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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
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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
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لقد كان اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة يف طليعة �أجهزة الدولة متابع ًة للتطورات على امل�ستوى املحلي والدويل ،حيث
عمل على مواكبتها بهدف توفري امل�ستوى املنا�سب من املواءمة مع متطلبات تلك التطورات� ..سواء يف جمال العمل الرقابي
واملهني �أو املجاالت الأخرى ذات العالقة بالعمل الرقابي التي ت�ساعد يف تفعيل الأداء الرقابي واملهني والرفع من جودته،
لذلك حر�ص اجلهاز منذ وقت مبكر على البحث عن �أي �إمكانيات �أو فر�ص مواتية لتطوير بع�ض جوانب العمل الرقابي
وحتديث اجلوانب الأخرى ً
وفقا للأولويات التي يراها ،وذلك جتنبا لأي نوع من �أنواع اجلمود �أو التخلف عن �آفاق التطوير
والتحديث يف جمال العمل الرقابي ،وقد �أفلحت تلك ال�سيا�سة التي انتهجها اجلهاز منذ حتقيق الوحدة اليمنية وقيام
دولة الوحدة وخا�صة بعد �إعادة تنظيم اجلهاز وفقا للقانون رقم( )39ل�سنة1992م يف احلفاظ على امل�ستوى املنا�سب
من املواكبة لتلك التطورات والتي �شكلت �أر�ضية مالئمة لالنطالق منها نحو �إحداث التغيري ال�شامل.
ونظرا للجهود احلثيثة التي بذلتها قيادة اجلهاز لتحقيق تلك التطلعات و الطموحات الرقابية ..فقد �أثمرت تلك اجلهود
يف اختيار اجلهاز �ضمن اجلهات احلكومية التي تقرر اختيارها لتنفيذ عملية �إعادة البناء والهيكلة فيها يف �إطار م�شروع
حتديث اخلدمة املدنية ،حيث قامت �إدارة امل�شروع باتخاذ الإجراءات الالزمة الختيار �شركة ا�ست�شارية دولية والتعاقد
معها لتنفيذ م�شروع �إعادة هند�سة اجلهاز و�إبالغ اجلهاز بذلك والذي �سارع بت�شكيل جلنة ت�سيري تولت الإ�شراف على
تنفيذ امل�شروع ومتابعة وتقييم �أعمال ال�شركة اال�ست�شارية �أوال ب�أول ،و�صو ًال �إىل اجناز امل�شروع مبراحله املختلفة واخلروج
مبنظومة متكاملة من ال�سيا�سات والأنظمة والإجراءات التي ت�ستهدف �إحداث التغيري ال�شامل واجلذري يف منهجية عمل
اجلهاز و�أُطر عمله وخمرجاته.
ما يهمني هنا هو الإ�شارة ب�إيجاز �إىل جناح تنفيذ م�شروع �إعادة هند�سة اجلهاز وفق الأهداف املر�سومة له حيث مت
اخلروج بنتائج وخمرجات من �ش�أنها �إح��داث تغيري �شامل وجذري يف الو�ضع الراهن للجهاز واالنتقال به �إىل و�ضع
جديد� ..سواء يف بنائه التنظيمي والهيكلي �أو يف �إطاره القانوين والت�شريعي ومنهاج �أداءه الرقابي واملهني �أو فيما يتعلق
بت�أطري متطلبات العمل امل�ؤ�س�سي وتنظيم العالقة بالوحدات امل�شمولة بالرقابة وفقا للأ�س�س املهنية واملنهجية احلديثة،
وكذا تفعيل دوره يف درا�سة وتطوير الأنظمة املالية و املحا�سبية والإدارية و�إ�سهاماته يف تطوير مهنة املحا�سبة واملراجعة
على م�ستوى اجلمهورية ،وبحيث ميكنني القول – �إجما ًال -بان اجلهاز �سي�شهد م�ستقب ًال نقلة نوعية يف �أدائه ومتيز كمي
ونوعي يف خمرجات عمله الرقابي.
وعلى الرغم من يقيني بان خمرجات الدرا�سة اال�ست�شارية مل�شروع �إع��ادة هند�سة اجلهاز جميعها على قدر واحد
من الأهمية لأنها ت�شكل يف جمموعها منظومة متكاملة للتغيري املنهجي ال�شامل ،على اعتبار ان كل خمرج من تلك
املخرجات حمدد ومر�سوم له دور يف �إطار هذه املنظومة ال ميكن اال�ستغناء عنه� ،إال �إنني �أود ان �أ�شري هنا – لي�س من
قبيل املفا�ضلة� -إىل ان بع�ض من تلك املخرجات متثل اطر حمورية يف عملية التطوير اال�سرتاتيجي ومن ذلك م�شروع
الن�ص الد�ستوري الذي ين�ص على اجلهاز يف الد�ستور ك�سلطة رقابية عليا ،وكذا م�شروع تعديل قانون اجلهاز الذي يو�سع
�سلطات و�صالحيات اجلهاز ويوفر له مزيدا من اال�ستقاللية مع �ضمانات قانونية ملمار�ستها ،وكذا م�شروع معايري وقواعد
العمل الرقابي واملهني للجهاز والذي مت �صياغته يف �ضوء قواعد التدقيق الدولية ومعايري الرقابة احلكومية ال�صادرة
عن املنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة وهي معايري معربة – ولي�ست مرتجمة -وتت�صف باملالءمة
للمتطلبات القانونية والت�شريعية املحلية وهي متثل عملية (ميننة) ملعايري املراجعة الدولية.
لقد مثل اجناز الدرا�سة اال�ست�شارية (�إعادة هند�سة اجلهاز) ً
حتديا ً
كبريا لنا يف اجلهاز مت جتاوزه بنجاح تام ،غري �إننا
حتد اكرب ..يتمثل باالنتقال مبخرجات الدرا�سة �إىل التطبيق العملي ،والذي يتطلب ت�ضافر اجلهود ،خا�صة وان
الآن �أمام ٍ
اجلوانب الفنية واملهنية ملخرجات الدرا�سة بحاجة �إىل تدريب وت�أهيل نوعي قبل التطبيق.
جدير بالإ�شارة �إىل ان اجلهاز قد قام برفع خمرجات م�شروع �إعادة هند�سة اجلهاز �إىل ال�سلطات العليا العتمادها
وتوجيه احلكومة بتوفري الإمكانيات الالزمة لالنتقال بتلك املخرجات �إىل واقع التطبيق ،علما بان اجلهاز قد بادر ب�إعداد
ً
اعتمادا
خطة �إ�سرتاتيجية طويلة الأجل ت�ستهدف تنفيذ العديد من �أهداف التغيري التي ا�شتملت عليها تلك املخرجات
على اجلهود الذاتية للجهاز وعلى ما يتوقعه من زيادة يف املخ�ص�صات املالية له يف املوازنات ال�سنوية القادمة.
وارتباطا بذلك فان هناك حاجة لو�ضع وتنفيذ خطة �إ�سرتاتيجية للتدريب والتطبيق موازية للخطة الإ�سرتاتيجية احلالية
ت�ستهدف تنفيذ الأهداف الأخرى مبا ي�ضمن تطبيق كافة خمرجات �إعادة هند�سة اجلهاز.
ً
ختاما ي�سرين مبنا�سبة احتفاالت �شعبنا ب�أعياد الثورة اليمنية (�سبتمرب� ،أكتوبر ،نوفمرب) �أن �أرفع �أ�سمى �آيات التهاين
والتربيكات للأخ/رئي�س اجلمهورية واحلكومة و�أبناء �شعبنا اليمني العظيم ً
راجيا من املوىل عز وجل ان يعيد على اجلميع
أر�ضا ً
هذه الأعياد واليمن احلبيب � ً
و�شعبا يتمتع بالأمن واال�ستقرار واخلري الوفري.

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

التقارير الرقابية

وتمييزها عما يشتبه
بها من أدلة اإلثبات فــي
المــواد الجنائية
ان تتطلب ممارسة الجهاز لمهامه واختصاصاته التي
نص عليها قانونه رقم ( )39لسنة 1992م في محاربة
الفساد تعاونه مع األجهزة األخ��رى المعنية أيضا
بمحاربة الفساد وعلى وجه الخصوص نيابات ومحاكم
األموال العامة وذلك لتحقيق رقابة فعالة على المال
العام من حيث االقتصاد والكفاءة والفعالية ..ويتجلى
ذلك من خالل ما يتم إحالته من قبل الجهاز إلى النيابة
المختصة من تقارير تتضمن وقائع جنائية ماسه بالمال
العام والتي تتكشف للجهاز أثناء ممارسته لمهامه
الرقابية ،والتي تعد تلك التقارير أهم مخرجات الجهاز
كونها صادرة من أعلى هيئة رقابية عليا مستقلة
تمارس الرقابة على المال العام.
�إعداد /حمــــــود امل�ســـــــاح

فرع اجلهاز م /حلج

ونظرا لأهمية التقارير الرقابية التي ي�صدرها اجلهاز
كدليل �إثبات يف اجلرائم املا�سة باملال العام �سنتناول هذا
املو�ضوع ب�شيء من التف�صيل يف مبحثني وخامتة نبني من
خاللهما ماهية التقارير الرقابية ومتييزها عما ي�شتبه
بها من �أدلة الإثبات يف املواد اجلنائية على النحو الآتي:
املبحث الأول :ماهية التقارير الرقابية كدليل من �أدلة
الإثبات يف املواد اجلنائية.
املبحث الثاين :متييز التقارير الرقابية عما ي�شتبه بها
من �أدلة الإثبات يف املواد اجلنائية.
و�سوف نعر�ض النتائج والتو�صيات يف خامتة هذه الدرا�سة.
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�أدلة الإثبات يف الوقائع اجلنائية املا�سة باملال العام يف
املطلب الأول و�سنتناول يف املطلب الثاين املق�صود ب�أدلة
الإثبات يف امل��واد اجلنائية . .وفقا ملا ن�ص عليه قانون
اجلهاز رقم ( )39ل�سنة 1992م والئحته التنفيذية
وكذا وفقا للمبادئ العامة للإثبات املن�صو�ص عليها يف
قانون الإث�ب��ات ال�شرعي رق��م ( )21ل�سنة 1992م
وتعديالته ،وقانون الإج ��راءات اجلزائية رق��م ()13
ل�سنة 1994م وذلك يف مطلبني.

المطلب األول :التعريف
بالتقارير الرقابية:

نتناول يف ه��ذا املطلب املق�صود بالتقارير الرقابية
المبحث األول :ماهية التقارير
و�أنواعها و�أهميتها يف ثالثة ف��روع ن�ستعر�ض يف الفرع
الرقابية كدليل من أدلة
الأول التعريف بتقارير اجلهاز الرقابية ونتطرق يف الفرع
اإلثبات في المواد الجنائية :الثاين �إىل �أن��واع التقارير الرقابية ويف الفرع الثالث
يف هذا املبحث �سنبني معنى التقارير الرقابية كدليل من �سنبني �أهمية التقارير الرقابية يف الإثبات.
الـعـدد � 25سبتمرب 2011م

رغ��م ان ق��ان��ون اجل �ه��از مل ين�ص ��ص��راح��ة على
تعريف للتقارير الرقابية التي يتوىل �إع��داده��ا
وال يوجد �أي�ضا تعريف وا��ض��ح ودق�ي��ق ميكن ان
ُتع ّرف به التقارير الرقابية� ،إال ان تلك التقارير
متثل خال�صة اجلهد املبذول الذي قام به املراجع
�أثناء ممار�سة العمل الرقابي �إذ تت�ضمن جممل
املالحظات والنتائج التي تو�صل �إليها والتو�صيات
التي ي��رى ��ض��رورة العمل بها حيال �أوج��ه اخللل
�أو االنحرافات ونقاط ال�ضعف يف نظام الرقابة
الداخلية و�أنظمة احل�سابات �أو التكاليف �أو املخازن
وغريها من �أنظمة العمل يف اجلهة حمل املراجعة ،
وبالتايل فان التقارير الرقابية تكت�سب �صفة املُح ّرر
كونها وثيقة مكتوبة تخ�ضع ملعايري وقواعد و�أ�س�س

الـعـدد � 25سبتمرب 2011م

التقارير الرقابية وتمييزها عما يشتبه بها من أدلة اإلثبات فــي المــواد الجنائية

الفرع األول :المقصود
بالتقارير الرقابية:

و�أحكام قانونية ومهنية تدون وتعر�ض فيها الوقائع
وي�ستنبط منها النتائج والتو�صيات املتعلقة بالعمل
الرقابي الذي قام به املراجع.
وحيث ان تقارير اجلهاز ت�صدر طبقا لن�ص املادة
( )3من قانونه من هيئة رقابية عليا م�ستقلة
تعنى بحماية امل ��ال ال �ع��ام ،وي �ق��وم ب��إع��داده��ا
موظفون عموميون متخ�ص�صون تتوافر لديهم
كفاءات علمية ومهنية فان تلك التقارير تكت�سب
�صفة املحررات الر�سمية لتوافر ال�شروط املطلوبة
ل�صحة املحرر الر�سمي طبقا ملا ج��اء يف امل��ادة
( )98من قانون الإثبات التي تن�ص على ان:
(املحررات الر�سمية هي التي يُثبّت فيها موظف عام �أو
�شخ�ص مكلف بخدمة عامة ما مت بني يديه يف حدود
اخت�صا�صه �أو ما تلقاه من ذوي ال�ش�أن وذل��ك طبقا
للأو�ضاع القانونية ويف حدود �سلطته واخت�صا�صه).

ان الطبيعة القانونية لتقارير اجلهاز الرقابية
كدليل من �أدل��ة الإثبات يف امل��واد اجلنائية تربز
ب�صورة وا�ضحة من خ�لال امل��ادة ( /323د)
من قانون الإج��راءات اجلزائية التي ن�صت على
ان( :تعد من �أدلة الإثبات يف الدعوى اجلزائية
ما يلي:امل�ستندات مبا فيها �أي��ة تقارير ر�سمية
مرتبطة ب�شخ�صية املتهم �أو وق��ائ��ع اجلرمية
والقرائن والأدلة الأخرى).
فتقارير اجل �ه��از طبقا للفقرة (د) م��ن هذه
امل���ادة ت�ع��د م��ن �ضمن امل���س�ت�ن��دات (ال�ت�ق��اري��ر
الر�سمية) التي ت�صلح ان تكون دليل �إثبات يف
الوقائع اجلنائية املا�سة باملال العام ،وقد عرفت
امل��ادة ( )341من قانون الإج��راءات اجلزائية
امل�ستندات بالقول( :امل�ستندات هي كل حمرر �أو
بيان معد بطريقة �أخرى يكون حمتواه ذا �أهمية
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دراسات وأبحاث

للك�شف عن الواقعة و�أ�سبابها . .الخ).
وت�أ�سي�سا على ذل��ك فتقارير اجلهاز الرقابية
كدليل من �أدل��ة الإثبات يف امل��واد اجلنائية تعد
حمررات ر�سمية �صادرة من جهة رقابية خمت�صة
وفقا ملعايري و�أ�س�س وقواعد مهنية وفنية متعارف
عليها وتت�ضمن ح�صيلة املالحظات واال�ستنتاجات
والتو�صيات ب�شان ما يتم اكت�شافه من خمالفات
مالية �أو �إدارية ترقى �إىل م�ستوى الوقائع اجلنائية
املا�سة باملال العام.
الفرع الثاني :أنواع التقارير
الرقابية:

افرد قانون اجلهاز والئحته التنفيذية عدد ًا من
الن�صو�ص القانونية التي تبني �أن��واع التقارير
الرقابية والأو�ضاع واملجاالت التي ي�صدر اجلهاز
تقارير ب�ش�أنها و�إج ��راءات التبليغ بها يف امل��واد
( )13 ،10 ، 9من قانون اجلهاز وكذا املواد
( )30-29من الئحته التنفيذية وذل��ك على
النحو الآتي:
1.التقرير المطول(الخطاب اإلداري):
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3.التقرير السنوي:

هو التقرير ال��ذي يعد يف نهاية كل �سنة مالية
ويت�ضمن جميع الق�ضايا الهامة ن�سبيا والتي وردت
يف تقارير اجلهاز املبلغ بها ومن ذلك التقارير
املطولة وتقارير الر�أي.
4.التقرير الدوري:

ي�صدر اجل�ه��از تقارير دوري��ة منتظمة بنتائج
الفح�ص واملراجعة التي تتم ط��وال العام على
قطاع ال��وح��دات االقت�صادية والإداري���ة وقطاع
ال��وح��دات وت��رف��ع �إىل رئي�س اجلمهورية وتبلغ
ن�سخة منها �إىل رئي�س الوزراء وجمل�س النواب.
5.التقارير الخاصة أو االستثنائية:

وه��ي تقارير ذات طابع خا�ص وتختلف �شكال
وم�ضمونا عن التقارير املذكورة ،وقد تختلف من
تقرير لآخر ومن حالة لأخرى وتلك التقارير يقوم
اجلهاز بالإبالغ بها �إىل اجلهات املخت�صة وي�شمل
هذا النوع من التقارير الآتي:
.أتقارير يعدها اجل�ه��از مبوجب تكليف من
رئي�س اجلمهورية ورئي�س جمل�س ال��وزراء
وجمل�س النواب ومبا ال يتعار�ض مع �أحكام
املواد ( )25-23من قانون اجلهاز.
.بتقارير يعدها اجلهاز عند اكت�شافه الرتكاب
فعل �أو امتناع عن فعل يعاقب عليه القانون
وي�ضر بامل�صلحة العامة.

التقرير املطول يت�ضمن جملة من النتائج املنبثقة
عن عملية الفح�ص واملراجعة للجهة اخلا�ضعة
للرقابة �سواء ك��ان ذل��ك نتاج للرقابة املالية �أو
رق��اب��ة الأداء �أو الرقابة القانونية .مبعنى انه
يت�ضمن ك��اف��ة مالحظات اجل�ه��از الناجتة عن
الفرع الثالث :أهمية
التقارير الرقابية:
املراجعة مبا يف ذلك جوانب ال�ضعف واخللل يف
نظام الرقابة الداخلية وال�ضبط الداخلي .والنظم تكمن �أهمية تقارير اجلهاز الرقابية يف الآتي:
املالية واملحا�سبية وي�شمل كذلك تو�صيات اجلهاز 1.1ت���س��اع��د ع�ل��ى اك�ت���ش��اف الأخ� �ط ��اء واق�ت�راح
وم�ق�ترح��ات��ه ب�شان معاجلته جل��وان��ب الق�صور معاجلتها وو��ض��ع الو�سائل التي تكفل تاليف
و�إر�سالها �إىل امل�سئول الأول يف الوحدة و�صور منها حدوثها م�ستقبال.
2.2ت�ساعد على التعرف على نواحي الق�صور و�أوجه
�إىل اجلهات وال�سلطات املخت�صة بالدولة.
ال�ضعف واقرتاح معاجلتها وتاليف تكرار حدوثها.
2.التقرير المختصر (إبداء الرأي):
3.3قيا�س الأداء وال�ت�ع��رف على ن��واح��ي اخللل
ه��و التقرير ال��ذي يف�صح ب��ه اجل�ه��از ع��ن ر�أي��ه واالن �ح��راف��ات يف �أي م��ن امل �ج��االت املختلفة
ح��ول م��دى �صحة وع��دال��ة تعبري القوائم املالية واقرتاح الو�سائل الكفيلة ملعاجلتها.
واحل�سابات اخلتامية عن املركز امل��ايل للجهة �4.4إب��داء ال��ر�أي واحلكم يف مدى �صحة و�سالمة
اخلا�ضعة للرقابة لفرتة حم��ددة وي�شتمل هذا القوائم املالية واحل�سابات اخلتامية واقرتاح
النوع من التقارير على تقارير بنتائج مراجعة النظم املالية واملحا�سبية لتطوير �أداء الوحدات
امليزانيات العمومية والقوائم املالية للوحدات اخلا�ضعة للرقابة
5.5اكت�شاف املخالفات املالية والإداري��ة والوقائع
االقت�صادية والوحدات املعانة والتعاونيات.
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اجلنائية امل�ضرة بامل�صلحة العامة و�إحالتها
�إىل اجلهات الق�ضائية.
وما يهمنا يف هذا الفرع هو بيان �أهمية التقارير
الرقابية فيما يتعلق مبا ورد يف الفقرة( .)5حيث
ن�صت املادة ( )7 / 11من قانون اجلهاز على
انه( :عند اكت�شاف اجلهاز لفعل �أو امتناع عن
فعل يعاقب عليه القانون وي�ضر بامل�صلحة العامة
يحق للجهاز ان ي�ضبط امل�ستندات الدالة على
ذلك و�إحاطة اجلهة الإداري��ة املخت�صة بتقرير
كامل م�شفوع بالإجراءات القانونية التي يو�صي
اجلهاز باتخاذها . .الخ).
وتكمن �أهمية تقارير اجلهاز الرقابية ب�أنها –
متى ما مت �إعدادها طبقا ملنهاج العمل الرقابي
يف اجلهاز وللمعايري والأ�س�س والقواعد والنظم
القانونية -حجة مب��ا ج��اء فيها م��ن معلومات
ونتائج وتو�صيات كونها حمررات ر�سمية �صادرة
من هيئة رقابة عليا م�ستقلة خمت�صة مبمار�سة
الرقابة على الأموال العامة لتحقيق رقابة فعالة
عليها والت�أكد من ح�سن �إدارتها باقت�صاد وكفاءة
وفعالية . .وقد �أك��د على ذلك ن�ص امل��ادة ()3
م��ن ق��ان��ون اجل�ه��از وك��ذا ن�ص امل ��ادة ()100
من قانون الإثبات ال�شرعي التي ن�صت على ان
املحررات الر�سمية حجة مبا جاء فيها من �أمور
قام بها حمررها يف حدود مهمته الر�سمية ..الخ،
كما ان تلك احلجية تربز يف �صدور تلك التقارير
من موظفني عموميني وتت�ضمن بيانا تف�صيليا
للوقائع املرتكبة والتي مت�س املال العام �سواء من
حيث كيفية حدوثها وحتديد الأ�ضرار الناجمة
عنها �أو م��ن حيث ب�ي��ان الأ��ش�خ��ا���ص امل�سئولني
عنها ووظائفهم وحتديد م�سئوليتهم عن تلك
الوقائع و�صوال �إىل �إعطاء التكييف القانوين لتلك
الوقائع متهيدا لإحالتها للجهات املخت�صة التخاذ
الإجراءات القانونية الالزمة حيال ذلك.

المطلب الثاني:
التعريف باإلثبات في
المواد الجنائية
�سنتطرق يف هذا املطلب �إىل املق�صود بالإثبات يف
املواد اجلنائية يف الفرع الأول ويف الفرع الثاين
�سنتعر�ض ملو�ضوع الإث �ب��ات يف امل��واد اجلنائية
ونتناول يف الفرع الثالث �أن��واع �أدل��ة الإثبات يف

الفرع األول :المقصود
باإلثبات في المواد الجنائية:

يق�صد بالإثبات يف املواد اجلنائية �إقامة الدليل
على وقوع اجلرمية وعلى ن�سبتها �إىل املتهم . .وال
يقت�صر نطاق الإثبات اجلنائي على �إقامة الدليل
�أمام الق�ضاء بل انه يت�سع لإقامته �أمام �سلطات
التحقيق بل و�سلطات جمع اال�ستدالل كذلك ,كما
ان �إقامة الدليل ي�شمل التنقيب عنه ثم تقدميه
ثم تقديره ,وقد ن�ص قانون الإجراءات اجلزائية
عند تطرقه للمبادئ العامة للإثبات يف امل��واد
( )322 - 321على ان ال �إدان��ة �إال بناء على
�أدل��ة ,وتقدير الأدل��ة يكون وفقا القتناع املحكمة
يف �ضوء مبد�أ تكامل الأدلة فال يتمتع دليل بقوة
م�سبقة يف الإثبات . .وال يجوز �إثبات �أي واقعة
ترتب م�س�ؤولية جزائية على �أي �شخ�ص �إال عن
طريق الأدلة اجلائزة قانونا وبالإجراءات املقررة
قانونا .ويف ه��ذا ال�صدد يختلف دور القا�ضي
اجلنائي عن القا�ضي املدين حيث والأخري دوره
�سلبي يقت�صر على جم��رد تقدير الأدل ��ة التي
يقدمها اخل�صوم وترجيح بع�ضها البع�ض بينما
جند ان القا�ضي اجلنائي يقوم بدور ايجابي بحثا
عن احلقيقة ب�أي طريق م�شروع.
الفرع الثاني موضوع اإلثبات
في المواد الجنائية:

ي�شرتط يف الوقائع اجلنائية امل��راد �إثباتها
ان تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة يف الإثبات
مبعنى ان الوقائع (مو�ضوع الإث�ب��ات) التي
ميكن ان ت�ؤثر يف وج��ود اجلرمية وم�سئولية
مرتكبها تعترب متعلقة بالدعوى وميكن �إثباتها
بكافة طرق الإثبات املقررة �شرعا . .فالنيابة
العامة ك�سلطة اتهام يجب عليها �إثبات توافر
كافة الأرك ��ان املكونة للجرمية وه��ي الركن
املادي والركن املعنوي وكذا الركن املفرت�ض
(�صفة امل��وظ��ف ال�ع��ام يف اجل��رائ��م املا�سة
ب��امل��ال ال�ع��ام وامل�ضرة بامل�صلحة العامة).
وترتيبا على ذل��ك ف��ان مو�ضوع الإث�ب��ات يف
املواد اجلنائية يتلخ�ص يف �أمرين هما وقوع
اجلرمية ون�سبتها �إىل املتهم.

برغم ان املادة( )323من قانون الإج��راءات
اجلزائية عددت �أن��واع �أدل��ة الإثبات يف الدعوى
اجلزائية �إال ان امل�شرع اليمني مل يقيد القا�ضي
اجلنائي ب�أدلة �إثبات معينه و�إمنا ترك له مهمة
البحث عن احلقيقة ب�أي طريق م�شروع ,وهذا ما
ن�صت عليه املادة( )326من قانون الإجراءات
اجل��زائ �ي��ة ح�ي��ث �أج� ��ازت للمحكمة اث �ن��ا �سري
املحاكمة ولو مل يقدم لها طلب ان تقرر من تلقاء
نف�سها �سماع �شهود جدد �أو ندب خرباء �أو االطالع
على م�ستندات �أو غري ذلك من الأدلة .وا�ستناد ًا
ملا ورد يف ن�ص املادة( )323ال�سالفة الذكر فانه
تعد من �أدلة الإثبات يف الدعوى اجلزائية ما يلي:
�- 1شهادة ال�شهود
 - 2تقرير اخلرباء
 - 3اعرتاف املتهم
 - 4امل�ستندات مبا فيها �أي��ة تقارير ر�سمية
مرتبطة ب�شخ�صية املتهم �أو وق��ائ��ع اجلرمية
والقرائن والأدلة الأخرى.
و�سوف ن�ستعر�ض ب�شيء من الإيجاز تلك الأدلة
على النحو الآتي:
1.شهادة الشهود:

يق�صد ب�سماع ال�شهود ال�سماح لغري �أط��راف
الدعوى اجلزائية بالإدالء مبعلومات خا�صة عما
�شاهدوه �أو �سمعوه �أو �أدركوه باحلوا�س عن واقعة
معينة �أو ظ��روف خا�صة باجلرمية �أم��ام �سلطة
االتهام (النيابة العامة).
ومت �ت��از ال���ش�ه��ادة ب��أن�ه��ا تن�صب على م��ا راءه
ال���ش��اه��د بب�صرة �أو �سمعه ب��إذن�ي��ه �أو �أدرك ��ه
بحوا�سه الأخ��رى ..فال يجوز ان تتناول ال�شهادة
�آراء ال�شاهد �أو معتقداته ال�شخ�صية �أو تقديره
جل�سامة الواقعة �أو م�سئولية املتهم ,وق��د نظم
ق��ان��ون الإج� ��راءات اجل��زائ�ي��ة الأح �ك��ام املتعلقة
ب�سماع ال�شهود يف املواد من(165ــ.)171
2.تقرير الخبراء

تقرير اخلربة هو ما ي�صدر من نتائج ومعلومات
تفيد يف ك�شف احلقيقة وبيان وجه ال�صواب فيها.
فتقارير اخل�برة كو�سيلة �إث�ب��ات معتربه �شرعا
تت�صف ب�أنها تت�ضمن �آراء علمية وفنية يديل بها

3.اعتراف المتهم

االع�ت�راف هو �إق��رار املتهم على نف�سه ب�صحة
ارتكابه للتهمة امل�سندة �إليه . .ويعني ذل��ك ان
املتهم هو املقر وهو نف�سه الذي تن�سب �إليه الواقعة
مو�ضوع الإقرار,ولذلك فقد ن�صت املادة()352
من قانون الإج��راءات اجلزائية على ان :ي�سال
القا�ضي بعد ان�ت�ه��اء الإج � ��راءات امل��ذك��ورة يف
املادتني ال�سابقتني عن التهمة املوجهة �إليه ما
�إذا كان ُمقر ًا باجلرم املوجه �إليه �أم ال ,ف�إذا اقر
بارتكاب اجلرمية ناق�شته املحكمة تف�صيال ..الخ.
فم�ضمون االع�تراف ال��ذي يقر به املتهم �أم��ام
املحكمة هو الدليل ال��ذي تعتمد عليه املحكمة
وغالبا ما يكون االعرتاف ثمرة ا�ستجواب املتهم
�أمام �سلطة التحقيق.
4.المستندات:

ع��رف��ت املادة( )341م��ن ق��ان��ون الإج� ��راءات
اجلزائية امل�ستندات وذلك بالقول :امل�ستندات هي
كل حمرر �أو بيان معد بطريقة �أخرى يكون حمتواه
ذا �أهمية للك�شف عن الواقعة و�أ�سبابها وظروفها
وعن �شخ�صية املتهم ..الخ .وينبغي الإ�شارة هنا
�إىل ان املحررات كدليل من �أدلة الإثبات يف املواد
اجلنائية تنق�سم �إىل ن��وع��ان :ر�سمية وعرفية،
فاملحررات الر�سمية هي ما �صدرت من موظف
خمت�ص بتحريرها ,والعرفية هي ما �صدرت من
�أ�شخا�ص عاديني ،وهذا ما �أكدته املادتني (-98
 )99من قانون الإثبات ال�شرعي وتعديالته.
كما ان التقارير الر�سمية املتعلقة ب�شخ�صية
املتهم �أو وقائع اجلرمية ت�صلح دليال للإثبات,
وكذا املحا�ضر التي حترر لإثبات بع�ض الوقائع
اجلنائية مبا يف ذل��ك حما�ضر جمع اال�ستدالل
التي يجريها م ��أم��ورو ال�ضبط الق�ضائي .وان
كانت تقت�صر فقط على جمرد �سماع �أقوال املتهم
بالن�سبة للتهمة املن�سوبة �إليه واثبات �أقواله ب�ش�أنها
دون مناق�شته فيه �أو مواجهته ب��الأدل��ة القائمة
الـعـدد � 25سبتمرب 2011م

التقارير الرقابية وتمييزها عما يشتبه بها من أدلة اإلثبات فــي المــواد الجنائية

املواد اجلنائية . .وذلك على النحو الآتي:

الفرع الثالث :أنواع أدلة
اإلثبات في المواد الجنائية:

�شخ�ص متخ�ص�ص تتوافر فيه م�ؤهالت علمية
خا�صة,وينبغي على اخلبري ان يبدي راية الفني
كتابة يف امل�سائل الهامة التي يحتاج ك�شفها �إىل
خربه علمية دقيقة ومهارات خا�صة وهذا ما �أكدته
املادة( )1/211من قانون الإجراءات اجلزائية
التي ن�صت على ان :يقدم اخلبري تقريره كتابة يف
امليعاد الذي يحدده ع�ضو النيابة �أو املحكمة.
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دراسات وأبحاث

�ضده ،ف�إنها ت�صلح الن تكون دليال للإثبات يف وقائع اجلرمية والقرائن والأدلة الأخرى.
املواد اجلنائية باعتبارها حمررات ر�سمية.

المبحث الثاني :تمييز
التقارير الرقابية عما
يشتبه بها من أدلة
اإلثبات في المواد
الجنائية:
برغم ان تقارير اجلهاز ذات طبيعة خا�صة �إال ان
هناك �أوجه �شبه واختالف بينها وبني بع�ض �أدلة
الإثبات يف امل��واد اجلنائية وبوجه خا�ص �شهادة
ال�شهود وتقارير اخلربة وحما�ضر جمع اال�ستدالل
مما يقت�ضي منا بيان �أوجه ال�شبه واالختالف بينها
وبني تلك الأدلة التي تت�شابه معها ونتناول ذلك يف
ثالثة مطالب ن�ستعر�ض يف املطلب الأول متييز
التقارير الرقابية عن �شهادة ال�شهود ،ونتناول يف
املطلب الثاين متييز التقارير الرقابية عن تقارير
اخلربة  ،ويف املطلب الأخري نتناول متييز التقارير
الرقابية عن حما�ضر جمع اال�ستدالل.

المطلب األول :تمييز
التقارير الرقابية عن
شهادة الشهود:
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الفرع الثاني :أوجه االختالف:

1.1تقارير اجلهاز الرقابية تعد من قبل موظفني
عموميني خمت�صون تتوافر فيهم الكفاءات
العلمية والعملية بينما ال ي�شرتط يف ال�شاهد
عند الإدالء ب�شهادته ان يكون موظفا عاما �أو
ان تكون لديه مهارات وق��درات خا�صة و�إمنا
يكفي ان يديل ال�شاهد مبعلومات خا�صة عما
�شاهده �أو �سمعه �أو �أدركه باحلوا�س عن واقعة
معينة �أو ظروف خا�صة باجلرمية.
2.2تن�صب تقارير اجلهاز الرقابية على عر�ض
وحتليل املخالفات اجل�سيمة التي ترقى �إىل
م�ستوى الوقائع اجلنائية ،وا�ستنباط النتائج
املرتتبة على ذل��ك و�إ� �ص��دار التو�صيات عن
طريق �إب��داء ال��ر�أي الفني واملحا�سبي حيال
ذلك مبا يف ذلك حتديد الأ�شخا�ص املت�سببني
يف ارتكاب تلك الوقائع وحتديد م�سئولياتهم..
بينما ال�شهادة تن�صب على ما راءه ال�شاهد
بب�صره �أو �سمعه ب�إذنيه �أو �إدراك��ه بحوا�سه
الأخ ��رى وال ي�ج��وز ان تتناول ال�شهادة �آراء
ال�شاهد �أو معتقداته ال�شخ�صية �أو تقديره
جل�سامه الواقعة �أو م�سئولية املتهم عنها.

المطلب الثاني :تمييز
التقارير الرقابية عن
تقارير الخبرة:

هناك �أوج��ه �شبه واختالف بني تقارير اجلهاز
الرقابية و��ش�ه��ادة ال�شهود ب��رغ��م ان ك��ل دليل
من ه��ذه الأدل��ة لها طبيعتها التي متييزها عن
الأخ��رى .لذا ن��ورد �أوج��ه ال�شبه واالختالف بني تت�شابه ت�ق��اري��ر اجل �ه��از ال��رق��اب�ي��ة ع��ن تقارير
هذان الدليالن على النحو الآتي:
اخلربة ك�أدلة �إثبات يف الوقائع اجلنائية املا�سة
باملال العام يف عدة وجوه  ،كما ان هناك �أوجه
الفرع األول :أوجه الشبه:
اختالف بينهما متيز كل دليل عن الآخ��ر ،لذا
تت�شابه تقارير اجلهاز الرقابية واملت�ضمنة وقائع �سنتناول �أوج��ه ال�شبه واالخ�ت�لاف بني الدليلني
جنائية م�ضره باملال العام مع �شهادة ال�شهود على التوايل يف فرعني:
ان كل منهما يعد و�سيلة �إثبات معتربة �شرعا
الفرع األول :أوجه الشبه:
وهذا ما �أك��دت عليه امل��ادة ( )323من قانون
الإجراءات اجلزائية رقم ( )13ل�سنة 1994م تتجلى �أوج��ه ال�شبه بني تقرير اجلهاز الرقابية
التي بينت وعددت �أدلة الإثبات املعتربة �شرعا وتقرير اخلربة .يف الآتي:
حيث ن�صت على ان :تعد من �أدل��ة الإث�ب��ات يف �1.1إنهما تعدان من قبل �أ�شخا�ص متخ�ص�صون
ال��دع��وى اجل��زائ�ي��ة ��ش�ه��ادة ال���ش�ه��ود ،وتقرير تتوافر فيهم م ��ؤه�لات علمية وفنية خا�صة
اخلربة ،واعرتاف املتهم ،وامل�ستندات مبا فيها وتت�ضمن ما ي�صدر منهم من نتائج ومعلومات
�أي تقارير ر�سمية مرتبطة ب�شخ�صية املتهم �أو تفيد يف ك�شف احلقيقة الهامة �أو بيان �أوجه
الـعـدد � 25سبتمرب 2011م

ال�صواب فيها.
�2.2إنهما و�سائل �إثبات معتربة �شرعا تت�ضمن ر�أيا
فنيا يف امل�سائل الهامة التي تتطلب مهارات خا�صة.
3.3ي�شرتط تقدمي تقارير اجلهاز الرقابية وتقارير
اخلربة .كتابة وذلك وفقا ملا �أكدته ن�ص املادة
( )7/11من قانون اجلهاز واملادة ( )29من
الالئحة التنفيذية لقانون اجلهاز وك��ذا ن�ص
املادة ( )211من قانون الإجراءات اجلزائية
التي �ألزمت اخلبري بتقدمي تقريره كتاب ًة يف
امليعاد الذي يحدده ع�ضو النيابة �أو املحكمة.
الفرع الثاني :أوجه االختالف:

هناك ثمة �أوج��ه لالختالف تف�صل بني تقارير
اجلهاز الرقابية وتقارير اخلربة وتتلخ�ص فيما
يــــــــــــــ�أتي:
1.1ان ت�ق��اري��ر اجل �ه��از ت�ع��د م��ن ق�ب��ل موظفني
عموميني ووف��ق القواعد والأ�س�س املن�صو�ص
عليها يف قانون اجلهاز بينما اخلبري ال ي�ستلزم
بال�ضرورة ان يكون موظف ًا عام ًا �إمنا ميكن ان
يعد التقرير من قبل ال�شخ�ص الذي تتوافر فيه
مهارات علمية وفنية خا�صة.
2.2ان الإطار القانوين والأ�س�س والقواعد واملعايري
الفنية لإعداد تقارير اجلهاز الرقابية تختلف
عن الإطار القانوين والقواعد الإجرائية التي
ت�ضبط ت�ق��اري��ر اخل�ب�رة ..وح�ي��ث ان منهاج
العمل الرقابي باجلهاز ي�ستلزم بال�ضرورة
عند �إعداد التقارير الرقابية املتعلقة بالوقائع
اجلنائية املا�سة باملال العام متهيدا لإحالتها
للنيابة املخت�صة ان يتم ح�صر املخالفات
املالية والإداري ��ة التي ترقى مل�ستوى الوقائع
اجلنائية و�إعطائها الو�صف القانوين املنا�سب
عند القيام بتكييفها وفقا للن�صو�ص العقابية
وحتديد الأ�شخا�ص امل�سئولني عن هذه الوقائع
وبيان وظائفهم وم��دى م�سئولية كل منهم يف
ارت�ك��اب تلك الوقائع وحت��دي��د �إج�م��ايل مبلغ
ال�ضرر الناجم عن تلك الوقائع بدقة و�إرفاق
جميع الوثائق وامل�ستندات الدالة على قيام هذه
الوقائع و�إع ��داد حافظة مب�ستندات الق�ضية
وبيان ماهية كل م�ستند و�أوجه اال�ستدالل منه.
بينما الإط� ��ار ال �ق��ان��وين وال �ق��واع��د الإج��رائ �ي��ة
التي تنظم تقارير اخل�برة فيما يتعلق بالوقائع

المطلب الثالث :تمييز
التقارير الرقابية عن
محاضر جمع االستدالل:
بالرغم من ان تقارير اجلهاز الرقابية لها طابعها
الذي مييزها عن غريها من �أدل��ة الإثبات يف املواد
اجلنائية �إال ان هناك �أوجه �شبه واختالف بينها وبني
حما�ضر جمع اال�ستدالل التي يتوىل �إعدادها م�أمور
ال�ضبط الق�ضائي نورد ذلك يف الفرعني التاليني:
الفرع األول :أوجه الشبه:

1.1من حيث �صفة ال�شخ�ص املخت�ص ب�إعداد تقارير
اجلهاز الرقابية وحما�ضر جمع اال�ستدالل فان
موظفا ً
كل منهما ي�شرتط ان يكون ً
عاما.
2.2تعترب تقارير اجلهاز وحما�ضر جمع اال�ستدالل
ب�شان ما يتم اكت�شافه من وقائع جنائية ما�سة
باملال العام ..حمررات ر�سمية ا�ستنادا لن�ص املادة
(/323د) من قانون الإجراءات اجلزائية.
الفرع الثاني :أوجه االختالف:

1.1ال تقت�صر تقارير اجلهاز على عر�ض وحتليل
الوقائع فقط بل ت�شمل ما تو�صل �إليه اجلهاز
من نتائج وتو�صيات ب�شان ما يتم اكت�شافه من
وقائع جنائية ما�سة باملال العام ،على خالف
حما�ضر جمع اال�ستدالل التي تت�ضمن فقط
عر�ض للوقائع التي وقعت و�أق��وال الأ�شخا�ص
املت�سببني يف ارتكابها دون بيان ر�أي �أو و�ضع
ا�ستنباط �أو اقرتاح تو�صيات.
2.2ت�ق��اري��ر اجل �ه��از ال��رق��اب�ي��ة املتعلقة مب��ا يتم
اكت�شافه من وقائع جنائية ما�سة باملال العام
ال يتم �إحالتها مبا�شرة �إىل النيابة العامة
و�إمن��ا يتم �إحاطة اجلهة الإداري��ة �أوال بتقرير
ك��ام��ل م�شفوع ب ��الإج ��راءات القانونية التي
يو�صي اجلهاز باتخاذها ..وعند التقاع�س،

الخاتمة:
{النتائج والتوصيات}
تو�صلنا يف خامتة هذه الدرا�سة �إىل نتيجة هامة
تتمثل يف ان تقارير اجلهاز الرقابية واملتعلقة
بالوقائع اجلنائية املا�سة باملال العام التي يتم
اكت�شافها �أث�ن��اء عملية الفح�ص وامل��راج�ع��ة يف
اجلهات اخلا�ضعة لرقابة اجلهاز وفقا ملا ورد يف
ن�ص املادة ( 323فقرة د) من قانون الإجراءات
اجل��زائ�ي��ة تعترب حم ��ررات ر�سمية � �ص��ادرة من
قبل موظفني عموميني خمت�صني تتوافر لديهم
مهارات علمية وفنية خا�صة ويتم �إعدادها طبقا
للمعايري والأ�س�س والقواعد والنظم القانونية
وتت�ضمن عر�ضا وحتليال للوقائع وا�ستنباطا
للنتائج واقرتاح التو�صيات �سواء ببيان الأ�شخا�ص
املت�سببني يف ارت �ك��اب ت�ل��ك ال��وق��ائ��ع وحت��دي��د
م�سئوليتهم �أو بتحديد مبالغ ال�ضرر الناجمة عن
ذلك.
وتو�صلنا �إىل نتيجة �أخ��رى ب��ان تقارير اجلهاز
الرقابية تعد حجة مبا ج��اء فيها من معلومات
ونتائج وتو�صيات متى ما مت �إعدادها طبقا ملنهاج
العمل الرقابي يف اجل�ه��از وللمعايري والأ�س�س
وال�ق��واع��د والنظم القانونية وك��ذا ا�ستنادا ملا
ورد يف امل��واد ( )100 ،98من قانون الإثبات
ال�شرعي وت�ستمر حجيتها حتى يتم �إثبات عدم
�صحتها بالطرق املقررة قانونا.
ويف ختام هذه الدرا�سة نو�صي بان يتم التعامل مع
تقارير اجلهاز الرقابية املت�ضمنة وقائع جنائية
ما�سة باملال العام باعتبارها حم��ررات ر�سمية
ودل�ي��ل م��ن �أدل ��ة الإث �ب��ات املن�صو�ص عليها يف
قانون الإجراءات اجلزائية ..كما نو�صي النيابات
املخت�صة عند �إحالة تلك التقارير �إليها وبعد ان
يتم االط�لاع والدرا�سة واملناق�شة واالقتناع مبا
ت�ضمنته تلك التقارير و�إيرادها �ضمن قائمة �أدلة
الإثبات عند ال�شروع يف �صياغة قرارات االتهام
متهيدا لرفع ال��دع��وى اجلزائية �أم��ام املحكمة

المراجـــع:
 د .حممد زكي �أبو عامر� .أدلة الإثبات يف املواد
اجلنائية ،الدار اجلامعية  ،الإ�سكندرية بدون
�سنة ن�شر.
 د .حم �م��ود جن �ي��ب ح �� �س �ن��ي� � .ش��رح ق��ان��ون
الإج ��راءات اجلنائية .دار النه�ضة العربية.
القاهرة1988 ,م.
 د .عبدامل�ؤمن �شجاع الدين � ،شرح م�شروع
قانون الإجراءات اجلزائية اليمني.
 م�صطفى جم��دي ه��رج��ه .الإث �ب��ات يف امل��واد
اجل �ن��ائ �ي��ة .دار امل �ط �ب��وع��ات اجل��ام �ع �ي��ة.
الإ�سكندرية1990 .م.
 د .عبدا هلل احمد فروان .املحررات وحجيتها
يف الإث��ب��ات يف ال�ف�ق��ه الإ� �س�لام��ي وال�ق��ان��ون
اليمني .الطبعة الثانية .بدون دار ن�شر .بدون
�سنه ن�شر.
 جملة الرقابة ال�صادرة عن اجلهاز املركزي
ل�ل��رق��اب��ة وامل�ح��ا��س�ب��ة .العدد(� )1سبتمرب
2005م.
 امل��ر��ش��د التف�صيلي ل��دل�ي��ل الأداء ال��رق��اب��ي
ال�شامل.
 قانون الإجراءات اجلزائية اليمني رقم ()13
ل�سنة 1994م.
 قانون الإث�ب��ات ال�شرعي اليمني رق��م ()21
ل�سنة 1992م وتعديالته.
 قانون اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة رقم
( )39ل�سنة 1992م والئحته التنفيذية.
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التقارير الرقابية وتمييزها عما يشتبه بها من أدلة اإلثبات فــي المــواد الجنائية

اجلنائيـة نـ�ص عليهـا قانـون الإجراءات اجلزائيـة
فـي املـواد من ( .)216 – 207وال تنطبق على
تقارير اجلهاز ونوردها على النحو الآتي:
 ت�ك��ون ت�ق��اري��ر اخل�ب�رة ب�ن��اء على طلب من
النيابة واملحكمة وي �ك��ون اخل�ب�ير خا�ضعا
لرقابة النيابة عند قيامه ب�أعمال اخلربة
وحتت �إ�شرافها.
 ب�إمكان اخل�صوم رد اخلبري وتقريره �أو حتى كذلك
طلب خبري �آخر �إذا وجدت �أ�سباب قوية لذلك.

للجهاز احلق يف �إحالة املو�ضوع مع م�ستنداته
�إىل النيابة املخت�صة مبا�شرة طبقا ملا جاء
يف املادة( )7/11من قانون اجلهاز ..بينما
حما�ضر جمع اال�ستدالل يتم �إحالتها مبا�شرة
�إىل النيابة العامة.

املخت�صة ب��اع�ت�ب��اره��ا �صاحبة ال��والي��ة العامة
يف حتريك ال��دع��وى اجلزائية ان تت�صدى لأي
حماوالت للنيل من تقارير اجلهاز �أو التقليل من
قيمتها �أو الت�أثري على معدي تلك التقارير من قبل
�أطراف الدعوى اجلزائية �أثناء جل�سات التحقيق
�أو املحاكمة عند ح�ضورهم تلك اجلل�سات بنا ًء
على طلب من النيابات �أو املحاكم.
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األمانة
المهنية
تقتضي
نقل

المعلومة
الصحيحة

مبارك �إ�سماعيل احمد
خبري بالقطاع االقت�صادي �سابق ًا

10

تعتبــــر مهنة مراجعة
وتدقيــــق الحســابات من
المهــن الهامة في وقتنا
الحاضر ،سواء في مجاالت
المــراجعة الحكــــومية أو
مراجعة وتدقيق المنشآت
والمنظمــــــات المملوكة
للقطــاع الخـــــاص ،وذلك
كون الخدمة التي تقدمها
هذه المهـــنة والمتمثلة
بتقارير المراجعة بأنواعها
المختــــلفة يعتمد عليها
أط���راف ع��دي��دة ف��ي اتخاذ
ق��رارات��ه��م وف��ي طليعة
ذلك اإلدارة والمساهمون
والجهـــــات ذات العـــالقة
ف��ي ال��دول��ة ،إض��اف��ة إلى
المستثمرين والمقرضين
والمستثمرين المحتملين
وش���رائ���ح واس���ع���ة في
المجتـــمع ،ومعظم هؤالء
ليــــس لديــهم تخصصات
أو معـــرفة كافية إلدراك
وفهــــم مــــا يرد بتقارير
المراجعين.

ولذلك فان تقدمي هذه اخلدمة من قبل املراجعني �إىل من يهمهم من امل�ستخدمني
لتقاريرها باملوا�صفات واملتطلبات املهنية املطلوبة ويف الوقت املنا�سب مع مراعاة ال�شفافية
والو�ضوح يف عر�ضها ويف بيان الأمور الهامة واجلوهرية وكذا حتري ال�صدق يف البيانات
واملعلومات التي ت�شتمل عليها تقارير املراجعة وتقريب فهمها للقارئ وامل�ستخدم لها من
غري املتخ�ص�صني هي من الأمور التي تقت�ضيها الأمانة املهنية التي يتوجب �أن يتحلى بها
وميار�سها كل مراجع ومدقق ح�سابات ينتمي �إىل مهنة املراجعة وتدقيق احل�سابات ولذلك
فان الإخالل مبقت�ضيات الأمانة املهنية �سوءا عن ق�صد �أو عن غري ق�صد منهم من �ش�أنه
ذلك الت�سبب يف حدوث �أمور ال يحمد عقباها �سوا ًء على م�ستوى الأفراد واملنظمات.
ويف هذا املقال �سوف ن�سلط ال�ضوء على �أهمية الأمانة املهنية مع �ضرب �أمثلة حلاالت
التقاع�س عن �أداءه��ا على الوجه املطلوب وما نتج عن ذلك من �أ�ضرار و�أم��ور كارثية
لبع�ض ال�شركات واملنظمات ،وذلك يف �سياق ت�أكيدنا على �أهمية الدور الرقابي ملراجعي
احل�سابات� ..سواء يف القطاع اخلا�ص �أو يف العمل احلكومي ثم نتطرق لأهمية �إدارة
الأزمات لت�صحيح امل�سار وتقليل اخل�سائر مع بيان �أهمية الدور الرقابي لأجهزة الرقابة
الـعـدد � 25سبتمرب 2011م

األمانة المهنية تقتضي نقل المعلومة الصحيحة

احلكومية الأع�ضاء باملنظمة الدولية لأجهزة
الرقابة املالية واملحا�سبة (انتو�ساي) يف احلد
من الأزمة املالية العاملية وتفعيل ما �صدر عنها
من معاجلات ل�ضمان عدم تكرار تلك الأزمات �أو
على الأقل التقليل من �آثارها.

أوال :الدور الرقابي
وأهميته في نقل
المعلومة الصحيحة وفي
الوقت المناسب:
م��ن امل �ع��روف ان م�ستخدمي ال�ت�ق��اري��ر املالية
والرقابية قد ال يكونوا من ذوي االخت�صا�ص يف
امل�سائل والأمور التي ت�شتمل عليها تلك التقارير..
ولكنهم قد يكونوا مدعوون للتعرف على بع�ض
امل��ؤ��ش��رات وال ��دالالت التي تعرب عنها التقارير
املالية التي تهمهم.
كما ان هناك ارتباط وثيق بني �أ�سلوب وعر�ض
الوقائع املالية وتقدمي خدمات املراجعة ،كلما
كان هناك ما ي�ساعد على تقدمي هذه اخلدمات
ب�سهولة وي�سر ..وب��دون �إج��راءات معقدة ،حيث
�ساهم ذلك يف تعزيز اخلدمة الرقابية ونتائجها
لكال ال�ط��رف�ين ..و�أ��ص�ح��اب احل�ق��وق على وجه
اخل���ص��و���ص ..الن وج��ود امل�شاكل ،املخالفات،
والأخ�ط��اء تعد ظواهر ممار�سة طبيعية ..لكن
كرثتها هو املثري لالهتمام.
ومن يقول انه ال يخطئ كمن يقول انه ال يعمل..
الـعـدد � 25سبتمرب 2011م
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لكن عند ظهور �أزمة اقت�صادية �أو ف�ضيحة مالية..
ف�إن الف�ضيحة تلقي باللوم �أو قد ت�صل �إىل انعقاد
امل�سئولية التق�صريية على �أكرث من طرف ..لعدم
�إطالق �صفارة الإنذار يف الوقت املنا�سب� ،سواء
من قبل مدقق احل�سابات �أو املتلقني وامل�ستخدمني
لتقاريرهم.
�أحيانا قد تطلق �صفارة الإن��ذار يف الوقت غري
املنا�سب� ..أو يكون الأمر مواتيا يف تقارير املراجعة
ومل ي�سلط ال�ضوء عليها ب�سبب �ضيق �أفق املراجعة
�أو تقدمي التقارير يف الوقت غري املنا�سب ..عندما
تعلو ال�صرخات وال�ضجيج ..كيف حدث ذلك!..
نوع ًا ..ال ح�صر ًا ،نذكر:
 روبرت ماك�سويل ،وبراي�س ووتر هاو�س كوبرز:
مت توجيه التوبيخ لهما()Humiliation
وحتمل امل�سئولية اجل�سيمة لت�أخري تقدمي التقارير
الرقابية لوقف انهيار جمموعة مريور ال�صحفية
( )Mirror news papersوه�لاك
م�ؤ�س�سها غرقا بجانب قارب الت�أخر.
 ارن �� �س��ت و ي ��وجن و� �ش��رك��ة احل �ي��اة املن�صفة
الإ�سرتاتيجية:
 ().Equitable Life Strategy Co
�ضيق �أف��ق املراجعة وع��دم كفايتها لتعريف
�ضمانات �أ�سعار الأق�ساط (Guaranteed
)Annuity Rates
ف�أزمة الإن�سان يف ال��دول املتقدمة اقت�صاديا..
ال��ذي يعي�ش حياة ع��ادي��ة ..هو ال��ذي قد يقع يف
املحظور ..نتيجة حادثة عابرة� ..أو تعرث مادي
مفجع ..حيث يتطلب التفكري ويتوقف الذهن
لهواج�س (عوا�صف الذهن) وللعربة واملثال..
حني هبطت قيمة ال�سهم الواحد من  85دوالر
�أمريكي يف �سوق الأوراق املالية �إىل � 3سنتات
لل�سهم الواحد (الدوالر = مائة �سنت) عند انهيار
�سوق العقارات� ..إفال�س بنك ليمان الإخوة ..رابع
�أ�ضخم بنك يف �أمريكا عام2008م ،حينها
�صرح مديره �أم��ام جمهرة موظفني ب��الآالف..
انتهى الأم ��ر ع ��ودوا �إىل منازلكم ..فما بالك
بامل�ستثمرين ومدخرات العمر؟!
حيث تكمن ال�صعوبة يف �أ�سواق الأوراق املالية،
حني ترت�سخ يف �أذه��ان من يرتادونها قناعات
�شخ�صية ربحا �أو خ���س��ارة ،ف��إن��ه م��ن ال�صعب
تغيريها ..خا�صة �إذا كانت قناعات مت�س �أمورا
الـعـدد � 25سبتمرب 2011م

جوهرية كق�ضايا االقت�صاد واملال.
فنظرية مالت�س (الإح�صائي )MALTUS
تظهر ق�ضايا ال�سكان والغذاء قيا�س على عدد
املواليد واملوتى ..ب�شكل اب�سط و�أو�ضح ..لأنها �أكرث
جتردا ..كنظرية كلية تبد�أ باملجتمع ككل ..حتى
ال ت�ستنزف امل��وارد الطبيعية ..وم�صدر اخلوف
والهلع ..يف ت�أويل النظرية :ال��رد ال��ذي لي�س له
من يعيله ..والذي ال ي�ستطيع ان يجد عمال له يف
املجتمع ..ف�سوف يجد نف�سه انه لي�س له ن�صيب
من الغذاء على �أر�ضه ،فهو ع�ضو زائد يف وليمة
الطبيعة ..حيث ال �صحن له بني ال�صحون ..فان
الطبيعة ت�أمره مبغادرة الزمن.
مثل هذه الر�ؤيا النظرية تهذبها املثل ،والثقافات،
والر�ساالت ال�سماوية ،واملتغريات الكفيلة مبعاجلة
ال�ث�غ��رات للتغلب على ال�صعاب ون ��دره امل��وارد
الطبيعية.

