :إذا مل تزد �شيئا على الدنيا كنت زائدا فيها .

غرور ...

قال �أمري امل�ؤمنني علي بن �أبي طالب كرم اهلل وجهه :من
ر�ضي على نف�سه ،كرث ال�ساخطون عليه .
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غرائب وحقـــــائق
# #ه�ن��اك جملة يف اللغة الإجن�ل�ي��زي��ة ت�شتمل على جميع الأح��رف
الإنكليزية وه��ذه اجلملة هي A Quick brown fox..
.jumps over the lazy dog
�# #إذا مات الفيل وهو واقف فانه يظل واقف ًا لب�ضع �ساعات قبل �أن
ي�سقط �أر�ضا.

�# #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.

1 .1من ا�سماء اهلل احل�سنى  -زبون.
�2 .2أعلى الهرم – ا�سم مذكر (م).
3 .3ع�ك����س ع �ب��د مم �ل��وك – ق �ه��وة -
مت�شابهة.
4 .4ن�ستجيب (م) – مكافئ– عك�س
ناجح(م).
5 .5وح��دة قيا�س وزن – م��ن بيانات
الفاتورة.
6 .6دليل املدقق يف املراجعة (م).
7 .7لال�ستفهام – ا�سم م�ؤنث.
�8 .8أوكل – عك�س املخرجات (م).
9 .9من احلم�ضيات – حلي االذن (م).
1010ثلثي حال – دولة اوروبية.
1111ن�صف رذاذ (م) – من اط��راف
اجل�سم – عا�صمة ا�سرتاليا (م).
�1212ضمـــــــان ل�ســــــــــــداد الدين –
عقل  -قواعد.

1 .1من املبادئ املحا�سبية.
2 .2من طيب وي�ستخدم يف العطور (م)
– من و�سائل النقل.
3 .3من االقارب (م) – جحيم.
4 .4ي �ق��دم امل �� �س��اع��دات امل��ال �ي��ة ل �ل��دول
النامية.
5 .5م��ن التكاليف ال �ت��ي ت���ض��اف لقيمة
امل�شرتيات (م) – عك�س حلو � -أر�شد.
6 .6قف  -من و�سائل حماية املمتلكات (م).
7 .7جامده مبعرثة – للنداء.
8 .8عاتب (م) – منطقة مينية (م).
9 .9من اخللفاء الرا�شدين.
�1010شهر ميالدي – الرند مبعرثة.
1111نعم باالجنليزي  -جتدها يف اال�سرار
 معيار.1212عملة (م) – �إله (م)  -من احلروف
االجنليزية.

1

3

2

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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.

8
7

8
4
2

3

هـــــل تعــــــلم
#
#
#
#
#
#
#

7

1

6

�#صاحب معجم التهذيب هو  :الأزهري
�#صاحب معجم ال�صحاح هو  :اجلوهري
�#صاحب معجم �أ�سا�س البالغة هو  :الزخم�شري
�#صاحب معجم ل�سان العرب هو  :ابنمنظور
�#صاحب معجم امل�صباح املنري هو  :الفيومي
�#صاحب معجم القامو�س املحيط هو  :الفريوزابادي
�#صاحب كتاب �أ�سد الغابة يف معرفة ال�صحابة هو  :ابنالأثري

4

5

6

8

9

10

11

12

اإلستـــــــراحة

أفقــــــي:

رأسي:

1
6
4

8
5
3

3
7
9

1
9

6
9

5
8
6

2

7
4
3

8
3

1

جتميع :قي�س نا�صر الرداعي

�# #صاحب كتاب الطبقات الكربى هو  :ابن �سعد
�# #صاحب كتاب امل�ستطرف يف كل �شيء م�ستظرف هو  :الأب�شيهي
�# #صاحب كتاب اجلرب واملقابلة هو  :اخلوارزمي
�# #صاحب كتاب جممع الأمثال هو  :امليداين
�# #صاحب كتاب تاريخ الأمم وامللوك هو  :الطربي
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األخيــــــــــــرة

تطورات
وظيفة
المراجعة
الداخلية
في الجهاز
اإلداري للدولة
والقطاعين
العام
والمختلط

حممد درهم زيد
وكيل اجلهاز للقطاع االقت�صادي
رئي�س اللجنة الفنية للمراجعة الداخلية
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تعود بداية الجهود الرامية إلى تطوير أداء وظيفة المراجعة الداخلية
الحكومية إلى السنوات القليلة الماضية ،والتي تم خاللها انجاز الدراسة
االستشارية حول أفضل السبل واألساليب الحديثة لتطوير وظيفة
المراجعة الداخلية التي نفذتها الشركة االستشارية الدولية (برايس ووتر
هاوس -كوبرز) في إطار مشروع تحديث الخدمة المدنية ،والتي أشرفت
عليها لجنة تسيير مكونة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ،ووزارة
الخدمة والمدنية والتأمينات ،ووزارة المالية ،ومكتب رئاسة الجمهورية،
ومكتب رئاسة الوزراء.

