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ﺃ.ﺩ .ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺍﻟﺴﻨﻔﻲ
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المشرف العام
نائب رئيس التحرير

اجلمهــوري ــة اليمـن ـيـ ــة
رئـا�سة اجلمهـورية

اجله ــاز املركزي للرقابة واملحا�سبة

اأ .د .عبد اهلل عبد اهلل ال�سنفي

عبد الباري حممود اخلرا�ساين

رئيس التحرير

د .حممــد اأح ـم ــد ال�سيـ ــاين
3

اإلفتتاحية
دراسات وأبحاث:

> دور األجهزة الرقابية العليا في الرقابة على القروض والمساعدات الخارجية
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مقاالت:
2010ﻡ

ﺃ.ﺩ .ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺍﻟﺴﻨﻔﻲ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ

ﻳﻌـﺮﺽ ﺑﻴــــــــــﺎﻥ ﺍﻟﺮﻗــــﺎﺑﺔ
ﺍﻟﺴﻨـﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ
ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻭﺍﺧﺘﺘﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺘﻴﻦ:
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻭﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻨﻈﺮﺍﺀ
ﺗﺘﻮﻳﺠ ًﺎ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺈﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ

ﺗ
ﻘﺮﺃ

ﻓﻲ

ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺗﺼﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭ ًﺍ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﺣﻮﻝ
ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ
ﻫ

ﺬﺍ ﺍﻟ

ﻌﺪﺩ

ﻣﺒﺮﺭﺍﺕ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ
ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ

الـــعـــدد |  | 28/27يونيو 2012 -م

> تتويج ًا لالهتمامات الدولية بإستقاللية االجهزة العليا للرقابة الجمعية العامة
لألمم المتحدة تصدر قرار ًا دوليا حول استقاللية األجهزة العليا للرقابة.
> قائمة التدفقات النقدية.
> مبررات تقييم األداء الحكومي في ظل اإلصالح الهيكلي في الجمهورية اليمنية.

اإلحصائية:

د .عـبـيـ ـ ـ ـ ــد � ـس ـع ـ ـ ـ ــد �ـسـ ـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ـ ــم
د .مـنـ�ـسـ ـ ـ ـ ــور عـ ـ ـلــي الـبـطـ ـ ـ ـ ــاين
اأ .حمـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــد دره ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم زيـ ـ ـ ـ ــد
اأ .حمـ ـ ـ ـمــد حـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــد دغـيـ ـ ـ ـ ـ�ــش
د .عـ ـ ـ ـلــي قـ ـ ـ ـ ــا�ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم �ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
هيئة التحرير

اأح ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــد قـ ـ ـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــد الـ�ـسـيـبـ ـ ـ ــاين
ع ـ ـ ـ ـ ـلــي حمـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــد اجلـ ـ ـ ـ ــوفـ ـ ـ ــي
خـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــد عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلــي زهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
عـبـ ـ ــد الــرحـمـ ــن �ـســالــح الغ�سمي
د .ع ـ ـبـ ــد ال ـ ـ ــوه ـ ـ ــاب الـ ـ�ـ ـس ــام ــي
رفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــق اأح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد عـ ـ ـل ـ ــي

> إحصائية بقضايا المال العام خالل النصف الثاني من عام 2011م.

مقابلة:

> االستاذ الدكتور /عبداهلل عبداهلل السنفي رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

> االتحاد الدولي للمحاسبين يحث مجموعة دول الـ 20تجاه التركيز على الحلول الدولية
تجاه القضايا التي من شانها خلق نمو مستدام.

أنشطة وفعاليات:

�ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامــي حـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــود الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرزاع
ق ـ ـي ـ ـ� ـ ــش ن ـ ــا�ـ ـ ـس ـ ــر ال ـ ـ ـ ـ ــرداع ـ ـ ـ ـ ــي
المراجعة اللغوية

حـ�ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن حمـ ـ ـمـ ـ ـ ــد �ـسـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
حمـ ـمـ ـ ـ ـ ــد �سفيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان عبـ ـ ــده
اإلخراج والتصميم

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

13
20

28
32
34

> مشاركة رئيس الجهاز في افتتاح واختتام المرحلتين :األولى والثانية من برنامج
تعليم وإرشاد النظراء
> نائب رئيس الجهاز يشارك في اجتماع اللجنة الفرعية لبناء القدرات لالنتوساي
> الجهاز يشارك في برنامج ضمان الجودة
> وكيل الجهاز للقطاع االقتصادي يشارك في اجتماع لجنة المعايير المهنية والرقابية لالرابوساي
> عدد من كوادر الجهاز يشاركون في الدورة التدريبية الخاصة بصياغة السياسات العامة
> مشاركة الجهاز في المؤتمر االقليمي لتنظيم جهود اصالح المشتريات الحكومية االقليمية في عمان
> اختتام أعمال مشروع التعاون الفني اليمني األلماني
> أ.د .عبداهلل السنفي  -رئيس الجهاز يستعرض بيان الرقابة السنـوي أمام مجلس النواب

36
36
36
37
37
38
42

> القانون رقــم ( )13لسنــة 2012م بشـأن حق الحصول على المعلومات.

60

معايير:

منظمات وأجهزة رقابية:

66

> ديوان الرقابة المالية واإلدارية بدولة فلسطين.

68

مجتمع الرقابة
رواد وأوائل:

سكرتارية التحرير

10

24

مقال مترجم:
الهيئة اإلستشارية

4

69

> أحمد محمد محمد االرياني.

أضواء:

70

> اإلدارة العامة للتعاون الفني.

كتاب في سطور:

72

> محاسبة الجودة مدخل تحليلي.

جديد المكتبة

75

استراحة العدد

76

األخيرة:

78

> اطاللة على قانون حق الحصول على المعلومات.
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ا�سبح نهج التغيري املنظم واملواكبة الواعية (العلمية) للم�ستجدات �سرورة من �سرورات احلياة و�سمة
من �سمات ع�سرنا احلايل لتجنب الآثار ال�سلبية واملكلفة التي قد تنتج عن اجلمود والتخلف وما يرتتب
عن ذلك من الت�سويف عن توفري متطلبات املواكبة واملالءمة للم�ستجدات اول باأول ،ولكن ل ينبغي النظر
اىل التغيري على انه هو الهدف والغاية يف حد ذاته ..وامنا هو و�سيلة علمية ومنهجية حديثة لالنتقال من
الو�ساع الراهنة بكل موروثاتها وروا�سبها واآلياتها املتخلفة واملكلفة اىل اأو�ساع م�ستقبلية مرغوبة ومالئمة
ملتطلبات احلداثة واملعا�سرة توؤدي اىل حتقيق الهداف بجودة اف�سل وتكلفة اقل.
ويف هذا ال�سياق فاإن تبني التغيري كمفهوم علمي ومنهجي حديث يتطلب فهم عميق وواع��ي ل يقت�سر
على درا�سة الو�ساع الراهنة واخلروج مب�ساريع تغيري وح�سب ،واإمنا و�سع هذه امل�ساريع مو�سع التنفيذ
يحقق التغيري والنتقال اىل الو�سع املرغوب فيه ..فكم من م�ساريع تغيري اأُعدت وو�سعت يف الدراج او
انها احبطت وجمدت ب�سبب ا�سطدامها بثقافة مقاومة التغيري او انه مت �سياغتها وت�سميمها دون درا�سة
مو�سوعية كافية للواقع مما يوؤدي اىل عدم ا�ستجابتها وتفاعلها ايجابيا مع اهداف التغيري اأو قد يعود
ال�سبب لعدم اإميان القائد الإداري الأول يف الوحدة بالتغيري باعتباره �سرورة حتمية ل ميكن جتنبها ول
يعني اأي اإجراء اآخر قد يحول دون ال�سري فيه اإىل نهايته اأو عن اإ�ستمرار تبنية وجعله اأكرث ا�ستجابة ملواكبة
اأي جديد.
اأ.د/عبد اهلل عبد اهلل ال�سنفي
لذلك نحن يف اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة من خالل اعمال املراجعة وتقييم الداء للعديد من
رئـي ـ ـ ـ ــ�ش اجل ـه ـ ـ ـ ـ ــاز
الوحدات اخلا�سعة للرقابة والتي نفذت فيها درا�سة اعادة الهند�سة والهيكلة ،مت الوقوف على تلك التجارب
والتعرف على النجاحات التي حتققت يف بع�سها ،والخفاقات التي لزمت البع�ض الخر.
وا�ستفاد اجلهاز من ذلك اثناء تنفيذ درا�سة اعادة هند�سة اجلهاز التي خرجت مبنظومة متكاملة من
م�ساريع التغيري املت�سمة باملو�سوعية والواقعية والقابلية للتطبيق والتي مت رفعها يف مطلع2011م اىل ال�سلطات العليا لعتمادها والتوجيه بتوفري املتطلبات
الالزمة لو�سعها مو�سع التنفيذ.
ومما يجدر ال�سارة اإليه يف هذا ال�سياق ان اجلهاز قد حت�سب م�سبقا لالآثار املتوقعة ملقاومة التغيري وعمل بالتن�سيق مع ال�سركة ال�ست�سارية التي نفذت
الدرا�سة على اإ�سراك �سرائح خمتلفة من قيادات وكوادر اجلهاز يف املراحل املختلفة لتنفيذ الدرا�سة� ..سمان ًا لتوفري الدعم الالزم من داخل اجلهاز
كمتطلب ا�سا�سي ي�ساعد التغيري التي خل�ست اليها خمرجات الدرا�سة بدون مقاومة اإو جعل اأي مقاومة للتغيري يف حدودها الطبيعية ،ومن جانب اآخر فقد
مت احلر�ض على ت�سمني منظومة م�ساريع التغيري املقرتحة التي خرجت بها درا�سة اعادة هند�سة اجلهاز خطة متكاملة لتطبيق تلك امل�ساريع على الواقع مع
الية فنية لالإ�سراف على التطبيق ،كاأ�سا�ض علمي ومنهجي للتطبيق تدعمه ارادة حقيقية موؤمنة بالتغيري لدى القيادة العليا للجهاز ،وهي من اهم ال�سمانات
للدفع بعملية التغيري حتى حتقيق الهداف وبلوغ الغايات املن�سودة.
وما يهمني هنا لي�ض احلديث عن م�ساريع التغيري التي خرجت بها درا�سة اعادة هند�سة اجلهاز وامنا هو روؤية م�ساريع التغيري ،وقد انتقلت اىل واقع التطبيق
الفعلي واأن اجلهاز وخمرجات عمله الرقابي قد ا�ستجابت للتغيري واحدثت الثر املطلوب.
وكون بالدنا متر مبرحلة دقيقة من املوؤمل ان تنتقل بعدها اىل مرحلة جديدة وعهد جديد �سيتطلب من اجلهاز التفاعل باإيجابية مع متطلبات املرحلة
القادمة ،من خالل الرتقاء مبنهجيته واآليات عمله الرقابية كما ونوعا وال�سطالع بدور اأكرث تاأثري ًا ،وي�سبح قادر ًا على ال�سهام بفاعلية يف دعم جهود
التنمية وحماربة الف�ساد ،وتوفري البيانات واملعلومات واحلقائق املوثقة التي ميكن العتماد عليها يف اتخاذ القرارات الر�سيدة املتعلقة برفع م�ستوى اداء
الوحدات وحتديث ا�ساليب الداء وامل�ساهمة يف املعاجلة اجلذرية ملختلف الختاللت والظواهر ال�سلبية وكذا دعم نظام امل�ساءلة العامة وم�ساعدته يف حتقيق
مبداأ امل�ساءلة وتوفري عن�سر الردع من اجل احلد من مظاهر الف�ساد والتجاوزات للقوانني والعبث باملال العام.
ولن يتاأتى ذلك كما يجب ال بدعم جهود اجلهاز املتعلقة بو�سع م�ساريع التغيري الناجتة عن اعادة هند�سة اجلهاز مو�سع التطبيق الفعلي يف اأقرب وقت،
وكلنا اأمل وتطلع يف هذا ال�ساأن اىل دعم وم�ساندة الخ /عبدربه من�سور هادي رئي�ض اجلمهورية للجهاز من خالل اإعتماد منظومة م�ساريع التغيري املتعلقة
باإعادة هند�سة اجلهاز والتوجيه للحكومة بتوفري الحتياجات واملتطلبات الالزمة ل�ستكمال الجراءات املتعلقة باإ�سدارها ،والتهيئة للبدء باأعمال التدريب
والتطبيق لها على الواقع حتى توؤتي ثمارها يف اقرب وقت ممكن يف خدمة ال�سالح العام.
ختاما ..ي�سرين مبنا�سبة احتفالت بالدنا وقيادتها ال�سيا�سية بالعيد الوطني الثاين والع�سرين لقيام الوحدة اليمنية املباركة يف الثاين والع�سرين من مايو
ان ارفع ا�سمى اآيات التهاين والتربيكات لالأخ/رئي�ض اجلمهورية واحلكومة وكل ابناء �سعبنا اليمني العظيم� ..سائ ًال املوىل عز وجل اأن يعيد هذه املنا�سبة
على �سعبنا وبالدنا باخلري والربكات.
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دراسات وأبحاث

تعاني الدول النامية العديد من
المشكــالت االقتصادية التــي
أثرت تأثير ًا بالغ ًا على أوضاعها
االقتصــادية واالجتماعية على
الرغم من أن هذه الدول تتوفر
لديها الكثيــــــــر من الموارد
الطبيعية والبشرية والمالية
والتي لو أحســن استغاللها
واستثمــــارها لعــادت بالخير
العميــــم على شعـــــوبهــا
وأوطانها وتمكنت بالتالي من
تحسين معدالت التنمية فيها.

دور األجهزة الرقابية العليا
في الرقابة على القروض
والمساعدات الخارجية
دراسة حالة :الجهاز المركزي للرقابة
والمحاسبة في اليمن

اإعداد /اأ .حممد علي العزي
االإدارة العامة للرقابة على القرو�ض

4

ومن اأب ـ ــرز واأهم امل�صك ـ ــالت االقت�صادية التي
تعاين منها هذه الــدول ق�صور املــوارد املحلية
عن تلبية متطلبات متويل التنمية االقت�صادية
(وهــو ما يعرف بالفجوة يف املــوارد املحلية)
مما فر�ض على هذه الدول البحث عن م�صادر
متويل ل�صد هذه الفجوة اأحد تلك امل�صادر هو
امل�صدر اخلارجي.
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ويعترب اليمن اإحدى الدول التي تعاين من النق�ض
يف املــوارد املحلية الالزمة للقيام بتنفيذ خطط
التنمية االقت�صادية واالجتماعية ،وقد اجتهت
اإىل اال�صتعانة بالقرو�ض وامل�صاعدات اخلارجية
ل�صد الفجوة املالية يف املــوارد املحلية ،ونظرا
لتزايد االإخ ـتــالالت يف االقت�صاد اليمني فقد
تزايدت طلبات القرو�ض وامل�صاعدات اخلارجية

حيث حتتل اأهـمـيــة ق�صوى كم�صدر هــام من
م�صادر متويل م�صاريع خطط التنمية.
وتكت�صب الــرقــابــة على الـقــرو�ــض وامل�صاعدات
اخلارجية اأهمية كبريه نظرا ملا تلعبه تلك الرقابة
من �صمان ح�صن ا�صتخدام تلك املــوارد وتعظيم
اال�صتفادة منها يف عملية التنمية االقت�صادية
واالجتماعية واحلــد مــن امل�صاكل املرتتبة على

الفصل االول
|منهجية البحث|
واأهم ما ورد يف هذا الف�صل االإ�صارة اإىل اأهمية البحث وهي تاأتي يف الوقت
الــذي تتجه فيه اجلمهورية اليمنية لال�صتعانة بالقرو�ض وامل�صاعدات
اخلارجية ل�صد الفجوة املالية يف املوارد املحلية (عجز املوازنة العامة للدولة)
وذلــك لتمويل وتنفيذ م�صاريع خطط التنمية االقت�صادية واالجتماعية،
وباملقابل عدم قــدرة احلكومة على ا�صتيعاب تلك القرو�ض وامل�صاعدات
واال�صتفادة الكاملة منها بالرغم من التدفق امل�صتمر وكرب حجمها ،لذلك ال
بد من تفعيل دور اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�صبة ورفع كفاءته وفعاليته
عن طريق �صل�صلة من ال�صيا�صات واالإجراءات ب�صورة م�صتمرة مبا ميكنه من
امل�صاهمة يف التوظيف االمثل لهذه االأموال وحتقيق اال�صتقرار االقت�صادي.
ومتثلت م�صكلة البحث يف التعرف على امل�صاكل و املعوقات التي يواجهها
اجلهاز يف رقابته على القرو�ض وامل�صاعدات اخلارجية ،وذلك من خالل
تقييم املمار�صة الرقابية احلالية يف اجلهاز على القرو�ض وامل�صاعدات
اخلارجية.
وهــدف البحث اإىل التعرف على كيفية اأداء اجلـهــاز املــركــزي للرقابة
واملحا�صبة يف اليمن الخت�صا�صاته يف جمــال الــرقــابــة على القرو�ض
وامل�صاعدات اخلارجية ،باالإ�صافة اإىل حتديد املعوقات التي يواجهها يف
رقابته على القرو�ض وامل�صاعدات اخلارجية ،وذلك لتذليل ال�صعوبات وو�صع
احللول الكفيلة بالتغلب عليها ومعاجلتها.
ويقوم البحث على ثالث فر�ضيات هي:
الفر�ضية الأوىل( :ال تتوفر متطلبات الرقابة على القرو�ض وامل�صاعدات

اخلارجية لدى اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�صبة يف اليمن)
الفر�ضية الثانية( :ال ميار�ض اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�صبة يف اليمن
دوره الرقابي يف جمال الرقابة على القرو�ض وامل�صاعدات اخلارجية)
الفر�ضية الثالثة( :ال توجد معوقات حتــول دون قيام اجلهاز املركزي
للرقابة واملحا�صبة يف اليمن مبمار�صة دوره الرقابي يف جمال الرقابة على
القرو�ض وامل�صاعدات اخلارجية)
ولتحقيق اأهداف البحث فقد اأعتمد الباحث على املنهج الو�صفي لالإح�صاء
باجلانب النظري املرتبط مبهام واخت�صا�صات واأهــداف اجلهاز املركزي
للرقابة واملحا�صبة يف اليمن كما اعتمد على اأ�صلوب الدرا�صة امليدانية حيث
مت ت�صميم ا�صتمارة ا�صتبيانيه جلمع املعلومات املرتبطة بتقييم املمار�صة
الرقابية احلالية يف اجلهاز على القرو�ض وامل�صاعدات اخلارجية ،وقد
ا�صتملت هذه اال�صتمارة االإ�صتبيانيه على املتغريات التالية:

م
1
2
3

املتغريات
مــدى تــوفــر متطلبات الــرقــابــة على الـقــرو�ــض وامل�صاعدات
اخلارجية لدى اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�صبة يف اليمن
واقع املمار�صة الرقابية يف اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�صبة
يف اليمن على القرو�ض وامل�صاعدات اخلارجية
املعوقات التي تواجه اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�صبة يف
اليمن يف رقابته على القرو�ض وامل�صاعدات اخلارجية

عدد االأ�صئلة
10
20
10

و�صملت الدرا�صة كافة القطاعات واالإدارات العامة املعنية بالرقابة على
القرو�ض وامل�صاعدات اخلارجية يف رئا�صة اجلهاز ،ومت توزيع عدد ()100
ا�صتبانة على العاملني يف هذه القطاعات واملعنيني فقط بالرقابة على القرو�ض
وامل�صاعدات وميثل ن�صبة ( )% 91من املجموع البالغ عددهم ( ،)110وقد
مت ا�صتعادة ( )80ا�صتبانة وبن�صبة ( )% 80من املوزع منها( )73ا�صتمارة
كانت �صحيحة وقابلة للتحليل اأي ما ن�صبته ( )% 73من حجم العينة التي
حددت وهذه ن�صبة جيدة ومتثل جمتمع الدرا�صة متثيال معقوال.

الفصل الثاني
| القروض والمساعدات الخارجية
تطورها ومفهومها وأنواعها |

يهدف هذا الف�صل اإىل اإعطاء ملحة تاريخية عن القرو�ض وامل�صاعدات
اخلارجية من حيث ن�صاأتها وتطورها ومفهومها واأنواعها وت�صنيفها:
 ملحة تاريخية عن �صور ان�صياب القرو�ض و امل�صاعدات اخلارجية وتطورها. القرو�ض اخلارجية تعريفها ،اأنوعها ،ت�صنيفها. -امل�صاعدات اخلارجية تعريفها ،اأنواعها ،ت�صنيفها.

الفصل الثالث
| نشأة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة
في اليمن وتعريفه وبيان خصائصه وأهدافه
وأنواع الرقابة التي يمارسها |

اأورد الباحث ن�صاأة اجلهاز منذ بداية ال�صبعينات والتطورات التي جاءت بعد
توحيد �صطري اليمن يف  22مايو 1990م فقد مت دمج املن�صاآت واملوؤ�ص�صات
احلكومية يف اجلهاز االإداري واالقت�صادي للدولة الــواحــدة ومنها دمج
اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�صبة واملن�صاأ مبوجب القانون رقم ( )54لعام
1974م يف ال�صطر ال�صمايل مع اجلهاز املركزي ملراجعة احل�صابات املن�صاأ
مبوجب القانون رقم ( )16لعام 1972م يف ال�صطر اجلنوبي وذلك حتت
نظام واحد وهو نظام اجلمهورية اليمنية وحتت م�صمى اجلهاز املركزي
للرقابة واملحا�صبة ومبوجب القانون رقم ( )39لعام 1992م وذلك كهيئة
رقابية عليا م�صتقلة وذات �صخ�صية اعتبارية عامة.
كما اتبع الباحث يف هذا الف�صل االإ�صارة اإىل التعريف باجلهاز املركزي
للرقابة واملحا�صبة يف اليمن وبيان خ�صائ�صه واأهدافه واأنواع الرقابة التي
ميار�صها وكذا رقابة اجلهاز وفق ًا لن�صو�ض مواد القانون واأ�صاليب ونطاق
ممار�صة الرقابة وكذا ا�صتقاللية اجلهاز وو�صائل حتديث الرقابة يف اجلهاز
الـعـدد |  | 28 - 27يونيــــو 2012م
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القرو�ض اخلارجية ،وهذا االأمر الذي ي�صعى اإىل حتقيقه اجلهاز املركزي
للرقابة واملحا�صبة يف اليمن من خالل الرقابة ال�صاملة التي يبا�صرها يف
جمال الرقابة على القرو�ض وامل�صاعدات اخلارجية وفقا لقانون اجلهاز رقم
( )39لعام 1992م.
وقد ا�صتمل البحث على خم�صة ف�صول ن�صتعر�صها كما يلي :

جدول رقم ( )1يو�صح متغريات اال�صتبيان

5

دراسات وأبحاث
6

منها(التدريب امل�صتمر ملن�صوبي اجلهاز ورفع الكفاءة املهنية لفريق العمل
باجلهاز) وكذا تكوين الهيكل التنظيمي للجهاز واأنواع تقارير اجلهاز.

الفصل الرابع
| دور الجهاز المركزي للرقابة
والمحاسبة في الرقابة على القروض
والمساعدات الخارجية |

لقد هدف الباحث يف هذا الف�صل اإىل اال�صارة ب�صورة خمت�صرة عن واقع
املمار�صة الرقابية للجهاز املركزي للرقابة واملحا�صبة يف اليمن على القرو�ض
وامل�صاعدات اخلارجية.
وي�صتمد اجلهاز م�صروعيته و�صنده يف تدقيق ومراجعة القرو�ض وامل�صاعدات
اخلارجية من قانونه رقم ( )39ل�صنة 1992م.
حيث حددت املادة ( )7الفقرة (ط) من القانون االخت�صا�صات يف الرقابة
املالية على القرو�ض وامل�صاعدات اخلارجية كما يلي:
(مراجعة القرو�ض وال�صلف وامل�صاعدات والت�صهيالت التي عقدتها الدولة اأو
اإحــدى اجلهات اخلا�صعة للرقابة وفح�ض الوثائق وامل�صتندات والعقود حالة
االقــرتا�ــض اأو االإقــرا�ــض وعلى اجلهاز التثبت يف احلالة االأوىل من توريدها
للخزائن العامة اأو خمازنها والتحقق من فعالية ا�صتخدامها يف املجاالت املحددة
لها والتاأكد يف احلالة الثانية من حت�صيل وتوريد اأ�صل القرو�ض وفوائدها اإىل
اخلزائن العامة يف املواعيد املحددة يف العقود واالتفاقيات اخلا�صة بها).
كما حددت املادة ( )8فقره (ط) من قانون اجلهاز اخت�صا�صاته يف جمال
مراجعة تقييم االأداء على القرو�ض وامل�صاعدات (متابعة و تقييم القرو�ض
واملنح وامل�صاعدات من الدول واملنظمات الدولية واالإقليمية واملمنوحة من
البنوك االأجنبية واملديونية من العامل اخلارجي ومتابعة ا�صتخدامها والتاأكد
من �صحة احت�صاب الفوائد امل�صتحقة عليها).
وميار�ض اجلهاز تلك االخت�صا�صات من خالل االإدارات العامة الرقابية
بقطاعات اجلهاز املختلفة ،ويف �صبيل تنفيذ اجلهاز ملهامه واخت�صا�صاته
يف جمال الرقابة على القرو�ض وامل�صاعدات اخلارجية ،مت اإن�صاء االإدارة
العامة للرقابة على القرو�ض وامل�صاعدات ،لتحقيق رقابة نوعية متخ�ص�صة
على القرو�ض وامل�صاعدات اخلارجية ،تعزيز ًا لالأهمية الرقابية التي
عك�صتها الن�صو�ض القانونية الأهمية القرو�ض وامل�صاعدات يف التنمية
االقت�صادية واالجتماعية كم�صدر هام يف متويل خطط التنمية االقت�صادية
واالجتماعية ،وللمخاطر التي ترتتب على عمليات االقرتا�ض اخلارجي مثل
ن�صوؤ الدين العام اخلارجي وتطوره واعباء خدمته يف ظل �صحة املــوارد،
عــالوة على تزايد حجم القرو�ض وامل�صاعدات وتنوعها وتعدد جماالت
ا�صتخدامها وا�صتثمارها.
وقد حددت اخت�صا�صات االإدارة العامة للرقابة على القرو�ض وامل�صاعدات
مبوجب قرار رئي�ض اجلهاز رقم ( )31ل�صنة  ،1999اأبرزها ما يلي:
 .1التاأكيد على اجلـهــات املخت�صة بالدولة على �ـصــرورة اإج ــراء وو�صع
الدرا�صات املالية واالقت�صادية الالزمة قبل ال�صروع يف االرتباط باأي من
و�صائل واأدوات الدين العام.
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 .2التاأكد من اأن اجلهات املخت�صة بالدولة قد اأجنــزت وا�صتكملت و�صع
اخلطة والتقديرات املنا�صبة لتحديد حجم الدين العام.
 .3التاأكد من مراعاة حتقيق التنا�صب املطلوب بني حجم الدين العام والناجت
القومي االإجـمــايل واملحلي وميزان املدفوعات ،مع اإجــراء الدرا�صات
االأولية الأغرا�ض املقارنة بني تكلفة الدين العام والعائد املتوقع من اأن�صطة
امل�صروعات املمولة عن طريقه ،والتاأكيد على اجلهات املخت�صة بالدولة
على مراعاة ذلك ،ومتابعة التاأكد من �صالمة الدرا�صات وواقعية النتائج.
 .4التاأكد من اأن املوافقة وامل�صادقة على اختيار طريق اللجوء اإىل الدين
الـعــام ،كم�صدر للتمويل وحتديد اأوجــه ا�صتخدامه قد متت من قبل
ال�صلطتني التنفيذية والت�صريعية ،والتحقق من مراعاة ال�صقف الذي
حتــدده ال�صلطة الت�صريعية كحد اأعلى للدين العام الــذي يتم حتديده
�صنويا �صمن قوانني املوازنة اأو �صمن قوانني اأو قرارات اأخرى منف�صلة،
والتاأكد من مدى االلتزام به.
 .5الـتـاأكــد مــن توجيه وا�صتخدام الــديــن الـعــام نحو اجنــاز امل�صروعات
اال�صتثمارية والبنية االأ�صا�صية للدولة حماية لالأجيال القادمة التي تتحمل
جزءا من اأعباء تلك الديون ،وحث اجلهات املخت�صة على مراعاة ذلك.
 .6تقوم االإدارة العامة للرقابة على القرو�ض وامل�صاعدات بتجميع كافة الت�صريعات
واالأنظمة والتعليمات والبيانات واالتفاقيات والدرا�صات واالإح�صائيات املتعلقة
مبهام تدقيق ح�صابات الدين العام وا�صتخال�ض املوؤ�صرات لر�صم م�صروعات
خططها وما يلزم من اإر�صادات للفرق بالقطاعات االأخرى.
 .7اإ�صدار االأدلة االإر�صادية املف�صلة عن مراجعة القرو�ض وامل�صاعدات واملنح
والت�صهيالت االئتمانية واملعونات وغريها بالتن�صيق مع االإدارات املخت�صة.
 .8القيام بقيد وت�صجيل حركة خمتلف القرو�ض والت�صهيالت وامل�صاعدات
واملعونات واملنح والوقوف على كل منها اأوال باأول وفق اآلية �صل�صة يكفل
معها توفري �صجالت بيانية تف�صيلية عن امل�صتخدم منها وغري امل�صتخدم
وامل�صتحق �صداده وما مت التعاقد عليه خالل العام وامل�صدد فعال واملتبقي
من االأ�صل واالأعباء وما يرتتب على االرتباط وال�صحب وال�صروط االأخرى.
 .9اإعــداد تقرير �صنوي تخ�ص�صي نوعي لعر�صه على ال�صلطات العليا املخت�صة
بالدولة باملالحظات ونتائج املراجعة للدين العام(خارجي وداخلي) وامل�صاعدات
ً
مف�صحا عن احلجم الكلي للدين العام ،وموقف ال�صحب
واملعونات واملنح
واال�صتخدام وال�صداد واالأر�صدة واأهم املالحظات واملقرتحات والتو�صيات.
 .10اأي مهام اأخري تكلف بها االإدارة العامة من قبل رئا�صة القطاع اأو رئي�ض اجلهاز.
ولعل ما ورد من اخت�صا�صات ينبغي للجهاز القيام بها ،يوؤكد على اأهمية
الــدور الــذي ميكن للجهاز اأن يوؤديه من خالل الرقابة ال�صاملة بجوانبها
الثالثة (املالية ،القانونية ،رقابة االأداء) يف جمال الرقابة عموم ًا ويف جمال
الرقابة على القرو�ض وامل�صاعدات اخلارجية علي وجه اخل�صو�ض وفق ًا
لقانونه رقم ( )39لعام 1992م ،نظر ًا ملا تلعبه تلك الرقابة من �صمان
ح�صن ا�صتخدام تلك املوارد وتعظيم اال�صتفادة منها يف التنمية االقت�صادية
واالجتماعية دون الوقوع يف امل�صاكل املرتتبة على القرو�ض .ولذا فاإن دور
اجلهاز ب�صان تنفيذ تلك االخت�صا�صات قد تركز ب�صكل رئي�صي يف مهام
االإدارة العامة للرقابة على القرو�ض وامل�صاعدات.