ثانيا :إدارة األزمة:
لقد ت�صاعدت موجة الت�صفيات والإفال�س ،جراء
الأزمة االقت�صادية واملالية العاملية ..فت�ساقطت
البنوك ..زاخ��رة باملئات ..رغم الدعم ال�سخي
لإن �ق��اذ م��ا ميكن �إن �ق��اذه ..وت�صاعدت الأزم��ة
لتطال دو ًال ..كادت بقية الدول الأوربية ..ان ت�ؤتى
من �أطرافها ..مظاهرات يف اليونان ومتلمل يف
ا�سبانيا ..لوال ان تنادت ال��دول الأخ��رى ملنطقة
اليورو قبل ان ت�ؤكل .مهددة ال�سيا�سة واالقت�صاد..
ف�ضحية تلو �أخرى ..وال تخلو مان�شتات ال�صحف
الأجنبية  ..فيما تعلق باخلط العري�ض ..الأخبار
املثرية ..دون مباالة ..بالت�شهري وبدون اال�ستجالء
للحقائق.
ومن ناحية ثانية ..البد ان تتفهم �إدارة ال�شركات
واملن�ش�آت وامل�ؤ�س�سات..الخ ،كيفية التعامل مع
و�سائل الإع�ل�ام اخل��ارج�ي��ة ..يف كلتا احلالتني
م��ن الأخ �ب��ار اجل �ي��دة �أو ال���س�ي�ئ��ة ..يف ع��امل ال
يت�صف بالثبات ..فيما يتطلب مبد�أ ا�ستمرارية
الن�شاطPrinciple of Goining( ..
 )concernالن تكون م�ستعدا لأي موقف..
حيث ان الدعاية امل�ضادة جملبة لالنهيار ..يف
عامل املناف�سة.
ويف حماولة احلد من الأخبار املثرية عند وجود
م�شكلة ..وقبل ان ترقى مل�ستوى الأزم��ة ،حيث

تعتمد �إدارة الأزم ��ة على ات�خ��اذ الإج� ��راءات
الت�صحيحية ..لي�س من �أول وهلة ..بل يف الوقت
املنا�سب ..فاالعرتاف بالأزمة ..يقلل اخل�سائر
للحد الأدن� ��ى ..فاغلب الأزم ��ات يت�سبب فيها
الف�شل يف منعها من التدهور �أكرث ف�أكرث ..ويثنيه
عندما تبدوا ظاهرة للعيان ..وق��د جتتاز �إىل
مرحلة الكارثة.
ان توظيف ف��ري��ق لإدارة الأزم ��ة مبثابة توجيه
بو�صلة املن�ش�أة بطريقة �صحيحة ..يعترب اخلطوة
الأوىل نحو احلل ..واخلطوة الثانية كيفية التعامل
م��ع و��س��ائ��ل الإع �ل�ام امل �ت��اح��ة ..ح�ت��ى ال ت�صبح
الأزمة ومالحقتها م�صيدة لل�شراهة الإعالمية..
فالإم�ساك باملنظور يف امل��دى القريب ..بدال من
امل�شاحنات والنكران ..والعمل يف الظالم الدام�س.
�سحبت �شركة تويوتا اليابانية ما يناهز  10مليون
�سيارة ل�صيانة عطب فني ..ومت ا�ستي�ضاح املدير
العام لل�شركه �أمام الكوجنر�س الأمريكي ..حتى ال
ت�صبح الأزم��ة كارثة تطيح بال�شركة العمالقة وما
يرتتب على اال�ستثمارات يف �صناعة ال�سيارات قاطبة.
�أي�ضا ح��دث ان تعر�ض �شركة م�شروب الكوكا
ك ��وال ..لدعاية م���ص��ادرة ح��ول ت�ل��وث امل�شروب
ف�أ�ضرت مبيعاتها ب�سبب الإع�ي��اء ال��ذي �أ�صاب
( )200من الطالب البلجيك مما جعل �أربعة
من ال��دول الغربية حت�ضر مبيع منتجات الكوكا
كوال لديها.
و�أفلحت ال�شركة �أخ�يرا بعد حملة �إعالنية عرب
االنرتنت وات�صاالت لتهدئة اخلواطر مما جعل
و�سائل االت�صال املبا�شر تعك�س التعامل مع الواقع
ك�أدوات ناجحة لكبح جماح الأزمة ..وال�ستجالء
احلقائق حتى ال تفقد ال�سمعة والثقة بامل�شروع
نتيجة دعاية م�ضادة من قبل الغري.
ورغ��م اخل�سائر البيئية وامل��ادي��ة ..ب�سبب كارثة
ال�ت�ل��وث ال �ت��ي ف�ج��ره��ا ت���س��رب ال�ن�ف��ط يف خليج
املك�سيك� ..شركة النفط الربيطانية (..).B.P
�أخ�يرا الحت بارقة �إيقاف للت�سرب النفطي بعد
حم��اوالت ع��دة ..ومعاجلات ل�ل�آث��ار الناجتة عن
التلوث البيئي احل��ادث ..ومت ت��داول الكارثة على
�أع �ل��ى امل�ستويات ال�سيا�سية ويف جم��ال النفط
ولعظم الكارثة كانت اخل�سائر باهظة الثمن قد
ت ��ؤدي �إىل �أن تفل�س ال�شركة العمالقة� ..إال ان
احلل لي�س بعيد املنال ورمبا �سي�أخذ وقتا ..والعربة

ثالثا :الدور الرقابي
ألجهزة الرقابة العليا
(انتوساي :)INTOSAI

عقدت �أجهزة الرقابة العليا املن�ضوية حتت مظلة
املنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة املالية
واملحا�سبة ما يعرف اخت�صارا بـ(االنتو�ساي)..
ل �ق��اء يف وا� �ش �ن �ط��ون يف 2009/6/29م-
2009/7/1م و�شكلت ق��وة عمل (Task
 )Forceخلية �أو عقلية عمل لتبادل الآراء حول:
•ما هو دور �أجهزة الرقابة العليا يف الأزم��ة
املالية الكونية؟

بح�ضور  24ع�ضو ..ول�سماع وجهة نظر و�آراء
اخل�ب�راء اال�ست�شاريني ال�ضالعني يف جم��االت
التمويل واالقت�صادي وال�سيا�سة العامة والتنمية
الدولية ،وحما�سبة ومراجعة القطاع العام.
وتبلورت عدد من املحاور حول:
•الدرو�س امل�ستفادة وا�صل الأزمة املالية.
•مبادرات وردود �أفعال الدول للحد من الأزمة
االقت�صادية.
•الإ� �ص�لاح��ات ،ال�شفافية وامل���س��اءل��ة العامة
(.)Public Accountability
وفيما �شملت الأجندة:
•عرو�ضات عن رهونات (�ضمانات) التمويل
الكونية.
•ت�أثري معايري املحا�سبة على القوائم املالية
و�أن���ش�ط��ة و� �ض��ع امل�ع��اي�ير ال��دول �ي��ة ،امل�ع��اف��اة
واال�ستفاقة االقت�صادية (Economic
.)Recovery
وك ��ذا م��ا ط ��ر�أ خ�لال ال�ع��رو��ض��ات والنقا�شات
واملداخالت حول:
•الأخالقيات والر�شد امل�ؤ�س�سي:

فيما �أو�ضح فريق الأزمة بان الأخالقيات ،ال�شفافية
و�إدارة املخاطر تعد عوامل �شديدة الرتابط ..ومن
�أ�سباب الأزمة املالية ما ت�ضمنته هنات الأخالقيات
امل�ؤ�س�سية (�إخفاقات) ،املباهاة ،التفاخر امل�ؤ�س�سي
ال ��ذي ل�ع��ب دورا يف ال�ت�ب��اه��ي ب��احل��واف��ز وكمية

•الأزمة املالية واالقت�صاد احلقيقي:

�ستطول فرتة الأزم��ة املالية� ،إن مل يتم ا�ستفاقة
االقت�صاد احلقيقي ..كما ان فعالية ا�ستجابة
احلكومات ت�ضع يف اعتبارها التحرك مل��ا بعد
املعاجلات االقت�صادية التقليدية ..مبا يتطلب
تبني ب��رام��ج وم�شروعات تخرتق عنق زجاجة
النمو ..باعتماد م�شروعات �إبداعية مبتكرات،
اخرتاعات ..الخ ،حتقق وظائف يف املدى الق�صري
وتنمية للمدى البعيد.
•امل�صداقية وال�شفافية:

ان م�صداقية و�شفافية املعلومات املالية واملحا�سبة
واملالية والأدوات املالية (الإيداعات ،امل�شتقات،
..ال��خ) عوامل �أ�سا�سية وحرجة للم�ساعدة يف
خف�ض خماطر م�ستقبل الأزم��ة ..وعلى �أجهزة
الرقابة العليا ان تعتمد اال�ستقاللية ..بان تلعب
دورا هاما يف مواجهة متخذي القرارات من خالل
�أف�ضل املمار�سات ،الدرو�س امل�ستفادة ،املعايري
املهنية والأخالقية.
وقد تبلورت عن تلك املدخالت والنقا�شات تو�صية
ب�ضرورة متابعة الإج ��راءات التي تتخذها ال��دول
وال�ب�ن��وك جت��اه الأزم� ��ات م��ن ت�سهيالت التمويل،
الإعفاءات ،املحظورات ،جتربة احلكومة الربيطانية
يف مكافحة �أزمة جنون البقر من �إجراءات الإبادة..
حماية امل�ستهلكني� ،إنعا�ش ال�صناعة من جديد ودور
البنوك التجارية ..والتوعية.
كما �أو�ضحت النقا�شات ب��أن��ه ق��د تنتج الأزم��ة
امل��ؤ��س���س�ي��ة ع��ن خ �ط ��أ ت �ق �ن��ي ،ان �ه �ي��ار �أن�ظ�م��ة
الكرتونية ،اخرتقا �أنظمة �إيداع� ،صراع ،جمارك،
كوارث طبيعة ،و�أي حادثة تت�سبب يف فقدان الثقة
�سريعا يف الن�شاط ..ما مل تعالج بجدية وحينها
قد حتطم ال�شهرة �أو القيمة ال�صافية (Net
� )Worthأو القيمة الفعلية لر�أ�س املال.

•وبدورها �أ�ضافت املعايري الرقابية فقرات يف
التقرير املخت�صر �شك ًال وم�ضمون ًا يف الآتي:

 ت�ق��ري��ر امل��راج��ع امل�ستقل ا� �ص��در التقرير

ختـــــــام ًا :ال ب��د م��ن الت�أكيد على امل�سئولية
القانونية للمراجع التي تقت�ضي نقل املعلومات
ال�صحيحة م��ن امل �� �ص��ادر امل��وث��وق��ة وتقدميها
يف الوقت املنا�سب للمعنيني التخاذ ال�ق��رارات
املنا�سبة قبل حدوث �أي �أمور كارثية ،مع مراعاة
ان امل�سئولية القانونية للمراجع ال تنتهي مبجرد
تقدمي التقرير للمعنيني وامل�ستخدمني له و�إمنا
�إبالغهم عن �أي �أمر �أو خماطر غري اعتيادية مت
الوقوف عليها �أثناء املراجعة قبل ان يقدم التقرير
مع ت�ضمينها التقرير عند تقدميه ب�صورة نهائية.
كما تتحمل املنظمات املهنية وك��ذا اجلمعيات
واالحتادات التي ترعى املهنة� ،سواء على امل�ستوى
ال��دويل �أو يف �إط��ار كل دول��ة ،م�سئولية مراجعة
املعايري املهنية وتنقيحها وتطويرها وجعلها �أكرث
ا�ستجابة للتعامل مع امل�ستجدات التي تطر�أ على
امل�ستوى الدويل �أو املحلي بهدف احلد �أو التقليل
م��ن الآث ��ار التي تنتج ع��ن الف�ضائح والأزم ��ات
امل��ال�ي��ة ،كما ت�ضطلع �أي�ضا مب�سئولية التوعية
امل�ستمرة لأع�ضاء املهنة وحثهم على االلتزام
باملعايري املهنية وقواعد ال�سلوك املهني.
وباملثل فان الأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة
املن�ضوية يف �إطار املنظمة الدولية للأجهزة العليا
للرقابة املالية واملحا�سبة (انتو�ساي) معنية �أي�ضا
باتخاذ الرتتيبات الالزمة لو�ضع ما ي�صدر عن
املنظمة مو�ضع التنفيذ عند �أدا�ؤه ��م لدورهم
الرقابي على ال��وح��دات احلكومية ..خا�صة ما
�صدر عنها بعد الأزمة املالية العاملية الأخرية.
الـعـدد � 25سبتمرب 2011م

األمانة المهنية تقتضي نقل المعلومة الصحيحة

بالنتيجة ..بعد ان يتوقف ت�سرب النفط ك�أمل �أخري املكاف�آت التي جافت اعتبارات املخاطر بعيدة
لإيقاف التدفق ..و�إع��ادة النظر يف التنقيب عن املدى ومتركزت حول املكا�سب ق�صرية املدى ،فيما
النفط( )Off-Shoneخارج ال�سواحل.
ا�شتملت على املكاف�آت امل�ؤقتة والآنية واملبالغ يف
�ضخامتها زينة ال�شباك.

(.)independent auditor
 م�سئولية الإعداد واملراجعة ونطاقها.
 مراعاة القوانني املحلية والدولية وان�سجامها
مع متطلبات االرتباطات الدولية.
 مدى االنتماء �إىل الأ�سواق املالية وامل�سجل
منها (registered companies
.)and stock markets
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مقــــــــــــاالت

يقوم منهج محاسبة المسئولية كأحد مناهج
تقييم األداء على فرضية الربط بين اإلنفاق
والقائمين عليه باعتبار أن اإلنسان وحده له
إمكانيةالتحكمباإلنفاقوبالتاليالرقابةعليه.

محاسبة
المسئولية
وتقييم
األداء
�إعداد� /أحمـــــد عـــــلي �أنعــــم
نائب مدير عام الإدارة العامة
للرقابة على وحدات الإدارة العامة
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ويق�صد بنظام حما�سبة امل�س�ؤولية ت�صميم النظام
املحا�سبي و�إع��داد التقارير املالية ب�صورة متكن
من حتقيق الرقابة الفعالة على الأداء عن طريق
الربط مبا�شرة بني التقارير املحا�سبية والأ�شخا�ص
امل�س�ؤولني عن الأداء وفقا خلطة التنظيم الإداري
يف املنظمة وبالتايل ميكن تتبع التدفق للنفقات
املختلفة بح�سب امل�س�ؤولية عن �إنفاقها.
وي�ن���ص��رف م�ضمون ه��ذا ال�ن�ظ��ام �إىل حتديد
الأهداف املقرر حتقيقها بالن�سبة لكل مركز من
مراكز امل�سئولية ومنحة ال�صالحيات الالزمة
لتمكينه من تنفيذ الهدف �أو الأه��داف املقررة
ل��ه وحما�سبته ع��ن االن�ح��راف��ات وتقييم كفاءة
�أدائ��ه من خ�لال ما يتحقق من نتائج وي�ستلزم
هذا النظام �سالمة الهيكل الإداري ووجود نظام
معلومات �سليم ونظام فعال للحوافز.
وعلية ف�إن تقييم الأداء على �أ�سا�س منهج حما�سبة
امل�سئولية ينطلق من الأ�س�س ال�سابقة ويتطلب الآتي:
الـعـدد � 25سبتمرب 2011م

•تق�سيم املنظمة �إىل عدد من مراكز امل�س�ؤولية
ب�أنواعها (م��راك��ز تكلفة – مراكز �إي��راد –
مراكز ربحية – مراكز ا�ستثمار).
•جمع املعلومات عن �أه��داف وم�س�ؤوليات كل
مركز من مراكز امل�س�ؤولية.
•تنا�سب ال�صالحيات املعطاة لكل مركز مع
م�س�ؤولياته.
•حت��دي��د �إجن� ��ازات ك��ل م��رك��ز وم�ق��ارن�ت�ه��ا مع
أوال :تعريف محاسبة
الأهداف واخلطط وحتديد االنحرافات.
المسئولية-:
•حتليل هذه االنحرافات �إىل انحرافات ب�سبب
قرارات اتخذت من قبل مراكز امل�سئولية ذاتها ميكن تعريف حما�سبة امل�سئولية من وجهات نظر
وق��رارات اتخذت من قبل امل�ستويات الإداري��ة متعددة �أهمها ما يلي:
العليا يف التنظيم الإداري ،حيث حتدد م�س�ؤولية •نظام حما�سبي ي�ستهدف الرقابة على االداء
وتقييمه يف �ضوء قيام االف��راد او امل�سئولني يف
املركز بالقرارات التي اتخذت من قبله.
•ت�صميم امل��ؤ��ش��رات املنا�سبة لكل مركز من تنفيذ واجباتهم بحدود ال�صالحيات املفو�ضة
م��راك��ز امل���س��ؤول�ي��ة ف��امل���س�ت��وي��ات التنفيذية لهم وفق مبد�أ الكلفة املنا�سبة يف الوقت املالئم،
تقيم مب�ؤ�شرات حتقيق اخلطة واالنتفاع من وذلك بربط التقارير املحا�سبية بفعالية العاملني»

الطاقات املتاحة وغريها �أي بحدود الأهداف
املقررة لها.
�أما امل�ستويات الإداري��ة العليا فيتم تقييم �أدائها
عن طريق م�ؤ�شرات ال�سيا�سات العامة.
و�سيتم التطرق �إىل مو�ضوع حما�سبة امل�سئولية
وتقييم الأداء من خالل العناوين التالية:

ثاني ًا :متطلبات نظام محاسبة
المسئولية
يعتمد نظام حما�سبة امل�سئولية �إداري��ا على فل�سفة �أ�سا�سية هي الإدارة
الالمركزية ،وحما�سبيا على نظام املوازنات التخطيطية ملراكز امل�سئولية
ك�أداة للرقابة وتقييم الأداء.
كما �أن الربط الإداري -املحا�سبي بينهما ينطلق من �أن الأ�شخا�ص امل�سئولني
وامل��وازن��ة �شيء واح��د – فنظام حما�سبة امل�سئولية ي�شخ�ص القوائم �أو
التقارير املحا�سبية (�أي يربط بينها وبني �أ�شخا�ص معينني) وكل تقرير يوجه
�إىل م�ستوي حمدد من م�ستويات امل�سئولية.
وهكذا ي�ؤدي ربط النظام املحا�سبي ب�شخ�صيات املدراء �أو امل�شرفني على
مراكز امل�سئولية �أو م�ستوي �إداري معني �إىل النظر �إىل النتائج (التكاليف

محاسبة المسئولية وتقييم األداء

•يطلق عليها احيان ًا حما�سبة االن�شطة � Activity Accountingأو الإيرادات �أو الأرباح) من وجهة نظر ال�شخ�ص امل�سئول عن رقابتها ولي�س
وهي عبارة عن نظام يقوم بتجميع واعداد تقارير دورية عن املعلومات من وجهة النظر امل�ؤ�س�سية ،ويعد هذا البعد ال�شخ�صي يف الت�صميم �أ�سا�سيا
املتعلقة بالتكاليف واالي��رادات اخلا�صة بكل مركز م�سئولية موجود يف يف �صياغة �أي نظام تخطيطي ورقابي مت�سم بالكفاءة والفعالية.
املن�ش�أة ،بهدف متكني االدارة العليا من القيام بوظيفة التخطيط والرقابة
على اداء هذه املراكز.
ثالثا :عالقة نظام محاسبة
•كما ميكن تعريف حما�سبة امل�سئولية من وجهات نظر متعددة �أخري كما يلي:
المسئولية بمفهوم الالمركزية
 هي حما�سبة الأفراد عن �أداء واجبات حمددة.
 ه��ي رق��اب��ة على ت�صرفات االف��راد يف ان�شاء التكاليف ك��ل يف ح��دود يعترب نظام حما�سبة امل�سئولية اداة الالمركزية يف الوحدات االقت�صادية
ملراقبة وتقييم اداء االدارات والأق�سام الفرعية باملنظمة.
ال�سلطات املمنوحة له وامل�سئوليات املرتتبة عليها.
والالمركزية االداري��ة تعني تفوي�ض ال�صالحيات وتخفيف القيود على
 هي �أ�سلوب للمحا�سبة عن التكاليف وااليرادات وتقييم االداء.
  هي ا�سلوب (�إداري -حما�سبي) متطور يظهر يف حتليله النهائي مدى االدارات واالق�سام والوحدات يف اتخاذ القرارات يف املنظمات االقت�صادية
م�ساهمة كل ع�ضو من اع�ضاء الهيكل التنظيمي يف رقم الربح او اخل�سارة ك ًال فيما يخ�صه.
ويتطلب تفوي�ض ال�صالحيات حتديد مراكز للم�سئولية وو�ضع معايري
كما يظهر تقييم االداء بالن�سبة لكل ع�ضو يف �ضوء النتائج املحققة.
  هي �أ�سلوب (�إداري – حما�سبي) يهدف �إىل ت�صميم النظام املحا�سبي و�ضوابط دقيقة لتنفيذ االعمال على �ضوئها وكذلك تقدمي تقارير لتقييم
ليحقق رقابة فاعلة على الأداء عن طريق الربط مبا�شرة بني التقارير االداء يتم من خاللها مقارنة االداء الفعلي مع املعايري املحدد �سلف ًا لتحديد
املحا�سبية من جهة وبني الأ�شخا�ص امل�سئولني من جهة ثانية وفقا لهيكل االن�ح��راف��ات وحتليلها وت�صحيح االخ�ط��اء وذل��ك م��ن خ�لال رب��ط االداء
بالأ�شخا�ص وهذا ما ي�سمى مبحا�سبة امل�سئولية.
التنظيم الإداري للمن�ش�آت بجميع م�ستوياته الإدارية.
ويف الواقع العملي ال ميكننا ان جند منظمة اقت�صادية تتبع نظام الالمركزية
تعريف مركز المسئولية:
ب�شكل مطلق و تتخذ قراراتها من امل�ستويات الإدارية الدنيا دون العودة �إىل
ميكن تعريف مركز امل�س�ؤولية ب�أنه الوحدة التنظيمية املخت�صة ب�أداء وظيفة االدارة العليا و اال لكانت هذه الثانية منف�صلة متام ًا عن االوىل التي تزاول
معينة ولها �سلطة اتخاذ القرارات الكفيلة بالرقابة على �أداء هذا الن�شاط يف جميع ان�شطتها و�سلطات اتخاذ القرارات دون االت�صال والتوا�صل مع االدارة
حدود املوارد الإنتاجية املو�ضوعة حتت ت�صرفها ومن هنا بات من ال�ضروري العليا لل�سري نحو حتقيق اهدافها يف اجتاه واحد.
ربط نتائج تقييم الأداء مبراكز امل�سئولية ،خا�صة و�أن ت�صرفات وقرارات ويف الواقع ميكن قيا�س املركزية والالمركزية بن�سبة مئوية ح�سب م�ستوى
امل�سئولني والأف��راد داخ��ل املن�ش�أة ذات ت�أثري كبري ج��دا على اال�ستخدام ون�سبة تفوي�ض ال�صالحيات ففي املركزية تكون ن�سبة تفوي�ض ال�صالحيات
ال�سليم للموارد املادية واملالية والب�شرية املتاحة.
التخاذ القرارات متدنية اما يف الالمركزية فتكون الن�سبة مرتفعة جد ًا حيث
ومن ناحية �أخري مبا �أن جوهر عملية تقييم الأداء هو اكت�شاف االنحرافات تقوم االدارة العليا بتفوي�ض امل�ستويات االدنى باتخاذ القرارات لتتفرغ الإدارة
يف ال�سيا�سات واخلطة املو�ضوعة وحتديد �أ�سبابها ثم و�ضع احللول ال�سليمة العليا لو�ضع وحتديد اال�سرتاتيجيات ،واملراقبة واال�شراف العام ،ومتابعة
ملعاجلتها ،ف�ه��ذا يتطلب بطبيعة احل��ال حت��دي��د امل���س��ؤول�ين ع��ن ح��دوث تقارير االداء وتن�سيق اجلهود نحو حتقيق اهداف املنظمة االقت�صادية.
االنحرافات املكت�شفة وم�ساءلتهم عنها.

رابع ًا :طبيعة وأهداف محاسبة
المسئولية
�إن نظام حما�سبة امل�سئولية من حيث طبيعته و�أهدافه ك�أداة لتقييم الأداء
بح�سب ما جاء يف كتاب املحا�سبة الإدارية مدخل حما�سبة امل�سئولية وتقييم
الأداء لكل من الدكتور جربيل جوزيف ور�ضوان حلوه هو على النحو التايل-:
�إن البحث يف طبيعة واهداف حما�سبة امل�س�ؤولية – ولو ب�شكل تعدادي ـ ي�ؤدي
�إىل فهم اف�ضل لنظام حما�سبة امل�س�ؤولية.
وفيما يلي �أهم النقاط املتعلقة بطبيعة واهداف هذا النظام:
•متثل حما�سبة امل�س�ؤولية مدخ ًال حديث ًا لتطوير املحا�سبة وتقاريرها
الرقابية دون تغيري يف نظرية املحا�سبة ومبادئها املقبولة عموم ًا ،فتطبيق
نظام حما�سبة امل�س�ؤولية يتطلب فقط �إع��ادة �صياغة النظام املحا�سبي
ونظام التقارير للربط املبا�شر بالهيكل االداري للمنظمة االقت�صادية.
الـعـدد � 25سبتمرب 2011م
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•يهدف الربط املبا�شر بني النظام املحا�سبي والهيكل االداري �إىل تبويب تق�سيماتها الرئي�سية والفرعية والثانوية وحتديد ال�سلطات وال�صالحيات
وجتميع وحتليل عنا�صر التكاليف واالي��رادات لكل مركز م�س�ؤولية على ومدى مركزيتها او المركزيتها وكذا العالقات فيما بينها افقي ًا ورا�سي ًا.
حده ويتم ذلك على اال�سا�س املعياري كخطة او موازنة لكل مركز م�س�ؤولية  )2تحديد معايير االداء-:
ً
وعلى اال�سا�س الفعلي اي�ضا ملمار�سة الرقابة على التنفيذ باملقارنة بني تعترب معايري تقييم االداء احد الركائز الرئي�سية ملحا�سبة امل�سئولية وتقييم
اخلطة واملنفذ بهدف حتديد حجم االن�ح��راف��ات وت�شخي�ص ا�سبابها االداء وذلك من خالل و�ضع موازنات تخطيطية معيارية لكل مركز م�سئولية
ً
والتقرير عنها متهيدا التخاذ الإجراءات الت�صحيحية الالزمة ال�ستبعاد داخل املنظمة ومتثل �أرقام هذه املوازنات االهداف التي ي�سعى لتحقيقها كل
مثل هذه االنحرافات م�ستقب ًال.
مركز ويعمل مدير املركز على بلوغها كما متثل اداة الرقابة وتقييم االداء
•يعتمد نظام حما�سبة امل�س�ؤولية على �إيجاد عالقة مبا�شرة بني عنا�صر عند مقارنة االداء الفعلي بها.
التكاليف واالي ��رادات وب�ين اال�شخا�ص امل�س�ؤولني عن ان�شائها ،فهذه
العالقة املبا�شرة هي �أ�سا�س احلكم وامل�ساءلة املو�ضوعية ،لذلك يتم  )3تقارير تقييم االداء:
تق�سيم التكاليف واالي��رادات ـ من وجهة نظر حما�سبة امل�س�ؤولية ـ �إىل تعترب التقارير حلقة الو�صل لتبادل البيانات واملعلومات بني مراكز امل�سئولية
بنود قابله للتحكم والرقابة  CONTROLLABLE ITEMSولها اهمية كبريه يف مقارنة م�ستوى االداء الفعلي باملعياري لتحديد االنحرافات
وبالتايل ميكن امل�ساءلة عنها ،و�إىل بنود غري قابله للتحكم والرقابة .ال�سلبية وااليجابية وحتليلها وبيان م�سبباتها وحتديد امل�سئولية عنها.
فالقابلية للتحكم والرقابة ت�سمح بتتبع امل�س�ؤولية وتتبع البنود نف�سها.
ً
•يعتمد نظام حما�سبة امل�س�ؤولية � ً
إداريا على التنظيم الالمركزي ،وحما�سبيا
سادسا :أنواع مراكز المسئولية:
ً
على املبادئ املحا�سبية املقبولة
عموما يف كل من نظام املحا�سبة املالية مركز امل�سئولية هو عبارة عن دائرة ن�شاط معينة قد تكون منظمة او �شركة
ونظام حما�سبة التكاليف املعيارية ونظام حما�سبة التكاليف الفعلية ا�ضافة او فرع او م�صنع او ادارة او ق�سم او خط انتاجي او خدمي ،ويوجد �شخ�ص
�إىل نظام تقارير لتقييم الأداء مع ربط هذه النظم بامل�ستويات الإدارية .ي�شرف على �أعمال املركز ويتحمل م�سئوليته.
•ت�سمح حما�سبة امل�س�ؤولية بالرقابة عند املنبع ،وبذلك حتقق رقابة فعالة فمحا�سبة وقد اتفق الكتاب يف هذا املجال على ثالثة �أنواع ملراكز امل�سئولية هي-:
امل�س�ؤولية متكن من تتبع بنود التكاليف والإيرادات يف النقطة التي يحدث فيها
 )1مراكز التكلفة(:)Cost Centers
انفاق التكاليف او خلق االيرادات بالن�سبة لكل مركز م�سئولية على حده.
مركز التكلفة هو وحدة ن�شاط معني لها مدير م�سئول عن جميع عنا�صر
•ت�ساعد حما�سبة امل�س�ؤولية يف تقييم االداء اخلا�ص بكل م�ستوى من
التكاليف التي حتدث داخل املركز وهدفه تخفي�ضها �إىل احلد الأدنى ،ولي�س
امل�ستويات الإداري��ة يف الهيكل التنظيمي ب�صورة م�ستقلة وتقييم �أداء
له عالقة بالإيرادات او را�س املال امل�ستثمر وال تدخل يف نطاق �صالحياته او
الوحدة االقت�صادية ككل.
رقابته .ومراكز التكلفة ال تنتج �سلعة او خدمة بل تقدم خدماتها للأق�سام
•ت���س��اه��م حم��ا��س�ب��ة امل���س��ؤول�ي��ة يف تطبيق ن �ظ��ام الإدارة ب��الأه��داف
االخرى(مثل مركز �صيانة �آالت الإنتاج) ويف مراكز التكلفة يكون املدير
 MANAGEMENT BY OBJECTIVESوذل��ك
بالربط بني املوازنات التخطيطية وبني مراكز امل�س�ؤولية ،وتعد املوازنة م�سئو ًال عن جميع القرارات التي يتخذها هو او مر�ؤو�سيه تت�أثر بها عنا�صر
التخطيطية ملركز امل�س�ؤولية هدف ًا ي�سعى املركز �إىل حتقيقه ،فتقارن التكاليف ويتم حما�سبته عليها.
ً
ً
وتعترب مراكز التكلفة اك�ثر �أن��واع مراكز امل�سئولية �شيوعا وانت�شارا يف
النتائج التي مت التو�صل �إليها بالأهداف التي �سبق حتديدها.
•ي ��ؤدي تطبيق حما�سبة امل�س�ؤولية �إىل تطبيق مبد�أ الإدارة باال�ستثناء احلياة العملية فكثري من دوائ��ر الن�شاط الإنتاجي واخلدمي يف التنظيم
 MANAGEMENT BY EXCEPTIONالذي يعني ميكن اعتبارها مراكز تكلفة وهذه املراكز ميكن ح�صر تكاليفها وقيا�سها
عدم تبليغ االدارة العليا �إال عند ال�ضرورة� ،أي عند وجود ((خطر)) �أو مبو�ضوعية ،يف ح�ين �أن��ه ي�صعب غالبا قيا�س الأرب ��اح واملنافع الأخ��رى
مبو�ضوعية كافية لأغرا�ض املحا�سبة وامل�ساءلة.
انحراف ي�ستدعي تدخل االدارة العليا لت�صحيح االنحراف.
ومن الأمثلة التقليدية ملراكز التكلفة ما يلي:
مراكز الإنتاج (مثل :مرحلة �إنتاجية معينة  -عملية ت�صنيع حمددة  -خط
خامس ًا :مقومات محاسبة
�إنتاجي ملنتج معني – ق�سم الت�صنيع – ق�سم التقطيع -ق�سم التجميع –
المسئولية:
ق�سم الت�شطيب ...الخ)
كما ان لكل نظام �سليم مقومات فان نظام حما�سبة امل�سئولية له مقومات مراكز اخلدمات الإنتاجية (مثل مركز �صيانة الآالت والتجهيزات مركز اخلدمات
تتمثل يف الأ�س�س والإج��راءات التي يرتكز عليها يف التطبيق العملي ومن ال�صحية للعاملني ،ومركز �إنتاج الكهرباء ال�صناعية ،مركز نقل العاملني).
املقومات الرئي�سية التي يعتمد عليها تطبيق نظام حما�سبة امل�س�ؤولية ما يلي )2 :مراكز الربحية (:)Profit Centers
مركز الربحية هو وحدة ن�شاط معني يكون مديره م�سئول عما يحققه من
 )1تحديد مراكز المسئولية-:
يتطلب نظام حما�سبة امل�سئولية و�ضع هيكل تنظيمي للمن�ش�أة بكافة ايرادات وي�سببه من نفقات ويكون هدفه الرئي�سي هو تعظيم الربحية �سوا ًء
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محاسبة المسئولية وتقييم األداء

بزيادة االي��رادات او بخف�ض التكاليف وامل�صروفات املرتبطة بها ولي�س الت�شغيــــــلي للمن�شــــــــــــــ�أة.
ً
م�سئوال عن حجم اال�ستثمارات فيها الن قراراتها �صادرة عن ال�سلطة العليا مقاييس رضا المستهلكين:
بتحديد نوع وحجم اال�ستثمار فيها.
وهذه املقايي�س تقوم بقيا�س مدي منو ح�صة ال�شركة يف ال�سوق و مدي �سرعة
وميكن اعتبار مراكز الربحية على انها مراكز م�ستقلة داخ��ل الوحدة تقبل امل�ستهلك ل�سلع املن�شاة ومدي والء امل�ستهلك ل�سلع املن�ش�أة وتتم عملية
االقت�صادية لها ايراداتها والتكاليف وامل�صروفات املرتبطة بها� ،إال ان مدير
التقييم لقيا�س ر�ضا امل�ستهلكني بوا�سطة قوائم اال�ستبيان.
ها ال يتخذ قرارات اال�ستثمار او ي�شارك فيها.
ويف حالة م�شاركة مدير مركز الربحية يف قرارات اال�ستثمار وحتديد حجمه مقاييس الكفاءة والجودة والزمن:
وه��ذه املقايي�س تقوم بقيا�س م��دي الكفاءة الإنتاجية واالن�ح��راف��ات يف
ونوعيته يتحول املركز اىل مركز ا�ستثمار.
ويتم رقابة وقيا�س اداء مراكز الربحية عن طريق حجم الربح املحقق التكاليف ووقت الإجناز.
بخ�صم نفقات املركز من ايراداته ومقارنة الربح الفعلي بالربح املخطط يف مقاييس االبتكار:
موازنة املركز وحتديد االنحرافات وحتليل ا�سبابها ومكوناتها وت�صحيحها .وهذه املقايي�س تقوم بقيا�س عدد براءات االخرتاع اجلديدة للمن�ش�أة ،وعدد
ومن امثلة مراكز الربحية فروع املن�ش�آت وحتديد ًا الفروع اخلارجية التي املنتجات اجلديدة املطروحة يف ال�سوق والزمن الذي ت�أخذه عملية تطوير
ً
يكون مديرها م�سئوال عن حتديد ال�سيا�سات واالجراءات املرتبطة بتحقيق املنتجات اجلديدة.
االيرادات وان�شاء التكاليف والتحكم فيها .وكذا (�صاالت البيع بالتجزئة)
ختـــــــــام ًا...
(ال�سوبرماركت) بحيث يتم تق�سيمها �إىل اق�سام يتم حتديد اي��رادات
ونفقات كل ق�سم على حده للو�صول �إىل ارباحه ومن ثم ي�ؤخذ يف االعتبار مما �سبق نخل�ص �إىل �أن نظام حما�سبة امل�سئولية له مقومات تتمثل يف
الأ�س�س والإج��راءات التي يرتكز عليها يف التطبيق العملي ،ويتطلب تنفيذ
النفقات امل�شرتكة بني هذه االق�سام.
عملية تقييم الأداء يف �أي منظمة تهيئة البيئة املالئمة لتطبيق نظام حما�سبة
 )3مراكز االستثمار(:)Investment Centers
م�سئوال عن االي��رادات والنفقات امل�سئولية من خالل التدابري التالية-:
ً
مركز اال�ستثمار هو املركز ال��ذي يكون مديره
تطورا ملركز الربحية .حتديد مراكز امل�سئولية من خالل �إعادة النظر يف الهيكل التنظيمي بكافة
واال�ستثمار يف مركز امل�سئولية وبالتايل يعترب مركز اال�ستثمار ً
ويف هذا النوع من مراكز امل�سئولية يكون حجم ال�سلطات وال�صالحيات تق�سيماته الرئي�سية والفرعية والثانوية وحتديد ال�سلطات وال�صالحيات
املفو�ضة ملدير املركز اعلى من بقية مراكز امل�سئولية حيث مينح مدير بو�ضوح ومدى مركزيتها �أو المركزيتها وح��دود العالقة فيما بينها �أفقيا
مركز اال�ستثمارات �صالحية التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات املرتبطة ورا�سي ًا.
بالنفقات وااليرادات وحتديد نوع وحجم اال�ستثمارات ،كما تقع على عاتق �إعادة �صياغة النظام املحا�سبي ونظام التقارير مبا يحقق الربط املبا�شر
املدير م�سئولية اكرب عم ًال مببد�أ توازن ال�سلطة مع امل�سئولية ويتم تقييم بالهيكل الإداري باملنظمة.
مراكز اال�ستثمار بقيا�س العائد على اال�ستثمار الذي ي�أخذ يف االعتبار ك ًال حتديد معايري الأداء وفقا ملنهج حما�سبة امل�سئولية من خالل و�ضع موازنات
تخطيطية معيارية لكل مركز م�سئولية داخل املنظمة بحيث متثل �أرقام هذه
من التكلفة وااليراد ورا�س املال امل�ستثمر.
وتعترب ف��روع �شركات التامني واملن�ش�آت املالية الكبرية وف��روع ال�شركات املوازنات الأهداف التي ي�سعى لتحقيقها كل مركز م�سئولية.
متعددة اجلن�سيات من اهم انواع مراكز اال�ستثمار.
حتديد تقارير الأداء لكل مركز م�سئولية باعتبارها حلقة الو�صل لتبادل
وكقاعدة عامة اذا �شارك مدير مركز الربحية يف اتخاذ قرارات اال�ستثمار البيانات واملعلومات بني مراكز امل�سئولية ولها �أهمية كبريه يف مقارنة م�ستوى
يف التو�سع و�شراء اال�صول الذي تهم مركزه ف�إنه يتم اعتبار هذا املركز مركز الأداء الفعلي باملعياري لتحديد االنحرافات ال�سلبية وااليجابية وحتليلها
ا�ستثمار ولي�س ربحية.
وبيان م�سبباتها وحتديد امل�سئولية عنها.
ويف الأخ�ير� ..آم��ل �أن �أك��ون قد وفقت يف عر�ض هذا املو�ضوع مبا يحقق
الفائدة العملية لكافة مراجعي اجلهاز.
سابعا :مقاييس تقييم أداء مراكز

المسئولية:

المراجع:

حتتاج الإدارة العليا يف املن�ش�أة �إىل تقارير دوري��ة منتظمة عن �أداء مراكز
امل�س�ؤولية داخل املن�ش�أة وهذا يتطلب وجود نظام رقابة وتقييم فعال لهذه املراكز .املحا�سبة الإدارية (مدخل حما�سبة امل�سئولية وتقييم الأداء) جربيل جوزيف
ومن �أهم املقايي�س التي ميكن ا�ستخدامها يف عملية التقييم ملراكز امل�س�ؤولية ما يلي :كحالة ،ور�ضوان حلوه حنا عمان – مكتبة دار الثقافة 2002م.
املحا�سبة الإداري��ة حممد �أب��و ن�صار رئي�س ق�سم املحا�سبة  -كلية �إدارة
مقاييس الربحية:
وهذه املقايي�س تقوم بقيا�س مدى النمو الفعلي املحقق يف الإيرادات والربح الإعمال – اجلامعة الأردنية – عمان  -الطبعة الأويل 2003م
الـعـدد � 25سبتمرب 2011م
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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 من مهام الفح�ص واملراجعة للجهات
امل�شمولة برقابته ومتكن خالل الفرتة من 2011/1/1م
وحتى 2011/3/31م 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
الـعـدد � 25سبتمرب 2011م

مت �إحالتها من قبل تلك اجلهات �إىل الق�ضاء ،حيث قام اجلهاز
ا�ستناد ًا �إىل ال�صالحيات املخولة له قانون ًا ب��إع��داد قاعدة
بيانات حول تلك الق�ضايا والبالغات ومبا�شرة متابعتها لدى
اجلهات املخت�صة ولدى اجلهات الق�ضائية بغية الإ�سراع يف
اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها  ،وقد بلغ عدد تلك الق�ضايا
( )29ق�ضية قدر �إجمايل الأ�ضرار الناجمة عنها مببلغ وقدره
( )239.687.008/58ريال بالإ�ضافة �إىل �أ�ضرار عينية.
وميكن تو�ضيح تفا�صيل ما �سبق الإ�شارة �إليه على النحو التايل:

بلغ عدد الق�ضايا املكت�شفة من قبل اجلهاز ( )17ق�ضية مواقفها على النحو
التايل-:
عدد ( )1ق�ضية رهن الت�صرف الإداري.
عدد ( )16ق�ضية رهن التحقيق.
و�شملت تلك الق�ضايا �أمانة العا�صمة وحمافظات(�صنعاء ،تعز ،حلج ،حجة
،البي�ضاء �،شبوه ،املحويت ،رمي��ه) وق��درت الأ�ضرار الناجمة عنها مببلغ
( )180.686.513/88ريال مو�ضحة تف�صي ًال باجلدول املرفق.

ثاني ًا :القضايا المبلغة للجهاز عن
طريق الجهات المعنية:

بلغ عدد الق�ضايا املبلغة �إىل اجلهاز عن طريق اجلهات اخلا�ضعة لرقابته
( )12ق�ضية مواقفها مو�ضحة على النحو الآتي:
عدد ( )1ق�ضية رهن الت�صرف الإداري.
عدد ( )1ق�ضية منظورة �أمام اجلهات الأمنية.
عدد ( )8ق�ضايا رهن التحقيق.
عدد ( )2ق�ضايا رهن املحاكمة االبتدائية.

و�شملت تلك الق�ضايا �أمانة العا�صمة وحمافظات (تعز ،ح�ضرموت،
ذمار �،أبني ،حلج ،حجة ،البي�ضاء) وقدرت اال�ضرار الناجمه عنها بـ:
مببلغ ()59.000.494/70ريال و�أ�ضرار عينية �أخرى وبح�سب ما
هو مو�ضح تف�صي ًال باجلدول املرفق.
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 واالختالالت التي �أدت وت���ؤدي �إىل ا�ستمرار انتهاك حرمة
املال العام ومن �أبرز تلك االختالالت 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 قرار بذلك متى ما مت �إحالتهم اىل النيابة العامة  ،الأمر
الذي يرتتب عليه تكرار �إنتهاكهم حلرمة املال العام و�إ�ستمرارهم
بالإ�ضرار به �إ�ضافة �إىل �أن عدم وقفهم عن العمل يتيح لهم فر�ص
�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 .
•تقاع�س بع�ض اجل�ه��ات احلكومية ال��واق��ع فيها تلك ال��وق��ائ��ع عن

إحصائية بقضايا المال العام خالل الفصل األول من العام 2011م

أو ً
ال :القضايا المكتشفة من قبل
الجهاز-:

اتخاذ الإج��راءات القانونية حيال املتهمني ب�إرتكاب وقائع جنائية
وخمالفات مالية و�إداري��ة ج�سيمة م�ضرة باملال العام  ،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 وفق ما �سبق الإ�شارة
�إليه  ،الأم��ر الذي يجعلهم يتمادون ب�إحلاق الأ�ضرار باملال العام
ب�صورة م�ستمرة ومتكررة بل ويدفع وي�شجع املوظفني الآخرين على
�إنتهاك حرمة املال العام 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 ــ 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 معظم اجل�ه��ات احلكومية مب��ا ن�صت عليه امل��ادة
( )4/15م��ن ق��ان��ون اجل �ه��از رق ��م ( )39ل���س�ن��ة 1992م
وامل��ادت�ي�ن ( )63 ، 62م��ن ال �ق��ان��ون 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�إدارية
ج�سيمة ومن وقائع جنائية مرتكبة لديها فور �إكت�شافها  ،حيث
الحظ اجلهاز عند �إطالعه على �إح�صائية نيابات الأموال العامة
املرفوعة لفخامة الأخ/رئي�س اجلمهورية عن ق�ضايا املال العام
ال��واردة �إليها خالل الأع��وام 2003م 2004 ،م 2005 ،م ،
2006م �أن هناك مئات الق�ضايا املحالة من تلك اجلهات �إىل
النيابات دون �أن يبلغ اجلهاز ووزارة املالية بها عم ًال مبا ن�صت
عليه القوانني النافذة.
وحيال تلك املالحظات فقد �أو�صى اجلهاز بـ:

�ضرورة قيام اجلهات الواقعة فيها الوقائع اجلنائية امل�ضرة باملال
العام املدرجة بهذا التقرير والتقارير ال�سابقة باتخاذ الإجراءات
القانونية وتكليف املخت�صني بال�شئون القانونية فيها مبتابعة تلك
الق�ضايا ،كما حث اجلهات الإداري��ة والق�ضائية املخت�صة ب�سرعة
البت يف تلك الق�ضايا و�إ�صدار ال�ق��رارات والأحكام الرادعة حيال
كل من �إنتهك حرمة املال العام وفق مقت�ضيات ال�شرع والقانون لكي
يكونوا عربة لغريهم وعلى نحو يكفل احلد من الف�ساد.
الـعـدد � 25سبتمرب 2011م
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الإج������������م������������ايل 9.299.787 1ريال

--

--

--

--

--

--

--

9.299.787ريال

تزوير  +اختال�س

حجم ال�ضرر

نوع الق�ضية

ق�ضايا رهن الت�صرف
الإداري

3

اختال�س  +تزوير � +إ�ستيالء

--

تزوير وا�ستيالء  +ت�سهيل ا�ستيالء
1
8.641.654ريال
171.386.726/88 16ريال

--

--

�إختال�س
20.000ريال

10.779.288/18ريال

16.989.234ريال

3

631.817/70ريال

اختال�س

2.771.880ريال

اختال�س � +أ�ضرار

131.552.853ريال

تزوير  +اختال�س � +أ�ضرار

اختال�س  +تزوير � +إ�ستيالء

1

1

6

--

حجم ال�ضرر

1

--

--

--

--

--

--

نوع
الق�ضية
حجم
ال�ضرر

نوع الق�ضية

ق�ضايا رهن التحقيق

--

--

--

--

--

--

--

--

--

نوع
الق�ضية
حجم
ال�ضرر

--

--

--

--

--

--

--

--

--

نوع
الق�ضية
حجم
ال�ضرر

--

--

--

--

--

--

--

--

--

نوع
الق�ضية
حجم
ال�ضرر

--

--

--

--

--

--

--

--

--

نوع
الق�ضية
حجم
ال�ضرر

--

--

180.686.513/88 17ريال

1

8.641.654ريال

--

--

--

1

20.000ريال

--

--

3

10.779.288/18ريال

--

--

3

16.989.234ريال

--

--

1

631.817/70ريال

--

--

1

2.771.880ريال

--

--

6

131.552.853ريال

--

--

1

نوع
الق�ضية
حجم
ال�ضرر

9.299.787ريال

حجم ال�ضرر

نوع الق�ضية

الإجمــــــــــــــايل

ق�ضايا
منتهية
و�صدر فيها
حكم

العدد

--

نوع
الق�ضية
حجم
ال�ضرر

العدد

رمي�����������������������������������ه

امل���������ح���������وي���������ت

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

ال������ب������ي�������������ض������اء

ح�����������������ج�����������������ه

حل������������������������������������ج

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

ال
أم���������������ان���������������ة 1
وحمافظة �صنعاء

املوقف

ق�ضايا
منظورة
�أمام اجلهات
الأمنية

ق�ضايا رهن
املحاكمة
االبتدائية

ق�ضايا رهن
املحاكمة
اال�ستئنافية

ق�ضايا رهن
املحاكمة
العليا

ق�ضايا �صدر
فيها �أحكام
ومل نقف
على تنفيذها

ق�ضايا �صدر
فيها قرارات
ب�أن ال وجه
و�أوامر
باحلفظ
امل�ؤقت

بحسب مواقفها وإجمالي األضرار الناجمة عنها خالل الفصل األول لعام 2011م
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العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

الإجمايل

1
15.372.406ريال

�أر�ض

اعتداء على
مال عام
�أر�ض

8

43.628.088/70ريال
 +عدد من �أنابيب مياه
ال�شرب
2

�أر�ض
م�ساحتها
 1.428م2
--

--

--

--

--

--

--

--

نوع
الق�ضية
حجم
ال�ضرر

--

--

--

--

--

--

--

--

نوع
الق�ضية
حجم
ال�ضرر

--

--

--

--

--

--

--

--

نوع
الق�ضية
حجم
ال�ضرر

--

--

--

--

--

--

--

--

نوع
الق�ضية
حجم
ال�ضرر

--

--

12

3

59.000.494/70ريال
 +عدد من �أنابيب مياه
ال�شرب � +أر�ض م�ساحتها
 1.428م2

�أر�ض م�ساحتها  1.428م2
� +أر�ض مل حتدد م�ساحتها

--

--

--

1

631.817/70ريال

--

--

1

عدد من �أنابيب مياه ال�شرب

--

--

1

15.372.406ريال

--

--

1

315.000ريال

--

--

1

11.396.565ريال

--

--

4

نوع
الق�ضية
حجم
ال�ضرر

ق�ضايا
منتهية

31.284.706ريال

حجم ال�ضرر

نوع الق�ضية

الإجمـــــــــــــــايل

العدد

--

نوع
الق�ضية
حجم
ال�ضرر

العدد

1

1
--

اعتداء على
مال عام
�أر�ض
م�ساحتها
 1.428م2

2

1

�إختال�س  +عرقلة �سري عمل
631.817/70ريال
--

--

---

1

--

--

�إ�ستيالء على مال عام
عدد من �أنابيب مياه ال�شرب

تزوير � +إختال�س
315.000ريال

�إختال�س
11.396.565ريال

--

--

--

1

1

4

تزوير  +اختال�س � +أ�ضرار
31.284.706ريال

حجم ال�ضرر

حجم ال�ضرر

نوع الق�ضية

--

--

--

--

حجم ال�ضرر

نوع الق�ضية

نوع الق�ضية

ق�ضايا رهن التحقيق

العدد

--

--

--

15.372.406ريال

--

العدد

ا لبي�ضا ء

ح�����ج�����ه

حل������������ج

1

العدد

�أب������ي�����ن

ذم������������ار

ح�ضرموت
--

--

حجم ال�ضرر

نوع الق�ضية

ق�ضايا رهن الت�صرف
الإداري

العدد

ت�������ع�������ز

املحافظة

املوقف

ق�ضايا منظورة
�أمام اجلهات
الأمنية

ق�ضايا رهن
املحاكمة
االبتدائية

ق�ضايا رهن
املحاكمة
اال�ستئنافية

ق�ضايا رهن
املحاكمة
العليا

ق�ضايا �صدر
فيها �أحكام
ومل نقف
على تنفيذها

ق�ضايا �صدر
فيها قرارات
ب�أن ال وجه
و�أوامر
باحلفظ
امل�ؤقت

ق�ضايا �صدر
فيها قرارات
حجز
تنفيذي �أو
حتفظي
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العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

مقابلة العدد

تحـــاور...
األستاذ/إبراهيم علي هيثم

مدير فرع الجهاز  -محافظة عدن

حاوره :عبدالباري حممود اخلرا�ساين

نائب رئي�س التحرير

الأ�ستاذ� /إبراهيم علي هيثم مرحبا بك �ضيفا على �صفحات
جملة الرقابة لهذا العدد ،ونرجو بداية �إعطاء القارئ فكرة
ولو موجزة حول ال�سرية الذاتية لكم( ،تاريخ امليالد ،احلالة
االجتماعية ،امل�ؤهل ونوعه واجلامعة وتاريخ احل�صول عليه،
الأعمال والوظائف التي �شغلتموها حتى �آخر وظيفة).

تاريخ امليالد 1958م ،حالتي االجتماعية متزوج اما عن م�ؤهلي
الدرا�سي فقد ح�صلت على البكالوريو�س يف املحا�سبة من جامعة عدن
يف العام 1982م.
�أما عن الأعمال والوظائف التي �شغلتهاوهي:
 فني يف جمال التنقيب واحلفر يف جمال النفط ،م�ساعد جيولوجي،
فني خمتربات جيولوجي.
 كبري املحا�سبني للم�ؤ�س�سة العامة لل�سياحة.
 م�ست�شار بالأمانة العامة لرئا�سة اجلمهورية.
 �صدور ق��رار جمهوري رقم ( )156لعام 1996مبنحي درجة
نائب وزير.
 مدير فرع اجلهاز للرقابة واملحا�سبة م/عدن من عام 2001م.