و�إجماال فقد مت ت�صنيف وتبويب خمرجات الدرا�سة
اال�ست�شارية حتت عنوان (دليل �إج��راءات تطوير
�أداء وظيفة املراجعة الداخلية يف اجلهاز الإداري
للدولة والقطاعني العام واملختلط) وال��ذي ميثل
(املنهجية الرقابية واملهنية احلديثة للمراجعة
ال��داخ�ل�ي��ة) وت�شمل الإط ��ار التنظيمي والإداري
واملهني والفني الذي يتوجب �أداء وظيفة املراجعة
ال��داخ�ل�ي��ة احلكومية وف�ق��ا ل��ه يف جميع وح��دات
اخلدمة العامة.
وكون �أعمال وجهود التطبيق لتلك املنهجية املهنية
احلديثة يف جميع وح ��دات اخل��دم��ة العامة كان
يتطلب توفري الأ�سا�س الت�شريعي امللزم لل�سلطات
املخت�صة والوحدات امل�ستهدفة بو�ضع تلك املنهجية
مو�ضع التطبيق يف واقع العمل احلكومي ،فقد تولت
اللجنة امل�صغرة املنبثقة عن جلنة الت�سيري موا�صلة
جهودها و�صوال �إىل �صدور القرار اجلمهوري رقم
( )5ل�سنة2010م ب�شان �إع��ادة �إن�شاء وتنظيم
وظيفة املراجعة الداخلية يف اجلهاز الإداري للدولة
والقطاعني العام واملختلط ،الذي �أعطى امل�شروعية
النظامية ال�ستكمال �إجراءات تطبيق دليل �إجراءات
املراجعة الداخلية يف الوحدات امل�شمولة بالقرار.
وعلى �إثر �صدور هذا القرار مت ت�شكيل جلنة وزارية
عليا للإ�شراف على تطبيق القرار اجلمهوري ودليل
إ�ج���راءات املراجعة الداخلية م��ن ك��ل م��ن رئي�س
اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة ووزي��ر املالية
ووزي��ر اخل��دم��ة املدنية والت�أمينات وال�ت��ي قامت
بت�شكيل جلنة فنية م��ن ك��ل م��ن اجل�ه��از ووزارة
املالية ووزارة اخلدمة املدنية ،برئا�سة وكيل اجلهاز
للقطاع االقت�صادي ،تتوىل ا�ستكمال �إعداد الأدلة
والتعليمات والإر�شادات ورفعها �إىل جمل�س الوزراء

لإ�صدارها حتى تتمكن �إدارات املراجعة الداخلية
من ممار�سة مهامها وفقا للقرار اجلمهوري ودليل
�إجراءات املراجعة الداخلية.
ويف ه��ذا ال�ش�أن ف��ان اللجنة الفنية التي اتخذت
م ��ن اجل� �ه ��از م �ق��را ل �ه��ا ق ��د ب � ��د�أت م �ن��ذ �شهر
نوفمرب2010م مبمار�سة مهامها ب�إعداد خطة
عمل وم�صفوفة تنفيذية مزمنة ت�ستهدف االنتقال
بالقرار اجلمهوري رقم( )5ل�سنة2010م ودليل
�إجراءات املراجعة الداخلية �إىل الواقع العملي.
وقد مت حتى الآن �إع��ادة مراجعة دليل الإج��راءات
و�إجراء التعديالت والت�صويبات الالزمة التي ر�أتها
اللجنة لي�صبح �أكرث مالءمة للتطبيق يف بيئة العمل
احلكومية بكل وحدة ،و�إ�ضافة �إىل �إعداد م�شاريع
القرارات والتعليمات والإر�شادات املتعلقة ب�إ�صدار
دليل إ�ج ��راءات املراجعة الداخلية ،وك��ذا إ�ع��ادة
إ�ن���ش��اء وتنظيم �إدارات امل��راج�ع��ة الداخلية بكل
وحدة ومتكينها من ممار�سة مهامها وفقا للقرار
اجلمهوري ودليل �إجراءات املراجعة الداخلية.
ومن املتوقع رفع ذلك قريبا �إىل جمل�س ال��وزراء،
كما ان اجلهود متوا�صلة من قبل اللجنة الفنية
للرتتيب والتح�ضري الالزمني لقيامها بدور فعال يف
الإ�شراف وامل�ساعدة يف تطبيق القرار اجلمهوري
ودليل الإج��راءات من خالل تهيئة البيئة الداخلية
يف الوحدات امل�شمولة بالقرار وت�شجيع القيادات
العليا فيها على تبني �إدارة املراجعة ودعمها وتوفري
كافة املتطلبات التي ت�ضمن للإدارة القيام مبهامها
وحتقيق �أهدافها.
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