أنواع الرقابة التي يمارسها الجهاز على
القروض والمساعدات الخارجية

 .1في مجال الرقابة المالية:

حدد قانون اجلهاز يف املادة( )7الفقرة (ط) منه اخت�صا�صات اجلهاز يف
جمال ممار�صة الرقابة املالية على القرو�ض وامل�صاعدات اخلارجية كما �صبق
اال�صارة اإليه.
 .2في مجال الرقابة على الخطة وتقييم األداء:

يبا�صر اجلهاز دوره يف جمال مراجعة االأداء الرقابة على ا�صتخدام املال العام
على اأ�صا�ض معايري االقت�صاد والكفاءة والفعالية ،حيث حدد قانون اجلهاز يف
املادة( )8الفقرة (ط) منه اخت�صا�صات اجلهاز يف جمال مراجعة تقييم
االأداء على القرو�ض وامل�صاعدات اخلارجية كما �صبق اال�صارة اإليه.
 .3في مجال الرقابة القانونية:

ميار�ض اجلهاز الرقابة القانونية من خــالل فح�ض ومراجعة القرارات
ال�صادرة من اجلهات اخلا�صعة لرقابته يف �صاأن املخالفات املالية التي
تقع بها وذلك للتاأكد من اأن االإجراءات املنا�صبة قد اتخذت بالن�صبة لتلك
املخالفات وان امل�صئولية عنها قد حددت.
واأخري ًا تناول الباحث الو�صع الراهن للممار�صة الرقابية للجهاز املركزي
للرقابة واملحا�صبة يف اليمن على القرو�ض وامل�صاعدات اخلارجية واإبراز اأهم
امل�صاكل وال�صعوبات التي تواجه اجلهاز يف رقابته على القرو�ض وامل�صاعدات
اخلارجية� ،صواء كانت تلك امل�صاكل واملعوقات املرتبطة ببيئة عمل اجلهاز
الداخلية ،اأو تلك املرتبطة بالبيئة اخلارجية املتمثلة يف بيئة عمل اجلهات
املعنية باإدارة ورقابة القرو�ض وامل�صاعدات اخلارجية واأهمها-:
•عدم وجود ن�صو�ض قانونية يف قانون اجلهاز ت�صمح له برقابة القرو�ض
وامل�صاعدات اخلارجية ب�صكل �صريح اأو وا�صح ،عدا الفقرة (ط) يف املادة
رقم ( ،)7والفقرة (ط) يف املادة رقم ( )8من قانون اجلهاز ،اأو عدم
توفر ذلك يف الت�صريعات االأخرى.
•عدم وجود ت�صريع للدين العام اخلارجي الذي يجب اأن ينظم �صيا�صات
وعمليات االقــرتا�ــض اخلــارجــي يف اجلمهورية اليمنية ،عــدا الالئحة
ال�صادرة بقرار رئي�ض جمل�ض الوزراء رقم( )296ل�صنة ( 2002رغم
اأن هذه الالئحة جاءت مقيدة ل�صالحيات ومهام اجلهاز املركزي للرقابة
واملحا�صبة مبا ال يتوافق مع قانون اجلهاز).
•اأن ا�صتقاللية اجلهاز على امل�صتوى االإداري واملايل غري كافية.
•اأن خمرجات اجلهاز الرقابية وتو�صياته ال تعطى االأهمية الالزمة يف
املعاجلة والت�صويب ،حيث ميكن اأن تغلب عليها اإما عدم الرد اأو التاأخر
يف الرد عليها اأو الرد عليها ب�صكل ال تعني ت�صويب االأمور املخالفة بال�صكل
ال�صليم اأو تكون املعاجلة جزئية.

الفصـل الخامس
| النتائج والتوصيات |
أوال النتائج:

من خــالل حتليل بيانات الدرا�صة امليدانية واختبار الفر�صيات فقد مت
التو�صل للنتائج التالية:
 .1اأثبتت النتائج باأن متطلبات الرقابة على القرو�ض وامل�صاعدات اخلارجية
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وهذا يعزز من اأهمية اأن يويل املخت�صون باجلهاز هذه االإدارة اهتمامهم،
وذلك بتوفري الدعم واالإمكانيات املادية والتنظيمية الالزمة ،وتطوير قدراتها
الفنية واالإدارية يف جمال الرقابة علي القرو�ض وامل�صاعدات اخلارجية.

•عدم وجود اأدلة رقابية �صاملة تت�صمن كافة اإجراءات الرقابة جلميع مراحلها
املختلفة والتي منها اأدلة الرقابة على القرو�ض و امل�صاعدات اخلارجية.
• عدم متابعة التطورات العلمية والعملية والتكنولوجيا احلديثة من قبل
اجلهاز نتيجة النق�ض يف اإعداد الدورات التدريبية والثقافية والتعليمية
والبعثات العلمية وامل�صاركة يف اللقاءات التدريبية التي تقيمها اجلهات
االأخرى وقد يعود هذا النق�ض اإىل اأن موازنة اجلهاز حمدودة.
•عدم قدرة اجلهاز على تنفيذ عمليات رقابية متكاملة نتيجة عدم توفر
كافة التخ�ص�صات املطلوبة لعمليات الرقابة والتي حتتاجها بع�ض امل�صاريع
كمتخ�ص�صني يف البيئة ورقابة االأداء والقانون الدويل.
•�صعف اأو عدم دقة درا�صات اجلدوى للم�صاريع واالأن�صطة.
•ال�صعف يف املوا�صفات الفنية واإعــداد الت�صاميم مما يرتتب على ذلك
اأحيانا اإ�صدار اأوامر تغيرييه ينتج عنها زيادة يف الكلفة وطول الفرتات
الزمنية لالإجناز.
•عدم �صحب كامل القرو�ض و امل�صاعدات اخلارجية اأو �صحب جزءا منها
نظر ًا لعدم اكتمال البنود وال�صروط واملتطلبات الواردة يف مذكرة التفاهم
اأو االتفاقية نتيجة للتاأخري يف االإجراءات من قبل اجلهات امل�صتفيدة
•اإن التقديرات التي يتم يف �صوئها اأحيان ًا تقدير القر�ض اأو امل�صاعدة
�صواء كليا اأو جزئيا تكون غري دقيقة ،باالإ�صافة اإىل عدم وجود اخلطط
االإ�صرتاتيجية الدقيقة للم�صاريع واالأن�صطة التي متول من قبل القرو�ض
وامل�صاعدات اخلارجية.
•تعدد القيود وال�صجالت للقرو�ض وامل�صاعدات اخلارجية لدى اأكرث من
جهة فهي موجودة يف البنك املركزي ووزارة املالية ووزارة التخطيط
وجهات اأخــرى ،وبالرغم من ذلك ال جند التن�صيق والتطابق بني هذه
القيود وال�صجالت ،ي�صاف اإىل ذلك اأن عملية املوافقة على ال�صرف تتم
من قبل اأكرث من جهة بدال من توحيدها يف اإدارة اأو جهة واحدة.
•�صعوبة التقدير املادي لال�صت�صارات الفنية وكذلك امل�صاعدات العينية
واالأجهزة واملعدات واللوازم ب�صكل مو�صوعي نتيجة االختالف يف وجهات
النظر والنعدام معايري واأ�ص�ض لتقديرها.
•�صعف الرقابة الداخلية اأو انعدامها ونق�ض اخلربات لدى االأق�صام املالية
وال�صبط الداخلي.
•عدم وجود موؤ�صرات ومعايري اأداء لدى اجلهات امل�صتفيدة من القرو�ض و
امل�صاعدات اخلارجية للو�صول اإىل النتائج املرجوة من امل�صاعدة باقت�صاد
وكفاءة وفعالية التي تو�صح مدى جناح امل�صروع اأو الن�صاط.
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دراسات وأبحاث

متوفرة اإىل حد ما لدى اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�صبة يف اليمن ومن
اأبرزها ما يلي:
» تتوفر ن�صو�ض ت�صريعيه وا�صحة و�صريحة ت�صمح للجهاز بالرقابة
الفاعلة على القرو�ض وامل�صاعدات اخلارجية.
» تنظم الت�صريعات (القوانني واالأنظمة والتعليمات) املتعلقة باآليات
الرقابة على القرو�ض وامل�صاعدات اخلارجية دور اجلهاز يف جمال
الرقابة عليها.
» يتوفر لدى اجلهاز كفاءات ب�صرية قادرة على تنفيذ برنامج مراجعة
القرو�ض وامل�صاعدات اخلارجية.
 .2اأثبتت بيانات الدرا�صة اأن واقع املمار�صة الرقابية يف اجلهاز املركزي
للرقابة واملحا�صبة يف اليمن على القرو�ض وامل�صاعدات اخلارجية
تتم مب�صتوي �صعيف وال ترتق اإىل امل�صتوي املطلوب ،واأن ما يتم بهذا
اخل�صو�ض هــو القيام بتنفيذ البع�ض مــن عمليات املراجعة املالية
(التقليدية) على القرو�ض وامل�صاعدات اخلارجية ،والتي كانت تتم لعينة
خمتارة من امل�صروعات واالأن�صطة املمولة خارجي ًا.
 .3توؤكد النتائج على وجــود جمموعة من امل�صاكل و املعوقات حتــول دون
قيام اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�صبة يف اليمن بعملية املراجعة على
القرو�ض وامل�صاعدات اخلارجية بكفاءة وفاعلية اأهمها:
» االزدواجية يف االأعمال التي تقوم بها االإدارات العامة الرقابية بقطاعات
اجلهاز امل�صوؤولة عن تنفيذ مراجعة القرو�ض وامل�صاعدات اخلارجية.
» �صعف الرقابة الداخلية اأو انعدامها ونق�ض اخلــربات لدى االأق�صام
املالية وال�صبط الداخلي يف اجلهات امل�صتفيدة.
» عدم وجود موؤ�صرات ومعايري اأداء للو�صول اإىل النتائج املرجوة من
القر�ض اأو امل�صاعدة باقت�صاد و كفاءة و فاعلية التي تو�صح مدى جناح
امل�صروع اأو الن�صاط.
» �صعف اأو عدم دقة درا�صات اجلدوى االقت�صادية والفنية للم�صروعات
واالأن�صطة املمولة خارجي ًا.
» االفتقار اإىل نظام معلوماتي كايف ومالئم.
» تعدد وحفظ الوثائق لدى اأكرث من جهة �صواء م�صتفيدة من القرو�ض
وامل�صاعدات اخلارجية ب�صكل مبا�صر اأو غري مبا�صر مما يعيق عمل
اجلهاز يف ا�صتكمال الوثائق ودرا�صتها مكتملة.
ثانيا التوصيات:
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بناء ًا على النتائج التي مت التو�صل اإىل التو�صيات التالية:
•�ـصــرورة اأن تقوم ال�صلطة الت�صريعية(جمل�ض الـنــواب) بدعم اجلهاز
املركزي للرقابة واملحا�صبة يف اليمن واإعطاء تقاريره العناية املطلوبة
والرتكيز على امل�صاءلة يف حالة املخالفات والتجاوزات.
•تعزيز ا�صتقاللية اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�صبة يف اليمن ومنحه
اال�صتقالل الكامل ،ومبا ي�صمن عدم تبعيته لل�صلطة التنفيذية اأو ال�صلطة
الت�صريعية ب�صفته هيئة رقابية عليا م�صتقلة طبق ًا ملا ن�ض عليه القانون.
•ينبغي على اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�صبة يف اليمن حث ال�صلطات
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املخت�صة بالعمل على �صرعة اإعداد و اإ�صدار قانون الدين العام لتجنب
خماطر االقرتا�ض من خالل ما �صيت�صمنه من �صوابط و�صروط ومعايري
تنظم عملية االقرتا�ض واإجراءاته.
•ينبغي على اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�صبة يف اليمن حث ال�صلطات
املخت�صة بالعمل على اإن�صاء اإدارة مركزية خمت�صة بالتعامل اإداريــا
وحما�صبيا مع ح�صابات الدين العام.
• ينبغي على اجلهاز اإعــادة النظر يف هيكله التنظيمي احلــايل فيما يخ�ض
اخت�صا�صات االإدارات العامة الرقابية بقطاعات اجلهاز املختلفة يف جمال
الرقابة على القرو�ض وامل�صاعدات اخلارجية ،كما ينبغي حتديد اأوجه التن�صيق
والتعاون بني االإدارات الرقابية املعنية مبراجعة القرو�ض وامل�صاعدات اخلارجية
عند االقت�صاء يف �صوء معايري واإر�صادات وا�صحة حتدد طبيعة عمل ون�صاط كل
طرف من االأطراف املتعاونة يف اجناز مهام املراجعة املن�صق ب�صاأنها.
•�صرورة اأن يقوم اجلهاز باإعداد دليل خا�ض برقابة القرو�ض وامل�صاعدات
اخلارجية مت�صمن ًا كافة التفا�صيل واالإجراءات وطرق الرقابة واأ�صاليبها
و�صوال اإىل تقييم االأداء.
•تدعيم اجلهاز بالتخ�ص�صات الفنية الالزمة التي تتطلبها حاجة العمل
مبا ميكنه من اأداء مهام التدقيق والفح�ض ال�صامل والتحليلي حل�صابات
وا�صتخدامات الدين العام.
•اإعطاء التدريب والتاأهيل والتعليم املهني امل�صتمر ملوظفي اجلهاز عناية
كافية حتى يكونوا على قدر من امل�صئولية واملعرفة وقادرين على تقييم اأداء
امل�صاريع واالأن�صطة وا�صتخال�ض النتائج ب�صكل وا�صح ودقيق.
•ينبغي على اجل ـهــاز ممــار�ـصــة اخت�صا�صاته يف رقــابــة االأداء بكافة
اأنواعها(رقابة االقت�صاد والكفاءة والفعالية) وذلك مبراجعة اجلدوى
االقت�صادية للم�صروعات املمولة بالقرو�ض وامل�صاعدات اخلارجية
والتاأكد من مدى كفاءتها ملواجهة االحتياجات التمويلية للخزانة العامة
و�صبط موازنتها النقدية مع درا�صة االأ�صاليب املتبعة للح�صول على
القرو�ض وتكلفة ذلك ومقارنتها مب�صادر التمويل االأخرى مع التاأكد من
ا�صتخدامات تلك القرو�ض واآثارها على �صيا�صة التمويل واالئتمان يف
الدولة باالإ�صافة اإىل درا�صة االآثار املالية والنتائج االقت�صادية التي ترتبت
عن ا�صتخدام القرو�ض.
•�صرورة اأن تعمل اجلهات املخت�صة على و�صع موؤ�صرات ومعايري اأداء
حمدده للم�صاريع واالأن�صطة املمولة من القرو�ض و امل�صاعدات اخلارجية
حتى ميكن احلكم على اأهميتها وا�صتغاللها وكيفية املحا�صبة وامل�صاءلة يف
�صوئها ولتعطي النتائج بدقة وو�صوح و�صهولة.
•ينبغي على اجلهاز االهتمام باخلطط والربامج الالزمة لفح�ض الدين
العام مع حتديد االأهــداف واالأغرا�ض املطلوب حتقيقها من وراء ذلك
وجتميع كافة الـقــوانــني وال ـقــرارات والت�صريعات املختلفة والبيانات
والدرا�صات واالإح�صائيات املتعلقة مبهام تدفيق ح�صابات الدين العام.
•ينبغي على اجلهاز اأن تت�صمن تقاريره ال�صنوية اأو اخلا�صة التي يرفعها
اإىل ال�صلطة الت�صريعية كافة النتائج التي يتو�صل اإليها عن القرو�ض
وامل�صاعدات اخلارجية واأن يربز فيها مالحظاته وحتفظاته وتو�صياته.

ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
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تتويج ًا لالهتمامات الدولية بإستقاللية االجهزة العليا للرقابة

الجمعية العامة لألمم المتحدة تصدر قرار ًا دوليا
حول استقاللية األجهزة العليا للرقابة
تتنامى اهتمامات وجهود المجتمع الدولي لتحقيق استقاللية مالئمة
لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة باعتبارها العنصر الرئيس
لتمكين هذه األجهزة من القيام بدورها المنشود في تعزيز الحكم
الرشيد وذلك من خالل تعزيز الكفاءة والفعالية والمساءلة والشفافية
في المؤسسات والوحدات المشمولة برقابة تلك االجهزة ،فقد دأبت
المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (اإلنتوساي)
على االهتمام بعناصر االستقاللية المالية واإلدارية والوظيفية ألجهزة
الرقابة المالية لتمكينها من القيام بمهامها وواجباتها بصورة فعاله
وذلك منذ إنشاء المنظمة عام 1953م..

اإعداد /اأ .اأحمـــد قائد ال�شيبـــاين
مدير عام التعاون الفني

حيث ت�ضمنت اللوائح الداخلية للمنظمة معيار
اال�ضتقاللية ك�ضرط لقبول ع�ضوية اجلهاز الرقابي
يف املنظمة بجانب عنا�ضر اأخ��رى .ولذلك �ضهد
االهتمام يف هذا اجلانب تنامي ًا م�ضتمر ًا منذ ذلك
احلني من خالل الدرا�ضات واملوؤمترات والندوات
التي عكفت املنظمة على تنظيمها ،والتي متخ�ض
عنها وعن اجلهود االخرى للمنظمة يف هذا ال�ضاأن
التي بداأت منذ ان�ضاء املنظمة وا�ضفرت عن اإعالن
ليما عام1977م ب�ضان قواعد الرقابة املالية مبا
فيها عن�ضر اال�ضتقاللية.
ثم تتالت اجلهود بعد ذل��ك وتبلورت يف �ضورة
روؤى ت�ضتهدف تعزيز ا�ضتقاللية اجهزة الرقابة،
ومع توا�ضل االهتمام بها مت اخللو�ض اىل ت�ضكيل
فريق ل�ضياغة بيان خا�ض با�ضتقاللية االأجهزة
ال��رق��اب�ي��ة .وب ��داأ عمل الفريق يف ع��ام 2001
باإجراء الدرا�ضات واملناق�ضات واال�ضتطالعات.
وتوج هذا املجهود باإعالن املك�ضيك عام 2007م
ال�ضادر عن املوؤمتر العام التا�ضع ع�ضر للمنظمة
ب�ضاأن ا�ضتقاللية اج�ه��زة ال��رق��اب��ة ..حيث بني
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عن تقديرها الكامل وا�ضتح�ضانها للدور الذي
تلعبه املنظمة الدولية لالأجهزة العليا للرقابة
املالية واملحا�ضبة (االنتو�ضاي) يف تعزيز قدر
اأكرب من الكفاءة وامل�ضاءلة وال�ضفافية والفعالية
يف االأج�ه��زة احلكومية ل��دول االأج�ه��زة الرقابية
االأع�ضاء يف املنظمة ورفع كفاءة وفعالية حت�ضيل
املوارد العامة مبا يعود بالنفع للمواطنني يف دولها.
كما اأع��رب��ت ع��ن تقديرها للجهود ال�ت��ي بذلتها
منظمة االن�ت��و��ض��اي ومتخ�ض عنها ال�ع��دي��د من
النتائج املثمرة اأهمها اإع��الين ليما لعام 1977
واملك�ضيك لعام  2007حول التوجهات وقواعد
الرقابة وا�ضتقاللية االأجهزة العليا للرقابة املالية
واملحا�ضبة .وتوجهت اجلمعية العامة لالأمم املتحدة
بنداء للدول االأع�ضاء للعمل على حتقيق االآتي:
•تطبيق املبادئ التي ت�ضمنها االإعالنني (ليما
واملك�ضيك) ومبا يتوافق مع هياكلها املوؤ�ض�ضية
والوطنية.
•كما تهيب وت�ضجع الدول االأع�ضاء واملنظمات
والهيئات التابعة ملنظمة االأمم املتحدة وب�ضورة
مكثفة على التعاون يف جمال البناء املوؤ�ض�ضي
(بناء القدرات املوؤ�ض�ضية) مع املنظمة الدولية
ل�الأج�ه��زة العليا للرقابة املالية واملحا�ضبة
وذل��ك بهدف تعزيز احلكم الر�ضيد ل�ضمان
حتقيق الكفاءة والفعالية وامل�ضاءلة وال�ضفافية
يف جميع اأجهزة ال��دول االأع�ضاء يف املنظمة
من خالل دعم وتقوية االأجهزة العليا للرقابة
املالية واملحا�ضبة.
اإن هذا القرار التاريخي الرائع ال��ذي اأ�ضدرته
اجلمعية العامة ملنظمة االأمم املتحدة ياأتي تتويج ًا
جل�ه��ود املجتمع ال ��دويل املتكاتفة واملتعا�ضدة
لتعزيز ا�ضتقاللية االأجهزة العليا للرقابة املالية  .1اال�شتقاللية اخلا�شة للجهاز الرقابي مبركزه
واملحا�ضبة واعرافا كامال باإعالين ليما واملك�ضيك
القانوين :من خ��الل اإدراج ا�ضتقالليته يف
ودفعة قوية غري م�ضبوقة لن�ضرها وتعميم مبادئها
الد�ضتور والقانون ل�ضمان املركز القانوين
وتطبيقها لتفعيل دور االأجهزة العليا للرقابة للرفع
املنا�ضب وال�ف�ع��ال ل��ه يف االإط ��ار الت�ضريعي
من م�ضتوى اأداء اأجهزة الدولة وتعزيز اإدارتها
للدولة املعنية.
الر�ضيدة للموارد واملمتلكات العامة.
 .2اال�شتقاللية يف املــــوارد :ويعني اأن تتمتع
وجتدر االإ�ضارة اإىل اأن هذا النجاح وهذا االجناز
االأجهزة الرقابية بتوفري املوارد املالية واملادية
ال��رق��اب��ي واملهني االمم��ي مل يكن ليتحقق لوال
والب�ضرية الالزمة واملنا�ضبة مع توفر احلرية
ت�ضافر ت�ل��ك اجل �ه��ود م��ن خمتلف امل�ضتويات
الكاملة للجهاز الرقابي املعني ب��اإدارة تلك
املعنية� ،ضواء على امل�ضتوى الوطني اأو القومي
امل ��وارد دون تدخل اأو حتكم م��ن ال�ضلطات
اأو الدويل وذلك بف�ضل التعاون اجلاد واملخل�ض
التنفيذية اخلا�ضعة لرقابته.
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االإع��الن بو�ضوح امل�ب��ادئ واالأ�ض�ض التي ترتكز
عليها اإ�ضتقاللية اأجهزة الرقابة.
وعقب ذلك اأولت االأمانة العامة ملنظمة االنتو�ضاي
وبدعم من روؤ�ضاء االأجهزة االأع�ضاء يف املنظمة
مزيدا من االهتمام اخلا�ض باال�ضتقاللية بقيادة
االأمني العام للمنظمة الدكتور/جوزيف مو�ضر-
رئي�ض اجل�ه��از الرقابي النم�ضاوي ،وذل��ك من
خالل طرح املبادرات يف هذا ال�ضاأن ،ومن ذلك:
تبني احل�ضول على ق��رار من اجلمعية العامة
ل�الأمم املتحدة لبيان اأهمية ا�ضتقاللية اجلهاز
ال��رق��اب��ي و��ض�م��ان ت��وف��ره��ا م��ن خ��الل االآل �ي��ات
املنا�ضبة لكل بلد من البلدان االأع�ضاء.
وت��وج��ت ت �ل��ك اجل �ه��ود ب �ت �ق��دمي م �� �ض��روع ق��رار
للجمعية العامة ملنظمة االأمم املتحدة من اأجل
احل���ض��ول على اع ��راف دويل يق�ضي بتفعيل
ال��دور ال��رق��اب��ي ل�الأج�ه��زة الرقابية .واأ��ض��درت
اجلمعية العامة ملنظمة االأمم املتحدة قرارها
رق ��م ( )209/A/66وال�����ض��ادر ب�ت��اري��خ
2011/12/22م والهادف لتعزيز الكفاءة
وامل�ضاءلة والفعالية وال�ضفافية يف وحدات االإدارة
العامة/اأجهزة ال��دول��ة م��ن خ��الل دع��م وتقوية
هيئات الرقابة العليا للرقابة املالية واملحا�ضبة.
وميثل قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة امل�ضار
اإليه من املكا�ضب الهامة التي حتققت يف تاريخ
املنظمة الدولية لالأجهزة العليا للرقابة املالية
واملحا�ضبة البالغ  60عام ًا حيث اأقرت اجلمعية
العامة ب�ضورة �ضريحة ووا�ضحة ما يلي-:
 .1اأن ب�اإم�ك��ان االأج �ه��زة العليا للرقابة املالية
واملحا�ضبة قيامها باملهام والواجبات املناطة
بها اإذا توفرت لها اال�ضتقاللية الكاملة من
اجل�ه��ات امل�ضمولة برقابتها واأن تتوفر لها
احلماية من اأي تاأثريات خارجية.
 .2اأهمية الدور الذي تلعبه االأجهزة العليا للرقابة
يف تعزيز الكفاءة وامل�ضاءلة وال�ضفافية الأجهزة
ال��دول��ة/وح��دات االإدارة العامة وال�ت��ي تعد
اأ�ضا�ضية لتحقيق االأهداف واالأولويات التنموية
الوطنية ،وك��ذا االأه ��داف التنموية الدولية
املتفق عليها مب��ا يف ذل��ك اأه���داف االألفية
التنموية لالأمم املتحدة.
وجت ��در االإ�� �ض ��ارة اإىل اأن ال� ��دول االأع �� �ض��اء يف
اجلمعية العامة ملنظمة االأمم املتحدة قد اأعربت

جلميع االأطراف ذات العالقة ،وحر�ضها وعزمها
على تطبيق �ضعار منظمة االنتو�ضاي (تبادل
اخل��ربة يفيد اجل�م�ي��ع) ،كما اأن ه��ذه اجلهود
لن تتوقف عند هذا احلد بل �ضتتوا�ضل وحتقق
امل��زي��د م��ن امل �ن �ج��زات ح�ي��ث اأع ��رب اأم ��ني ع��ام
منظمة االنتو�ضاي يف معر�ض خطابه املوجه اإىل
جميع االأج�ه��زة الرقابية االأع���ض��اء يف املنظمة
عن عزم املنظمة على موا�ضلة جهودها لتطوير
اأدائها الرقابي وموا�ضلة اإ�ضهاماتها يف حت�ضني
م�ضتوى االإدارة العامة يف دول االأجهزة الرقابية
االأع�ضاء واأعلن اأن هذا القرار �ضيكون له االأثر
االيجابي الكبري على جميع االأع�ضاء و�ضيعطينا
جميع ًا احلافز والدفعة القوية للحر�ض والتم�ضك
بتطبيق م�ب��ادئ اإع��الين ليما واملك�ضيك ونعقد
العزم اجلماعي لدعم اأجهزة الرقابة االأع�ضاء
يف املنظمة خا�ضة فيما يت�ضل بتلك االأج�ه��زة
الرقابية التي ما زال��ت تواجه �ضعوبات يف بلوغ
اأهدافها لتتمتع بكامل عنا�ضر ا�ضتقالليتها ،وهنا
نود اأن ن�ضري اإىل اأن عنا�ضر ا�ضتقاللية االأجهزة
الرقابية قد حتددت من خالل االإعالنني امل�ضار
اإلي� � ��هما.
وفيما يلي ن��ورد ملخ�ضا لعنا�ضر اال�ضتقاللية
وفقا الإعالن املك�ضيك والذي بني بو�ضوح تام ما
هو املق�ضود من ا�ضتقاللية اجلهاز الرقابي من
خالل حتديد هذه العنا�ضر اأو االأ�ض�ض واملرتكزات
التي ت�ضتند اإليها هذه اال�ضتقاللية ..مع مراعاة
اأن اجل �ه��از ال��رق��اب��ي معني مب��واءم��ة و�ضياغة
عنا�ضر ا�ضتقالليته مع بيئته الوطنية .وجتدر
االإ�ضارة اىل انه �ضبق ا�ضتعرا�ض هذه العنا�ضر يف
جملة الرقابة العدد  19لعام  ،2009ونوردها
هنا ملزيد من الفائدة وذلك على النحو التايل:
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 .3اال�شتقاللية اخلــا�ــشــة بــر�ؤ�ــشــاء االأجــهــزة
الرقابية :وي�ضمل ذلك ما ينبغي اأن تت�ضمنه

الت�ضريعات من حتديد ل�ضروط تعيني روؤ�ضاء
االأج �ه��زة ال��رق��اب�ي��ة ول�ف��رة حم��ددة وكافية
لواليتهم ،وعلى اأن ال تتم اإقالتهم اأو اإعفائهم
من مهامهم ..اإال وفق ًا الإج ��راءات حتددها
الت�ضريعات وال تتحكم فيها ال�ضلطات احلكومية
التنفيذية ،وان ميكن روؤ�ضاء واأع�ضاء االأجهزة
الرقابية من اأداء اأعمالهم وتنفيذ مهامهم
وواجباتهم القانونية دون خوف من العقاب
وامل��الح �ق��ة ب�ع��د ان�ت�ه��اء ف��رة والي ��ة عملهم
و�ضمان كل م�ضتحقاتهم القانونية.

 .4اال�شتقاللية اخلا�شة لالأجهزة الرقابية
يف اأداء عملها الــرقــابــي :وي���ض�م��ل ذل��ك

احل��ري��ة ال �ك��ام �ل��ة ل �الأج �ه��زة ال��رق��اب �ي��ة يف
اختيار موا�ضيع جم��االت اأعمالها الرقابية
واالأ�ضاليب واالإج� ��راءات واخل�ط��وات املهنية
التي تراها منا�ضبة لتنفيذها ...ويدخل يف
ذل��ك ا�ضتقاللية اجلهاز الرقابي يف تنظيم
واإدارة �ضئونه الداخلية دون توجيه اأو تدخل
من ال�ضلطات الت�ضريعية اأو التنفيذية.

 .5اال�شتقاللية يف الو�شول للمعلومات �االإطالع
عليها :وهذا يعني اأنه يحق للجهاز الرقابي

واأع�ضائه الفنيني احل�ضول على كافة الوثائق
واملعلومات الالزمة واملنا�ضبة الأداء مهامهم
على النحو املطلوب وذل��ك ب�ضورة مبا�ضرة
وغري مقيدة.

 .6اال�شتقاللية يف بيان نتائج اأعمالها الرقابية:

م��ن خ��الل ت��وف��ر ال�ضالحيات وال�ضمانات
املنا�ضبة التي متكن االأج�ه��زة الرقابية من
الرفع بتقاريرها الرقابية باالآلية التي تراها
منا�ضبة ب�ضورة دوري��ة اأو �ضنوية اأو ح�ضب
مقت�ضيات امل�ضلحة العامة وحتقيق االأهداف
الرقابية املر�ضومة.

 .7اال�شتقاللية يف حتــديــد حمــتــوى التقارير
الرقابية �توقيت ن�شرها �توزيعها :حيث
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ينبغي اأن تتمتع االأج �ه��زة ال��رق��اب�ي��ة بحرية
حتديد حمتوى تقاريرها الرقابية وحتديد
توقيت ن�ضرها وتوزيعها بعد طرحها ً
ر�ضميا على
ال�ضلطات املعنية وعلى �ضوء القوانني املنظمة
لذلك خدمة للم�ضالح العليا للبلد املعني.

 .8اال�شتقاللية املت�شلة باآليات املتابعة الفعالة:
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مبعنى اأن تتوفر للجهاز الرقابي
احل��ري��ة ال�ك��ام�ل��ة ل��و��ض��ع االأن�ظ�م��ة
الداخلية واالآليات املنا�ضبة ملتابعة
م ��دى تطبيق اجل �ه��ات امل�ضمولة
برقابته للتو�ضيات وامل��الح�ظ��ات
الرقابية والتاأكد من قيامها باإتخاذ
االإج��راءات واملعاجلات الت�ضويبية
ال ��منا�ضبة.
وق ��د ت�ل�ق��ى ال� �ك ��ادر امل �ه �ن��ي ب��اجل�ه��از
ه ��ذا ال �ق��رار ب���ض�ع��ادة ب��ال�غ��ة وي�ع��رب
عن �ضكره وتقديره للمجتمع ال��دويل
وجلهوده ومثابرته لتحقيق هذا املنجز
التاريخي ،نود اأن ن�ضري اإىل اإ�ضهامات
ب��الدن��ا يف ه��ذه اجل �ه��ود ،واإن كانت
متوا�ضعة ،اإال اإننا نفخر بالدور الذي
لعبته بالدنا ممثلة ب��وزارة اخلارجية
وبعثتها ال��دائ�م��ة ل��دى منظمة االأمم
املتحدة من بداية مناق�ضة هذا املو�ضوع
على م�ضتوى املجال�ض والهيئات التابعة
ملنظمة االأمم املتحدة قبل اإحالة م�ضروع
هذا القرار على اجلمعية العامة خا�ضة
اأثناء رئا�ضة بالدنا ملجموعة ال�ضبعة
وال�ضبعني وكذا رئا�ضة جهازنا للمنظمة
العربية لالأجهزة العليا للرقابة املالية
وامل �ح��ا� �ض �ب��ة ح �ي��ث حت�ق�ق��ت اخل �ط��وة
االأوىل مب�ضادقة املجل�ض االقت�ضادي
واالج� �ت� �م ��اع ��ي ()ECOSOC
ب��امل�ن�ظ�م��ة ال��دول �ي��ة ل � �الأمم امل�ت�ح��دة
بتاريخ  26اإب��ري��ل  2011وب�ضورة
وا�ضحة على م�ضمون املبادرة املقدمة
من قبل االنتو�ضاي حول تعزيز مبادئ
ا�ضتقاللية االأج �ه��زة العليا للرقابة
امل�ضمولة ب�اإع��الين (ليما واملك�ضيك) ون�ضرها
على نطاق وا�ضع ،ويعترب املجل�ض من الهيئات اأو
االأجهزة االأ�ضا�ضية ال�ضت ملنظمة االأمم املتحدة
واملنتدى الرئي�ض ل�ضياغة مقرحات وتو�ضيات
ال��دول االأع�ضاء مبا يف ذلك م�ضروعات النظم
االإ�ضراتيجية لالأمم املتحدة.
وق��د كانت جهود اليمن اأمن��وذج � ًا للتعاون بني
اأجهزة الدولة املختلفة لتحقيق االأه��داف العليا
ومت�ث�ي��ل ب��الدن��ا ع�ل��ى امل���ض�ت��وى ال ��دويل ب�ضورة

مرموقة ،وعلى م�ضتوى اجلهاز ..بذلت اجلهود
املتوا�ضلة لتعزيز ا�ضتقاللية جهازنا �ضواء من
خالل مقرح التعديل الد�ضتوري اأو التعديالت
امل�ق��رح��ة على ق��ان��ون اجل �ه��از وال �ت��ي م��ا زال��ت
تنتظر اتخاذ قرار ب�ضاأنها ،وناأمل اأن يكون لقرار
اجلمعية العامة االأث��ر االإيجابي على امل�ضتويني
املحلي وال ��دويل ليحظى جهازنا بالرعاية من
قبل القيادة ال�ضيا�ضية وجمل�ض النواب والهيئات
املانحة لدعم حركة تطوير جهازنا امل�ضتقبلية.