نرجو �إعطاء ملحة موجزة عن الهيكل التنظيمي لفرع اجلهاز
مبحافظة عدن ،مع الإ�شارة ب�إيجاز �إىل �أهم املهام الرقابية التي
يقوم بها الفرع؟
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يتكون الهيكل التنظيمي لفرع اجلهاز مبحافظة عدن من:
 مديـــــر ال�ف��رع :ويتبع مدير الفرع مبا�شرة نائب مدير الفرع،
مدير مكتب مدير الفرع ،بالإ�ضافة �إىل عدد من الإدارات الفنية
امل�ساعدة ،وهي� :إدارات (ال�شئون القانونية ،الرقابة والتفتي�ش،
اجلودة ،املكتب الفني ،التدريب واملتابعة ،الهند�سية ،احلا�سوب،
العالقات العامة).
 القطاع الإداري :وير�أ�سه مدير عام القطاع ،وله نائبان :نائب
لل�شئون الفنية ونائب ل�شئون الرقابة على ال ��وزارات وامل�صالح
الـعـدد � 25سبتمرب 2011م

احلكومية يف املحافظة.
 القطاع االقت�صادي ،وير�أ�سه مدير عام القطاع ويتبعه نائب مدير عام
القطاع.
 قطاع الرقابة على الوحدات الإدارية :ويتبعه نائب مدير عام القطاع.
 قطاع ال�شئون املالية والإدارية :ويتبعه نائب مدير عام القطاع.
يتبع كل قطاع من القطاعات الأربعة عدد من الإدارات الرقابية وامل�ساعدة،
حيث ي�ضم القطاع الإداري �سبع �إدارات رقابية و�إدارة �سكرتارية القطاع،
كما ي�ضم القطاع االقت�صادي �أربع �إدارات رقابية و�إدارة �سكرتارية القطاع،
وكذا قطاع الوحدات الإداري��ة ي�ضم �إدارت�ين رقابيتني و�إدارة ل�سكرتارية
القطاع� ،أما قطاع ال�شئون املالية والإداري��ة في�ضم �أرب��ع �إدارات م�ساعدة
و�إدارة �سكرتارية القطاع.
�أهم املهام الرقابية التي يقوم بها فرع اجلهاز م/عدن:
» »تتمثل يف ت�أدية ر�سالة اجلهاز ً
وفقا للقانون رقم ( )39ل�سنة 1992م
والالئحة التنفيذية ال���ص��ادرة ب�ق��رار جمل�س الرئا�سة رق��م ( )2ل�سنة
1993م وميار�س اخت�صا�صات املراجعة يف عموم مكاتب وفروع اجلهاز
الإداري للدولة ووحدات ال�سلطة املحلية والوحدات االقت�صادية واملن�ش�آت

واال�ستخدامات).
 ال��رق��اب��ة امل��ال�ي��ة واملحا�سبية على ال��وح��دات
االقت�صادية (قوائم مالية لعدد من الوحدات
و�إب ��داء ال��ر�أي ب�ش�أنها – مراجعة م�ستندية
ال�ستخدامات وموارد بع�ض الوحدات).
 تقييم �أن�ظ�م��ة ال��رق��اب��ة ال��داخ�ل�ي��ة للوحدات
اخلا�ضعة لرقابة اجلهاز يف املحافظة.
 م��راج �ع��ة احل �� �س��اب��ات اخل �ت��ام �ي��ة لل�سلطة
املحلية وك��ذا احل�سابات اخلتامية للوحدات
االقت�صادية يف املحافظة.

ه��ل ل��دي��ك��م م���ؤ���ش��رات ول���و مبدئية ح��ول
�سري عملية تنفيذ اخلطة الرقابية للفرع
للعام2011م ،ويف حالة ان تكون امل�ؤ�شرات غري
مر�ضية ما هي �أهم ال�صعوبات واملعوقات؟

نعم هناك م�ؤ�شرات تفيد بوجود انحرافات يف
�سري عملية تنفيذ اخلطة لعام 2011م ومن �أهم
ال�صعوبات واملعوقات التي رافقت عملية التنفيذ
ما يلي:
 �إح��ال��ة ع ��دد م��ن امل��وظ �ف�ين للتقاعد نتيجة
لبلوغهم �سن التقاعد وحاالت الوفاة دون وجود
�إح�لال لهم ،ويقوم الفرع باملتابعة امل�ستمرة
لرئا�سة اجلهاز بغر�ض التوظيف بدال عنهم.
 االنقطاع امل�ستمر للتيار الكهربائي يف املحافظة والفرع.
 ت ��أخ��ر بع�ض اجل �ه��ات يف �إغ�ل�اق ح�ساباتها
نتيجة عدم ا�ستكمال الرتحيل يف ال�سجالت يف
موعدها املحدد باملخالفة للقانون املايل الذي
يحدد موعد �إقفال احل�سابات و�إعداد القوائم
املالية واحل�سابات اخلتامية خالل ثالثة �أ�شهر
من انتهاء ال�سنة املالية.
 تعرث بع�ض الوحدات يف املحافظة وعدم ح�ضور
املوظفني.
 كرثة التكليفات من خارج اخلطة من (رئا�سة
اجلهاز -النيابة – �شكاوي).
 ع ��دم مت�ك��ن امل��وظ �ف�ين م��ن احل �� �ض��ور نتيجة
للظروف التي عا�شتها املحافظة مبعدل يومني
يف الأ�سبوع خالل الف�صل الأول والثاين لعام
2011م وتعطيل العمل يف بع�ض الوحدات.

ع��دد موظفي الفرع ( )203موظف ًا ،منهم
عدد ( )119مراجع ًا ،ميثلون ن�سبة ()% 59
من العدد الكلي للموظفني ،ويبلغ عدد املخت�صني
يف جم��ال املحا�سبة ( ،)114فيما يبلغ العدد
يف التخ�ص�صات يف امل�ج��االت الأخ ��رى ()89
قانونيني  ,مهند�سني� ,أخرى.
من املعروف �أن حمافظة عدن يوجد فيها املراكز
الرئي�سية لعدد من الوحدات االقت�صادية ،التي
لها فروع يف املحافظات الأخرى ،فهل هناك نوع
من التن�سيق بني الفرع ورئا�سة اجلهاز وف��روع
اجلهاز يف املحافظات الأخرى يف خمتلف مراحل
العمل الرقابي يف تلك الوحدات؟
نعم يوجد تن�سيق �إىل حد ما بني الفرع ورئا�سة
اجلهاز والفروع يف املحافظات �أال �أنها ال تتوافق
مع خطة الفرع من حيث تنفيذ �أعمال املراجعة
لها يف وقت واحد.

بالن�سبة للوحدات االقت�صادية التي تراجع
من قبل حما�سبني قانونيني ،ما هو دور الفرع
ال��رق��اب��ي ع��ل��ى ت��ل��ك ال���وح���دات ،وه���ل هناك
ت��وا���ص��ل وتن�سيق م��ع املحا�سبني القانونيني
املكلفني مبراجعة تلك الوحدات؟

هل متار�سون رقابة الأداء �إىل جانب الرقابة
املالية يف الوحدات امل�شمولة برقابة الفرع؟
و�إذا كانت الإجابة بـ(نعم) فما هي الوحدات
التي قام الفرع بتقييم �أدائها وهل تواجهون �أي
�صعوبات �أو معوقات يف هذا ال�ش�أن؟

متت عملية رقابة الأداء مع فريق م�شرتك من
لكل من:
رئا�سة اجلهاز خالل الأعوام ال�سابقة ٍ
 جامعة عدن.
 مكتب الرتبية والتعليم.
 مكتب الأ�شغال العامة والطرق.
ولغر�ض رفع كفاءة مراجعي الفرع يف هذا املجال
مت تنفيذ دورت�ين يف جم��ال رقابة الأداء �شارك
فيها عدد من الأع�ضاء.
�أما ما يتعلق بال�صعوبات فرتجع �إىل عدم وجود
اخت�صا�صات فنية امل�ساعدة يف تقييم الأداء
لبع�ض ال��وح��دات الإنتاجية مثل �شركة م�صايف
عدن وم�ؤ�س�سة الكهرباء.

الرقابة تحاور األستاذ/إبراهيم علي هيثم

التابعة لها يف نطاق املحافظة ،كما يلي:
املراجعني �إىل العدد الكلي ملوظفي الفرع ،وكم
 الرقابة املالية واملحا�سبية لل�سلطة املحلية ع��دد املتخ�ص�صني يف جم��ال املحا�سبة وع��دد
وامل� ��رك� ��زي� ��ة يف امل� �ح ��اف� �ظ ��ة (امل� � � � ��وارد – التخ�ص�صات يف املجاالت الأخرى امل�ساعدة؟

 عدم الإعداد لدورات ميدانية للجهات اخلا�ضعة
للمراجعة يف تطبيق املر�شد التف�صيلي.
 �ضعف م�ستوى ال��وع��ي ال��رق��اب��ي ل��دى بع�ض
املوظفني يف اجلهات اخلا�ضعة للرقابة.
 ونقرتح تب�سيط العمل مبنهجية اجلهاز ،واعادة
النظر يف حجم �أوراق العمل الواردة يف املر�شد
التف�صيلي ( ،)3-2-1والإع ��داد للدورات
امليدانية يف جمال تطبيق �أوراق العمل الواردة
يف املر�شد التف�صيلي.

هناك بع�ض الوحدات تراجع من قبل حما�سبني
قانونيني مثل :م�ؤ�س�سة الكهرباء  -البنك الأهلي
اليمني – م��وان��ئ ع��دن دب��ي – �شركة م�صايف
كيف تنظرون �إىل ال�صالحيات املمنوحة
عدن – تطوير مدن املوانئ – امل�شروع اخلام�س ح��ال��ي�� ًا ل��ع��دد م��ن ف���روع اجل��ه��از وخ��ا���ص��ة فرع
ال�سمكي ،وال يوجد �أي دور رق��اب��ي للفرع على ع���دن��� ..س��واء يف ج��وان��ب العمل الرقابي �أو
�أعمال املحا�سبني القانونيني حيث مت تعينهم من اجلوانب الإدارية واملالية؟
لدى الفرع �صالحيات يف جوانب العمل الرقابي
قبل رئا�سة اجلهاز.
ال �شك بان الفرع ي�ستند يف �أعمال املراجعة �أما يف اجلوانب املالية والإدارية ف�أغلبها مركزية.
على املنهجية الرقابية للجهاز (دليل الأداء هل هناك �س�ؤال كنتم تودون ان يطرح عليكم
الرقابي ال�شامل ،واملر�شد الرقابي التف�صيلي) ،ومل ي��رد �ضمن الأ�سئلة؟ اذك��ره مع الإجابة
فهل تواجهون �صعوبات �أو معوقات يف تطبيق عليه باخت�صار؟
تلك املنهجية� ..سواء من قبل الفرع �أو ب�سبب نعم ..حول تو�صيات اللقاء ال�سنوي التا�سع ع�شر
بع�ض املعوقات يف الوحدات اخلا�ضعة للرقابة؟ لقيادات اجلهاز ،وم��ا مت ب�ش�أنها ،ن��ود االنتقال

هناك بع�ض ال�صعوبات يف تطبيق املنهجية بها �إىل حيز التنفيذ بعد ا�ستكمال الإج��راءات
الرقابية تتمثل يف:
النظامية التي تتطلبها �أعمال التنفيذ لها.
 عدم ا�ستكمال �إ�صدار املر�شد ب�صورته النهائية يف الأخري ت�شكركم جملة الرقابة على �إتاحة
على م�ستوى القطاعات.
هذه الفر�صة لإجراء هذا احلوار معكم الذي
هل من املمكن �إعطاء القارئ فكرة موجزة  ت�ضخم حجم �أوراق العمل وعدم و�ضوح الكثري ات�سم بال�صراحة والو�ضوح ،وتتمنى لكم هيئة
ع��ن ع���دد م��وظ��ف��ي ال��ف��رع وك���م ع���دد ون�سبة من امل�صطلحات والعبارات الواردة يف الدليل .حترير املجلة التوفيق يف �أدائكم ملهامكم.
الـعـدد � 25سبتمرب 2011م
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أنشطة وفعاليات

الجهاز يشارك في اجتماع لجنة بناء القدرات
المؤسسية لألنتوساي
�شارك الدكتور /عبداهلل عبداهلل ال�سنفي  -رئي�س
اجل�ه��از يف االج�ت�م��اع ال�ساد�س للجنة ت�سيري بناء
القدرات امل�ؤ�س�سية التابعة للمنظمة الدولية للأجهزة
العليا للرقابة املالية واملحا�سبة (الأنتو�ساي) والذي
عقد مبدينة مراك�ش يف اململكة املغربية خالل الفرتة
 2011/9/22 - 21كع�ضو يف هذه اللجنة ممث ًال
عن املنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة املالية
واملحا�سبة ،حيث تر�أ�س االجتماع ال�ساد�س للجنة
رئي�س جلنة بناء القدرات امل�ؤ�س�سية الدكتور�/أحمد
امليداوي  -الرئي�س الأول للمجل�س الأعلى للح�سابات
باململكة املغربية ال�شقيقة.
وقد ناق�شت اللجنة املو�ضوعات املدرجة يف جدول
�أع �م��ال �ه��ا وال �ت��ي ت��رك��زت ح ��ول م�ن��اق���ش��ة و�إق� ��رار
املو�ضوعات التالية-:

التقرير املقدم من قبل رئي�س جلنة بناء القدرات الأنتو�ساي املختلفة وتوفري قواعد البيانات واملعلومات
الرئي�سية عن ن�شاط اللجنة منذ �آخر اجتماع لها لأف�ضل املمار�سات املهنية وو�ضعها يف متناول جميع
والذي عقد يف نوفمرب 2010بجمهورية جنوب الأجهزة الأع�ضاء يف منظمة الأنتو�ساي.

�أفريقيا:
تقرير عن التعاون بني منظمة الأمم املتحدة
ومن �أهم تلك الأن�شطة التي مت ت�سليط ال�ضوء عليها ومنظمة االنتو�ساي والتم�سك مبطلب ا�ستقاللية
م��ن خ�لال التقرير �إ��س�ه��ام��ات الأج �ه��زة الرقابية منظمة االنتو�ساي:

الأع�ضاء يف الأنتو�ساي بخرباتها املهنية ،والتي كان
م��ن نتائجها �إ� �ص��دار العديد م��ن الأدل ��ة التطبيقية
والتحليلية والفنية ح��ول خمتلف جم��االت املراجعة
التي �ست�ستفيد منها �أجهزة الرقابة العليا لتعزيز نظم
جودة املراجعة يف �أعمالها الرقابية ،بالإ�ضافة �إىل ما
مت اجن��ازه من �أعمال وخمرجات �شملت العديد من
الأدلة املهنية ،فقد مت اقرتاح تطوير عدد من الأدلة
مثل دليل الرقابة على اجلودة يف جمال مراجعة الأداء
ودليل الرقابة على اجلودة يف جمال خماطر املراجعة.

حيث مت ا�ستعرا�ض مو�ضوع التوقيع على مذكرة
تفاهم بني منظمة الأنتو�ساي والبنك الدويل بهدف
توفري متويل �إ��ض��ايف مل�شروعات بناء ال �ق��درات يف
الأجهزة الرقابية العليا الأع�ضاء يف الأنتو�ساي .كما
مت الإ�شارة �إىل جهود منظمة الأنتو�ساي يف متابعة
مبادرتها حول احل�صول على دعم وم�ساندة دولية
من خ�لال اجلمعية العامة ل�ل�أمم املتحدة لتعزيز
ا�ستقاللية الأج �ه��زة الرقابية العليا الأع���ض��اء يف
املنظمة.

مت عر�ض التقارير املقدمة من قبل اللجان الثالث
املتفرعة عن جلنة بناء القدرات .حيث ا�ستعر�ضت
تلك اللجان ما مت اجن��ازه من �أعمال خالل الفرتة
املا�ضية وخططها امل�ستقبلية لتنفيذ املهام املناطة
بها والتي ت�شمل �إع��داد الأدل��ة وترجمتها �إىل لغات

•خرج االجتماع بعدد من التو�صيات �أهمها ما يلي:
•العمل على متابعة اخلطة الإ�سرتاتيجية للأعوام
 2016-2011رغ ��م ال �ت �ح��دي��ات ال�ك�ث�يرة
التي تواجهها ب�سبب التقلبات االقت�صادية التي
تع�صف بالعامل ،حيث يعول على �أع�ضاء منظمة

عر�ض التقارير املقدمة من اللجان الفرعية:

24

الـعـدد � 25سبتمرب 2011م

�أخريا :التو�صيات التي بها االجتماع:

(االنتو�ساي) العمل على التنب�ؤ بهذه التقلبات
وامل�ساعدة على جتنيب الدول واحلكومات الكثري
من العواقب التي قد حتل بها.
•على الأجهزة العليا للرقابة �أن تواجه التحديات
يف جمال املراجعة العامة من خالل امل�شاركة يف
تطوير جودة املراجعة والرتكيز على تقييم الأداء.
•ب��ذل املزيد من اجلهود يف متابعة تطوير الأدل��ة
وتنفيذ �أف���ض��ل امل�م��ار��س��ات املهنية مل��ا ل�ه��ا من
مردود �إيجابي على اقت�صاديات العامل وال�سلطات
ال�سيا�سية وامل�سئولني احلكوميني وال�برمل��ان��ات
واملندوبني الإقليميني والهيئات الدولية والإقليمية.
•�إن العمل ب�أ�سلوب مراجعة اجل��ودة يف الأجهزة
الرقابية �سي�سهم يف تنفيذ �أ�ساليب الإدارة احلديثة
وحتقيق امل��زي��د م��ن ال�ك�ف��اءة وامل�ن��اف��ع و�ستزود
متخذي ال �ق��رار باملقرتحات والأف �ك��ار اخلالقة
واتخاذ القرارات ال�سليمة لإدارة املال العام.
•ويف �ألأخ�ي��ر جت ��در الإ�� �ش ��ارة �إىل ان ��ه ب�ل��غ ع��دد
امل�شاركني يف هذا االجتماع ( )17م�شارك ًا ميثلون
�أربعة ع�شر دولة و منظمة من خمتلف بلدان العامل.

�شارك الدكتور/حممد ال�سياين  -وكيل اجلهاز
لقطاع ال��وح��دات الإداري� ��ة ممثال ع��ن اجلهاز
يف م�ؤمتر (تقدمي اخلدمات العامة يف البلدان
العربية  :خماطر و�سبل املعاجلة) ال��ذي عقد
يف اجلمهورية التون�سية خالل الفرتة 30-29
�سبتمرب 2011م وع�ق��د ه��ذا امل ��ؤمت��ر بدعم
م�شرتك م��ن ال�شبكة العربية لتعزيز النزاهة
ومكافحة الف�ساد وال�برن��ام��ج الإمن��ائ��ي ل�ل�أمم
املتحدة وبالتعاون مع اللجنة الوطنية لتق�صي
احلقائق ح��ول الر�شوة والف�ساد يف اجلمهورية
التون�سية ،ويف �إط��ار م�شروع مكافحة الف�ساد
وت�ع��زي��ز ال �ن��زاه��ة يف ال �ب �ل��دان ال�ع��رب�ي��ة التابع
للربنامج الإمنائي للأمم املتحدة ودعما لتنفيذ
برنامج عمل ال�شبكة ل�سنة 2011-2010م.
ويف هذا امل�ؤمتر مت ت�سليط ال�ضوء على خماطر
الف�ساد يف القطاعات التي تقدم خدمات �أ�سا�سية
للنا�س ،مع الرتكيز على ال�صحة واملياه والتعليم،

وبحث ال�سبل الأجنع ملعاجلتها يف �ضوء املعايري
الف�ضلى والتجارب الناجحة من �أنحاء العامل .
ومتثلت �أهم املحاور التي ركز عليها امل�ؤمتر يف الآتي:
�إيجاد فهم م�شرتك بني امل�شاركني ب�ش�أن ق�ضايا
تقدمي اخلدمات العامة واملعايري ذات ال�صلة.
تبادل املعلومات ب�ش�أن الأداء الإمنائي للقطاعات
ال�ت��ي ت�ق��دم اخل��دم��ات ال�ع��ام��ة والأ��س��ا��س�ي��ة يف
البلدان العربية والتعرف على التحديات التي
تواجهها الإدارة يف تلك القطاعات مع الرتكيز
على الف�ساد وذل��ك لت�أطري اب��رز خماطره التي
ت�ضعف م��ن عمل ه��ذه القطاعات يف البلدان
العربية امل�شاركة يف امل�ؤمتر.
دور اجلهات املعنية مبكافحة الف�ساد يف جهود
مكافحة الف�ساد القطاعية وا�ستك�شاف �آف��اق
العمل اجلماعي �ضد الف�ساد يف القطاعات التي
ت�ق��دم اخل��دم��ات العامة الأ�سا�سية وبالأخ�ص
(املياه وال�صحة ،التعليم).

ابرز املنهجيات التي ميكن �أن ت�ساعد يف تقييم
خماطر الف�ساد وحتدياته على امل�ستوى القطاعي
ومناق�شة التجارب ذات ال�صلة.
حتديد الأعمال التي ميكن القيام بها يف قطاعات
املياه وال�صحة والتعليم يف البلدان امل�شاركة،
ومناق�شة �سبل التعاون بني اجلهات املعنية ب�ش�أنها.
ه ��ذا وق ��د � �ش��ارك يف امل���ؤمت��ر ن�خ�ب��ة م��ن كبار
امل�سئولني يف �سلطات مكافحات الف�ساد وممثلي
ال��وزارات املعنية بالتنمية والتخطيط وقطاعات
املياه وال�صحة والتعليم ومنظمات جمتمع مدين
يف الأردن وتون�س وجيبوتي وفل�سطني والعراق
واملغرب واليمن ،بالإ�ضافة �إىل خرباء م�ستقلني،
وممثلني عن قطاع الإعمال ومانحني ومنظمات
�إقليمية ودولية .وقد �شارك جهازنا يف هذا امل�ؤمتر
باعتباره ع�ضوا يف ال�شبكة العربية لتعزيز النزاهة
ومكافحة الف�ساد.
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العربية مخاطر وسبل المعالجة)
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الجهاز يشارك في مؤتمر
(تقديم الخدمات العامة في البلدان العربية
مخاطر وسبل المعالجة)
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أنشطة وفعاليات
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عقد ورشة عمل لفريق الكفاءة في الجهاز

(حول تطوير الموارد البشرية)

يف �إط��ار التعاون بني اجلهاز املركزي للرقابة
واملحا�سبة وم���ش��روع ال�ت�ع��اون اليمني الأمل��اين
 GIZ - COCAعقدت ور�شة عمل حول
تطوير امل� ��وارد الب�شرية يف اجل �ه��از وذل ��ك يف
العا�صمة الأردنية (عمان) خالل الفرتة 16-
2011/9/22م وق��د �أدار الور�شة اخلبري
الأمل��اين الربوفو�سور ب��والي ،وح�ضر من اجلانب
اليمني الأ�ستاذ/حممد حامد دغي�ش – وكيل
اجلهاز لقطاع ال�شئون املالية والإداري��ة والفنية
وك��ذا املن�سق الوطني للم�شروع الأ�ستاذ /احمد
قائد ال�شيباين وم��ن اجلانب الأمل��اين الآن�سة/
��ش��ارل��وت ب��وغ��و والأخ/ع�ب��داحل�ك�ي��م ال�شرجبي
مم �ث �ل��ي م �� �ش��روع ال �ت �ع��اون ال �ي �م �ن��ي الأمل � ��اين،
وامل�ستهدفون من الور�شة �أع�ضاء فريق الكفاءة يف
اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة الذين ميثلون
الـعـدد � 25سبتمرب 2011م

نخبة م��ن ال �ك �ف��اءات امل�خ�ت��ارة م��ن القطاعات
الرقابية يف اجلهاز بالإ�ضافة �إىل م�شاركون من
الهيئة الوطنية العليا ملكافحة الف�ساد واملعهد
الوطني للعلوم الإدارية وبرنامج احلكم الر�شيد.
ه��ذا وق��د مت يف ه��ذه ال��ور� �ش��ة مناق�شة �أرب�ع��ة
عنا�صر يف جمال تطوير املوارد الب�شرية التي مت
اختيارها بالت�صويت يف ور�شة عمل �سابقة �أقيمت
يف مركز التدريب يف اجلهاز خ�لال الفرتة من
 2010/8/4-3مب�شاركة الأخ /رئي�س اجلهاز
ونائبه والأخوة الوكالء والوكالء امل�ساعدين وعدد
من قيادات اجلهاز حيث تقدم اخلبري حينها بعدد
من العنا�صر املت�صلة بتطوير املوارد الب�شرية بلغ
جمملها ( )24عن�صرا مت �إج�م��اع امل�شاركني
على اختيار �أربع منها كمحاور �أولية والتي تعترب
نقطة البداية لتطوير املوارد الب�شرية يف اجلهاز،

واملحاور هي كالتايل:
•املقابالت ال�سنوية مع املوظفني لتطوير الأداء.
•التو�صيف الوظيفي ومتطلبات الوظيفة.
•حتديد االحتياجات التدريبية.
•تقييم الإدارة (املدراء) من قبل املوظفني
ه��ذا وق��د خرجت الور�شة بعدد م��ن املخرجات
واملقرتحات ح��ول �آل�ي��ات تنفيذ تلك امل�ح��اور �أو
العنا�صر حيث �ست�شكل خارطة الطريق وكنقطة
بداية لتطوير املوارد الب�شرية بالإ�ضافة �إىل عدد
من التو�صيات من �أهمها:
» »تبلورت من خالل عر�ض العنا�صر ومناق�شتها
م��ن ق�ب��ل امل �� �ش��ارك�ين ر�ؤي� ��ة ح ��ول �أن ت�شمل
اخلطة اال�سرتاتيجيه للجهاز املركزي للرقابة
واملحا�سبة غايات و�أه��داف يف جم��ال تطوير
امل���وارد الب�شرية (ه��دف رق��م  ، )4وت�شري
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ال�ت��و��ص�ي��ات ال�ت��ال�ي��ة �إىل الأن���ش�ط��ة املطلوبة
لتحقيق ه��ذه الغايات والأه� ��داف .و�ست�شكل
ج��زءا من اخلطة التنفيذية للخطة ،و�أو�صى
امل�شاركون ب�أن يتم تنفيذ �إ�سرتاتيجية املوارد
الب�شرية للجهاز على �أ�سا�س تدريجي (�سيا�سة
اخلطوة خطوة) ووفقا للمبد�أ الذي بنيت عليه
امل�ح��اور الأ�سا�سية لنقطة البداية يف عملية
تطوير امل��وارد الب�شرية يف اجلهاز.ولتي�سري
عملية التنفيذ يتطلب الأمر �إعداد دليل لتطوير
امل��وارد الب�شرية وب�أ�سلوب تدريجي (خطوه
خطوه) يف �صياغة مكوناته و�أجزائه.ويغطي
اجلزء الأول من دليل تطوير امل��وارد الب�شرية
املقابالت ال�سنوية مع املوظفني لتطوير الأداء.
كما �أو�صى امل�شاركون ب�أن يتم البدء بتنفيذ �أول
دوره للمقابالت ال�سنوية بحدود �شهر مار�س
من عام  2012وفقا لقرار ي�صدر من رئي�س
اجلهاز على اعتبار ان ذلك �سيعد م�ؤ�شر ًا ملدى
توفر رغبة وقدرة اجلهاز لتح�سني �أدائه وفقا
لإ�سرتاتيجية اجلهاز يف تطوير املوارد الب�شرية.
» »ينبغي ال�ب��دء بتنفيذ امل�ق��اب�لات ال�سنوية مع
املوظفني لتطوير الأداء يف املركز الرئي�سي
للجهاز على �أ��س��ا���س طوعي وب��دع��م تدريبي
لفرتة اختباريه ملدة � 3سنوات “ ثالث دورات
من اللقاءات “ وبعد هذه الفرتة يلزم الأمر
مراجعة وتقييم هذه الأداة بناء على التقارير
وتبادل اخلربات بني املدراء املعنيني.
» »كما �أن عملية تنفيذ وتقييم الأداة تعد بحد
ذاتها طريقة �أو �أ�سلوب لتطوير الإدارة وتعد
امل���ش��ارك��ة الفاعلة يف ه��ذه العملية م��ؤ��ش��ر ًا
للإدارة اجليدة وبالتايل يتطلب الأمر �أن تكون
عن�صرا من عنا�صر التقييم الوظيفي للمدراء.
» » يف بداية ال��دورة الأوىل للمقابالت ال�سنوية
للموظفني يتطلب الأمر من املدراء واملوظفني
اخلا�ضعني لإ�شرافهم �أن يتفقوا على املهام
والواجبات املناطة مبوظفيهم ويتوجب �أن يتم
ذلك على �أ�سا�س امل�سودة املقرتحة املقدمة من
قبل �شركة براي�س ووتر هاو�س -كوبرز ويلزم
توثيقها والتوقيع عليها كاتفاق بني الطرفني
وميكن تعديل التو�صيف الوظيفي �إذا اتفق
اجلانبان .ويف حالة االختالف يجب �أي�ضا �أن
يوثق ،وعلى ال�سلطة الأعلى �أن تتخذ القرار

ب�ش�أنه الحقا.
» »تعد املهام والواجبات املتفق عليها عن�صر ًا
واح� ��د ًا م��ن ع�ن��ا��ص��ر ال�ت��و��ص�ي��ف ال��وظ�ي�ف��ي.
وباملقابل ف��إن التو�صيف الوظيفي عبارة عن
�أداة �إداري��ة و�ش�أن داخلي حيث ميكن لرئي�س
اجلهاز �أن يتخذ قرارا ب�ش�أنها كلما تطلب الأمر
ذلك ..ولذا يجب �أن ي�شكل فريق عمل لتح�سني
و�صياغة التو�صيف الوظيفي ب�صورته النهائية
ومبا يف ذلك �سجل املتطلبات الوظيفية على
�أ�سا�س املقابالت ال�سنوية للموظفني .وميكن
القيام بهذا على �أ�سا�س تدريجي (اخلطوة
خ�ط��وة) ويو�ضع يف ق��اع��دة البيانات �أو بنك
املعلومات لي�سهل الرجوع �إليها.
» »ينبغي ب �ي��ان وت��و��ض�ي��ح منهجية التو�صيف
الوظيفي و�سجل املتطلبات الوظيفية وذلك
كجزء من دليل تطوير املوارد الب�شرية .وعلى
�أ�سا�س جمموعة من املتطلبات الوظيفية ،يتوىل
مركز التدريب �إع��داد اجلزء اخلا�ص بتقييم
االحتياجات التدريبية وال�برام��ج وامل�ساقات
التدريبية ذات ال�صلة بها.
» »ينبغي ت�شكيل فريق عايل امل�ستوى من القيادات
الإدارية لإعداد املرا�شد الالزمة للعمل الإداري
والتعاون والتن�سيق فيما بني القطاعات الفنية
والإدارات التابعة لها .وميكن �أن ي�شكل ذلك
ك�أ�سا�س للتقييم ال��ذات��ي ل�ل��إدارة والتغذية
املرتدة لها .علما بان هذه العنا�صر �ست�شكل
نقطة البداية ملكون تطوير الإدارة املتفرع من
برنامج تطوير املوارد الب�شرية.
» »ينبغي �ضمان توحيد امل�صطلحات يف كل الوثائق
�سواء كانت باللغة الإجنليزية �أو العربية.ونظرا
لأن فكرة تطوير املوارد الب�شرية فكرة جديدة
على املوظفني واملدراء ,وبالتايل ف�إن ال�ضرورة
تقت�ضي �إ�ضافة ملحقات تعريفية بالألفاظ
والعبارات اجلديدة ،كما يجب ان تعد الربامج
واللقاءات التدريبية للتعريف بهذه املفاهيم
والأفكار ذات ال�صلة بتطوير املوارد الب�شرية.
» »ولتح�سني الإدارة الت�شغيلية (�إدارة الأعمال
اليومية) يو�صي امل�شاركون يف الور�شة تبني
نظام االجتماعات الدورية ال�شهرية املتعاقبة
من �أعلى الهرم �إىل �أدن��اه وي�شمل ذلك اثنني
من امل�ستويات الدنيا .الأمر الذي �سي�ؤدي �إىل

حت�سني تدفق املعلومات وعمليات التوا�صل
واالت �� �ص��ال ب�ين م�ك��ون��ات اجل �ه��از املختلفة.
ويجب �أن يتم ذل��ك وفقا جل��دول �أعمال يعد
وفقا ملقرتحات �أو حما�ضر اجتماعات �سابقه
حت �ت��وى ع�ل��ى امل�ع�ل��وم��ات والأن �� �ش �ط��ة ال �ت��ي مت
تداولها والقرارات التي مت اتخاذها �أثناء تلك
االجتماعات مع الإ�شارة �إىل تواريخ تنفيذها.
» »نو�صي بالتوا�صل مع املنظمة العربية للأجهزة
العليا للرقابة املالية واملحا�سبة والأج�ه��زة
الرقابية الأع�ضاء فيها للتحقق فيما �إذا كان
لديها خطط ا�سرتاتيجيه يف جم��ال امل��وارد
الب�شرية �أو �أدل���ة ال�ع�م��ل املت�صلة ب��امل��وارد
الب�شرية �أو �أي مراجع عمليه يف هذا املجال.
وذلك بغر�ض اال�ستفادة من جتربتها وتقلي�ص
احلاجة �إىل الرتجمة عن مراجع يف هذا املجال
لتحقيق نف�س الغر�ض.
» »ب��ال�ن�ظ��ر �إىل م���ش��ارك��ة مم�ث�ل�ين م��ن الهيئة
الوطنية العليا ملكافحة الف�ساد واملعهد الوطني
للعلوم الإداري ��ة ف��ان الور�شة تو�صي بوجوب
دع��وة امل��دراء واملوظفني من هاتني املنظمتني
(امل��دي��ري��ن وال�ع��ام�ل�ين يف ��ش�ئ��ون العاملني)
للم�شاركة يف �أن�شطة اجلهاز يف جمال تطوير
امل��وارد الب�شرية لنقل ه��ذه املعارف واملبادئ
جلهاتهم لت�شكيل القناعة لديهم ب�أهمية تطوير
امل��وارد الب�شرية واال�ستفادة منها يف تطوير
ا�سرتاتيجيات امل��وارد الب�شرية لديها .وعلى
اجل�ه��از دع��م ه��ذه اجل�ه��ود م��ن خ�لال تقدمي
امل��راج��ع ال�لازم��ة لهذه اجلهات (على �سبيل
املثال :الربامج التدريبية�،أدلة العمل) �أو العمل
على م�شاركة موظفي هذه اجلهات يف الربامج
التدريبية التي ينظمها اجلهاز .وعلى كل من
الهيئة الوطنية العليا ملكافحة الف�ساد ،واملعهد
الوطني للعلوم الإداري��ة �أن يحددوا �أ�شخا�صا
م�سئولني عن التوا�صل واالت�صال (من�سقني) .
واجلدير بالذكر ب�أنه ك��ان مقررا عقد الور�شة
يف مقر اجلهاز يف العا�صمة �صنعاء خالل �شهر
مار�س2011م ،غري ان اجلانب الأملاين اقرتح
تعديل املوعد �إىل �شهر �سبتمرب2011م وعقد
الور�شة يف العا�صمة الأردنية – عمان.
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امل�صدرwww.oecd.org /daf/corporate/principles :

3.3املعاملة املت�ساوية للم�ساهمني.
جدول المحتويات
اجلــزء الأول :مبادئ منظمة التعاون االقت�صادي 4.4دور �أ�صحاب امل�صالح يف حوكمة ال�شركات.
5.5الإف�صاح وال�شفافية.
والتنمية ب�ش�أن حوكمة ال�شركات:
�1.1ضمان وج��ود �أ��س��ا���س لإط ��ار ف�ع��ال حلوكمة 6.6م�سئوليات جمل�س الإدارة.
ال�شركات.
2.2ح �ق��وق امل���س��اه�م�ين وال��وظ��ائ��ف الرئي�سية مبادئ منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية
لأ�صحاب حقوق امللكية.
بشأن حوكمة الشركات
3.3املعاملة املت�ساوية للم�ساهمني.
4.4دور �أ�صحاب امل�صالح يف حوكمة ال�شركات .مت و�ضع مبادئ منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية
عن حوكمة ال�شركات ،ا�ستجابة لدعوة من اجتماع
5.5الإف�صاح وال�شفافية.
جمل�س املنظمة على امل�ستوى الوزاري فى28-27
6.6م�سئوليات جمل�س الإدارة.
اجل��زء ال��ث��اين�� :ش��رح م�ب��ادئ منظمة التعاون �أب��ري��ل ع��ام  1998للقيام جان ًبا �إىل جنب مع
احلكومات القومية ،وامل�ؤ�س�سات الدولية الأخرى
االقت�صادي والتنمية ب�ش�أن حوكمة ال�شركات:
�1.1ضمان وج��ود �أ��س��ا���س لإط ��ار ف� ّع��ال حلوكمة ذات ال�صلة والقطاع اخلا�ص ،و�ضع جمموعة من
املعايري والإر� �ش��ادات حلوكمة ال�شركات ،ومنذ
ال�شركات.
2.2ح �ق��وق امل���س��اه�م�ين وال��وظ��ائ��ف الرئي�سية املوافقة على املبادئ يف عام � ١٩٩٩أ�صبحت ت�شكل
أ�سا�سا ملبادرات حوكمة ال�شركات يف كل من دول
لأ�صحاب حقوق امللكية.
� ً
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منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية �أو غريها من
الدول على حد �سواء.
وف�ضال عن ه��ذا ،فقد متت املوافقة عليها من
جانب منتدى اال�ستقرار املايلFinancial
 Stability Forumباعتبارها �أحد املعايري
الإثني ع�شر الرئي�سية للنظم املالية ال�سليمة،
وتب ًعا لذلك ف�إنها ت�شكل الأ�سا�س لعن�صر حوكمة
ال�شركات يف تقارير البنك ال ��دويل� /صندوق
النقد ال ��دويل ع��ن م��راع��اة امل�ع��اي�ير وال�ق��واع��د
(.)ROSC
وق��د واف��ق اجتماع جمل�س التعاون االقت�صادي
والتنمية على امل�ستوى الوزاري يف عام  ٢٠٠٢على
القيام مب�سح للتطورات يف دول املنظمة ولتقييم
املبادئ يف �ضوء التطورات يف حوكمة ال�شركات.
وق��د عهد بهذه املهمة �إىل املجموعة القيادية
حلوكمة ال�شركات مبنظمة التعاون االقت�صادي
والتنمية ،والتي ت�ضم ممثلني من دول املنظمة،
هذا بالإ�ضافة �إىل ح�ضور البنك ال��دويل ،وبنك
الت�سويات الدولية( ،)BISو��ص�ن��دوق النقد
الدويل كمراقبني يف املجموعة.
ومن �أجل التقييم قامت املجموعة القيادية � ً
أي�ضا
بدعوة منتدى اال�ستقرار املايل Financial
 ،Stability Forumوجلنة بازل ،واملنظمة
الدولية للجان الأوراق املالية اعتبارهم مراقبني
م�ؤقتني)IOSCO( .
وفى ا�ستعرا�ضها للمبادئ قامت اللجنة القيادية
مب�شاورات �شاملة كما قامت مب�ساعدة الأع�ضاء
بعملية م�سح التطورات يف دول منظمة التعاون
االق�ت���ص��ادي والتنمية .وق��د �ضمت امل���ش��اورات
خرباء من عدد من الدول التي �شاركت يف املوائد
الإقليمية امل�ستديرة حلوكمة ال�شركات ،التي
تنظمها منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية
يف رو�سيا و�آ�سيا ،وجنوب �شرق �أوروب��ا ،و�أمريكا
الالتينية و�أورا��س�ي��ا بدعم م��ن املنتدى العاملي
حلوكمة ال�شركاتGlobal Corporate

يق�صد بهذه املبادئ �أن تكون عو ًنا ملنظمة التعاون
االقت�صادي والتنمية ،وحلكومات الدول من غري
�أع�ضاء املنظمة ،يف جهودهم م��ن �أج��ل تقييم
وحت�سني الإط��ار القانوين وامل�ؤ�س�سي والتنظيمي
اخلا�ص بحوكمة ال�شركات يف دول�ه��م ،وكذلك
من اجل توفري الإر�شادات واملقرتحات لبور�صات
الأوراق امل��ال �ي��ة ،وامل���س�ت�ث�م��ري��ن ،وال���ش��رك��ات،
والأطراف الأخرى التي لها دور يف تنمية احلوكمة
اجليدة لل�شركات .وتركز املبادئ على ال�شركات
التي يجري تداول �أوراقها املالية� ،سواء ال�شركات
املالية �أو غري املالية .وعلى �أية حال ،وبقدر املدى
ال��ذي تعترب فيه ه��ذه امل �ب��ادئ قابلة للتطبيق،

مبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بشأن حوكمة الشركات 2004م

 ،Governance Forumو�آخ��ري��ن
وبالتعاون مع البنك الدويل ودول �أخرى من خارج
منظمة ال�ت�ع��اون االقت�صادي والتنمية كذلك،
وف�ضال عن هذا فقد ت�شاورت املجموعة القيادية
على نطاق وا�سع مع الأطراف ذات امل�صلحة مثل
قطاع الأعمال ،وامل�ستثمرين ،واملجموعات املهنية
على كل من امل�ستويني الوطني والدويل ،واحتادات
ال�ع�م��ال ،ومنظمات املجتمع امل ��دين واجل�ه��ات
الدولية لو�ضع املعايري.
وقد مت و�ضع م�شروع �صياغة للمبادئ على موقع
منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية على �شبكة
االنرتنت ،بغر�ض تلقى تعليقات ،و�أدى هذا فعال
�إىل احل�صول على عدد كبري من الإج��اب��ات .وقد
ن�شرت هذه الإجابات عل ًنا على موقع املنظمة على

�شبكة الإنرتنت .وعلى �أ�سا�س املناق�شات التي دارت
يف املجموعة القيادية ،ب�ش�أن امل�سح والتعليقات التي
مت تلقيها يف �أثناء عملية امل�شاورات وا�سعة النطاق،
فقد ا�ستقر ال��ر�أي على �ضرورة مراجعة املبادئ
مب��ا ي� ��ؤدى �إىل �أخ��ذ ال�ت�ط��ورات وااله�ت�م��ام��ات يف
االعتبار .ومت االتفاق على متابعة عملية املراجعة.
بغر�ض املحافظة على منهج غري ملزم يقوم على
�أ��س��ا���س امل �ب��ادئ ،وه��و م��ا ي�ع�ترف ب��احل��اج��ة �إىل
تكييف التنفيذ وف ًقا الختالف الظروف القانونية
واالقت�صادية والثقافية.
املبادئ التي متت مراجعتها والتي ت�ضمنتها الوثيقة
احلالية تقوم على �أ�سا�س نطاق وا�سع من اخلربات
لي�س يف منطقة منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية
فح�سب بل �أي�ضا يف خارج نطاق املنظمة.

تمهيد:

29
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ف�إنها قد تكون �أي�ضا �أداة مفيدة لتح�سني حوكمة
ال�شركات يف تلك ال�شركات التي ال يجرى تداول
�أ�سهمها ،مثل املن�ش�آت اململوكة ملكية خا�صة �أو
أ�سا�سا
اململوكة للقطاع ال�ع��ام .ومتثل امل�ب��ادئ � ً
م�شرت ًكا تعتربه ال��دول �أع�ضاء منظمة التعاون
االقت�صادي والتنمية �أم ًرا �ضروريًا وال غنى عنه
لتنمية املمار�سات اجليدة للحوكمة .وكان الق�صد
منها �أن ت�ك��ون خمت�صرة ،ومفهومة ومتاحة
للمجتمع الدويل .ولي�س الغر�ض منها هو �أن تكون
بديال عن املبادرات احلكومية �أو �شبه احلكومية
�أو م�ب��ادرات القطاع اخلا�ص لو�ضع تف�صيالت
�أكرث ملمار�سات �أف�ضل حلوكمة ال�شركات .ويتزايد
با�ستمرار �إدراك منظمة التعاون االقت�صادي
والتنمية وح�ك��وم��ة ال ��دول الأع���ض��اء بها مبدى
التزامن بني االقت�صاد الكلى وال�سيا�سات الهيكلية
يف حتقيق الأهداف الأ�سا�سية لل�سيا�سة .وحوكمة
ال�شركات هي �أحد العنا�صر الرئي�سية يف حت�سني
ال�ك�ف��اءة االقت�صادية والنمو االق�ت���ص��ادي �إىل
ج��ان��ب تعزيز ثقة امل�ستمر .وتت�ضمن حوكمة
ال���ش��رك��ات جمموعة م��ن ال�ع�لاق��ات ب�ين �إدارة
ال�شركة ،وجمل�س �إدارت �ه��ا ،وحملة الأ�سهم بها
وجمموعة �أ�صحاب امل�صالح الأخ��رى .كما توفر
حوكمة ال�شركات �أي�ضا الهيكل ال��ذي ميكن من
خالله و�ضع �أه��داف ال�شركة ،.وتقرير الو�سائل
لبلوغ ه��ذه الأه ��داف ومراقبة الأداء .وحوكمة
ال�شركات اجليدة ينبغي �أن توفر حوافز منا�سبة
و�سليمة ملجل�س الإدارة ولإدارة ال�شركة لل�سعي يف
حتقيق الأه��داف التي تكون يف م�صلحة ال�شركة
وم�ساهميها ،كما ينبغي �أن ت�سهل عملية الرقابة
الفعالة .ووجود نظام فعال حلوكمة ال�شركات ،يف
داخل كل �شركة على حدة ،وفى االقت�صاد ككل،
ي�ساعد على توفري درجة من الثقة الالزمة ل�سالمة
عمل اقت�صاد ال�سوق .ونتيجة ل�ه��ذا ،تنخف�ض
تكلفة ر�أ�س املال �إىل جانب ت�شجيع املن�ش�آت على
ا�ستخدام املوارد بطريقة �أكرث كفاءة ،مما يعمل
على تدعيم النمو .وحوكمة ال�شركات لي�ست �سوى
جزء من حميط اقت�صادي �أكرث �ضخامة تعمل يف
نطاقه املن�ش�آت ،والذي ي�ضم ،على �سبيل املثال،
�سيا�سات االقت�صاد الكلى ودرج��ة املناف�سة يف
�أ� �س��واق املنتج و�أ� �س��واق ال�ع��وام��ل .ويعتمد �إط��ار
حوكمة ال�شركات � ً
أي�ضا على البيئة القانونية
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والتنظيمية واملو�سمية .هذا بالإ�ضافة �إىل عوامل
مثل �أخالقيات الأعمال ،ومدى �إدراك ال�شركات
بامل�صالح البيئية واالجتماعية للمجتمعات التي
تعمل فيها ال�شركة والتي ميكن � ً
أي�ضا �أن يكون لها
�أثر على �سمعتها وجناحها يف الأجل الطويل.
وبينما �أن هناك عوامل متعددة ت�ؤثر على احلوكمة
وعلى عمليات اتخاذ القرارات يف املن�ش�آت ،ومع
�أهمية ه��ذه العوامل لنجاح املن�ش�آت يف الأج��ل
الطويل ،ف�إن املبادئ تركز على م�شاكل احلوكمة
التي تن�ش�أ من الف�صل بني امللكية والإدارة .ومع
ه��ذا ،ف ��إن ه��ذا لي�س بب�ساطة �أح��د مو�ضوعات
العالقة بني امل�ساهمني و�إدارة املن�ش�أة .ففي دول
�أخرى ،تكون للعاملني حقوق قانونية هامة بغ�ض
النظر عن حقوق ملكيتهم .ومن َث َّم ف�إن املبادئ
يجب �أن تكون مكملة لأ�سلوب �أكرث ات�ساعا لعملية
ال�ضوابط والتوازنات .وتت�صل بع�ض املو�ضوعات
الأخرى بعمليات اتخاذ القرارات يف ال�شركة مثل
االهتمامات البيئية� ،أو الأخالقية� ،أو امل�ضادة
للف�ساد والتي ت�ؤخذ يف االعتبار� ،إال �أن تناولها
يتم ب�صراحة �أكرث يف عدد من الأدوات الأخرى
ملنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ( مبا يف ذلك
الإر�شادات اخلا�صة باملن�ش�آت متعددة اجلن�سيات
Guide lines for Multinational
 Enterprisesوات�ف��اق مناه�ضة الر�شوة
للموظفني العموميني الأج��ان��ب يف العمليات
الدولية (Combating Bribery of
Foreign Public Officials in
)International Transactions
و�أدوات املنظمات الدولية الأخرى.
وتت�أثر حوكمة ال�شركات بالعالقات فيما بني
امل�شاركني يف نظام احلوكمة و�أ�صحاب امللكيات
احلاكمة من الأ�سهم ،الذين قد يكونون �أف��رادًا،
�أو عائالت �أو كتلة متحالفة� ،أو �أية �شركات �أخرى
تعمل من خالل �شركة قاب�ضة� ،أو تبادل ملكية
الأ�سهم ،مبا ميكن �أن ت�ؤثر يف �سلوك ال�شركة.
وتتزايد مطالب امل�ستثمرين امل�ؤ�س�سيني يف بع�ض
الأ�سواق باعتبارهم �أ�صحاب حقوق ملكية يف �أن
يكون لهم �صوت يف حوكمة ال�شركات .وعادة ما
ال ي�سعى امل�ساهمون الأفراد �إىل ممار�سة حقوقهم
يف احلوكمة ولكنهم ق��د يكونون �أك�ثر اهتماما
باحل�صول على معاملة ع��ادل��ة م��ن امل�ساهمني

ذوى امللكيات احلاكمة ومن �إدارة ال�شركة .ويلعب
الدائنون دورًا هاما يف عدد من نظم احلوكمة
وميكنهم �أن ي�ق��وم��وا ب��دور امل��راق��ب اخل��ارج��ي
على �أداء ال�شركة .كما يلعب العاملون و�أ�صحاب
امل�صالح الآخرين دورًا ها ًما بالإ�سهام يف جناح
ال�شركة و�أدائ�ه��ا يف الأج��ل الطويل ،بينما تعمل
احلكومات على �إن�شاء الإطار امل�ؤ�س�سي والقانوين
ال�شامل حلوكمة ال�شركات .ويتباين دور كل من
ه��ؤالء امل�شاركني وتفاعالتهم فيما بينهم تباينا
وا�س ًعا ،وفيما بني دول منظمة التعاون االقت�صادي
والتنمية وكذلك بني ال��دول من خ��ارج املنظمة.
وتخ�ضع هذه العالقات ،جزئ ًيا ،للقانون والتنظيم
من ناحية ،ومن ناحية �أخرى للتكيف االختياري،
و�أهم من ذلك كله لقوى ال�سوق .ودرجة مراعاة
ال�شركات للمبادئ الأ�سا�سية حلوكمة ال�شركات
اجليدة هي �أح��د العوامل التي تتزايد �أهميتها
بالن�سبة لقرارات اال�ستثمار .وتتعلق بهذا ب�شكل
خ��ا���ص ت�ل��ك ال �ع�لاق��ة ب�ين مم��ار� �س��ات حوكمة
ال�شركات وت��زاي��د ال�صفة الدولية للتمويل من
جماعات �أ�ضخم من امل�ستثمرين .و�إذا ما كانت
الدول تريد جني املنافع الكاملة ل�سوق ر�أ�س املال
العاملي ،و�إذا ما كانت تريد اجتذاب ر�أ���س املال
طويل الأج��ل»ال���ص�ب��ور» ،ف ��إن ترتيبات حوكمة
ال�شركات يجب �أن تكون �أه�لا للثقة ،ومفهومة
ب�شكل ج�ي��د ع�بر احل� ��دود ،و�أن ي�ت��م االل �ت��زام
ب��امل �ب��ادئ امل�ق�ب��ول��ة دول � ًي��ا .ب��ل ح�ت��ى �إذا كانت
ال�شركات ال تعتمد ب�صفة رئي�سية على امل�صادر
اخلارجية لر�أ�س املال ،ف�إن االلتزام مبمار�سات
حوكمة ال�شركات اجليدة �سي�ؤدى �إىل حت�سني
ثقة امل�ستثمرين املحليني ،وتخفي�ض تكلفة ر�أ�س
املال ،ويدعم جودة عمل الأ�سواق املالية ،و�أخ ًريا
يعمل على ت�شجيع اجتذاب م�صادر التمويل �أكرث
ا�ستقرارًا.
ول �ي ����س ه �ن��اك من� ��وذج م �ن �ف��رد واح� ��د حلوكمة
ال�شركات اجل�ي��دة .وم��ع ذل��ك ،فقد �أدى العمل
الذي مت القيام به يف كل من دول منظمة التعاون
االقت�صادي والتنمية ،وغريها من ال��دول خارج
املنظمة ،وفى داخ��ل املنظمة ذاتها� ،إىل حتديد
أ�سا�سا
ع��دد من العنا�صر امل�شرتكة التي تعترب � ً
حلوكمة ال�شركات اجليدة .وتقوم املبادئ على
�أ�سا�س هذه العوامل امل�شرتكة ومت ت�شكيلها لت�ضم

2.2ح���ق���وق ال��م��س��اه��م��ي��ن
والوظائف الرئيسية ألصحاب
حقوق الملكية.
ينبغي يف �إطار حوكمة ال�شركات �أن يوفر احلماية
للم�ساهمني و�أن ي�سهل لهم ممار�سة حقوقهم.