مقــــــــــــاالت

تمثل القوائم المالية
مخرجات نظام المعلومات
المحاسبية في المنشآت
التجارية والمالية ،وتشمل
القوائم المالية الميزانية
العمومية (قائمة المركز
المالي) ،قـــــائمة الدخــل
(حسابات النتيجة) ،قائمة
التدفقــات النقدية ،قائمة
حقــوق المساهمين (رأس
المــــال) .وتعتبر إيضاحات
القوائم المالية مكملة
لهذه القوائم.

ويتم اإع��داد هذه القوائم املالية بهدف عر�ض املعلومات التي
تو�ضح املركز املايل للمن�ضاأة ،نتيجة اأعمالها ،التغريات النقدية،
التغريات يف حقوق امل�ضاهمني(راأ�ض املال) لتوفري املعلومات املالية
مل�ضتخدمي القوائم املالية يف الوقت املنا�ضب التي ت�ضاعدهم على
اتخاذ القرارات املنا�ضبة .
ونتناول يف هذه املقالة اإحدى هذه القوائم وهي قائمة التدفقات
النقدية وذلك على النحو التايل:

 .1هدف إعداد قائمة التدفقات النقدية:

اإن املعلومات املتعلقة بالتدفقات النقدية الأي من�ضاأة مفيدة يف
تزويد م�ضتخدمي البيانات املالية باالأ�ضا�ض الالزم لقيا�ض قدرة
تلك املن�ضاأة على توليد نقدية اأو ما يعادلها واحتياجات املن�ضاأة
لالإ�ضتخدام واالإن�ت�ف��اع م��ن تلك التدفقات النقدية .وتتطلب
القرارات االقت�ضادية مل�ضتخدمي املعلومات تقييم قدرة املن�ضاأة
على توليد نقدية وما يعادلها وكذلك توقيت ودرجة التاأكد املتعلقة
بتوليد تلك التدفقات وكما اإن اإعداد هذه القوائم ا�ضبح ملزم ًا
وفق ًا للمعايري املحا�ضبية الدولية وه��ذه القائمة تعترب اإح��دى
القوائم املالية االأ�ضا�ضية اإىل جانب قائمة الدخل وامليزانية
العمومية التي ت�ضاعد على ما يلي :
•م�ع��رف��ة م��دى ت��وف��ر ال���ض�ي��ول��ة ،وق���درة امل�ن���ض�اأة ع�ل��ى ��ض��داد

قـائمة التدفقـات النقدية

قـائمة التدفقـات النقدية

اإعداد  :ح�شن حممد ع�شي�ش

الإدارة العامة للرقابة على
تنفيذ اخلطة

االلتزامات ،وتوقيت التدفقات النقدية .
•م�ع��رف��ة م �� �ض��ادر ال�ن�ق��د خ ��الل ال �ف��رة امل��ال �ي��ة احل��ال�ي��ة
(املقبو�ضات النقدية ) .
•معرفة اأ��ض�ل��وب ا��ض�ت�خ��دام النقد خ��الل ال �ف��رة احلالية
(املدفوعات النقدية).
•توفري معلومات مل�ضتخدمي القوائم املالية يف حتديد مقدرة
املن�ضاأة على توليد النقدية وما يف حكمها .
•متطلب حما�ضبي وف��ق معايري املحا�ضبة الدولية املعيار
املحا�ضبي الدويل ال�ضابع (اإعداد قائمة التدفقات النقدية).
 .2أســس إعـــداد قائمة التدفقات
النقدية :

•يتم اإعداد القائمة بالطريقة غري املبا�ضرة التي متثل الطريقة
�ضيوعا ً
االأكرث ً
وفقا لعدة اأ�ض�ض منها:
» مبداأ اال�ضتحقاق .
» مبداأ الثبات .
» مبداأ اال�ضتمرارية .
» مبداأ احليطة واحلذر .
» اأرقام املقارنة .
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•ك�م��ا يعترب امل �ب��داأ االأ��ض��ا��ض��ي الإع� ��داد قائمة
التدفقات النقدية وفق ًا للطريقة املبا�ضرة هو
املبداأ النقدي .
ول��ذا فالتدفقات النقدية وم��ا يف حكمها تتمثل
باملدفوعات النقدية  :وت�ضمل الزيادة يف االأ�ضول
والنق�ض يف االلتزامات  ،وكذا تتمثل باملقبو�ضات
النقدية (املح�ضلة) :وت�ضمل النق�ض يف االأ�ضول
والزيادة يف االلتزامات.
 .3مفاهيم عامة :

•النقدية املعادلة :وتتكون من اال�ضتثمارات ق�ضرية
االأج ��ل وال �ت��ي ميكن حتويلها اإىل م �ق��دار حمدد
ومعروف من النقدية والتي ال تتعر�ض لدرجة عالية
من املخاطر من حيث التغيري يف قيمتها.
•التدفقات النقدية :وتتمثل يف التدفقات
الداخلة و اخلارجة من النقدية وما يعادلها .
•االأن�شطة الت�شغيلية :ع�ب��ارة ع��ن االأن�ضطة
الرئي�ضية امل��ول��دة الإي ��رادات املن�ضاأة وكذلك
االأن �� �ض �ط��ة االأخ � ��رى ال �ت��ي ال ت�ع�ت��رب اأن���ض�ط��ة
ا�ضتثمارية اأو متويلية .
•االأن�شطة اال�شتثمارية :عبارة عن االأن�ضطة
املتعلقة ب��احل���ض��ول ع�ل��ى اأو التخل�ض من
امل ��وج ��ودات ط��وي �ل��ة االأج� ��ل ب��االإ� �ض��اف��ة اإىل
اال��ض�ت�ث�م��ارات االأخ ��رى ال�ت��ي ال تعترب نقدية
معادلة.
•االأن�شطة التمويلية :عبارة عن االأن�ضطة التي
ينتج عنها تغيريات يف حجم ومكونات حقوق
امللكية و القرو�ض اخلا�ضة باملن�ضاأة .

 .4النقدية وما في حكمها :
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•النقدية :ت�ضمل النقدية بال�ضندوق واأر�ضدة
احل���ض��اب��ات اجل��اري��ة ل��دى ال�ب�ن��وك(ال��ودائ��ع
حتت الطلب) واالأر�ضدة لدى البنك املركزي
(بخالف االأر�ضدة يف اإط��ار ن�ضبة االحتياطي
– للمن�ضاآت املالية).
•مــا يف حكم النقدية :ت�ضمل اال�ضتثمارات
ق�ضرية االأج ��ل عالية ال�ضيولة وال�ت��ي ميكن
حتويلها اإىل مبالغ نقدية حمددة خالل ثالثة
�ضهور ،وتتعر�ض اإىل خماطر �ضئيلة يف التغري
يف قيمتها ويحتفظ بها مل��واج�ه��ة ال�ت��زام��ات
ق�ضرية االأجل ولي�ض لغر�ض اال�ضتثمار اأو اأية
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اأغ��را���ض اأخ��رى .وتنح�ضر غالب ًا يف اأر�ضدة
اأذون اخلزانة امل�ضتحقة خالل ثالثة �ضهور من
تاريخ اإ�ضدارها .
•يعترب االقرا�ض من البنوك ب�ضفة عامة اأحد
االأن�ضطة التمويلية ،ورغم ذلك فاإنه يف بع�ض
ال��دول قد يكون ر�ضيد ح�ضاب البنك (�ضحب
على املك�ضوف ) واجب ال�ضداد مبجرد الطلب
وبرتيبات خا�ضة من اأحد ح�ضابات النقدية
املخ�ض�ضة لذلك .يف مثل هذه احلاالت يعترب  .6عرض قائمة التدفقات النقدية:
ذل��ك الر�ضيد اأح��د مكونات النقدية وم��ا يف » يجب عر�ض التدفقات النقدية خالل الفرة
حكمها .ومن خ�ضائ�ض تلك الرتيبات البنكية املالية يف قائمة التدفقات النقدية وتبويبها
اأن يكون ر�ضيد ح�ضاب البنك متقلبا من كونه ح���ض��ب ط�ب�ي�ع��ة االأن �� �ض �ط��ة امل�ت�ع�ل�ق��ة ب �ه��ا اأي
ر�ضيدا موجبا اإىل �ضحب على املك�ضوف.
وف�ق� ًا (لالأن�ضطة الت�ضغيلية واال�ضتثمارية،
•ال يجب اأن ال ت�ضتمل قائمة التدفقات النقدية والتمويلية) .
على احلركة بني بنود النقدية وما يف حكمها » على كل من�ضاأة اأن تعر�ض التدفقات النقدية
خالل الفرة (اأي على اأية حتويالت بني البنود من االأن�ضطة الت�ضغيلية ،اال�ضتثمارية ،التمويلية
املمثلة ملكونات النقدية اأو ما يف حكم النقدية) ،باالأ�ضلوب االأكرث منا�ضبة لطبيعة العمليات التي
وذلك راجع اإىل اأن تلك املكونات متثل جانبا متار�ضها .وي�ضاعد تبويب التدفقات النقدية
من اإدارة النقدية باملن�ضاأة وال تعترب جزءا من ح�ضب االأن���ض�ط��ة يف ت �ق��دمي م�ع�ل��وم��ات تفيد
االأن�ضطة الت�ضغيلية اأو اال�ضتثمارية اأو التمويلية .امل�ضتخدمني يف تقدير اأثر تلك االأن�ضطة على
اإذ ت�ضتمل اإدارة النقدية على اأية نقدية زائدة الو�ضع املايل للمن�ضاأة ويف تقدير النقدية وما
يتم ا�ضتثمارها يف نقدية معادلة.
يعادلها .وميكن ا�ضتخدام هذه املعلومات اأي�ضا
يف تقييم العالقات بني تلك االأن�ضطة.
» من املمكن اأن تت�ضمن عملية واح��دة تدفقات
 .5العمليات غير النقدية :
•اليجب اأن حتتوي قائمة التدفقات النقدية نقدية تخ�ض اكرث من ن�ضاط ،فعلى �ضبيل املثال
على املعامالت غري النقدية املرتبطة بن�ضاط فاإن عملية �ضداد اأحد القرو�ض قد ت�ضتمل على
�ضداد اأ�ضل الدين باالإ�ضافة اإىل الفوائد ،ويف
اال�ضتثمار والتمويل .
•ل��ذا يجب ا�ضتبعاد العمليات اال�ضتثمارية هذه احلالة ميكن ت�ضنيف الفوائد باعتبارها
والتمويلية التي ال تتطلب ا�ضتخدام النقدية ن�ضاط ًا ت�ضغيلي ًا اأما �ضداد اأ�ضل الدين فيمكن
اأو ما يف حكم النقدية من قائمة التدفقات اعتباره ن�ضاطا متويليا.
النقدية .كما يجب االإف�ضاح عن تلك العمليات
يف مكان اأخ��ر بالبيانات املالية بحيث ميكن · األنشطة التشغيلية:
دائما توفري املعلومات املتعلقة بتلك االأن�ضطة •تعترب التدفقات النقدية الناجتة من االأن�ضطة
اال�ضتثمارية والتمويلية.
الت�ضغيلية م �وؤ� �ض��را ه��ام��ا ل�ب�ي��ان م��دى ق��درة
•ه �ن��اك ال �ع��دي��د م��ن ال�ع�م�ل�ي��ات اال��ض�ت�ث�م��اري��ة املن�ضاأة على توليد تدفقات نقدية من عملياتها
والتمويلية التي ال توؤثر بطريقة مبا�ضرة على الرئي�ضية تكفي ل�ضداد قرو�ضها وللمحافظة
التدفقات النقدية للفرة احلالية ،بالرغم من على قدرتها الت�ضغيلية وت��وزي��ع اأرب ��اح نقدية
تاأثريها على هيكل االأموال واملوجودات بامل�ضروع .على امل�ضاهمني ومت��وي��ل ا�ضتثمارات جديدة
وع�ل��ى ذل��ك ف� �اإن ا�ضتبعاد ت�ل��ك العمليات من دون اللجوء اإىل م�ضادر متويل خارجية .وتفيد
قائمة التدفقات النقدية يتم�ضى مع هدف قائمة املعلومات التاريخية املتعلقة باملكونات الرئي�ضية
التدفقات النقدية ،حيث ال تت�ضمن تلك البنود للتدفقات النقدية من االأن�ضطة الت�ضغيلية اإذا ما

اأية تدفقات نقدية يف الفرة احلالية ،ومن اأمثلة
العمليات غري النقدية ما يلي :
•�ضراء االأ�ضول الثابتة مقابل (باالأجل)ديون اأو
قرو�ض طويلة االأجل ،اأو احل�ضول على االأ�ضول
با�ضتخدام اأ�ضلوب التاأجري التمويلي .
•�ضراء اأحد امل�ضروعات عن طريق اإ�ضدار اأ�ضهم.
•حتويل بع�ض الديون اإىل اأ�ضهم حقوق ملكية .

الـعـدد  28 - 27مــار�ش 2012م

14

 النق�ض يف القرو�ض وال�ضلفيات . زيادة يف االأر�ضدة امل�ضتحقة للبنوك . زي� ��ادة يف ودائ� ��ع ال �ع �م��الء (احل���ض��اب��اتاجلارية – ودائع الأجل – ودائع التوفري ) .
ب).التدفقات النقدية اخلارجة :ت�ضتمل على
عدة بنود منها:
» امل��دف��وع��ات ال �ن �ق��دي��ة ل �ل �م��وردي��ن مقابل
احل�ضول على �ضلع اأو خدمات.
» املدفوعات النقدية للعاملني اأو نيابة عنهم .
» املدفوعات النقدية ك�ضرائب اأو اأية �ضرائب
م���ض��ردة اإال اإذا ك��ان��ت خ��ا��ض��ة مبا�ضرة
باأن�ضطة ا�ضتثمارية اأو متويلية.
» امل��دف��وع��ات النقدية ل�ضركات ال�ت�اأم��ني يف
�ضورة اأق�ضاط اأو مطالبات تعوي�ض اأو اأية
مزايا تنتج عن بوال�ض التامني.
· األنشطة االستثمارية:
» املدفوعات النقدية املتعلقة بعقود حمتفظ •ترجع اأهمية اإظهار التدفقات النقدية الناجتة
بها للتعامل اأو االإيجار .
ع��ن االأن�ضطة اال�ضتثمارية يف ق�ضم منف�ضل
» املدفوعات النقدية كفوائد وم�ضاريف .
بالقائمة اإىل اأن تلك التدفقات تو�ضح اإىل
» الزيادة يف املخزون .
اأي م��دى مت تخ�ضي�ض م�ضادر لتوليد اأرب��اح
» زيادة يف اأر�ضدة العمالء واملدينني وال�ضلف وت��دف �ق��ات ن�ق��دي��ة م�ضتقبلية .وت�ضتمل على
املدينة .
املعامالت املرتبطة ب�ضراء وبيع االأ�ضول طويلة
» زيادة يف االأر�ضدة املدينة واالأ�ضول االأخرى  .االآجل و�ضراء وبيع اال�ضتثمارات املالية بغر�ض
» نق�ض يف اأر�ضدة الدائنني وال�ضلف الدائنة  .االحتفاظ وتتمثل التدفقات النقدية اخلا�ضة
» نق�ض يف االأر� �ض��دة ال��دائ�ن��ة واالل�ت��زام��ات بتلك االأن�ضطة يف التدفقات النقدية الداخلة
االأخرى .
والتدفقات النقدية اخلارجة على النحو التايل :
» ل�ل�م�ن���ض�اآت امل��ال �ي��ة (ال �ب �ن��وك – من�ضاأت اأ) .التدفقات النقدية الداخلة :ت�ضتمل على
ال�ضرافة – غريها ) :ت�ضمل باالإ�ضافة ملا
عدة بنود منها :
�ضبق التايل :
» املقبو�ضات النقدية من بيع االأ�ضول الثابتة
 زيادة يف االأر�ضدة لدى البنك املركزي يفامللمو�ضة وغري امللمو�ضة.
اإطار ن�ضبة االحتياطي .
» املقبو�ضات النقدية من بيع اال�ضتثمارات
 زيادة يف الودائع لدى املن�ضاآت املالية .طويلة االآجل بغر�ض االحتفاظ .
 زيادة يف اأذون اخلزانة واالأوراق احلكومية » امل �ق �ب��و� �ض��ات ال �ن �ق��دي��ة م ��ن ب �ي��ع اأدواتاالأخرى.
حقوق امللكية اأو القرو�ض التي ت�ضدرها
 زي���ادة يف اال��ض�ت�ث�م��ارات امل��ال�ي��ة بغر�ضاملن�ضات االأخ��رى اأو ح�ض�ض يف م�ضروعات
املتاجرة .
م�ضركة(وال ي�ضمل ذلك على املتح�ضالت
 زيادة يف القرو�ض وال�ضلفيات .ال �ن �ق��دي��ة م ��ن ب �ي��ع اأوراق م��ال �ي��ة تعترب
 نق�ض يف االأر�ضدة امل�ضتحقة للبنوك .�ضمن مكونات النقدية امل�ع��ادل��ة،وك��ذل��ك
 نق�ض يف ودائ� ��ع ال�ع�م��الء (احل���ض��اب��اتاملتح�ضالت النقدية من بيع اأوراق مالية مت
اجلارية – ودائع الأجل – ودائع التوفري ) .
�ضرائها بغر�ض االجتار فيها).
ورغم اأن بع�ض العمليات كبيع اأ�ضل ثابت ،قد ينتج » املقبو�ضات النقدية الناجتة عن �ضداد الغري
عنها مكا�ضب اأو خ�ضائر يتم ت�ضمينها يف �ضايف
للقرو�ض وال�ضلف للمن�ضاأة (وال ي�ضمل ذلك
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قـائمة التدفقـات النقدية

مت ا�ضتخدامها مع املعلومات االأخرى الأغرا�ض
التنبوؤ بالتدفقات النقدية امل�ضتقبلية .
•ت�ضتمل االأن�ضطة الت�ضغيلية التي يتم منها توليد
التدفقات النقدية على االأن�ضطة الرئي�ضية
املولدة الإيرادات املن�ضاأة ،والتي ال تعترب اأن�ضطة
ا�ضتثمارية اأو مت��وي�ل�ي��ة .ول��ذل��ك ف�اإن�ه��ا تنتج
عن العمليات و االأح��داث االأخ��رى التي تدخل
يف حتديد �ضايف ال��رب��ح اأو اخل���ض��ارة .وتتمثل
التدفقات النقدية اخلا�ضة باالأن�ضطة الت�ضغيلية
يف ال�ت��دف�ق��ات ال�ن�ق��دي��ة ال��داخ�ل��ة وال�ت��دف�ق��ات
النقدية اخلارجة على النحو التايل:
اأ) .التدفقات النقدية الداخلة :ت�ضتمل على عدة
بنود منها:
» املتح�ضالت النقدية من بيع ال�ضلع وتقدمي
اخلدمات.
» املتح�ضالت النقدية الناجتة عن منح حقوق
امتيازات ،والر�ضوم و العموالت ،وغريها من
االإيرادات .
» املتح�ضالت النقدية من �ضركات التاأمني
يف �ضورة اأق�ضاط اأو مطالبات تعوي�ض اأو اأية
مزايا تنتج عن بوال�ض التامني.
» املتح�ضالت النقدية املتعلقة بعقود حمتفظ
بها للتعامل اأو االإيجار.
» النق�ض يف املخزون .
» ال�ن�ق����ض يف اأر�� �ض ��دة ال �ع �م��الء وامل��دي�ن��ني
وال�ضلف املدينة .
» ال�ن�ق����ض يف االأر�� �ض ��دة امل��دي�ن��ة واالأ� �ض��ول
االأخرى.
» الزيادة يف اأر�ضدة الدائنني وال�ضلف الدائنة.
» ال��زي��ادة يف االأر��ض��دة الدائنة وااللتزامات
االأخرى.
» ل�ل�م�ن���ض�اآت امل��ال �ي��ة (ال �ب �ن��وك – من�ضاأت
ال�ضرافة – غريها) :ت�ضمل باالإ�ضافة ملا
�ضبق التايل:
 النق�ض يف االأر�ضدة لدى البنك املركزييف اإطار ن�ضبة االحتياطي .
 النق�ض يف الودائع لدى املن�ضاآت املالية. ال�ن�ق����ض يف اأذون اخل ��زان ��ة واالأوراقاحلكومية االأخرى .
 النق�ض يف اال�ضتثمارات املالية بغر�ضاملتاجرة .

الربح اأو اخل�ضارة ،اإال اأن النقدية الناجتة عن مثل
هذه العمليات تعترب متعلقة باالأن�ضطة اال�ضتثمارية
يف حالة احتفاظ اإحدى املن�ضات باأوراق مالية اأو
قرو�ض الأغرا�ض التعامل اأو االجتار فيها ،فاإنها
تعترب م�ضابهة للمخزون الذي يتم احل�ضول عليه
بغر�ض البيع ،ول��ذل��ك ف �اإن التدفقات النقدية
املتعلقة ب�ضراء وبيع تلك االأوراق يجب اأن تبوب
كتدفقات نقدية متعلقة باالأن�ضطة الت�ضغيلية.
وقيا�ضا على ذل��ك ف�اإن القرو�ض و ال�ضلف التي
ت�ق��دم�ه��ا امل �ن �� �ض �اآت امل��ال �ي��ة ت �ب��وب ع ��ادة �ضمن
التدفقات النقدية املتعلقة باالأن�ضطة الت�ضغيلية
وذل��ك ب�ضبب ارتباط تلك التدفقات باالأن�ضطة
الرئي�ضية املتعلقة بتوليد االإيرادات.
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القرو�ض وال�ضلف اخلا�ضة باملن�ضاآت املالية).
» املقبو�ضات النقدية الناجتة عن العقود امل�ضتقبلية ،العقود االآجلة،
اخليارات واملبادالت و املقاي�ضات ،وي�ضتثنى من ذلك العقود التي يتم
االحتفاظ بها الأغرا�ض التعامل اأو املتاجرة ،كما ي�ضتثنى اأي�ضا العقود
التي ت�ضنف �ضمن االأن�ضطة التمويلية.
ب) .التدفقات النقدية اخلارجة :ت�ضتمل على عدة بنود منها :
» املدفوعات النقدية ل�ضراء االأ�ضول الثابتة (املمتلكات واالآالت واملعدات
واملوجودات ملمو�ضة اأو غري ملمو�ضة واملوجودات طويلة االأجل االأخرى).
وت�ضمل هذه املدفوعات اأية نفقات تتحملها املن�ضاأة يف �ضبيل الت�ضنيع
الداخلي للموجودات الثابتة.
» املدفوعات النقدية ل�ضراء اال�ضتثمارات طويلة االآجل بغر�ض االحتفاظ
(اأدوات حقوق امللكية اأو القرو�ض التي ت�ضدرها املن�ضات االأخ��رى اأو
للدخول يف م�ضروعات م�ضركة)(وال ي�ضمل ذلك على املدفوعات ل�ضراء
اأوراق مالية تعترب �ضمن مكونات النقدية املعادلة وكذلك املدفوعات
ل�ضراء اأوراق مالية بغر�ض التعامل اأو االجتار فيها).
» القرو�ض وال�ضلف املقدمة الأطراف اأخرى (وال ي�ضمل ذلك على القرو�ض
وال�ضلف التي تقدمها املن�ضات املالية).
» املدفوعات النقدية الناجتة عن العقود امل�ضتقبلية ،العقود االآجلة،
اخليارات واملبادالت و املقاي�ضات ،وي�ضتثنى من ذلك العقود التي يتم
االحتفاظ بها الأغرا�ض التعامل اأو املتاجرة ،اآما ي�ضتثنى اأي�ضا العقود
التي ت�ضنف �ضمن االأن�ضطة التمويلية .
ويف حالة اعتبار اأحد العقود ال�ضابقة كعقد وقائي للتحوط ملوقف معني ،فاإنه
يتم ت�ضنيف التدفقات النقدية املتعلقة بالعقد ح�ضب الت�ضنيف اخلا�ض
باملوقف الذي مت حت�ضينه اأو التحوط له .

ا�ضرداد اأ�ضهم �ضبق للمن�ضاأة اإ�ضدارها).
» النق�ض يف(القرو�ض طويلة االأج��ل ،ال�ضندات) املدفوعات النقدية ل�ضداد
املبالغ املقر�ضة.
» النقدية املدفوعة بوا�ضطة امل�ضتاأجر من اأجل تخفي�ض االلتزامات عن موجودات
م�ضتاأجرة ناجتة عن عقد اإيجار متويلي .
» توزيعات االأرباح .
 .7طرق إعداد قائمة التدفقات النقدية:

يجب على املن�ضاأة التقرير عن التدفقات النقدية من االأن�ضطة الت�ضغيلية
با�ضتخدام اأي من الطريقتني االآتيتني :
الطريقة املبا�شرة :حيث يتم مبوجبها االإف�ضاح عن املبالغ االإجمالية
املح�ضلة واملدفوعة للبنود االأ�ضا�ضية .
الطريقة غري املبا�شرة :حيث يتم مبوجبها تعديل رق��م �ضايف الربح اأو
اخل�ضارة باأثر العمليات غري النقدية واأية بنود موؤجلة اأو م�ضتحقة مت�ضلة
مبقبو�ضات اأو مدفوعات �ضابقة اأو م�ضتقبلية وكذلك بنود قائمة الدخل اأو
النفقات املرتبطة بتدفقات نقدية من االأن�ضطة اال�ضتثمارية اأو التمويلية .
و�ضوف ن�ضتعر�ض فيما يلي كل طريقة على حده على النحو التايل:
أو ًال :الطريقة غير المباشرة إلعداد قائمة التدفقات
النقدية :وهي الطريقة األكثر استخدام ًا:
المعلومات المطلوبة إلعداد قائمة التدفقات
النقدية نحصل عليها من:

» ميزانيتني مقارنتني (ميزانية ال�ضنة احلالية وميزانية ال�ضنة املا�ضية).
» ح�ضابات النتيجة (قائمة الدخل)لل�ضنة احلالية.

خطوات إعداد قائمة التدفقات النقدية وفق ًا
· األنشطة التمويلية :
للطريقة غير المباشرة :
•يعترب االإف�ضاح عن التدفقات النقدية الناجتة من االأن�ضطة التمويلية يف ( اأ ) .حتديد �شايف التدفقات النقدية من االأن�شطة الت�شغيلية :كما يلي:
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ق�ضم منف�ضل من القائمة مفيدا يف التنبوؤ باحلقوق واملطالبات املتعلقة
بالتدفقات النقدية امل�ضتقبلية من قبل مقدمي االأموال للم�ضروع .وت�ضتمل
االأن�ضطة التمويلية على املعامالت اخلا�ضة بحقوق امللكية وكذا احل�ضول
على القرو�ض طويلة االأج��ل وال�ضندات وتتمثل التدفقات النقدية لتلك
االأن�ضطة يف التدفقات النقدية الداخلة والتدفقات النقدية اخلارجة على
النحو التايل:
اأ) .التدفقات النقدية الداخلة :ت�ضتمل على عدة بنود منها :
» الزيادة يف راأ�ض املال املدفوع (النقدية الناجتة عن اإ�ضدار االأ�ضهم اأو
غريها من اأدوات حقوق امللكية).
» الزيادة يف القرو�ض طويلة االأجل  ،الزيادة يف ال�ضندات(النقدية النا�ضئة عن
ال�ضندات والقرو�ض اأو كمبياالت والرهونات العقارية اأو اأية اأدوات اقرا�ض
مالية ق�ضرية اأو طويلة االأجل).
ب) .التدفقات النقدية اخلارجة :ت�ضتمل على عدة بنود منها:
» النق�ض يف راأ�ض املال املدفوع (املدفوعات النقدية للمالك يف �ضبيل �ضراء اأو
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(� .)1ضايف الربح (اخل�ضارة) قبل خ�ضم ال�ضرائب وال��زك��اة :وخ�ضم
واإ�ضافة البنود التي متثل عمليات غري نقدية وهي :
» اإهالك االأ�ضول الثابتة ( ت�ضاف ) .
» ال��زي��ادة يف املخ�ض�ضات (امل �ك��ون م��ن املخ�ض�ضات خ��الل ال�ع��ام )
(ت�ضاف).
» فروق تقييم اال�ضتثمارات املالية بغر�ض االحتفاظ (النق�ض(الزيادة))
(ت�ضاف(تخ�ضم)) .
» املخ�ض�ضات التي انتفى الغر�ض منها (تخ�ضم).
» خ�ضائر بيع االأ�ضول الثابتة ( ت�ضاف ) ،االأرباح ( تخ�ضم) .
» خ�ضائر بيع اال�ضتثمارات املالية بغر�ض االحتفاظ ( ت�ضاف ) ،االأرباح
(تخ�ضم).
» فروق اإعادة تقييم اأر�ضدة املخ�ض�ضات بالعمالت االأجنبية .
» فروق تغري اأ�ضعار ال�ضرف الأر�ضدة احل�ضابات بالعمالت االأجنبية .
( .)2وتخ�ضم �ضرائب الدخل والزكاة امل�ضددة.