.أينبغي �أن تت�ضمن احلقوق الأ�سا�سية للم�ساهمني
احلق يف:
1.1طرق م�ضمونة لت�سجيل امللكية.
�2.2إر�سال �أو حتويل الأ�سهم.
3.3احل�صول على املعلومات املادية وذات ال�صلة
بال�شركة يف الوقت املنا�سب وعلى �أ�سا�س منتظم.
4.4امل���ش��ارك��ة وال�ت���ص��وي��ت يف اجلمعية العامة
للم�ساهمني.
5.5انتخاب وعزل �أع�ضاء جمل�س الإدارة.
6.6ن�صيب من �أرباح ال�شركة.
.بينبغي �أن يكون للم�ساهمني احلق يف امل�شاركة
يف ،و�أن يح�صلوا على املعلومات الكافية عن
القرارات التي تخ�ص �أي تغيريات �أ�سا�سية يف
ال�شركة مثل:
1.1تعديل النظام الأ�سا�سي� ،أو عقد الت�أ�سي�س� ،أو
ما مياثلها من امل�ستندات احلاكمة لل�شركة.
2.2الرتخي�ص ب�إ�صدار �أ�سهم �إ�ضافية.
3.3العمليات اال�ستثنائية ،مبا يف ذلك حتويل كل
�أو ما يكاد �أن يكون كل الأ�صول ،مبا ي�ؤدى يف
الواقع �إىل بيع ال�شركة.
.جينبغي �أن تكون للم�ساهمني فر�صة امل�شاركة
الفعالة والت�صويت يف اجتماعات اجلمعية العامة
للم�ساهمني ،وينبغي �أن يحاطوا عل ًما بالقواعد
ال �ت��ي حت�ك��م اج �ت �م��اع��ات اجل�م�ع�ي��ة العمومية
للم�ساهمني مبا يف ذلك �إجراءات الت�صويت.
1.1ينبغي تزويد امل�ساهمني باملعلومات الكافية
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مبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بشأن حوكمة الشركات 2004م

النماذج املختلفة لهياكل جمل�س الإدارة املوجودة اخلا�صة بالتنظيم.
يف دول منظمة ال�ت�ع��اون االق�ت���ص��ادي والتنمية وتنق�سم الوثيقة التالية �إىل جز�أين وتغطى
�أو غريها م��ن ال ��دول .وعلى �سبيل امل�ث��ال ،ف��إن امل��ب��ادئ املقدمة يف اجل��زء الأول م��ن الوثيقة
املبادئ ال تقرتح �أي هيكل معني ملجل�س الإدارة ،النواحي الآتية:
كما �أن م�صطلح”جمل�س الإدارة”امل�ستخدم يف �1.1ضمان وج��ود �أ��س��ا���س لإط ��ار ف�ع��ال حلوكمة
هذه الوثيقة يق�صد به �أن ي�ضم خمتلف الأ�شكال ال�شركات.
الوطنية لنماذج هياكل جمل�س الإدارة املوجودة 2.2ح �ق��وق امل���س��اه�م�ين وال��وظ��ائ��ف الرئي�سية
يف دول منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية �أو لأ�صحاب حقوق امللكية.
يف ال��دول الأخ ��رى .وف��ى النظام املعتاد ملجل�س 3.3املعاملة املت�ساوية للم�ساهمني.
الإدارة ذي الطبقتني ،املوجود يف بع�ض ال��دول4.4 ،دور �أ�صحاب امل�صالح.
ف�إن”جمل�س الإدارة”كما ه��و م���س�ت�خ��دم يف 5.5الإف�صاح وال�شفافية.
املبادئ يعنى”املجل�س الإ�شرايف” ،بينما ي�شري 6.6م�سئوليات جمل�س الإدارة.
م�صطلح”التنفيذيون الرئي�سيون”�إىل”جمل�س وعلى ر�أ���س كل ق�سم يظهر مبد�أ واح��د بحروف
الإدارة” .وفى النظم التي ي�شرف فيها املراجع ك�ب�يرة وي�ل�ي��ه ع��دد م��ن امل �ب��ادئ ال�ف��رع�ي��ة التي
الداخلي على جمل�س �إدارة موحد ،تطبق املبادئ ت�سانده .وفى اجلزء الثاين من الوثيقة ،مت دعم
أي�ضا ،بنف�س القدر ،كما �أن وم�ساندة امل�ب��ادئ ب�شروح ت�ضم تعليقات على
على جمل�س الإدارة � ً
م�صطلح”ال�شركة” �أو ال�شركة امل�ساهمة ي�ستخدم امل �ب��ادئ ،ويق�صد بها م�ساعدة ال �ق��ارئ لفهم
بحيث يعنى �أي منها الآخ��ر يف الن�ص .واملبادئ مربراتها .وقد ت�ضم هذه ال�شروح �أي�ضا �أو�صا ًفا
لي�ست م�ل��زم��ة ،وال ت�ه��دف �إىل ت�ق��دمي و�صفات لالجتاهات ال�سائدة .وتقدم طرقا بديلة للتنفيذ
جاهزة للت�شريع الوطني .بل �إنها ت�سعى �إىل حتديد و�أمثلة قد تكون مفيدة يف جعل هذه املبادئ قابلة
للتطبيق عمل ًيا.
الأهداف واقرتاح و�سائل متنوعة لتحقيقها.
والغر�ض منها هو �أن تكون نقطة مرجعية وميكن
الجزء األول
ل�صناع ال�سيا�سة ا�ستخدامها عندما يقومون
باختبار وو� �ض��ع الأط ��ر القانونية والتنظيمية |مبادئ منظمة التعاون
حل��وك �م��ة ال �� �ش��رك��ات ال �ت��ي ت�ع�ك����س ظ��روف �ه��م االقتصادي والتنمية بشأن
حوكمة الشركات|
االقت�صادية واالجتماعية والقانونية والثقافية
اخل��ا� �ص��ة ،ك�م��ا مي�ك��ن ل�ل�م���ش��ارك�ين يف ال���س��وق 1.1ضمان وج��ود أس��اس إلطار
فعال لحوكمة الشركات.
ا�ستخدامها عندما يقومون بتطوير ممار�ساتهم.
وامل��ب��ادئ م�ت�ط��ورة بطبيعتها وينبغي �أن يتم ينبغي �أن ي�شجع �إط��ار حوكمة ال�شركات على
�شفافية وكفاءة الأ�سواق ،و�أن يكون متوافقا مع
ا�ستعرا�ضها يف ��ض��وء ح ��دوث ت �غ�يرات كبرية
حكم القانون و�أن يحدد بو�ضوح توزيع امل�سئوليات
يف ال�ظ��روف .ولكي حتتفظ ال�شركات بقدرتها ب�ين خمتلف اجل��ه��ات الإ�شرافية والتنظيمية
التناف�سية يف ال�سوق ف�إنها يجب �أن تعمل على والتنفيذية.
ال��وف��اء باملطالب اجل��دي��دة و�أن تقتن�ص ً
فر�صا .أينبغي �أن يتم و�ضع �إط��ار حوكمة ال�شركات
جديدة .وباملثل ،ف�إن احلكومات عليها م�سئولية بهدف �أن يكون ذا ت�أثري على الأداء االقت�صادي
هامة يف ت�شكيل �إطار تنظيمي فعال يوفر مرونة ال�شامل ،ون��زاه��ة الأ� �س��واق ،واحل��واف��ز التي
كافية ت�سمح ل�ل�أ��س��واق �أن تعمل بفعالية ،و�أن يخلقها للم�شاركني يف ال�سوق ،وت�شجيع قيام
ت�ستجيب لتوقعات امل�ساهمني و�أ�صحاب امل�صالح �أ�سواق تتميز بال�شفافية والفعالية.
الآخرين .وعلى احلكومات وامل�شاركني يف ال�سوق .بينبغي �أن تكون املتطلبات القانونية والتنظيمية
�أن ي �ق��رروا الكيفية ال�ت��ي يطبقون لها امل�ب��ادئ التي ت�ؤثر يف ممار�سات حوكمة ال�شركات يف
يف و�ضع وتطوير الأط��ر اخلا�صة بهم حلوكمة نطاق اخت�صا�ص ت�شريعي ما ،متوافقة مع حكم
ال�شركات� ،آخذين يف اعتبارهم التكلفة واملنافع القانون ،وذات �شفافية ،وقابلة للتنفيذ.

.جينبغي �أن يكون توزيع امل�سئوليات بني خمتلف
اجل�ه��ات ،يف نطاق اخت�صا�ص ت�شريعي ما،
حمددًا ب�شكل وا�ضح مع �ضمان خدمة امل�صلحة
العامة.
.دينبغي �أن ت�ك��ون ل��دى اجل �ه��ات الإ��ش��راف�ي��ة
والتنظيمية والتنفيذية ال�سلطة ،والنزاهة
واملوارد للقيام بواجباتها بطريقة متخ�ص�صة
ومو�ضوعية .ف�ضال عن �أن �أحكامها وقراراتها
ينبغي �أن تكون يف الوقت املنا�سب و�شفافة مع
توفري ال�شرح التام لها.
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يف الوقت املنا�سب فيما يتعلق بتاريخ ،ومكان
وج� ��دول �أع �م��ال اجل�م�ع�ي��ة ال �ع��ام��ة ،وك��ذل��ك
املعلومات الكاملة وف��ى ال��وق��ت املنا�سب عن
امل��و��ض��وع��ات ال�ت��ي �سيجرى ات �خ��اذ ق ��رارات
ب�ش�أنها يف االجتماع.
2.2ينبغي �أن تتاح الفر�صة للم�ساهمني لتوجيه
الأ�سئلة �إىل جمل�س الإدارة ،مبا يف ذلك الأ�سئلة
املتعلقة باملراجعة اخلارجية ال�سنوية ،وو�ضع بنود
على جدول الأعمال اخلا�ص باجلمعية العامة،
واقرتاح قرارات ،يف نطاق حدود معقولة.
3.3ينبغي ت�سهيل امل�شاركة الفعالة للم�ساهمني يف
القرارات الرئي�سية اخلا�صة بحوكمة ال�شركات
مثل تر�شيح وانتخابات �أع�ضاء جمل�س الإدارة،
وينبغي ب�سيا�سة مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة
وكبار التنفيذيني يف ال�شركة .كما ينبغي �أن
يخ�ضع الق�سم اخلا�ص بتقدمي �أ�سهم لأع�ضاء
جمل�س الإدارة والعاملني كجزء من مكاف�آتهم
ملوافقة امل�ساهمني.
4.4ينبغي �أن يتمكن امل�ساهمون من الت�صويت
�سواء �شخ�صيا �أم غياب ًيا ،مع �إع�ط��اء نف�س
الأثر للأ�صوات �سواء مت الإدالء بها ح�ضوريا
�أم غيابيا.
.دينبغي الإف �� �ص��اح ع��ن ال�ه�ي��اك��ل وال�ترت�ي�ب��ات
الر�أ�سمالية التي متكن لبع�ض امل�ساهمني �أن
يح�صلوا على درجة من ال�سيطرة ال تتنا�سب
مع ملكياتهم من الأ�سهم.
.هينبغي ال�سماح لأ�سواق ال�سيطرة على ال�شركات
بالعمل بطريقة تتميز بالكفاءة وال�شفافية.
 .1ينبغي �أن يتم بو�ضوح حتديد والإف�صاح
عن القواعد والإج ��راءات التي حتكم حيازة
ال�سيطرة على ال�شركات يف الأ��س��واق املالية،
وكذلك العمليات اال�ستثنائية مثل االندماجات،
وبيع ح�ص�ص جوهرية من �أ�صول ال�شركة ،حتى
ميكن للم�ستثمرين �أن يفهموا حقوقهم وامللج�أ
القانوين لهم .وينبغي �أن تتم العمليات ب�أ�سعار
�شفافة وف��ى ظل �شروط عادية حتمى حقوق
كافة امل�ساهمني وفقا لطبقاتهم.
 .2ينبغي ع��دم ا�ستخدام الو�سائل امل�ضادة
لال�ستيالء حلماية الإدارة وجمل�س الإدارة من
امل�ساءلة.
و .ينبغي ت�سهيل ممار�سة كافة امل�ساهمني حلقوق
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امللكية ،مبا يف ذلك امل�ستثمرون امل�ؤ�س�سيون.
 .1ينبغي على امل�ستثمرين امل�ؤ�س�سيني الذين
يعملون ب�صفة وكالء �أن يف�صحوا عن حوكمة
ال�شركات اخلا�صة بهم و�سيا�سات الت�صويت
ف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��ا��س�ت�ث�م��ارات�ه��م مب��ا يف ذل��ك
الإجراءات القائمة لديهم لتقرير ا�ستخدامهم
حلقوقهم الت�صويتية.
 .2ينبغي على امل�ستثمرين امل�ؤ�س�سيني الذين
يعملون ب�صفة وكالء �أن يف�صحوا عن الكيفية
التي يتعاملون بها مع التعار�ض املادي للم�صالح
التي ق��د ت��ؤث��ر يف ممار�ستهم حلقوق امللكية
الرئي�سية اخلا�صة با�ستثماراتهم.
ز .ينبغي ال�سماح للم�ساهمني ،مبا فيها امل�ستثمرون
امل�ؤ�س�سيني� ،أن يت�شاوروا مع بع�ضهم بع�ضا فيما
يتعلق باملو�ضوعات اخلا�صة باحلقوق الأ�سا�سية
للم�ساهمني وفقا للتعريف الوارد يف املبادئ ،مع
بع�ض اال�ستثناءات ملنع �إ�ساءة اال�ستغالل.
3.3ال��م��ع��ام��ل��ة ال��م��ت��س��اوي��ة
للمساهمين.

ف ��ارزي �أ� �ص��وات �أو مر�شحني ل�ه��ذا الغر�ض
بطريقة يتم االت�ف��اق عليها مع امل�ستفيد من
ملكية الأ�سهم.
 .4ينبغي �إلغاء جميع العوائق التي تعرقل عملية
الت�صويت عرب احلدود.
 .5ينبغي �أن ت�سمح العمليات والإج� ��راءات
اخل��ا��ص��ة ب��اج�ت�م��اع اجلمعية ال�ع��ام��ة لكافة
امل�ساهمني بان يح�صلوا على معاملة مت�ساوية.
وينبغي �أال ت�ؤدى �إج��راءات ال�شركة �إىل زيادة
�صعوبة �أو زيادة تكلفة الإدالء بالأ�صوات بدون
مربر.
ب .ينبغي منع التداول بني الداخليني والتداول
ال�صوري وال�شخ�صي.
ج .ينبغي �أن يطلب من �أع�ضاء جمل�س الإدارة
والتنفيذيني الرئي�سيني بال�شركة �أن يف�صحوا
ملجل�س الإدارة عما �إذا كانت لهم �سواء ب�شكل
مبا�شر� ،أو غري مبا�شر� ،أم بالنيابة عن طرف
ثالث �أي م�صلحة مادية يف �أي عملية �أو مو�ضوع
مي�س ال�شركة بطريق مبا�شر.

ينبغي يف �إطار حوكمة ال�شركات �أن ي�ضمن معاملة 4.4دور أصحاب المصالح في
مت�ساوية لكافة امل�ساهمني ،مبا يف ذلك م�ساهمي حوكمة الشركات.

الأقلية وال�ساهمني الأج��ان��ب .وينبغي �أن تتاح

ينبغي يف �إط���ار حوكمة ال�شركات �أن يعرتف
الفر�صة لكافة امل�ساهمني للح�صول على تعوي�ض بحقوق �أ�صحاب امل�صالح التي ين�شئها القانون� ،أو
فعال عن انتهاك حقوقهم.
تن�ش�أ نتيجة التفاقات متبادلة ،و�أن يعمل على
�أ .ينبغي معاملة كافة امل�ساهمني حملة نف�س طبقة ت�شجيع التعاون الن�شط بني ال�شركات و�أ�صحاب
امل�صالح يف خلق الرثوة ،وفر�ص العمل ،وا�ستدامة
الأ�سهم معاملة مت�ساوية.
 .1يف ن �ط��اق �أي �سل�سلة رق�م�ي��ة م��ن نف�س املن�ش�آت ال�سليمة ماليا.

الطبقة ،ينبغي �أن تكون لكافة الأ�سهم نف�س
احلقوق .وينبغي �أن يتمكن كافة امل�ستثمرين
من احل�صول على املعلومات املتعلقة بكافة
ال�سال�سل وطبقات الأ�سهم قبل �أن يقوموا
بال�شراء .وينبغي �أن تكون �أي��ة تغيريات يف
حقوق الت�صويت خا�ضعة ملوافقة تلك الطبقات
من الأ�سهم التي تت�أثر �سلبا نتيجة للتغيري.
 .2ينبغي حماية م�ساهمي الأقلية من �إ�ساءة
اال�ستغالل التي يقوم بها� ،أو يتم �إج��را�ؤه��ا
مل�صلحة امل�ساهمني �أ�صحاب الن�سب احلاكمة،
والتي يهم القيام بها �سواء ب�شكل مبا�شر �أو غري
مبا�شر ،وينبغي لأن تكون هناك و�سائل فعالة
للإ�صالح ب�شكل فعال.
 .3ينبغي �أن يتم الإدالء بالأ�صوات عن طريق

�أ .يجب اح�ت�رام حقوق �أ�صحاب امل�صالح التي
ين�شئها القانون �أو تكون نتيجة التفاقات متبادلة.
ب .عندما يكفل القانون حماية امل�صلحة ،ينبغي
�أن تكون لأ�صحاب امل�صلحة فر�صة احل�صول
على تعوي�ض فعال مقابل انتهاك حقوقهم.
ج .ينبغي ال�سماح بو�ضع �آليات لتعزيز الأداء من
�أجل م�شاركة العاملني.
د .عندما ي�شارك �أ�صحاب امل�صالح يف عملية
حوكمة ال�شركة ،ينبغي ال�سماح لهم باحل�صول
على املعلومات ذات ال�صلة ،وبالقدر الكايف،
والتي ميكن االعتماد عليها يف الوقت املنا�سب
وعلى �أ�سا�س منتظم.
ه .ينبغي لأ�صحاب امل�صالح ،مبا يف ذلك �أفراد
العاملني وهيئات متثيلهم� ،أن يتمكنوا من

5.5اإلفصاح والشفافية.
ينبغي يف �إطار حوكمة ال�شركات �أن ي�ضمن القيام
بالإف�صاح ال�سليم ال�صحيح يف الوقت املنا�سب عن
كافة املو�ضوعات الهامة املتعلقة بال�شركة مبا
يف ذلك املركز امل��ايل ،والأداء ،وحقوق امللكية،
وحوكمة ال�شركات.

�أ .ينبغي �أن يت�ضمن الإف�صاح ،وال يقت�صر على،
املعلومات التالية:
 .1النتائج املالية ونتائج عمليات ال�شركة.
� .2أهداف ال�شركة.
 .3امللكيات الكربى للأ�سهم وحقوق الت�صويت.
� .4سيا�سة م�ك��اف��أة �أع���ض��اء جمل�س الإدارة
والتنفيذيني الرئي�سيني ،واملعلومات عن �أع�ضاء
جمل�س الإدارة ،مبا يف ذلك م�ؤهالتهم ،وعملية
االختيار ،واملديرين الآخرين يف ال�شركة ،وما
�إذا كان يتم النظر �إليهم باعتبارهم م�ستقلني.
 .5العمليات املت�صلة ب�أطراف من ال�شركة.
 .6عوامل املخاطرة املتوقعة.
 .7املو�ضوعات اخلا�صة بالعاملني و�أ�صحاب
امل�صالح الآخرين.
 .8هياكل و�سيا�سات احلوكمة ،وب�صفة خا�صة،
ما يحتويه �أي نظام �أو �سيا�سة حلوكمة ال�شركة
والعمليات التي يتم تنفيذها مبوجبها.
ب .ينبغي �إع ��داد املعلومات والإف �� �ص��اح عنها
طبقا للم�ستويات النوعية املرتفعة للمحا�سبة
والإف�صاح املايل وغري املايل.
ج .ينبغي ال�ق�ي��ام مب��راج�ع��ة خ��ارج�ي��ة م�ستقلة
بوا�سطة م��راج��ع م�ستقل ،ك��فء م��ؤه��ل حتى
ميكنه �أن يقدم ت�أكيدات خارجية مو�ضوعية
ملجل�س الإدارة وامل�ساهمني ب�أن القوائم املالية
متثل ب�صدق املركز امل��ايل و�أداء ال�شركة يف
كافة النواحي املادية والهامة.
د .ينبغي على املراجعني اخلارجيني �أن يكونوا
قابلني للم�ساءلة واملحا�سبة �أمام امل�ساهمني،

6.6مسئوليات مجلس اإلدارة.
ينبغي يف �إط���ار حوكمة ال�شركات ان ي�ضمن
التوجيه والإر����ش���اد اال�سرتاتيجي لل�شركة،
وال��رق��اب��ة الفعالة ملجل�س الإدارة على �إدارة
ال�شركة ،وحما�سبة جمل�س الإدارة عن م�سئوليته
�أمام ال�شركة وامل�ساهمني.

�أ .ينبغي على �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أن يعملوا
على �أ�سا�س من املعلومات الكاملة ،وبح�سن
النية ،مع العناية الواجبة ،ومبا يحقق �أف�ضل
م�صلحة لل�شركة وامل�ساهمني.
ب� .إذا ما كانت قرارات جمل�س الإدارة �ست�ؤثر يف
خمتلف جمموعات امل�ساهمني بطرق خمتلفة،
ف� ��إن ع�ل��ى جمل�س الإدارة �أن ي�ع��ام��ل كافة
امل�ساهمني معاملة عادلة.
ج .ينبغي على جمل�س الإدارة �أن يطبق معايري
�أخالقية عالية .وينبغي � ً
أي�ضا �أن ي��أخ��ذ يف
االعتبار م�صالح واهتمامات �أ�صحاب امل�صالح
يف ال�شركة.
د .ينبغي على جمل�س الإدارة �أن يقوم بوظائف
رئي�سية معينة ،تت�ضمن:
 .1ا�ستعرا�ض وتوجيه �إ�سرتاتيجية ال�شركة،
وخطط العمل الرئي�سية ،و�سيا�سة املخاطر،
واملوازنات التقديرية ،وخطط العمل ال�سنوية،
وو� �ض��ع �أه� ��داف الأداء ،وم��راق �ب��ة التنفيذ،
و�أداء ال�شركة ،مع الإ�شراف على امل�صروفات
الر�أ�سمالية الرئي�سية ،وعمليات اال�ستحواذ،
والتخلي عن اال�ستثمار.
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االت �� �ص��ال مب�ج�ل����س الإدارة ل�ل��إع ��راب عن
اهتمامهم ب�ش�أن املمار�سات غ�ير القانونية
�أو غري الأخالقية ،وينبغي عدم االنتقا�ص �أو
الغ�ض من حقوقهم �إذا ما فعلوا ذلك.
و .ينبغي �أن ي�ستكمل �إطار حوكمة ال�شركات ب�إطار
فعال وكفء للإع�سار ،و�إطار فعال �آخر لتنفيذ
حقوق الدائنني.

عليهم واجب بالن�سبة لل�شركة هو �أنه يقوموا
مبمار�سة كافة ما تقت�ضيه العناية والأ�صول
املهنية يف عملية املراجعة.
ه .ينبغي يف قنوات بث املعلومات �أن توفر فر�صة
مت�ساوية وف��ى التوقيت املنا�سب م��ع كفاءة
التكلفة مل�ستخدمي املعلومات ذات ال�صلة.
و .ينبغي ا�ستكمال �إطار حوكمة ال�شركات مبنهج
فعال يتناول وي�شجع على تقدمي التحليالت
�أو امل�شورة عن طريق املحللني ،وال�سما�سرة،
وكاالت التقييم والت�صنيف وغريها ،واملتعلقة
بالقرارات التي يتخذها امل�ستثمرون ،بعيدًا
عن �أي تعار�ض هام يف امل�صلحة قد ي�ؤدى �إىل
الإ�ضرار بنزاهة ما يقومون به من حتليل �أو ما
يقدمونه من م�شورة.

 .2الإ� �ش��راف على فعالية ممار�سات حوكمة
ال�شركة و�إجراء التغيريات �إذا لزم الأمر.
 .3اخ �ت �ي��ار ،وحت��دي��د م �ك��اف ��آت وم��رت �ب��ات،
والإ� �ش��راف على كبار التنفيذيني بال�شركة،
وا�ستبدالهم� ،إذا لزم الأمر ،مع الإ�شراف على
تخطيط تداول املنا�صب.
 .4م ��راع ��اة ال�ت�ن��ا��س��ب ب�ي�ن م �ك��اف ��آت ك�ب��ار
التنفيذيني و�أع�ضاء جمل�س الإدارة وم�صالح
ال�شركة وامل�ساهمني يف الأجل الطويل.
� .5ضمان ال�شفافية يف عملية تر�شيح وانتخاب
جمل�س الإدارة التي يجب �أن تتم ب�شكل ر�سمي.
 .6رقابة و�إدارة �أي تعار�ض حمتمل قي م�صالح
�إدارة ال���ش��رك��ة ،و�أع �� �ض��اء جمل�س الإدارة
وامل�ساهمني ،مبا يف ذلك الأط��راف ذات �صلة
القرابة.
� .7ضمان نزاهة ح�سابات ال�شركة ،ونظم �إعداد
قوائمها املالية مبا يف ذلك املراجعة امل�ستقلة،
مع �ضمان وج��ود نظم �سليمة للرقابة ،وعلى
وجه اخل�صو�ص وج��ود نظم لإدارة املخاطر،
والرقابة املالية ،ورقابة العمليات ،وااللتزام
بالقانون واملعايري ذات ال�صلة.
 .8الإ�شراف على عمليات الإف�صاح واالت�صاالت.
ه .ينبغي على جمل�س الإدارة �أن يكون قادرًا على ممار�سة
احلكم املو�ضوعي امل�ستقل على �شئون ال�شركة.
 .1ينبغي �أن تنظر جمال�س الإدارة يف تكليف
ع��دد م��ن �أع �� �ض��اء جمل�س الإدارة م��ن غري
موظفي ال�شركة ذوي ال�ق��درة على ممار�سة
احلكم امل�ستقل ،للقيام باملهام التي يحتمل
وج��ود تعار�ض يف امل�صالح بها .و�أمثلة تلك
امل�سئوليات الرئي�سية هي� :ضمان نزاهة القوائم
والتقارير املالية وغ�ير املالية ،وا�ستعرا�ض
عمليات التداول مع الأط��راف ذات القرابة،
تر�شيح �أع���ض��اء ملجل�س الإدارة وال��وظ��ائ��ف
التنفيذية الرئي�سية ،وحتديد مكاف�آت �أع�ضاء
جمل�س الإدارة.
 .2عندما يتم �إن�شاء جل��ان ملجل�س الإدارة،
ينبغي على جمل�س الإدارة �أن يحدد ب�شكل
جيد ،و�أن يف�صح عن� ،صالحياتها ،وت�شكيل
و�إجراءات عملها.
 .3ينبغي �أن تكون لدي �أع�ضاء جمل�س الإدارة
ال �ق��درة على �إل���زام �أنف�سهم مب�سئولياتهم
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بطريقة فعالة.
و .حتى ميكن لأع���ض��اء جمل�س الإدارة �أن يقوموا
مب�سئولياتهم ،ف�إنه ينبغي �أن تتاح لهم كافة املعلومات
ال�صحيحة ذات ال�صلة يف الوقت املنا�سب.

الجزء الثاني

|شرح مبادئ منظمة
التعاون االقتصادي والتنمية
بشأن حوكمة الشركات|

1.1ضمان وج��ود أس��اس إلطار
فعّال لحوكمة الشركات.
ينبغي يف �إطار حوكمة ال�شركات �أن ي�شجع على
�شفافية وكفاءة الأ���س��واق ،و�أن يكون متواف ًقا
م��ع حكم ال��ق��ان��ون ،و�أن ي��ح��دد بو�ضوح توزيع
امل�سئوليات ب�ين خمتلف اجل��ه��ات الإ���ش��راف��ي��ة
والتنظيمية والتنفيذية.
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كي يتم �ضمان و�ضع �إطار فعال حلوكمة ال�شركات،
ف�إن من ال�ضروري وجود �أ�سا�س قانوين وتنظيمي
وم�ؤ�س�سي فعال ميكن لكافة امل�شاركني يف ال�سوق
االعتماد عليه يف �إن�شاء عالقاتهم التعاقدية
اخلا�صة .وعادة ما ي�ضم �إطار حوكمة ال�شركات
عنا�صر ت�شريعية وتنظيمية ،وترتيبات للتنظيم
الذاتي ،والتزامات اختيارية ،وممار�سات الأعمال
التي هي نتاج الظروف اخلا�صة بالدولة وتاريخها،
وتقاليدها .وم��ن ث��م ف ��إن امل��زي��ج امل��رغ��وب بني
الت�شريع والتنظيم ،والتنظيم الذاتي ،واملعايري
االختيارية الخ يف هذه الناحية �سيتباين من دولة
�إىل �أخري .ومع تراكم اخلربات اجلديدة ،وتغري
ظروف الأعمال ،قد يتطلب الأمر تعديل م�ضمون
وهيكل الإطار.
وينبغي للدول التي ت�سعي �إىل تنفيذ املبادئ �أن
تراقب �إط��ار حوكمة ال�شركات بها .مبا يف ذلك
املتطلبات التنظيمية ،و�شروط القيد بالبور�صة
وممار�سات الأع�م��ال ،بهدف املحافظة وتقوية
�إ�سهامه يف نزاهة ال�سوق ويف الأداء االقت�صادي.
وكجزء من هذا ،ف�إن من املهم �أن ت�ؤخذ يف االعتبار
التفاعالت والتكامالت بني خمتلف عنا�صر �إطار
حوكمة ال�شركات وقدرته ال�شاملة على ت�شجيع
املمار�سات الأخالقية امل�سئولة وال�شفافة حلوكمة
ال�شركات .وينبغي النظر �إىل هذا التحليل ك�أحد
الأدوات الهامة يف عملية و�ضع وتطوير �إطار فعال
حلوكمة ال�شركات .وم��ن �أج��ل ه��ذا ،ف��إن عملية
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الت�شاور الفعال وامل�ستمر م��ع اجلمهور تعترب
ج��ز ًءا وعن�ص ًرا �أ�سا�س ًيا ينظر �إليه على نطاق
وا�سع ب�أنه من املمار�سات اجليدة .وف�ضال عن
ه��ذا ،ف�إنه عند و�ضع �إط��ار حلوكمة ال�شركات،
ويف نطاق �سلطة �أو اخت�صا�ص ت�شريعي ،ينبغي
�أن يقوم امل�شرعون واملنظمون الوطنيون بالنظر
يف احلاجة �إىل وج��ود ح��وار وت�ع��اون دويل فعلي
ويف النتائج التي تن�ش�أ عنه .و�إذا ما مت ا�ستيفاء
هذه ال�شروط ،يزداد االحتمال ب�أن يتمكن نظام
احلوكمة من جتنب الإف��راط يف التنظيم ،ومن
دعم ممار�سة �إن�شاء وتنظيم امل�شروعات ،واحلد
من املخاطر املدمرة لتعار�ض امل�صالح يف كل من
القطاع اخلا�ص وامل�ؤ�س�سات العامة.
�أ .ينبغي و�ضع �إطار حوكمة ال�شركات بهدف �أن
يكون ذا ت�أثري على الأداء االقت�صادي ال�شامل،
ونزاهة الأ�سواق ،وعلى احلوافز التي يخلقها
للم�شاركني يف ال�سوق ،وت�شجيع قيام �أ�سواق
تتميز بال�شفافية والفعالية.
�إن تنظيم الن�شاط االقت�صادي يف �شكل �شركات
ي�ع�ت�بر ق ��وة �ضخمة ل�ل�ن�م��و .ول���ذا ف� ��إن البيئة
التنظيمية والقانونية التي تعمل فيها ال�شركات
ذات �أهمية رئي�سية للنتائج االقت�صادية ال�شاملة.
وتقع على �صناع ال�سيا�سات م�سئولية و�ضع الإطار
الذي يتميز باملرونة الكافية للوفاء باحتياجات
ال�شركات العاملة يف ظ��روف �شديدة التباين
واالختالف ،وت�سهيل قيامها بتنمية فر�ص جديدة
خللق قيمة ،وتقرير �أكف�أ ا�ستخدام للموارد.
ولتحقيق ه��ذا ال�ه��دف ،ف��إن��ه يجب على �صناع
ال�سيا�سات �أن ي�ستمروا يف الرتكيز على النتائج
االقت�صادية النهائية .وعند النظر يف اختيارات
ال�سيا�سات ف�إنهم �سيحتاجون �إىل القيام بتحليل
لأث��ر املتغريات الرئي�سية التي ت�ؤثر على طريقة
عمل الأ�سواق مع تعار�ض امل�صالح النا�شئ عن
النظام .والأ�سواق التي تتميز بال�شفافية والكفاءة
تعمل على تهذيب امل�شاركني يف ال�سوق وت�شجيع
املحا�سبة عن امل�سئولية.
ب .ينبغي �أن تكون املتطلبات القانونية والتنظيمية
التي ت�ؤثر يف ممار�سة حوكمة ال�شركات ،يف
نطاق اخت�صا�ص ت�شريعي ما ،متوافقة مع حكم
القانون ،وذات �شفافية ،وقابلة للتنفيذ.
�إذا ما كانت هناك حاجة �إىل قوانني �أو تنظيمات

جديدة ،للتعامل مع حاالت وا�ضحة تتعلق بعيوب
الأ��س��واق ،ف�إنها ينبغي �أن تو�ضع بطريقة جتعل
تنفيذها ممكنا ،ف�ضال عن تطبيقها بطريقة تت�سم
بالكفاءة والعدالة وعدم التحيز بني الأط��راف.
ويعترب ق�ي��ام احل�ك��وم��ة وال�سلطات التنظيمية
الأخرى بالت�شاور مع ال�شركات ،واملنظمات املمثلة
لهم و�أ�صحاب امل�صالح الآخ��ري��ن ،من الطرق
الفعالة لتحقيق ذلك .وينبغي � ً
أي�ضا �إن�شاء �آليات
كي يحافظ مبوجبها الأطراف على حقوقهم .وكي
يتم جتنب الإف��راط يف الت�شريع ،و�سن القوانني
التي ال تقبل التنفيذ ،وم��ا جت��ره من نتائج غري
مق�صودة قد تفوق �أو ت�شوه ديناميكيات الأعمال،
ف�إنه ينبغي و�ضع �إج��راءات ل�سيا�سات ت�أخذ يف
االعتبار التكلفة واملنافع ال�شاملة .وينبغي �أن
ت�أخذ عمليات التقييم هذه ،يف اعتبارها ،احلاجة
�إىل التنفيذ الفعال للقوانني والتنظيمات مبا يف
ذلك قدرة ال�سلطات على ردع ال�سلوك غري الأمني
وفر�ض عقوبات رادعة لالنتهاكات واملخالفات.
وتو�ضع �أهداف حوكمة ال�شركات � ً
أي�ضا يف �شكل
جمموعة قواعد ومعايري اختيارية لي�س لها و�ضع
�أو �صفة القانون �أو اللوائح التنظيمية .وبينما تلعب
هذه املجموعات دورًا ها ًما يف حت�سني ترتيبات
حوكمة ال�شركات ‘ ف�إنها قد ت�ترك امل�ساهمني
و�أ�صحاب امل�صالح الآخرين على درجة من عدم
التيقن فيما يتعلق بو�ضعها وم��دي تنفيذها.
وع �ن��دم��ا ي�ت��م ا��س�ت�خ��دام جم �م��وع��ات ال�ق��واع��د
واملبادئ باعتبارها معيارًا وطن ًيا �أو باعتبارها
�صريحا للن�صو�ص القانونية والتنظيمية،
بديال
ً
ف ��إن م�صداقية ال�سوق تتطلب ��ض��رورة حتديد
و�ضعها بو�ضوح من ناحية تغطيتها ،وتنفيذها
وااللتزام بها والعقوبات املرتبطة بها.
ج .ينبغي �أن يكون توزيع امل�سئوليات بني خمتلف
اجلهات ،يف نطاق اخت�صا�ص ت�شريعي ما ،حمددًا
ب�شكل وا�ضح مع �ضمان خدمة امل�صلحة العامة.
تت�أثر ممار�سات ومتطلبات حوكمة ال�شركات
عادة مبجموعة كبرية من امليادين القانونية مثل،
قانون ال�شركات ،واللوائح التنظيمية ل�ل�أوراق
املالية ،ومعايري املحا�سبة وامل��راج�ع��ة ،وقانون
الإع�سار ،وقانون العقود ،وقانون العمل ،وقانون
ال�ضرائب .ويف ظل هذه الظروف ،يكون هناك
خطر يف �أن ي� ��ؤدي ت�ع��دد ال �ت ��أث�يرات القانونية

2.2ح���ق���وق ال��م��س��اه��م��ي��ن
وال��وظ��ائ��ف الرئيسية
ألصحاب حقوق الملكية.
ينبغي يف �إطار حوكمة ال�شركات �أن يوفر احلماية
للم�ساهمني و�أن ي�سهل لهم ممار�سة حقوقهم.

يتمتع امل�ستثمرون يف الأ�سهم بحقوق ملكية معينة.
وعلى �سبيل املثال ،ف�إن ال�سهم الذي ميثل ح�صة
ملكية يف �إحدى ال�شركات العامة التي يتم تداول
�أ�سهمها ميكن �شرا�ؤه �أو بيعه �أو حتويله .كما �أن
�أ�سهم امللكية تخول للم�ستثمر اال�شرتاك يف �أرباح
ال�شركة .م��ع ال�ت��زام حم��دود بقيمة ا�ستثماره.
والإ�ضافة �إىل هذا ف�إن ملكية �سهم تعطي احلق
يف احل�صول على معلومات عن ال�شركة واحلق
يف ال�ت��أث�ير يف ال�شركة ،وب�صفة �أ�سا�سية عن
طريق امل�شاركة يف اجتماعات اجلمعية العامة
للم�ساهمني والت�صويت فيها.
وم ��ع ذل���ك ،ف�م��ن ال�ن��اح�ي��ة ال�ع�م�ل�ي��ة ،ال ميكن
�إدارة ال�شركة ع��ن طريق �إج ��راء ا�ستفتاء بني
امل�ساهمني� .إذ �أن هيئة حملة الأ�سهم تتكون من
�أف��راد وم�ؤ�س�سات تتباين م�صاحلهم و�أهدافهم
و�آفاقهم اال�ستثمارية وقدراتهم .وف�ضال عن هذا،
ف�إن �إدارة ال�شركة يجب �أن تكون قادرة على اتخاذ
القرارات املرتبطة بالأعمال ب�سرعة .ويف �ضوء
هذه احلقائق ،وتعقد عملية �إدارة �شئون ال�شركة
مع احلركة ال�سريعة ومع التغري امل�ستمر والدائب
للأ�سواق ،ف�إنه ال يتوقع من امل�ساهمني �أن يتولوا
م�سئولية �إدارة نواحي ن�شاط ال�شركة .وع��ادة
م��ا تو�ضع امل�سئولية ع��ن �إ�سرتاتيجية ال�شركة
وعملياتها يف �أيدي جمل�س الإدارة وفريق لإدارة
ال�شركة يتم اختيارهم وتوفري الدافع لهم على
العمل ،وا�ستبدالهم �إذا ما اقت�ضى الأمر ذلك.
وترتكز حقوق امل�ساهمني للت�أثري يف ال�شركة على
مو�ضوعات �أ�سا�سية معينة ،مثل انتخاب �أع�ضاء
جمل�س الإدارة� ،أو ال��و��س��ائ��ل الأخ ��رى للت�أثري
على تكوين جمل�س الإدارة ،و�إدخ ��ال تعديالت
على امل�ستندات احل�ي��وي��ة لل�شركة ،وامل��واف�ق��ة
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�إىل ح��دوث ت�ع��دي��ات ب��ل وح�ت��ى تعار�ضات غري
مق�صودة ،ق��د تعمل على �إح�ب��اط ال�ق��درة على
متابعة الأه��داف الرئي�سية حلوكمة ال�شركات.
وم��ن امل�ه��م �أن ي ��درك ��ص�ن��اع ال�سيا�سات ه��ذا
اخلطر و�أن يكونوا على وع��ي ب��ه حتى يتخذوا
الإج��راءات الالزمة للح ِّد منه .ويتطلب التنفيذ
ال�ف� ّع��ال للقوانني �أي��ً��ض��ا ت��وزي��ع امل�سئوليات عن
الإ�شراف والتنفيذ ،وتطبيق القوانني بني خمتلف
اجلهات ب�شكل حمدد وبو�ضوح ،حتى يتم احرتام
الأجهزة والوكاالت التكميلية ويجري ا�ستخدامها
ب�أكرب قدر من الفعالية .ويعترب تعدي �أو تخطي
اللوائح التنظيمية ورمبا � ً
أي�ضا تعار�ضها فيما بني
االخت�صا�صات الق�ضائية الوطنية مو�ضوعً ا ينبغي
مراقبته حتى ال يتم ال�سماح بوجود فراغ تنظيمي
(�أي املو�ضوعات التي تنزلق دون �أن تكون هناك
م�سئولية وا�ضحة لأي��ة �سلطة عليها) مع تقليل
تكلفة التوافق مع القوانني واللوائح واالل�ت��زام
بالنظم املتعددة من جانب ال�شركات .وعندما
يتم تفوي�ض امل�سئوليات �أو الإ�شراف �إىل �أجهزة
غري عامة ،ف ��إن من امل��رغ��وب �أن يجري تقييم
بو�ضوح يبني ال�سبب ويف ظل �أية ظروف يكون هذا
التفوي�ض مطلو ًبا .ومن الأم��ور الأ�سا�سية � ً
أي�ضا
�أن يكون هيكل احلوكمة �شفافا ويغطي امل�صلحة
العامة الأ�سا�سية � ً
أي�ضا �أن يكون هيكل احلوكمة
�شفا ًفا ويغطي امل�صلحة العامة يف �أي م�ؤ�س�سة
تفو�ض �إليها هذه املهام.
د .ينبغي �أن ي�ك��ون ل��دي اجل �ه��ات الإ��ش��راف�ي��ة
والتنظيمية والتنفيذية ال�سلطة وال�ن��زاه��ة
واملوارد للقيام بواجباتها بطريقة متخ�ص�صة
ومو�ضوعية ،ف�ضال عن �أن �أحكامها وقراراتها
ينبغي �أن تكون يف الوقت املنا�سب و�شفافة مع
توفري ال�شرح التام لها.
ينبغي �أن يعهد بامل�سئوليات التنظيمية �إىل
�أجهزة ميكنها القيام بوظائفها ب��دون تعار�ض
يف امل���ص��ال��ح ،وتخ�ضع للمراجعة الق�ضائية.
وم��ع ازدي��اد �أع��داد ال�شركات العامة ،وح��وادث
ال �� �ش��رك��ات ،وح �ج��م ع�م�ل�ي��ات الإف �� �ص��اح ،فقد
ي�سبب هذا �إج�ه��ادًا مل��وارد ال�سلطات الإ�شرافية
والتنظيمية وال�سلطات املكلفة بتنفيذ القوانني
ونتيجة لذلك ،وحتى ميكن لتلك ال�سلطات متابعة
التطورات ،ف�إنها تطلب قدرًا كب ًريا من املوظفني

امل�ؤهلني ت�أهيال تا ًما لتوفري �إ�شراف فعال وطاقة
للتحقيقات ينبغي �أن متول ب�شكل �سليم .و�ست�ؤدي
القدرة على اجتذاب املوظفني على �أ�س�س تناف�سية
�إىل تعزيز نوعية وا�ستقالل عمليات الإ�شراف،
وتنفيذ القوانني واللوائح.

على العمليات اال�ستثنائية ،وبع�ض املو�ضوعات
الأ�سا�سية الأخرى كما يحددها قانون ال�شركات
واللوائح الداخلية لل�شركة .وميكن النظر �إىل هذا
الق�سم باعتباره بيا ًنا ملعظم احلقوق الأ�سا�سية
للم�ساهمني ،التي مت االعرتاف بها قانو ًنا يف جميع
دول منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية .وهناك
حقوق �إ�ضافية مثل املوافقة على� ،أو انتخاب،
امل��راج�ع�ين ،والتعيني املبا�شر لأع���ض��اء جمل�س
الإدارة ،والقدرة على رهن الأ�سهم ،واملوافقة على
توزيعات الأرباح ...الخ ،ميكن �أن توجد يف �أماكن
خمتلفة تابعة الخت�صا�صات ت�شريعية خمتلفة.
�أ .ي�ن�ب�غ��ي �أن ت�ت���ض�م��ن احل��ق��وق الأ� �س��ا� �س �ي��ة
للم�ساهمني ،احلق يف:
 .1طرق م�ضمونه لت�سجيل امللكية.
� .2إر�سال �أو حتويل (الأ�سهم).
 .3احل�صول على املعلومات املادية وذات ال�صلة
بال�شركة يف الوقت املنا�سب وعلى �أ�سا�س منتظم.
 .4امل�شاركة والت�صويت يف اجتماعات اجلمعية
العامة للم�ساهمني.
 .5انتخاب وعزل �أع�ضاء جمل�س الإدارة.
 .6ن�صيب يف �أرباح ال�شركة.
ب .ينبغي �أن يكون للم�ساهمني احلق يف امل�شاركة
يف ،و�أن يح�صلوا على ،املعلومات الكافية عن
القرارات التي تتعلق ب�أي تغريات �أ�سا�سية يف
ال�شركة مثل:
 .1تعديل النظام الأ�سا�سي �أو عقد الت�أ�سي�س �أو
ما مياثلهما من امل�ستندات احلاكمة لل�شركة.
 .2الرتخي�ص ب�إ�صدار �أ�سهم �إ�ضافية.
 .3العمليات اال�ستثنائية ،باقي ذلك حتويل كل،
�أو ما يكاد �أن يكون كل ،الأ�صول مبا ي�ؤدي يف
الواقع �إىل بيع ال�شركة.
�إن قدرة ال�شركات على تكوين �شركات ت�ضامن
و�شركات تابعة والقيام بتحويل الأ�صول العاملة
بها ،وحقوق التدفق النقدي وغريها من احلقوق
وااللتزامات املرتبطة بها تعترب هامة بالن�سبة
ملرونة الأعمال ،ولتفوي�ض املحا�سبة عن امل�سئولية
يف امل�ؤ�س�سات املعقدة .كما �أن�ه��ا ت�سمح � ً
أي�ضا
لل�شركة بالتخلي عن �أ�صولها العاملة يف الت�شغيل،
و�أن ت�صبح �شركة قاب�ضة فقط .وعلى �أية حال،
ف�إنه بدون نظام �سليم لل�ضوابط والتوازنات فمن
املمكن �أن ي�ساء ا�ستغالل هذه الإمكانيات � ً
أي�ضا.

35

معاييــــــر
36

ج .ينبغي �أن تكون للم�ساهمني فر�صة امل�شاركة
الفعالة ،والت�صويت يف اجتماعات اجلمعية
ال�ع��ام��ة للم�ساهمني ،كما ينبغي �أن يحاط
امل �� �س��اه �م��ون ع �ل � ًم��ا ب��ال �ق��واع��د ال �ت��ي حتكم
اجتماعات اجلمعية العامة للم�ساهمني مبا يف
ذلك �إجراءات الت�صويت.
 .1ينبغي تزويد امل�ساهمني باملعلومات الكافية يف
الوقت املنا�سب فيما يتعلق بتاريخ ومكان وجدول
�أع �م��ال اجلمعية ال�ع��ام��ة ،وك��ذل��ك املعلومات
الكاملة ويف الوقت املنا�سب عن املو�ضوعات التي
�سيتم اتخاذ قرارات ب�ش�أنها يف االجتماع.
 .2ينبغي �أن تتاح الفر�صة للم�ساهمني لتوجيه
الأ�سئلة �إىل جمل�س الإدارة مبا يف ذلك الأ�سئلة
املتعلقة باملراجعة اخلارجية ال�سنوية ،وو�ضع بنود
على ج��دول الأعمال اخلا�ص باجلمعية العامة،
واقرتاح قرارات ،يف نطاق حدود معقولة.
حتى يتم ت�شجيع م�شاركة امل�ساهمني يف اجتماعات
اجلمعية العامة ،جل�أت بع�ض ال�شركات �إىل متكني
امل�ساهمني من و�ضع بنود على جدول الأعمال عن
طريق ت�سهيل عملية تقدمي اقرتاحات التعديل �أو
القرارات .كما مت � ً
أي�ضا �إدخال حت�سينات لت�سهيل
عملية توجيه الأ�سئلة من امل�ساهمني مقد ًما قبل
موعد اجتماع اجلمعية العامة واحل�صول على رد
عليها من الإدارة ومن �أع�ضاء جمل�س الإدارة.
وينبغي � ً
أي�ضا متكني امل�ساهمني من توجيه �أ�سئلة
عن تقرير املراجع اخلارجي ،ولل�شركات مربراتها
يف الت�أكد من عدم حدوث �إ�ساءة ا�ستغالل لهذه
املنا�سبات .ومن املعقول ،مثال� ،أن ي�شرتط على
امل�ساهم كي تو�ضع مقرتحات قراراته على جدول
الأع�م��ال� ،أن تكون م�ؤيدة من جانب م�ساهمني
ميلكون �أ�سه ًما ذات قيمة �سوقية حم��ددة� ،أو
ميلكون ن�سبة مئوية من الأ�سهم التي تتمتع بحقوق
الت�صويت .وينبغي عند تقرير ه��ذه الن�سبة �أن
ي�ؤخذ يف احل�سبان درج��ة تركز حقوق امللكية،
ل�ضمان عدم منع م�ساهمي الأقلية فعال من و�ضع
�أية بنود على جدول الأعمال .وقرارات امل�ساهمني
التي تتم املوافقة عليها ،وتكون يف اخت�صا�ص
اجلمعية العامة ،يجب على جمل�س الإدارة �أن
يوجهها �إىل اجلمعية العامة.
 .3ينبغي ت�سهيل امل�شاركة الفعالة للم�ساهمني يف
القرارات الرئي�سية اخلا�صة بحوكمة ال�شركات
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مثل تر�شيح وانتخاب �أع�ضاء جمل�س الإدارة
وينبغي �أن تكون ل��دي امل�ساهمني ال�ق��درة على
التعبري عن �آرائهم فيما يتعلق ب�سيا�سة مكاف�آت
�أع�ضاء جمل�س الإدارة ،وك�ب��ار التنفيذيني يف
ال�شركة .كما ينبغي �أن يخ�ضع الق�سم اخلا�ص
بتقدمي �أ�سهم لأع�ضاء جمل�س الإدارة والعاملني
كجزء من مكاف�آتهم ،ملوافقة امل�ساهمني.
انتخاب �أع�ضاء جمل�س الإدارة هو �أحد احلقوق
الأ� �س��ا� �س �ي��ة للم�ساهمني .ول �ك��ي ت �ك��ون عملية
االنتخاب فعالة ،ينبغي �أن يتمكن امل�ساهمون
من امل�شاركة يف تر�شيح �أع�ضاء جمل�س الإدارة
والت�صويت على ك��ل مر�شح على ح��دة �أو على
قوائم خمتلفة ت�ضمن املر�شحني .ومن �أجل هذا،
يجب �أن يتمكن امل�ساهمون امل��وج��ودون يف عدد
من خمتلف ال��دول ،من احل�صول على الأوراق
اخلا�صة للت�صويت بالإنابة ،على الرغم من �أنه
يف بع�ض الأحيان يخ�ضع ذلك ل�شروط منع �إ�ساءة
اال�ستغالل .وفيما يتعلق بت�سمية املر�شحني ،فقد
قام كثري من جمال�س الإدارة يف خمتلف ال�شركات
ب�إن�شاء جلان للرت�شيح ل�ضمان االلتزام ال�سليم
ب�إجراءات الرت�شيح املو�ضوعة ،ولت�سهيل وتن�سيق
البحث عن جمل�س �إدارة متوازن وم�ؤهل .ويتزايد
النظر يف كثري من الدول� ،إىل �إعطاء دور رئي�سي
لأع�ضاء جمل�س الإدارة امل�ستقلة يف هذه اللجنة،
باعتبار ذل��ك من املمار�سات اجليدة .ولزيادة
حت�سني عملية االختبار ،ف�إن املبادئ تنادي � ً
أي�ضا
بالإف�صاح ال�ت��ام ع��ن خ�برة وخلفية املر�شحني
ملجل�س الإدارة وعن عملية الرت�شيح وهو ما ي�سمح
ب��إج��راء تقييم بنا ًء على املعلومات لقدرات كل
مر�شح وتنا�سبها مع املن�صب.
وتدعو املبادئ � ً
أي�ضا �إىل الإف�صاح عن �سيا�سة
املكاف�آت واملرتبات من جانب املجل�س .ومن املهم،
ب�صفة خا�صة ،بالن�سبة للم�ساهمني �أن يعرفوا
ال�صلة املحددة بني املكاف�آت و�أداء ال�شركة عند
قيامهم بتقييم قدرات جمل�س الإدارة وال�صفات
التي ينبغي �أن يبحثوا عنها يف املر�شحني ملجل�س
الإدارة .وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن �أن ع�ق��ود �أع���ض��اء
جمل�س الإدارة وعقود كبار التنفيذيني لي�ست من
املو�ضوعات امل�ستحبة من ناحية خ�ضوعها ملوافقة
اجلمعية العامة للم�ساهمني .ف�إنه ينبغي �أن تكون
هناك و�سيلة ميكن بها للم�ساهمني التعبري عن

�آرائهم ب�ش�أنها .وقد �أدخلت عدة دول الت�صويت
اال�ست�شاري ال��ذي يعرب ع��ن م��دي ق��وة م�شاعر
و�إح�سا�س امل�ساهمني جتاه جمل�س الإدارة بدون �أن
يهدد عقود التعيني.
ويف حالة نظم املكاف�أة على �أ�سا�س منح �أ�سهم
وحقوق ملكية ،واحتمال �أن ي�ؤدي ذلك �إىل تذويب
�أو تخفي�ض ر�أ���س املال امللوك للم�ساهمني ،و�إىل
زي��ادة ق��وة تقرير احل��واف��ز ل�ل��إدارة ،ف ��إن ذلك
ينبغي �أن يكون مبوافقة امل�ساهمني� ،سوا ًء بالن�سبة
للأفراد �أم بالن�سبة لل�سيا�سة اخلا�صة بالنظام
ب�أكمله .كما يزداد � ً
أي�ضا عدد مناطق االخت�صا�ص
الت�شريعي التي تتطلب وجوب موافقة امل�ساهمني
على �أية تغيريات هامة يف النظم القائمة.
 .4ينبغي �أن يتمكن امل�ساهمون من الت�صويت
�سواء �شخ�صيًا �أم غيابيًا ،مع �إعطاء نف�س الأثر
للأ�صوات �سواء مت الإدالء بها ح�ضوريًا �أو غيابيًا.
تو�صي املبادئ بقبول الت�صويت بالإنابة ب�صفة
عامة .وبالفعل ف��إن من الأم��ور الهامة لت�شجيع
وح �م��اي��ة ح �ق��وق امل �� �س��اه��م� ،إم �ك��ان �ي��ة اع�ت�م��اد
امل�ستثمرين على الت�صويت امل��وج��ه ب��الإن��اب��ة.
وينبغي يف �إطار حوكمة ال�شركة �أن ي�ضمن ت�سجيل
الأ�صوات بالإنابة وف ًقا لتوجيه �صاحب التوكيل،
ويتم توفري الإف�صاح فيما يتعلق بكيفية الت�صويب
ب��الإن��اب��ة يف ح��ال��ة ع��دم ال�ت��وج�ي��ه .ويف مناطق
االخت�صا�ص الت�شريعي التي ي�سمح فيها باحل�صول
على توكيالت ،ف�إن من املهم �أن يتم الإف�صاح عن
كيفية ممار�سة رئي�س االجتماع (باعتباره املتلقي
املعتاد لتوكيالت امل�ساهمني التي ح�صلت عليها
ال�شركة) حلقوق الت�صويت املتعلقة بالتوكيالت
غري املوجهة .و�إذا ما كانت التوكيالت حمفوظة
لدي جمل�س الإدارة �أو �إدارة ال�شركة فيما يتعلق
ب�صناديق املعا�شات وحفظ ملكية العاملني لأ�سهم
ال�شركة ،ف�إنه ينبغي الإف�صاح عن التوجيهات
اخلا�صة بالت�صويت.
والهدف من ت�سهيل م�شاركة امل�ساهمني هو دعوة
ال�شركات �إىل النظر ب�شكل �أف�ضل �إىل التو�سع يف
ا�ستخدام نظم تكنولوجيا املعلومات يف عملية
الت�صويت مبا يف ذلك الت�صويت امل�ؤمن الكرتونيا
عند الت�صويت غياب ًيا.
د .ينبغي الإف �� �ص��اح ع��ن ال�ه�ي��اك��ل وال�ترت�ي�ب��ات
الر�أ�سمالية التي متكن لبع�ض امل�ساهمني �أن
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يح�صلوا على درجة من ال�سيطرة ال تتنا�سب مع
ملكياتهم من الأ�سهم.
تتيح بع�ض الهياكل الر�أ�سمالية للم�ساهم درجة
من ال�سيطرة على ال�شركة ال تتنا�سب مع ما ميلكه
امل�ساهم من حقوق امللكية يف ال�شركة .والهياكل
الهرمية ،وت �ب��ادل ملكيات الأ��س�ه��م ،والأ�سهم
ذات حقوق الت�صويت املحددة �أو املتعددة ميكن
ا�ستخدامها لتقلي�ص ق ��درة امل�ساهمني غري
امل�سيطرين على الت�أثري يف �سيا�سة ال�شركة.
وبالإ�ضافة �إىل عالقات امللكية ،ف�إن هناك طر ًقا
�أخرى ميكن �أن ت�ؤثر على ال�سيطرة على ال�شركة.
وتعترب اتفاقات امل�ساهمني �إحدى الو�سائل ال�شائعة
ملجموعات امل�ساهمني الذين قد ميلك كل منهم
على حدة عددًا �صغ ًريا ن�سب ًيا عن �إجمايل الأ�سهم
�أو حقوق امللكية ،والتي تتيح لهم العمل م ًعا بحيث
يكونون �أغلبية م�ؤثرة� ،أو على الأقل �أن ي�صبحوا
�أ�ضخم كتلة موحدة من امل�ساهمني .وع��ادة ما
توفر اتفاقات امل�ساهمني لأولئك امل�شاركني يف
هذه االتفاقات حقو ًقا تف�ضيلية ل�شراء �أ�سهم �إذا
ما رغبت �أطراف �أخرى يف االتفاق يف بيعها ،كما
ميكن �أن تت�ضمن هذه االتفاقات � ً
ن�صو�صا
أي�ضا
ً
تتطلب من �أولئك الذين يقبلون االتفاق عدم بيع
�أ�سهمهم يف خالل فرتة معينة .وميكن التفاقات
امل�ساهمني �أن تغطي مو�ضوعات مثل كيفية اختيار
رئي�س جمل�س الإدارة .كما ميكن لهذه االتفاقات
�أن تلزم �أولئك امل�شاركني يف االتفاق �أن يدلوا
ب�أ�صواتهم ككتلة واحدة .وقد وجدت بع�ض الدول
�أن من ال�ضروري مراقبة هذه االتفاقات عن كثب،
و�أن حتدد فرتة ا�ستمرارها.
وحت��دد �سقوف الت�صويت ع��دد الأ� �ص��وات التي
ميكن للم�ساهم �أن يديل بها ،بغ�ض النظر عن
عدد الأ�سهم التي قد ميتلكها فعال .ومن ثم ف�إن
�سقوف الت�صويت تعمل على �إعادة توزيع ال�سيطرة
وقد ت�ؤثر على احلوافز التي تدفع امل�ساهمني �إىل
امل�شاركة يف االجتماعات ال�سنوية للم�ساهمني.
ونظرًا لقدرة تلك الآليات على �إع��ادة توزيع النفوذ
امل�ساهمني على �سيا�سة ال�شركة ،ف�إنه ميكن للم�ساهمني
�أن يتوقعوا فعال بدرجة معقولة� ،أن يتم الإف�صاح عن
كافة تلك الرتتيبات والهياكل الر�أ�سمالية.
ه .ي�ن�ب�غ��ي الإف �� �ص��اح ع��ن ال�ه�ي��اك��ل وال�ترت�ي�ب��ات
الر�أ�سمالية التي متكن لبع�ض امل�ساهمني �أن
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يح�صلوا على درجة من ال�سيطرة ال تتنا�سب مع
ملكياتهم من الأ�سهم.
 .1ينبغي �أن يتم بو�ضوح حتديد والإف�صاح عن
القواعد والإجراءات التي حتكم حيازة ال�سيطرة
ع�ل��ى ال���ش��رك��ات يف الأ�� �س ��واق امل��ال �ي��ة ،وك��ذل��ك
العمليات اال�ستثنائية مثل االن��دم��اج��ات ،وبيع
ح�ص�ص جوهرية م��ن �أ��ص��ول ال�شركات ،حتى
ميكن للم�ستثمرين �أن يفهموا حقوقهم وامللج�أ
القانوين لهم .وينبغي �أن تتم العمليات ب�أ�سعار
�شفافة ويف ظل �شروط عادية حتمي حقوق كافة
امل�ساهمني وف ًقا لطبقاتهم.
 .2ينبغي عدم ا�ستخدام الو�سائل امل�ضادة لال�ستيالء
حلماية الإدارة وجمل�س الإدارة من امل�ساءلة.
يف بع�ض ال� ��دول ،ت�ق��وم ال���ش��رك��ات با�ستخدام
و�سائل ملناه�ضة اال�ستيالء .ومع ذلك ف��إن ك ًال
م��ن امل�ستثمرين .ب��ور��ص��ات الأوراق املالية قد
عربوا عن قلقهم ب�ش�أن احتمال انت�شار ا�ستخدام
الو�سائل امل�ضادة لال�ستيالء ،التي ميكن بب�ساطة
�أن تكون و�سائل حلماية �إدارة ال�شركة وجمل�س
الإدارة من رقابة امل�ساهمني .وعند تنفيذ �أي
و�سائل ملناه�ضة اال�ستيالء ،وعند بحث اقرتاحات
مناه�ضة اال�ستيالء ف ��إن واج��ب وك��ال��ة جمل�س
الإدارة جتاه امل�ساهمني وال�شركة يجب �أن تكون
له ال�سيادة.
و .ينبغي ت�سهيل ممار�سة كافة امل�ساهمني حلقوق
امللكية ،مبا يف ذلك امل�ستثمرون امل�ؤ�س�سيون.
ن�ظ� ًرا لأن امل�ستثمرين ق��د ت�ك��ون لهم �أه��داف
ا�ستثمارية خمتلفة ،لذا ف�إن املبادئ ال تقدم �أي
�إ�سرتاتيجية ا�ستثمار بعينها ،وال ت�سعي �إىل و�صف
الدرجة املثلي لفعالية امل�ستثمر .ومع ذلك ،ف�إنه
عند النظر �إىل التكاليف واملنافع ملمار�سة حقوق
ملكياتهم ف�إن كث ًريا من امل�ستثمرين قد ي�ستنتجون
�أن العوائد املالية الإيجابية والنمو الإيجابي ميكن
احل�صول عليهما عن طريق القيام بقدر معقول
من التحليل وبا�ستخدام حقوقهم.
 .1ينبغي على امل�ستثمرين امل�ؤ�س�سيني الذين يعملون
ب�صفة وكالء �أن يف�صحوا عن حوكمة ال�شركات
اخلا�صة بهم و�سيا�سات الت�صويت فيما يتعلق
با�ستثماراتهم مبا يف ذلك الإج ��راءات القائمة
لديهم لتقرير ا�ستخدامهم حلقوقهم الت�صويتية.
ل�ق��د �أ��ص�ب��ح م��ن ال���ش��ائ��ع الآن ت��زاي��د احتفاظ

امل�ستثمرين امل�ؤ�س�سيني بالأ�سهم .ول�ه��ذا ،ف�إن
فعالية وم�صداقية نظام حوكمة ال�شركة ب�أكمله،
والإ�شراف على ال�شركة� ،سيعتمدان �إىل حد كبري
على امل�ستثمرين امل�ؤ�س�سيني الذين ميكنهم �أن
يقوموا با�ستخدام مدرو�س حلقوقهم كم�ساهمني
و�أن ميار�سوا وظائفهم ك�أ�صحاب حقوق ملكية يف
ال�شركات التي ي�ستثمرون بها .وبينما ال يتطلب
هذا املبد�أ من امل�ستثمرين امل�ؤ�س�سيني �أن يقوموا
بالت�صويت بن�سبة �أ�سهمهم ف�إنه ينادي بالإف�صاح
ع��ن كيفية ممار�ساتهم حل�ق��وق ملكياتهم مع
�إعطاء القدر الواجب من االعتبار ملدي فعالية
التكاليف .وبالن�سبة للم�ؤ�س�سات ال�ت��ي تعمل
كوكالء ،مثل �صناديق املعا�شات ،ونظم اال�ستثمار
اجلماعي ،وبع�ض نواحي ن�شاط �شركات الت�أمني.
ف�إن احلق يف الت�صويت ميكن اعتباره جز ًءا .من
قيمة اال�ستثمار ال��ذي يتم القيام به نيابة عن
عمالئهم .وميكن �أن ي ��ؤدي الف�شل يف ممار�سة
حقوق امللكية �إىل خ�سارة بالن�سبة للم�ستثمر
الذي ينبغي لهذا توعيته بال�سيا�سة التي يتبعها
امل�ستثمرون امل�ؤ�س�سيون.
ويف ب�ع����ض ال� ��دول ي �ك��ون ط�ل��ب الإف �� �ص��اح عن
�سيا�سات حوكمة ال�شركة من جانب ال�سوق ،طل ًبا
تف�صيل ًيا ويت�ضمن مطالب ب�ش�أن الإ�سرتاتيجيات
الوا�ضحة التي تتعلق بالظروف التي تتدخل فيها
امل�ؤ�س�سة يف ال�شركة ،واملنهج الذي �ستتبعه لهذا
التدخل ،والكيفية التي �سيتم بها تقييم فعالية
الإ�سرتاتيجية .ويف عديد من ال��دول يطلب من
امل�ستثمرين امل�ؤ�س�سيني �إم��ا �أن يفح�صوا عن
�سجالت ت�صويتهم الفعلي و�إم��ا �أن يتم النظر
�إليه ك�إحدى املمار�سات اجليدة التي يتم تنفيذها
على �أ�سا�س”التطبيق �أو التف�سري” .والإف�صاح
�أما �أن يتم لعمالئهم (فيما يتعلق بالأوراق املالية
اخلا�صة بكل عميل فقط) �أو يف حالة قيامهم
بالعمل كم�ست�شاري ا�ستثمار ل�شركة ا�ستثمار
م�سجلة ،ف�إن الإف�صاح يكون لل�سوق ،وهو �إجراء
�أق��ل تكلفة .وهناك منهج تكميلي للم�شاركة يف
اجتماعات امل�ساهمني ،وهو �إن�شاء حوار م�ستثمر
م��ع ال�شركات ال�ت��ي ت��وج��د �أ�سهمها يف حافظة
اال�ستثمار .وينبغي لت�شجيع مثل هذا النوع من
احل��وار بني امل�ستثمرين امل�ؤ�س�سيني وال�شركات،
ب�صفة خا�صة ،ومع �إزالة العوائق التنظيمية غري

3.3ال��م��ع��ام��ل��ة ال��م��ت��س��اوي��ة
للمساهمين.
ينبغي يف �إطار حوكمة ال�شركات �أن ي�ضمن معاملة
مت�ساوية لكافة امل�ساهمني ،مبا يف ذلك م�ساهمي
الأقلية وامل�ساهمني الأجانب.
وينبغي �أن ت��ت��اح الفر�صة لكافة امل�ساهمني
للح�صول على تعوي�ض فعال عن انتهاك حقوقهم.

�إن ثقة امل�ستثمرين ب�أن ر�أ�س املال الذي يقدمونه
�ستتم حمايته من �إ�ساءة اال�ستخدام �أو �إ�ساءة
التخ�صي�ص من جانب مديري ال�شركة� ،أو جمل�س
الإدارة �أو امل�ساهمني ذوي الن�سب احلاكمة ،من
العوامل الهامة يف �أ�سواق ر�أ�س املال .وقد تكون
ه�ن��اك ف��ر���ص �أم ��ام جمال�س �إدارة ال�شركات،
وامل��دي��ري��ن ،وامل�ساهمني ذي الن�سب احلاكمة
للقيام بنواحي ن�شاط تعمل على زيادة م�صاحلهم
اخلا�صة على ح�ساب امل�ساهمني غري امل�سيطرين.
وعند توفري احلماية للم�ستثمرين ميكن عمل
متييز مفيد ب�ين احل �ق��وق ال���س��اب�ق��ة واحل �ق��وق
الالحقة للم�ساهمني .واحلقوق ال�سابقة ،على
�سبيل املثال هي احلقوق الإ�ستباقية ووجود �أغلبية
معينة لبع�ض القرارات ،واحلقوق الالحقة ت�سمح
ب�إمكانية عالجها �أو �إ�صالحها �إذا ما مت انتهاكها.
ويف مناطق االخت�صا�ص الت�شريعي التي ي�ضعف
فيها تنفيذ الإط��ار القانوين والتنظيمي ،وجدت
بع�ض ال ��دول �أن م��ن امل��رغ��وب ت�ق��وي��ة احل�ق��وق
ال�سابقة للم�ساهمني مثل خف�ض احل��د الأدن��ى
من الأ�سهم اململوكة ال�لازم الق�تراح و�ضع بنود
ع�ل��ى ج ��دول �أع �م��ال اج�ت�م��اع اجلمعية العامة
للم�ساهمني �أو بطلب �أغلبية فائقة االرتفاع من
امل�ساهمني لإقرار بع�ض القرارات الهامة املعينة.
وت�ؤيد املبادئ املعاملة املت�ساوية لكافة امل�ساهمني
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ال�ضرورية ،وعلى الرغم مما يجب على ال�شركة
من تقدمي معاملة مت�ساوية لكافة امل�ساهمني.
وعدم القيام ب�إف�شاء معلومات �إىل امل�ستثمرين
امل�ؤ�س�سيني ،ال تتم �أتاحتها يف نف�س الوقت لل�سوق،
ولذا فمن املعتاد �أن تت�ضمن املعلومات الإ�ضافية
التي تقدمها ال�شركة معلومات عامة عن خلفية
الأ�سواق التي تعمل فيها ال�شركة وتفا�صيل �أكرث
عن املعلومات املتاحة فعال يف ال�سوق.
وعندما يقوم امل�ستثمرون امل�ؤ�س�سيون الوكالء
بو�ضع والإف�صاح عن �سيا�سة حلوكمة ال�شركات،
ف�إن التنفيذ الفعلي يتطلب �أن يخ�ص�صوا املوارد
الب�شرية واملالية ال�لازم��ة ال�ستمرار عمل هذه
ال�سيا�سة بالطريقة التي ميكن �أن يتوقعها منها
املنتفعون و�شركات حمافظ اال�ستثمار.
 .2ينبغي على امل�ستثمرين امل�ؤ�س�سيني الذين يعملون
ب�صفة وك�ل�اء �أن يف�صحوا ع��ن الكيفية التي
يتعاملون بها مع التعار�ض املادي للم�صالح التي
قد ي�ؤثر يف ممار�ستهم حلقوق امللكية الرئي�سية
اخلا�صة با�ستثماراتهم.
قد تكون حوافز املالك الو�سطاء للت�صويت بن�سبة
�أ�سهمهم وممار�سة وظائف امللكية الرئي�سية يف
ظل ظروف معينة ،خمتلفة عن احلوافز املوجودة
لدى املالك املبا�شرين .وقد تكون هذه االختالفات
�أحيا ًنا �سليمة من الناحية التجارية ،ولكنها قد
تن�ش�أ �أحيا ًنا � ً
أي�ضا من تعار�ض يف امل�صالح والتي
تكون ح��ادة ب�صفة خا�صة عندما تكون �إح��دى
امل�ؤ�س�سات الوكيلة هي �إحدى امل�ؤ�س�سات التابعة �أو
املرتبطة مب�ؤ�س�سة مالية �أخري ،وخا�صة �إذا كانت
جمموعة مالية متكاملة.
وعندما تن�ش�أ مثل تلك التعار�ضات يف امل�صالح
من عالقات عمل مادية ،ومثال ذل��ك �أن تكون
قد ن�ش�أت عن طريق اتفاق لإدارة �أم��وال �شركة
حمافظ اال�ستثمار ،ف ��إن مثل ه��ذه التعار�ضات
ينبغي حتديدها والإف�صاح عنها.
ويف نف�س الوقت ،ف�إن امل�ؤ�س�سات ينبغي �أن تف�صح
عن الإج��راءات التي تتخذها كي تقلل �إىل �أدنى
حد من الآث��ار ال�سلبية املحتملة على قدرتها يف
ممار�سة احلقوق الرئي�سية مللكياتها .وقد تت�ضمن
هذه الإج��راءات ف�صل العائد لإدارة ال�صندوق
عن العائد اخلا�ص بحيازة من�ش�آت �أعمال جديدة
نواح �أخرى من امل�ؤ�س�سة.
يف ٍ

ز .ينبغي ت�سهيل ممار�سة كافة امل�ساهمني حلقوق
امللكية ،مب��ا يف ذل��ك امل�ستثمرون امل�ؤ�س�سيني.
�أن ي�ت���ش��اوروا م��ع بع�ضهم ً
بع�ضا فيما يتعلق
باملو�ضوعات باحلقوق الأ�سا�سية للم�ساهمني وف ًقا
للتعريف الوارد يف املبادئ مع بع�ض اال�ستثناءات
ملنع �إ�ساءة اال�ستغالل.
منذ زم��ن ط��وي��ل مت �إدراك �أن��ه يف ال�شركات ذات
امللكيات امل�شتتة ،قد تكون ملكيات امل�ساهمني الأفراد
متناهية ال�صغر م��ن �أ��س�ه��م ال���ش��رك��ات ،بحيث ال
ت�ستدعي تكلفة القيام باتخاذ �إجراء �أو القيام بعمل
ا�ستثمار يف الإ�شراف على الأداء .وف�ضال عن هذا،
ف�إنه �إذا ما قام �صغار امل�ساهمني با�ستثمار موارد يف
مثل هذا النواحي من الن�شاط ،ف�إن الآخرين � ً
أي�ضا
�سينتفعون ب��دون �أن يقدموا �أي �إ�سهام �أو من يطلق
عليهم امل�ستفيدون جما ًنا ( )Free Ridersوهذا
الأثر الذي يعمل على تخفي�ض احلوافز للإ�شراف ،ال
ميثل �سوي م�شكلة �أ�صغر بالن�سبة للم�ؤ�س�سات ،وخا�صة
امل�ؤ�س�سات املالية التي تعمل ب�صفتها وكيلة ،عندما
تتخذ ق��رارًا �إم��ا بزيادة ملكيتها �إىل حجم ملمو�س
يف �شركة منفردة بعينها �أو القيام بب�ساطة بتنويع
ا�ستثماراتها .ومع ذلك ،ف�إن التكاليف الأخرى املتعلقة
باالحتفاظ بن�سبة كبرية من الأ�سهم قد تظل مرتفعة.
ويف كثري من احلاالت يتم منع امل�ستثمرين امل�ؤ�س�سيني
من القيام بذلك ،نظرًا لأنه يتعدى قدراتهم� ،أو لأنه
يتطلب ا�ستثمار ق��در �أك�بر م��ن �أ�صولهم يف �شركة
واح��دة يزيد عما هم مطلوب من احلكمة .وللتغلب
على عدم التنا�سق الذي يحابي التنوع ،ف�إنه ينبغي �أن
ي�سمح لهم ،بل وت�شجيعهم على التعاون وعلى تن�سيق
�أعمالهم و�إجراءاتهم فيما يتعلق برت�شيح وانتخاب
�أع�ضاء جمل�س الإدارة ،وتقدمي مقرتحات لإدراجها
على ج��دول الأع �م��ال ،وعقد جل�سات مباحثات مع
ال�شركة لتح�سني نظام حوكمة ال�شركة .وب�صفة عامة
�أكرث ،ينبغي ال�سماح للم�ساهمني باالت�صال مع بع�ضهم
ً
بع�ضا بدون االلتزام بالر�سميات اخلا�صة بالتوكيالت.
وم��ع ذل ��ك ،ف ��إن��ه ي�ج��ب �إدراك �أن ال �ت �ع��اون بني
امل�ستثمرين ميكن � ً
أي�ضا �أن ي�ستخدم للتالعب يف
الأ�سواق واحل�صول على ال�سيطرة يف �شركة بدون
اخل�ضوع لأي تنظيمات خا�صة بعمليات اال�ستيالء،
وف�ضال عن هذا ،ف�إن التعاون � ً
أي�ضا قد يكون بغر�ض
االلتفاف حول قانون املناف�سة .ولهذا ال�سبب ،ف�إنه
يف بع�ض الدول ،يتم �إما حتديد قدرة امل�ستثمرين

امل�ؤ�س�سيني على التعاون يف ا�سرتاتيجيات الت�صويت
و�إم��ا منع ذلك متامًا .كذلك ف��إن التعاون �إذا مل
يت�ضمن مو�ضوعات خا�صة بال�سيطرة على ال�شركة،
�أو يتعار�ض مع ما مي�س كفاءة الأ�سواق وعدالتها،
فقد ي�ؤدي �إىل ا�ستمرار احل�صول على ما حتققه
امللكية الفعالة من منافع .والإف�صاح ال�ضروري عن
التعاون بني امل�ستثمرين� ،سواء كانوا م�ؤ�س�سيني �أم
غري ذلك ومبا يجب �أن يكون م�صحوبًا بن�صو�ص
متنع ال �ت��داول ل�ف�ترة حم��ددة حتى ميكن جتنب
احتماالت التالعب يف الأ�سواق.
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الأجانب واملحليني يف حوكمة ال�شركات .وال تتناول
�سيا�سات احلكومة يف تنظيم اال�ستثمار الأجنبي
املبا�شر .و�إح��دى الطرق التي ميكن للم�ساهمني
�أن ينفذوا بها حقوقهم هي قدرتهم على اتخاذ
الإجراءات القانونية والإدارية �ضد �إدارة ال�شركة
وجمل�س الإدارة .وقد �أظهرت التجربة �أن �أحد
امل� �ح ��ددات ال��رئ�ي���س�ي��ة ل��درج��ة اح �ت�رام حقوق
امل�ساهم ه��ي م��ا �إذا ك��ان��ت ه�ن��اك ط��رق فعالة
للح�صول على تعوي�ض لل�شكاوي ،وبتكلفة معقولة
وبدون ت�أخري طويل.
كما ت��زداد ثقة م�ستثمري الأقلية عندما يوفر
النظام القانوين �آليات مل�ساهمي الأقلية لرفع
دعاوى قانونية �إذا ما توافرت لديهم �أ�س�س معقولة
لالعتقاد ب��أن حقوقهم قد مت انتهاكها .ويعترب
الن�ص على �آليات التنفيذ هذه من امل�سئوليات
الرئي�سية للم�شرعني واملنظمني.
وهناك بع�ض املخاطر يف �أن النظام القانوين،
ال� ��ذي مي�ك��ن �أي م�ستثمر م��ن حت ��دي ن�شاط
ال�شركة �أم��ام املحاكم ،ق��د ي�صبح طريقا �إىل
الإفراط يف التقا�ضي .ولذا ف�إن كثريا من النظم
القانونية قد �أدخ�ل��ت ن�صو�صا حلماية الإدارة
و�أع�ضاء جمل�س الإدارة �ضد �إ��س��اءة ا�ستغالل
التقا�ضي يف �شكل اختبارات مل��دى كفاية نظام
��ش�ك��اوى امل�ساهمني وال ��ذي يطلق عليه امل�لاذ
الآمن( )Safe harborل�ل�إج��راءات التي
تتخذها �إدارة ال�شركة و�أع�ضاء جمال�س الإدارة
(مثل الأحكام ب�ش�أن من�ش�آت الأعمال) وكذلك
امل�ل�اذ الآم ��ن بالن�سبة للمعلومات ال� ��واردة يف
الإف�صاح .ويف النهاية ،ف�إنه يجب و�ضع توازن بني
ال�سماح للم�ستثمرين بال�سعي نحو احل�صول على
تعوي�ضات عن خمالفة �أو انتهاك حقوق امللكية
وجتنب الإفراط يف التقا�ضي.
وقد وجد كثري من الدول �أن �إج��راءات التقا�ضي
ال�ب��دي�ل��ة ،مثل جل�سات اال��س�ت�م��اع الإداري� ،أو
�إج��راءات التحكيم التي تنظمها هيئات تنظيم
الأوراق املالية �أو اجلهات التنظيمية الأخرى تعترب
و�سيلة تت�سم بالكفاءة حلل املنازعات ،على الأقل
على امل�ستوى الأول.
�أ .ينبغي معاملة كافة امل�ساهمني حملة نف�س طبقة
الأ�سهم معاملة مت�ساوية:
 .1يف ن �ط��اق �أي �سل�سلة رق�م�ي��ة م��ن نف�س
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الطبقة ،ينبغي �أن تكون لكافة الأ�سهم نف�س
احلقوق .وينبغي �أن يتمكن كافة امل�ستثمرين
من احل�صول على املعلومات املتعلقة بكافة
ال�سال�سل وطبقات الأ�سهم قبل �أن يقوموا
بال�شراء .وينبغي �أن تكون �أية تغريات يف حقوق
الت�صويت خا�ضعة ملوافقة تلك الطبقات من
الأ�سهم التي تت�أثر �سلبا نتيجة للتغيري.
�إن �إدارة ال�شركة وجمل�س الإدارة هما �أف�ضل من
يقرر الهيكل الأمثل لر�أ�س مال املن�ش�أة ب�شرط
موافقة امل�ساهمني عليه .وتقوم بع�ض ال�شركات
ب�إ�صدار �أ�سهم ممتازة (�أو �أ�سهم تف�ضيل) يكون
لها حقوق تف�ضيل فيما يتعلق با�ستالم الأرباح من
املن�ش�أة ،ولكن هذه الأ�سهم عادة ما ال تكون لها
حقوق يف الت�صويت .وقد تقوم ال�شركات �أي�ضا
ب�إ�صدار �شهادات م�شاركة �أو �أ�سهم بدون حقوق
ت�صويت ،والتي يتم تداولها ب�أ�سعار تختلف عن
�أ�سعار الأ�سهم ذات ح��ق الت�صويت .وك��ل هذه
الهياكل قد تكون لها فعاليتها يف توزيع املخاطر
واملكاف�آت بطرق يظن �أنها حتقق �أف�ضل م�صلحة
ل�ل���ش��رك��ة ،ك�م��ا حت�ق��ق �أف���ض��ل تكلفة للتمويل.
واملبادئ ال تتخذ �أي موقف بالن�سبة ملبد�أ”�صوت
واحد لل�سهم الواحد”ومع ذلك ،ف�إن كثريا من
امل�ستثمرين امل�ؤ�س�سيني واحتادات امل�ساهمني ت�ؤيد
هذا املبد�أ.
ومي �ك��ن للم�ستثمرين �أن ي�ت��وق�ع��وا �إخ�ط��اره��م
ع��ن حقوقهم يف الت�صويت قبل �إق��دام�ه��م على
اال�ستثمار .ولكن مبجرد قيامهم باال�ستثمار،
ف ��إن حقوقهم ال ينبغي �أن يلحق بها �أي تغيري،
�إال �إذا كانت هناك فر�صة حلملة الأ�سهم ذات
ح��ق ال�ت���ص��وي��ت يف امل �� �ش��ارك��ة يف ه ��ذا ال �ق��رار
واالق�تراح��ات اخلا�صة بتغيري حقوق الت�صويت
ملختلف ال�سال�سل وطبقات الأ�سهم ينبغي �أن تقدم
للح�صول على موافقة اجلمعية العامة للم�ساهمني
وب�أغلبية خا�صة من الأ�سهم ذات حق الت�صويت
يف الأق�سام التي �ستت�أثر بالقرار.
 .2ينبغي حماية م�ساهمي الأقلية من �إ�ساءة
اال�ستغالل التي يقوم بها� ،أو يتم �إج��را�ؤه��ا
مل�صلحة امل�ساهمني �أ�صحاب الن�سب احلاكمة،
والتي يتم القيام بها �سواء ب�شكل مبا�شر �أو غري
مبا�شر ،وينبغي �أن تكون هناك و�سائل فعالة
للإ�صالح ب�شكل فعال.

يف كثري من ال�شركات التي يتم ت��داول �أ�سهمها
يوجد م�ساهم م�سيطر ميلك ن�سبة �ضخمة من
�أ�سهمها .وبينما �أن وج��ود م�ساهم م�سيطر قد
يعمل على تخفي�ض م�شكلة الوكالة عن طريق
الرقابة الل�صيقة ب ��إدارة ال�شركة� ،إال �أن �ضعف
الإطار القانوين والتنظيمي قد ي�ؤدي �إىل �إ�ساءة
ا��س�ت�غ�لال امل���س��اه�م�ين الآخ ��ري ��ن يف ال���ش��رك��ة.
ويالحظ احتمال �إ�ساءة اال�ستغالل عندما ي�سمح
النظام القانوين ،وتقبل الأ�سواق ،قيام امل�ساهمني
امل�سيطرين مب�م��ار��س��ة م�ستوى م��ن ال�سيطرة
والتحكم ال يتنا�سب مع م�ستوى املخاطرة التي
يتحملونها كمالكني ،عن طريق ا�ستغالل و�سائل
قانونية لف�صل امللكية عن ال�سيطرة مثل الهياكل
الهرمية� ،أو تعدد حقوق الت�صويت .وميكن تنفيذ
�إ��س��اءة اال�ستغالل بطرق متنوعة ،مبا يف ذلك
انتزاع منافع خا�صة مبا�شرة عن طريق زي��ادة
امل��رت�ب��ات والأج���ور الإ�ضافية لأع���ض��اء الأ��س��رة
ومعاونيهم املوظفني بال�شركة ،وعمليات التداول
غري ال�سليمة مع الأق��ارب ،والتحيز امل�ستمر يف
القرارات اخلا�صة بالعمل ،والتغيري يف هيكل ر�أ�س
املال عن طريق �إ�صدارات خا�صة للأ�سهم تتحيز
للم�ساهم امل�سيطر.
وب��الإ� �ض��اف��ة �إىل الإف �� �ص��اح ،ف� ��إن �أح ��د الأم ��ور
الرئي�سية يف حماية م�ساهمي الأقلية هو التحديد
الوا�ضح لواجب �إخال�ص �أع�ضاء جمل�س الإدارة
لل�شركة وك��اف��ة امل�ساهمني .وبالفعل ف ��إن �سوء
ا�ستغالل م�ساهمي الأقلية يظهر بدرجة �أكرب يف
تلك الدول التي يت�سم الإطار القانوين والتنظيمي
بها بال�ضعف يف ه��ذه الناحية .وهناك مو�ضوع
خا�ص ،يف بع�ض مناطق االخت�صا�ص الت�شريعي،
حيث ت�سود جمموعات ال�شركات ،وحيث ي�صبح
واج ��ب والء و�إخ�ل�ا� ��ص ع���ض��و جم�ل����س الإدارة
لل�شركة غام�ضا ،بل ويتم تف�سريه على �أنه الوالء
للمجموعة .ويف تلك احل��االت ف��إن بع�ض الدول
تتحرك الآن لل�سيطرة على الآث��ار ال�سلبية لهذا
االجتاه عن طريق الن�ص على �أن العملية التي تتم
مل�صلحة �شركة �أخرى من املجموعة يجب �أن يتم
التعوي�ض عنها بتلقي منفعة مماثلة من ال�شركات
الأخرى يف املجموعة.
وتت�ضمن الن�صو�ص الأخ ��رى ال�شائعة حلماية
م�ساهمي الأقلية ،والتي برهنت على فعاليتها،
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احلقوق اال�ستباقية بالن�سبة لإ�صدارات الأ�سهم،
والأغلبيات اخلا�صة بالن�سبة لبع�ض القرارات
التي يتخذها امل�ساهمون ،و�إمكانية ا�ستخدام
الت�صويت الرتاكمي يف انتخاب �أع�ضاء جمل�س
الإدارة ،ويف بع�ض الظروف املعينة ،قد تتطلب
بع�ض مناطق االخت�صا�ص الت�شريعي� ،أو ت�سمح
للم�ساهمني امل���س�ي�ط��ري��ن ب� ��أن ي �� �ش�تروا باقي
ملكيات الأ�سهم ب�سعر يحدد لل�سهم عن طريق
تقييم م�ستقل .وتت�ضح �أهمية هذا عندما يقرر
امل�ساهمون امل�سيطرون حذف املن�ش�أة من القائمة
امل�سجلة يف البور�صة.
وتت�ضمن الو�سائل الأخ ��رى لتح�سني حقوق
م�ساهمي الأقلية �إقامة دعاوى قانونية ب�ش�أن
امل�شتقات وطبقة الأ�سهم ،ومع وجود الهدف
ال �ع��ام لتح�سني امل���ص��داق�ي��ة ال�سوقية ف ��إن
اختيار وال�صياغة النهائية ملختلف الن�صو�ص
اخل��ا��ص��ة بحماية م�ساهمي الأق�ل�ي��ة تعتمد
بال�ضرورة على الإط ��ار التنظيمي ال�شامل
والنظام القانوين الوطني.
 .3ينبغي �أن يتم الإدالء بالأ�صوات عن طريق
ف ��ارزي �أ� �ص��وات(�أم �ن��اء) �أو مر�شحني لهذا
الغر�ض بطريقة يتم االتفاق عليها مع امل�ستفيد
من ملكية الأ�سهم.
يف بع�ض دول منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية
كان من املعتاد �أن تقوم امل�ؤ�س�سات املالية التي
حتتفظ ب�أ�سهم حل�ساب م�ستثمرين ،بالت�صويت
مبوجب هذه الأ�سهم .كما كان �أحيا ًنا يطلب من
�أمناء احلفظ ،مثل البنوك و�شركات ال�سم�سرة
التي حتتفظ ب��الأوراق املالية حل�ساب عمالئها،
�أن تقوم بالت�صويت بالنيابة عن عمالئها مل�صلحة
�إدارة ال�شركة �إال �إذا مت �إ�صدار تعليمات حمددة
من امل�ساهمني بغري ذلك.
وهناك اجتاه يف دول منظمة التعاون االقت�صادي
والتنمية نحو �إلغاء الن�صو�ص التي متكن م�ؤ�س�سات
احلفظ من الإدالء
تلقائيا ب ��أ� �ص��وات امل�ساهمني .وق��د مت م��ؤخ��را
تعديل القواعد يف بع�ض ال��دول بحيث تتطلب
م��ن م��ؤ��س���س��ات احل�ف��ظ �أن تخطر امل�ساهمني
مبعلومات عن اختياراتهم ب�ش�أن ا�ستخدام حقوق
اخلا�صة بهم .وقد يختار امل�ساهمون �أن يفو�ضوا
ك��ل حقوقهم الت�صويتية �إىل �أم �ن��اء احلفظ.

وب��دال من ذل��ك ،قد يتخري امل�ساهمون �ضرورة
�إخ�ط��اره��م ع��ن كافة املنا�سبات ال�ق��ادم��ة التي
يطلب فيها الت�صويت من جانب امل�ساهمني ،وقد
يقررون الت�صويت ب�أنف�سهم يف بع�ضها ،وتفوي�ض
�أمناء احلفظ يف بع�ضها الآخ��ر .ومن ال�ضروري
�إقامة توازن معقول بني الت�أكيد على عدم �إدالء
�أم�ين احلفظ ب�أ�صوات امل�ساهمني بغ�ض النظر
عن رغبات امل�ساهمني ،وبني عدم حتميل �أمني
احلفظ �أع�ب��اء مفرطة ل�ضمان احل�صول على
موافقة امل�ساهمني قبل قيامه بالت�صويت نيابة
عنهم .ويكفي الإف�صاح للم�ساهم ب�أنه ما مل يتم
تلقي تعليمات منه تفيد العك�س ،ف�إن �أمني احلفظ
�سيقوم بالت�صويت بعدد الأ�سهم مبا يراه متوافقا
مع م�صلحة امل�ساهم.
و تنبغي مالحظة �أن ه��ذا املبد�أ ال ينطبق على
ممار�سة حقوق الت�صويت بوا�سطة الأو�صياء
�أو الأ�شخا�ص الآخ��ري��ن الذين يعملون مبوجب
��ص�لاح�ي��ات ق��ان��ون�ي��ة خ��ا��ص��ة (م �ث��ل  :م�صفي
التفلي�سية ،ومنفذ ق�سمة الرتكة).
و ينبغي �أن تقدم حلاملي �إي�صاالت الإيداع نف�س
احل�ق��وق الكاملة والفر�ص العملية لال�شرتاك
يف حوكمة ال�شركة مثلما تعطي حلملة الأ�سهم
الأ� �ص �ل �ي��ة .وح�ي�ث�م��ا مي�ك��ن لأ� �ص �ح��اب الأ��س�ه��م
املبا�شرين ا�ستخدام التوكيالت ،ف�إن املودع� ،سواء
كان مكتب �إي��داع �أو ما مياثله ،ينبغي �أن يتمكن
حملة �إي���ص��االت الإي���داع م��ن �إ� �ص��دار تعليمات
ت�صويت ملزمة فيما يخت�ص ب�أ�سهمهم التي
يحتفظ بها مكتب الإيداع �أو املودع لديه حل�سابهم.
 .4ينبغي �إلغاء جميع العوائق التي تعرقل عملية
الت�صويت عرب احلدود.
غ��ال�ب��ا م��ا يح�صل امل�ستثمرون الأج��ان��ب على
الأ�سهم التي ميلكونها عن طريق �سال�سل من
ال��و��س�ط��اء .وع ��ادة م��ا يتم االح�ت�ف��اظ بالأ�سهم
يف ح�سابات مع و�سطاء الأوراق املالية ،والتي
حتتفظ ب��دوره��ا بح�سابات م��ع و�سطاء �آخرين
ومكاتب �إي��داع مركزية يف نطاق اخت�صا�صات
ت�شريعية �أخرى ،بينما يكون مقر ال�شركة املقيدة
يف البور�صة يف دولة ثالثة .ومتثل هذه ال�سال�سل
املمتدة عرب احلدود حتديات خا�صة فيما يتعلق
بتحديد حقوق امل�ستثمرين الأجانب يف ا�ستخدام
حقوقهم الت�صويتية ،وعملية االت�صال مع ه�ؤالء

امل�ستثمرين ،ومع ما ي�صاحب ممار�سة الأعمال
التي ال تقدم �سوى فرتة ق�صرية جدا للإخطار،
ف ��إن ذل��ك غالبا ي�ترك وقتا حم��دودا ج��دا للرد
على �إخطار بعقد اجتماع لل�شركة ،والتخاذ قرار
مدرو�س بالن�سبة للمو�ضوعات املعرو�ضة .وهو
م��ا ي ��ؤدي �إىل �صعوبة الت�صويت ع�بر احل��دود.
وينبغي يف الإطار القانوين والتنظيمي �أن يو�ضح
من ال��ذي له احل��ق يف مراقبة حقوق الت�صويت
ع�بر احل��دود وت�سهيل �سل�سلة الإي ��داع �إذا لزم
الأم��ر .وف�ضال ع��ن ه��ذا ،ف ��إن ف�ترات الإخ�ط��ار
ينبغي �أن ت�ضمن للم�ستثمرين الأجانب ح�صولهم
على فر�ص متماثلة ملمار�سة وظائف ملكياتهم
مثل امل�ستثمرين املحليني متاما .ولزيادة ت�سهيل
عملية ت�صويت الأجانب ف��إن القوانني واللوائح
التنظيمية ،ومم��ار��س��ات ال���ش��رك��ات ينبغي �أن
ت�سمح مب�شاركتهم من خالل و�سائل ت�ستفيد من
ا�ستخدام التكنولوجيا الع�صرية احلديثة.
 .5ينبغي �أن ت�سمح العمليات والإج��راءات
اخلا�صة باجتماع اجلمعية العامة لكافة
امل���س��اه�م�ين ب � ��أن ي�ح���ص�ل��وا ع�ل��ى معاملة
مت�ساوية ،وينبغي �أال ت�ؤدي �إجراءات ال�شركة
�إىل زي��ادة �صعوبة �أو زي��ادة تكلفة الإدالء
بالأ�صوات بدون مربر.
�إن احل��ق يف امل�شاركة يف اجتماعات اجلمعية
ال �ع��ام��ة للم�ساهمني م��ن احل �ق��وق الأ��س��ا��س�ي��ة
للم�ساهم .ويف بع�ض الأح��ي��ان ت�سعى �إدارة
ال���ش��رك��ة وامل���س��اه�م��ون امل���س�ي�ط��رون �إىل ع��دم
ت�شجيع امل�ستثمرين غري املالكني لن�سب حاكمة
وامل�ستثمرين الأجانب من حماولة الت�أثري على
�إدارة ال�شركة .وقد قامت بع�ض ال�شركات بفر�ض
ر�سوم على الت�صويت ،وتت�ضمن العوائق الأخرى
منع الت�صويت بالإنابة ،وطلب احل�ضور ال�شخ�صي
يف اجتماعات اجلمعية العامة حتى ميكن الإدالء
بالأ�صوات .وهناك �إجراءات �أخرى قد جتعل من
امل�ستحيل عمليا ممار�سة حقوق امللكية .وقد يتم
�إر��س��ال �أوراق التوكيالت قبل اجتماع اجلمعية
العامة بفرتة ق�صرية جدا ال ت�سمح للم�ساهمني
بالوقت الكايف للتفكري والت�شاور .وهناك كثري
من ال�شركات يف دول منظمة التعاون االقت�صادي
والتنمية ،تبحث يف تطوير و�إيجاد قنوات �أف�ضل
لالت�صاالت وات�خ��اذ ال �ق��رارات مع امل�ساهمني،
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وتلك اجلهود التي تبذلها ال�شركات لإزالة العوائق
امل�صطنعة �أمام امل�شاركة يف اجتماعات اجلمعية
العامة ،الب��د �أن تلقى الت�شجيع ،كما �أن �إط��ار
حوكمة ال�شركة ينبغي �أن يي�سر عملية ا�ستخدام
الت�صويت الإلكرتوين غيابيا.
ب .ينبغي منع التداول بني الداخليني يف ال�شركة
والتداول ال�شخ�صي ال�صوري.
حت��دث �إ� �س��اءة اال��س�ت�غ�لال ع��ن ط��ري��ق ال�ت��داول
ال�شخ�صي ع�ن��دم��ا ي �ق��وم �أ��ش�خ��ا���ص م��ن ذوي
ال�صالت الوثيقة بال�شركة ،مبا يف ذلك امل�ساهمون
امل�سيطرون ،با�ستغالل تلك ال�صالت والعالقات
يف الإ��س��اءة �إىل ال�شركة و�إىل امل�ستثمرين .وملا
كان التداول بني الداخليني ي�ضمن التالعب يف
�أ�سواق ر�أ�س املال ،لذا ف�إنه ممنوع طبقا للوائح
التنظيمية ل�ل�أوراق املالية ،وقانون ال�شركات و/
�أو القانون اجلنائي يف معظم دول منظمة التعاون
االقت�صادي والتنمية ومع ذلك ،جتب الإ�شارة �إىل
�أن��ه منع هذه املمار�سات لي�س مطبقا يف الن�ص
الت�شريعي ،ويف بع�ض احل��االت ال يكون التنفيذ
قويا .وميكن النظر �إىل هذه املمار�سات باعتبارها
ت�شكل انتهاكا للحوكمة اجليدة لل�شركة ،بقدر
خمالفتها ملبد�أ املعاملة املت�ساوية للم�ساهمني.
وت�شدد امل�ب��ادئ على ت�أكيدها ب�أنه من املعقول
�أن يتوقع امل�ستثمرون منع �إ�ساءة اال�ستغالل التي
تتم بوا�سطة �سلطة الداخليني .ويف احلاالت التي
ال مينع فيها الت�شريع ه��ذا اال�ستغالل ال�سيئ
ب�شكل قاطع �أو حيثما ال يكون هناك تنفيذ فعال
للقوانني ،ي�صبح من املهم للحكومات �أن تتخذ
الإجراءات الكفيلة ب�سد تلك الثغرات.
ج .ينبغي �أن يطلب من �أع�ضاء جمل�س الإدارة
والتنفيذيني الرئي�سيني بال�شركة �أن يف�صحوا
ملجل�س الإدارة عما �إذا كانت لهم �سواء ب�شكل
مبا�شر �أم غري مبا�شر� ،أم بالنيابة عن طرف
ثالث �أي م�صلحة مادية �أي عملية �أو مو�ضوع
مي�س ال�شركة بطريق مبا�شر.
يقع على �أع���ض��اء جمل�س الإدارة والتنفيذيني
الرئي�سيني يف ال�شركة ال�ت��زام ب�أخطار جمل�س
الإدارة �إذا ما كانت لديهم �أعمال �أو لهم قرابة
عائلية �أو غريها من العالقات اخلا�صة خارج
ال�شركة ال�ت��ي ق��د ت��ؤث��ر على �سالمة تقديرهم
وحكمهم بالن�سبة لعملية معينة �أو مو�ضوع معني
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تت�أثر به ال�شركة وتت�ضمن هذه العالقات اخلا�صة
قيام �أو�ضاع يرتبط فيها �أع�ضاء جمل�س الإدارة
وكبار التنفيذيني مب�ساهم يتمتع مبركز ميكنه
م��ن مم��ار��س��ة ال���س�ي�ط��رة ع�ل��ى ال���ش��رك��ة .و�إذا
م��ا مت الإع�ل�ان ع��ن امل�صالح امل��ادي��ة امل��وج��ودة
ف ��إن املمار�سة اجليدة تق�ضي ب ��أال ي�شارك هذا
ال�شخ�ص يف �أي قرار يت�ضمن العملية �أو املو�ضوع.
4.4دور أصحاب المصالح في
حوكمة الشركات.
ينبغي يف �إط���ار حوكمة ال�شركة �أن يعرتف
بحقوق �أ�صحاب امل�صالح التي ين�شئها القانون� ،أو
تن�ش�أ نتيجة التفاقيات متبادلة ،و�أن يعمل على
ت�شجيع التعاون الن�شط بني ال�شركات و�أ�صحاب
امل�صالح يف خلق الرثوة ،وفر�ص العمل ،وا�ستدامة
املن�ش�آت ال�سليمة ماليا.

ت�ه�ت��م �إح� ��دى ال �ن��واح��ي ال��رئ�ي���س�ي��ة يف حوكمة
ال�شركات بت�أمني تدفق ر�أ�س املال اخلارجي �إىل
ال�شركات �سواء يف �شكل حقوق ملكية �أو ائتمان.
وتهتم حوكمة ال�شركات ك��ذل��ك ب��إي�ج��اد طرق
لت�شجيع خمتلف �أ�صحاب امل�صالح يف املن�ش�أة
على القيام باال�ستثمار يف ر�أ���س امل��ال الب�شري
وامل� ��ادي اخل��ا���ص ب��امل�ن���ش��أة وف �ق��ا للم�ستويات
االقت�صادية املثلى .والقدرة التناف�سية وجناحها
يف النهاية ما هو �إال نتيجة لعمل الفريق الذي
يج�سد الإ�سهامات املقدمة من خمتلف امل��وارد
التي تت�ضمن  :امل�ستثمرين ،والعاملني ،والدائنني،
واملوردين .وينبغي على ال�شركات �أي�ضا �أن تعرتف
ب�أن �إ�سهامات �أ�صحاب امل�صالح ت�شكل �أحد املوارد
القيمة لبناء �شركات تناف�سية ومربحة .ومن ثم،
ف ��إن امل�صالح طويلة الأج��ل لل�شركات تقت�ضي
�ضرورة تعزيز التعاون املنتج للرثوة بني �أ�صحاب
امل�صالح .وينبغي يف �إط��ار احلوكمة �أن يعرتف
ب��أن م�صالح ال�شركة جتري خدمتها عن طريق
االعرتاف مب�صلحة �أ�صحاب امل�صالح و�إ�سهامهم
يف جناح ال�شركة يف الأجل الطويل.
�أ .يجب اح�ترام �أ�صحاب امل�صالح التي ين�شئها
القانون �أو تكون نتيجة التفاقات متبادلة.
يف ك��اف��ة دول م�ن�ظ�م��ة ال �ت �ع��اون االق �ت �� �ص��ادي
والتنمية ،تن�شئ القوانني حقوق �أ�صحاب امل�صالح
(مثل قوانني العمل ،والأعمال ،والقانون التجاري
وقانون الإع�سار) �أو تن�ش�أ هذه احلقوق عن طريق

عالقات تعاقدية .بل حتى يف النواحي التي ال
يتناول فيها الت�شريع حقوق �أ�صحاب امل�صالح،
ف�إن كثريا من ال�شركات تقدم تعهدات �إ�ضافية
�إىل �أ�صحاب امل�صالح ،كما �أن االهتمام ب�سمعة
ال�شركة ،و�أداء ال�شركة غالبا ما يتطلب االعرتاف
مب�صالح �أكرث ات�ساعا.
ب .عندما يكفل القانون حماية امل�صالح ،ينبغي
�أن تكون لأ�صحاب امل�صلحة فر�صة احل�صول
على تعوي�ض فعال مقابل انتهاك حقوقهم.
ينبغي �أن يكون الإطار القانوين والعملية القانونية
على ق��در م��ن ال�شفافية بحيث ال ي�ف��وق ق��درة
�أ�صحاب امل�صالح على االت�صال واحل�صول على
تعوي�ض عن انتهاك احلقوق.
ج .ينبغي ال�سماح بو�ضع وتطوير �آليات لتعزيز
الأداء من �أجل م�شاركة العاملني.
تعتمد الدرجة التي ي�شارك بها العاملون يف حوكمة
ال�شركة على القوانني واملمار�سات الوطنية ،وقد
تتباين من �شركة �إىل �أخ��رى �أي�ضا .ويف نطاق
حوكمة ال�شركة ،ف�إن �آليات تعزيز الأداء من �أجل
امل�شاركة قد تفيد ال�شركات مبا�شرة �أو ب�شكل غري
مبا�شر من خ�لال ا�ستعداد العاملني ال�ستثمار
مهاراتهم اخلا�صة يف املن�ش�أة .وتت�ضمن �أمثلة
�آليات م�شاركة العاملني  :متثيل العمال يف جمل�س
الإدارة ،وعمليات احلوكمة مثل جمال�س امل�صانع
التي تنظر يف وجهات نظر العاملني و�آرائهم يف
بع�ض القرارات الرئي�سية .وفيما يتعلق ب�آليات
تعزيز الأداء ،ف�إن هناك خطط ملكية العاملني
للأ�سهم �أو �أي��ة �آل�ي��ات �أخ��رى القت�سام الأرب��اح
التي توجد يف كرث من ال��دول .وغالبا ما تكون
خطط املعا�شات � ً
أي�ضا �أحد العنا�صر يف العالقة
بني ال�شركة والعاملني احلاليني وال�سابقني بها.
وعندما تت�ضمن تلك اخلطط �إن�شاء �صندوق
معا�شات م�ستقل ،ف ��إن القائمني عليه يجب �أن
يكونوا م�ستقلني ع��ن �إدارة ال�شركة ويقدمون
ب�إدارة ال�صندوق مل�صلحة جميع امل�ستفيدين منه.
د .عندما ي�شارك �أ�صحاب امل�صالح يف عملية
ح��وك �م��ة ال �� �ش��رك��ات ،ي�ن�ب�غ��ي ال �� �س �م��اح لهم
باحل�صول على املعلومات ذات ال�صلة ،وبالقدر
الكايف ،والتي ميكن االعتماد عليها ،يف الوقت
املنا�سب وعلى �أ�سا�س منتظم.
عندما تن�ص القوانني وتقرر املمار�سات اخلا�صة

5.5اإلفصاح والشفافية
ينبغي يف �إطار حوكمة ال�شركات� ،أن ي�ضمن القيام
بالإف�صاح ال�سليم ال�صحيح يف الوقت املنا�سب عن
كافة املو�ضوعات الهامة املتعلقة بال�شركة ،مبا
يف ذل��ك املركز امل��ايل ،والأداء ،وحقوق امللكية
وحوكمة ال�شركة.

يف معظم دول منظمة ال �ت �ع��اون االق�ت���ص��ادي
والتنمية يتم جمع معلومات �ضخمة� ،سوا ًء ب�صفة
�إلزامية �أو اختيارية عن املن�ش�آت التي يتم تداول
�أ�سهمها علنا واملن�ش�آت ال�ضخمة غري املقيدة
بالبور�صة ،ويتم فيما بعد بثها �إىل نطاق وا�سع من
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بنظم حوكمة ال�شركات قيام �أ�صحاب امل�صالح
بامل�شاركة فيها ،فمن املهم �أن يتمكن �أ�صحاب
امل�صالح من احل�صول على املعلومات الالزمة
لقيامهم مب�سئولياتهم.
ه .ينبغي لأ�صحاب امل�صالح ،مبا يف ذلك �أفراد
العاملني وهيئات متثيلهم� ،أن يتمكنوا من
االت �� �ص��ال مب�ج�ل����س الإدارة ل�ل��إع ��راب عن
اهتمامهم ب�ش�أن املمار�سات غ�ير القانونية
�أو غري الأخالقية ،وينبغي عدم االنتقا�ص �أو
الغ�ض من حقوقهم �إذا ما فعلوا ذلك.
�إن املمار�سات غ�ير الأخ�لاق�ي��ة وغ�ير القانونية
التي يقوم بها موظفو ال�شركة قد ال تنتهك فقط
حقوق �أ�صحاب ال�صالح ولكنها �أي�ضا قد ت�ضر
بال�شركة وم�ساهميها من ناحية ت�أثريها على
�سمعتها وزي��ادة املخاطر بالن�سبة اللتزاماتها
املالية يف امل�ستقبل .وم��ن ثم ف ��إن من م�صلحة
ال���ش��رك��ة وم�ساهميها �أن ي�ت��م �إن �� �ش��اء وو��ض��ع
�إج��راءات ونقاط يتم اللجوء �إليها لل�شكوى من
جانب العاملني� ،سوا ًء ب�صفة �شخ�صية �أم عن
طريق الهيئات التي متثلهم ،و�إعطائهم طريقا
خا�صا مبا�شرا للو�صول �إىل �أح��د الأ�شخا�ص
امل�ستقلني يف جمل�س الإدارة ،وغالبا م��ا يكون
�أحد �أع�ضاء جلنة املراجعة �أو اللجنة الأخالقية
(جلنة ال�سلوكيات)  .وقد �أن�ش�أت بع�ض ال�شركات
وظيفة حمكمِّ ( )Ombudsmanللنظر يف
ال�شكاوى .كما قام كثري من وا�ضعي التنظيمات
�أي�ضا ب�إن�شاء خط تليفون خ�صو�صي وموقع بريد
�إل�ي�ك�تروين لتلقى ال�شكاوى واالدع� ��اءات .وفى
دول �أخ��رى تتوىل هيئات العاملني القيام بهذه
املهام و�إر�سال ال�شكاوى �أو ما يهم العاملني �إىل
ال�شركة ،على �أنه ال ينبغي منع العاملني الأفراد
من القيام� ،أو على الأقل حمايتهم عند القيام،
بذلك مبفردهم.
وعندما ال يتم احل�صول على �إجابة غري وافية على
�شكوى متعلقة مبخالفة للقانون ،ف��إن �إر�شادات
منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية اخلا�صة
باملن�ش�آت متعددة اجلن�سيات ت�شجع العاملني على
تقدمي �شكاواهم ح�سنة النية �إىل ال�سلطة العامة
املخت�صة .وينبغي على ال�شركة االم�ت�ن��اع عن
اتخاذ �أية �إجراءات متحيزة �أو عقابية �ضد �أولئك
العاملني �أو الهيئات املتقدمة بال�شكاوى.

و .ينبغي �أن ي�ستكمل �إطار حوكمة ال�شركات ب�إطار
فعال وكفء للإع�سار ،و�إطار فعال �آخر لتنفيذ
حقوق الدائنني.
يعترب ال��دائ �ن��ون ،ب�صفة خ��ا��ص��ة ،يف الأ� �س��واق
ال���ص��اع��دة م��ن �أ��ص�ح��اب ال�صالح الرئي�سية،
وتعتمد �شروط وحجم ونوع االئتمان املقدم �إىل
املن�ش�آت كبرية على حقوقهم وم��دى تنفيذها.
وغالبا ما تكون ال�شركات ذات ال�سجل اجليد
حلوكمة ال�شركات �أكرث قدرة على اقرتا�ض مبالغ
�أ�ضخم وب�شروط �أكرث متي ًزا عن تلك ال�شركات
ذات ال�سجالت ال�ضعيفة �أو التي تعمل يف �أ�سواق
�أقل �شفافية .ويتباين �إطار �إع�سار ال�شركات تباي ًنا
وا�س ًعا فيما بني الدول .وفى بع�ض الدول عندما
تقرتب ال�شركات من مرحلة الإع�سار ،يفر�ض
الإط ��ار الت�شريعي على مديريها واج��ب العمل
مل�صلحة الدائنني ،الذين قد يلعبون دورًا بار ًزا
يف حوكمة ال�شركة من ه��ذا املنطلق .بينما �أن
لدى دول �أخرى �آليات ت�شجع املدين على الك�شف
يف توقيتات منا�سبة ع��ن امل�ع�ل��وم��ات اخلا�صة
بامل�صاعب التي تواجهها ال�شركة ،حتى ميكن
احل�صول على حل عن طريق التفاهم بني املدين
ودائ�ن��ة .وتتباين حقوق الدائنني يف نطاق يبد�أ
من حاملي ال�سندات امل�ضمونة �إىل دائنني بدون
�ضمانات .وع��ادة ما تتطلب �إج��راءات الإع�سار
�آليات ذات كفاءة لت�سوية م�صالح خمتلف طبقات
ال��دائ�ن�ين وف��ى كثري م��ن مناطق االخت�صا�ص
الت�شريعي يتم الن�ص على حقوق خا�صة كتلك
التي تتم من خالل متويل املدين(Debtor in
 )possessionوالذي يقدم حوافز /حماية
لأموال جديدة تتاح للمن�ش�أة يف حالة الإفال�س.