( ب) .حتديد التدفقات النقدية من االأن�شطة اال�شتثمارية :كما يلي:

( .)1النق�ض يف االأ�ضول الثابتة وامل�ضاريع واال�ضتثمارات املالية بغر�ض
االحتفاظ بالبيع ( ت�ضاف ) باعتبار اأن النق�ض يف االأ�ضول يوؤدي اإىل
زيادة يف النقدية وما يف حكمها باعتبارها تدفقات نقدية داخلة .
( .)2الزيادة يف االأ�ضول الثابتة وامل�ضاريع واال�ضتثمارات املالية بغر�ض
االحتفاظ بال�ضراء( تخ�ضم ) باعتبار اأن الزيادة يف االأ�ضول يوؤدي اإىل
النق�ض يف النقدية وما يف حكمها باعتبارها تدفقات نقدية خارجة .
( .)3نح�ضل على �ضايف التدفقات النقدية من االأن�ضطة اال�ضتثمارية معادلة
رقم � � � � � � � � � � ��(.)2
(جـ ) .حتديد التدفقات النقدية من االأن�شطة التمويلية  :كما يلي :

( .)1التدفقات النقدية الداخلة من االأن�ضطة التمويلية -الزيادة يف راأ�ض
املال املدفوع والقرو�ض طويلة االآجل وال�ضندات  ( -ت�ضاف ) باعتبار اأن
الزيادة يف فيها يوؤدي اىل زيادة يف النقدية وما يف حكمها.
( .)2التدفقات النقدية اخلارجة من االأن�ضطة التمويلية – النق�ض يف راأ�ض
امل��ال املدفوع والقرو�ض طويلة االآج��ل وال�ضندات( ،توزيعات)االأرباح
مدفوعات التزامات عقد اإيجار متويلي ( -تخ�ضم) باعتبار اأن النق�ض
فيها يوؤدي اإىل النق�ض يف النقدية وما يف حكمها.
( .)3نح�ضل على �ضايف التدفقات النقدية من االأن�ضطة التمويلية معادلة
رقم � � � � � � � � � � ��(.)3
(د) .حتديد �شايف الزيادة(النق�ش) يف النقدية �مــا يف حكمها خالل
الفرتة :من خالل ما يلي:

( .)1جتميع الناجت من الفقرات الثالث وبالتايل ي�ضاوي ( .) 3 + 2 + 1
( .)2نح�ضل على �ضايف الزيادة(النق�ض) يف النقدية وما يف حكمها خالل الفرة.
(هـ) .حتديد ر�شيد النقدية �ما يف حكمها يف اآخر الفرتة :نح�شل على
ر�شيد النقدية �ما يف حكمها اآخر الفرتة من خالل املعادلة التالية :

ت�ضاف(تخ�ضم)

قـائمة التدفقـات النقدية

( .)3نح�ضل على �ضايف الربح (اخل�ضارة) من االأن�ضطة الت�ضغيلية قبل ( .)1ر�ضيد النقدية يف اأخر الفرة = ر�ضيد النقدية يف اأول الفرة � +ضايف
التغريات يف راأ���ض امل��ال العامل( :التغريات يف االأ��ض��ول وااللتزامات
الزيادة(النق�ض) يف النقدية وما يف حكمها خالل الفرة .
املتداولة امل�ضتخدمة يف اأن�ضطة الت�ضغيل) وهي :
( .)2منوذج قائمة التدفقات النقدية عن الفرة احلالية كما يلي :
الطريقة غري املبا�ضرة
املن�ضاأة :
» النق�ض يف االأ�ضول املتداولة ( ت�ضاف ):باعتبار اأن النق�ض يف االأ�ضول
قائم��ة التدفقات النقدي��ة عن ال�ضنة املالي��ة املنتهية يف  / 12/ 31م.
ي �وؤدي اىل زي��ادة يف النقدية وم��ا يف حكمها متثل التدفقات النقدية
الداخلة اخلا�ضة باالأن�ضطة الت�ضغيلية.
الفرة فرة
البي� � � � � � � ��ان
» ال��زي��ادة يف االل�ت��زام��ات امل�ت��داول��ة( ت�ضاف ):باعتبار اأن ال��زي��ادة يف احلالية املقارنة
االلتزامات يوؤدي اإىل زيادة يف النقدية وما يف حكمها متثل التدفقات
التدفقات النقدية من االأن�ضطة الت�ضغيلية
النقدية الداخلة اخلا�ضة باالأن�ضطة الت�ضغيلية.
��ض��ايف(خ���ض��ائ��ر)ال���ض�ن��ة احل��ال �ي��ة ق�ب��ل خ�ضم
» الزيادة يف االأ�ضول املتداولة ( تخ�ضم ):باعتبار اأن الزيادة يف االأ�ضول
ال�ضرائب والزكاة
ي �وؤدي اإىل نق�ض يف النقدية وم��ا يف حكمها متثل التدفقات النقدية
عمليات غري نقدية
اخلارجة اخلا�ضة باالأن�ضطة الت�ضغيلية.
اإهالك االأ�ضول الثابتة
ت�ضاف
» النق�ض يف االل�ت��زام��ات املتداولة (تخ�ضم):باعتبار اأن النق�ض يف
الزيادة يف املخ�ض�ضات
ت�ضاف
االلتزامات يوؤدي اإىل نق�ض يف النقدية وما يف حكمها متثل التدفقات
امل�ضرد من املخ�ض�ضات
تخ�ضم
النقدية اخلارجة اخلا�ضة باالأن�ضطة الت�ضغيلية.
( .)4نح�ضل على �ضايف التدفقات النقدية من االأن�ضطة الت�ضغيلية معادلة
خم�ض�ضات انتفى الغر�ض منها
تخ�ضم
رقم � � � � � � � � � � ��(.)1
النق�ض(الزيادة)فروق تقييم اال�ضتثمارات املالية
بغر�ض االحتفاظ

ت�ضاف(تخ�ضم) خ�ضائر(اأرباح)بيع اأ�ضول ثابتة
خ�ضائر(اأرباح)بيع اال�ضتثمارات املالية بغر�ض
ت�ضاف(تخ�ضم)
االحتفاظ
ف��روق تغري اأ��ض�ع��ار ��ض��رف اأر� �ض��دة احل�ضابات
ت�ضاف(تخ�ضم) بالعمالت االأجنبية -فروق اإعادة تقييم االأر�ضدة
بالعمالت االأجنبية
�ضرائب الدخل والزكاة املدفوعة
تخ�ضم
�ضايف الربح من الت�ضغيل قبل التغري يف را�ض املال
العامل
�ضايف النق�ض(الزيادة)يف االأ�ضول املتداولة
ت�ضاف(تخ�ضم) النق�ض(الزيادة) يف املخزون
ت�ضاف(تخ�ضم) النق�ض(الزيادة) يف املدينون
ت�ضاف(تخ�ضم) النق�ض(الزيادة) يف ال�ضلف والتاأمينات املدينة
ت�ضاف(تخ�ضم) النق�ض(الزيادة) يف احل�ضابات االنتقالية املدينة
�ضايف النق�ض(الزيادة)يف االلتزامات املتداولة
ت�ضاف(تخ�ضم) النق�ض(الزيادة) يف الدائنون
ت�ضاف(تخ�ضم) النق�ض(الزيادة)يف ال�ضلف والتاأمينات الدائنة
ت�ضاف(تخ�ضم) النق�ض(الزيادة) يف احل�ضابات االنتقالية الدائنة
تخ�ضم

�ضرائب الدخل والزكاة املدفوعة

تخ�ضم

الفوائد املدفوعة

-1
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( .)2حتديد التدفقات النقدية قبل البنود غري العادية( اال�ضتثنائية)  :كما يلي:
» الفوائد املدفوعة (تدفقات نقدية خارجة) تخ�ضم .
» �ضريبة الدخل املدفوعة (تدفقات نقدية خارجة) تخ�ضم .
» نح�ضل على التدفقات النقدية قبل البنود غري العادية(اال�ضتثنائية).
( .)3معاجلة املدفوعات واملتح�ضالت النقدية من البنود اال�ضتثنائية:
ت�ضاف كما يلي :
» املتح�ضالت من �ضركات التاأمني عن ت�ضوية مطالبات عن خ�ضائر كوارث
طبيعية (زلزال).
» املتح�ضالت النقدية من �ضركات التاأمني( اأق�ضاط اأو مطالبات تعوي�ض
ناجتة عن بوال�ض التامني).
( .)4نح�ضل على �ضايف التدفقات النقدية من االأن�ضطة الت�ضغيليةمعادلة
رقم � � � � � � � � � � ��(.)1

التدفقات النقدية من االأن�ضطة اال�ضتثمارية
ت�ضاف(تخ�ضم) النق�ض(الزيادة) يف املوجودات الثابتة
ت�ضاف(تخ�ضم) النق�ض(الزيادة) يف م�ضروعات قيد التنفيذ
النق�ض(الزيادة) يف اال�ضتثمارات طويلة االأجل
ت�ضاف(تخ�ضم)
بغر�ض االحتفاظ
�ضايف التدفقات النقدية من االأن�ضطة اال�ضتثمارية
-2
التدفقات النقدية من االأن�ضطة التمويلية
ت�ضاف(تخ�ضم) النق�ض(الزيادة) يف ال�ضندات
ت�ضاف(تخ�ضم) النق�ض(الزيادة) يف قرو�ض طويلة االأجل
ت�ضاف(تخ�ضم) النق�ض(الزيادة) يف راأ�ض املال الدفوع (اأ�ضهم راأ�ض املال)
�ضايف التدفقات النقدية من االأن�ضطة التمويلية
-3
�ضايف الزيادة(النق�ض)النقدية وما يف حكمها
خالل العام()3+2+1
ر�ضيد النقدية وما يف حكمها يف بداية الفرة
ت�ضاف
( ب ) .حتديد التدفقات النقدية من االأن�شطة اال�شتثمارية  :كما يلي :
ر�ضيد النقدية وما يف حكمها يف نهاية الفرة

( .)1املدفوعات النقدية المتالك واحل�ضول على ال�ضركة التابعة بعد خ�ضم
النقدية التي مت احل�ضول عليها تخ�ضم .
( .)2املدفوعات النقدية ل�ضراء امل��وج��ودات الثابتة -املمتلكات و االآالت
ثاني ًا  :الطريقة المباشرة إلعداد قائمة
واملعدات تخ�ضم .
التدفقات النقدية :
يف�ضل ا�ضتخدام الطريقة املبا�ضرة للتقرير عن التدفقات النقدية من االأن�ضطة ( .)3املتح�ضالت النقدية من بيع املوجودات الثابتة -املمتلكات و االآالت
ومعدات ت�ضاف .
الت�ضغيلية،الأن ه��ذه الطريقة تقدم معلومات قد تفيد يف تقدير التدفقات
( .)4الفوائد املح�ضلة (املقبو�ضة ) ت�ضاف .
النقدية امل�ضتقبلية والتي قد ال تكون متوفرة يف ظل الطريقة غري املبا�ضرة.
المعلومات المطلوبة إلعداد قائمة التدفقات ( .)5املتح�ضالت النقدية من توزيعات االأرب��اح (اأرب��اح االأ�ضهم النقدية
املقبو�ضة) ت�ضاف .
النقدية نحصل عليها من اآلتي:
( .)6نح�ضل على �ضايف التدفقات النقدية من االأن�ضطة اال�ضتثمارية.
•من الدفاتر املحا�ضبية للمن�ضاأة ،اأو .
معادلة رقم � � � � � � � � � � ��(.)2
•بتعديل بنود املبيعات وتكلفة املبيعات)الفوائد وما �ضابهها من بنود الدخل
وم�ضروفات الفوائد وما ي�ضابهها من بنود امل�ضروفات الرئي�ضية باملن�ضات ( جـ )حتديد التدفقات النقدية من االأن�شطة التمويلية  :كما يلي :
(.)1املتح�ضالت النقدية من اإ�ضدار اأ�ضهم راأ�ض املال ت�ضاف .
املالية)وكذلك باقي بنود قائمة الدخل مبا يلي:
•التغريات خالل الفرة يف املخزون واملدينني والدائنني من العمليات الت�ضغيلية.)2( .املتح�ضالت النقدية من االقرا�ض طويل االأجل ت�ضاف .
(.)3املدفوعات النقدية من التزامات عقد اإيجار متويلي(مدفوعات عن
•البنود غري النقدية االأخرى .
موجودات م�ضتاأجرة بعقود متويلية) تخ�ضم .
• البنود االأخرى التي تعترب اآثارها النقدية �ضمن االأن�ضطة اال�ضتثمارية اأو التمويلية.
(.)4اأرباح االأ�ضهم النقدية املدفوعة(توزيعات االأرب��اح النقدية املدفوعة
خطوات إعداد قائمة التدفقات النقدية وفق ًا
للم�ضاهمني) 1تخ�ضم .
للطريقة المباشرة :
( اأ ) .حتديد �شايف التدفقات النقدية من االأن�شطة الت�شغيلية  :كما يلي .)5( :املدفوعات النقدية الناجتة من امل�ضحوبات ال�ضخ�ضية للمالك(يف حالة
موؤ�ض�ضة فردية) تخ�ضم .
( .)1حتديد النقدية الناجتة من العمليات النقدية الناجتة عن الن�ضاط
( .)6نح�ض � ��ل على �ض � � ��ايف التدفق � � � ��ات النق� � � ��دية من االأن�ض � � ��طة
اجلاري :وذلك كما يلي :
التمويلية معادلة رقم � � � � � � � � � � ��(.)3
» التدفقات النقدية الداخلة  (:املتح�ضالت النقدية ) ت�ضاف
(د) .حتديد �شايف الزيادة(النق�ش) يف النقدية �مــا يف حكمها خالل
» وت�ضمل املتح�ضالت النقدية من العمالء مقابل بيع ال�ضلع وتقدمي اخلدمات .
الفرتة :من خالل ما يلي :
» التدفقات النقدية اخلارجة  ( :املدفوعات النقدية ) تخ�ضم
( .)1جتمي � � ��ع الن� ��اجت من الفقرات الثالث (املعادالت) وبالتايل ي�ضاوي
» وت�ضمل املدفوعات النقدية للموردين مقابل احل�ضول على �ضلع اأو خدمات
( .) 3 + 2 + 1
ومقابل اأيجار مبنى .
» واملدفوعات النقدية للموظفني والعاملني .
 .1ميكن اأظه � � � � ��ار توزيعات االأرب��اح النقدية املدفوعة للم�ضاهمني �ضمن التدفقات
النقدية الت�ضغي� � � � � � ��لي � � � ��ة .
» نح�ضل على النقدية الناجتة من العمليات .
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(هـ) .حتديد ر�شيد النقدية �ما يف حكمها يف اأخر الفرتة :نح�شل على
ر�شيد النقدية �ما يف حكمها اآخر الفرتة من خالل املعادلة التالية:

ت�ضاف
ت�ضاف

( .)1ر�ضيد النقدية يف اأخر الفرة = ر�ضيد النقدية يف اأول الفرة � +ضايف
الزيادة(النق�ض) يف النقدية وما يف حكمها خالل الفرة .
( .)2منوذج قائمة التدفقات النقدية عن الفرة احلالية كما يلي :
فيما يلي منوذج قائمة التدفقات النقدية عن الفرة احلالية التي يجب اأن
تلتزم باإعدادها يف املن�ضاآت التجارية يف نهاية كل �ضنة مالية:
املن�ضاأة :

تخ�ضم
تخ�ضم
-3

الطريقة املبا�ضرة

قائم��ة التدفقات النقدي��ة عن ال�ضنة املالي��ة املنتهية يف  / 12/ 31م.
الفرة فرة
البي� � � � � � � ��ان
احلالية املقارنة
التدفقات النقدية من االأن�ضطة الت�ضغيلية
املتح�ضالت النقدية م��ن العمالء مقابل بيع
ت�ضاف
ال�ضلع وتقدمي اخلدمات
املدفوعات النقدية للموردين مقابل احل�ضول
تخ�ضم
على �ضلع اأو خدمات ومقابل اأيجار مبنى
تخ�ضم املدفوعات النقدية للموظفني والعاملني
النقدية الناجتة من العمليات
تخ�ضم الفوائد املدفوعة
تخ�ضم �ضرائب الدخل والزكاة املدفوعة
ال�ت��دف�ق��ات النقدية قبل ال�ب�ن��ود غ��ري العادية
(اال�ضتثنائية)
املتح�ضالت م��ن �ضركات ال�ت�اأم��ني ع��ن ت�ضوية
ت�ضاف
مطالبات عن خ�ضائر كوارث طبيعية (زلزال)
املتح�ضالت النقدية من �ضركات التاأمني(اأق�ضاط
ت�ضاف
اأو مطالبات تعوي�ض ناجتة عن بوال�ض التامني)
-1

تخ�ضم
تخ�ضم
ت�ضاف
ت�ضاف
ت�ضاف
-2

�ضايف التدفقات النقدية من االأن�ضطة الت�ضغيلية
التدفقات النقدية من االأن�ضطة اال�ضتثمارية
امل��دف��وع��ات النقدية الم�ت��الك واحل�ضول على
ال�ضركة التابعة بعد خ�ضم النقدية التي مت
احل�ضول عليها
املدفوعات النقدية ل�ضراء املوجودات الثابتة-
ممتلكات و اآالت ومعدات
املتح�ضالت النقدية من بيع املوجودات الثابتة-
ممتلكات و اآالت ومعدات
الفوائد املح�ضلة (املقبو�ضة )
املتح�ضالت النقدية من توزيعات االأرباح (اأرباح
االأ�ضهم النقدية املقبو�ضة)
� �ض��ايف ال �ت��دف �ق��ات ال �ن �ق��دي��ة م ��ن االأن �� �ض �ط��ة
اال�ضتثمارية

ت�ضاف

قـائمة التدفقـات النقدية

( .)2نح�ضل على �ضايف الزيادة(النق�ض) يف النقدية وما يف حكمها خالل الفرة .

التدفقات النقدية من االأن�ضطة التمويلية
املتح�ضالت النقدية من اإ�ضدار اأ�ضهم راأ�ض املال
املتح�ضالت النقدية من االقرا�ض طويل االأجل
املدفوعات النقدية من التزامات عقد اإيجار
متويلي(مدفوعات ع��ن م��وج��ودات م�ضتاأجرة
بعقود متويلية)
اأرباح االأ�ضهم النقدية املدفوعة(توزيعات االأرباح
1
النقدية املدفوعة للم�ضاهمني)
�ضايف التدفقات النقدية من االأن�ضطة التمويلية
�ضايف الزيادة(النق�ض)للنقدية وما يف حكمها
خالل العام()3+2+1
ر�ضيد النقدية وما يف حكمها يف بداية الفرة
ر�ضيد النقدية وما يف حكمها يف نهاية الفرة

واأخريا يجب على املن�ضاأة االإف�ضاح عن بع�ض املعلومات واملالحظات على
قائمة التدفقات النقدية (الطريقتني املبا�ضرة والغري املبا�ضرة) يف بنود
م�ضتقلة مرفقة  -مع تدعيمها باإي�ضاحات من االإدارة -التي تكون منا�ضبة
للم�ضتخدمني لفهم املوقف املايل وال�ضيولة ،ومن اأمثلة ذلك:
(اأ) .اإي�ضاح ومالحظات اإ�ضافية عن بيانات �ضراء اأو التخل�ض من �ضركات
تابعة اأو وحدات االأعمال االأخرى يف بند م�ضتقل .
(ب).اإي�ضاح ومالحظات اإ�ضافية عن املوجودات الثابتة التي مت �ضرائها اأو بيعها .
(ج) .اإي�ضاح ومالحظات اإ�ضافية عن مكونات النقدية وما يف حكمها يف بداية
الفرة ونهاية الفرة .
(د).اأر�ضدة القرو�ض التي مل يتم �ضحبها بعد والتي قد تكون الزالت متاحة
م�ضتقبال لال�ضتخدام يف االأغرا�ض الت�ضغيلية اأو ل�ضداد التزامات راأ�ضمالية
مع تو�ضيح ما اإذا كانت هناك اأية قيود على ا�ضتخدام تلك االأر�ضدة .
(ه�).جمموع التدفقات النقدية الناجتة عن االأن�ضطة الت�ضغيلية واال�ضتثمارية
والتمويلية املتعلقة بح�ض�ض امل�ضروع يف م�ضروعات م�ضراآة يتم التقرير
عنها با�ضتخدام البيانات املوحدة .
(و).جمموع التدفقات النقدية التي متثل زيادة يف الطاقة الت�ضغيلية منف�ضلة
عن تلك التدفقات ال�ضرورية للمحافظة على الطاقة الت�ضغيلية.
(ز).مقادير التدفقات النقدية الناجتة عن االأن�ضطة الت�ضغيلية واال�ضتثمارية
والتمويلية لكل قطاع من قطاعات الن�ضاط ،وطبقا للتق�ضيم اجلغرايف.
الـمـــراجـــع:

•املحا�ضبة يف البنوك التقليدية واالإ�ضالمية  -د  /حممد علي الربيدي -
مكتبة اجليل اجلديد  -الطبعة الثالثة 2004م
•النظرية املحا�ضبية  -د /حممد ف�ضل االرياين
•النظام املحا�ضبي املوحد  -حممد �ضعيد باكحيل  -وزارة املالية  -الطبعة
االأوىل دي�ضمرب 2004م
•املعايري املحا�ضبية الدولية

 .1ميكن اأظه � � � � ��ار توزيعات االأرب��اح النقدية املدفوعة للم�ضاهمني �ضمن التدفقات
النقدية الت�ضغي� � � � � � ��لي � � � ��ة .
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مبررات تقييم األداء الحكومي
في ظل اإلصالح الهيكلي في
الجمهورية اليمنية
تأتي عمليات تقيم األداء الحكومي الفعال
كعملية منهجية ومهنية تمارسها االجهزة
العليا للرقابة في اطار اختصاصاتها الدستورية
والقانونية ووفاء بواجباتها 1في حماية المال العام
وفي سياق السياسات واإلجراءات التي تفرضها
منهجية التنفيذ الفعلي لإلصالحات االقتصادية
والهيكلية (كفرضية غائبة,)2االمر الذي يفهم منه
ان تحديث اساليب تقييم االداء الحكومي يتطلب
نظام ديناميكي متكامل يرتكز على بعدي الرقابة
والمساءلة بالقياس للمعايير العالمية المتعارف
عليها ,وصــو ً
ال إلــى تحقيق مستويات عليا من
االنتاجية والفاعلية في مستوى االداء الحكومي
وهو ما ينبغي ان تطمح اليه الحكومات ,واألجهزة
العليا للرقابة لرفع جودة خدماتهما المجتمعية
كغاية مشتركة.

توطئة:
توؤكد العديد من التقارير الرقابية واالأب�ح��اث
املنهجية والدرا�ضات العلمية وم�ضاهدات الواقع
ان التدين يف م�ضتوى االأداء احلكومي ،وتزايد
تكلفة اخل��دم��ات ال�ع��ام��ة -ب�خ��ا��ض��ة يف تنفيذ
امل�ضاريع احلكومية  -مرتبط بدرجة ا�ضا�ضية
بتدين م�ضتوى كفاءة الت�ضغيل ،وبالتايل انخفا�ض
م�ضتوى الر�ضا ال�ضعبي عن االداء العام للحكومة
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د .عبد ال�شمد امني عبد الوا�شع

املكتب الفني

وجودة ما تقدمه اأجهزتها التنفيذية وموؤ�ض�ضاتها
من خدمات ،الذي يرجع يف جزء كبري منه اإىل
�ضعف ادوات الرقابة يف خمتلف مراحل املوازنة
العامة التخطيط (اإع ��داد ت�ق��دي��رات اي��رادات
ونفقات املوازنة والدين العام) ،التنفيذ ومتابعة
التنفيذ ،الرقابة والتقييم ب�ضكل ع��ام ،وتقييم
االأداء العام للحكومة وانخفا�ض م�ضتوى ال�ضفافية
وامل�ضاءلة ب�ضكل خا�ض .بدليل انه برغم التتايل يف
الزيادة الكبرية يف املوازنة العامة للدولة �ضنويا،
وما يتبع ذلك من زيادة النفقات العامة وبخا�ضة
يف خم�ض�ضات اجلهات ذات الطابع اخلدمي
والتي توجه لال�ضتثمار يف امل�ضتقبل ...كالتعليم
وال�ضحة -املتعلقة باإعداد العن�ضر الب�ضري -من
اعتمادات ،ف�ضال عن املوازنات اال�ضافية التي
درج اعتمادها ،اإال ان امل��واط��ن ال�ع��ادي املعني
بدرجة ا�ضا�ضية بجودة االداء العام للحكومة مل
ي�ضعر بتح�ضن يف م�ضتوى اخلدمات التي تقدمها

 .1د /عبد اهلل عبد اهلل ال�ضنفي  ،افتتاحية جملة الرقابة  ،العدد  ،26دي�ضمرب  2011م � ،ض .3
� .2ضتظل اال�ضالحات االقت�ضادية والهيكلية احلقيقية واملن�ضودة فر�ضية غائبة ......للمزيد حول (اال�ضالح الهيكلي كفر�ضية غائبة) ميكن الرجوع اىل ،عبد ال�ضمد امني عبد الوا�ضع « اال�ضالح
الهيكلي ومفاعالته نحو املالية العامة بالتطبيق على املالية العامة للجمهورية األيمنية” اطروحة دكتوراه مقدمة لكلية العلوم االقت�ضادية والت�ضرف بجامعة تون�ض املنار2010 ،م� ،ض (.)199 195-
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املحافظات واملديريات او ال�ضلطة املركزية .كما
ان ما حتقق يف بع�ض املجاالت –بحيث ال جتافى
احلقائق -وو�ضول بع�ض االأجهزة احلكومية اإىل
م�ضتويات مقبولة ،مثل اال�ضتثناء ولي�ض اال�ضا�ض
كما ان اجلودة يف نوعية ما تقدم من خدمات مل
ترتقي مل�ضتوى الطموح ،االمر الذي ن�ضتنتج معه
اأن م�ضتوى االأداء يف القطاع احلكومي ب�ضكل عام
ال يرقى اإىل امل�ضتوى املاأمول لو اأخذنا االعتبار مبا
يتوفر له من كفاءة ب�ضرية مل ت�ضتغل –ان مل تكن
معطلة بق�ضد او بدون -واإمكانات مادية وفنية قد
ال تذهب خلدمة االهداف العامة بكفاءة وفاعلية
واقت�ضاد يف اح�ضن االحوال…

أوال :مبررات تقيم األداء
الحكومي:
ت��رج��ع م�ق�ت���ض�ي��ات وم�� ��ربرات ت�ق�ي�ي��م االأداء
احلكومي والرقابة املوؤ�ض�ضية يف ظل االإ�ضالحات
االق�ت���ض��ادي��ة والهيكلية منهجيا 3الع�ت�ب��ارات
متعددة بتعدد احتماالت اأخطاء ال�ضيا�ضات العامة
او تفاقم اختالل الهياكل املالية واالقت�ضادية
الكلية وانخفا�ض االإنتاجية...مثال ،وم��ن ذلك
ال�ضيا�ضات االقت�ضادية الكلية (ال�ضيا�ضة املالية
وال�ضيا�ضة النقدية وال�ضيا�ضة التجارية-ميزان
املدفوعات -واأداتهما الرئي�ضية للفعل املايل املالية
العامة) واختالل هيكل ونظام املوازنة العامة من
ناحية ،ومبدى التطور يف مهنة املحا�ضبة واملراجعة
وت�ق�ي�ي��م االداء وا��ض�ت�ق��الل�ي��ة اج �ه��زة ال��رق��اب��ة
العليا من جهة ثانية ،ور��ض��وخ العمل املوؤ�ض�ضي
واملمار�ضات الدميقراطية واحرام �ضيادة القانون
(مقت�ضيات احلكم الر�ضيد) من جهة ثالثة بغية
الو�ضول للم�ضتوى املن�ضود من اجلودة.
 .1المبررات العلمية:

ونوجز املب � ��ررات العلمية هن� � ��ا يف امل��ربرات
املنهجية واملهنية:
 مربرات منهجية :يف تقييم االداء احلكومي اواالداء املوؤ�ض�ضي الفعال جند اننا احوج ما نكون
لتبني منهج اجلودة ال�ضاملة والتح�ضني امل�ضتمر

املحيط الذي �ضيتم فيه تقييم االداء حتى ال يظل
العمل الرقابي ي�ضب يف قوالب جامدة .وبعيدا
عن مبداأ اجلودة ال�ضاملة كمنهج معا�ضر يخدم
امل�ضتويات االدارية يف خمتلف تكويناتها.
 مربرات مهنية :يتمحور هذا النوع من املربراتيف مو�ضوعنا هنا حول الرقابة التقييمية وتقييم
االداء احلكومي بخا�ضة يف اجلانب املهني ومدى
التزام العاملني يف ال�ضلطات العليا ويف امل�ضتويات
الوظيفية (القيادات االدارية العليا والتي تليها...
اىل ادن ��ى م���ض�ت��وى) املختلفة بتطبيق االأن�ظ�م��ة
والتعليمات ور��ض��د املخالفات االإداري ��ة واملالية،
فربغم اأهمية ذلك ،اإال انه مل يعد ً
كافيا يف الوقت
احلا�ضر وال ين�ضجم مع الواقع االقت�ضادي واملايل
واالإداري الذي تتطلبه املرحلة الراهنة وامل�ضتقبل
من �ضرورة تبلور دور اجلهات احلكومية وفاعليتها
يف �ضياغة الواقع الذي ين�ضده اجلميع واملحافظة
عليه وتطويره .فقد اأ�ضبحت احلاجة ملحة لركيز
رقابة تقييم االداء لي�ض على املدخالت فح�ضب ،بل
واملخرجات النهائية للحكومة والأجهزتها التنفيذية،
ف�ضال ع�م��ا ت�ق��دم م��ن خ��دم��ات وم ��دى حتقيقها
لالأهداف املن�ضودة ،وم�ضتوى جودتها ،ومدى ر�ضا
املواطنني وامل�ضتثمرين عنها ولي�ض النخب امل�ضتفيدة
من االمتيازات التي يكافحون يف �ضبيل تثبيتها.
 .2المبررات التنظيمية:

ت��رت�ب��ط مب���ربرات االإ���ض��الح الهيكلي نف�ضها،
فاعادة �ضياغة ال�ضيا�ضات العامة وال�ضيا�ضات
االقت�ضادية الكلية بخا�ضة يف ال��دول النامية
واجلمهورية اليمنية منها ،يتطلب الركيز على
معطيات النظرية االقت�ضادية 4وم�ضتجدات
الظرف املحلي واالإقليمي ،بدال مما هو �ضائد كما
هو احل��ال يف الظرف الراهن من الركيز على
املعطيات ال�ضيا�ضية ،مما يقت�ضي االمر الركيز
يف ه��ذا ال�ضدد على البنية الفوقية امل�ضتندة
على تبني ديناميكية قوى ال�ضوق ،مع الركيز
على املنهج االقت�ضادي للتطور ك�ضرط �ضروري
مقرن مبنهج احلكم الدميقراطي اي الركيز
كاف للحكم الر�ضيد
على املنهج ال�ضيا�ضي ك�ضرط ٍ
من ناحية ،واالهتمام بالبنى االرتكازية لت�ضهم يف
اجناز االهداف املتوخاة بكفاءة عن طريق جتاوز
اخ�ط��اء ال�ضيا�ضة املالية والنقدية والتجارية،
وع��دم اغ�ف��ال ال ��دور احلا�ضم للقطاع اخلا�ض
املنتج –غري الطفيلي -يف ادارة وتخ�ضي�ض
امل ��وارد االقت�ضادية ،م��ع تقوية دور ال��دول��ة يف
جم��االت البنى التحتية والت�ضريعات ملعاجلة
اخفاقات ال�ضوق ف�ضال عن وظائفها التقليدية
االخرى ،كما انه ويف ظل التحول من االقت�ضادات
املغلقة اىل االقت�ضاد املعومل (املفتوح) املعتمد
على راأ� ��ض امل ��ال ،اإىل االق�ت���ض��اد امل �ع��ريف فان
االمر يقت�ضي اعتماد كثري من ال�ضيا�ضات العامة
الداعمة لالإبداع والتميز يف القطاع احلكومي او
اخلا�ض ب�ضكل اأكرب من اأي وقت م�ضى لقدرتهما
على توليد العائد االقت�ضادي للمعرفة وت�ضجيع
احل�ضول على املعرفة ذات العالقة باالأن�ضطة
االقت�ضادية وتوظيفها لتطوير االأداء.

هذه امل��ربرات تعود اإىل االج��راءات التي تنظم
الن�ضاط احلكومي نف�ضه اأي انها ترتبط ب��االأداء
التنظيمي للقيادات العليا املعنية بو�ضع حلول
للم�ضاكل التنظيمية ،وي�ق��ع عليها ال �ل��وم ب�ضبب
انخفا�ض م�ضتوى اأدائها يف هذه احلالة ،ومبا من
��ض�اأن��ه حت�ضني اأداء امل��روؤو� �ض��ني م�ت��دين ال�ك�ف��اءة.
فالرقابة وممار�ضاتها �ضواء من داخ��ل االأجهزة
احلكومية املختلفة اأو من اأج�ه��زة الرقابة العليا
ثاني ًا :تقنيات تقييم
ينبغي ان ال تركز على م��دى االل�ت��زام بالتعليمات
األداء الحكومي:
واالإجراءات االإدارية واملالية وكاأنها هدف بذاتها مع
اغفال �ضبه كامل للرقابة على االأداء ،بل وعلى مدى ترتبط تقنيات تقييم االداء ال�ع��ام للحكومة
حتقيق اخلطط والربامج لالأهداف والنتائج املرجوة مبعايري الر�ضد والتقييم املعتمدة ذاتها والتي
كما ً
منها ً
ونوعا وزمنيا ،ومدى جودة اخلدمة املقدمة يجب مراعاة متيكن املراجعني (الفاح�ضني من
خرباء اجهزة الرقابة العليا) املتخ�ض�ضني بتقييم
للمواطنني وامل�ضتثمرين االأجانب اي�ضا.

 .3د  /عبد ال�ضمد امني عبد الوا�ضع ،جملة الرقابة ،ال�ضادرة عن اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�ضبة يف اجلمهورية اليمنية ،العدد  ،24 23-مار�ض  /يونيو 2011م � ،ض . 70
 .4اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�ضبة  ،جملة الرقابة ،العدد  26دي�ضمرب 2011م ادارة االقت�ضاد الكلي.
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احلكومة �ضوا ًء عن طريق ال�ضلطات املحلية يف ملعايريها مب��ا يتنا�ضب م��ع البيئة الرقابية او  .3المبررات الهيكلية:
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االداء احلكومي منها ،والطريقة املتبعة التي ميكن بروح الفريق ،واالهم من ذلك هو مدى اال�ضتعداد
اأن تطبقها على اأداء املوؤ�ض�ضات احلكومية بهدف لتقبل االخرين ت�ضاعديا او تنازليا.
اخل��روج بتقييم مهني حمايد ي�ضور واق��ع هذه  .2المعرفة وتقنية المعلومات:
املوؤ�ض�ضات والعاملني بها ،واملنهجيات واالأ�ضاليب يدل معيار امل�ضتوى املعريف على مدى االدراك
املطلوبة لتحقيق االأهداف يف اطار مهني يرتبط الأهمية اقت�ضاد املعرفة وتقنية املعلومات وتوظيفها
مبوؤ�ضرات قيا�ضية دقيقة لالأداء.
يف رفع م�ضتوى اخلدمات املعلوماتية ،باالإ�ضافة
 .1تقييم اداء فئة القيادات العليا :اىل املبادرة ال�ضتغالل هذه التقنيات يف ت�ضهيل
ي�ضمل تقييم اداء فئة القيادات العليا واالأجهزة مهام العاملني يف جماالت التقييم (اخل��رباء او
احلكومية كرئا�ضة جمل�ض ال ��وزراء وال ��وزارات االع�ضاء الفنني) واملوظفني وتلبية احتياجات
وحمافظي املحافظات واالإدارات ال�ع��ام��ة ،مع املواطنني ب�ضرعة وك�ف��اءة وك��ذل��ك االنتباه اىل
مراعاة بع�ض اخل�ضو�ضيات ان اقت�ضى الد�ضتور حقيقة ان امل�ضتثمرين يريدون بيئة عمل متطورة
يف االجهزة التي يتعاملون معها ،ف�ضعف م�ضتوى
او القانون ذلك.
االإدارة الفعالة :يعترب تقييم اأداء االإدارة من املعرفة العلمية والتقنيات احلديثة عامل طردحيث مدى فعاليتها من اهم املعايري التي ينبغي للم�ضتثمرين ب�ضكل عام ...وميكن ان نذكر عدد
االخ��ذ بها لكون االدارات امل�ضتهدفه بالتقييم م��ن امل �وؤ� �ض��رات الفرعية يف م��دى تفعيل نظام
هي ادارات قائدة ومهمتها االوىل هي القيادة االدارة املالية االلكرونية للحكومة ،وتقلي�ض
والتخطيط ،من حيث تو�ضيح اه��داف احلكومة اال�ضتخدام الورقي مقابل اال�ضتخدام االلكروين،
ال �ع��ام��ة ،وم ��دى حت�ق�ي��ق ت�ل��ك االه � ��داف ،ودور وحماية املعلومات من التلف والت�ضرب والتالعب،
ال�ق�ي��ادات االداري ��ة العليا يف عمليات التح�ضني وتقدمي اخلدمات للمواطنني با�ضتخدام التقنية
والتطوير ال��ذات��ي للقيادات يف اجلهاز االداري واالنرنيت ،كل ذلك بهدف قيا�ض اأث��ر وفعالية
للدولة وكوادره ،من خالل ت�ضجيع اعداد البحوث االداء احلكومي ع��رب حتديث االنظمة التقنية
والدرا�ضات واالأخذ بها ،واإعداد اخلطط التف�ضيلية املتاحة وتقدمي اخلدمة العامة.
لالأداء يف ظل املوارد املتاحة ،بحيث ي�ضهل حتليل -القدرة على اال�شتغالل االمثل للموارد املتاحة:
نقاط القوة وال�ضعف والفر�ض والتحديات (بيئة �ضرورة التزام احلكومة واجلهاز االداري العامل
العمل الداخلية واخلارجية) ،وم��دى ا�ضتخدام باال�ضتغالل االم�ث��ل للموارد واالإم�ك��ان�ي��ات املتاحة
لتحقيق االهداف� ،ضمن الية لك�ضف التكليف املبالغ
املوارد املتاحة يف حتقيق االهداف.
م�شتـــــوى االبـــداع �التميز يف اداء القيادات بها والهدر للموارد امل�ضتخدمة ،وتوافر معلومات
االداريـــة :نظرا للتحديات يف بيئة العمل التي مالية موثقة باالإيرادات والنفقات معلنة ب�ضفافية
تواجه الوزارات واملحافظات واالإدارة العامة نتيجة ح�ضب الفرات الزمنية ،يف �ضوءا برامج التمويل
تعقد الظروف وات�ضاع احلاجات مقابل حمدودية امل �ح��ددة وتنمية ال��دخ��ل اال� �ض��ايف للحكومة من
امل��وارد واالإمكانيات فال بد ملن يبتغي النجاح يف ا�ضتثمار املرافق املتاحة بنظام فعال الإدارة ممتلكات
االدارة العامة من االلتفات اىل االبداع يف ايجاد الدولة وخمزونها العام اال�ضراتيجي ومراقبته.
احل�ل��ول ،واالإب ��داع هو االإت�ي��ان باأفكار جديدة او
�ضياغة معرفة قدمية ب�ضكل جديد للخروج بحلول  .3الرضاء الشعبي عن فعالية
مل�ضكلة او اكرث ،يف ظل وجود االجراءات واالأنظمة االداء الحكومي:
الكفيلة بتحفيز اجلهاز االداري للدولة والعاملني
ويعتمد على قيا�ض مدى قدرة احلكومة على
فيه لالإبداع ،ومدى توفر بيئته املنا�ضبة ،مبا يف تو�ضيل اخل��دم��ة للمواطنني وامل�ضتثمرين كما
ذلك التزام القيادة ،حلول غري تقليدية ،وتقنيات ا�ضلفنا بجودة عالية ،وكلفة اجتماعية واقت�ضادية
جديدة ،يف ظل فكر اداري ثاقب يتميز باملرونة ،معا ،من خ��الل ق��وة قنوات االت�ضال باملوطنني
ف�ضال ع��ن تقبل االخ �ط��اء ب�ه��دف ت�ضحيحها ،وبخا�ضة يف ال��ري��ف واملناطق النائية ،واإج��راء
واح��رام ال��راأي امل�ضاد وا�ضتيعاب االخ��ر للعمل درا�ضات حول ال�ضعوبات والتحديات وامل�ضاكل
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ال�ت��ي ت�ع��اين منها املجتمعات املحلية واق ��راح
احللول ،مع ا�ضتمرارية التوا�ضل بني املواطنني
واحلكومة ممثلة بهيكلها االداري املمتد من اق�ضى
الوطن اىل اق�ضاه ،واالأ�ضاليب املتبعة يف ا�ضتقبال
ال�ضكاوي واال�ضتف�ضارات ،والتوا�ضل واملتابعة،
و�ضوال لقيا�ض م�ضتوى الر�ضا ال�ضعبي العام عن
اداء احلكومة بخا�ضة وجهازها االداري بعامة،
واالإع��الم من خالل ناطق ر�ضمي با�ضم احلكومة
للت�ضريح لو�ضائل االع��الم ب�ضكل دوري ور�ضمي
عما اجن��ز وم��ا ي��راد اجن��ازه وال�ف��رة الزمنية،
وك�ضف اوجه الق�ضور وال�ضعف يف االداء.
اخالقيات املهنة �الثقافة ال�شائدة :يهتم معياراالخالقيات املهنية والثقافة ال�ضائدة بقيا�ض مدى
تعزيز احلكومة واجل�ه��از االداري بح�ضب الهيكل
االداري وزراء وحمافظني ووك��الء وزارة واإدارات
عامة فيها لبيئة رقابية وتقييمية (بيئة اجناز) ذات
ثقافة مميزة حتكم �ضلوكيات احلكومة والعاملني يف
ظلها ب�ضوابط تنظيمية و�ضلوكية للو�ضول اىل اداء
مم�ي��ز ،ك��وج��ود وتطبيق ن�ظ��ام رق��اب��ة داخ�ل��ي فعال
وتطبيق �ضوابط ال�ضتغالل ال��وق��ت امل�ت��اح بكفاءة،
وتعزيز الدافعية واملعرفة واملهارة ،وتطبيق ا�ضاليب
للتعامل مع �ضغوط ومعوقات وحتديات العمل حيث
ظهرت وقبل ان ت�ضتفحل.
اأنظمة املحا�شبة احلكومية :يعترب مدى االلتزامب��االأن�ظ�م��ة املحا�ضبية احلكومية ثقافة علمية
باالأ�ضا�ض اىل جانب كونها التزامات مهنية اي�ضا،
ف�ضال ع��ن ال��دور احل�ي��وي لالجتاهات العلمية
احلديثة لنظم املوازنات املتبعة يف جمال النفقات
العامة واالإي� ��رادات وال�ق��رو���ض ،ب��دا ًء باملوازنة
االإدارية (املوازنة التقليدية) ،وموازنة الربجمة
واالأداء (موازنة االداء) ،وموازنة التخطيط ،ثم
املوازنة ال�ضفرية كاأحدث ما تو�ضل اليه الفكر
االداري (ادارة نظم املوازنات) احلديث.
املــنــظــومــة الت�شريعية �الــقــانــونــيــة :تعترب�ضالمة وحداثة املنظومة الت�ضريعية والقانونية
اىل جانب كونها من اهم موؤ�ضرات تقييم اأداء
القيادات العليا والو�ضطية والتي تليها ،ثقافة
حكومية وجمتمعية اي�ضا ،حيث يقا�ض اأداء كل
م�ضتوى ق�ي��ادي مبجموعة اأخ ��رى م��ن املعايري،
اإال اأن املقايي�ض التي ت�ضتخدم يف اأغلب االأحيان
هي مقايي�ض فعالية احلكومة يف تطبيق منظومة

للوقوف على مدى االقراب من الفعالية ،وت�ضمل
كل من مقايي�ض الفعالية االقت�ضادية وال�ضيا�ضات
العامة ،الداخلية واخلارجية والرقابية والبيئة...
وغ��ري ذل��ك ،ف�ضال ع��ن م�وؤ��ض��رات تقييم اأداء
امل�ضتويات الوظيفية املختلفة بالتاأكد م��ن اأن
اأن�ظ�م��ة ال�ع�م��ل وو� �ض��ائ��ل التنفيذ يف ك��ل وزارة
(اأجهزة تنفيذية )...حتقق اأكرب قدر ممكن من
االإنتاج باأقل قدر من التكلفة ويف اأقل وقت وعلى
م�ضتوى عايل من اجلودة.

ثالثا :المعوقات
والتحديات ومغالبتها:
مب��ا ان ال �ه��دف م��ن عملية التقييم ال�ضامل
املو�ضوعي (تنفذه ب�ضكل م�ضتقل وحيادي الهيئة
العليا ل�ل��رق��اب��ة) وال��ذات��ي (ت �ق��وم ب��ه اجل�ه��ات
اخلا�ضعة للرقابة نف�ضها على م�ضتوى ال��وزراء
والوكالء واالإدارات العامة) الأداء احلكومة هو
رفع الكفاءة والفاعلية واالإنتاجية و�ضمان امل�ضاءلة
وتعزيز الثقة ال�ضعبية ،ف �اإن معوقات التقييم
�ضتتعا�ضد بالتاأكيد مع تدين الكفاءة وانخفا�ض
االنتاجية الإحداث مفاعالت �ضلبية ،مما يتطلب
عر�ض املعوقات ،واأ�ضاليب مغالبة التحديات.
 .1المعوقات:

ترتبط اهم معوقات تقييم االأداء احلكومي بعدم
و�ضوح املعايري اال�ضا�ضية للتقييم والتي من اهمها
امل�ضتوى العلمي والعملي -الوظيفي او باالأحرى
االدائ ��ي -للقيادات االداري� ��ة ،اىل جانب عدم
كفاءة التخطيط اال�ضراتيجي فبدون التخطيط
وتوافر ادوات القيا�ضي ال يحقق التقييم االهداف
امل�ن���ض��ودة م �ن��ه ،ف�ضال ع��ن �ضعف امل �ب��ادرات
االب��داع �ي��ة يف اإدارة امل� ��وارد الب�ضرية واإدارة
العمليات وتب�ضيط االج� ��راءات واإدارة امل��وارد
املتاحة االخ��رى ونتائج اخلدمة العامة وخدمة
املجتمع ونتائج االدارة املثلى للموارد الب�ضرية
اي�ضا ،ونتائج قيا�ض االداء املوؤ�ض�ضي.
 .2التحديات:

جت��د ح�ك��وم��ات ال ��دول نف�ضها ام ��ام حتديات
حقيقية يف هذه احلقبة من الدهر او ما ي�ضمى
بع�ضر االإدارة اليوم ،ع�ضرا �ضمته التميز والبحث

العامل تغريات وت�ط��ورات �ضريعة ومتالحقة يف
كافة القطاعات احلكومية بدرجة ا�ضا�ضية ،مما
يفر�ض على احلكومات اإتباع ،بل وتطبيق كل ما
ه��و جديد يف جم��ال التطوير االداري وحت�ضني
االداء امل��ايل واالقت�ضادي وال�ضيا�ضي...فهناك
حتديات قائمة كعدم دقة املعايري الكمية والنوعية
.1التحديث المعرفي:
للمخرجات الرقابية ،وحت��دي��ات حمتملة ،اىل حتديث عمليات املراجعة والعاملني يف جمال
جانب التحديات املبا�ضرة كمحدودية النتائج تقييم االأداء احل�ك��وم��ي مب�ضتلزمات الرقابة
وعدم قابليتها للقيا�ض الكمي.
العلمية واحلديثة على االأداء (املنهجيات واالأطر
وال�ضيا�ضات الرقابية) مبا ميكن قيا�ض وتقييم
 .3مغالبة التحديات:
االأداء املوؤ�ض�ضي وال��وق��وف على اأوج��ه الق�ضور
تعترب الرقابة وامل�ضاءلة ركيزتان اأ�ضا�ضيتان يف االأداء لي�ض مبا يتواءم مع امل�ضتوى التنظيمي
لتح�ضني م�ضتوى االأداء للحكومه واأجهزتها والفني فح�ضب ،بل ومبا ميكن من جتاوز الواقع
اخلدمية ويف اجتاه مغالبة التحديات البد من :الراهن او االأ�ضاليب املطبقة والتقليدية بتوافر
 ت�شريع عملية االنتقال ل ـالإدارة االلكرت�نية :اإمكانية حت��دي��د وح ��دات قيا�ض منطية جلميعً
بتبني ا�ضتخدامها
تدريجيا يف امل�ضتويات االداري��ة اأن�ضطة احلكومة واالأداء املوؤ�ض�ضي يف اجلهاز
العليا ،الأهميتها يف توفري املعلومات الكافية لو�ضع االداري للدولة.
ال�ضيا�ضات ور��ض��م اال�ضراتيجيات وب��ال�ت��ايل �ضنع .2االنظمة الداعمة للقياس:
القرارات ،ف�ضال عن ت�ضهيل عمليات الربط املعلوماتي ان االنظمة ال��داع�م��ة لتقييم االداء احلكومي
وتقدمي اخلدمات احلكومية والرقابة عليها.
والرقابة على االأداء ب�ضكل عام ال ميكن اأن تتاأتى
 ال�شماح بوجود �شف ثاين من القيادات :يوؤدي اإال من خ��الل اإي�ج��اد نظام لقيا�ض االأداء يتكونال�ضماح (ال�ف�ع�ل��ي) ب��وج��ود ،ب��ل وت�اأه�ي��ل �ضف من معايري ومعدالت وموؤ�ضرات مو�ضوعية ميكن
ً
ثاين من القيادات االداري��ة �ضمام امان لتجاوز
وفقا لها ت�ضخي�ض واقع اداء احلكومة واالأداء يف
املفاهيم التقليدية عن امكانية وجود قادة اإداريني اأجهزتها التنفيذية وحتديد امل�ضكالت واملعوقات
دون موؤهالت او مهارات قيادية او االدارة بق�ضاء التي يواجهها لتكون ا ً
أ�ضا�ضا لتح�ضني م�ضتويات
ً
حا�ضما
مدة طويلة (مدة بينية) يف القيادة...وال�ضماح االأداء ،فاإيجاد مثل هكذا نظام يعترب عام ًال
باإيجاد قيادات ذات كفاءة يف التخطيط و�ضنع لر�ضيد االنفاق العام ،واالرتقاء بجودة اخلدمات
القرار والتنظيم واالإدارة والرقابة ،وتهيئة ال�ضف التي تقدم للمواطنني مبا ي�ضمن �ضرعة االجناز
الثاين من القيادات بالتفوي�ض والتمكني ،بحيث وعدم تعطيل م�ضالح املواطنني او امل�ضتثمرين.
يكون من اهم املعايري يف اختيار القائد االداري .3تعزيز مبدأ المساءلة:
ق��درت��ه على متكني خلفه (االدارة بامل�ضاركة) بتحقيق وتطبيق مبداأ امل�ضاءلة عن املخالفات
ليكون على نف�ض م�ضتوى كفاءته ولي�ض العك�ض ...والق�ضور �ضواء املتعمد اأو الناجت عن االهمال
مم��ا يتطلب اع���ادة ه �ن��درة ال �ك��ادر الب�ضري ،وي��دخ��ل يف ذل ��ك ال�ق���ض��ور ع��ن حت�ق�ي��ق نتائج
فالتغيري والتحديث لالأداء احلكومي هام لنجاح واأهداف خطط التنمية االقت�ضادية واالجتماعية
ج��ذب اال�ضتثمار املحلي واالإق�ل�ي�م��ي وال�ع��امل��ي ،يف مراحلها املتتالية والربامج اال�ضتثمارية املوجهة
ولتهيئة ف��ر���ض عمل ج��دي��دة ط��امل��ا وال���ض��رورة لتطوير البنى االرتكازية لتو�ضعة وتنويع القاعدة
تقت�ضي مكافحة م�ضكلة البطالة امل�ضتفحلة التي االقت�ضادية وحتقيق م�ع��دالت من � ّو اقت�ضادية
تهدد اال�ضتقرار االجتماعي ،وخا�ضة يف الفرات جُجمزية ،وتوفري فر�ض عمل جديدة ورفع امل�ضتوى
املعي�ضي وتوفري حياة كرمية اآمنة للمواطنني.
االخرية ،وانعا�ض االقت�ضاد الوطني .
نخل�ض من مما �ضبق للعديد من اال�ضتنتاجات
امل��دع��وم��ة مبقرحات مهنية ومنهجية وعملية
لتذليل �ضعوبات وحتديات عمليات تقييم االأداء
احل �ك��وم��ي يف ظ��ل االإ� �ض��الح��ات االق�ت���ض��ادي��ة
والهيكلية من اهمها:
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مبررات تقييم األداء الحكومي في ظل اإلصالح الهيكلي في الجمهورية اليمنية

القوانني واللوائح والت�ضريعات لقيا�ض االأداء فيها عن مزيد من الكفاءة واالإب��داع حيث ت�ضهد دول رابعا :االستنتاجات:

23

اإلحصـــــائية

إحصائية بقضايا المال العام
خالل النصف الثاني من العام 2011م

اإع ــداد /الإدارة الع ــامة لل�شئ ــون القــانونية

24

ا�ستناد ًا اإىل قانون اجلهاز رقم()39ل�سنة 1992م
والئحته التنفيذية واإىل منهجية اجلهاز الرقابية وخطته
ال�سنوية ق��ام اجل�ه��از بتنفيذ العديد م��ن مهام الفح�ص
واملراجعة للجهات امل�سمولة برقابته ومتكن خالل الفرتة من
2011/7/1م وحتى 2011/12/31م من الوقوف
على العديد من الوقائع اجلنائية الواقعة على املال العام
واإحالتها اإىل اجلهات االإدارية والق�سائية املخت�سة الإتخاذ
االإج��راءات القانونية حيالها كما تلقى اجلهاز العديد من
البالغات من قبل اجلهات اخلا�سعة لرقابته واملت�سمنة
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الوقائع اجلنائية على االأم��وال العامة التي مت اإحالتها من
قبل تلك اجلهات اإىل الق�ساء ،حيث قام اجلهاز ا�ستناد ًا
اإىل ال�سالحيات املخولة له قانون ًا باإعداد قاعدة بيانات
ح��ول تلك الق�سايا وال�ب��الغ��ات ومبا�سرة متابعتها لدى
اجلهات املخت�سة ولدى اجلهات الق�سائية بغية االإ�سراع يف
اتخاذ االإجراءات القانونية حيالها ،حيث بلغ عددها جميع ًا
( )44ق�سية قدر اإجمايل االأ�سرار الناجمة عنها مببلغ
وقدره()3.686.474.683/04ريال )3.640( +
ريال �سعودي باالإ�سافة اإىل اأ�سرار عينية اأخرى .

أو ً
ال :القضايا المكتشفة من قبل الجهاز-:

بلغ عدد الق�س� ��ايا املكت�سفة من قبل اجلهاز ()27ق�سية مواقفها على
النحو التايل:
عدد()2ق�سايا رهن الت�سرف االإداري.عدد()25ق�سية رهن التحقيق.و�سملت تلك الق�سايا حمافظات(عدن  ،تعز ،اإب  ،ح�سرموت ،حلج ،حجه،
املهره  ،البي�ساء ،عمران ،ال�سالع  ،رميه) قدرت االأ�سرار الناجمة عنها
مببلغ()2.236.971.669/04ريال باالإ�سافة اإىل اأ��س��رار عينيه
مو�سحة تف�سي ًال يف اخلال�سة التحليلية املرفقة .

ثاني ًا :القضايا المبلغة للجهاز عن طريق
الجهات المعنية:

بلغ عدد الق�سايا املبلغة اإىل اجلهاز عن طريق اجلهات اخلا�سعة لرقابته
()17ق�سية مبلغة مواقفها مو�سحة على النحو االآتي-:
 عدد()4ق�سايا رهن الت�سرف االإداري. -عدد()13ق�سايا رهن التحقيق.

و�صملت تلك الق�صايا اأمانة العا�صمة وحمافظات(�صنعاء ،عــدن ،تعز،
ح�صرموت ،املهره ،البي�صاء ،املحويت) وقد بلغ اإجمايل الأ�صرار الناجمة
عنها مبلغ ()1.449.503.014ريال )3.640( +ريال �صعودي )10(+
دولر بالإ�صافة اإىل اأ�صرار عينية اأخرى مو�صحة تف�صي ًال يف اخلال�صة
التحليلية املرفقة.
وحيال تلك الق�صايا فاإن اجلهاز يوؤكد باإ�صتمرار على �صرورة اإيجاد معاجلات
ناجعة ووقائية حلماية الأموال واملمتلكات العامة وتاليف اأوجه الق�صور
والختاللت التي اأدت وتوؤدي اإىل ا�صتمرار انتهاك حرمة املال العام ومن
اأبرز تلك الختاللت التي مل تعالج ومل يتم تالفيها ما يلي:

•�سعف منظومة الرقابة الداخلية يف تلك اجلهات وما ي�ساحبها
من �سعف الرقابة ال�سابقة وامل�ساحبة التي تقوم بها اإدارات
الرقابة والتفتي�ص وممثلي وزارت��ي املالية واخل��دم��ة املدنية يف
العديد م��ن اجل�ه��ات اخلا�سعة لرقابة اجل�ه��از ،اإ�سافة اإىل ما
تو�سحه موؤ�سرات ق�سايا املال العام اأن من �سمن املت�سببني يف
وق��وع العديد من تلك االإنتهاكات هم بع�ص املخت�سني املعنيني
بالرقابة ال�سابقة وامل�ساحبة يف تلك اجلهات .
•عدم تنفيذ املخت�سني يف اجلهات اخلا�سعة لرقابة اجلهاز لن�ص
املادة (/207ب) من قانون اخلدمة املدنية رقم ( )19ل�سنة
1991م وال�ت��ي تق�سي بوقف املتهمني ع��ن العمل دون حاجة
اإىل �سدور قرار بذلك متى ما مت اإحالتهم اىل النيابة العامة،
االأم ��ر ال��ذي ي��رتت��ب عليه ت �ك��رار اإن�ت�ه��اك�ه��م حل��رم��ة امل��ال ال�ع��ام
واإ�ستمرارهم باالإ�سرار به اإ�سافة اإىل اأن عدم وقفهم عن العمل

•وحيال تلك املالحظات فقد اأو�صى اجلهاز -:ب�سرورة قيام اجلهات
ال��واق�ع��ة فيها ال��وق��ائ��ع اجل�ن��ائ�ي��ة امل���س��رة ب��امل��ال ال �ع��ام باتخاذ
االإجراءات القانونية وتكليف املخت�سني بال�سئون القانونية فيها
مبتابعة تلك الق�سايا .كما ح��ث اجل�ه��ات االإداري ��ة والق�سائية
املخت�سة ب�سرعة ال�ب��ت يف ت�ل��ك الق�سايا و إا� �س��دار ال �ق��رارات
واالأح�ك��ام ال��رادع��ة حيال كل من اإنتهك حرمة امل��ال العام وفق
مقت�سيات ال�سرع والقانون لكي يكونوا عربة لغريهم وعلى نحو
يكفل احلد من الف�ساد.
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وميكن تو�سيح تفا�سيل ما �سبق االإ�سارة اإليه على النحو التايل:

يتيح لهم فر�ص اإخفاء االأدلة والتالعب بها على نحو ميكنهم من
االإفالت من العقاب و�سياع املال العام املنهوب جراء ذلك .
•تقاع�ص بع�ص اجلهات احلكومية ال��واق��ع فيها تلك الوقائع عن
اتخاذ االإجراءات القانونية حيال املتهمني باإرتكاب وقائع جنائية
وخمالفات مالية واإداري��ة ج�سيمة م�سرة باملال العام  ،حيث اأن
العديد من تلك اجلهات ال تقوم مب�ساءلتهم اإداري�� ًا واإحالتهم
للق�ساء ،كما ال تقوم باإيقافهم عن العمل وفق ما �سبق االإ�سارة
اإليه ،االأمر الذي يجعلهم يتمادون باإحلاق االأ�سرار باملال العام
ب�سورة م�ستمرة ومتكررة بل ويدفع وي�سجع املوظفني االآخرين
على اإنتهاك حرمة املال العام ومنع تكرارها وتفاقمها.
•عدم اإلتزام العديد من اجلهات الواقعة فيها مثل تلك الق�سايا
بتنفيذ تو�سيات اجلهاز املدرجة بتقاريره وامل�ع��ززة بتوجيهات
فخامة االأخ /رئي�ص اجلمهورية ال�سادرة اإليهم ب�ساأن ما ت�سمنته
تقارير اجلهاز ومبا من �ساأنه معاجلة اأوجه الق�سور التي تت�سبب
يف ح��دوث تلك ا الإنتهاكات امل�سرة ب��امل��ال ال�ع��ام ومنع تكرارها
وتفاقمها.
•ع��دم اإل �ت��زام معظم اجل�ه��ات احلكومية مب��ا ن�ست عليه امل��ادة
( )4/15م��ن ق��ان��ون اجل �ه��از رق ��م ( )39ل���س�ن��ة 1992م
وامل��ادت��ني ( )63 ، 62م��ن ال �ق��ان��ون امل ��ايل رق��م ( )8ل�سنة
1990م والتي اأوجبت على كل اجلهات اخلا�سعة لرقابة اجلهاز
اإبالغه ووزارة املالية بكل ما تكت�سفه من خمالفات مالية واإدارية
ج�سيمة ومن وقائع جنائية مرتكبة لديها فور اإكت�سافها  ،حيث
الحظ اجلهاز عند اإطالعه على اإح�سائية نيابات االأموال العامة
املرفوعة لفخامة االأخ/رئي�ص اجلمهورية عن ق�سايا املال العام
ال��واردة اإليها خالل االأع��وام 2003م 2004 ،م 2005 ،م،
2006م اأن هناك مئات الق�سايا املحالة من تلك اجلهات اإىل
النيابات دون اأن يبلغ اجلهاز ووزارة املالية بها عم ًال مبا ن�ست
عليه القوانني النافذة.
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العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

مقابلة العدد

االستاذ الدكتور /عبداهلل عبداهلل السنفي

رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة

يتحدث إلى
(الرقابة) حول
عدد من القضايا
واألمور الهامة
حاوره :عبدالباري حممود اخلرا�صاين

نائب رئي�ص التحرير

هل ا�صتطاع اجلهاز خالل الظروف ال�صتثنائية التي مرت بها
بالدنا عام2011م ان يحافظ على ا�صتقالليته وحياده ..خا�صة
ان املتطلبات القانونية واملهنية التي حتكم عمله الرقابي حتتم
عليه اأن يعمل مبناأى عن اي حراك او جتاذبات �صيا�صية؟ وهل
هناك اأي اثار ولو غري مبا�صرة على تنفيذ اخلطة الرقابية للعام
2011م.

28

ا�ستطيع القول جازما بان اجلهاز ا�ستطاع املحافظة على ا�ستقالليته
خالل االحداث والظروف اال�ستثنائية التي مرت بها بالدنا يف العام
املا�سي ..نتيجة حلر�ص اجلهاز (ق�ي��ادة ومراجعني) على الناأي
بنف�سه عن كل ما يوؤثر او مي�ص ا�ستقالليته وحياده ومو�سوعيته،
وتلك متطلبات رقابية ومهنية موؤطرة يف قانون اجلهاز ومنهجيته
الرقابية واملهنية ومتاأ�سلة ورا�سخة يف اداء وممار�سات و�سلوكيات
اجلهاز ومنت�سبيه ،ولذلك كان منت�سبي اجلهاز على م�ستوى امل�سئولية
واحل��ر���ص ع�ل��ى ع��دم ت �اأث��ري م��ا ح��دث خ��الل عام2011م على
ا�ستقالليتهم ومو�سوعتيهم عند ادائهم لعملهم الرقابي او عند اعداد
التقارير الرقابية حول نتائج ذلك ،هذا ما ا�ستطيع التاأكيد عليه ،وقد
�ساعد على ذلك ِحر�ص اجلميع اإبقاء اجلهاز بعيدا عن التجاذبات
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في لقاء خاص أجرته معه المجلة
يتحدث الــدكــتــور /عــبــداهلل عبداهلل
السنفي عن الجهاز وأدئه خالل العام
2011م وكيف أستطاع الحفاض على
استقالليته رغم الضروف التي مرت
بها بالدنا  ...وإلى نص اللقاء:
ال�سيا�سية ملا لذلك من اهمية يف خدمة املال العام واملحافظة عليه ،اما فيما
يتعلق باالآثار ال�سلبية التي ترتبت عن تلك االحداث بالن�سبة لتنفيذ اخلطة
الرقابية لعام2011م فهذا وارد نتيجة للظروف االمنية التي كانت �سائدة
وكذا االنقطاع املتكرر للكهرباء ،وحتى احلالة النف�سية غري امل�ستقرة ،كل
ذلك كان له تاأثري �سلبي على اداء اجلهاز من الناحية الكمية.
ما هي اآخر خطوة مت اإتخاذها من قبل اجلهاز بعد رفع كافة خمرجات
الدرا�صة ال�صت�صارية لإعادة الهيكلة اإىل ال�صلطات العليا لعتمادها
والتوجيه بتوفري املتطلبات الالزمة لو�صعها مو�صع التطبيق نرجو ان
تتف�صلوا بت�صليط ال�صوء على اأي جديد يف هذا ال�صاأن؟

بالن�سبة مل�ساريع التطوير والتغيري التي خرج بها م�سروع اإع��ادة هيكلة
اجل�ه��از وال�ت��ي مت رفعها اإىل ال�سلطات العليا يف مطلع عام2011م
العتمادها والتوجيه بتوفري االحتياجات الالزمة للتدريب عليها وتطبيقها،
فقد مت موؤخر ًا اإحالتها على وزارة التخطيط والتعاون الدويل للبحث عن
متويل اأجنبي ملرحلة التدريب والتاأهيل بهدف تطبيقها ،ومن جانب اآخر
ن�سعى حالي ًا مع احلكومة العتماد تلك امل�ساريع وكذا اإحالة م�سروع تعديالت
القانون وم�سروع الن�ص الد�ستوري املقرتح ا�سافته للد�ستور ب�ساأن اجلهاز

تــقــوم جملة الــرقــابــة مــع كــل عــدد بن�صر
اح�صائية بق�صايا املــال العام �صواء املحالة
للنيابات او املنظورة امــام املحاكم املخت�صة
فهل هنا اآلية للمتابعة والتن�صيق بني اجلهاز
واجلهات الق�صائية ملتابعة تلك الق�صايا والعمل
على �صرعة البت فيها؟

اجلهاز بحكم مهامه و�سالحياته مبوجب
قانونه رقم ( )39ل�سنة1992م مهتم بدرجة
ا�سا�سية بق�سايا االم��وال واملمتلكات العامة
باعتبار ان امل�سرع عندما و�سع عدد من االهداف
ال�ت��ي ي�سعى اجل�ه��از اىل حتقيقها م��ن خالل
مهامه ووظائفه الرقابية املختلفة لدى اجلهات
اخلا�سعة للرقابة كان يف �سدارة وطليعة تلك
االه ��داف (حتقيق رق��اب��ة فعالة على االم��وال
واملمتلكات العامة والتاأكد من ح�سن ادارتها من
حيث االقت�ساد والكفاءة والفعالية) .لذلك كان
حري ًا باجلهاز ان ي�سع هذه امل�سالة يف �سدارة
اولوياته من حيث ما تت�سمنه خمرجاته من
وقائع مت�ص املال العام وما يتلقاه من بالغات
وهو بالتاأكيد يتوىل قيد تلك الق�سايا والبالغات
بعد احالتهما اىل اجلهات الق�سائية املخت�سة
يكتف
ممثلة بنيابات وحماكم االموال العامة وال ِ
بذلك فح�سب ،بل ووفقا لقانون اجلهاز والئحته
التنفيذية خمول باملتابعة لدى اجلهات املعنية
�سوا ًء ق�سائية او ادارية وبيان املوقف حيال هذه
الق�سايا ويقدم االي�ساحات والبيانات متى ما
طلب منه ذلك بغية امل�سي يف االجراءات حيال
تلك الق�سايا ..واإدراك� � ًا من اجلهاز باأهمية
مثل هذه الق�سايا فهو يحر�ص با�ستمرار على
تنمية عالقته بال�سلطة الق�سائية والتن�سيق
معها وتلبية طلباتها فيما يخ�ص ق�سايا االموال
العامة مب��ا ي �وؤدي اىل البت يف ه��ذه الق�سايا
و� �س��و ًال اىل ا�ستكمال االج� ��راءات القانونية
حيالها ع��رب م��ا تتخذه النيابات م��ن ق��رارات
واملحاكم من اأحكام.