امل�ستخدمني .وع��ادة ما يطلب الإف�صاح ب�صفة
دورية كل ن�صف �أو ربع �سنة� ،أو حتى ملرات �أكرث
يف حالة وجود تطورات مادية ت�ؤثر يف ال�شركة.
وغال ًبا ما تقوم ال�شركات بعمل �إف�صاح اختياري
بتعدي املتطلبات ،الدنيا للإف�صاح ،ا�ستجابة
لطلب الأ�سواق.
ويعترب وج��ود ن�ظ��ام �إف���ص��اح ق��وى ي�شجع على
ال�شفافية احل�ق�ي�ق��ة� ،أح ��د امل�لام��ح امل�ح��وري��ة
ل�ل�إ��ش��راف على ال�شركات القائم على �أ�سا�س
ال �� �س��وق ،وال� ��ذي ي�ع�ت�بر �أم� � � ًرا رئ�ي���س�ي��ا ل�ق��درة
امل�ساهمني على ممار�سة حقوق ملكياتهم على
�أ�س�س مدرو�سة .وتظهر التجارب يف الدول ذات
�أ�سواق الأ�سهم ال�ضخمة والن�شيطة �أن الإف�صاح
ميكن � ً
أي�ضا �أن يكون �أداة قوية للت�أثري على �سلوك
ال�شركات وحماية امل�ستثمرين .وميكن لنظام
الإف�صاح القوى �أن ي�ساعد على اجتذاب ر�أ�س
املال واملحافظة على الثقة يف �أ�سواق ر�أ�س املال.
وعلى النقي�ض ف�إن �ضعف الإف�صاح واملمار�سات
غري ال�شفافة ميكن �أن ي�سهم يف ال�سلوك غري
الأخالقي ويف �ضياع نزاهة ال�سوق وبتكلفة �ضخمة
لي�ست بالن�سبة لل�شركة وم�ساهميها فح�سب ،بل
ولالقت�صاد يف جمموعه �أي�ضا .ويطلب امل�ساهمون
وامل�ستثمرين االحتماليون الو�صول �إىل معلومات
منتظمة موثوق بها وقابلة للمقارنة بتف�صيالت
كافية عنها ك��ي يق ّوموا م��دى �إ� �ش��راف الإدارة
وبهذا ميكنهم اتخاذ قرارات مدرو�سة عن تقييم
ال�شركة ،وامللكية ،وت�صويت الأ�سهم .وي�ؤدى عدم
كفاية املعلومات �أو عدم و�ضوحها �إىل �إعاقة قدرة
الأ��س��واق على العمل ،وزي��ادة تكلفة ر�أ���س املال،
وين�ش�أ عنه �ضعف يف تخ�صي�ص املوارد.
وي�ساعد الإف�صاح �أي�ضا يف حت�سني فهم اجلمهور
لهيكل ونواحي ن�شاط الن�ش�أة ،و�سيا�سات ال�شركة
و�أدائها فيما يتعلق باملعايري البيئية والأخالقية،
وعالقات ال�شركات مع املجتمعات التي تعمل فيها.
وتعترب �إر� �ش��ادات منظمة التعاون االقت�صادي
والتنمية اخلا�صة باملن�ش�آت متعددة اجلن�سيات،
ذات �صلة يف هذا ال�صدد.
وال يتوقع �أن تفر�ض متطلبات الإف���ص��اح �أي��ة
�أعباء �إدارية �أو تكلفة غري معقولة على املن�ش�آت.
كما ال يتوقع � ً
أي�ضا من ال�شركات �أن تف�صح عن
معلومات ق��د ت�سبب خ�ط��را �أو ت�ه��دد مركزها
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التناف�سي �إال �إذا كان الإف�صاح �ضروريًا لتوفري
املعلومات الكاملة التخاذ القرارات اال�ستثمارية
ولتجنب ت�ضليل امل�ستثمر .وحتى ميكن تقرير ما
هي املعلومات التي ينبغي الإف�صاح عنها كحد
�أدنى ،ف�إن كثري من الدول تطبق فكرة املادية �أو
الأهمية( )Materialityواملعلومات املادية
�أو الهامة ميكن تعريفها ب�أنها املعلومات التي
قد ي ��ؤدى حذفها �أو حتريفها �إىل الت�أثري على
القرارات االقت�صادية التي يتخذها م�ستخدمو
املعلومات.
وت��ؤي��د امل�ب��ادئ الإف���ص��اح يف التوقيت املنا�سب
لكافة التطورات املادية التي تن�ش�أ بني التقارير
الدورية املنتظمة كما ت�ؤيد �أي�ضا بث التقارير يف
نف�س الوقت لكافة امل�ساهمني مبا ي�ضمن املعاملة
املت�ساوية .ويجب على ال�شركات يف حمافظتها
على عالقات وثيقة مع امل�ستثمرين وامل�شاركني يف
ال�سوق �أن تبذل عناية خا�صة لعدم انتهاك هذا
املبد�أ للمعاملة املت�ساوية.
�أ .ينبغي �أن يت�ضمن الإف�صاح ،وال يقت�صر على،
املعلومات التالية:
 .1النتائج املالية ونتائج عمليات ال�شركة.
ت�ع�ت�بر ال �ق��وائ��م امل��ال �ي��ة امل�ع�ت�م��دة م��ن م��راج��ع
احل�سابات والتي تظهر الأداء املايل واملركز املايل
لل�شركة (وتت�ضمن يف معظم الأح��وال ميزانية
ال�شركة ،وقائمة الأرب� ��اح واخل���س��ائ��ر ،وقائمة
التدفقات النقدية وامل�لاح�ظ��ات على القوائم
املالية(من �أك�ثر امل�صادر ا�ستخداما للح�صول
على امل�ع�ل��وم��ات ع��ن ال���ش��رك��ات .وف��ى �صورتها
احلالية ،ف�إن الهدفني الرئي�سني للقوائم امللية هما
متكني القيام بالإ�شراف ال�سليم وتوفري الأ�سا�س
لتقييم الأ�سهم ،كما �أن مناق�شات الإدارة وحتليلها
للعمليات ع��ادة ما تت�ضمنه التقارير ال�سنوية.
وهذه املناق�شات تعترب مفيدة �إىل �أق�صى حد �إذا
ما متت قراراتها جنبا �إىل جنب مع ما ي�صاحبها
من قوائم مالية .ويهتم امل�ستثمرون باملعلومات
التي قد تقلي �ضو ًءا على الأداء امل�ستقبل للمن�ش�أة.
ويجادل البع�ض ب�أن ف�شل احلوكمة غال ًبا ما ميكن
�أن يرتبط بالف�شل يف الإف�صاح عن “ال�صورة
ال�ك��ام�ل��ة “ ،وب�خ��ا��ص��ة ع�ن��دم��ا ي�ت��م ا�ستخدام
البنود اخلارجة عن امليزانية يف توفري �ضمانات
�أو ال�ت��زام��ات مماثلة ب�ين ال�شركات املرتابطة
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م ًعا .ومن ثم ف�إن من املهم �أن يتم الإف�صاح عن
العمليات املتعلقة مبجموعة كاملة من ال�شركات
وفقا للمعايري النوعية الدولية املرتفعة املعرتف
بها ،على �أن تت�ضمن معلومات عن االلتزامات
العار�ضة والعمليات التي تتم خارج امليزانية �إىل
جانب املن�ش�آت لأغرا�ض خا�صة.
� .2أهداف ال�شركة:
بالإ�ضافة �إىل الأهداف التجارية ،يجرى ت�شجيع
ال�شركات �إىل الإف�صاح عن ال�سيا�سات املت�صلة
ب ��أخ�لاق �ي��ات الأع� �م ��ال ،وال�ب�ي�ئ��ة وال���س�ي��ا��س��ات
جت��اه االل �ت��زام��ات ال�ع��ام��ة الأخ� ��رى .وق��د تكون
ه��ذه امل�ع�ل��وم��ات ه��ام��ة بالن�سبة للم�ستثمرين
وامل�ستخدمني الآخ��ري��ن لإج ��راء تقييم �أف�ضل
للعالقات فيما بني ال�شركات واملجتمعات التي
تعمل فيها واخلطوات التي اتخذتها هذه ال�شركات
لتنفيذ �أهدافها.
 .3امللكيات الكربى للأ�سهم وحقوق الت�صويت
�أح��د احلقوق الأ�سا�سية للم�ستثمرين هو حقهم
يف احل���ص��ول على معلومات ع��ن هيكل امللكية
يف املن�ش�آت ،وحقوقهم يف مقابل حقوق املالك
الآخرين .وينبغي �أن ميتد هذا احلق يف احل�صول
على املعلومات� ،إىل معلومات عن هيكل جمموعة
ال�شركات والعالقات فيما بني وحدات املجموعة.
وينبغي �أن ي� ��ؤدى ه��ذا الإف �� �ص��اح �إىل �شفافية
الأه ��داف ،وطبيعة وهيكل املجموعة .وغالبا ما
تتطلب الدول �أن يتم الإف�صاح عن بيانات امللكية
عند تخطى حدود معينة للملكية .وقد يت�ضمن هذا
الإف�صاح بيانات عن كبار حملة الأ�سهم ،وغريهم
ممن ي�سيطرون ،ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر،
�أو قد ي�سيطرون على ال�شركة عن طريق حقوق
ت�صويت خا�صة� ،أو اتفاقات امل�ساهمني� ،أو امللكيات
امل�سيطرة �أو كتل �ضخمة من الأ�سهم �أو عالقات
م�ساهمات �ضخمة متبادلة و�ضمانات متبادلة.
وم��ن �أج ��ل �أغ��را���ض التنفيذ ال�ق��ان��وين ب�صفة
خا�صة ،ولتحديد التعار�ض املحتمل يف امل�صالح،
وعمليات التداول مع الأطراف الغريبة والتداول
ب�ين ال��داخ�ل�ي�ين ،فقد يتطلب الأم ��ر ا�ستكمال
املعلومات ع��ن �سجالت امللكية مبعلومات عن
امل�ستفيدين م��ن امللكيات .وف��ى احل ��االت التي
تكون فيها امللكيات الكربى عن خالل هياكل �أو
ترتيبات و�سيطة ،ينبغي احل�صول على معلومات

عن امل�ستفيدين من امللكيات على الأقل بوا�سطة
ال�سلطات التنظيمية و�أجهزة تنفيذ القانون و/
�أو من خ�لال الإج ��راءات الق�ضائية .وميكن �أن
يكون كتاب منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية :
خيارات للح�صول على ملكية مفيدة ومعلومات عن
الرقابة (Options for obtaining
Beneficial Ownership and
 )control Informationمرج ًعا
مفيدًا وك�أداة للتقييم الذاتي بالن�سبة للدول التي
ترغب يف �ضمان الو�صول �إىل املعلومات ال�ضرورية
عن امللكية املفيدة.
� .٤سيا�سة م �ك��اف ��أة �أع �� �ض��اء جمل�س الإدارة
والتنفيذيني الرئي�سيني ،واملعلومات عن �أع�ضاء
جمل�س الإدارة ،مبا يف ذلك م�ؤهالتهم ،وعملية
االختيار ،واملديرين الآخرين يف ال�شركة ،وما
�إذا كان يتم النظر �إليهم باعتبارهم م�ستقلني.
ويطلب امل�ستثمرين معلومات عن �أع�ضاء جمل�س
الإدارة كال على حدة وعن كبار التنفيذيني �أي�ضا
حتى يقيموا خرباتهم وم��ؤه�لات�ه��م م��ع تقدير
�أي احتماالت لتعار�ض امل�صالح ق��د ت��ؤث��ر على
ح�سن حكمهم على الأم ��ر .وبالن�سبة لأع�ضاء
جمل�س الإدارة ،ف�إن املعلومات ينبغي �أن تت�ضمن
م�ؤهالتهم ،وملكياتهم من الأ�سهم يف ال�شركة،
وع�ضويتهم يف جمال�س �إدارة �أخ ��رى ،وم��ا �إذا
ك��ان ميكن اعتبارهم �أع���ض��اء م�ستقلني .ومن
املهم �أن يتم الإف�صاح عن الع�ضوية يف جمال�س
الإدارة الأخرى لي�س فقط لأنه ي�شري �إىل اخلربة
واحتماالت ال�ضغط على الوقت الذي يواجه ع�ضو
جمل�س الإدارة ،ولكن �أي�ضا لأنه قد يك�شف عن
احتماالت تعار�ض يف امل�صالح ،ويف�صح ب�شفافية
عن درجة االرتباط بني جمال�س الإدارة.
وهناك عدد من املبادئ الوطنية ،بل والقوانني يف
بع�ض احليان ،التي تفر�ض واجبات حمددة على
�أع�ضاء جمل�س الإدارة الذين ميكن اعتبارهم
م�ستقلني ،وفى �أحيان �أخ��رى تو�صى ب�أن �أغلبية
جمل�س الإدارة ينبغي �أن ت �ك��ون م��ن �أع���ض��اء
م�ستقلني .وفى كثري من الدول يكون على املجل�س
�أن يبني الأ�سباب التي من �أجلها ميكن اعتبار
ع�ضو املجل�س م�ستقال .وع�ن��دئ��ذ ي�صبح على
يرا على ال�سوق� ،أن يقرروا ما
امل�ساهمني ،و�أخ� ً
�إذا كانت هذه الأ�سباب مقبولة ولها ما يربرها.
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وقد انتهت دول عديدة �إىل �أن ال�شركات ينبغي
ان تف�صح عن عملية االختيار وخا�صة ما �إذا كان
املجال مفتوحا �أمام املر�شحني .وينبغي توفري هذه
املعلومات مقد ًما التخاذ القرار بوا�سطة اجلمعية
العامة للم�ساهمني �أو على �أ�سا�س م�ستمر �إذا ما
كان قد طر�أ تغيري مادي على املوقف.
وتعترب املعلومات عن مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة
والتنفيذيني � ً
أي�ضا مو�ضوعً ا بهم امل�ساهمني .ويوجه
االهتمام ب�صفة خا�صة �إىل االرتباط بني املكاف�آت
و�أداء ال�شركة .ويتوقع عادة من ال�شركات �أن تف�صح
معلومات عن املكاف�آت لأع�ضاء جمل�س الإدارة
وكبار التنفيذيني حتى ميكن �أن يقوم امل�ستثمرون
بتقييم التكاليف واملنافع لنظم املكاف�آت ،وا�سهم
نظم احلوافز مثل خيارات الأ�سهم ،يف �أداء ال�شركة
وي��زداد النظر �إىل الإف�صاح على �أ�سا�س فردي
(مبا يف ذلك الن�صو�ص اخلا�صة ب�إنهاء اخلدمة
والتقاعد) باعتباره �إح��دى املمار�سات اجليدة،
وقد �أ�صبح الآن مطل ًبا �إلزاميًا مبوجب القانون يف
عدد من ال��دول .ويف هذه احل��االت ،تنادي بع�ض
الت�شريعات بالإف�صاح عما يتقا�ضاه ع��دد معني
ممن يح�صلون على �أعلي املكاف�آت من التنفيذيني،
بينما يقت�صر الأمر يف بع�ضها الآخر على منا�صب
حمددة بعينها.
 .5العمليات املت�صلة ب�أطراف من ال�شركة �أو �أقاربهم.
من الأمور التي يهتم ال�سوق مبعرفتها ما �إذا كانت
�إدارة ال�شركة تتم مع العناية بتحقيق م�صالح
جميع امل�ستثمرين بها.
ومن �أجل هذا ،ف�إن من الأمور الأ�سا�سية بالن�سبة
لل�شركة ،الإف�صاح التام لل�سوق عن العمليات الهامة
املت�صلة ب�أطراف من ال�شركة �أو �أقاربهم� ،سوا ًء
لكل فرد على حدة �أو يف �شكل جممع ،مبا يف ذلك
تلك العمليات التي مت تنفيذها مع �أفراد قريبني �أو
تلك التي مت تنفيذها وفقا ل�شروط ال�سوق العادية.
وفى عدد من مناطق االخت�صا�ص الت�شريعي �أ�صبح
ه��ذا بالفعل من املتطلبات القانونية .والأط��راف
القريبة ميكن �أن تت�ضمن املن�ش�آت التي ت�سيطر
على� ،أو التي حتت ال�سيطرة امل�شرتكة مع ،ال�شركة.
وكبار امل�ساهمني مبا يف ذل��ك �أع�ضاء عائالتهم
وكبار العاملني يف �إدارة ال�شركة .وغالبا ما تكون
العمليات التي ت�ضم كبار امل�ساهمني (�أو �أقاربهم
من ذوى القرابة الل�صيقة  ٠٠٠ال��خ) هي �أ�صعب

ن��وع من العمليات .وف��ى بع�ض الت�شريعات ،يلزم
امل�ساهمون الذين ميلكون حدًا �أدنى يبلغ  % 5من
�إجمايل ال�سهم بالإبالغ عما يقومون به من عمليات
تداول .وتت�ضمن متطلبات الإف�صاح طبيعة العالقة
�إذا كانت هناك �سيطرة ،وطبيعة ومبلغ العمليات
بني الأط��راف القريبة ،فرمبا كان البد من فر�ض
االلتزام على امل�ستفيد كي يخطر جمل�س الإدارة
بالعملية ،والذي عليه بدوره �أن يف�صح عنها لل�سوق.
�إال �أن ه��ذا ال يعفى املن�ش�أة م��ن املحافظة على
الإ�شراف اخلا�ص بها ،والذي يعترب �أحد الأعمال
الهامة التي يقوم بها جمل�س الإدارة.
 .6عوامل املخاطرة املتوقعة.
يحتاج م�ستخدمو امل�ع�ل��وم��ات امل��ال�ي��ة ،وكذلك
امل�شاركون يف ال�سوق �إىل معلومات عن املخاطر
املادية املتوقعة التي قد تت�ضمنها تلك املعلومات،
املخاطر اخلا�صة بال�صناعة �أو املناطق اجلغرافية
التي تعمل فيها ال�شركة ،واخلا�صة باالعتماد على
ال�سلع ،وخم��اط��ر الأ� �س��واق املالية مب��ا يف ذلك
�أ�سعار الفوائد وخماطر العملة ،واملخاطر املت�صلة
بامل�شتقات ،وبعمليات التداول خ��ارج امليزانية،
واملخاطر املت�صلة بااللتزامات البيئية.
وال تتوقع املبادئ �أن يتم الإف�صاح عن املعلومات
بتف�ضيل �أكرب مما هو �ضروري لإعطاء معلومات
كاملة للم�ستثمرين عن املخاطر املادية واملتوقعة
بالن�سبة للمن�ش�أة .ويحقق الإف�صاح عن املخاطر
�أكرب قدر من الفعالية عندما يكون حمددًا طبقا
لل�صناعة املعينة مو�ضع البحث .ويتزايد اعتبار
الإف�صاح عن نظام رقابة و�إدارة املخاطر ك�إحدى
املمار�سات اجليد.
 .7املو�ضوعات اخلا�صة بالعاملني و�أ�صحاب
امل�صالح الآخرين.
يجرى ت�شجيع ال�شركات ،بل و�إلزامها يف بع�ض
ال� ��دول ،على ت�ق��دمي معلومات ع��ن املو�ضوعات
الرئي�سية املت�صلة بالعاملني و�أ�صحاب امل�صالح
الآخرين التي ت�ؤثر ب�شكل مادي يف �أداء ال�شركة .وقد
يت�ضمن الإف�صاح العالقات بني الإدارة والعاملني،
وال�ع�لاق��ات م��ع �أ�صحاب امل�صالح الآخ��ري��ن مثل
الدائنني واملوردين واملجتمعات املحلية.
إف�صاحا مكثفا عن املعلومات
وتتطلب بع�ض الدول � ً
اخلا�صة باملوارد الب�شرية .ومن املمكن �أن ي�ؤدى
الإف�صاح عن �سيا�سات امل��وارد الب�شرية ،مثل

برامج تنمية وتدريب املوارد الب�شرية ،ومعدالت
االح�ت�ف��اظ بالعاملني ،وخطط ملكية العاملني
لأ�سهم ال�شركة� ،إىل توفري معلومات هامة عن
ن�ق��اط ال�ق��وة التناف�سية لل�شركة بالن�سبة �إىل
امل�شاركني يف ال�سوق.
 .8هياكل و�سيا�سات احلوكمة ،وب�صفة خا�صة،
ما يحتويه �أي نظام �أو �سيا�سة حلوكمة ال�شركة
والعمليات التي يتم تنفيذها مبوجبها.
ينبغي �أن تقوم ال�شركات بالإخطار عن ممار�ساتها
يف حوكمة ال�شركات ،وفى عدد من الدول� ،أ�صبح
ه��ذا الإف���ص��اح الآن مطلبا �إل��زام�ي��ا كجزء من
التقارير النظامية .وفى كثري من ال��دول ،يجب
على ال�شركات �أن تنفذ جمموعة مبادئ حوكمة
ال�شركات التي و�ضعتها �أو وافقت عليها ال�سلطة
املخت�صة بقيد الأ�سهم ،مع تقدمي التقارير عنها
على �أ��س��ا���س “االلتزام �أو التف�سري “ ويعترب
الإف�صاح عن هياكل و�سيا�سات احلوكمة اخلا�صة
بال�شركة ،وخا�صة ما يتعلق بتق�سيم ال�سلطة بني
امل�ساهمني والإدارة و�أع�ضاء جمل�س الإدارة من
الأم��ور الهامة لتقييم حومة ال�شركة .ولتحقيق
ال�شفافية ،ف�إن الإج��راءات اخلا�صة باجتماعات
امل�ساهمني ينبغي �أن ت�ضمن الإح�صاء والت�سجيل
ال�سليم للأ�صوات ،مع الإع�لان عن النتيجة يف
الوقت املنا�سب امل�ضبوط.
ب .ينبغي �إع ��داد املعلومات والإف �� �ص��اح عنها
طبقا للم�ستويات النوعية املرتفعة للمحا�سبة.
والإف�صاح املايل وغري املايل.
من املتوقع �أن يعمل تطبيق معايري ذات م�ستوى
مرتفع النوعية على �إح��داث حت�سني جوهري يف
قدرة امل�ستثمرين على الإ�شراف على ال�شركة من
خالل تقدمي تقارير ميكن الوثوق بها ومقارنتها،
وحت�سني النظرة �إىل �أداء ال�شركة .وتعتمد نوعية
املعلومات �إىل درج��ة كبرية على املعايري التي
يجرى بنا ًء عليها جمع املعلومات والإف�صاح عنها.
وت��دع��م امل �ب��ادئ و��ض��ع م�ع��اي�ير ع��ال�ي��ة النوعية
ومعرتف بها دوليا ،ميكن �أن تعمل على حت�سني
ال�شفافية و�إم�ك��ان�ي��ة م�ق��ارن��ة ال �ق��وائ��م املالية
والتقارير املالية الأخرى فيما بني الدول .وينبغي
�أن يتم و��ض��ع ه��ذه املعايري م��ن خ�لال عمليات
مفتوحة وم�ستقلة وعلنية تت�ضمن القطاع اخلا�ص
والأطراف الأخرى املهتمة مثل االحتادات املهنية
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واخلرباء امل�ستقلني.
ومي�ك��ن حتقيق امل�ع��اي�ير املحلية ذات النوعية
املرتفعة ع��ن ط��ري��ق جعلها متنا�سقة م��ع �أح��د
املعايري املحا�سبية الدولية امل�ع�ترف بها ،وفى
كثري من ال��دول ،يطلب من ال�شركات املقيدة �أن
ت�ستخدم هذه املعايري.
ج .ينبغي القيام مبراجعة خارجية �سنوية م�ستقلة
بوا�سطة م��راج��ع م�ستقل ،ك��فء م��ؤه��ل حتى
ميكنه �أن يقدم ت�أكيدات خارجة مو�ضوعية
ملجل�س الإدارة وامل�ساهمني ب�أن القوائم املالية
متثل ب�صدق املركز امل��ايل و�أداء ال�شركة يف
كافة النواحي املادية والهامة.
بالإ�ضافة �إىل ��ض��رورة اعتماد القوائم املالية
واع�ت�ب��اره��ا مت�ث��ل ب�شكل م�ع�ق��ول امل��رك��ز امل��ايل
لل�شركة ،ف��إن تقرير املراجعة ينبغي �أن ي�شمل
�أي�ضا ر�أ ًي��ا ب�ش�أن الطريقة التي مت بها �إعدادها
وتقدميها .وينبغي �أن ي�سهم هذا يف حت�سني بيئة
الرقابة يف ال�شركة.
وق��د �أدخ��ل كثري م��ن ال��دول �إج���راءات لتح�سني
ا� �س �ت �ق�ل�ال امل ��راج� �ع�ي�ن وت �� �ش��دي��د ق��اب�ل�ي�ت�ه��م
للم�ساءلة �أم ��ام امل���س��اه�م�ين .وي �ق��وم ع��دد من
ال ��دول بت�شديد �إ� �ش��راف امل��راج �ع��ة م��ن خ�لال
من�ش�أة م�ستقلة .وبالفعل ف ��إن مبادئ �إ�شراف
املراجع(Principles of Auditor
 )Oversightال �ت��ي �أ� �ص��درت �ه��ا املنظمة
الدولية للجان الأوراق املالية يف عام ،2002
تن�ص على �أن الإ�شراف الف ّعال للمراجع يت�ضمن
ب�صفة عامة ،من بني �أ�شياء �أخرى� ،آليات “...
لتبني �أن �أي هيئة ،تعمل للم�صلحة العامة تقوم
بتوفري الإ�شراف على النوعية والتنفيذ واملعايري
الأخالقية امل�ستخدمة يف منطقة االخت�صا�ص
الت�شريعي وكذلك مراجعة نوعية بيئات الرقابة
“ و»...يطلب من املراجعني �أن يكونوا خا�ضعني
لنظام هيئة �إ�شراف للمراجعة تكون م�ستقلة عن
مهنة املراجعة� .أو� ،إذا ما كانت هيئة للمراجعة
تعمل كهيئة �إ�شرافية ،فينبغي �أن تخ�ضع هي
لإ�شراف هيئة م�ستقلة « .ومن املرغوب يف هذا
النوع من هيئة �إ�شراف املراجع �أن تعمل للم�صلحة
العامة ،ويكون بها عدد كاف من الأع�ضاء ،ولديها
نظام �أ�سا�سي منا�سب يبني امل�سئوليات وال�سلطات.
ومتويل ك��اف حتى ال تكون حتت �سيطرة مهنة
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املراجعة ،و�أن تقوم تنفيذ تلك امل�سئوليات.
ويتزايد �شيوع التو�صية با�ستخدام املراجعني
اخلارجيني من قبل جلنة مراجعة م�ستقلة تابعة
ملجل�س الإدارة� ،أو ما يعادلها ،على �أن يتم التعيني
الفعلي بوا�سطة تلك اللجنة� /أو م��ا يعادلها
�أو م��ن جانب امل�ساهمني مبا�شرة وف�ضال عن
هذا ،ف�إن املنظمة الدولية للجان الأوراق املالية
( )IOSCOتقرر يف مبادئ ا�ستقالل املراجع
ودور حوكمة ال�شركات يف الإ�شراف على ا�ستقالل
امل��راج��ع (Principles of Auditor
Independence and the Role
of corporate Governance
in monitoring an Auditor’s
 )Independenceان معايري ا�ستقالل
امل��راج��ع ينبغي �أن تن�شئ �إط��ار م�ب��ادئ ،يدعمه
م��زي��ج م��ن امل�م�ن��وع��ات ،وال �ق �ي��ود ،وال�سيا�سات
والإج � ��راءات الأخ ��رى ون��واح��ي الإف �� �ص��اح ،كما
يتناول على الأقل التهديدات التالية لال�ستقالل:
امل�صلحة ال�شخ�صية ،واال�ستعرا�ض ال��ذات��ي،
والدفاع ،واالعتياد والإكراه بالتهديد “.
وغالبا ما يتم حتديد جلنة املراجعة� ،أو ما يعادلها
باعتبارها توفر الإ� �ش��راف على ن��واح��ي ن�شاط
املراجعة الداخلية ،كما ينبغي �أي�ضا تكليفها
بالإ�شراف على العالقات ال�شاملة مع املراجعني
اخلارجيني مبا يف ذلك طبيعة اخلدمات الأخرى
بخالف املراجعة – التي يقدمها املراجع لل�شركة.
وقد ي�ؤدى تقدمي املراجعني اخلارجيني لهذا النوع
من اخلدمات –غري املتعلقة باملراجعة – �إىل
�إف�ساد ا�ستقاللهم وقد يت�ضمن قيامهم مبراجعة
م��ا يعملونه ه��م �شخ�صيا .وللتعامل م��ع هذه
احل��واف��ز املنحرفة التي ق��د تن�ش�أ ،فقد �أ�صبح
عدد من الدول ينادى الآن بالإف�صاح عن املبالغ
املدفوعة للمراجعني اخلارجيني مقابل اخلدمات
غري املتعلقة باملراجعة .وتت�ضمن �أمثلة الن�صو�ص
الأخ� ��رى ال �ت��ي ي �ق��وم ع�ل��ى �أ��س��ا��س�ه��ا ا�ستقالل
املراجعني ما يلي :احلظر التام �أو التحديد ال�شديد
فيما يتعلق بطبيعة الأعمال غري املتعلقة باملراجعة
التي ميكن �أن يقوم بها املراجعون لعمالئهم الذين
ي ��ؤدون لهم �أعمال املراجعة ،التغيري الإلزامي
للمراجعني (�إما بتغيريهم ك�شركاء �أو يف بع�ض
الأحيان تغيري �شركة املراجعة) �أو فر�ض حظر

م�ؤقت على ا�ستخدام املراجع ال�سابق من جانب
ال�شركة التي متت مراجعتها ،ومنع املراجعني �أو
�أقاربهم من لعب دور مايل يف ال�شركة �أو القيام
ب ��أي من�صب �إداري يف ال�شركات التي يقومون
مبراجعتها .وبع�ض الدول تتخذ �إج��را ًء تنظيم ًيا
�أكرث مبا�شرة وذلك بتحديد ن�سبة مئوية للدخل
الذي ميكن للمراجعني �أن يح�صلوا عليه مقابل
الأع �م��ال بخالف امل��راج�ع��ة ،م��ن عميل حم��دد،
�أو حتديد الن�سبة املئوية الإجمالية م��ن دخل
املراجعني التي ميكن �أن يح�صلوا عليها من عميل
واح��د .و�أح��د املو�ضوعات التي �أث�يرت يف بع�ض
مناطق االخت�صا�ص الت�شريعي تتعلق باحلاجة
�إىل �ضمان كفاءة مهنة املراجعة .وفى كثري من
احل ��االت ت�ك��ون ه�ن��اك عملية ت�سجيل ل�ل�أف��راد
للت�أكد من م�ؤهالتهم ،ويتطلب ه��ذا ،مع ذلك،
احلاجة �إىل تدعيمه عن طريق التدريب امل�ستمر
والإ�شراف على اخلربة العملية ل�ضمان م�ستوى
�سليم من الكفاءة املهنية.
د .ينبغي على املراجعني اخلارجيني �أن يكونوا
قابلني للم�ساءلة واملحا�سبة �أم��ام امل�ساهمني
وعليهم واجب بالن�سبة لل�شركة هو �أن يقوموا
مبمار�سة كافة ما تقت�ضيه العناية والأ�صول
املهنية يف عملية املراجعة.
بقيام جلنة مراجعة م�ستقلة �أو ما يعادلها تابعة
ملجل�س الإدارة بالتو�صية با�ستخدام املراجعني
على �أن يتم تعيينهم �إما عن طريق هذه اللجنة �أو
ما يعادلها �أو بوا�سطة اجلمعية العامة للم�ساهمني
مبا�شرة ،باعتبارها �إح��دى املمار�سات اجليدة
نظرا لأنها تو�ضح �أن املراجعني اخلارجيني ينبغي
�أن يكونوا قابلني للم�ساءلة �أمام امل�ساهمني .كما
�أنها �أي�ضا ت�ؤكد على �أن املراجعني اخلارجيني
عليهم واجب العناية املهنية الواجبة جتاه ال�شركة
ولي�س جتاه �أي فرد �أو جمموعة من مديري ال�شركة
الذين قد يتعاملون معهم فيما يتعلق ب�أعمالهم.
ه .ينبغي يف قنوات بث املعلومات �أن توفر فر�صة
مت�ساوية ويف التوقيت املنا�سب مع كفاءة التكلفة
مل�ستخدمي املعلومات ذات ال�صلة.
ميكن �أن تكون قنوات بث املعلومات على نف�س
درجة �أهمية ما حتتويه هذه املعلومات ذاتها .ومع
�أن الإف�صاح عن املعلومات غالبا ما ين�ص عليه يف
الت�شريعات ،ف�إن حفظ املعلومات و�إمكان الو�صول
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6.6مسئوليات مجلس اإلدارة
ينبغي يف �إط���ار حوكمة ال�شركات �أن ي�ضمن
التوجيه والإر����ش���اد اال�سرتاتيجي لل�شركة،
وحما�سبة جمل�س الإدارة عن م�سئوليته �أم��ام
ال�شركة وامل�ساهمني.

هناك تباين يف هياكل و�إجراءات جمل�س الإدارة،
��س��واء يف داخ��ل �أو فيما ب�ين ال ��دول يف منظمة
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�إليها قد يكون �أم��را معقدا ومكلفا .وقد حت�سن
حفظ التقارير القانونية بدرجة كبرية يف بع�ض
ال��دول بوا�سطة نظم احلفظ الإل�ك�تروين وطرق
ا�ستعادة البيانات .وتتحرك بع�ض الدول الآن يف
اجت��اه املرحلة التالية عن طريق جتميع وتكامل
م�صادر املعلومات عن ال�شركات ،مبا يف ذلك
حفظ ملفات امل�ساهمني .وتوفر �شبكة الإنرتنت
وغريها من تكنولوجيات املعلومات الفر�صة لبث
املعلومات .وقامت بع�ض ال��دول بو�ضع ن�صو�ص
ل�ل�إف���ص��اح امل�ستمر (غ��ال�ب��ا م��ا ي�ت��م تقريرها
بوا�سطة القانون �أو عن طريق قواعد القيد) التي
تت�ضمن �إف�صاحا دوري��ا ،و�إف�صاحا م�ستمرا �أو
جاريا يجب توفريه على �أ�سا�س فوري عند الطلب.
و فيما يتعلق بالإف�صاح امل�ستمر �أو اجلاري ،ف�إن
املمار�سة اجليدة تنادي بالإف�صاح “ العاجل”
عن التطورات املادية الهامة� ،سواء �أك��ان هذا
يعني “ ب�أ�سرع ما ميكن” �أم كان يعني يف خالل
ع��دد �أق�صى حم��دد من الأي��ام .وتقدم املنظمة
الدولية للجان الأوراق املالية ( )ioscoيف
امل �ب��ادئ اخل��ا��ص��ة ب ��إع��داد ال�ت�ق��اري��ر بوا�سطة
املن�ش�آت املفيدة عن الإف�صاح امل�ستمر والتطورات
املادية بيانا عن املبادئ امل�شرتكة عن الإف�صاح
امل�ستمر وال�ت�ط��ورات امل��ادي��ة وال�ه��ام��ة بالن�سبة
لل�شركات املقيدة.
و .ينبغي ا�ستكمال �إطار حوكمة ال�شركات مبنهج
فعال يتناول وي�شجع على تقدمي التحليالت
�أو امل�شورة عن طريق املحللني ،وال�سما�سرة،
ووكاالت التقييم والت�صنيف وغريها ،واملتعلقة
بالقرارات التي يتخذها امل�ستثمرون ،بعيدا
عن �أي تعار�ض هام يف امل�صلحة قد ي�ؤدي �إىل
الإ�ضرار بنزاهة ما يقومون به من حتليل �أو ما
يقدمونه من م�شورة.
بالإ�ضافة �إىل طلب مراجعني م�ستقلني �أكفاء،
وت�سهيل بث املعلومات يف الوقت امل�ضبوط ،ف�إن
عددا من الدول قد اتخذت خطوات ل�ضمان نزاهة
هذه املهن ونواحي الن�شاط التي ت�ستخدم كمو�صل
للتحليل والن�صائح �إىل ال�سوق .وهذه الو�سائط
�إذا ما كانت تعمل بحرية بعيدا عن التناق�ضات
مع النزاهة ،ف�إنها ميكن �أن تلعب دورا هاما يف
توفري حوافز لل�شركات وجمال�س �إداراتها لأتباع
ممار�سات جيدة حلوكمة ال�شركات.

وم��ع ذل��ك ،فقد ث��ار القلق ب���ش��أن م��ا ظهر من
دالئ��ل على �أن تناق�ض امل�صالح غالبا ما ين�ش�أ
وقد ي�ؤثر يف ال��ر�أي وطريقة احلكم على الأمور.
وقد يكون هذا هو احلال عندما يكون من يقدم
امل�شورة ي�سعى �أي�ضا �إىل تقدمي خدمات �أخرى �إىل
ال�شركة املعنية� ،أو حيثما تكون له �أي�ضا م�صلحة
م��ادي��ة مبا�شرة يف ال�شركة �أو يف مناف�سيها.
وهذا االهتمام يحدد بعدا �شديد ال�صلة بعملية
الإف���ص��اح وال�شفافية ال�ت��ي ت�ستهدف املعايري
املهنية ملحللي بحوث �سوق الأوراق املالية ،ووكاالت
الت�صنيف االئتماين وبنوك اال�ستثمار وغريها.
وت�شري التجارب يف نواحي �أخ��رى �إىل �أن احلل
الأف�ضل هو طلب الإف�صاح التام عن تناق�ضات
امل �� �ص��ال��ح ،وال�ك�ي�ف�ي��ة ال �ت��ي ت�خ�ت��اره��ا امل�ن���ش��أة
للتعامل معها� .أم��ا ما هو مهم ب�صفة خا�صة،
فهو الإف�صاح عن الكيفية التي ت�ضع بها املن�ش�أة
هيكل احلوافز للعاملني بها حتى تلغي احتماالت
التناق�ض يف امل�صالح .والإف�صاح يف هذه النواحي
ي�سمح للم�ستثمرين ب ��أن يحكموا على املخاطر
ال�ت��ي تت�ضمنها ،والتحيز املحتمل يف امل�شورة
واملعلومات .وق��د قامت املنظمة الدولية للجان
الأوراق املالية بو�ضع بيانات عن املبادئ اخلا�صة
باملحللني ووكاالت الت�صنيف االئتماين.
(ب�ي��ان املنظمة ال��دول�ي��ة للجان الأوراق املالية
عن املبادئ اخلا�صة بتعار�ض امل�صالح ملحللي
الأوراق املالية املعرو�ضة للبيع ،وب�ي��ان اللجنة
ال��دول �ي��ة ل�ل�ج��ان الأوراق امل��ال �ي��ة ع��ن امل �ب��ادئ
اخل��ا� �ص��ة ب �ن��واح��ي ن���ش��اط وك� ��االت الت�صنيف
االئ �ت �م��اين (IOSCO Statement of

التعاون االقت�صادي والتنمية .وتوجد يف بع�ض
ال ��دول جمال�س �إدارة ذات طبقتني حيث يتم
الف�صل بني الوظيفة الإ�شرافية والوظيفة الإدارية
ليقوم بكل منهما جمل�س خمتلف .وع ��ادة ما
يكون يف هذه النظم “جمل�س �إدارة �إ�شرايف “
يتكون من �أع�ضاء جمال�س �إدارة غري تنفيذيني،
“ وجمل�س �إدارة �إداري “ يتكون ب�أكمله من
التنفيذيني .وهناك دول �أخ��رى بها جمال�س “
موحدة “ ،ت�ضم كال من �أع�ضاء جمل�س الإدارة
من التنفيذيني وغري التنفيذيني .ويف بع�ض الدول
هناك �أي�ضا جهاز �إ�ضايف – بحكم القانون –
لأغ��را���ض املراجعة .ويق�صد باملبادئ �أن تكون
عامة بالدرجة الكافية لتطبيقها على �أي هيكل
ملجل�س الإدارة ،ال��ذي يعهد �إليه بوظائف حكم
املن�ش�أة والإ� �ش��راف على �إدارت �ه��ا .وم��ع قيامه
بتوجيه �إ�سرتاتيجية ال�شركة ،ف�إن جمل�س الإدارة
م�سئول ب�صفة رئي�سية عن الإ�شراف على الأداء
الإداري ،وحتقيق عائد منا�سب للم�ساهمني،
مع منع تعار�ض امل�صالح وحتقيق ال�ت��وازن بني
الطلبات املتناف�سة على ال�شركة .وحتى ميكن
ملجال�س الإدارة �أن تفي مب�سئولياتها ب�شكل فعال،
ف�إنها يجب �أن تكون ق��ادرة على ممار�سة حكم
مو�ضوعي وم�ستقل .و�إح��دى امل�سئوليات الهامة
الأخرى ملجل�س الإدارة هي الإ�شراف على النظم
التي تو�ضع ل�ضمان قيام ال�شركة ب�إطاعة القوانني
املطبقة مبا فيها قوانني ال�ضرائب ،واملناف�سة
والعمل ،والبيئة ،وت�ساوي الفر�ص ،وال�صحة.
ويف بع�ض ال��دول وجدت ال�شركات �أن من املفيد
الن�ص بو�ضوح والتحديد الدقيق للم�سئوليات التي
يتوالها جمل�س الإدارة ،وتلك التي تتوالها �إدارة
ال�شركة وتخ�ضع للم�ساءلة ب�ش�أنها.
وجمل�س الإدارة لي�س خا�ضعا للم�ساءلة �أم��ام
ال�شركة وم�ساهميها فح�سب ،ولكن �أي�ضا عليه
واج� ��ب ب��ال�ع�م��ل ل�ت�ح�ق�ي��ق �أف �� �ض��ل م���ص��احل�ه��م.
وبالإ�ضافة �إىل هذا ،ف�إنه يتوقع من جمال�س الإدارة
�أن ت�أخذ يف ح�سبانها ،و�أن تتعامل ب�شكل عادل مع،
اهتمامات �أ�صحاب امل�صالح الآخرين مبا يف ذلك
م�صالح العاملني ،والدائنني ،والعمالء ،واملوردين،
واملجتمعات املحلية .وتعترب مراعاة املعايري البيئية
واالجتماعية ذات �صلة يف هذا ال�صدد.
�أ .ينبغي على �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أن يعملوا
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على �أ�سا�س من املعلومات الكاملة ،وبح�سن
النية ،مع العناية الواجبة ،ومبا يحقق �أف�ضل
م�صلحة لل�شركة وامل�ساهمني.
يف بع�ض الدول ،يطلب من جمل�س الإدارة قانونا
�أن يعمل مل�صلحة ال�شركة� ،آخ ��ذا يف اعتباره
م�صالح امل�ساهمني والعاملني وم�صلحة اجلمهور.
و�أن يعمل مبا يحقق �أف�ضل م�صلحة لل�شركة وال
ينبغي �أن ي�سمح للآخرين باالعتداء على حقوق
�إدارة ال�شركة.
و يذكر املبد�أ عن�صرين رئي�سني لواجب وكالة �أع�ضاء
جمل�س الإدارة هما  :واجب العناية وواجب الوالء.
ويتطلب واجب العناية قيام �أع�ضاء جمل�س الإدارة
بالعمل ب�ن��ا ًء على �أ�سا�س م��ن املعلومات الكاملة،
بح�سن نية ،م��ع العناية ال�لازم��ة وااله�ت�م��ام .ويف
بع�ض مناطق االخت�صا�ص الت�شريعي هناك معيار
مرجعي وهو ال�سلوك الذي ميار�سه ال�شخ�ص الر�شيد
ب�شكل معقول يف الأح��وال املماثلة .ويف كافة مناطق
االخت�صا�ص الت�شريعي تقريبا ،ف�إن واجب العناية ال
ميتد �إىل �أخطاء التقدير يف الأعمال ،طاملا مل يت�سم
�سلوك �أع�ضاء جمل�س الإدارة بالإهمال ال�شديد ،ومت
اتخاذ قرار مع العناية واالهتمام الالزمني ...الخ.
ويدعو املبد�أ �أع�ضاء جمل�س الإدارة �إىل العمل على
�أ�سا�س معلومات كاملة .وتف�سر املمار�سة اجليدة
ذلك معناه �أنه ينبغي االلتزام بالتعليمات والقوانني
�سليمة �أ�سا�سا و�أن الدور الإ�شرايف الرئي�سي ملجل�س
الإدارة يقوم على �أ�سا�سها معززا باملبادئ .ويف كثري
من مناطق االخت�صا�ص الت�شريعي �أ�صبح هذا املبد�أ
يعترب فعال �أح��د عنا�صر واج��ب العناية ،بينما يف
بع�ضها الآخر يتم ا�شرتاطه يف لوائح الأوراق املالية،
واملعايري املحا�سبية...الخ .وواجب الوالء ذو �أهمية
رئي�سية ،نظرا لأن على �أ�سا�سه يقوم التنفيذ الفعال
للمبادئ الأخرى الواردة يف هذه الوثيقة التي تت�صل
 ،على �سبيل املثال ،باملعاملة املت�ساوية للم�ساهمني،
والإ�شراف على معامالت الأط��راف القريبة وذات
ال�صلة ،و�إن�شاء �سيا�سة ملكاف�آت كبار التنفيذيني
و�أع�ضاء جمل�س الإدارة .ومن املبادئ الرئي�سية �أي�ضا
لأع�ضاء جمل�س الإدارة الذين يعملون يف نطاق هيكل
جمموعة من ال�شركات حتى لو كانت ال�شركة حتت
�سيطرة من�ش�أة �أخرى ،ف�إن واجب الوالء لع�ضو جمل�س
الإدارة يقت�صر على والئه لل�شركة ولكافة م�ساهميها،
وال ميتد �إىل ال�شركة امل�سيطرة على املجموعة.
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ب� .إذا ما كانت قرارات جمل�س الإدارة �ست�ؤثر يف
خمتلف جمموعات امل�ساهمني يطرق خمتلفة،
ف� ��إن ع�ل��ى جمل�س الإدارة �أن ي�ع��ام��ل كافة
امل�ساهمني معاملة عادلة.
ينبغي عدم النظر �إىل جمل�س الإدارة عند قيامه
بواجباته ،كما ال ينبغي عليه العمل باعتباره جتمعا
لأفراد ميثلون جمموعات وم�صالح خمتلفة .وبينما
قد يتم يف الواقع انتخاب �أو تعيني �أع�ضاء جمل�س
الإدارة بوا�سطة م�ساهمني معينني (ويف بع�ض
الأح�ي��ان يعار�ضهم �آخ ��رون) ف ��إن �أح��د ال�سمات
املهمة لعمل املجل�س هو �أن �أع�ضاء املجل�س عند
قيامهم مب�سئولياتهم يعملون على تنفيذ واجباتهم
بطريقة مت�ساوية جتاه كافة امل�ساهمني .ويعترب
تقرير ه��ذا امل�ب��د�أ ذا �أهمية خا�صة عند وج��ود
م�ساهمني م�سيطرين ميكنهم من الناجية الواقعية
اختيار كافة �أع�ضاء جمل�س الإدارة.
ج .ينبغي على جمل�س الإدارة �أن يطبق معايري
�أخالقية عالية .وينبغي �أي�ضا �أن ي�أخذ يف االعتبار
م�صالح واهتمامات �أ�صحاب امل�صالح الآخرين.
�إن على جمل�س الإدارة دورًا رئي�سي يف �إر�ساء
اجلو الأخالقي يف ال�شركة.لي�س فقط مبا يقوم به
املجل�س ذاته من �إجراءات و�إمنا �أي�ضا عن طريق
تعيني والإ� �ش��راف على التنفيذيني الرئي�سيني
وبالتايل على الإدارة ب�صفة عامة .و�إتباع املعايري
الأخالقية العالية هو يف الأجل الطويل مل�صلحة
ال�شركة كو�سيلة تعطيها امل�صداقية وجتعلها �أهال
للثقة ،لي�س فقط يف عملياتها اليومية ،ولكن �أي�ضا
بالن�سبة اللتزاماتها طويلة الأجل .وقد وجد كثري
من ال�شركات� ،أنه لتو�ضيح �أهداف جمل�س الإدارة
وجلعلها قابلة للتنفيذ العملي ،فمن املفيد و�ضع
د�ساتري �أخالقية و�سلوكية تقوم ،من بني �أ�شياء
�أخرى ،على �أ�سا�س املعايري املهنية و�أحيانا على
�أ�سا�س قواعد �سلوكية �أكرث �شموال .وهذا الأخري
ق��د يت�ضمن ال�ت��زام ال�شركة اختياريا (مب��ا يف
ذلك ال�شركات التابعة لها) بااللتزام ب�إر�شادات
منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية للمن�ش�آت
متعددة اجلن�سية (OECD Guidelines
)for Multinational Enterprises
ال �ت��ي تعك�س امل �ب��ادئ الأرب��ع��ة ال �ت��ي يت�ضمنها
�إع�لان منظمة العمل الدولية عن حقوق العمال
الأ� �س��ا� �س �ي��ة (ILO Declaration on

 )Fundamental Labor Rightsوتعمل
اللوائح التي تطبق على ال�شركة ب�أكملها باعتبار
م�ع�ي��ارا ل�سلوك ك��ل م��ن جمل�س الإدارة وكبار
التنفيذيني ،وت�ضع الإط��ار للممار�سة التقدير
واحل�ك��م عند التعامل م��ع خمتلف املجموعات
وامل�صالح املتباينة واملتعار�ضة يف �أغلب الأحيان.
وعلى الأقل ،ف�إن الد�ستور الأخالقي يتعدى نطاق
االلتزام بالقانون ،الذي ينبغي �أن يكون دائما �أحد
املتطلبات الأ�سا�سية.
د .ينبغي على جمل�س الإدارة �أن يقوم بوظائف
رئي�سية معينة ،تت�ضمن :
 .1ا�ستعرا�ض وتوجيه �إ�سرتاتيجية ال�شركة،
وخطط العمل الرئي�سية ،و�سيا�سة املخاطر،
واملوازنات التقديرية ،وخطط العمل ال�سنوية،
وو� �ض��ع �أه� ��داف الأداء ،وم��راق �ب��ة التنفيذ،
و�أداء ال�شركة ،مع الإ�شراف على امل�صروفات
الر�أ�سمالية الرئي�سية ،وعمليات اال�ستحواذ،
والتخلي عن اال�ستثمار.
تعترب �سيا�سة املخاطر� ،إح��دى النواحي متزايدة
الأهمية بالن�سبة لعمل جمل�س الإدارة ،والتي لها
�صلة وثيقة ب�إ�سرتاتيجية ال�شركة .وتت�ضمن هذه
ال�سيا�سات حتديدا لأنواع ودرجات املخاطر التي
ترحب ال�شركة بقبولها يف �سبيل حتقيق �أهدافها.
ومن ثم فهي من الإر�شادات �شديدة الأهمية لإدارة
ال�شركة التي يجب عليها �إدارة املخاطر ملواجهة
القدر املرغوب من املخاطر بالن�سبة لل�شركة.
 .2الإ� �ش��راف على فعالية ممار�سات حوكمة
ال�شركة و�إجراء التغريات �إذا لزم الأمر.
يت�ضمن الإ�� �ش ��راف ع�ل��ى احل��وك�م��ة م��ن جانب
جمل�س الإدارة قيامه �أي�ضا باال�ستعرا�ض امل�ستمر
لهيكل ال�شركة بحيث يت�أكد �أن هناك خطوطا
وا�ضحة مل�ساءلة الإدارة يف جميع �أنحاء التنظيم.
وب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ا� �ش�تراط ال�ق�ي��ام ب��الإ� �ش��راف
والإف �� �ص��اح ع��ن حوكمة ال�شركة وممار�ساتها
على �أ�سا�س منتظم ،فقد حترك عدد من الدول
للتو�صية �أو حتى لاللتزام القانوين بقيام جمل�س
الإدارة بعمل تقييم ذات ��ي لأدات� ��ه �إىل جانب
ا�ستعرا�ض �أداء ك��ل ع�ضو يف جمل�س الإدارة
على حدة وكذلك �أداء رئي�س جمل�س الإدارة /
التنفيذي الرئي�سي لل�شركة(.)CEO
 .3اخ �ت �ي��ار ،وحت��دي��د م �ك��اف ��آت وم��رت �ب��ات،
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والإ� �ش��راف على كبار التنفيذيني بال�شركة،
وا�ستبدالهم� ،إذا لزم الأمر ،مع الإ�شراف على
تخطيط تداول املنا�صب.
يف نظم جمل�س الإدارة ذي الطبقتني ،يكون
املجل�س الإ�شرايف م�سئوال �أي�ضا عن تعيني املجل�س
الإداري الذي ي�ضم عادة معظم كبار التنفيذيني
يف ال�شركة.
 .4م��راع��اة ال�ت�ن��ا��س��ب ب�ين م �ك��اف ��آت كبار
التنفيذيني و�أع�ضاء جمل�س الإدارة وم�صالح
ال�شركة وامل�ساهمني يف الأجل الطويل.
يف عدد متزايد من ال��دول يعترب من املمار�سات
اجليدة ملجل�س الإدارة قيامه بو�ضع والإف�صاح عن
بيان ب�سيا�سة للمكاف�آت واملرتبات تغطي �أع�ضاء
جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني يف ال�شركة .ويحدد
بيان ال�سيا�سة العالقة بني املكاف�آت والأداء ،كما
يت�ضمن معايري للقيا�س ت�ؤكد على امل�صالح طويلة
الأج��ل لل�شركة التي تفوق االع�ت�ب��ارات ق�صرية
الأجل .وب�صفة عامة ف�إن بيانات ال�سيا�سة متيل
نحو و�ضع �شروط لدفع مكاف�آت لأع�ضاء جمل�س
الإدارة عند قيامهم بنواحي ن�شاط و�أعمال تخرج
عن نطاق عمل املجل�س ،مثل تقدمي اال�ست�شارات.
كما �أن�ه��ا غالبا م��ا حت��دد �أي�ضا ال�شروط التي
يجب مراعاتها من جانب �أع�ضاء جمل�س الإدارة
وكبار التنفيذيني ب�ش�أن حيازة والإجتار يف �أ�سهم
ال�شركة ،والإجراءات التي يجب �إتباعها عند فتح
و�إعادة ت�سعري اخليارات .ويف بع�ض الدول ،تغطي
ال�سيا�سة �أي�ضا املدفوعات التي تقدم �إىل املوظف
التنفيذي عند نهاية التعاقد.
و م��ن املمار�سات اجل�ي��دة يف ع��دد متزايد من
ال��دول �إن�شاء جلنة خا�صة تابعة ملجل�س الإدارة
ويكون �أغلب �أو جميع �أع�ضائها جمل�س الإدارة
امل�ستقلني .،وت�ت��ويل ه��ذه اللجنة عقود التعيني
اخلا�صة ب�أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار املوظفني
التنفيذيني .وهناك � ً
أي�ضا اقرتاحات ب�إن�شاء جلنة
مكاف�آت ت�ستبعد التنفيذيني الذين يعمل كل منهم
يف جلنة تتعامل مع الآخرين ،مما قد ي�ؤدي �إىل
تعار�ض يف امل�صالح.
� .5ضمان ال�شفافية يف عملية تر�شيح وانتخاب
جمل�س الإدارة التي يجب �أن تتم ب�شكل ر�سمي.
هذه املبادئ تعمل على ت�شجيع امل�ساهمني للقيام
ب��دور ن�شط يف تر�شيح وانتخاب �أع�ضاء جمل�س

الإدارة .وعلى جمل�س الإدارة دور �أ�سا�سي يجب
�أن يلعبه بحيث يتم احرتام هذه النواحي اخلا�صة
بعملية الرت�شيح واالنتخاب� .أوال ،ف�إن الإجراءات
الفعلية للرت�شيح قد تختلف فيما بني الدول ،ف�إن
جمل�س الإدارة �أو جلنة الرت�شيح عليهما م�سئولية
خا�صة يف الت�أكد من �أن الإج ��راءات املو�ضوعة
تتمتع بال�شفافية واالح�ت�رام .ثان ًيا �أن جمل�س
الإدارة الب��د �أن يكون له دور رئي�سي يف حتديد
الأع�ضاء املحتملني ملجل�س الإدارة والذين تتوافر
ل��دي��ه امل�ع��رف��ة اجل �ي��دة ،وال �ك �ف��اءات واخل�ب�رات
الالزمة ال�ستكمال املهارات القائمة واملوجودة
يف جمل�س الإدارة ،ومن تتح�سن احتماالت القيمة
امل�ضافة �إىل ال�شركة .وينادي عديد من الدول
ب�إجراء عملية بحث مفتوحة متتد �إىل نطاق وا�سع
من الأ�شخا�ص.
 .6رقابة و�إدارة �أي تعار�ض حمتمل يف م�صالح
�إدارة ال���ش��رك��ة ،و�أع �� �ض��اء جمل�س الإدارة
وامل�ساهمني ،مب��ا يف ذل��ك �إ� �س��اءة ا�ستخدام
�أ� �ص��ول ال�شركة و�إ� �س��اءة ا�ستغالل عمليات
الأطراف ذات �صلة القرابة.
�إن �إح ��دى ال��وظ��ائ��ف املهمة ملجل�س الإدارة هي
الإ�شراف على نظم الرقابة الداخلية التي تغطي
عملية �إع��داد التقارير املالية ،وا�ستخدام �أ�صول
ال�شركة ،و�أن يحتاط �ضد عمليات ال�ت��داول التي
ت�شرتك فيها �أط ��راف ذات �صلة ق��راب��ة .وه��ذه
الوظائف �أحيا ًنا يعهد بها �إىل املراجع الداخلي،
الذي ينبغي �أن يحافظ على ات�صاله املبا�شر مبجل�س
الإدارة .ونظ ًرا لأن عددًا �آخر من موظفي ال�شركة
يعتربون م�سئولني � ً
أي�ضا كامل�ست�شار القانوين مثال
ف�إنهم ينبغي �أن يحافظوا على م�سئولية الإخطار
املبا�شر متامًا مثل املراجع الداخلي.
وم��ن امل�ه��م بالن�سبة ملجل�س الإدارة عند قيامه
مب�سئوليته يف الرقابة الإ�شرافية �أن ي�شجع عمليات
الإخ� �ط ��ار ع��ن ال���س�ل��وك غ�ير الأخ�ل�اق ��ي  /غري
القانوين بدون اخلوف من العقاب .وينبغي �أن يكون
وجود الد�ستور الأخالقي لل�شركة عامال م�ساعدًا
لهذه العملية .ويف عدد من ال�شركات يتم تكليف
جلنة املراجعة �أو جلنة خا�صة لل�سلوك الأخالقي
للعمل كنقطة ات�صال للعاملني الذين يرغبون يف
الإبالغ عن قلقهم بالن�سبة لبع�ض الت�صرفات غري
الأخالقية �أو غري القانونية ،التي قد ت��ؤدي � ً
أي�ضا

�إىل الغ�ض من نزاهة التقارير املالية.
� .7ضمان نزاهة ح�سابات ال�شركة ونظم �إعداد
قوائمها املالية مبا يف ذلك املراجعة امل�ستقلة،
مع �ضمان وج��ود نظم �سليمة للرقابة ،وعلى
وجه اخل�صو�ص وجود نظم الإدارة املخاطر،
والرقابة املالية ،ورقابة العمليات ،وااللتزام
بالقانون واملعايري ذات ال�صلة.
�إن �ضمان ن��زاه��ة النظم الأ�سا�سية للأخطار
والإ��ش��راف تتطلب من جمل�س الإدارة �أن ي�ضع
و�أن يعمل على تنفيذ خطوط وا�ضحة للم�سئولية،
وللم�ساءلة يف كافة �أنحاء التنظيم .و�سيحتاج
جمل�س الإدارة � ً
أي�ضا �إىل �ضمان وج��ود �إ�شراف
منا�سب و�سليم من جانب الإدارة العليا .و�إحدى
الطرق للقيام بذلك هي من خالل نظام املراجعة
الداخلية التي تقدم تقاريرها مبا�شرة �إىل جمل�س
الإدارة .ويف بع�ض مناطق االخت�صا�ص الت�شريعي،
ويعترب من املمار�سات اجليدة قيام املراجعني
الداخليني بتقدمي تقاريرهم �إىل جلنة مراجعة
م�ستقلة تتبع جمل�س الإدارة �أو ما يعادلها ،وهي
� ً
أي�ضا م�سئولة ع��ن �إدارة العالقة ب�ين املراجع
اخلارجي ،وهو ما ي�سمح ب�إعطاء رد متنا�سق من
جمل�س الإدارة .وينبغي � ً
أي�ضا �أن يعترب املمار�سات
اجليدة قيام اللجنة �أو ما يعادلها بالنظر يف،
و�إخطار املجل�س عن معظم ال�سيا�سات املحا�سبية
أ�سا�سا للتقارير املالية .وعلى �أية حال
التي تعترب � ً
ف�إن جمل�س الإدارة ينبغي �أن يحتفظ بامل�سئولية
النهائية ل�ضمان نزاهة نظم التقارير.
ك�م��ا ي�ت��م ن�صح ال���ش��رك��ات ب� ��أن تن�شئ ب��رام��ج
و�إج ��راءات داخلية لت�شجيع االل�ت��زام بالقوانني
ال�سارية ،واللوائح واملعايري املطبقة مبا يف ذلك
الن�صو�ص اخل��ا��ص��ة ب�ت�ج��رمي ر� �ش��وة املوظفني
ال��ر��س�م�ي�ين الأج��ان��ب ال �ت��ي يطلب م��ن منظمة
التعاون االقت�صادي والتنمية �أن ت�صدرها يف
�شكل « اتفاق منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية
ملكافحة الر�شوة (OCED Anti-bribery
 )Conventionوالإج��راءات املر�سومة للحد
من الأ�شكال الأخ��رى للر�شوة والف�ساد .وف�ضال
عن هذا ،ف�إن االلتزام يجب �أن ميتد �إىل القوانني
واللوائح الأخ��رى مثل تلك التي نتناول الأوراق
املالية واملناف�سة والعمل و�شروط الأمان .و�ستكون
برامج االلتزام هذه هي التي متثل � ً
أي�ضا الأ�سا�س
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ال��ذي يقوم عليه الد�ستور الأخ�لاق�ي��ة لل�شركة.
وم��ن �أج��ل حتقيق الفعالية ف ��إن هيكل احلوافز
الحتياجات العمل ينبغي �أن يكون متواف ًقا مع
املعايري الأخالقية واملهنية لها ،حتى تتم مكاف�أة
االلتزام بهذه القيم بينما تتم مواجهة انتهاكات
القوانني والنظم بنتائج حتت على الإقالع عنها �أو
بالعقوبات .وينبغي �أن متتد برامج االلتزام � ً
أي�ضا
�إىل ال�شركات التابعة �إذا �أمكن ذلك.
 .8الإ�شراف على عمليات الإف�صاح واالت�صاالت.
يجب على جمل�س الإدارة �أن يقرر بو�ضوح وظائف
وم�سئوليات جمل�س الإدارة و�إدارة ال�شركة .ويف بع�ض
ال�شركات يوجد الآن موظف لعالقات اال�ستثمار يقدم
تقاريره مبا�شرة �إىل جمل�س الإدارة.
ه .ينبغي على جمل�س الإدارة �أن يكون قادرًا على ممار�سة
احلكم املو�ضوعي امل�ستقل على �شئون ال�شركة.
حتى ميكن ملجل�س الإدارة �أن ميار�س واجباته يف
الإ�شراف على �أداء �إدارة ال�شركة ،ومنع تعار�ض
امل�صالح وحتقيق التوازن بني املطالب املتناف�سة
ع�ل��ى ال���ش��رك��ة ،ف� ��إن م��ن الأم� ��ور الأ��س��ا��س�ي��ة �أن
يكون جمل�س الإدارة ق��ادرًا على ممار�سة حكم
مو�ضوعي .ويعني هذا يف املقام الأول اال�ستقالل
واملو�ضوعية فيما يتعلق ب� ��إدارة ال�شركة مب��ا له
من �آثار هامة علي تكوين وهيكل جمل�س الإدارة.
وعادة ما يتطلب ا�ستقالل جمل�س الإدارة يف هذه
الأحوال وجود عدد كاف من �أع�ضاء جمل�س الإدارة
امل�ستقلني عن �إدارة ال�شركة .ويف عدد من الدول
التي تتبع نظم جمل�س الإدارة ذي الطبقة الواحدة،
ف�إن مو�ضوعية جمل�س الإدارة وا�ستقالل عن �إدارة
ال�شركة قد يتدعمان بف�صل دور الرئي�س التنفيذي
عن رئي�س جمل�س الإدارة �أو يف حالة اجلمع بينهما،
يتم ذلك عن طريق تكليف �أحد املديرين الرئي�سني
غري التنفيذيني ،بالدعوة �إىل �أو رئا�سة اجتماعات
لأع�ضاء جمل�س الإدارة اخلارجيني .ويعترب الف�صل
بني املن�صبني من املمار�سات اجليدة ،نظ ًرا لأنه
ميكن �أن ي�ساعد على حتقيق ت��وازن منا�سب بني
ال�سلطات ،ويزيد من املحا�سبة عن امل�سئولية،
ويعمل على حت�سني ط��اق��ة جمل�س الإدارة على
اتخاذ قرارات م�ستقال عن �إدارة ال�شركة .كذلك
ف�إن تعيني مدير رئي�سي يعترب � ً
أي�ضا من املمار�سات
اجل�ي��دة البديلة يف بع�ض مناطق االخت�صا�ص
الـعـدد � 25سبتمرب 2011م

الت�شريعي .وهذه الآليات ميكن �أن ت�ساعد � ً
أي�ضا
علي �ضمان ارتفاع ج��ودة حوكمة ال�شركة وعلى
قيام جمل�س الإدارة بوظائفه بطريقة فعالة .ويف
بع�ض ال��دول ،قد يقوم مب�ساعدة رئي�س جمل�س
الإدارة� ،أو املدير الرئي�سي� ،سكرتري لل�شركة .ويف
حالة نظم جمل�س الإدارة ذي الطبقتني ،ينبغي
النظر فيما �إذا كانت حوكمة ال�شركة �ستت�أثر �إذا
ما كان هناك تقليد ب�أن يتويل رئي�س جمل�س الإدارة
الأدن ��ى من�صب رئي�س جمل�س الإدارة للمجل�س
الإ�شرايف عند تقاعده.
وتعتمد الطريقة التي قد تتدعم بها مو�ضوعية
جمل�س الإدارة � ً
أي�ضا على هيكل امللكية يف ال�شركة.
�إذا تكون للم�ساهم امل�سيطر �سلطات �ضخمة يف
تعيني جمل�س الإدارة و�إدارة ال�شركة .ومع ذلك،
ف�إنه يف هذه احلالة ،يظل جمل�س الإدارة يحمل
م�سئولية الوكالة عن ال�شركة وكافة م�ساهميها مبا
يف ذلك م�ساهمي الأقلية.
ويتطلب التنوع يف هياكل جمال�س الإدارة ،و�أمناط
امللكية يف خمتلف الدول �أ�ساليب خمتلفة لتناول
م�س�ألة مو�ضوعية جمل�س الإدارة .ويف كثري من
الأح��وال تتطلب املو�ضوعية �أن يكون هناك عدد
ك��اف من �أع�ضاء جمل�س الإدارة غري العاملني
يف ال�شركة �أو يف �أي من ال�شركات التابعة لها،
و�أال تكون له �صلة وثيقة بال�شركة �أو �إدارتها من
خ�لال وج��ود ارتباطات عائلية �أو اقت�صادية �أو
غريها .وهذا ال مينع امل�ساهمني من �أن ي�صبحوا
�أع�ضاء يف جمل�س الإدارة .ويف بع�ض الأح��وال
الأخ� ��رى ،يحتاج الأم ��ر �إىل ت��أك�ي��د اال�ستقالل
عن امل�ساهمني امل�سيطرين �أو �أي جهة م�سيطرة
�أخ� ��رى ،وخ��ا��ص��ة �إذا ك��ان��ت احل �ق��وق ال�سابقة
مل�ساهمي الأق�ل�ي��ة �ضعيفة وك��ان��ت فر�صهم يف
احل�صول على التعوي�ض والإ�صالح حمدودة .وقد
�أدي هذا �إىل �أن تنادي كل من الأعراف والقانون،
يف بع�ض مناطق االخت�صا�ص الت�شريعي ،ب�أن
يكون بع�ض �أع�ضاء جمل�س الإدارة م�ستقلني عن
امل�ساهمني امل�سيطرين ،وميتد ه��ذا اال�ستقالل
بحيث ال يكونوا ممثلني لهم �أو تكون لهم عالقات
بعمل وثيقة بهم .ويف ح��االت �أخ��رى ،ف��إن بع�ض
الأطراف م�صل الدائنني ميكن � ً
أي�ضا �أن ميار�سوا
قدرًا كب ًريا من النفوذ .وعندما يكون هناك طرف

يتمتع مبركز خا�ص ميكنه من ممار�سة نفوذ على
ال�شركة ،ينبغي �أن تكون � ً
أي�ضا اختبارات م�شددة
ل�ضمان احلكم املو�ضوعي ملجل�س الإدارة.
ولتعريف �أع�ضاء جمل�س الإدارة امل�ستقلني ،فقد
قامت بع�ض املبادئ الوطنية حلوكمة ال�شركات
بتحديد عدد من االفرتا�ضات التف�صيلية لعدم
اال�ستقالل والتي كث ًريا ما توجد يف ا�شرتاطات
القيد يف البور�صات .وبينما �أن و�ضع ال�شروط
ال�ضرورية ،يف هيئة معايري “ �سلبية “ حتدد متى
“ ال “ يعترب ال�شخ�ص م�ستقال .له فائدته ف�إن
ا�ستكمال ذلك ب�أمثلة “ �إيجابية “ للخ�صائ�ص
التي ت�ؤدي �إىل زيادة احتماالت اال�ستقالل الفعال.
و�أع�ضاء جمل�س الإدارة امل�ستقلون ميكنهم �أن
ي�سهموا ب�شكل كبري يف عملية اتخاذ القرارات
يف جمل�س الإدارة .وميكن �أن تكون لهم �آراء
مو�ضوعية بالن�سبة لتقييم �أداء جمل�س الإدارة
و�إدارة ال�شركة .وف�ضال عن هذا ،ف�إنه ميكنهم �أن
يلعبوا دورا هاما يف بع�ض النواحي التي قد تختلف
فيها م�صالح �إدارة ال�شركة وال�شركة وم�ساهميها
مثل حتديد مكاف�آت التنفيذيني ،وخطط تداول
ال�سلطة ،والتغريات يف ال�سيطرة على ال�شركة،
وال��دف��اع��ات �ضد عمليات اال�ستيالء ،وعمليات
اال�ستحواذ ال�ضخمة ،ووظيفة املراجعة .وحتى
ميكن لهم �أن يلعبوا ه��ذا ال��دور الرئي�سي ف�إن
من املرغوب �أن تقوم جمال�س الإدارة بالإعالن
عمن يعتربونه ع�ضوا م�ستقال وعن املعيار الذي
ا�ستخدم يف هذا احلكم.
 .1ينبغي �أن تنظر جمال�س الإدارة يف تكليف
عدد من �أع�ضاء جمل�س الإدارة من غري موظفي
ال�شركة ذوي ال �ق��درة على مم��ار��س��ة احلكم
امل�ستقل ،للقيام ب��امل�ه��ام ال�ت��ي يحتمل وج��ود
تعار�ض يف امل�صالح بها .و�أمثلة تلك امل�سئوليات
الرئي�سية هي � :ضمان نزاهة القوائم والتقارير
املالية وغري املالية ،وا�ستعرا�ض عمليات التداول
مع الأط ��راف ذات القرابة ،وتر�شيح �أع�ضاء
ملجل�س الإدارة والوظائف التنفيذية الرئي�سية،
وحتديد مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة.
غالبا ما تكون م�سئولية التقارير املالية وحتديد
امل �ك��اف ��آت وامل��رت �ب��ات وللرت�شيح ل�ل��وظ��ائ��ف هي
م�سئولية جمل�س الإدارة جمتمعا ،والأع���ض��اء

منذ ب��داي��ة �صدورها يف ع��ام  ،1999حظيت
م�ب��ادئ منظمة ال�ت�ع��اون االق�ت���ص��ادي والتنمية
ب �� �ش ��أن ح��وك�م��ة ال �� �ش��رك��ات ،ب��اع�ت�راف ال�ع��امل
ب��أ��س��ره باعتبارها نقطة قيا�س دول �ي��ة جل��ودة
حوكمة ال�شركات .ومت ا�ستخدامها بحما�س من
جانب احلكومات ،ووا�ضعي اللوائح التنظيمية
وامل�ستثمرين ،وال�شركات وامل�ساهمني �سواء يف
الدول الأع�ضاء �أو يف الدول غري الأع�ضاء مبنظمة
التعاون االقت�صادي والتنمية ،وق��د واف��ق على
�إتباعها منتدى اال�ستقرار املايل(Financial
 )Stability Forumباعتبارها �أحد املعايري
الإثنى ع�شر من معايري النظم املالية ال�سليمة
(Standards for Sound Financial
 )Systemsوالغر�ض من املبادئ هو امل�ساعدة
يف تقييم وحت�سني الإط��ار القانوين والتنظيمي،
وامل�ؤ�س�سي الذي ي�ؤثر يف حوكمة ال�شركات .كما
�أنها �أي�ضا تقدم �إر� �ش��ادات لبور�صات الأوراق
امل��ال�ي��ة ،وامل�ستثمرين ،وال���ش��رك��ات �إىل جانب
�آخرين ممن لهم دورا يف عملية تطوير حوكمة
جيدة لل�شركات.
و ينبغي النظر �إىل املبادئ باعتبارها وثيقة حية
وه��ذه ال�صياغة املعدلة �أخ��ذت يف االعتبار ما
حدث من تطورات منذ عام  ،1999وتت�ضمن
ع��دي�دًا م��ن التعديالت الهامة .وق��د ا�ستفادت
عملية امل��راج�ع��ة ك�ث�يرا م��ن امل �� �ش��اورات العامة
املكثفة .وقد وافقت ال��دول الأع�ضاء يف منظمة
التعاون االقت�صادي والتنمية على هذه ال�صياغة
املعدلة للمبادئ يف � 22أبريل 2004م.
و لأي تعليقات �أو �أ�سئلة �أو مقرتحات ب�ش�أن منظمة
ال�ت�ع��اون االق�ت���ص��ادي والتنمية ب���ش��أن حوكمة
ال�شركات يرجى االت�صال بق�سم �شئون ال�شركات
مبنظمة التعاون االقت�صادي على العنوان التايل :

مبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بشأن حوكمة الشركات 2004م

امل�ستقلون مبجل�س الإدارة ميكنهم �أن يقدموا ت�أكيدا
�إ�ضافيا للم�شاركني يف ال�سوق ب�أن م�صاحلهم يتم
الدفاع عنها .وقد ينظر جمل�س الإدارة �أي�ضا يف
�إن�شاء جلان متخ�ص�صة للنظر يف امل�سائل التي
يحتمل �أن تكون م�ث��ارا لتعار�ض امل�صالح .وقد
تتطلب هذه اللجان حد �أدن��ى لعدد� ،أو قد تتكون
ب�أكملها م��ن ،الأع�ضاء غري التنفيذيني مبجل�س
الإدارة .ويف بع�ض ال��دول تكون على امل�ساهمني
امل�سئولية املبا�شرة لرت�شيح وانتخاب الأع�ضاء غري
التنفيذيني للقيام بوظائف متخ�ص�صة.
 .2عندما يتم �إن�شاء جل��ان ملجل�س الإدارة،
ينبغي على جمل�س الإدارة �أن يحدد ب�شكل
جيد و�أن يف�صح عن �صالحياتها ،وت�شكيلها
و�إجراءات عملها.
بينما ق��د ي� ��ؤدي ا�ستخدام اللجان �إىل حت�سني
عمل جمل�س الإدارة ف�إنها �أي�ضا قد تثري �أ�سئلة
حول امل�سئولية اجلماعية ملجل�س الإدارة ،و�أع�ضاء
م��دارة ،و�أع�ضاء معلى ح��دة .وحتى ميكن تقييم
م��زاي��ا اللجان التابعة ملجل�س الإدارة ف ��إن من
املهم �أن يتلقى ال�سوق �صورة كاملة وا�ضحة عن
�أغ��را��ض�ه��ا ،وواج�ب��ات�ه��ا وتكوينها .وتعترب هذه
املعلومات ذات �أهمية ب�صفة خا�صة لزيادة عدد
مناطق االخت�صا�ص الت�شريعي التي تقوم فيها
جمال�س الإدارة ب�إن�شاء جل��ان مراجعة م�ستقلة
ذات �سلطات للإ�شراف على العالقات بني املراجع
اخلارجي و�أن تعمل يف كثري من احل��االت ب�شكل
م�ستقل .وتت�ضمن اللجان الأخرى ،تلك التي تتناول
الرت�شيحات والأج��ور واملرتبات .وينبغي �أن تكون
�إمكانية م�ساءلة باقي جمل�س الإدارة،و جمل�س
الإدارة يف جمموعه وا�ضحة .وال ينبغي �أن ميتد
الإف�صاح �إىل اللجان التي تن�ش�أ لتتناول العمليات
التجارية التي تت�سم باخل�صو�صية وال�سرية مثال.
 .3ينبغي �أن تكون لدى �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،القدرة
على �إلزام �أنف�سهم مب�سئولياتهم بطريقة فعالة.
ميكن �أن ي��ؤدي العمل يف عدد كبري من جمال�س
الإدارة �إىل الت�أثري على �أداء �أع�ضاء جمل�س
الإدارة .وقد ترغب ال�شركات يف النظر ما �إذا
كان تعدد الع�ضوية يف جمال�س �إدارة ال�شركات
لنف�س ال�شخ�ص ميكن مقارنته ب��الأداء الفعال
للمجل�س ،مع الإف�صاح عن املعلومات للم�ساهمني،

وق��د قامت بع�ض ال��دول بتحديد ع��دد منا�صب
ع�ضوية جمال�س الإدارة التي ميكن لل�شخ�ص
الواحد �أن ي�شغلها .وقد تكون احلدود املعينة �أقل
�أهمية عن �ضمان متتع �أع�ضاء جمل�س الإدارة
بامل�شروعية والثقة يف عيون امل�ساهمني .وميكن
حتقيق امل�شروعية �أي�ضا ب�سهولة عن طريق ن�شر
�سجالت ح�ضور �أع�ضاء جمل�س الإدارة للجل�سات
(�أي  :هل تخلف الع�ضو عن ح�ضور عدد كبري من
االجتماعات) و�أي عمل قام به الع�ضو نيابة عن
جمل�س الإدارة ،ومقدار املكاف�آت التي يتقا�ضاها
قام به الع�ضو نيابة ولتح�سني ممار�سات جمل�س
الإدارة ،و�أداء �أع�ضائه ،فقد �أ�صبح يتزايد عدد
مناطق االخت�صا�ص الت�شريعي التي ت�شجع الآن
ال�شركات على القيام بتدريب جمل�س الإدارة،
وعلى القيام بالتقييم الذاتي االختياري ،الذي
يفي باحتياجات كل �شركة على حدة .وقد يت�ضمن
ذلك �أن يكت�سب �أع�ضاء جمل�س الإدارة املهارات
املنا�سبة عند تعيينهم ،و�أن يظلوا بعد ذلك على
علم بالقوانني اجلديدة ذات ال�صلة ،واللوائح
التنظيمية ،واملخاطر التجارية املتغرية من خالل
التدريب داخل ال�شركة ،والربامج اخلارجية.
و .حتى ميكن لأع���ض��اء جمل�س الإدارة �أن يقوموا
مب�سئولياتهم ،ف�إنه ينبغي �أن تتاح لهم كافة املعلومات
ال�صحيحة ذات ال�صلة يف الوقت املنا�سب.
يطلب �أع�ضاء جمل�س الإدارة معلومات ذات �صلة
توقيعات حمددة حتى يتمكنوا من عملية اتخاذ
ال �ق��رارات التي يقومون بها .و�أع���ض��اء جمل�س
الإدارة من غري التنفيذيني عادة ما ال يكون لهم
نف�س طريق احل�صول على املعلومات بنف�س القدر
الذي يتمتع به املديرون الرئي�سيني يف ال�شركة.
وجت��در الإ� �ش��ارة �إىل �أن �إ�سهام الأع���ض��اء غري
التنفيذيني يف جمل�س الإدارة ،يتح�سن بدرجة
ك�ب�يرة ع�ن��دم��ا ي��وف��ر ل�ه��م ط��ري��ق ال��و� �ص��ول �إىل
مديرين رئي�سيني معينني يف ال�شركة ،مثل �سكرتري
عام ال�شركة ،واملراجع الداخلي  ،واللجوء �إىل
احل�صول على ا�ست�شارات من املراجع اخلارجي
على ح�ساب ال�شركة .وللوفاء مب�سئولياتهم ف�إن
�أع�ضاء جمل�س الإدارة ينبغي �أن ي�ت��أك��دوا من
ح�صولهم على املعلومات ال�صحيحة ذات ال�صلة
ويف الوقت املنا�سب امل�ضبوط.

مبادئ منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية بشأن
حوكمة الشركات

corporateaffairs@oecd.org

و للح�صول على معلومات �أكرث عن �أعمال منظمة
التعاون االقت�صادي والتنمية ( )OECDيف
جمال حوكمة ال�شركات ومبادئ منظمة التعاون
االقت�صادي والتنمية.
الـعـدد � 25سبتمرب 2011م

51

مشــروع

نتائج الدراسة االستشارية

لمشروع إعادة هندسة الجهاز واالنتقال بها
من إطارها العلمي إلى الواقع العملي
�إعداد - /عبدالباري حممود اخلرا�ساين
 -خــــالد ردمــــــــــان

لم تكن الجمهورية اليمنية بمنأى عن التطورات الحديثة
والمعاصرة التي شهدها العالم مؤخرا في مختلف
المجاالت االقتصادية والصناعية والمالية والتقنية
والمعلوماتية وكذا التطورات التي شهدتها فروع علم
اإلدارة الحديثة ،وعلى وجه الخصوص أساليب ومناهج
إدارة وإحداث التغيير بهدف تلبية متطلبات التطورات
المتالحقة والمتسارعة في هذه القرية الكونية.
ولذلك �أدركت احلكومة اليمنية منذ وقت مبكر الإج ��راءات ال�لازم��ة الختيار �شركة ا�ست�شارية

واخلطة التنفيذية ملراحل امل�شروع و�سنتجنب
اخل��و���ض بتفا�صيل و�إج� ��راءات تنفيذ امل��راح��ل
املختلفة للم�شروع حتى ال تطغى تلك التفا�صيل
– وهي كثرية -على ما هو هام وجوهري وهي
النتائج النهائية والتي خل�صت �إليها الدرا�سة
اال�ست�شارية ،ولذلك �سرنكز يف هذا العر�ض على
نتائج الدرا�سة باعتبارها خال�صة ما مت التو�صل
�إليه ،وذلك على النحو التايل:

�أهمية التعاطي مع التطورات احلديثة واالنتقال دول�ي��ة لتنفيذ عملية (�إع���ادة البناء والهيكلة أوال :األهــــداف العامة واإلطار
التدريجي واملدرو�س بالعديد من وحدات و�أجهزة للجهاز) ووقع االختيار على ال�شركة اال�ست�شارية العـام للخـــطة التنفيـــــذية
ال��دول��ة �إىل الأو�� �ض ��اع امل�لائ�م��ة ال�ت��ي تتطلبها الدولية (براي�س ووتر هاو�س كوبرز) بعد �إجراء لمشروع إعادة هندسة الجهاز:
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التطورات.
ويف �سبيل ذل��ك فقد عملت احلكومة بالتعاون
مع البنك الدويل على درا�سة وت�شخي�ص �أو�ضاع
ال �ع �م��ل احل �ك��وم��ي م��ن اج ��ل حت���س�ين وت�ط��وي��ر
�أداءه ،وجعله �أك�ثر مالءمة للتطورات احلديثة
واملعا�صرة ومت يف �ضوء ذلك �إعداد �إ�سرتاتيجية
حتديث اخلدمة املدنية والتي ا�شتملت على مكون
(�إع��ادة البناء والهيكلة) كما مت �إن�شاء م�شروع
حتديث اخلدمة املدنية ليكون الأداة التنفيذية
ل�ه��ذه الإ�سرتاتيجية ،وق��د مت اختيار ع��دد من
الأجهزة احلكومية ليتم فيها تنفيذ عملية �إعادة
البناء والهيكلة كمرحلة �أوىل بهدف �إر�ساء عمل
م�ؤ�س�سي وحت�سني �أداء اخلدمة املدنية وخمرجات
العمل ب�صورة �أف�ضل.
وق��د ك��ان اجل�ه��از امل��رك��زي للرقابة واملحا�سبة
�إحدى تلك اجلهات احلكومية التي مت اختيارها
لتنفيذ (�إع� ��ادة ال�ب�ن��اء والهيكلة) حيث عمل
م���ش��روع حت��دي��ث اخل��دم��ة امل��دن�ي��ة ع�ل��ى ات�خ��اذ
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املفا�ضلة بني العر�ض الفني واملايل املقدم منها
والعرو�ض الفنية واملالية الأخ��رى املقدمة من
ال�شركات املناف�سة ،وبناء على ذلك قام م�شروع
حتديث اخلدمة املدنية ب�إبرام العقد مع ال�شركة
اال�ست�شارية الفائزة – ال�سابق الإ�شارة �إليها-
وعلى اثر ذلك قام اجلهاز بت�شكيل جلنة ت�سيري
للم�شروع برئا�سة رئي�س اجلهاز وع�ضوية وكالء
اجلهاز والتي تولت الإ�شراف على تنفيذ امل�شروع
ومتابعة ودرا�سة وتقييم �أعمال التنفيذ التي قامت
بها ال�شركة �أوال ب ��أول لكل مرحلة م��ن مراحل
امل���ش��روع و�إج� ��راء م��ا ي�ل��زم على خم��رج��ات كل
مرحلة منها و�إجازتها يف �ضوء ما جاء يف العر�ض
الفني وال�شروط التعاقدية وكذا اخلطة التنفيذية
للم�شروع ،و�صوال �إىل اجناز امل�شروع بكل مراحله
ثم درا�سة املخرجات النهائية و�إج��راء ما يلزم
ب�ش�أنها �إجماال وو�ضعها ب�صورتها النهائية.
ومن اجل ت�سليط ال�ضوء على هذا املو�ضوع� ،سيتم
�إع �ط��اء ف�ك��رة خمت�صرة ع��ن �أه ��داف امل�شروع

أ .األهداف العامة لمشروع
إعادة هندسة الجهاز:

يف �إط��ار الأه��داف الإ�سرتاتيجية التي ت�ضمنتها
�إ� �س�ترات �ي �ج �ي��ة حت��دي��ث اخل ��دم ��ة امل��دن �ي��ة يف
اجلمهورية اليمنية ،وكذا الأهداف العامة مل�شروع
حت��دي��ث اخل��دم��ة امل��دن�ي��ة ك�ك�ي��ان ف�ن��ي و�أداري
معني بالإ�شراف على تنفيذ �إ�سرتاتيجية حتديث
اخلدمة املدنية ،مت ت�صميم و�صياغة الأه��داف
ال�ع��ام��ة امل�ستهدف تنفيذها م��ن خ�لال تنفيذ
م�شروع �إع��ادة هند�سة اجلهاز املركزي للرقابة
واملحا�سبة على النحو التايل:
1.1حتقيق نقلة تطويرية نوعية وملمو�سة يف �أداء
اجل �ه��از م��ن ح�ي��ث ال���س��رع��ة ،التكلفة ،ح�سن
ا�ستخدام املوارد ،اجلودة ،عدالة التوزيع ...الخ.
2.2ا� �س �ت �� �ش �ع��ار وت �ل �م ����س اح �ت �ي��اج��ات اجل �ه��ات
والأط��راف ذات العالقة وتطوير �أداء اجلهاز
للإيفاء بتلك االحتياجات باجلودة وال�سرعة
والكلفة املنا�سبة.

ا�شتملت اخلطة على العديد من النقاط الأ�سا�سية
امل�ستهدفة ،ومن �أهمها:
•تو�ضيح ال �ه��دف الرئي�سي للخطة واملتمثل
ب�إعادة البناء امل�ؤ�س�سي للجهاز.
•املجاالت والنواحي العامة التي ت�ستهدفها اخلطة
وهي النواحي الت�شريعية والتنظيمية واملهنية.
•تو�ضيح �أ�سلوب ال�شركة اال�ست�شارية والأدوات
التي �ستتبعها يف التعرف على اجل�ه��از ومن
ذل��ك :املقابالت ،االط�لاع على الت�شريعات،
الفحو�ص امليدانية ،الدرا�سات ال�سابقة..،الخ.
•حتديد �أوجه الق�صور احلالية التي حتد من مقدرة
اجلهاز يف حتقيق �أهدافه وحتديد الفر�ص.
•التعرف على امل�خ��رج��ات املتوقعة م��ن خالل
ا�ستطالع �آراء الأطراف ذات العالقة.
•�صياغة ر�سالة اجلهاز امل�ستقبلية والإ�سرتاتيجية
والأهداف.
•�صياغة خطة وبرنامج الإ�صالح املقرتح.
•درا� �س��ة وت�شخي�ص ال��و��ض��ع احل ��ايل للجهاز
وحت��دي��د ن �ق��اط ال �ق��وة وال���ض�ع��ف وال�ف��ر���ص
والتهديدات.

وفيما يلي امل��راح��ل التنفيذية خلطة �إع��ادة
هند�سة اجلهاز:
املرحلتني الأوىل والثانية :وقد ا�ستهدفت ما يلي:

•التخطيط اال�سرتاتيجي والت�شخي�ص العام بهدف
تنفيذ درا�سة علمية ومنهجية لغر�ض ت�شخي�ص
الو�ضع الراهن للجهاز من جميع النواحي .وقد
�أ�سفرت عملية تنفيذ هذه املرحلة عن �إعداد
تقرير ت�شخي�ص حول الو�ضع الراهن للجهاز،
وال��ذي مثل �أ�سا�سات علمية �سليمة لإع��داد
الت�صور امل�ستقبلي ل��دور اجلهاز وت�شخي�ص
وتقييم العنا�صر املحورية (الر�سالة ،والأهداف
واال�سرتاتيجيات) كمتطلبات �أ�سا�سية للت�صور
امل�ستقبلي لدور اجلهاز.
•عر�ض ومناق�شة نتائج هاتني املرحلتني بور�شة
عمل مو�سعة حتت عنوان (الت�صور امل�ستقبلي
لدور اجلهاز) ويف �ضوء نتائج وتو�صيات الور�شة
�أعدت ال�شركة اال�ست�شارية التقرير الت�شخي�صي
لأو�ضاع اجلهاز – ب�صورته النهائية� -شامال
تقييم العنا�صر امل�ح��وري��ة ،واع�ت�ب��اره تقرير
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3.3توفري �آل�ي��ة متكن اجل�ه��از م��ن التعرف على
م�ؤ�شرات �أدائه ،وتقييم هذا الأداء وت�شخي�ص
اح�ت�ي��اج��ات ال�ت�ط��وي��ر ،ب��امل�ق��ارن��ة مبرجعيات
معيارية� ،أو منوذجية (جهات مناظرة متثل
الأداء واملمار�سات املثلى/الأف�ضل يف جمالها).
4.4تطوير النظم والآليات والعمليات الداخلية يف
اجلهاز على نحو ي�سهم جوهريا يف حت�سني �أدائه.
5.5توفري �آلية ت�سمح بت�ضافر وم�شاركات خمتلف
الأط� ��راف داخ ��ل اجل �ه��از وخ��ارج��ه لتحقيق
التطوير والتح�سني املطلوب.
6.6بناء وتر�سيخ اخلربة الذاتية للجهاز يف العمل
التطويري على نحو ميكن من ا�ستمرار التطوير
والتح�سني.
7.7زيادة فعالية وكفاءة اجلهاز يف دوره الرقابي
على الأم��وال العامة من خ�لال حتقيق تغيري
ا�سرتاتيجي �شامل يف �أداء اجلهاز.
�8.8أن ي�صبح للجهاز دورا فعاال ويكون الدعامة
الرئي�سية لرفع م�ستوى �أداء مهنة املحا�سبة
واملراجعة يف اجلمهورية اليمنية.
�9.9أن ي�صبح للجهاز دور فعال يف تطوير �أداء الوحدات
اخلا�ضعة لرقابته على الأخ�ص يف املجاالت املالية
والإدارية .وحماربة الف�ساد الإداري.
�إن هذه الأه��داف العامة مل�شروع �إع��ادة هند�سة
اجلهاز قد ا�ستهدفت �إحداث حتوالت �إ�سرتاتيجية
وجذرية يف ال��ر�ؤى و الأه��داف والبناء الهيكلي
والفني والب�شري للجهاز ،و�أي�ضا النهج الرقابي
واملهني له وب�صورة ت�ؤدي �إىل �إعادة �صياغة فكر
ومعتقدات العمل الرقابي باجلهاز ويف الإط��ار
الد�ستوري والقانوين له واملتطلبات القانونية
والت�شريعية امل�ح�ل�ي��ة ،ع�ل�اوة ع�ل��ى املتطلبات
الأخ��رى ملفهوم �إع��ادة البناء والهند�سة كمفهوم
حديث ومعا�صر لقيادة و�إحداث التغيري ال�شامل
الذي يعترب �أكرث عمقا و�شموال من مفهوم �إعادة
الهيكلة� ،إذ ان��ه يركز على الأ�سا�سيات ويكون
التغيري جذري ًُا وحمور االهتمام العمليات وتكون
�أهداف التغيري �سريعة وجذرية ،يف حني ان مفهوم
�إع��ادة الهيكلة يركز على العالقات املختلفة بني
امل�ستويات الإدارية داخل املنظمة وين�صب التغيري
على التنظيم ككل ويكون اجت��اه التغيري وظيفي
وتتحقق �أهداف التغيري ب�صورة تدريجية.

ب .اإلطار العام للخطة
التنفيذية لمشروع إلعادة
هندسة الجهاز:

املرحلتني الأوىل والثانية ،والذي مثل �أ�سا�سات
لتنفيذ بقية مراحل اخلطة التنفيذية
�شكل رقم( )1ر�سم تو�ضيحي يو�ضح الإط��ار
العام للخطة مبراحلها املختلفة:
املرحلة الثالثة� :إع��ادة هند�سة العمليات والتي
ا�ستهدفت ب�صفة �أ�سا�سية �إع ��داد دليل موثق
لإج� ��راءات العمل ال��رق��اب��ي واملهني يف اجلهاز
(منهجية مهنية للمراجعة ،تعديل قانون اجلهاز
والقوانني ذات العالقة ،مع �إعادة هيكلة العالقة
بني اجلهاز والأطراف ذات العالقة).
املرحلة ال��راب��ع��ة� :إع ��ادة الهيكلة التنظيمية
للجهاز ،وع�ل��ى وج��ه اخل�صو�ص �إع ��داد هيكل
تنظيمي عام وهياكل تنظيمية فرعية ،عالوة على
نظام للتوظيف وعدد من النظم واللوائح.
املرحلة اخلام�سة :تطوير ال�ن�ظ��ام امل�ؤ�س�سي
و�إع ��داد تقرير ح��ول م�ؤ�شرات القيا�س والأداء
امل�ؤ�س�سي ليتم يف ��ض��وءه �إع ��داد نظام ل�ل�أداء
امل�ؤ�س�سي للجهاز.
املرحلة ال�ساد�سة :تعزيز ق ��درات اجل�ه��از يف
حم��ارب��ة ال�ف���س��اد ،وه��و م��ن امل �ج��االت ال �ت��ي مت
ا�ستحداثها يف �ضوء م�شروع �إعادة هند�سة اجلهاز
لي�صبح هذا املجال من املجاالت الرقابية للجهاز
ويت�ضمن تقرير ه��ذه املرحلة ك��ل م��ا م��ن �ش�أنه
تعزيز قدرات اجلهاز يف مكافحة الف�ساد.
املرحلة ال�سابعة (الأخ��ي�رة) :ب�ن��اء ال�ق��درات
الذاتية وتت�ضمن نتائج هذه املرحلة تقرير حول
التدريب والتطبيق العملي.
جدير ب��الإ��ش��ارة �إىل ان التقارير املقدمة من
ال�شركة اال�ست�شارية ح��ول تلك امل��راح��ل ق��د مت
عر�ضها ومناق�شها م��ن خ�ل�ال ع�ق��د ع��دد من
ور�ش العمل املو�سعة ،والتي مت يف �ضوء نتائجها
وتو�صياتها تعديل تلك التقارير وف�ق��ا لها ثم
تقديها للجنة ت�سيري امل���ش��روع لإج ��راء املزيد
م��ن ال��درا��س��ة والتحقق م��ن ا�ستيعاب ال�شركة
اال�ست�شارية لنتائج وتو�صيات ور���ش العمل ،ويف
ه��ذا ال���ش��أن ف��ان جلنة الت�سيري وبالت�شاور مع
ال�شركة اال�ست�شارية قد ا�ستعانت بالعديد من
اللجان امل�صغرة واللجان الرئي�سية التي �شكلت
من قيادات وك��وادر اجلهاز املتخ�ص�صة لإجراء
املزيد من الدرا�سة والتمحي�ص ملخرجات تلك
املراحل ثم املخرجات النهائية للم�شروع ب�صورة
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لجنة التسيير ودورها
الفاعل في نجاح المشروع:

يف هذا ال�ش�أن اجلزء البد من الإ�شارة �إىل الدور
امل�ساند والداعم للجنة الت�سيري الذي �شكل عامال
رئي�سيا يف اجناز كافة مراحل امل�شروع والو�صول
به �إىل بر الأمان ،حيث متيز هذا الدور بالإ�شراف
واملتابعة اجل��ادة لأع�م��ال ال�شركة اال�ست�شارية
وتقييم ما تقدمه من تقارير �أوال ب ��أول و�إب��داء
املالحظات عليها ثم درا�سة وتقييم مدى الأخذ
مبالحظاتها وا�ستيعابها قبل االنتقال للمرحلة
الثالثة ،عالوة على اعتمادها مبد�أ ال�شراكة يف
تنفيذ املهام وهو الأمر الذي وفر للجنة ول�شرائح
وا�سعة من ق�ي��ادات ومراجعي اجلهاز الفر�صة
املنا�سبة ل�لاط�لاع وال��درا��س��ة لأع�م��ال ال�شركة
اال�ست�شارية �أوال ب�أول بهدف جعله قريبا ومالم�سا
لواقع اجلهاز وملتطلبات النهو�ض به وكذا احلال
وفرت ال�شراكة فر�صة لل�شركة اال�ست�شارية الن
تعاي�ش وتالم�س واقع اجلهاز وم�شاكله والوقوف
على ما يلبي طموح وتطلعات اجلهاز امل�ستقبلية،
وه��و الأم ��ر ال��ذي انعك�س �إي�ج��اب��ا على النتائج
وامل�خ��رج��ات التي متخ�ضت عنها عملية تنفيذ
امل�شروع واجنازه.

ثانيا :النتــــائج والتوصيـــات
ال���ن���ه���ائ���ي���ة ل��م��ش��روع
إع�����ادة ه��ن��دس��ة ال��ج��ه��از:
أ .النتائج النهائية التي خرج
بها مشروع إعادة هندسة
الجهاز:

�سيتم من خالل هذا العر�ض املوجز ملخرجات
امل�شروع ت�سليط ال�ضوء ب�إيجاز على كل خمرج
و�أهم ما ي�ستهدف حتقيقه من تطوير ،وذلك على
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جمملة ،وذلك ل�ضمان ان ت�أتي املخرجات النهائية
�أكرث مالءمة وان�سجاما مع متطلبات واحتياجات
اجلهاز واملتطلبات املحلية التي حتكم بيئة العمل
احل�ك��وم��ي اخلا�ضعة ل��رق��اب��ة اجل �ه��از ..و�صوال
�إىل عقد ور�شة عمل ختامية لعر�ض املخرجات
النهائية ومناق�شتها وو�ضعها بو�ضعها النهائي ،مع
بحث �إمكانيات ومتطلبات متويل علمية التطبيق
للمخرجات ،وخا�صة اجلوانب املهنية والفنية.

النحو التايل:
1.1م�شروع الر�سالة امل�ستقبلية للجهاز :وت�ستهدف
�إيجاد ر�ؤية جديدة للجهاز جتعله ع�ضو م�شارك
وفعال يف عملية �إعادة البناء والإ�صالح املايل
والإداري يف �أجهزة الدولة من خالل ممار�سة
ال��رق��اب��ة ال�شاملة والإ��س�ه��ام يف تطوير �أداء
ال��وح��دات وهياكلها الرقابية ،وك��ذا الإ�سهام
الفاعل يف تطوير مهنة املحا�سبة واملراجعة
يف اجلمهورية اليمنية من خالل قيام اجلهاز
مب�سئولياته جتاه �إن�شاء املجل�س الأعلى ملهنة
املحا�سبة وامل��راج �ع��ة ،م��ع �أه�م�ي��ة االهتمام
بالعن�صر الب�شري للجهاز وتنمية مهاراته
وق��درات��ه وحتفيزه وربطه بالتطورات املهنية
التي حتدث على امل�ستوى الدويل.
2.2م���ش��روع الإج � ��راءات امل�ه�ن�ي��ة :ومي�ث��ل امل�خ��رج
الأ��س��ا��س��ي ملرحلة �إع� ��ادة هند�سة العمليات،
وت�شتمل الإج��راءات املهنية على :ن�سخة معربة
ملعايري املراجعة الدولية ،وك��ذا معايري الرقابة
احلكومية ال�صادرة عن املنظمة الدولية للأجهزة
العليا للرقابة املالية واملحا�سبة (انتو�ساي).
واهم ما مييز عملية التعريب للمعايري يف �ضوء
املرجعيتني املهنيتني الدوليتني امل�شار �إليهما
عن عملية الرتجمة احلرفية ..هو ان م�شروع
الن�سخة املعربة لتلك املعايري قد روع��ي فيها
املتطلبات واالحتياجات املهنية للجهاز وكذا
املتطلبات املحلية وذل��ك حتى ت�ك��ون مالئمة
للواقع عند تطبيقها.
وع�ل�اوة على م�شروع املعايري املهنية اخلا�صة
باجلهاز فقد ا�شتملت الإج ��راءات املهنية على
ت�صميم دليل للإجراءات حتقق �أكرث من هدف،
وم��ن ذل��ك ا�شتماله ع�ل��ى �أوراق ع�م��ل حتتوي
على فقرات كل معيار مع الإج��راءات التنفيذية
للمراجعة التي تتطلبها ا�ستيفاء املراجعة وفقا
ملتطلبات كل فقرة من كل معيار.
وبذلك �سيكون لدى اجلهاز منهجية مهنية حديثة
للمراجعة توجه وتنظم كافة �أعماله الرقابية.
وهذه املنهجية املهنية احلديثة �ستعمل على حتقيق
الكثري من الأهداف الرقابية واملهنية للجهاز ويف
طليعة ذلك حتقيق التغيري اال�سرتاتيجي ال�شامل
يف �أداء اجلهاز ،وك��ذا مواكبة متطلبات قواعد
ومعايري املراجعة الدولية ،و�أف�ضل املمار�سات

املهنية امل�ستخدمة يف امل��راج �ع��ة ،ع�ل�اوة على
ال��وف��اء مبتطلبات ال��رق��اب��ة ال�شاملة وتوحيد
اط��ر و�إج ��راءات املراجعة ،مع م��راع��اة اجلانب
التطبيقي ال��ذي مت تعزيزه من خ�لال النماذج
و�أوراق العمل التي ي�شتمل عليها دليل الإجراءات
ومبا يكفل التخطيط والتنفيذ لأعمال املراجعة
بدرجة من ال�شمول واجل��ودة و�صوال �إىل �إنتاج
خمرجات تت�سم بالتميز واجلودة املنا�سبتني.
3.3م�شروع �أ�س�س ومعايري الرقابة على الأداء:
وميثل �إطار عام ا�سرت�شادي ملمار�سة رقابة تقييم
الأداء يف �إط��ار الرقابة ال�شاملة التي �سينتقل
�إليها اجلهاز م�ستقبال ،وميثل هذا امل�شروع احد
مكوناته املنهجية الرقابية واملهنية ال�شاملة
اجلديدة للجهاز ،وي�ستهدف امل�شروع م�ساعدة
اجلهاز يف الو�صول �إىل منهجية مهنية وعلمية
ملمار�سة الرقابة على �أداء اجلهات والوحدات
وكذا فيما يتعلق بالرقابة والتقييم مل�ستويات تنفيذ
اخلطط والربامج التنموية.
4.4م �� �ش��روع ال�ه�ي�ك��ل التنظيمي وم �� �ش��روع نظام
التو�صيف الوظيفي:
�أ .م�شروع الهيكل التنظيمي اجلديد للجهاز:
�سيحقق الهيكل التنظيمي اجلديد للجهاز بعد
اعتماده وتطبيقه العديد من الأهداف ،من �أهمها:
•امل�ساعدة يف و�ضع الأ�س�س ال�سليمة للتطوير
والتغيري يف طليعة ذلك التطوير امل�ستمر لأدائه
اجلهاز و�أ�ساليب عمله.
•الق�ضاء على ظاهرة التداخل واالزدواج يف
ال�صالحيات وامل�سئوليات.
•تفعيل امل �ب��د�أ التنظيمي ال�ه��ام وه��و (م�ب��د�أ
الوظائف) حيث يقوم الهيكل التنظيمي على
الوظائف ولي�س على الأ�شخا�ص.
•ي�سمح ب�إعادة تنظيم وجتميع الوظائف واملهام
على �أ��س��ا���س ن��وع��ي ،وك ��ذا خم��رج��ات العمل
ال��رق��اب��ي ،ع�ل�اوة ع�ل��ى متكينه ل�ل�ج�ه��از من
ممار�سة الرقابة ال�شاملة ورقابة الأداء ،وكذا
تكري�س الالمركزية الإدارية.
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ب .م�شروع نظام التو�صيف الوظيفي:
ويحقق نظام التو�صيف الوظيفي العديد من
الأه� ��داف ،م��ن �أهمها حت��دي��د بطائق الو�صف
الوظيفي لكل وظيفة ،وهو ما ي�سمح بالتعريف بكل
وظيفة وموقعها التنظيمي وواجبات ومهام كل
وظيفة والعالقات الوظيفية بني الوظائف املختلفة،
عالوة على موا�صفات و�شروط �شغل كل وظيفة.
بالإ�ضافة �إىل ذل��ك ..ف ��إن ه��ذا النظام يو�ضح
�ضوابط العالقات الر�أ�سية والأفقية يف الهيكل
التنظيمي ،وك��ذا الأط��ر العامة لأمن��اط القيادة
كمدخل م�ساعد يف حت�سني وتطوير الأداء.
5.5م�شروع نظام تقييم الأداء امل�ؤ�س�سي للجهاز:
وي�شتمل النظام على �أ�س�س ومعايري لقيا�س �أداء
اجل�ه��از و�أداء ك��ل وظيفة فنية ،وه��و م��ا ي�سمح
�أي�ضا بقيا�س وتقييم �أداء القيادات وتنفيذ خطة
اجلهاز ،وم��ن �أه��م الأه��داف التي يحققها هذا
النظام ما يلي:
•يوفر �أ�سا�س ًا علمي ًا �سليم ًا للت�أكد م��ن مدى
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حتقيق اجلهاز لأهدافه ور�سالته.
•ميكن من قيا�س كفاءة العمليات ويدعم عملية
اتخاذ القرار ال�صحيح.
•ي�سمح بقيا�س �أداء اجلهاز مقارنته بامل�ؤ�شرات
اال��س�تر��ش��ادي��ة (امل��رج�ع�ي��ة) وب � ��أداء �أج�ه��زة
الرقابة الأخرى.
•يعمل على تطوير نظام املعلومات م��ن اجل
توفري املعلومات الدقيقة والالزمة التي متكن
من تطبيق مفاهيم الأداء امل�ؤ�س�سي.
•يدفع بالقيادات واملراجعني �إىل تبني �أف�ضل
املمار�سات يف عملهم حت�سبا لتقييم �أدائهم
وفقا لهذا النظام.
6.6م�شروع تعزيز دور اجلهاز يف مكافحة الف�ساد.
ا�ستهدفت هذه الدرا�سة حتديد متطلبات تدعيم
دور اجل �ه��از يف مكافحة الف�ساد وم��ن الن�ص
يف قانونه على اخت�صا�ص م�ساهمة اجلهاز يف
مكافحة الف�ساد وك��ذا �إع��داد �آليات تعتمد على
املعايري املهنية ال��دول�ي��ة ل��زي��ادة ق��درة اجلهاز

يف مكافحة الف�ساد ،ع�لاوة على زي��ادة مهارة
مراجعيه يف جمال الك�شف عن ق�ضايا الف�ساد،
و�أخ�ي��را و� �ض��ع �إ��س�ترات�ي�ج�ي��ة خ��ا��ص��ة باجلهاز
مبكافحة الف�ساد.
7.7م�شروع تطوير قانون اجلهاز:
ا�ستهدف هذا امل�شروع �إجراء تعديالت يف العديد
من مواد القانون احلايل للجهاز ،وكذا ا�ستحداث
بع�ض املواد التي تعزز وتو�سع �صالحيات اجلهاز
واخت�صا�صاته وا�ستكمال مقومات ا�ستقالليته
و�إل�غ��اء �أي ن�صو�ص قانونية حتد من ممار�سته
الخت�صا�صاته و�صالحياته �أو تتعار�ض معها،
ع�ل�اوة ع�ل��ى �إ��ض��اف��ة ه��دف راب ��ع للجهاز ح��ول
م�ساهمة اجلهاز يف مكافحة الف�ساد.
8.8م�شاريع �أنظمة ولوائح داخلية:
ك�م��ا ت�ضمنت امل �خ��رج��ات ع ��دد م��ن امل���ش��اري��ع
الإر�شادية للأنظمة واللوائح الداخلية ،ب�ش�أن:
•الالئحة الإداري��ة للعاملني باجلهاز املركزي
للرقابة واملحا�سبة

“يتوىل الرقابة على الأموال واملمتلكات العامة
هيئة عليا م�ستقلة رقابيا وماليا و�إداري��ا ت�سمى
اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة وميار�س اجلهاز
الرقابة وفقا لأحكام ه��ذا الد�ستور والقواعد
والإجراءات املنظمة يف القانون”

ثالثا :مرحـــــــلة التطبيــق
ل��ن��ت��ائ��ج ال��م��ش��روع وم��ا
ت����م ف����ي ه�����ذا ال���ش���أن:

من املعروف ان �أي درا�سة ا�ست�شارية علمية
الب��د وان ت�ق��دم ر�ؤي ��ة لتطبيق النتائج التي
خل�صت �إل�ي�ه��ا ،كما ان ا�ستكمال �إج ��راءات
اعتماد و�إ�صدار م�شاريع النتائج �أمر ًا �ضروريا
من اجل االنتقال بها �إىل واقع التطبيق ،و�أخريا
فان توفري الدعم امل��ادي و املعنوي من الدولة
والأطراف املانحة ميثل حجز الزاوية لالنتقال
�إىل مرحلة التطبيق العملي والفعلي وحتويلها
اىل ممار�سات و�سلوك وظيفي وم�ؤ�س�سي يعك�س
�أهداف التغيري وغاياته املن�شودة.
ويف هذا ال�ش�أن فان ما مت اجنازه يعترب متوا�ضعاً
مقارنة مبا هو مطلوب لتطبيق نتائج وتو�صيات
الدرا�سة اال�ست�شارية لإع��ادة هند�سة اجلهاز..
و�صوال �إىل حتقيق �أهداف امل�شروع وغاياته ،حيث
ما ان ما �أجنز حتى الآن ما يلي:
•اخلطة الإ�سرتاتيجية لتنفيذ نتائج امل�شروع:
وهي معدة من قبل ال�شركة اال�ست�شارية والتي
�أ�صحبت بعد مناق�شتها يف ور��ش��ة عمل بني
اال�ست�شاري واجلهاز متثل ر�ؤية عامة لالنتقال
بنتائج وخمرجات امل�شروع �إىل حيز التنفيذ،
وفيما يلي الإطار العامة لهذه اخلطة:
•الإج� ��راءات التي اتخذها اجل�ه��از :وتتمثل

برفع م�شاريع نتائج الدرا�سة اال�ست�شارية
ال�ت��ي متخ�ضت ع��ن تنفيذ م���ش��روع �إع ��ادة
هند�سة اجل �ه��از �إىل فخامة الأخ/رئ �ي ����س
اجلمهورية مطلع العام 2011م ،والتي �سبق
و�أن �أعتمدت من قبل الأخ /رئي�س ال��وزراء
 ب�صفته املن�سق الأع �ل��ى مل�شروع حتديثاخلدمة املدنية ،وذلك بهدف االطالع عليها
واعتمادها ،وبعد ذلك �سيتم االنطالق نحو
ا�ستكمال الإج ��راءات القانونية والنظامية
لإ�صدارها بقوانني وقرارات ملزمة للتطبيق.
�أم��ا فيما يتعلق بالإمكانيات املطلوبة للتدريب
والتطبيق للنتائج على ال��واق��ع ..فحتى الآن مل
ت�ت��وف��ر ،وه��ذا اجل��ان��ب يحتاج �إىل �إ��س�ه��ام من
احلكومة ،وك��ذا تعاونها اجل��اد لتوفري التمويل
الالزم من اجلهات املانحة لتطبيق النتائج.
ختـــــــاما :ميكننا ال �ق��ول ب ��ان ال�ط�م��وح��ات
والتطلعات الرقابية للجهاز ومنت�سبيه لن تتحقق
�إال بتطبيق نتائج امل�شروع والدخول لعملية التطبيق
مرهون بتوفري التمويل الالزم لعملية التطبيق.