كما هو معلوم ان اجلهاز �ساهم بدور حموري
يف كافة املراحل التي �سبقت اطالق اال�سرتاتيجية
الوطنية ملكافحة الف�ساد يف يوليو 2010م
ومتثل ه��ذا ال��دور يف تقدمي االآراء والت�سورات
واملالحظات على خمتلف قراءات اال�سرتاتيجية
حتى اطالقها ر�سمي ًا.
واجل � �ه� ��از ي �ن �ظ��ر اىل ع �م �ل �ي��ة اجن�� ��از ه��ذه
اال�سرتاتيجية باعتبارها متثل احدى ثمار العمل
الت�ساوري بني خمتلف اطراف املنظومة الوطنية
للنزاهة ومكافحة الف�ساد فقد ارتقت باآليات
التن�سيق ب��ني ه��ذه االط ��راف وفعلت ال�سراكة
فيما بينها كما حققت نتائج عملية على �سعيد
الواقع ومو�سوع اطالق هذه اال�سرتاتيجية يعد
ا�سطع مثال على ذلك ويجري حالي ًا عرب الهيئة
الوطنية العليا ملكافحة الف�ساد وم�ساهمة بقية
ال�سركاء موا�سلة الرتتيبات املتعلقة بتنفيذ
مل ي�صلم اجلهاز خالل عام 2011م من بع�س
م�سامني اال�سرتاتيجية وملحقاتها ومبا ي�سهم الحتجاجات ذات املطالب احلقوقية التي
يف حتقيق ر�سالة اال�سرتاتيجية بتعزيز قيم كفلها قانونه واخفق الروؤ�صاء ال�صابقني للجهاز
يف انتزاعها من الدولة تنفيذا لقانونه ورحلت
ال�سفافية وامل�ساءلة.
تلك املطالب اىل عهد رئا�صتكم للجهاز لت�صبح
من اهم التحديات التي واجهتموها  -نرجو
علمت (الــرقــابــة) بـــاأن اللجنة الفنية
ت�صليط ال�صوء باإيجاز على جهودكم ب�صان
للمراجعة الداخلية قد اجنزت دليل املراجعة
جتاوز تلك التحديات؟
الداخلية واملــ�ــصــاريــع املتعلقة بعر�صه على
جمل�س الــوزراء لإ�صداره ومت رفع ذلك للجنة فيما يتعلق ب�ه��ذا ال �� �س �وؤال فقد اول ��ت قيادة
الوزارية الإ�صرافية العليا ..وكونكم ع�صو ًا يف اجلهاز مو�سوع املطالب احلقوقية جل اهتمامها
هذا اللجنة الوزارية ..نرجو تاأكيد ذلك واىل مع يقينها اأن معظم تلك املطالب مل تكن حديثة
ايــن و�صلت اجـــراءات اقــرار الدليل من قبل املن�ساأ بل كانت نتاج لتطبيق قانون ا�سرتاتيجية
اللجنة وعر�صه على جمل�س الوزراء؟
االجور واملرتبات ومع ذلك تعاطت قيادة اجلهاز

فور انتهاء اللجنة الفنية للمراجعة الداخلية
م��ن مهامها املتعلقة مب��راج�ع��ة م���س��ودة دليل
اج��راءات املراجعة الداخلية وو�سعه ب�سورته
النهائية عقدت اللجنة ال��وزاري��ة االإ�سرافية
املكونة من (:رئي�ص اجلهاز املركزي للرقابة
وامل �ح��ا� �س �ب��ة ،وزي���ر امل��ال �ي��ة ،ووزي� ��ر اخل��دم��ة
املدنية والتاأمينات) اجتماعا لها ي��وم االحد
املوافق2012/6/10م يف مكتب االخ/وزير

باإيجابية مع تلك املطالب الأحقيتها وقانونيتها
وذل� ��ك م �ن��ذ ف ��رتة ط��وي �ل��ة وق �ب��ل ال��ب��دء بتلك
االحتجاجات من قبل بع�ص املوظفني ،وقد عملت
قيادات اجلهاز على تلبية جزء من تلك املطالب
وفقا لالإمكانيات املتاحة وحر�ست يف ذات الوقت
على اطالع املوظفني على ما تواجهه من عقبات
وعراقيل يف �سبيل ال��وف��اء بتلك املطالب حيث
اتخذت العديد من اخلطوات التنفيذية اهمها:
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ال�ستكمال االإج� ��راءات القانونية والد�ستورية
اإىل اأيـــن و�صلت اجلــهــود املتعلقة بـاإجنــاز
الإ�سدار ذلك ونحن حالي ًا نقوم مبتابعة هذين ال�صرتاتيجية الوطنية ملكافحة الف�صاد يف
االأمرين وناأمل اأن ننجح يف الو�سول اإىل نتائج بالدنا باعتبار اجلهاز احــد اع�صاء اللجنة
امل�صكلة لإعداد تلك ال�صرتاتيجية؟
اإيجابية يف هذا ال�ساأن.

امل��ال�ي��ة وبح�سور االخ/رئ �ي ����ص اللجنة الفنية
للمراجعة ال��داخ�ل�ي��ة ،حيث ا�ستمعت اللجنة
الوزارية االإ�سرافية العليا اىل تقرير من االخ/
رئي�ص اللجنة الفنية حول ن�ساط اللجنة ال�سابق،
ا�سافة اىل تقدمي عر�ص موجزا للدليل ،وعلى
اإثر ذلك جرى نقا�ص م�ستفي�ص للمو�سوع ككل..
خا�سة م�ساريع القرارات ومذكرة العر�ص على
جمل�ص ال��وزراء ثم مت اعتماد الدليل ب�سورته
النهائية وتكليف ك��ل م��ن االخ/وزي���ر اخلدمة
املدنية واالخ/رئي�ص اللجنة الفنية للمراجعة
الداخلية با�ستكمال اج��راءات رفع الدليل اىل
جمل�ص الوزراء العتماد الدليل وا�سدار القرارات
املتعلقة ب��ال��زام كافة وح��دات اخلدمة العامة
بتنفيذه ،وبح�سب علمي ف��ان دليل املراجعة
الداخلية قد مت رفعه ملجل�ص ال ��وزراء وا�سدر
جمل�ص ال ��وزراء بعد ذل��ك ق��رار رقم()119
ل�سنة2012م باعتماد الدليل واملوافقة عليه
واإلزام كافة الوحدات بتنفيذ الدليل.
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•�سدور قرار رئي� ���ص اجله� � � � � ��از رقم ()31
ل�سنة2011م بت � � � ��اريخ2011/12/31م
ب�ساأن ت�سكيل جلنة موؤقتة لدرا�سة مطالب
موظفي اجلهاز حيث حدد مهام اللجنة بدرا�سة
مطالب موظفي اجلهاز والرفع بالنتائج وفق ما
هو متاح واجاز للجنة حق اال�ستعانة مبن تراه
من املخت�سني الإجن��از مهامها على ان تنتهي
من عملها خالل مدة ا�سبوع من تاريخ �سدور
القرار ،غري اأن االمر تطلب ا�ستمرار اللجنة
يف اداء مهامها ويف هذا ال�ساأن وجهنا مبوا�سلة
اللجنة لعملها حتى تلبية كافة احلقوق.
•��س��دور ق��رار رئي�ص اجل�ه��از رق��م ( )1ل�سنة
2012م ب�ساأن اعتماد اإك�م��ال ن�سبة بدل
االنتقال  % 2لتكمل  % 35وتغطية ن�سبة
 % 30من بدل الرقابة الأع�ساء اجلهاز من
الراتب االأ�سا�سي اجلديد من �سمن الن�سبة
املطلوبة لبند ب��دل الرق� ��ابة امل�ح��ددة بواقع
( )% 50ابتدا ًء من �سهر يناير 2012م،
•قرار رئي�ص اجلهاز رقم ( )14ل�سنة2012م
ب�س� � �اأن اإكم � ��ال ن�س��بة بدل الرق� � � � ��ابة بواق � ��ع
( )% 20لتكت� � ��مل ن�سبته � � � � � � � � ��ا املحددة
ب�( )% 50من الراتب اال�سا�سي ،كما توا�سل
اللجنة درا�سة بقية املطالب ح�سب اولويتها.
كما ق��ام اجل �ه��از ب�اإي���س��اح وج�ه��ه ن�ظ��ره حول
املطالبة بت�سكيل ما ي�سمى بالنقابة وذلك من
خالل مذكرته املوجهة لالأخت /وزي��ر ال�سئون
االج�ت�م��اع�ي��ة وال �ع �م��ل ب��رق��م ( )11وت��اري��خ
2012/3/4م وكذا مذكرته املرفوعة لالأخ/
رئي�ص اجلمهورية برقم ( )28وتاريخ /4/24
2012م وك��ذا مذكرته التحفظية رقم 42
بتاريخ 2012/5/14م والتي اأبدى اجلهاز
م��ن خاللها حتفظه الكامل على اإن���س��اء مثل
هذه الكيانات نظر ًا ملا متثله من م�سا�ص مبا�سر
با�ستقاللية اجلهاز وحياديته وخ�سو�سيته كهيئة
رقابية عليا املن�سو�ص عليها مبوجب قانونه
رقم ( )39ل�سنة1992م والئحته التنفيذية
باعتبارها اهم ال�سمانات القانونية التي يوؤ�س�ص
عليها ن�ساط اجلهاز الرقابي كغريه من االجهزة
الرقابية يف خمتلف دول ال�ع��امل ،ال�سيما واأن
هناك قنوات قائمة �سمن مكونات اجلهاز قادرة
على معاجلة مطالب موظفي اجلهاز التي كفلها
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لهم قانون اجلهاز والئحته التنفيذية والقرارات
التنظيمية املنظمة لعمل اجلهاز  ،ناهيك عن
وج��ود عدد من املحاذير القانونية التي حتول
دون اإن�ساء مثل هذه الكيانات باجلهاز .
تنتقل بــالدنــا والنظام ال�صيا�صي احلــايل
تدريجيا نحو ما اأُ�صطلح علي ت�صميته (بالعهد
اجلديد) فكيف تنظرون اىل و�صع اجلهاز يف
العهد اجلديد القادم ،وخا�صة فيما بعد الفرتة
النتقالية؟

ات��وق��ع ان يكون للجهاز ��س�اأن كبري وه��ام يف
املرحلة القادمة ،وذلك الأ�سباب وعوامل ذاتيه
ومو�سوعية م�ستقلة ،االوىل :فيما يتعلق باجلهاز
وبجهوده احلالية ب�ساأن التهيئة لتطبيق م�ساريع
التطوير والتغيري الذي خرج بها م�سروع اعادة
هند�سة اجلهاز يف امل�ستقبل ،والتي اتوقع ان
حت��دث حت��والت جذرية يف عمل اجلهاز واأداءه
الرقابي واملهني على اأ�س�ص رقابية ومهنية وجهة
خدمية من �ساأنها حتقيق الكفاءة يف االإدارة
واجل��ودة يف املخرجات وتلك اأ�سباب وعنا�سر

ب��ال�ن���س�ب��ة مل��راج �ع��ة احل �� �س��اب��ات اخل�ت��ام�ي��ة
للموازنات العامة للدولة ووح��دات القطاعني
العام واملختلط وامل��وازن��ات امل�ستقلة وامللحقة
وال���س�ن��ادي��ق اخل��ا��س��ة ��س�ن��وي� ًا يعترب ال �ت��زام
قانوين وا�ستحقاق د�ستوري يعمل اجلهاز على
الوفاء بتقارير املراجعة املتعلقة بها يف املوعد
القانوين والد�ستوري لها ،حيث يقوم اجلهاز
ب �اإع��داد ت�ق��اري��ر بنتائج امل��راج�ع��ة على ثالثة
م�ستويات :امل�ستوى االأول على م�ستوى الوحدة
ويتم االإب��الغ به للم�سئول االأول يف كل وح��دة،
وامل�ستوى الثاين على امل�ستوى القطاعي بح�سب
تق�سيمات املوازنات (ال�سلطة املركزية ووحدات

بطبيعتي انا متفائل وانظر دائما اىل االمام
باأمل وت�ف��اوؤل ،وتلك خا�سية مت�سقة مع طبيعة
احلياة التي متثل ما�سي ع�سناه بكل ما له وما
عليه وا�سبح تاريخ ًا ،وحا�سر نحاول ان نعي�سه
باأف�سل من املا�سي م�ستفيدين من اخطاء املا�سي
ومتطلعني باأمل وتفاعل اىل امل�ستقبل االتي الذي
نعتقد ان��ه يحمل كل جديد نتطلع بلوغه ،ولكن
كما ق��ال ال�ساعر (على ق��در اه��ل ال�ع��زم تاأتي
العزائم) ولذلك ف�اإن االم��ر يتطلب النظر اىل
الفرتة االنتقالية على انها مرحلة تهيئة وتاأ�سي�ص
غد
لالنتقال بثبات وباأدنى تكلفة او ا�سرار اىل ٍ
اف�سل ،وتعترب جناح املرحلة االوىل من املبادرة

من يتابع �صنوي ًا (بيان الرقابة ال�صنوي)
ب�صاأن احل�صابات اخلتامية للموازنات العامة
للدولة يالحظ تطور ًا ملحوظ ًا للبيان (كم ًا
خـــارج م�صئوليتكم الــرقــابــيــة باعتباركم
ونوع ًا) من �صنة اإىل اأخــرى ،فعلى اأي ا�صا�س مواطنا وا�صتاذ ًا جامعي َا ،هل انتم متفائلون
تعتمدون يف متابعة التطورات وامل�صتجدات بامل�صتقبل خا�صة بعد جناح املرحلة الوىل من
ل�صتيعابها �صنوي ًا يف البيان؟
املبادرة اخلليجية واآليتها التنفيذية املزمنة؟

كلمة اخــرية تـــودون توجيهها لإخوانكم
وزمالئكم قيادات ومراجعي اجلهاز.

كلمتي االأخ��رية التي اأود اإي�سالها اإىل كافة
اأخ ��واين وزم��الئ��ي منت�سبي اجل�ه��از ه��و وج��وب
حمافظتهم على املكا�سب ال��رق��اب�ي��ة واملهنية
التي حققها اجل�ه��از واملكانة التي و�سل اإليها
حملي ًا وعربي ًا ودولي ًا مع احلر�ص ال�سديد على
االلتزام قو ًال وعم ًال و�سلوك ًا باملتطلبات القانونية
واملهنية املتعلقة باال�ستقاللية واملو�سوعية اللتان
حتكمان العمل الرقابي للجهاز واأداء منت�سبيه مع
االإبتعاد والناأي بالذات عن كل ما ميكن اأن مي�ص
ا�ستقاللية اجلهاز ومو�سوعيته وك��ذا منت�سبيه
باعتبار ذلك كل ال يتجزاأ.
ومن مقت�سيات اال�ستقاللية واملو�سوعية هو الناأي
بالنف�ص عن مقاربة اأي دعوات غريبة عن املهنة
واأخالقياتها والتي تتخفى وراء املطالب احلقوقية
يف حني اإنها م�سي�سة ،ونحن مع املطالب احلقوقية
وقد عملنا على تلبية جانب كبري منها ويف نف�ص
الوقت نحن �سد ت�سيي�ص املو�سوع حتت اأي �سكل
من االأ�سكال لقناعتنا املهنية باأن ال�سيا�سة اإذا
دخلت على املهنة اأف�سدتها واأفرغتها معانيها
املهنية واالخالقية ،وتلك خماطر وتهديدات يجب
التنبه لها والآثارها ال�سلبية يف الوفاء مبتطلبات
قواعد واخالقيات املهنة.
يف ختام هذه املقابلة ..ت�سكركم جملة الرقابة على
تكرمكم وتخ�سي�ص جزء من وقتكم الثمني للرد
على ا�سئلتها ،مع متنياتها لكم بالتوفيق والنجاح
يف تاأديتكم ملهامكم ،ويف االعالء من �ساأن اجلهاز
ومهنيته وتعزيز قدراته املادية والب�سرية من اجل
املحافظة على املال العام وحمايته وتر�سيد اإدارته
واإ�ستخدامه يف ال�سالح العام.
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قوة وق��درة يحتاجها اجلهاز وحتتاجها املرحلة
القادمة ،ويف نف�ص الوقت فاإن االأ�سباب والعنا�سر
االأخ���رى املو�سوعية ه��ي ذات �سلة باملرحلة
القادمة ومتطلباتها ،حيث من املفرت�ص بروز
حمتويات واحتياجات ذات اأول��وي��ة اقت�سادية
واجتماعية وتنموية ياأتي يف مقدمتها حماربة اآفة
الف�ساد وحماية املال العام من يد العبث واالإهدار
واالإ��س��راف واال�ستغالل وتفعيل نظام امل�ساءلة
العامة وتر�سيخ �سيادة القانون وتبني تنفيذ خطة
تنموية طموحة ت�ستهدف نقل الوطن واملواطن
اإىل و�سع اأف�سل وتلك احتياجات وا�ستحقاقات
لها اأولوية يف املرحلة القادمة �سيكون اجلهاز
معني ًا بحكم اخت�سا�ساته و�سلطاته الرقابية يف
االإ�سهام بناء عليه مع متطلباتها كما �سيكون
مدعو ًا للتفاعل ب�سورة اإيجابية يف اإط��ار دوره
اال��س�ت���س��اري واالإر�� �س ��ادي يف تطوير وحتديث
ال�ق��وان��ني وال�ن�ظ��م الفنية واملحا�سبية ونظم
ومعايري تقييم االداء من اأجل االرتقاء مب�ستوى
اأداء وحدات اخلدمة العامة وياأمل اجلهاز من
االأخ/رئي�ص اجلمهورية واحلكومة تقدمي الدعم
الالزم للجهاز لتنفيذ خمرجات م�سروع اإعادة
هند�سة اجلهاز حتى يتمكن من الوفاء بالدور
الرقابي املناط به م�ستقبال.

ال�سلطة املحلية ،القطاع االقت�سادي ،املوازنات
امل�ستقلة وامللحقة وال�سناديق اخلا�سة) يبلغ اإىل
جمل�ص النواب ،وامل�ستوى الثالث هو على امل�ستوى
االإج �م��ايل ال��ذي يتم تغطيته يف بيان الرقابة
ال�سنوي ..يقوم رئي�ص اجلهاز �سنوي ًا بعر�سه
على جمل�ص النواب بجل�سة خا�سة ،وهو ي�سمل
على خال�سة الأهم املوؤ�سرات الكلية والقطاعية
امل�ستخل�سة م��ن نتائج امل��راج�ع��ة للح�سابات
اخلتامية ،ويتبع اجلهاز موجهات واإر��س��ادات
مرنة وذات طبيعة متحددة ب�ساأن التعامل مع
مراجعة احل�سابات اخلتامية والتقارير املتعلقة
بنتائج املراجعة �سنوي ًا ،بحيث يتم عقب االنتهاء
من املراجعة واالإب��الغ بالتقارير اإج��راء تقييم
مو�سوعي مل�ستويات املراجعة ونتائجها وجوانب
وجماالت التطوير التي ا�ستملت عليها التقارير
وبيان الرقابة ومدى متيزها عن العام ال�سابق
مع بيان جوانب الق�سور اإن وجدت اأو اأي جوانب
تطوير كان ميكن اإحداثها ومل يتم ذلك الأ�سباب
م��ربرة مع االأخ��ذ يف االعتبار االنطباعات التي
خ��رج بها امل���س��ارك��ون م��ن اجل�ه��از يف جل�سات
جمل�سي ال �ن��واب وال �� �س��ورى واأي اه�ت�م��ام��ات
م�ستجدة الأع�ساء املجل�سني ومراعاة تلبيتها يف
تقارير املراجعة وبيان الرقابة يف العام القادم،
وذلك هو ما يف�سر التطور امل�ستمر لبيان الرقابة
من �سنة اإىل اأخرى.

اخلليجية واآليتها التنفيذية املزمنة التي اف�ست
اىل ت�سكيل حكومة الوفاق الوطني وانتخاب االخ/
عبدربه من�سور ه��ادي رئي�سا للجمهورية ،ثم
الرتتيبات التي نالحظ ال�سري فيها باجتاه تنفيذ
املرحلة الثانية ..تعترب موؤ�سرات م�سجعة وتدعونا
للتفاوؤل بال�سري قدما نحو ا�ستكمال تنفيذ ما تبقى
من املبادرة اخلليجية واآليتها التنفيذية املزمنة،
دعونا نتفاءل باخلري ونتوقع االف�سل.
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مقال مترجم

االتحاد الدولي للمحاسبين

يحث مجموعة دول الـ 20تجاه التركيز
على الحلول الدولية تجاه القضايا التي
من شانها خلق نمو مستدام
وجه االتحاد الدولي للمحاسبين في شهر يونيو 2012
رساله الى المنظمات و االعضاء والجمعيات المحاسبية
المهنية في  127دوله يحث فيها قادة مجموعة الـ 20ان
يتم التركيز على الحلول الدولية لحل القضايا الدولية
لخلق نمو مستدام و ذلك خالل االجتماع الذي ستعقده
المجموعة في المكسيك في شهر يونيو 2012م.
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تعترب الر�سالة يف حد ذاتها متابعة للعرو�ص التي
متت يف االع��وام ال�سابقة 2011،2010،2009
واوائ��ل العام 2012م والتي تت�سمن تو�سيات بان
تتخذ الرئا�سة احلالية للمجموعة اج��راءات وذلك
وفقا لالولويات من اجل حتقيق اال�ستقرار االقت�سادي
واالإ�سالحات الهيكلية باعتبار ذلك من ركائز النمو
وت��وف��ري ال�ف��ر���ص الوظيفية ،تعزيز ال�ن�ظ��ام امل��ايل،
واملالية العامة للنهو�ص بالنمو االقت�سادي وحت�سني
التنمية امل�ستدامة ،النمو االخ�سر والعمل على احلد
من التغريات املناخية ،وت�سمل التو�سيات تبني وتنفيذ
ما �سدر عن كافة ال�سلطات الق�سائية ب�ساأن:
•معايري التقارير املالية الدولية ()IFRS
•معايري التدقيق الدولية ()ISAs
•متطلبات املدقق امل�ستقل املبينة يف قواعد و �سلوك
املحا�سبني املهنيني ال�سادرة من قبل هيئة املعايري
االخالقية الدولية للمحا�سبني (.)IESBA
اإن جمموعة ال� 20تعمل على دعم وتعزيز امل��وارد،
ت�ع��زي��ز اج � ��راءات احل �ك��م (االإدارة) للمنظمات
النظامية ال��دول�ي��ة (مب��ا يف ذل��ك م�ع��دي املعيار)
وحددت بو�سوح التوقعات وامل�سئوليات ،وبهذا ال�سدد
فان االحتاد الدويل للمحا�سبني يوؤكد جمددا دعمه
يف ا�سراك القطاعني العام واخلا�ص يف االج��راءات
املتعلقة باملعيار ال��دويل للتقارير املالية ،التدقيق،
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ال�سمان ،ال�سلوك والرتبية املحا�سبية .
ان جمموعة ال� 20توؤكد دعمها للمبادرات التي تف�سي
اىل مزيد من ال�سفافية يف ادارة املوارد العامة حت�سني
ممار�سات التقارير املالية من قبل احلكومة ،تطوير اطار
احلكم ال��دويل الجهزة القطاع العام ،مكافحة غ�سيل
االم��وال و متويل االره��اب والتاأكد من ان االلتزامات
ال�سريبية جرى تقييمها و حت�سيلها وفقا للقانون .
ان جمموعة ال� 20تظهر دعمها الر�سمي للعمل
املطلوب ات�خ��اذه من قبل املجل�ص ال��دويل للتقارير
املوحدة (  )IIRCفيما يتعلق بتطوير اطاره و �سكل
التقارير املوحده .ان املجل�ص الدويل للتقارير املوحده
وال��دي ي�سارك فيه االحت��اد ال��دويل للمحا�سبني تعد
مبادرة هامة ويظهر التعاون بني ق��ادة اال�ستثمار،
املحا�سبة ،االمن ،القانون واالكادمييني .
ان احل�ك��وم��ات ووا��س�ع��ي النظم ملتزمون باملبادئ
النظامية العالية اجلودة وعلى وجه اخل�سو�ص تقييم
االثر االقت�سادي ،تنفيذ اال�سالح النظامي امل�ستند على
االدلة الثبوتية ،ب�سفة خا�سة يتوجب عليهم ان مييزوا
اال�سالحات النظامية التي قد توؤثر ب�سكل خمتلف على
املكونات االقت�سادية على �سبيل املثال ،التغيريات التي
ت�ستهدف املنظمات الكبرية واملعقده والتي يوجد فيها
تداعيات غري مق�سودة كتلك التغريات التي تطبق على
املن�سات املتو�سطة وال�سغرية احلجم.

ترجمة :حممد �صالم احلمودي
االدارة العامة للتعاون الفني

تهدف دول جمموعة ال�20بدعمها للمبادرات اىل
تعزيز مهنة املحا�سبة يف الدول النامية والنا�سئة ولكي
تقوم هذه الدول مبهامها على اكمل وجه فان االحتاد
ال ��دويل للمحا�سبني ي�ساهم يف تطوير املوؤ�س�سات
املحا�سبية املهنية القوية وعلى حتقيق املمار�سات
العالية اجلودة من قبل املحا�سبني املهنيني بطرق �ستى
مبا يف ذلك ا�ستخدام عالقاته مع جمتمع املانحني .
بح�سب اإف� ��ادة ال��رئ�ي����ص التنفيذي ل��الحت��اد ال��دويل
للمحا�سبني اي� ��ان ب ��ول  IAN BALLتتطلب
امل�سكالت القائمة التي يتم مواجهتها من قبل املجتمع
ال��دويل تعزيز اإدارة امل��وارد العامة ،حت�سني التقارير
الغري مالية واىل منظمات اأك��ر دميومة ،حيث تعترب
مهنة املحا�سبة مالئمة يف ايجاد هذه احللول و تنفيذها.
ان الر�سالة املوجهة اىل دول جمموعة ال� 20موجودة مع
التو�سيات كاملة يف موقع االحتاد الدويل للمحا�سبني .

نبذة موجزة حول االتحاد
الدولي للمحاسبين CAFI:
االحتاد الدويل للمحا�سبني منظمة عاملية تعنى مبهمة
املحا�سبة خلدمة ال�سالح العام عن طريق تعزيز املهنة
وامل�ساركة يف تطوير االقت�سادات الدولية القوية.
ينت�سب يف ع�سوية االحتاد الدويل للمحا�سبني 167
ع�سوا و جمعية تتوزع على  127دولة و�سلطة ق�سائية
ومتثل ما يقارب ( )2،5مليون حما�سب يعملون يف
القطاع العام ،الرتبية والتعليم ،املرافق احلكومية
والتجارية وال�سناعية .

ما الذي يمكن ان تقدمة مراجعة األداء لجهازك الرقابي األعلى

 

ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
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مشاركة رئيس الجهاز في افتتاح واختتام
المرحلتين :األولى والثانية من برنامج
اإعداد /اأحمد قائد ال�ضيباين
مدير عام التعاون الفني
تعليم وإرشاد النظراء
�سارك الدكتور /عبدا هلل عبدا هلل ال�سنفي-
رئي�س اجلهاز يف افتتاح واختتام املرحلتني :الأوىل
والثانية من برنامج تعليم واإر��س��ادات النظراء
ال��ذي مت تنفيذه بالتعاون بني اجلهاز املركزي
للرقابة واملحا�سبة والهيئة العليا ملكافحة الف�ساد
واللجنة العليا للمناق�سات وامل��زاي��دات والهيئة
الوطنية العليا للرقابة على املناق�سات ،وبتمويل
من الوكالة الأمريكية للتنمية وبرعاية دولة رئي�س
الوزراء وبح�سور روؤ�ساء هيئات منظومة مكافحة
الف�ساد ال�سركاء يف تنفيذ ال��رن��ام��ج :الهيئة
الوطنية العليا ملكافحة الف�ساد واجلهاز املركزي
للرقابة واملحا�سبة واللجنة العليا للمناق�سات
واملزايدات والهيئة العليا للرقابة على املناق�سات
وبح�سور ممثلني عن ال�سفارة الأمريكية ب�سنعاء
وم�سروع ا�ستجابة.
وقد اأو�سح الخ /رئي�س اجلهاز يف كلماته التي
األقاها يف افتتاح واختتام املرحلتني باأن م�ساركة
اجلهاز يف تنفيذ هاتني املرحلتني الأوىل والثانية
من هذا الرنامج وتاأتي انطالقا من قناعته يف
ال�سهام مع جميع الط��راف ذات العالقة �سواء
كانت املنظومة املعنية بتعزيز النزاهة ومكافحة
الف�ساد او احلكومة اأو املجتمع امل��دين لتجفيف
منابع الف�ساد بجدية للحد منه ومكافحته واإدراكا
منه بخطورته وتنفيذا ملا جاء يف التفاقية الدولية
ملكافحة الف�ساد وقانون مكافحة الف�ساد وكذا
تعزيز مبادئ ال�سفافية وامل�ساءلة العامة .كما تاأتي
هذه امل�ساركة يف تنفيذ هذا الرنامج جت�سيدا
لإ�سهاماته ال�سابقة يف تعزيز وتفعيل وا�ستكمال
ت�سكيل منظومة مكافحة الف�ساد ،اب�ت��داء من
م�ساركته يف املناق�سات التمهيدية لتفاقية المم
املتحدة ملكافحة الف�ساد التي مت التوقيع عليها يف
مرييدا ،املك�سيك عام 2003م ،وكذا ا�سهاماته
يف متابعة م�سادقة جمل�س ال �ن��واب على تلك
التفاقية ع��ام 2005م ،وال��س�ه��ام يف اع��داد
قانون مكافحة الف�ساد رقم  39لعام 2006م،
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والتعاون اجلاد واملخل�س مع الهيئة الوطنية العليا
ملكافحة الف�ساد اإثر ت�سكيلها برفدها بكل انواع
الدعم املهني مبا يف ذلك اخلرات من الكوادر
الب�سرية .كما تاأتي م�ساركة جهازنا يف تنفيذ هذا
لرنامج اميانا منه بالدور املناط به يف تعزيز
امل�ساءلة وال�سفافية ورف��ع الكفاءة والفعالية يف
اجهزة الدولة والذي عك�سه قرار اجلمعية العامة
ل�الأمم املتحدة يف دي�سمر من ع��ام 2011م،
والذي يدعو اىل دعم الأجهزة الرقابية لتحقيق
تلك الأغرا�س.
وتتمثل م�ساهمة اجل �ه��از يف تنفيذ الرنامج
مب�ساركته يف الفريق الفني لالإعداد والت�سميم
لرنامج تعليم واإر�ساد النظراء وك��ذا امل�ساركة
مع كافة املنظمني واملدربني وامل�ساركني والتفاعل
اجل��اد يف تنفيذ ه��ذا الرنامج ،وذل��ك يف اإط��ار
ال�سراكة الوثيقة بني الهيئة الوطنية العليا ملكافحة
الف�ساد ،اجلهاز امل��رك��زي للرقابة واملحا�سبة،
اللجنة العليا للمناق�سات ،ونورد فيما يلي بع�س
املالمح الرئي�سة للرنامج ومن ذلك:
الهدف العام للربنامج :واملتمثل يف بناء قدرات
موظفي احلكومة ال�سباب يف حماية املال العام

وذل��ك من خالل تبادل املعارف ونقل اخلرات
والتجارب الناجحة من اخل��راء لنظرائهم من
ال�سباب يف ع��دد م��ن اجل�ه��ات وتوطيد التعاون
والتوا�سل امل�ستمر فيما بينهم.
الإعــداد والتح�ضري :ا�سطلع مبهمة التح�سري
فريق الت�سميم املكون من الإخوة ممثلي اجلهات
امل�ساركة يف تنفيذ الرنامج وق��د عمل الفريق
بروح متعاونة جت�سد ال�سراكة الوا�سعة والإخ��وة
��س��اده��ا ال�ت�ف��اين واجل ��د وال� �س �ت �ع��داد ال�سريع
وامل�ستجيب من قبل م�سروع ا�ستجابة لتمويل كل
املقرتحات والأف�ك��ار ب�سورة تنم على احلر�س
يف تذليل ال�سعاب واملعوقات ول يفوتنا هنا من
ت�سجيل كل ال�سكر والعرفان مل�سروع ا�ستجابة
وكل العاملني فيه وقد و�سع الفريق الإطار العام
لتنفيذ الرنامج على ثالث مراحل هي:
•املرحلة الأوىل والتي اأ�ستهدفت  140م�سارك ًا
م��ن امل��وظ�ف��ني ح��دي�ث��ي ال�ت�ج��رب��ة يف دواوي ��ن
ال��وزارات التالية :الرتبية والتعليم .وال�سحة
العامة وال�سكان واملياه والبيئة والزراعة والري
الإدارة املحلية وموؤ�س�ساتها العامة يف اأمانة
العا�سمة الذين يعملون يف جمال امل�سرتيات

والثانية من برنامج تعليم وإرشاد النظراء
الشورى
مجلساألولى
المرحلتين:
واختتام أمام
والمحاسبة
افتتاح
للرقابة
الجهاز في
المركزي
رئيس
الجهاز
مشاركة
مداخلة

واملراجعة الداخلية والإدارة املالية ومنظمات
املجتمع امل��دين وب��داأت يف  14يناير 2012
وا�ستمرت ملدة ا�سبوعني.
•املرحلة الثانية وا�ستهدفت 144م�ساركا ،من
موظفي القطاع العام حديثي التجربة الذين
يعملون يف جمال امل�سرتيات و املراجعة الداخلية
والإدارة املالية يف رئا�سة جمل�س الوزراء ،وبع�س
ال��وزارات (رئا�سة جمل�س ال��وزراء ،التخطيط
وال �ت �ع��اون ال� ��دويل ،ح�ق��وق الإن �� �س��ان ،املالية،
اخلدمة املدنية ،التعليم الفني والتدريب املهني،
الإعالم ،ال�سناعة والتجارة ،ال�سباب) واللجنة
الوطنية للمراأة والغرفة التجارية وال�سناعية،
ومنظمات املجتمع املدين التي تعمل ب�سراكة مع
هذه املوؤ�س�سات وب��داأت يف  28ابريل 2012
وا�ستمرت ملدة ا�سبوعني.
مــكــونــات الــربنــامــج :مت تق�سيم ال��رن��ام��ج اإىل
ثالثة اأق�سام رئي�سية الق�سم الأول يق�سم فيه
امل�ساركني ملجموعتني اأ�سند ملدربني من الهيئة
الوطنية ملكافحة الف�ساد واآخرين ثم اأعيد تق�سيم
امل�ساركني اإىل اأربع جمموعات اأ�سندت املجموعة
( )3&1ملدربني من اللجنة العليا للمناق�سات
فيما اأ��س�ن��دت املجموعة()4&2ملدربني من
اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة وق��د غطت
مكونات ال��رن��ام��ج للمرحلتني الأوىل والثانية
املوا�سيع التالية:
•مفاهيم مكافحة الف�ساد واأدوات � ��ه والياته
وا�سرتاتيجياته
•اأ�س�س التعامل مع حالت الف�ساد.
•مبادئ تعزيز ال�سفافية يف القطاع احلكومي.
•اأدوات لتحليل مكامن الف�ساد.
•البنية التنظيمية والت�سريعية.
•الهيئات الرقابية و دورها.
•م�سوؤوليات الوزارات ،قواعد ال�سلوك.
•ط��رق ال���س��راء ال�سليمة ،جل��ان املناق�سات،
ال�سقوف املالية ،ال�سمانات ،الإعالن.
•اإع��داد وثائق املناق�سة ،ال�ستف�سارات ،فتح
املظاريف ،اإلغاء املناق�سة.
•ال �ق��وائ��م امل �وؤه �ل��ة ،اخل��دم��ات ال�ست�سارية،
التحليل والتقييم ،التاأهيل.
•ال �ت �ع��اق��د ،ال �ت �ف��او���س ،اإدارة ال �ع �ق��ود ،حل
اخلالفات.