وم��ع ذل��ك ن�ق��ول ب��ان اجل �ه��از ب ��إجن��ازه الإط ��ار
النظري العلمي ك�أ�سا�س لالنطالق منه نحو
�إحداث التحوالت الإ�سرتاتيجية يف �أداء اجلهاز
ووظائفه الرقابية وخمرجات عمله ..يكون قد
قطع ن�صف الطريق نحو حتقيق هذه الغايات،
ويعول اجلهاز كثريا على احلكومة يف تبني م�شروع
خا�ص لتنفيذ اخلطة الإ�سرتاتيجية للتغيري املعدة
من قبل ال�شركة اال�ست�شارية التي قامت بتنفيذ
الدرا�سة اال�ست�شارية لإعادة هند�سة اجلهاز التي
ت�ستهدف تطبيق نتائج وخمرجات امل�شروع على
ال��واق��ع العملي لكل ما يتطلبه ذل��ك من تدريب
نظري وعملي ومهارات مهنية وتقنية الزمة ملرحلة
التطبيق وتعميم النتائج على الواقع وتر�سيخها يف
املمار�سات املهنية والرقابية امل�ستقبلية للجهاز
و�صوال �إىل حتقيق الأهداف الغايات املن�شودة.
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نتائج الدراسة االستشارية لمشروع إعادة هندسة الجهاز واالنتقال بها من إطارها العلمي إلى الواقع العملي

•نظام تقييم �أداء الأع�ضاء
•الأطر العامة لأمناط القيادة
•نظام احلوافز الدورية
•ق��واع��د ال�ترق��ي للعاملني يف اجل�ه��از املركزي
للرقابة واملحا�سبة
�9.9أخ�يرا ..ا�شتملت التو�صيات على اق�تراح ن�ص
د�ستوري ب�ش�أن الن�ص على اجلهاز يف الد�ستور
كهيئة رقابية عليا ،حيث اق�ت�رح اال�ست�شاري
�إ�ضافة مادة جديدة يف الف�صل الثاين من الباب
الثاين تن�ص على ما يلي:
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ديوان المحاسبة
بدولة قطر
�إعداد:حممد �سفيان عبده
الإدارة العامة للتعــــــــاون الفني
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يرتبط مفهوم (دي��وان املحا�سبة) بتوفري الرقابة
على امل��ال ال�ع��ام .وانطالقا من ه��ذا املفهوم ،ف�إن
ج ��ذور ه ��ذه ال��رق��اب��ة مت�ت��د �إىل ال���س�ن��وات الأوىل
لت�أ�سي�س الكيان القطري ،حيث با�شر حكام قطر هذه
الوظيفة ،من خ�لال ع��دة �إج��راءات تت�صل بحماية
امل��وارد العامة للبالد ،والتي كانت تتمثل يف مناطق
رعي الإبل واملا�شية يف ب ّر قطـر ،ومناطق �صيد الل�ؤل�ؤ
والأ�سماك يف بحرها املمتد على طول �سواحلها ،وقد
مار�س ه�ؤالء احلكام ،بطريقة غري مبا�شرة ،ما يعرف
الآن بنظم املراقبة الداخلية ،والتي ت�ستند �أ�سا�س ًا �إىل
توفر قواعد و�إج��راءات حتقق الرقابة الذاتية على
املوارد العامة للدولة ،وتراعي مبادئ التوفري وتر�شيد
الأنفاق يف م�صروفاتها.
فمن ناحية الرقابة اخلارجية ،كان حكام قطـر الأوائل
يبا�شرون ب�أنف�سهم التحقق م��ن ��ص��رف النفقات
العامة ،والتي كانت حمدودة للغاية بالقيا�س �إىل هذه
النفقات يف ع�صر ما بعد النفط ،ويت�أكدون من دفعها
يف الأوج��ه املخ�ص�صة لها وللأ�شخا�ص امل�ستحقني
لها .وكذلك بالن�سبة للموارد العامة� ،سواء كانت
نقدية �أم عينية ،والتي كانت �أي�ض ًا حمدودة للغاية،
كانوا يحر�صون على حت�صيلها يف املواعيد واملقادير
املنا�سبة ،ل�صرفها وتوزيعها يف الأغرا�ض التي حتقق
م�صلحة املواطنني وتغطي احتياجاتهم ال�ضرورية.
ومن ناحية الرقابة الداخلية ،كانت ر�سالة احلكام
�آنذاك ،تتمثل يف ن�شر تعاليم الدين احلنيف ،وغر�س
القيم الإ�سالمية ال�سامية ،التي حتث على الأمانة
وال�ن��زاه��ة و�أداء ال��واج��ب و�إت �ق��ان العمل ،ومراقبة
اهلل يف كل وقت وعلى كل حال ،وهذا من �ش�أنه بناء
امل��واط��ن ال�صالح وامل��وظ��ف الأم�ي�ن ،ال��ذي يتحمل
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امل�س�ؤولية وي��ؤدي الأمانة على خري وجه ،وذلك قمة
ما تن�شده نظم املراقبة الداخلية يف الوقت احلا�ضر.
ويف �إط��ار بناء الدولة احلديثة ،و�إن�شاء م�ؤ�س�ساتها التي
ت�ستجيب ملتطلبات الع�صر ،والتو�سع يف وظائف القطاع
احلكومي ،والزيادة الكبرية يف امل��وارد املالية للدولة بعد
اكت�شاف النفط ،وما ترتب على ذلك من زيادة يف النفقات
ال�ع��ام��ة ،ا�ستجابت حكومة دول��ة قطر ل�ه��ذه املتغريات
والتطورات التي �شملت جميع اجلوانب يف اجلهاز الإداري
واملايل للدولة ،وقرّرت �إن�شاء جهاز حكومي م�ستقل ملراقبة
املال العام ،حيث �صدر القانون رقم ( )5ل�سنة  1973يف
1973/4/28م ب�إن�شاء ديوان املحا�سبة.
وخالل الع�شرين �سنة التالية لإن�شاء الديوان� ،شهدت
ال��دول��ة ت �ط��ورات �أ�سا�سية على ال�ب�ن��اء التنظيمي
ل �ل��وزارات والأج �ه��زة احلكومية ،وتو�سع ًا ه��ائ� ً
لا يف
�إيرادات الدولة ونفقاتها ،مما اقت�ضى �إعادة النظر
يف قانون الديوان ال�صادر يف عام 1973م ،حيث
�صدر قانون جديد لديوان املحا�سبة برقم ( )4ل�سنة
1995م ،يراعي تلك التطورات والتو�سعات يف
الأن�شطة العامة للجهاز الإداري للدولة وم�ؤ�س�ساتها
وهيئاتها االقت�صادية واملالية التي مت ا�ستحداثها.
وبعد نحو ثالثة ع�شر ً
عاما من �إ�صدار القانون امل�شار
�إل�ي��ه (ق��ان��ون ع��ام 1995م) ،ارت� ��أت �إدارة دي��وان
املحا�سبة �أن ه�ن��اك بع�ض اجل��وان��ب ال�ت��ي يقت�ضي
ا�ستدراكها يف ذلك القانون ،وخا�صة فيما يتعلق بعدم
ممار�سة الديوان بع�ض �أن��واع الرقابة احلديثة ،مثل
رقابة البيئة ،والرقابة على غ�سل الأم ��وال ،وكذلك
تو�سيع نطاق الرقابة التي ميار�سها ال��دي��وان لت�شمل
قطاعات جديدة ال ي�شملها القانون احل��ايل لديوان
املحا�سبة ،مثل �أم��وال الرتكات والأوق��اف ،و�صناديق
املعا�شات ،فعملت �إدارة الديوان على �إع��داد م�شروع

قانون جديد لديوان املحا�سبة ،وقدّمته �إىل اجلهات
املعنية ملراجعته ومناق�شته ،متهيد ًا لإ�صداره ب�إذن اهلل.

الموارد البشرية

بد�أ الديوان يف عام 1973م بعدد ( )19موظف ًا،
منهم ( )7م��وظ�ف�ين �إداري �ي��ن ،و( )12موظف ًا
يعملون يف قطاع الرقابة والتدقيق ،وبلغ عدد موظفي
الديوان يف (مايو  )197( )2010موظف ًا ،منهم
106موظف ًا فني ًا و 84موظ ًفا �إداريًّا.

رسالة الديوان

�أن�شئ دي��وان املحا�سبة كجهاز م�ستقل يتبع الأمري
مبا�شرة ،ويعمل على تعزيز ال�شفافية و�ضمان امل�ساءلة
ومكافحة الف�ساد ودع��م مبادئ الكفاءة والفعالية
واالقت�صاد يف ا�ستخدام املوارد العامة للدولة ،وذلك
من خالل ممار�سة رقابة �شاملة وم�ستقلة على املال
العام وفقا للقوانني و�أف�ضل املمار�سات الدولية.
ن�صت امل ��ادة ( )1م��ن ال�ق��ان��ون رق��م ( )4ل�سنة
ّ
 1995على �أن ديوان املحا�سبة جهاز م�ستقل يتبع
الأمري مبا�شرة ،ويتمثل هدفه الأ�سا�سي ح�سب املادة
( )2من القانون امل��ذك��ور يف حتقيق الرقابة على
�أموال الدولة من خالل �إجناز عمليات التدقيق .كما
ن�ص القانون امل�شار �إليه على �أحكام �أخ��رى تتعلق
ّ
بالرقابة امل�سبقة ومب�شاركة مندوبي ال��دي��وان يف

القيم المؤسسية:

اال�ستقاللية :عمل ال��دي��وان ال يت�أثر بال�ضغوط
اخلارجية.
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ديوان المحاسبة بدولة قطر

جلان املناق�صات ،بالإ�ضافة �إىل منحه ال�صالحيات
الالزمة الكت�شاف االختال�سات واملخالفات املالية
والتحقيق فيها ،ورفع التقارير عن احل�سابات ال�سنوية
للدولة والهيئات وال�شركات العامة بغر�ض تعزيز
ال�شفافية و�ضمان امل�ساءلة وحماربة الف�ساد.
و�أوكل القانون امل�شار �إليه �أعاله� ،إىل ديوان املحا�سبة
مهام مراقبة تنفيذ امل�شروعات الإمن��ائ�ي��ة ق�صد
التحقق من �إجنازها يف حدود التكلفة واملدد املقرر
لها،ومبا يدعم مبادئ االقت�صاد وتر�شيد الإنفاق.
ون����ص ال �ق��ان��ون رق��م ( )4ل�سنة  1995ع�ل��ى قيام
الديوان بدرا�سة وفح�ص خمتلف اللوائح والأنظمة املالية
واحل�سابية وبرامج احلا�سوب للجهات التي ت�شملها رقابة
الديوان،للتحقق من كفايتها وكفاءتها وحتديد �أوج��ه
النق�ص والق�صور فيها واق�تراح �أف�ضل ال�سبل لتح�سني
�أداءها ،وهو ما ي�ستوجب �إجناز مهمات رقابية على كفاءة
وفعالية ا�ستخدام امل��وارد .كما عهد القانون امل�شار �إليه
�أعاله �إىل الديوان مراقبة حت�صيل املوارد.
ولإجناز املهام الرقابية املنوطة بعهدته ،ي�ستند ديوان
املحا�سبة �إىل قوانني دولة قطر ذات ال�صلة بعمليات
التدقيق وامل��راج�ع��ة ،و�إىل �أف�ضل ق��واع��د ومعايري
املراجعة واملمار�سات الدولية.

الرقابة احلديثة ،وتفعيل الأن�شطة امل�ساندة وتعزيز
ال�صورة العامة.
الهدف الرئي�سي الثاين :موارد التدقيق.
حتقيق اال�ستخدام الأم�ث��ل مل��وارد التدقيق ل�ضمان
م��ردود الإن�ف��اق ل�ل�أم��وال اخلا�صة ب�أعمال الرقابة
من خ�لال حتديد القطاعات وامل�ج��االت الرئي�سية
للمراجعة ،و�إن���ش��اء ق��اع��دة بيانات ت�شمل اجلهات
اخلا�ضعة للتدقيق وتقارير التدقيق ال�سابقة وو�ضع
منوذج لتقييم املخاطر.
الهدف الرئي�سي الثالث :تكنولوجيا املعلومات.
ت�ع��زي��ز ا��س�ت�خ��دام تكنولوجيا امل�ع�ل��وم��ات لتحقيق
ال �ك �ف��اءة وال�ف�ع��ال�ي��ة يف ال�ع�م��ل الإداري م��ن خ�لال
حو�سبة الوظائف داخل الديوان ،والتدقيق على نظم
تكنولوجيا املعلومات ودع��م ا�ستخدام تكنولوجيا
املعلومات يف عمليات املراجعة العادية.
الهدف الرئي�سي الرابع :العالقات الدولية والإقليمية.
تعزيز روابط الديوان وعالقاته الدولية والإقليمية لتحقيق
اعرتاف دويل بالدور الذي يلعبه يف تطوير مهنة الرقابة
احلكومية ،وذلك من خالل امل�شاركة يف جمموعات العمل
التابعة للأنتو�ساي والأ�سو�ساي والأراب��و��س��اي وجمل�س
النــــــــزاهة :نلتزم باملو�ضوعية ،الأمانة ،العدالة ،التعاون ،وكذلك امل�شاركة يف برامج التدريب الدولية
وا�ست�ضافة اجتماعات وور�ش العمل الدولية.
واال�ستناد �إىل احلقائق يف عملنا.
الـمهنيــــة :ن�ؤدي �أعمالنا بطريقة منهجية ومهنية
عالية ،ونلتزم ب�سرية املعلومات التي نطلع عليها �أثناء
أنواع الرقابة التي
عملنا ،كما نلتزم بتطوير عملنا من خالل احل�صول
يمارسهاالديوان
على �أعلى امل�ؤهالت املهنية الأكادميية.
يهدف ديوان املحا�سبة وفقا للقانون رقم ( )4ل�سنة
امل�صداقية :نحر�ص على امل�صداقية يف العمل،و�أن � 1995أ�سا�سا �إىل حتقيق الرقابة على املال العام،
تكون كافة الأعمال التي نقوم بها عالية اجلودة ،وتت�صف والتحقق من �سالمة وم�شروعية �إدارت��ه واملحافظة
بالدقة ،التوقيت املنا�سب ،الفائدة ،الو�ضوح والنزاهة .عليه ،وذلك من خالل ممار�سة عدّة �أنواع من الرقابة
التعــــاون :نحر�ص على �أن ينظر �إلينا من اجلهات والتي ميكن ت�صنيفها �إىل عدّة �أ�صناف ح�سب توقيت
اخلا�ضعة للرقابة ك�شريك فاعل يف حتقيق �أهدافها تنفيذ املهمات الرقابية �أو ح�سب املجال والنطاق
وحت�سني الأداء لديها.
الذي تغطيه تلك املهمات.
 - 1ت�صنيف رقابة الديوان ح�سب توقيت تنفيذ املهمات:
الخطة اإلستراتيجية
 1-1الرقابة امل�سبقة :وهي الرقابة التي ميار�سها
الديوان على اجلهات اخلا�ضعة لرقابته ،من خالل
للديوان
عمل ال��دي��وان على اجن��از �أول خطة �إ�سرتاتيجية مراجعة جميع املناق�صات قبل طرحها وم�شروعات
للفرتة 2010 – 2005م ،والتي ت�ضمنت الأهداف االتفاقيات والعقود التي تبلغ قيمتها خم�سمائة �ألف
ريال ف�أكرث والتي يرتتب على �إبرامها تقرير حقوق �أو
الرئي�سية والفرعية الآتية:
الهدف الرئي�سي الأول :يف جمال ممار�سات التدقيق .التزامات مالية للدولة �أو عليها .ويهدف هذا النمط
تطوير �إجراءات التدقيق للو�صول �إىل م�ستوى املعايري من الرقابة �إىل التحقق من التزام اجلهات بجميع
الدولية للرقابة املالية احلكومية ،وذلك عن طريق الإج��راءات والقواعد املن�صو�ص عليها بالت�شريعات
الت�أهيل والتدريب ،وحتديث الأدلة وبرامج املراجعة ،واللوائح .وي�ضمن ه��ذا النمط من الرقابة �سالمة
وت�شجيعا ملهنية ،وت�ع��زي��ز عمليات رف��ع التقارير �إدارة املال العام ،نظرا لطابعها الوقائي وقدرتها على
ومتابعتها ،وا�ستحداث وحدات متخ�ص�صة يف �أنواع اكت�شاف املخالفات قبل وقوعها.
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 2-1الرقابة املتزامنة :تتم ه��ذه الرقابة �أثناء
عملية تنفيذ الأن�شطة و�أع �م��ال اجل�ه��ات اخلا�ضعة
للرقابة ق�صد احليلولة دون حدوث انحرافات عما ّمت
ً
م�سبقا ،وميار�س ديوان املحا�سبة هذا النمط
�إق��راره
من الرقابة من خالل مندوبيه يف جلان املناق�صات
واملزايدات امل�شكلة لدى اجلهات اخلا�ضعة للرقابة،
وم��ن خ�لال متابعة م�شروعات العقود واملناق�صات
واالتفاقيات التي �أبدى الديوان ر�أيه فيها .مُوي ّكن هذا
النمط من املراجعة من ت�صحيح نتائج الأداء ب�شكل
مبا�شر ملنع االنحرافات التي تظهر عادة �أثناء التنفيذ،
مما ي�ساعد على جتنب الأخطاء غري املتوقعة.
 3-1الرقابة الالحقة :متثل الرقابة الالحقة الن�شاط
الأ�سا�سي للديوان ،وتعنى ب�أعمال التدقيق واملراجعة
التي تتم بعد تنفيذ الأن�شطة واتخاذ القرارات و�إجناز
العمليات املالية ك�صرف النفقات وحت�صيل الإيرادات,
وكل ما يتعلق بح�سابات الوزارات والأجهزة احلكومية
وح�سابات املوازنة العامة للدولة واحل�سابات اخلتامية
جلميع اجلهات اخلا�ضعة لرقابة الديوان عن كل �سنة
مالية منتهية ،ويهدف ه��ذا النمط من الرقابة �إىل
اكت�شاف الأخطاء ومعاجلتها ،كما يهدف �إىل تقييم
�أداء اجلهات اخلا�ضعة لرقابة الديوان وحتديد طبيعة
االنحرافات و�أ�سبابها احلقيقية وم�ساءلة من ت�سبب يف
حدوثها وحتديد �سبل عالجها.
 - 2ت�صنيف رقابة الديوان ح�سب جماالتها ونطاقها
 1-2الرقابة املالية :تت�ضمن الرقابة املالية فح�ص
الوثائق وال�سجالت املحا�سبية وغريها من وثائق الدعم
لأج��ل �إب ��داء ال ��ر�أي ح��ول م�صداقية و�صحة البيانات
املالية ال ��واردة باحل�سابات اخلتامية وال�ق��وائ��م املالية
للجهات اخلا�ضعة لرقابة ال��دي��وان ،وم��دى مطابقتها
للقوانني واملبادئ املحا�سبية املتعارف عليهــا .ويبا�شر
ديوان املحا�سبة هذا النوع من الرقابة من خالل مراجعة
ح�سابات املوازنة العامة للدولة ،من �إيرادات وم�صروفات
والتحقق من االلتزام بتنفيذها وفقا للقوانني واللوائح
والقواعد املحا�سبية والأنظمة املالية للدولة ،ومن خالل
مراجعة احل�ساب اخلتامي للدولة ع��ن ك��ل �سنة مالية
منتهية .كما يتوىل الديوان يف �إطار الرقابة املالية التي
ميار�سها ،التدقيق على احل�سابات وامليزانيات العمومية
وح���س��اب��ات اخل���س��ائ��ر والأرب � ��اح للهيئات وامل��ؤ��س���س��ات
وال�شركات امل�شمولة برقابته يف القطاع االقت�صادي.
 2-2رق��اب��ة املطابقة �أو امل�شروعية :يتمثل هذا
النمط الرقابي يف التحقق من مدى التزام اجلهات
اخل��ا��ض�ع��ة ل��رق��اب��ة ال ��دي ��وان ب��ال �ق��وان�ين وال �ل��وائ��ح
والت�شريعات املعمول بها يف الدولة .وميار�س ديوان
املحا�سبة هذا النوع من الرقابة من خالل مراجعة
وفح�ص الإجراءات الإدارية واملالية للتحقق من مدى
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مطابقتها للقوانني واللوائح والإجراءات املعتمدة ،ويف
�سبيل ذلك يدقق الديوان على �سبيل املثال الإجراءات
املتعلقة باملناق�صات واالتفاقيات والعقود التي تربمها
اجلهات اخلا�ضعة لرقابته كما يراجع الديوان عمليات
و�إجراءات التوريد وامل�شرتيات والتوظيف والقرارات
املتعلقة بالرتقيات ومنح العالوات وكل املزايا الأخرى
املمنوحة ملوظفي اجلهات اخلا�ضعة للرقابة.
 3-2رق��اب��ة الأداء :تتمثل ال��رق��اب��ة ع�ل��ى الأداء
التي ميار�سها دي��وان املحا�سبة يف فح�ص ومراجعة
الأن�شطة التي تنفذها اجل�ه��ات اخلا�ضعة للرقابة،
لت�شخي�ص ال�سيا�سات والنظم و�إدارة العمليات ،وذلك
م��ن خ�ل�ال م�ق��ارن��ة الإجن � ��ازات ب��اخل�ط��ط والنتائج
بالقواعد،واملمار�سة بال�سيا�سة بغاية ك�شف االنحرافات
(ال�سلبية وااليجابية) وحاالت التبذير والإ�سراف و�سوء
اال�ستعمال واملوارد املتاحة ،وحتديد �أ�سبابها واقرتاح
الإجراءات الت�صحيحية ،وذلك يف �سبيل توجيه الأداء
نحو حتقيق فاعلية وكفاءة واقت�صاد �أو توفري �أكرب.
 4-2الرقابة على تكنولوجيا املعلومات :يت�ضمن
هذا النوع من الرقابة الذي ميار�سه الديوان فح�ص
وتقييم �أنظمة املعلومات وب��رام��ج احلا�سوب لدى
اجل�ه��ات اخلا�ضعة لرقابته ،للتحقق م��ن كفايتها
و�سالمتها و�أم��ن و�سرية املعلومات وتكامل البيانات
وجاهزيتها ،بغاية حتديد �أوج��ه الق�صور والنق�ص
فيها واق�تراح الإج��راءات الت�صحيحية التي ت�ضمن
حماية �أ�صول اجلهة وحتقيق �أهدافها بفعالية وكفاءة.

التحقيق في المخالفات
المالية

�أل��زم��ت امل��ادة ( )30م��ن القانون رق��م ( )4ل�سنة
 1995جميع اجل�ه��ات اخلا�ضعة للرقابة �إع�لام
ال��دي��وان بكل املخالفات املالية التي تكت�شفها وجميع
احلاالت التي قد يرتتب عنها خ�سارة مالية للدولة �أو
�ضياع حقوقها �أو يعر�ض �أ�صولها �إىل اخل�سارة �أو التلف.
ون�صت امل��ادة ( )31من القانون امل�شار �إليه على �أن
يتم التحقيق يف تلك املخالفات وفقا لأحكام الالئحة
التنفيذية لقانون الوظائف العامة املدنية ،با�ستثناء
املخالفات املرتكبة بوزارتي الدفاع والداخلية ،حيث يتم
التحقيق فيها وفقا للأنظمة اخلا�صة بهاتني الوزارتني.
وعلى اجلهات اخلا�ضعة للرقابة موافاة ديوان املحا�سبة
ب��ال�ق��رارات ال�ت��ي ت�صدرها ب�ش�أن املخالفات املالية
املرتكبة ،م�شفوعة مبحا�ضر التحقيق.
وي�ت�م�ث��ل دور ال ��دي ��وان يف ه ��ذا ال �� �ش ��أن ،يف فح�ص
التحقيقات يف املخالفات املالية املكت�شفة م��ن قبل
ال��دي��وان �أو اجل �ه��ات اخلا�ضعة ل��رق��اب�ت��ه ،ومراجعة

ال�ق��رارات ال�صادرة ق�صد �إب��داء ر�أي قانوين ب�ش�أنها
و�إع ��داد ق��رار الإح��ال��ة �إىل املحاكمة الت�أديبية عند
االقت�ضاء .كما يعد الديوان مذكرات بالر�أي القانوين
يف القرارات ال�صادرة عن املجال�س الت�أديبية املخت�صة
مبحاكمة مرتكبي املخالفات املالية بعد �إخطار الديوان
بها ،وذلك من حيث مالءمة القرار �أو الطعن فيه.

التعاون بين الديوان
والنيابة العامة:

يف �إطار التعاون بني ديوان املحا�سبة والنيابة العامة
بالدولة ،ي�شارك بع�ض املراجعني التابعني للديوان
يف عمليات التحقيق يف الق�ضايا ذات ال�صلة ب�إدارة
املال العام ب�صفتهم خرباء فنيني يف جمال التدقيق
وامل��راج�ع��ة املالية ،وي�ت� ّ�م تكليفهم يف ه��ذا ال�صدد
بفح�ص امل�ستندات وال��وث��ائ��ق وعمليات التفتي�ش
واجلرد وبكل الإجراءات الالزمة لإبداء ر�أي قانوين
مهني وحم��اي��د ،ويف نهاية عمليات التحقيق يرفع
املراجعون تقارير تت�ضمن نتائج �أعمالهم �إىل نيابة
الأموال العامة� ،ضمن جهاز النيابة العامة.
ويهدف ال��دي��وان من وراء ه��ذا التعاون القائم مع
النيابة العامة �إىل تكري�س مبادئ امل�ساءلة وحماية
املال العام والتي متثل �إحدى الأهداف الرئي�سية التي
من �أجلها �أن�شئ الديوان.

الجهات الخاضعة
للرقابة

ن�صت املادة ( )3من القانون رقم ( )4ل�سنة 1995
ّ
على �أن ت�شمل رقابة ديوان املحا�سبة اجلهات التالية:
 - 1ال � ��وزارات والأج� �ه ��زة احل�ك��وم�ي��ة الأخ� ��رى،
وبالن�سبة لوزارتي الدفاع والداخلية و�أجهزة الأمن
والقوات النظامية فيتم تدقيق ح�ساباتها بعد التن�سيق
مع القيادة الأعلى لكل منها ،مع الأخذ بعني االعتبار
ما حتدده نظم هذه اجلهات وما يقع يف نطاق ال�سرية
الع�سكرية وما تتطلبه دواعي �أمنها.
 - 2الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة.
 - 3ال�شركات التي ت�ساهم فيها الدولة �أو �أحد الأ�شخا�ص
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 - 4ال�شركات التي ت�ضمن لها الدولة حد ًا �أدنى من
الربح� ،أو تقدم لها �إعانات مالية.
 - 5ال�شركات املرخ�ص لها من قبل الدولة با�ستغالل
�أو �إدارة مرفق عام �أو �أحد موارد الرثوة الطبيعية.
 - 6مي�ك��ن ل��دي��وان املحا�سبة فح�ص وم��راج�ع��ة
ح�سابات و�أعمال �أية جهة �أخرى مبوجب تكليف خا�ص
من �سمو الأمري� ،أو بقرار من جمل�س الوزراء� ,أو �إذا
ُن�ص على ذلك يف قانون �آخر.

الفني
المكتب
أضواء -
قطر
بدولة
المحاسبة
ديوان

المكتـــب الفنـــي
إن جودة التقارير الرقابية تمثل تحديا
لمصداقية العمل الرقابي ولمستوى
الثقة في مخرجات عمل الجهاز كتقارير
تتضمن المالحظات والتوصيات واآلراء..
لالستفادة منها من قبل الجهات
الخاضعة لرقابة الجهاز التخاذ القرارات
السليمة وتصحيح االنحرافات.
مقدمة توضيحية لمبرر
انشاء المكتب:

•يعاونه نائبان وعدد من الأع�ضاء مب�ستوى مدراء عموم.
•�إ�ضافة �إىل �إدارة ال�سكرتارية واملعلومات.

ول��ذل��ك ن���ش��أت احل��اج��ة �إىل �إن���ش��اء وح��دة �إداري� ��ة فنية

متخ�ص�صة تتوىل م�سئولية الت�أكد من ج��ودة التقارير قبل اختصاصات المكتب الفني:

اعتمادها وت�صدريها ،كتنظيم فاعل من الناحية املهنية
وخ �ي��ارا مهني ف��ر���ض نتيجة ت�ع��دد �أن ��واع ال��رق��اب��ة وات�ساع
جماالت وتنوع اجلهات امل�ستفيدة� ،إ�ضافة �إىل تزايد االهتمام
بتقارير �أجهزة الرقابة لأهمية ما تت�ضمن التقارير من نتائج
وتو�صيات لتفعيل عملية امل�ساءلة وحت�سني �أداء الوحدات.
ولذلك حر�ص اجلهاز ان يت�ضمن هيكله التنظيمي
وح��دة �إداري��ة فنية متخ�ص�صة �ضمن بقرار رئي�س
اجلهاز رقم ( )20ل�سنة 2002م ب�إن�شاء املكتب
الفني ويتبع رئي�س اجلهاز ويخ�ضع لإ�شرافه املبا�شر.

أهداف المكتب :يهدف
المكتب الفني إلى:

•حت�سني وتطوير منهاج و�أداء ونتائج العمل الرقابي
داخل اجلهاز.
•امل�ساهمة يف ت�ط��وي��ر ال �ق��واع��د وال�ن�ظ��م املالية
والرقابية باجلهات اخلا�ضعة للرقابة من خالل
ممار�سة مهامه واخت�صا�صاته.

يقوم املكتب مبمار�سة العديد من املهام واالخت�صا�صات،
واملتمثلة يف :التحقق م��ن ان �أع �م��ال التخطيط للرقابة
واملراجعة قد متت وفقا لل�سيا�سات والإج��راءات املقررة يف
دليل الأداء الرقابي ال�شامل ومرا�شده التف�صيلية وينطبق
م��ع امل�ع��اي�ير وامل �ب��ادئ املهنية امل�ت�ع��ارف عليها يف جم��ال
املحا�سبة واملراجعة ،وانه قد مت اعتمادها من قبل امل�ستويات
الإ��ش��راف�ي��ة والإداري� ��ة يف اجل�ه��از ،ومب��ا يتفق م��ع اخلطط
وال�برام��ج ،والتحقق من كفاية و�سالمة الإ� �ش��راف الفني
واملهني ،وك��ذا التحقق من ان املالحظات واال�ستنتاجات
والتو�صيات مدعمة ب�أدلة الإثبات الكافية واملنا�سبة ،والتحقق
من �صياغة التقارير الرقابية وفقا للمتطلبات املهنية مع
امل�ساهمة يف حت�سني وتطوير العمل الرقابي واقرتاح الربامج
التدريبية املتخ�ص�صة التي تلبي متطلبات واحتياجات العمل
الرقابي ومتابعة الإ�صدارات املهنية املحا�سبية والرقابية،
وامل�ساهمة يف حت�سني وتطوير النظم املالية واملحا�سبية
والرقابية يف الوحدات اخلا�ضعة لرقابة اجلهاز ،وذلك من
خالل درا�سة النظم املالية والرقابية واملحا�سبية املطبقة يف
الوحدات اخلا�ضعة لرقابة اجلهاز التي يعقدها اجلهاز مع
تلك الوحدات �أو التي تنفذها �أو تعقدها اجلهات الأخرى.

ويقوم املكتب ب�إبداء ال��ر�أي يف التو�صيات واملقرتحات
الهيكل التنظيمي
التي يقدمها اجلهاز للجهات اخلا�ضعة لرقابته ،وكذلك
للمكتب الفني:
�إىل ان ت�ستوفى الإجراءات الد�ستورية والقانونية لتحديد �إبداء الر�أي يف املو�ضوعات اخلا�ضعة لرقابته ،وكذلك
�إبداء الر�أي يف املو�ضوعات القانونية والتنظيمية املحالة
امل�ستوى الإداري للمكتب الفني يعترب م�ؤقتا كما يلي:
•رئي�س املكتب الفني – مب�ستوى وكيل م�ساعد.
من رئي�س اجلهاز �إىل املكتب وامل�ساهمة يف التقييم الفني

�إعداد/
�أ .عبداهلل حممد انعم ال�شرعبي
رئي�س املكتـــــــــب

لأداء ونتائج �أعمال املراجعني باجلهاز وتقدمي الدعم
وامل�شورة الفنية ملختلف امل�ستويات التنظيمية باجلهاز.
صالحيات المكتب الفني:
ل�ضمان قيام املكتب مبمار�سة امل�ه��ام وحتقيق
�أهدافه يقوم بال�صالحيات التالية:
•االت�صال واملناق�شة والتداول مع امل�ستويات الفنية
والإدارية املعنية واملعرو�ضة تقاريرها �أمام املكتب.
•اال�ستعانة مب��ن ي ��راه م��ن املخت�صني (ذوي
الكفاءة اخلا�صة) الجناز مهامه.
•اق�ت�راح ت�شكيل ف��رق عمل م��ن امل�ستويات ذات
ال�ع�لاق��ة ل��درا��س��ة واجن ��از امل �ه��ام ذات الطبيعة
اخلا�صة والهامة وامل�ستعجلة والتي تتطلب امل�شاركة
والت�شاور والتمثيل املالئم لذوي العالقة بها.
الـعـدد � 25سبتمرب 2011م
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ي�ستهدف هذا الكتاب درا�سة �أ�صول املراجعة الداخلية
ب�صفة عامة ،وذلك من خالل ا�ستعرا�ض وظيفة املراجعة
وامل��دخ��ل العملي والتطبيقي ،حيث ي�شري الكتاب �إىل
ان املراجعة الداخلية ظهرت منذ ح��وايل ثالثني عام ًا،
وبالتايل فهي تعترب حديثة باملقارنة باملراجعة اخلارجية،
وق��د الق��ت امل��راج�ع��ة ال��داخ�ل�ي��ة ق �ب��و ًال ك �ب�ير ًا يف ال��دول
املتقدمة ،واقت�صرت املراجعة الداخلية يف ب��ادئ الأمر
على املراجعة املحا�سبية للت�أكد من �صحة ت�سجيل العملية
املالية واكت�شاف الأخطاء ان وجدت.
مع تطور امل�شروعات �أ�صبح من ال�ضروري تطوير املراجعة
الداخلية وتو�سيع نطاقها بحيث ت�ستخدم ك�أداة لفح�ص
وتقييم م��دى فاعلية الأ�ساليب الرقابية وم��د الإدارة
باملعلومات ،وبهذا �أ�صبحت املراجعة الداخلية �أداة تبادل
معلومات وات�صال بني امل�ستويات الإدارية املختلفة والإدارة
العليا ،ومن العوامل التي �ساعدت على تطوير املراجعة
الداخلية ..احلاجة �إىل و�سائل الكت�شاف الأخطاء والغ�ش،
ظهور املن�ش�آت ذات الفروع املنت�شرة جغرافيا ،احلاجة �إىل
ك�شوفات دورية دقيقة ح�سابي ًا ومو�ضوعي ًا ،كما ان ظهور
البنوك و�شركات الت�أمني �أدى �أي�ضا �إىل ظهور احلاجة �إىل
املراجعة الداخلية.
وق��د ت�ط��رق ال�ك�ت��اب يف مقدمته �إىل تعريف املراجعة
ب�شقيها اخل��ارج��ي وال��داخ �ل��ي ،ح�ي��ث ع� � ّرف امل��راج�ع��ة
اخلارجية ب�أنها� :إب��داء ر�أي فني حمايد يف مدى �صدق
الـعـدد � 25سبتمرب 2011م

وعدالة القوائم املالية ،يف حني ان املراجعة الداخلية هي
ن�شاط تقييمي م�ستقل يغطي اجلوانب املالية والت�شغيلية
مما ميكن من تقييم �أداء الإدارات والأق�سام يف من�ش�آت
الأعمال ويخدم الإدارة العليا ..واخريا هي رقابة �إدارية
ميكن من خاللها قيا�س وتقييم فاعلية الو�سائل الرقابية
الأخ ��رى ،م ��ؤك��د ًا �أي�ضا على ان التعاون والتكامل بني
املراجعة الداخلية واخلارجية يعك�س م��دى التوافق يف
�أ�ساليب وطرق وم�صطلحات املراجعة ورفع جودتها.
يقع الكتاب يف (� )315صفحة من احلجم املتو�سط،
و�أ�شتمل على �إثني ع�شر ف�ص ًال ،تناول الف�صل الأول تعريف
املراجعة الداخلية و�أهدافها وخ�صائ�صها و�أهميتها ،وكذا
تطور ومنو وظيفة املراجعة الداخلية وطبيعة عمل املراجع
ال��داخ�ل��ي وال�ع�لاق��ة ب�ين امل��راج�ع��ة الداخلية واملراجعة
اخلارجية.
وت�ن��اول الف�صل الثاين معايري الأداء املهني للمراجعة
الداخلية م�شريا �إىل ان بداية االهتمام املهني باملراجعة
الداخلية يرجع �إىل �إن�شاء جممع املراجعني الداخليني يف
الواليات املتحدة الأمريكية عام1914م ،والتي تعترب
اخلطوة الأ�سا�سية يف جمال التج�سيد املهني للمراجعة
الداخلية.
بينما يتناول الف�صل الثالث تنظيم وتخطيط وظيفة
امل��راج�ع��ة الداخلية ،وب�ي��ان م�سئوليات ق�سم املراجعة
الداخلية ،مع الت�أكيد على �أن العامل الأ�سا�سي يف جناح

وظيفة املراجعة الداخلية هو الت�أييد والدعم الذي تقدمه
الإدارة العليا.
�أما الف�صل الرابع فقد خ�ص�صه امل�ؤلف ملتطلبات املراجعة
ال��داخ�ل�ي��ة الفعالة مت�ضمنا امل�ع��اي�ير اخل��ا��ص��ة بتقييم
الفعالية واخل�صائ�ص البيئية امل�ؤثرة على فعالية املراجعة
الداخلية.
وتناول الف�صل اخلام�س تخطيط وتنفيذ مهام املراجعة
الداخلية وذل��ك من خالل التخطيط املبدئي وتخطيط
العمل امليداين.
�أما الف�صل ال�ساد�س فتناول الرقابة الداخلية (ال�ضمري
الإداري لل�شركات يف القرن احلادي والع�شرين) وذلك من
خالل تعريف الرقابة الداخلية ونظام الرقابة املحا�سبية
ونظام الرقابة الإدارية ونظام ال�ضبط الداخلي ومقومات
الرقابة الداخلية ،و�أختتم الف�صل بعر�ض حاالت عملية
و�أمثلة تو�ضيحية.
ويف الف�صل ال�سابع مت تناول خرائط التدفق مع �سرد
حالتني عمليتني ت�ضمنت الأوىل نظام الرقابة الداخلية
على عمليات ا�ستالم النقدية بالربيد ،والأخ��رى �إعداد
خريطة التدفق لنظام مبيعات.
وت �ط��رق الف�صل ال�ث��ام��ن �إىل �أوراق ال�ع�م��ل ،م��ن حيث
�أهمية �إعداد �أوراق العمل وماهية �أوراق العمل ومكوناتها
وتخطيطها ومراجعتها و�أنواعها مع عر�ض مناذج و�أمثلة
على ذلك يف نهاية الف�صل.
�أما الف�صل التا�سع فقد تطرق امل�ؤلف �إىل تقرير املراجعة
الداخلية من حيث �أهمية التقرير ومعايري �إعداد ومقومات
تقرير املراجعة اجليد مع �إعطاء �أمثلة و�إي�ضاحات لتقرير
املراجعة الداخلية النهائي.
بينما تناول الف�صل العا�شر املراجعة الت�شغيلية ،حيث �أ�شار
الكاتب �إىل انه مع ن�ش�أة فكرة تو�سيع املراجعة الداخلية
مت التو�سع يف وظيفة املراجعة الداخلية لت�شمل مراجعة
الأعمال الت�شغيلية لأول مرة يف عام1957م ،وذلك بنا ًء
على ما قام به معهد املراجعني الداخليني الأمريكي من
تعديل يف قائمة م�سئوليات املراجع الداخلي ،كما تناول
هذا الف�صل �أي�ض ًا تعريف املراجعة الت�شغيلية و�أهدافها
وحتديد جمالها ونطاقها مع �إيراد �أمثلة تو�ضيحية وحاالت
عملية للمراجعة الت�شغيلية.
ويف الف�صل احلادي ع�شر مت تناول العالقات الإن�سانية
ومهارات االت�صال مركزا على �أهمية اجلوانب ال�سلوكية
يف بيئة املراجعة من حيث امل�ه��ارات الفنية والإن�سانية
و�أ�سباب �ضعف العالقات مع عر�ض �أمثلة تو�ضيحية.
و�أخري ًا تناول الف�صل الثاين ع�شر مدخل ملراجعة احلا�سب
الآيل ،وذلك من حيث مقومات نظام الرقابة الداخلية
الفعال يف ظل الت�شغيل االل�ك�تروين للبيانات و�أ�ساليب
الرقابة التنظيمية.
واجلدير بالإ�شارة �إىل ان ما مييز هذا الكتاب هو عر�ض املادة
العملية يف ي�سر و�سهولة مع عر�ض بع�ض التطبيقات العملية
والأمثلة التو�ضيحية واحلر�ص على توثيق امل�صادر العلمية.

المكتبة الداخلية |مدخل عملي تطبيقي|
جديدالمراجعة
أصول

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

جديد املكتبة للفرتة من2011/ 9/ 30 - 7/1م
عنوان املرجع

مدونة قواعد ال�سلوك الق�ضائي
�إ�صدارات املعايري الدولية لرقابة اجلودة والتدقيق واملراجعة وعمليات الت�أكيد الأخرى واخلدمات ذات
العالقة طبعة عام 2010م ج،1ج2
دليل قواعد ال�سلوك الأخالقي للمحا�سبني املهنيني طبعة عام 2010م
دليل املحا�سبني القانونيني املرخ�ص لهم مبزاولة مهنة مراجعة وتدقيق احل�سابات لعام 2011
(�شركات و�أفراد)
تداعيات الأزمة املالية العاملية  2008وت�أثريها على اجلهات اخلا�ضعة لرقابة ديوان املحا�سبة
قانون ديوان الرقابة املالية ململكة البحرين بني الن�ص والتطبيق ( درا�سة مقارنة )
ر�سالة ماج�ستري بعنوان :مدى مالءمة نظام الرقابة الداخلية ملتطلبات التحول �إىل الرقابة الإلكرتونية
درا�سة حالة يف بنك الت�سليف التعاوين و الزراعي
ر�سالة ماج�ستري بعنوان :مفهوم املخالفات املالية يف رقابة ديوان املحا�سبة الكويتي
اللقاء العلمي حول مو�ضوع  ( :مفهوم وطبيعة الأهمية الن�سبية و خماطر املراجعة) جتربة الدول
التالية :اليمن ،فل�سطني ،الكويت ،تون�س ،م�صر
مهارات التخطيط واملتابعة
عر�ض لدور ديوان املحا�سبة يف رقابته امل�سبقة على عقود امل�شاريع الإ�سرتاتيجية
املادة العلمية لربنامج �إعداد وكتابة التقارير املتميزة
دور ديوان املحا�سبة يف الرقابة على االحتيال والغ�ش عند تنفيذ امل�شاريع العامة
دليل �أخالقيات مهنة التدقيق
برنامج �إعداد و�صياغة الرد على اجلهات الرقابية
حما�سبة امل�س�ؤولية االجتماعية ل�شركات االت�صاالت الأردنية

�سنة الن�شر

ا�سم امل�ؤلف

جمل�س الق�ضاء الأعلى  /اليمن

2011م

الإحتاد الدويل للمحا�سبني  /الأردن

2010م

الإحتاد الدويل للمحا�سبني  /الأردن

2010م

جمعية املحا�سبني القانونيني اليمنيني  /اليمن 2011م
عبد العزيز الر�شيدي  ،فواز امل�ضف  /الكويت 2010م
حمزة حممد نور الزبري  /البحرين

2009م

حممد يحيى �أحمد القحطاين  /اليمن

2006م
2009م

هالة عبد العزيز ال�شميمري  /الكويت
املجموعة العربية ل�ل�أج�ه��زة العليا للرقابة
2010م
املالية واملحا�سبة  /م�صر
2010م
د /ف�ضل الف�ضلي  /الكويت
�شعاع عبد الرحيم �أكرب  /الكويت
د� /سيد حجاج بدر /الكويت
ديوان املحا�سبة  /الكويت
ديوان املحا�سبة  /الكويت
عادل �إبراهيم نور  /الكويت
ر�ضوان حممد العناتي  /الأردن

2009م
( د.ت )
( د.ت )
2008م
2009م
2009
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اعــــــــــداد  /نبيل عبدال�سالم قمحان
ادارة ال�صناعة  -القطاع االقت�صادي

اإلستـــــــراحة

من �أحب اهلل ر�أى كل �شيء جمي ًال
||>>>>>||||<<<<<||

الكلمات المتقاطعة
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ال تب�صق يف البئر ..فقد ت�شرب منه يوم ًا.
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ال يجب �أن تقول كل ما تعرف ..ولكن
يجب �أن تعرف كل ما تقول.
||>>>>>||||<<<<<||

احلياة مليئة باحلجارة فال تتعرث بها..
وابن بها �سلم ت�صعد به نحو
بل اجمعها ِ
النجاح.
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||>>>>>||||<<<<<||

ليتنا كالأ�سماء ..ال يغرينا الزمن.
||>>>>>||||<<<<<||

كل �شيء �إذا كرث رخ�ص� ..إال الأدب فانه
�إذا كرث غال.
||>>>>>||||<<<<<||

دوا�ؤك منك وما تب�صر
ودا�ؤك فيك وما ت�شعر
وتزعم �أنك جرم �صغري
وفيك انطوى العامل الأكرب
الإمام علي بن �أبي طالب (كرم اهلل وجهه)
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لعبة سودوكو

||>>>>>||||<<<<<||

ال�صداقة كاملظلة ..كلما ا�شتد املطر كلما
ازدادت احلاجة لها.
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مر ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم) برجل �ساجد وهو يقول يف �سجوده:
"اللهم �إين �أ�ستغفرك و�أتوب �إليك من مظامل كثرية لعبادك ِق َبلي ف�أميا عبد من
عبادك �أو امة من �إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها �إياه من مال �أو بدن �أو
عر�ض ،علمتها �أو مل اعلمها ،ومل ا�ستطع �أن �أحتللها ف�أ�س�ألك �أن تر�ضيه عني مبا
�شئت وكيف �شئت ،ثم تهبها يل من لدنك انك وا�سع املغفرة ولديك اخلري كله ،يا
رب ما ت�صنع بعذابي ورحمتك و�سعت كل �شيء ..فلت�سعني رحمتك ف�إين ال �شيء،
و�أ�س�ألك يا رب �أن تكرمني برحمتك وال تهني بذنوبي ،وما عليك �أن تعطيني الذي
�س�ألتك يا رب يا اهلل" ،فقال ر�سول اهلل (�ص)" :ارفع ر�أ�سك فقد غفر اهلل لك ".

1 .1من العمليات املالية واملحا�سبية.
2 .2من الفرو�ض املحا�سبية(م).
3 .3عك�س معي – حرف ن�صب  -مت�شابهة.
4 .4يتم �إع��داده��ا قبل ال�ب��دء ب�إعمال
املراجعة (م).
5 .5مت�شابهة – ال�صديق.
6 .6عملة – عك�س الغنى (م).
7 .7يوجد يف ال�صحراء (م) – ق�صد
و�إرادة -ن�صف �سكني.
8 .8ليونة ال ت�ط��رف فيها – حت�صل
عليها من املن�ش�آت الغري ربحية.
9 .9ن�سبة متو�سطة (م) –لفظ �ألـم-
من الطيور (م).
1010حرف عطف – من ا�سماء اهلل احل�سنى (م).
1111البيع لتجار التجزئة – �ألقت (م)
– مادة قاتلة (م).
1212تهليل مبعرثة – قف (م)  -للنداء.

1 .1من انواع م�صادر التمويل.
2 .2مديونيات ال ميكن حت�صيلها.
3 .3ي�صلح بني طرفني  -ترع (مبعرثة)
– ا�صغر من اجلبل(م).
4 .4ثلثي دار – عك�س �شر – يف ج�سم
االن�سان – يخ�صه (م).
5 .5معجزات – حمافظة يف م�صر .
6 .6م�صاريف ت�ضاف لقيمة امل�شرتيات (م).
7 .7ا�صغر من اجلبل – من ا�سماء اهلل
احل�سنى – يف العني (م).
8 .8رمز ريا�ضي (م) – جتدها يف �إخوة
 للكتابة (م).9 .9هرولة (مبعرثة) – عا�صمة عربية (م).
1010كف – دولة امريكية (م).
1111احل��ذر مبعرثة – ثلثي �ساق – احد
الوالدين (م).
1212انتفاخ – ا�ستيالء على املال العام.
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لعبة سودوكو اليابانية

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

8
7

8
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3

�# #أول من قال (مرحبا و�أهال) هو� :سيف بن ذي يزن
�أحد ملوك اليمن وقالها لـ(عبداملطلب بن ها�شم).
�# #أول من و�ضع �أ�صول علم النحو يف اللغة العربية
هو� :أبو الأ�سود ال��د�ؤيل وهو �أي�ض ًا من و�ضع النقط
للأحرف العربية.
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4

5

6

8

9

10

11

12

اإلستـــــــراحة

أفقــــــي:

رأسي:

1
6
4

8
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3
7
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1
9
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6
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2

7
4
3

8
3

1

جتميع :قي�س نا�صر الرداعي

# #بع�ض العناكب ميكث  520يوم ًا بدون �أكل.
# #اجلزء الوحيد من ج�سم الإن�سان الذي ال ي�صله
ال ��دم ه��و قرنية ال�ع�ين ذل��ك �أن �ه��ا حت�صل على
الأوك�سجني مبا�شرة من الهواء.
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األخيــــــــــــرة

إطاللة على
مكونات
االستراتيجية
الوطنية
لمكافحة
الفساد

�إعداد :ح�سني �شيخ بارجاء
مدير عام ال�شئون القانونية
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لقد شكل إط�لاق االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
في يوليو 2010م نقلة نوعية في إطار جهود بالدنا في مكافحة
الفساد ولعل من المفيد اإلشارة إلى أن هذه االستراتيجية جاءت
ملبية لإلرادة السياسية الداعمة لمجابهة الفساد ودرء مخاطره
المتنوعة ،كما أنها لم تأت بمعزل عن سلسلة اإلصالحات الوطنية
بدء ببرنامج اإلصالح المالي واإلداري الشامل في مارس 1995م وما
ً
تضمنته االستراتيجية الوطنية للتحفيف من الفقر 2005-2003م
من مؤشرات مرتبطة بعملية مكافحة الفساد.

وقبل ذلك ما خل�صت �إليه اللجنة العليا حلماية
امل��ال العام يف ع��ام 2003م من نتائج يف غاية
الأهمية م��ن كونها تعاملت م��ع الأ��س�ب��اب امل��ؤدي��ة
لأفعال الف�ساد وت�شخي�صها مبهنية عالية ،وبالتايل
�أتاحت املجال لكيفية التعاطي مع �أفعال الف�ساد من
خالل امل�صفوفة ال�شاملة التي �أعدتها اللجنة ،والتي
مثلت الأ�سا�س يف الإج ��راءات والتدابري الالحقة
التي اتخذتها ال��دول��ة يف جم��ال البناء امل�ؤ�س�سي
والت�شريعي وتطوير �آل�ي��ات مكافحة الف�ساد ويف
امل�شاركة يف درا�سة وتنقيح م�شروع االتفاقية الدولية
ملكافحة الف�ساد حينها مت يف اط��اره��ا ا��ص��دار
القانون رقم()47ل�سنة2005م ب�ش�أن امل�صادقة
على االتفاقية الدولية ملكافحة الف�ساد وم��ن ثم
انعك�س ذل��ك على ما ت�ضمنته الأج�ن��دة الوطنية
للإ�صالحات.
ويف �ضوء ما �سبق ..والذي يو�ضح املدى الذي قطعته
بالدنا يف جمال البناء امل�ؤ�س�سي والت�شريعي ..ال بد
لنا من الت�أكيد على اهمية تت�ضافر جهود املنظومة
الوطنية للنزاهة ومكافحة الف�ساد ومنها اجلهاز
املركزي للرقابة واملحا�سبة الذي ظل منذ البداية
ي�ضطلع بدور ريادي يف حماية املال العام و�إ�سهاماته
الوا�ضحة يف ت�أ�سي�س هذه املنظومة على اعتبار �أنها
رديف وم�ساند جلهوده يف عملية مكافحة الف�ساد
حيث �شكلت اال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الف�ساد
�أحد ثمار هذا التعاون بني �أطراف هذه املنظومة.
�إذ ت�ط�ل��ب حت�ق�ي��ق ه ��ذا الإجن � ��از ال� ��ذي �أت���س��م
بالعمل اجل�م��اع��ي وال�ت���ش��ارك��ي ج�ه��ود ول �ق��اءات
متوا�صلة وور� ��ش عمل �إىل �أن مت االت �ف��اق على
هذه اال�سرتاتيجية الهامة التي تت�ألف من خم�سة
�أق�سام ،على النحو التايل:

الق�سم الأول :حتديد ماهية الف�ساد وت�شخي�ص
�أ�سبابه ونطاقه وتداعياته.
الق�سم ال �ث��اين :الأط� ��راف الرئي�سية للمنظومة
الوطنية للنزاعة ومكافحة الف�ساد.
ال�ق���س��م ال �ث��ال��ث :حت�ل�ي��ل الإط� ��ار املفاهيمي
واملنهجي للإ�سرتاتيجية (ر�سالة اال�سرتاتيجية
تعزيز قيم النزاهة).
الق�سم الرابع :اجتاهات العمل الرئي�سية ان�سجام ًا
م��ع طبيعة ال��وظ��ائ��ف ال�ت��ي تنطوي عليها جهود
مكافحة الف�ساد واملتمثلة يف مكوناتها الآتية-:
املكون الأول :منع وقوع الف�ساد والوقاية منه.
املكون الثاين� :إنفاذ القانون واملالحقة الق�ضائية .
املكون الثالث :رفع م�ستوى الوعي والتثقيف والتعليم
وامل�شاركة املجتمعة.
امل�ك��ون ال��راب��ع :بناء ال �ق��درات يف جهود مكافحة
الف�ســــــــاد.
الق�سم اخلام�س :طبيعة الأدوار التنفيذية لأطراف
املنظومة الوطنية.
كما ت�ضمن امللحق خطة العمل التنفيذية بنا ًء
ع�ل��ى ر�ؤي� ��ة اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة يف م�ك��اف�ح��ة الف�ساد
والربنامج الزمني للتنفيذ وبرامج العمل و�أدوار
�أطراف منظومة مكافحة الف�ساد وم�ؤ�شرات قيا�س
التنفيذ ،ويف هذا ال�ش�أن مت ت�أ�سي�س وحدة تخت�ص
بتن�سيق اجلهود لتنفيذ مكونات اال�سرتاتيجية التي
عقد اجتماع ب�ش�أن ت�أ�سي�سها مبقر الهيئة الوطنية
ملكافحة الف�ساد يف 2011/8/7م ومب�شاركة
كافة �أط ��راف املنظومة ب��اجت��اه ال�ب��دء يف حتقيق
متطلبات التنفيذ للإ�سرتاتيجية.

ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻨﺎﻕ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ






 


 



   






    



 
 







   



   


   




  





  


 


    














 
  









   


 