•مراجعة امل�سرتيات واملخازن تت�سمن:
» التخطيط ملراجعة عمليات ال�سراء.
» برنامج واإجراءات مراجعة امل�سرتيات.
» تقييم نتائج مراجعة امل�سرتيات واملخازن.
» اإعداد تقرير مراجعة امل�سرتيات واملخازن.
» توثيق اأعمال املراجعة.
» اخل�سخ�سة والف�ساد.
ويف ال �ي��وم الأخ� ��ري م��ن اجل� ��دول ال��زم �ن��ي لكل
جمموعة مت تنظيم زيارة ميدانية لكل من الهيئة
الوطنية العليا ملكافحة الف�ساد واجلهاز املركزي
للرقابة واملحا�سبة واللجنة العليا للمناق�سات
للقاء مع القيادات وتلقي الإر�سادات والردود على
ا�ستف�سارات امل�ساركني.
وفيما يت�سل باجلزء اخلا�س باجلهاز املركزي
للرقابة واملحا�سبة فقد تركز على التي:
الهدف من الربنامج :ا�ستهدف هذا اجل��زء من
الرنامج اإك�ساب امل�ساركني املعارف واملهارات
ال��الزم��ة ملراجعة امل�سرتيات وامل �خ��ازن وتبادل
املعرفة والتجارب ال�سخ�سية فيما بني امل�ساركني
واملدربني للو�سول اإىل اأف�سل التطبيقات ملمار�سة
مراجعة امل�سرتيات واملخازن.
مكونات الربنامج :مراجعة امل�سرتيات واملخازن
وتت�سمن خم�سة حماور اأ�سا�سية هي:
•التخطيط ملراجعة عمليات ال�سراء.
•برنامج واإجراءات مراجعة امل�سرتيات.
•تقييم نتائج مراجعة امل�سرتيات واملخازن.
•اإعداد تقرير مراجعة امل�سرتيات واملخازن.
•توثيق اأعمال املراجعة.
املحور ال�ساد�س اخل�سخ�سة والف�ساد.
•ويف اليوم الأخري مت تنفيذ زيارة للجهاز املركزي

للرقابة واملحا�سبة تخللها ا�ستعرا�س جتارب
�سخ�سية مهنية واملعايري املهنية الدولية ومن
ثم لقاء امل�ساركني مع قيادات اجلهاز وا�ستماع
اإىل الإر�سادات والردود على ا�ستف�ساراتهم.
التقييم العام للربنامج :مت التقييم العام للرنامج
للمرحلتني الأوىل والثانية من قبل فريق الت�سميم
واملخت�سني من م�سروع ا�ستجابة واحد املتخ�س�سني
يف الرقابة على اجل��ودة من جهة ومن قبل امل�ساركني
اأنف�سهم من جهة اأخرى وا�ستعرا�س النتائج يف اجتماع
خا�س بذلك وبعد ا�ستكمال كافة الإع�م��ال املتعلقة
بتقارير الجن��از ومت ا�ستخال�س الدرو�س امل�ستفادة
مبو�سوعية ومبا ير�سخ روح التعاون وامل�ساركة الفاعلة
وتبادل اخل��رات بني اأع�ساء الفريق الذي كان رائعا
ومميزا .وم��ن اأه��م ال��درو���س امل�ستفادة ه��ذا الجن��از
اجلماعي املمتاز الذي مت حتقيقه بروح الفريق الواحد
وبتفان ومثابرة وجد و�سر ورغبة منقطعة النظري يف
العطاء وانطالقا من مبداأ «تبادل اخلرة يفيد اجلميع»
وزك��اة خرتك وعلمك تعليم غ��ريك .والواقع اأن مثل
هذه الرامج ت�ساعد على نقل اخلرات وتوالد الأفكار
التي حتقق التطوير يف العمل ومتهد لإحالل العنا�سر
ال�سابة ملن �سبقوهم يف تلك الأعمال ل�سمان حتقيق
مبداأ ال�ستدامة .كما اأن مثل ه��ذه الرامج تفيد يف
التعريف ب��دور اجلهات الرقابية يف الإ�سهام بتطوير
وحت�سني الأداء يف اجلهات اخلا�سعة لرقابتها واي�ساح
ال�سورة احلقيقية لها على اعتبار اإننا �سركاء ل رقباء.
كما �سارك الخ رئي�س اجلهاز يف حفلي الختتام
لهاتني املرحلتني مت خاللهما ت��وزي��ع �سهادات
امل�ساركة على امل�ساركني وال�سهادات التقديرية
لكل من ا�سهم يف الع��داد والت�سميم والتنظيم
والتنفيذ للرنامج.
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اإعداد /جنيب البكري
الإدارة العامة للتعاون الفني

نائب رئيس الجهاز يشارك في اجتماع اللجنة
الفرعية لبناء القدرات لالنتوساي
� � �س� ��ارك ال� ��دك � �ت� ��ور /ع �ب �ي��د � �س �ع��د � �س��رمي
 ن� ��ائ� ��ب رئ� �ي� �����س اجل� � �ه � ��از يف اج� �ت� �م ��اعال �ل �ج �ن��ة ال �ف��رع �ي��ة رق� ��م ( )1امل �ن �ب �ث �ق��ة عن
جل �ن��ة ب �ن��اء ال � �ق� ��درات يف امل �ن �ظ �م��ة ال��دول �ي��ة
ل �الأج �ه��زة ال�ع�ل�ي��ا ل�ل��رق��اب��ة امل��ال �ي��ة واملحا�سبة
(النتو�س � � ��اي) ،وعقد الجتم� ��اع يف الع� � ��ا�سمة
الي� � � ��ابانية – طوكي � � � ��و خ� � � ��الل الفت� � � ��رة

2012/6/15-14م ،با�ست�سافة اجلهاز
الي � � � � � � � � ��اباين.
وقد تطرق الجتماع ،الذي تراأ�سه م�ساعد املراجع
العام ملكتب املراجعة الوطني باململكة املتحدة،
لعدد من املو�سوعات ،اهمها:
•تقرير الجن ��از ح��ول م �ب��ادرات جلنة بناء
ال�ق��درات احلالية وتت�سمن امل�سادقة على

دليل اإدارة املوارد الب�سرية.
•متويل خدمات بناء القدرات ومدى توفر ممولني
بالقدر ال�ك��ايف ،وفيما اذا ك��ان هناك ثغرات
وكيف ميكن بيانها وت�سليط ال�سوء عليها.
•ال�ع��الق��ة ب��ني جل�ن��ة ب �ن��اء ال��ق��درات وجلنة
املعايري ( )1وعمل جلنة املعايري املهنية.
•تكلفة التدريب الفعال.

الجهاز يشارك في برنامج ضمان الجودة
تنفيذا لتفاقية التعاون بني اجلهاز واملنظمة العربية
لالأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة ومبادرة تنمية
النتو�ساي ( ،)IDIوبالتعاون مع دي��وان املحا�سبة
باجلمهورية اللبنانية� ،سارك فريق من اع�ساء اجلهاز
يف برنامج �سمان اجلودة الذي عقد يف بريوت خالل
الفرتة من 25ابريل وحتى  2مايو 2012م.
وقد ت�سمن الرنامج جمالني :رقابة الأداء والرقابة

املالية ،حيث يقوم امل�ساركون بعمل الآتي :
•مراجعة �سمان اجلودة على امل�ستوى املوؤ�س�سي.
•مراجعة مهمة رقابية فردية يف نظام مراجعة
�سمان اجل��ودة على م�ستوى مراجعة مهام
الرقابة على البيانات املالية.
•م��راج �ع��ة م�ه�م��ة رق��اب �ي��ة ف��ردي��ة يف نطاق
مراجعة �سمان اجل��ودة على م�ستوى مهمة

رقابة الأداء.
و�سيتم مراجعة خم��رج��ات ونتائج اأع�م��ال فريق
اجل ��ودة يف جهازنا م��ن قبل ج�ه��از رق��اب��ي نظري
اآخر (ديوان الرقابة املالية يف جمهورية العراق)،
وبالن�سبة لفريق اجلودة يف جهازنا �سيتوىل مراجعة
خمرجات ونتائج اأعمال فريق اجل��ودة يف دي��وان
الرقابة املالية والإدارية بدولة فل�سطني ال�سقيقة.

وكيل الجهاز للقطاع االقتصادي يشارك في اجتماع
لجنة المعايير المهنية والرقابية لالرابوساي
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��س��ارك الأ��س�ت��اذ  /حممد دره��م زي��د – وكيل
اجلهاز للقطاع القت�سادي يف الجتماع الرابع
للجنة امل �ع��اي��ري امل�ه�ن�ي��ة وال��رق��اب �ي��ة للمنظمة
العربية لالأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة
(الرابو�ساي) والذي عقد يف العا�سمة الردنية
– عمان خالل الفرتة 2012/5/25-22م،
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ومت فيه مناق�سة املو�سوعات التالية:
•اع�ت�م��اد الن�سخ املنقحة وامل �ح��دث��ة للرتجمة
العربية ل �الإر� �س��ادات ال���س��ادرة ع��ن منظمة
النتو�ساي يف جمال املعايري املهنية والرقابية
(الإر� �س��ادات املتعلقة باملعايري الدولية اأرق��ام
.)200-100

•اآلية التوعية باملعايري الرقابية واملهنية ون�سر
التجارب والبحوث التي قامت بها الأج�ه��زة
الأع�ساء يف تطبيق هذه املعايري والإر�سادات.
•اإع ��داد التقرير ال�سنوي ح��ول ن�ساط اللجنة
ومناق�سة ما مت اجنازه خالل عام .2011

يف اط ��ار ال �ت �ع��اون ب��ني اجل �ه��از وم���س��روع
(ا�ستجابة) املمول من الوكالة المريكية
للتنمية الدولية نفذ امل�سروع دورة تدريبية
ح ��ول ال���س�ي��ا��س��ات ال �ع��ام��ة خ ��الل ال�ف��رتة
18-14ابريل2012م�� ،س��ارك فيها
ع�سرة م��ن ال �ق��ادة الداري� ��ني يف اجلهاز
بالإ�سافة اىل م�ساركني من الهيئة الوطنية
العليا ملكافحة ال�ف���س��اد وال�ل�ج�ن��ة العليا
للمناق�سات ،وت�سمن الدليل التدريبي
ل �ل �ق��ادة الداري � ��ني يف ال���س�ي��ا��س��ة ال�ع��ام��ة
املقدم يف ال��دورة :مدخل مفاهيمي حول
ال�سيا�سة العامة ،ودورة عملية ال�سيا�سة

ال �ع��ام��ة (ال�ت�ح�ل�ي��ل ،الق�� ��رار ،التنفيذ،
التقومي) ،بالإ�سافة اىل البنية املوؤ�س�سية
وبناء القدرات الب�سرية يف جمال ال�سيا�سة
العامة.
ومكنت هذه ال��دورة امل�ساركني من تطوير
ق��درات �ه��م العلمية وامل� �ه ��ارات م��ن خ��الل
ام�ت��الك الط ��ار ال�ف�ك��ري والعملي للعمل
كمهنيني يف جمال ال�سيا�سة العامة.
وقد ا�ستهدفت الدورة حتقيق ما يلي:
توحيد ال�س�س واملفاهيم العامة املتعلقة
ب��ال���س�ي��ا��س��ة ال �ع��ام��ة ،م��ن ح�ي��ث حتليلها
واقرارها وتنفيذها وتقوميها لدى القيادات

الدارية املعنية.
تزويد القيادات الداري ��ة املعنية بتحليل
وتقومي ال�سيا�سة العامة باملعارف واملهارات
وال�سلوكيات التي متكنهم من حت�سني اداء
مهامهم ،وتهيئتهم للتعامل العلمي املنهجي
م��ع م�ب��ادئ وا�س�س حتليل واق ��رار وتنفيذ
وتقدمي ال�سيا�سات العامة.
امل�ساهمة يف مت�ك��ني ال �ق �ي��ادات الداري ��ة
املعنية بال�سيا�سات العامة م��ن اكت�ساب
اخلرة العملية على ا�س�س منهجية �سليمة.

المركزي للرقابة والمحاسبة أمام مجلس الشورى
وفعاليات
الجهاز
أنشطة
مداخلة

عدد من كوادر الجهاز يشاركون في الدورة التدريبية
الخاصة بصياغة السياسات العامة

مشاركة الجهاز في المؤتمر االقليمي لتنظيم جهود
اصالح المشتريات الحكومية االقليمية في عمان
�سارك ال�ستاذ /حممد حامد دغي�س –
وكيل اجلهاز لقطاع ال�سئون املالية والدارية
والفنية يف املوؤمتر القليمي الذي عقد حتت
�سعار (نحو حاكمية اأف�سل واأداء اأف�سل
للقطاع العام يف منطقة ال�سرق الو�سط
و�سمال افريقيا – بتنظيم جهود ا�سالح
امل�سرتيات احلكومية القليمية) ،وال��ذي

عقد يف العا�سمة الردنية (عمان) خالل
الفرتة 7-5يونيو2012م ،وق��د متثلث
اهم حماور املوؤمتر بالآتي:
•احل��وك �م��ة( :امل �� �س��رتي��ات احلكومية
واحلاكمية).
•امل �� �س��رتي��ات احل �ك��وم �ي��ة وامل �� �س��اءل��ة
الجتماعية.

•امل� ��� �س ��رتي ��ات احل� �ك ��وم� �ي ��ة وت� �ق ��دمي
اخلدمات :النتائج والأداء.
•امل�سرتي� � � ��ات احلكومية وم�س� � � � � ��اركة
القطاع اخلا�س.
•امل�سرتيات احلكومية وتنمية القدرات.
•جل�سة جمموعة العمل الوطنية.
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اختتام أعمال مشروع التعاون الفني اليمني األلماني
( COCA – GIZ Project) 27-6-2012
في ظل التطورات التي تواكبها أجهزة
الرقــــــابة الشقيقة والصديقة وكذا
توجهــــات المنظمة الدولية لألجهزة
العليا للرقابة المالية والمحاسبة
)اإلنتوساي( وحثها في نطاق تبادل
الخبرات والتعاون الدولي الثنائي بين
أجهزة الرقابة والتعاون المتعدد ،وبما
أن جهازنا عضوا في هذه المنظمة كان
للجهاز أن يخطو الخطوة األولى ويرسم
الــســيــاســات الــتــي تعني بتطوير
العمل الرقابي ومواكبة التطورات
والممارسات المهنية وذلك بالبحث
عن أجهزة رقابية نظيره لالستفادة من
تجاربها في أساليب الرقابة على المال
العام والحفاظ عليه وكانت المؤسسة
األلمانية للتعاون الدولي  GIZهي
المنفذ الذي عمل جهازنا من خالله ...
وقد بداأ التعاون الثنائي بني اجلهاز واملوؤ�س�سة الأملانية
للتعاون الدويل يف العام 2000م  ..نتج عن عملية
التوا�سل والتن�سيق مع املنظمة التوقيع على اتفاقية
تعاون واإن�ساء م�سروع التعاون الفني اليمني الأمل��اين
 COCA-GIZ Projectكان لهذا التعاون
ه��دف��ا اأ�سا�سيا وه��و دع��م اجل�ه��از امل��رك��زي للرقابة
واملحا�سبة وم�ساعدته على القيام مبهامه وواجباته
املحددة بقانون اإن�سائه ...
وعلى مر ال�سنوات التي عمل فيها امل�سروع الذي اأ�ستمر
مل��دة اأث�ن��ى ع�سر عاما وم��ر مب��راح��ل ث��الث نتج عنها
اإجنازات وا�سحة وتطوير ملمو�س يف اإحداث نقله نوعية
اأن�سطة اجلهاز وذلك بال�ستفادة من جتارب الأجهزة
ال�سقيقة وال�سديقة يف هذا املجال ...
كما راف��ق هذا التعاون العديد من الفعاليات و ور�س
العمل التي نفذت حتت اإطار ن�ساطات حمددة بخطط
زمنية مر�سومة ..
وكانت الإدارة العامة للتعاون الفني (حاليا) والإدارة
العامة للتدريب والعالقات الدولية (�سابق ًا) املعنية
بالتن�سيق والتوا�سل بني اجلهاز واملوؤ�س�سة الأملانية
لتحقيق الأه��داف املر�سومة للجهاز واإع��داد و تنفيذ
اخلطط الزمنية لنجاح هذا التعاون ..
وكانت اآخرها اللقاء اخلتامي واخلا�س باإقفال اأعمال
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م�سروع التعاون الفني اليمني الأملاين التي عقدت يف يوم والتحديات امل�ستقبلة خالل املرحلة القادمة
الأربعاء املوافق2012/6/27م حيث ح�سدت الإدارة
طاقات اأع�ساءها الذين اأول��وا الور�سة كل اهتمامهم فعاليات اللقاء | كلمات االفتتاح:
ومبادراتهم واإبداعاتهم لعر�س ما حققه امل�سروع يف برعاية الدكتور/عبداهلل عبد اهلل ال�سنفي -رئي�س
مراحله املختلفة.
اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة عقد لقاء اختتام
وجتميع
التاريخية
الوثائق
إىل
ا
الرجوع
ومن هذه اجلهود
اأع�م��ال م�سروع التعاون الفني اليمني الأمل ��اين يوم
املعلومات واأخ��ذ وا�ستخال�س اإجن��ازات امل�سروع طيلة الأرب �ع��اء ب�ت��اري��خ 2012/6/27م وذل��ك مبركز
ال�سنوات الإث�ن��ى ع�سر ال�سابقة وت�سنيفها وبلورتها
التدريب التابع للجهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة،
وك��ذا ترجمتها لإع��داد العرو�س التقدميية بالطرق
حيث ح�سر ال�ل�ق��اء ك��ل م��ن ال�سيد فيليب هالت�س
احلديثة وعر الو�سائل املتاحة وعر�سها على امل�ساركني
اأبفل -نائب ال�سفري الأمل��اين  ،وال�سيد/كونو في�سر-
يف اللقاء ...كذلك اإعداد وت�سميم ريبورتاج فيديوي
بطريقة مميزة والذي مت عر�سه قبل واأثناء اللقاء حيث املدير الإقليمي ملكتب م�سروع التعاون الفني اليمني
اأحتوى هذا الريبورتاج على مقتطفات من اإجن��ازات الأملاين( ،)GIZوكذا ال�سيد/بريند مولر -رئي�س
امل�سروع مزودا بال�سور والفال�سات والذي لقى اإعجاب فريق م�سروع( ،)COCA-GIZوكذا الدكتورة/
اإيري�س جال�س ماير -من�سقة برنامج احلكم الر�سيد
وا�ستح�سان اجلميع ...
وفيما يلي ي�سرنا اأن ن�سع بني اأيديكم تقريرا �سامال عن يف ال�ي�م��ن ،كما ح�سر ال�ل�ق��اء ن��ائ��ب رئي�س اجلهاز
فعاليات ور�سة اختتام واإقفال م�سروع التعاون الفني والوكالء والوكالء امل�ساعدون واملدراء العموم.
اليمني الأمل ��اين وال�ع��رو���س املقدمة م��ن قبل اجلهاز وقد جرى يف الفعالية افتتاح اللقاء بكلمة لالأ�ستاذ/
اأح�م��د ال�سيباين-مدير ع��ام ال�ت�ع��اون الفني املن�سق
وامل�سروع ...
ال��وط�ن��ي للم�سروع ،وال ��ذي ع��ر يف كلمته ع��ن مدى
ال�سعادة البالغة باللتقاء وا�ستعرا�س ما مت اإجن��ازه
الهدف من اللقاء -:
احتفال اختتامي لنتهاء اأعمال م�سروع التعاون الفني من اأن�سطة امل�سروع اليمني الأملاين خالل الإثنى ع�سر
اليمني الأملاين وا�ستعرا�س ما مت حتقيقه من منجزات ال�سنة املا�سية ،م�سري ًا اإىل امل��ردودات الإيجابية على
خ��الل الأثنى ع�سر ال�سنة املا�سية وتطلعات اجلهاز جهازنا من خالل هذا امل�سروع والذي كان له الدور يف
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رفع م�ستوى خرات كوادر اجلهاز املهنية ،وبالتايل رفع
م�ستوى اأداء جهازنا وحتقيق اأهدافه الرقابية العليا،
حيث مثل امل�سروع اإطار ًا عام ًا للتعاون املثمر وال�سراكة
الإيجابية بني اأطراف امل�سروع ...ويف ختام كلمته �سكر
كل من اأ�سهم ب�سكل مبا�سر وغ��ري مبا�سر يف حتقيق
جناحات امل�سروع ،كما تقدم ب�سكره للجانب الأمل��اين
الذي قدم دعمه املتوا�سل واملخل�س لهذا امل�سروع.
بعد ذلك األقى ال�سيد/بريند مولر -رئي�س فريق امل�سروع
كلم ًة رح��ب يف م�ستهلها بكل احلا�سرين من اجلانبني
اليمني والأمل ��اين ،م�سري ًا يف كلمته اأن��ه يف ال �  30من
يونيو 2012م �سينتهي م�سروع التعاون اليمني الأملاين
يف اجلهاز والذي مت تنفيذه منذ العام 2000م بتكليف
من احلكومة الأملانيةً ،
مبديا مدى �سعادته بامل�ساركة يف
هذا اللقاء...حيث ا�سرت�سل يف كلمته قائ ًال لقد مر اأكرث
من عام �سفر اإجالء اخلراء الأملان يف مار�س 2011م
ب�سبب الأزمة اآنذاك ً
ووفقا لتعليمات احلكومة الحتادية
الأملانية..الأمر الذي اأدى اإىل توا�سلهم واإ�سرافهم على
( )GIZعن بعد ،وال��ذي عك�س ا ً
أي�سا واق��ع احلال
بالتوا�سل م��ع م�سروع ال�ت�ع��اون ب��اجل�ه��از ،وخ��الل تلك
املرحلة كان هناك ن�ساط هام ينبغي موا�سلة تنفيذه يف
جمال تطوير امل��وارد الب�سرية يف اجلهاز ،عقدت ور�سة
عمل يف �سبتمر 2011م يف عمان الأردن ب�()25
م�سارك م��ن اجل�ه��از والهيئة الوطنية العليا ملكافحة
الف�ساد واملعهد الوطني للعلوم الإداري��ة ...واأن��ه بانتهاء
ً
م�سروع التعاون الفني يف اجلهاز ينتهي ا ً
ر�سميا
أي�سا
التعاون مع دي��وان املحا�سبة ال�سابق برلني ،كما ن�ست
عليه التفاقية ..ال انه اأك��د اأن كل اخلطوات واملراحل
التي مرت بالتعاون مع ديوان املحا�سبة برلني �ستبقى يف
الذاكرة ل�سيما ور�س العمل العديدة مع ال�سيد كوخ ،وكذا
الدكتور هان�س ،رئي�س ديوان املحا�سبة برلني والتي عقدت
يف العام 2008م ،كما اأتذكر جيد ًا الزيارة ال�ستطالعية
عال امل�ستوى من اجلهاز وهيئة
اإىل برلني وبروك�سل بوفد ٍ
مكافحة الف�ساد وجمل�س النواب..
كما اأ�سار ال�سيد بريند م��ولر اإىل طلب رئي�سة ديوان
املحا�سبة برلني ال�سيدة /ماريون بيبلو قراءة خطابها
الذي اعدته لهذه املنا�سبة واأ�سارت فيه اإىل اأن اجلهاز
قد حظى بتقدير ع��ال ل��دى دي��وان املحا�سبة برلني،
وذل��ك من خ��الل امل�ساهمة الفعالة لديوان املحا�سبة
برلني ك�سريك تعاون يف تنفيذ عدة ور�س عمل ونقل
اخلرات عر خرائنا ،وكذا الزيارة ال�ستطالعية التي
قام بها وفد بالدنا لروك�سل وبرلني...
كما حت��دث ال�سيد م��ول��ر ح��ول وج�ه��ة ن�ظ��ره يف اإط��ار
م�سروع التعاون املحاولة يف اإر� �س��اء م�ب��ادئ التعاون
الإمنائي الأمل��اين -يف دول تعاين من �سعوبات جمه-
متثلت تلك املبادئ يف :
•اإدارة �سفافة فاعلة خا�سعة للم�سائلة كون ذلك هام

لتنفيذ م�ساريع التنمية ،وبوجود هياكل موؤ�س�سية
قانونية وفعالة ت�ساعد على اإدارة وحتقيق واإر�ساء
املرحلة النتقالية وال�سيا�سية.
•تعزيز ال�سفافية وامل�ساءله للجهات التنفيذية فيما
يرتبط با�ستخدام املال واملوارد العامة ب�سورة فعالة.
•من املهم لتنفيذ امل�ساريع توظيف خراء مدد طويلة
يف اإطار ال�سراكة كما كان احلال لدى م�سروع اجلهاز
املركزي للرقابة واملحا�سبة.
•ك��ل الأن�سطة اخلا�سة بتطوير ق��درات اجل�ه��از مت
تخطيطها وتنفيذها ورقابتها ب�سكل م�سرتك.
ويف ختام كلمته متنى للجهاز مزيد ًا من التطور والنماء.
تلى ذلك كلمة لنائب ال�سفري الأملاين ال�سيد فيليب هالت�س
اأبفل اأ�سار فيها اإىل اأن الرنامج امل�سرتك والهادف ياأتي
تعزيز ًا ل�ق��درات اجل�ه��از امل��رك��زي للرقابة واملحا�سبة،
حيث كان للحكومة الأملانية ال��دور يف دعم هذا امل�سروع
وال��ذي ب��داأ منذ العام 2000م...كما حتدث يف كلمته
قائ ًال اإن جهود احلكم الر�سيد ومكافحة الف�ساد من
املتطلبات ال�سرورية لتقلي�س الفقر وتعزيز التنمية
امل���س�ت��دام��ة ،..ول�ك��ي ن�ع��زز م��ن ق ��درات اجل�ه��از للقيام
مبهامه وواجباتها فقد قمنا بدعم تطبيق معايري املراجعة
الدولية ال�سادرة عن املنظمة الدولية لالأجهزة العليا
للرقابة املالية واملحا�سبية (الأنتو�ساي) ،وفيما يت�سل
مبراجعة الأداء فقد دعمنا اجلهاز كاإجراء وقائي ملكافحة
الف�ساد وبالتعاون مع هيئات مينية اأخرى معنية مبكافحة
الف�ساد مثل الهيئة الوطنية العليا ملكافحة الف�ساد .ونحن
نعتقد ب�سدة اأنه يجب اأن يكون اجلهاز املركزي للرقابة
واملحا�سبة هيئة م�ستقلة لكي يتمكن من القيام بدوره يف
ً
اإدارة النفقات العامة والذي يعتر ا ً
و�سروريا لبناء
أ�سا�سا
دولة مينية قوية وكذا لدعم حكومة �سفافة والتي تتمتع
بال�سراكة وثقة املواطنني ،حيث مت و�سع اللبنات الأ�سا�سية
يف ق��ان��ون اجل�ه��از م��ن خ��الل اأن�سطة امل���س��روع اليمني
الأملاين( ،)GIZ-COCAوحان الوقت للبناء على
ما مت اإجنازه ومراجعة الد�ستور والقانون مرة اأخرى..
ويف ختام كلمته اأكد اأنه بانتهاء هذا امل�سروع �سيتلقى
اجلهاز دعم اإ�سايف من خالل التمويل املفتوح يف اإطار
برنامج احلكم الر�سيد ..كما ق��دم تهانيه لكل من
قيادات و اأع�ساء اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة
وكل زمالئه من موؤ�س�سة التعاون الأملاين ( )GIZملا
حققوه من جناح يف هذا الرنامج مثمن ًا كل اجلهود
املبذولة ملا فيه حتقيق ال�سفافية وامل�ساءلة يف اليمن.
واأختتم حفل الفتتاح باألقاء كلمة للدكتور/عبد اهلل عبد
اهلل ال�سنفي -رئي�س اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة
رحب يف م�ستهلها بكل احلا�سرين من اجلانبني الأملاين
واليمني �ساكر ًا للجميع ح�سورهم اختتام هذا امل�سروع،
احتفا ًء مبا مت حتقيقه من منجزات خالل فرتة امل�سروع
والتي امتدت اثنا ع�سر ً
عاما متثلت يف تبادل الذكريات

الطيبة واخل��رات املثمرة والتي متخ�س عنها اكت�ساب
العديد من املفاهيم واملمار�سات والتجارب املهنية وما
نتج عنها من تطور يف اأداء املهام وال��واج�ب��ات املناطة
باجلهاز مبوجب قانون اإن�سائه ،..م�سري ًا اإىل اأن ما مُمييز
تلك التجربة وال�سراكة هي توافر عوامل اإيجابية م�ساعدة
لتحقيق اأهداف امل�سروع والتي من اأهمها توفر العنا�سر
املنا�سبة والتي مت اختيارها لإدارة امل�سروع �سوا ًء اأكان
ذلك من اجلانب الأملاين اأو من جانب اجلهاز حيث �سكل
الطرفان ً
فريقا واحد ًا متكام ًال لتنفيذ اأن�سطته وبالتايل
حتقيق اأهدافه ،كما اأن وجود �سخ�س مثل ال�سيد/بريند
مولر يف رئا�سة الفريق الأملاين وما يتميز به من خرات
مهنية عميقة وم�ه��ارات وك��ذا ملا يحمله من خ�سائ�س
مثل الإخال�س واملثابرة واحلر�س على حتقيق املنجزات
وال��رغ�ب��ة يف العمل م��ع ق�ي��ادة اجل�ه��از وال�ف��ري��ق املعني
باأن�سطة التعاون الفني كان من اأهم عوامل جناح امل�سروع
وبالأخ�س املرحلة الثالثة منه ..ونوه باأن الدر�س امل�ستفاد
من التجربة يتمثل باأهمية اختيار العنا�سر املنا�سبة
لتنفيذ م�سروعات التطوير من قبل ال�سركاء ذوي العالقة
بامل�سروع وتفاعل جميع املخت�سني يف اجلهاز للقيام بتنفيذ
اأن�سطة امل�سروع ،..كما حتدث رئي�س اجلهاز وا�ستطرد
قائ ًال :قد تبدو الفرتة التي تربط �سراكتنا مع جمهورية
اأملانيا ال�سديقة طويلة ،اإل اأن املتطلبات واملتغريات كثرية
و�سريعة الأمر الذي يحتم علينا القول باأننا ل نزال بحاجة
ما�سة اإىل م�ساندة اأ�سدقائنا ملوا�سلة رحلتنا املهنية
وعمليات التطوير املوؤ�س�سي التي نتطلع لتحقيقها خا�سة
يف ظل التطورات اجلديدة وحتديد ًا يف املرحلة النتقالية
التي متر بها بالدنا ،وك��ذا على امل��دى املتو�سط وهو ما
ي�ساعف الأع�ب��اء على دور اجلهاز يف الإ�سهام لتعزيز
امل�ساءلة وال�سفافية والكفاءة والفعالية لأجهزة الدول ،ول
يخفى ما يتطلبه هذا الأمر من تكثيف الدعم وامل�ساندة يف
هذه املرحلة واملرحلة الالحقة لها..
كما اأ�سار اإىل اأن اجلهاز قد �سعى خالل الأربع ال�سنوات
املا�سية لتعزيز ا�ستقالليته من خ��الل اق��رتاح تعديل
د�ستوري ين�س على �سرورة توفري ال�ستقاللية املالية
والإداري ��ة والوظيفية للجهاز ب�سكل ع��ام ،ومب��ا ي�سمن
ح��ري��ة وح�م��اي��ة مم��ار��س��ة اجل �ه��از ملهامه مب��ا يف ذلك
ا�ستقاللية رئي�س اجلهاز من حيث تعيينه وفرتة عمله
وحمايته...وكان ذلك بالت�ساور مع الأ�سدقاء الأملان فيما
يت�سل بالن�سو�س القانونية ،وما نتطلع اإليه م�ستقب ًال
من م�ساعدة اأ�سدقاءنا الأملان يف هذا اجلانب هو اإيجاد
اآلية منا�سبة لتحقيق ا�ستقاللية وحيادية اأع�ساء اجلهاز
الفنية والتي مبجملها حتقق ا�ستقاللية اجلهاز.
كما اأك��د رئي�س اجلهاز يف كلمته على اأهمية متابعة
امل�سرية يف تطوير اإدارة امل��وارد الب�سرية باعتبارها
املورد الرئي�سي وراأ���س املال الذي ي�ستند عليه اجلهاز
لتنفيذ اأعماله وحتقيق اأهدافه وغاياته.
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ويف ختام كلمته توجه بال�سكر والتقدير والعرفان
للحكومة الأملانية على م�ساندتها ودعمها الدائم لليمن
ب�سورة عامة وللجهاز ب�سورة خا�سة ،كما وجه ب�سكره
املو�سول ملكتب ( )GIZعلى م�ساندته الفعالة يف
تنفيذ اأن�سطة امل���س��روع ،على راأ�سهم ال�سيد/بريند
م ��ولر -رئي�س الفريق الأمل ��اين يف امل���س��روع ،وجميع
اأع�ساء فريقه ،وكذا م�سريف الأن�سطة وجميع املعنيني..

العــروض التي ُقــدمت خالل
الحفل الختامي:
عـــرض نــتــائــج مــراحــل أعــمــال
المشروع السابقة:

2005/6/11م).
 عقد ور��س��ة عمل حت��ت ع�ن��وان ( تفعيل دور الرقابةواملراجعة والتفتي�س الداخلي يف احلفاظ على املال العام
والوقاية من الغ�س والف�ساد ) .بالتعاون مع مكتب رئا�سة
اجلمهورية ،خالل الفرتة  18-16اإبريل 2005م.
 عقد ور�سة عمل ل�ستعرا�س جت��ارب بع�س ال��دولالأخرى (اأمريكا الو�سطى) يف جمال مراجعة اأجهزة
ال�سلطة املحلية ( 16فراير (.)2005اخلبري
الأملاين بيرت دينجر).
 تنفيذ دورة (ب�ن��اء نظام مراقبة نتائج امل�ساريعالتنموية) خالل الفرتة  16-13يونيو 2005م.
 تنفيذ زي ��ارة ف��ري��ق عمل اجل �ه��از برئا�سة رئي�ساجلهاز لالإطالع على جتربة اأجهزة الرقابة يف كل
من �سلطنة عمان و الإمارات العربية املتحدة ،خالل
الفرتة  15-10فراير 2006م.
 تدريب عدد من موظفي اجلهاز على الرقابة علىتقنية املعلومات (الكوبت).
 جتهيز اثنني من مراكز التدريب يف كل من فرعياملكال وتعز وكذا جتهيزات اأخرى لرئا�سة اجلهاز.

مت عر�س خ�ط��وات واإجن ��ازات م��راح��ل اأع�م��ال امل�سروع
ال�سابقة الأوىل والثانية من قبل اجلهاز التي متثلت بالآتي:
•املرحــــــلة الأوىل خـــــــــــــــــالل الأعــوام من
2000م 2003 -م.
كان اأهم اإجنازات امل�سروع يف هذه املرحلة :
 اإن�ساء الفريق الراعي لدعم ورعاية تنفيذ اأن�سطة امل�سروع تاأ�سي�س وحدة التطوير التنظيمي يف اجلهاز للتن�سيقواملتابعة لأن�سطة التطوير التنظيمي .
•عــر�ــض حـــول املــرحــلــة الــثــالــثــة للم�ضروع
اأما خمرجات املرحلة الأوىل فقد متثلت بالآتي:
( )2012-2007مــن قبل اجلــهــاز وفريق
 الإعداد الأويل للخطة ال�سرتاتيجيه للجهاز.امل�ضروع الأملاين:
 اإعداد خطة اإ�سرتاتيجة التدريب.وبعد اأن مت اإ�ستعر�س مراحل امل�سروع للفرتة ال�سابقة
 العديد من ور�س العمل و الدورات التدريبية. عدد من الزيارات واللقاءات مع وزارة املالية وجمل�س وك��ذا اإجن ��ازات امل���س��روع يف تنفيذ اخلطط التنفيذيةبال�سراكة مع اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة تلى ذلك
النواب(اللجنة املالية)
اإ�ستعرا�س املرحلة الثالثة والأخرية والتي متثلت بالأتي:
•املرحـــــــــــلة الثـــــــانية خـــــالل الأعـــوام من املرحلة الثالثة اأهم املخرجات:
 اإن�ساء جلنة ت�سيري م�سروع التعاون الفني اليمني2004م 2007 -م:
الأملاين املرحلة الثالثة يف فراير 2008م
واأهم خمرجاتها:
 -ت�ن�ف�ي��ذ درا�� �س ��ة الأ� �س��ا���س (م ��ن  23اإب ��ري ��ل اإىل  -عمل خطة تنفيذية وزعت على �سكل اأن�سطة داخلية
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يف اجلهاز وخارجية بالتعاون مع جهات خارجية .
اأن���س�ط��ة امل �� �س��روع يف امل��رح �ل��ة ال�ث��ال�ث��ة م��ن اأع�م��ال��ه
( )2012-2007ومتثلت ه��ذه الأن�سطة كاأ�سا�س
لتنفيذها يف املرحلة الثالثة بالآتي:
 ن���س��اط دل �ي��ل الأداء ال��رق��اب��ي ال���س��ام��ل وامل��ر��س��دالتف�سيلي له
 ن�ساط تعديل قانون اجلهاز ن�ساط تطوير خمرجات اجلهاز ن�ساط التدريب ن�ساط املراجعة الداخلية ن�ساط بناء قنوات ات�سال اجلهاز ن�ساط التواأمة مع ديوان املحا�سبة الأملاين اأن�سطة اأخرى اإ�سافيةوق�سمت اأن�سطة امل�سروع اإىل ق�سمني وذلك بح�سب تنفيذها،
داخليا ( داخل اجلهاز) اأو خارجيا ( خارج اجلهاز).
اأن�ضطة داخلية (داخل اجلهاز):
ن�ضاط دليل الأداء الرقابي واملر�ضد التف�ضيلي:
حت��دي��ث وتب�سيط دل �ي��ل الأداء ال��رق��اب��ي وامل��را��س��د
التف�سيلية له ،و حت�سني ا�ستخدامها  /تطبيقها
ن�ضاط قانون اجلهاز:
امل�ساعدة يف تعديل قانون اجلهاز مبا يحقق  /يعزز من
وجهة نظر تقوية ا�ستقالليته و مهامه واخت�سا�ساته
قانون اجلهاز مت ال�ستعانة باخلرة الأملانية لتقدمي
الراأي التقييمي مل�سودة تعديل قانون اجلهاز.
ن�ضاط خمرجات اجلهاز
حت�سني خمرجات اجلهاز وفق ًا لدليل نظام اإدارة جودة
الرقابة ال�سادر عن منظمة الأجهزة الرقابية العليا يف
اأ�سياء (الأ�سو�ساي).
وتتلخ�س خمرجات اجلهاز تنفيذ خم�س ور���س عمل يف
ع��دد م��ن ف��روع اجل�ه��از (ع��دن ،امل�ك��ال ،تعز ،احل��دي��دة،
واأخريا يف رئا�سة اجلهاز) لن�سر الوعي حول اأهمية الدليل.
ن�ساط التدريب ( تطوير املوارد الب�سرية ):
وت�سمل تعزيز موؤهالت العاملني يف اجلهاز ،و خا�سة يف
املجالت التي حددها امل�سروع
تنفيذ عدد من الرامج التدريبية يف جمال الرقابة على
ال�سلطة املحلية :حيث مت تنفيذ عدد  7دورات تدريبية يف
ٍكل من رئا�سة اجلهاز و الفروع الأخرى (عدن ،املكال ،تعز).
تدريب عدد من املراجعني يف جمال املراجعة با�ستخدام
تقنية املعلومات :حيث مت تنفيذ  4دورات تدريبية يف جمال
 ACLيف املركز الرئي�سي و فرعي اجلهاز بعدن و املكال.
ا��س�ت�ق��دام اخل�ب��ري الأمل���اين ف��ري��دري��ك ب ��ولي بغر�س
الإ�سهام يف تطوير املوارد الب�سرية باجلهاز.
جتهيز م��رك��زي ال�ت��دري��ب يف ف��رع اجل�ه��از مبحافظة
احلديدة و فرع اجلهاز مبحافظة املكال.
بالإ�سافة اإىل توفري بع�س التجهيزات املكتبية يف رئا�سة
اجلهاز و عدد من فروعه يف كل من حمافظة �سنعاء ،و

ال�سحر و �سقطرى.
اأن�سطة خارجية (بالتن�سيق مع جهات خارج اجلهاز)
و�سمل :اأ .ن�ساط املراجعة الداخلية:
حيث كان الهدف من هذا الن�ساط م�ساعدة اجلهاز
للقيام بدوره يف حت�سني املراجعة الداخلية يف اجلهات
اخلا�سعة لرقابته .
ومت يف هذا الن�ساط العديد من الإجنازات اأهمها -:
ور�سة تعريفية لقيادات عدد من ال��وح��دات الإداري��ة
(حمافظني ووزراء)  -ونقا�س اأو�ساع اإدارات املراجعة
الداخلية بوحداتهم.
ب .تنفيذ حلقة ا�ست�سارية ملوظفي اجل �ه��از حول
املراجعة الداخلية
ج .تنفيذ عدد ًا من الرامج التدريبية لعدد  15موظف
من موظفي اجلهاز لجتياز امتحانات زمالة جمعية
املراجعني الداخليني الأمريكية (..)CIA
د .ن�ساط بناء قنوات ات�سال اجلهاز:
والهدف منه حت�سني اأ�سلوب التفاعل مع اأهم املوؤ�س�سات
ذات ال�سلة بعمليات الرقابة على املال العام
ه� .ن�ساط التواأمة مع ديوان املحا�سبة الأملاين:
ك��ان ه��ذا الن�ساط مرتكزا على الإ�ستفادة من خرة
دي��وان املحا�سبة – بولية برلني ،يف جم��ال مراجعة
الأداء وك ��ذا يف جم��ال م��راج�ع��ة الأداء وخ ��رج ه��ذا
الن�ساطبالعديد من النقاط اأهمها:
 التوقيع على مذكرة التفاهم يف نوفمر 2008الرتكيز على ال�ستفادة من خرة اجلانب الأمل��اين يف
املجالت التالية:
 مراجعة الأداء. مكافحة الف�سادويف جمال مراجعة الأداء.
مت تنفيذ العديد من الأعمال يف هذا املجال بالتعاون مع

م�سروع التعاون الفني اليمني الأملاين باجلهاز وكان اأهمها:
تنفيذ ور�سة عمل بعنوان مراجعة الأداء خالل الفرتة
 31مايو –  4يونيو  2008حيث مت ا�ستعرا�س خرة
الديوان يف جمال مراجعة الأداء بهدف ال�ستفادة منها.
مت حتديد  3فرق مراجعة و اجلهات التي �سيتم تطبيق
مراجعة اأداء عليها.
مت تطبيق ما مت ال�ستفادة منه على مراجعة قطاع املياه،
و مت عر�س النتائج و مناق�ستها يف  25يوليو 2010م.
يف جمال مكافحة الف�ساد:
اأم��ا فيما يخ�س جم��ال مكافحة الف�ساد نفذ اجلهاز
بالتعاون مع امل�سروع الأعمال التالية:
مت تنفيذ ور�سة عمل بعنوان (الدور ال�ست�ساري لالأجهزة
الرقابية يف مكافحة الف�ساد) يف  17نوفمر 2008م،
مب�ساركة كل من دي��وان املحا�سبة برلني و اجلهاز و
الهيئة الوطنية العليا ملكافحة الف�ساد و عدد من اجلهات
ذات العالقة بعملية الرقابة على املال العام.
تنفيذ الزيارة ال�ستطالعية اإىل ديوان املحا�سبة بولية
برلني ،والهيئة املخت�سة مبكافحة الف�ساد بالإحتاد
الأوروبي  OLAF - Brusselsو عدد من الهيئات
ذات العالقة ،مب�ساركة الهيئة الوطنية العليا ملكافحة
الف�ساد و جمل�س النواب.
الأن�سطة الأخرى:
مت تخ�سي�س هذا البند لالأن�سطة التي مل تدرج �سمن
اخلطة التنفيذية للم�سروع والتي اأخت�س بها اجلهاز نظرا
لأهميتها يف م�ساعدته يف تطوير العمل وهي كالتايل:
اإدماج مفهوم النوع الجتماعي (اجلندر):
مت تنفيذ ور�سة عمل خالل الفرتة من  01فراير اإىل 02
فراير 2010م والتي ق��دم فيها فكرة عامة ح��ول هذا
املفهوم و مت تنفيذها والإ�سراف عليها حتت ن�ساطي امل�سروع
الأمل��اين (دليل الأداء الرقابي ال�سامل ،و دليل مراجعة

مــخــرجــــــــــــــــــــات الــلــقــاء
اإلختتامي )التوصيات(:
التحدي� ��ات امل�ستقبلية وتطلعات اجلهاز خالل املرحلة
القادمة الأولويات العامة للمرحة النتقالية يف اليمن:
•حتقيق ال�ستقرار على م�ستوى القت�ساد الكلي
•نفاذ القانون � /سيادة القانون
•تعزيز �سرعية احلكومة اجلديدة
•تلبية الحتياجات امللحة لل�سكان مبختلف مناطق اليمن
•ال�سفافية وتقدمي اخلدمة من قبل الوزارات املعنية
دور اجلهاز يف نطاق هذه الأولويات:
خل�س احلا�سرون على اأن للجهاز امل��رك��زي للرقابة
واملحا�سبة دور يف الفرتة النتقالية على املدى الق�سري
– اإجراءات عاجلة  /فورية  ،ويف املدى املتو�سط برنامج
الإنعا�س القت�سادي.
تعزيز �سيادة القانون ،ال�سفافية ،وامل�ساءلة لأجهزة
الدولة وال�سلطة التنفيذية يف نطاق ا�ستخدام امل��وارد
العامة عند اإعداد اأولويات املوازنة وا�سرتاتيجية التمويل .
الرقابة على النفقات املالية العامة من خالل القيام باأعمال
املراجعة املالية وتقييم الأداء (امل�ساءلة الداخلية وكذا
امل�ساءلة امل�سرتكة من خالل اجلهات املانحة الدولية ).
دعم اإعادة تنظيم وحدات املراجعة الداخلية يف اأجهزة الدولة .
ما يحتاجه اجلهاز للقيام بهذا الدور:
قانون اجلهاز:
ا�ستقاللية كاملة للجهاز وفقا ملتطلبات اإعالين ليما واملك�سيك
وقرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة لعام 2011م.
�سالحيات ومهام وواجبات اجلهاز يت�سمنها الد�ستور
ويف�سلها القانون
املراجعة الداخلية -:
دعم اجلهاز مبا ي�ساعده على القيام بدوره ال�ست�ساري
لإن�ساء اإدارات املراجعة الداخلية .
تطوير املوارد الب�سرية:
تبني مبداأ تطوير املوارد الب�سرية لتنفيذ اإ�سرتاتيجية اجلهاز.
واأختتم اللقاء بتكرمي فريق امل�سروع من قبل الدكتور/
عبد اهلل عبداهلل ال�سنفي رئي�س اجلهاز وك��ذا فريق
ال��دع��م الفني التابع ل� �الإدارة العامة للتعاون الفني
امل�سرفة على م�ساريع الدعم الفني باجلهاز ..
ويف الأخ��ري ناأمل اأن نكون قد وفقنا يف �سرد جمريات
حفل اإختتام م�سروع التعاون الفني اليمني باجلهاز ..
واهلل املوفق ،،،
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COCA – GIZ
الشورى
مجلسProject
األلماني
أمام
اليمني
والمحاسبة
للرقابةالفني
المركزي التعاون
أعمال مشروع
اختتامالجهاز
مداخلة

الأداء) بالتن�سيق مع م�سرف ن�ساط دليل الأداء الرقابي
ال�سامل و م�سرف ن�ساط التواأمة مع ديوان املحا�سبة الأملاين
و يعتر هذا الن�ساط اإ�ستجابة لتوجهات الدولة يف اإدماج
مفهوم النوع الإجتماعي �سمن اخلطط التنموية.
اأن�سطة اأخرى تتعلق بالتخطيط ال�سرتاتيجي للمراجعة ،و
حتليل املوارد الب�سرية الذي اأو�سى بها فريق تقييم امل�سروع ..
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أ.د .عبداهلل السنفي
رئيس الجهاز المركزي للرقابة
والمحاسبة

ي�ضتعر�ض بيان
الرقابة ال�ضنـوي
اأمام جمل�ض النواب

يــحــرص الــجــهــاز سنوي ًا
وبــانــتــظــام على مراجعة
الــحــســابــات الــخــتــامــيــة
للموازنـــات العامة للدولة
والموازنــــات المستـقــــلة
والملحقة والصناديق الخاصة
وإعـــــداد التقــارير المتعلقة
بــنــتــائــج تــلــك الــمــراجــعــة
وموافاة مجلس النواب بها
في الموعد الدستوري المحدد
خالل تسعة اشهر من انتهاء
السنة المالية..،

متابعة:
عبدالباري حممود اخلرا�ضاين
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وهو ما يعك�س امل�ستوى العايل من اجلدية وامل�سئ� ��ولية يف تعاطي اجلهاز
وقيادته مع هذا ال�ستحقاق الد�ستوري الهام حتى يتمكن جمل�س النواب
من مم� ��ار�سة دوره الرقابي على تنفيذ املوازنات والوفاء بالتزام � ��اته
الد�ستورية ذات ال�سلة بهذا ال�ستحقاق.
وعليه فاإن جملة الرقابة راأت ن�سر ن�س بيان الرقابة ال�سنوي حول نتائج مراجعة
اجلهاز للح�سابات اخلتماية للموازنات العامة للدولة  ،واملوازنات امل�ستقلة
وامللحقة والتقارير اخلا�سة لعام 2010م(كما ورد) ،وذلك على النحو التايل:

اأو ًل :املوؤ�ضرات اخلا�ضة بنتائج
تنفيذ املوازنة العامة للدولة
لل�ضنة املالية 2010م:

بلغ اإجمايل موارد املوازنة العامة للدولة املحققة
خالل ال�سنة املالية 2010م ( )1844،5مليار
ري��ال وبلغ اإجمايل ال�ستخدامات الفعلية لذات
الفرتة ( )2115،4مليار ريال حمقق ًا �سايف
عجز فعلي باملوازنة بلغ ( )271مليار ريال.
وقد اأظهرت اأعمال املراجعة والتقييم التي قام
بها اجلهاز العديد من املوؤ�سرات املرتبطة بنتائج
تنفيذ املوازنة نوجز اأهمها يف الآتي:

 .1عجز املوازنة:

اأ�سفر التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة
لل�سنة املالية 2010م عن حتقيق �سايف عجز
قدره ( )271ملي� � � ��ار ريال والذي ميثل ن�سبة
( )% 4،25من الناجت املحلي الإجمايل.
وتف�سح نتائج التقييم عن املوؤ�سرات التالية:
اأ .التح�سن الن�سبي يف �سايف العجز الفعلي للعام
2010م كقيمة مطلقة وكن�سبة من الناجت
امل�ح�ل��ي الإج �م��ايل م�ق��ارن��ة � �س��واء م��ع امل�ق��در
باملوازنة والبالغ ()491،7مليار ريال بن�سبة
( )% 7،7م��ن ال�ن��اجت املحلي الإج �م��ايل اأو
مع العجز املحقق يف العام ال�سابق 2009م
الب� ��الغ ( )506،9م�ل�ي��ار ري ��ال وبن�سبة
( )% 8،35من الناجت املحلي الإجمايل اإل اأنه
ً
متجاوزا احلدود الآمنة البالغة ( )% 3فقط.
يظل
اجلدير بالإ�سارة اإىل اأن هذا التح�سن يف �سايف
العجز �سواء كقيمة مطلقة اأو كن�سبة للناجت املحلي
الإجمايل يرجع يف جانب هام منه اإىل:
•الزيادة يف ح�سيلة العائدات النفطية جراء
ارتفاع الأ�سعار العاملية للنفط اخلام وهو اأمر
يخ�سع لظروف ا�ستثنائية ل ميكن التحكم بها.

 .2ال�ضتخدامات العامة:

اأ��س�ف��ر التنفيذ الفعلي ل�ل�م��وازن��ة ال�ع��ام��ة للدولة
لل�سنة املالية 2010م ع��ن ا�ستخدامات فعلية
مببلغ ( )2115،4مليار ريال ب�سايف وفر قدره
( )182،6مليار ري��ال بن�سبة ( )% 7،9من
اإجمايل الربط املقدر بعد التعديل البالغ ()2298
مليار ريال وبزيادة ( )267،4مليار ريال بن�سبة
( )% 14،5مقارنة بال�ستخدامات الفعلية لعام
2009م البالغة ()1848مليار ريال.
وقــد اأظــهــرت نتائج املــراجــعــة والتقييم لهذا
اجلانب املوؤ�ضرات التالية:

اأ .ا�ستمرار اخللل يف هيكل موازنة ال�ستخدامات
العامة واملتمثل يف النمو امل�ستمر وامل�سطرد يف
الإنفاق اجل��اري و�سيطرته على ا�ستخدامات
امل��وازن��ة ع�ل��ى ح���س��اب الإن �ف��اق ال�ستثماري
حيث بلغ الإنف� � ��اق اجلا � ��ري خ � ��الل العام
2010م ()1750مليار ري��ال مبا ن�سبته
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أ.د .عبداهلل السنفي رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة  -يستعرض بيان الرقابة السنـوي أمام مجلس النواب

الأخـــوة  /رئي�ض واأعــ�ــضــاء املجل�ض...
احلا�ضرون جميع ًا
ا�ضمحوا يل اأن ا�ضتعر�ض عليكم اأهــم
امل ـوؤ�ــضــرات الــتــي اأ�ــضــفــرت عنها اأعــمــال
املراجعة والتقييم للح�ضابات اخلتامية
للموازنات العامة لل�ضنة املالية 2010م
وعلى النحو الآتي:

•الرتاجع يف الإنفاق الراأ�سمايل وال�ستثماري
باملقارنة �سواء ملا هو خم�س�س باملوازنة اأو ملا
هو م�ستهدف يف خطط وبرامج احلكومة،
الأمر الذي يوؤثر �سلب ًا على حتقيق اأهداف التنمية
القت�سادية والجتماعية ال�ساملة وامل�ستدامة.
ب .اإن ا�ستمرار حتقيق املوازنة عجز �سنوي والذي
اأ�سبح ميثل اأحد مكوناتها الأ�سا�سية وعلى مدى
عقدين من الزمن اإمن��ا يرجع اإىل جملة من
الختاللت الأ�سا�سية من اأهمها:
•الإخفاق يف تنمية امل��وارد غري النفطية ب�سكل
عام والإيرادات ال�سريبية ب�سكل خا�س.
•انخفا�س القدرة ال�ستيعابية للمنح والقرو�س
اخلارجية.
•الرتفاع امل�ستمر يف الإنفاق اجلاري خ�سو�ساً
الإن� �ف���اق الج �ت �م��اع��ي (ال ��دع ��م احل �ك��وم��ي
للم�ستقات النفطية ،الأجور واملرتبات).
•التزايد امل�ستمر لأع�ب��اء الدين املحلي جراء
النمو املت�ساعد يف اإجمايل ر�سيد قيمة الدين
املحلي الذي يرتبط ب�سكل اأ�سا�سي بتمويل عجز
املوازنة الناجت عن ات�ساع الفجوة القائمة بني
اإجمايل كل من املوارد العامة والإنفاق العام.
مع الأخ��ذ يف العتبار ما �سبق ف �اإن قيمة العجز
والعوامل املرتبطة بتحقيقه تنبه اإىل حجم ونوعية
التحديات التي تهدد ا�ستدامة املالية العامة للدولة.

( )% 82،7م��ن اإج �م��ايل الإن��ف��اق ال�ع��ام
ومب��ا ن�سبته ( )% 27،5من الناجت املحلي
الإجمايل مع اأن امل�ستهدف يف اخلطة اخلم�سية
الثالثة ( )% 70كن�سبة لإج�م��ايل الإنفاق
ال�ع��ام ون�سبة ( )% 23م��ن ال�ن��اجت املحلي
الإج �م��ايل ،وي�ستحوذ الإن �ف��اق اجل ��اري على
كامل املوارد العامة الذاتية وب�سكل ي�سفي يف
الوقت ذات��ه على نتائج تنفيذ املوازنة العامة
للدولة الطابع الإنفاقي ويحد من الأثر التنموي
للموازنة وهو ما ينعك�س �سلب ًا بطبيعة احلال
على معدلت النمو للقطاعات القت�سادية.
ب .مع الأخ��ذ يف العتبار الإج��راءات احلكومية
يف اجت��اه الإ� �س��الح��ات ال�سعرية للم�ستقات
النفطية اإل اأن امل��الح��ظ ا��س�ت�م��رار ارت�ف��اع
قيمة الدعم احلكومي لهذه امل�ستقات والذي
بلغ خ��الل ع��ام 2010م ( )558،9مليار
ريال بزيادة ن�سبتها ( )% 43مقارنة بقيمة
الدعم املن�سرف خالل العام 2009م ومتثل
قيمته ما ن�سبته ( )% 9من الناجت املحلي
الإجمايل ،،يف حني ا�ستهدفت اخلطة اخلم�سية
الثالثة اخلف�س التدريجي لهذا الدعم لي�سل
اإىل ال�سفر يف عام 2010م (ال�سنة الأخرية
من اخلطة).
يظل ه��ذا ال��دع��م للعديد م��ن الع�ت�ب��ارات اأح��د
اأهم الختاللت التي تعاين منها املوازنة العامة
ك��ون��ه ي�ستحوذ ع�ل��ى ( )% 32م��ن اإج �م��ايل
الإن�ف��اق اجل��اري ويفوق املن�سرف على الإنفاق
الراأ�سمايل وال�ستثماري البالغ ( )340،2مليار
ريال ويقرتب من اإجمايل الإنفاق على قطاعات
(التعليم  /ال�سحة العامة  /الأم��ن والنظام/
اخل ��دم ��ات الج �ت �م��اع �ي��ة) وال �ب��ال��غ اإج�م��ال�ي�ه��ا
()587،1مليار ري��ال ليمثل ه��ذا الدعم اأحد
اأه��م التحديات التي تواجه ال�سيا�سات املالية
للحكومة.
ج .تف�سح نتائج التقييم عن الت�ساعد امل�ستمر
يف قيمة اأع�ب��اء ال��دي��ن املحلي التي تتحملها
املوازنة العامة والتي بلغت خالل عام 2010م
( )148،2مليار ري��ال بن�سبة من��و قدرها
( )% 31باملقارنة مع قيمتها خ��الل العام
ال�سابق 2009م.
د .وهذا الت�ساعد يف الأعباء ناجم عن ت�ساعد
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يف اإجمايل ر�سيد الدين املحلي وال��ذي ارتفع
من مبلغ ()1276،9مليار ري��ال يف نهاية
عام 2009م اإىل مبلغ ()1543مليار ريال
يف نهاية ع��ام 2010م ،الأم��ر ال��ذي ي�سكل
اأحد اأهم التحديات التي توؤثر �سلب ًا على مدى
ا�ستدامة املالية العامة للدولة.
ه� .املالحظ اأن املوازنة العامة للدولة ل ترتجم
توجه ج��اد نحو تر�سيد الإن�ف��اق اجل��اري على
م�ستوى وح ��دات اجل�ه��از الإداري ��س��واء من
خالل ر�سد العتمادات املقدرة اأو من خالل
التنفيذ الفعلي وهو ما ميكن ر�سد مالحمه من
خالل املوؤ�سرات التالية:
•الرتفاع امل�ستمر يف نفقات اكت�ساب املركبات
وو� �س��ائ��ل ال�ن�ق��ل وال �ت��ي ارت �ف �ع��ت خ ��الل ع��ام
2010م بن�سبة ( )% 56مقارنة بعام
2009م مبا يتعار�س مع توجهات احلكومة
نحو تر�سيد الإنفاق واحلد منه يف هذا اجلانب.
•الرتفاع امل�ستمر يف نفقات (املكافاآت ،بريد
وات�سالت ،البعثات الدرا�سية ،ا�ستخدامات
غري موزعة ونفقات اأخرى) والتي بلغت خالل
ع��ام 2010م ( )401مليار ري��ال بزيادة
قدرها ( )45مليار ريال بن�سبة ()% 12،6
مقارنة بالعام ال�سابق.
• عدم ال�ستناد على اأ�س�س ومعايري علمية �سليمة
اأث�ن��اء و�سع تقديرات م��وازن��ة ال�ستخدامات
العامة ترتب عليه حتقيق بع�س بنود واأن��واع
الإن� �ف ��اق اجل� ��اري اإج� �م ��ايل جت � ��اوزات مببلغ
( )63،4مليار ريال وحتقيق البنود والأن��واع
الأخرى اإجمايل وفر مببلغ ( )50،5مليار ريال
بينما حقق الإن�ف��اق الراأ�سمايل وال�ستثماري
�سايف وفر مببلغ ( )190مليار ريال.
وهو ما يظهر ان ا�ستخدامات الباب الأول (اأجور
وتعوي�سات العاملني) والباب الثاين(نفقات على
ال�سلع واخل��دم��ات واملمتلكات) وا�ستخدامات
غ��ري م�ب��وب��ة ق��د حققت ��س��ايف جت� ��اوزات مببلغ
()21،57مليار ري��ال مت تغطيته باملناقلة من
ال��وف��ورات املحققة يف الأب ��واب الأخ ��رى ،ودون
اإط��الع اجلهاز على موافقة ال�سلطة املخت�سة
(جمل�س النواب) واعتماده لهذا الإج��راء وذلك
باملخالفة لأحكام املادة ( )41من القانون املايل
رقم ( )8ل�سنة 1990م وتعديالته.
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و .لوحظ على العتماد الإ��س��ايف ال��ذي فتح يف
موازنة ال�سنة املالية 2010م مبوجب القانون
رقم ( )27ل�سنة 2010م مببلغ ()285،9
مليار ري ��ال ب �اأن��ه خ�س�س بكامله لالإنفاق
اجل��اري وعلى نحو ير�سخ اختاللت املوازنة
العامة ويحد من الأثر التنموي لها.
ز .كما لوحظ اأي�س ًا على العتماد الإ�سايف باأن
ما ن�سبته ( )% 78،7منه قد جاء لتغطية
جت��اوزات �سبق للحكومة �سرفها قبل اإحالته
ملجل�سكم املوقر وه��و ما يتعار�س مع اأحكام
القانون املايل ولئحته التنفيذية وتعديالتهما.
ح .الرتاجع امل�ستمر يف قيمة الإنفاق الراأ�سمايل
وال��س�ت�ث�م��اري حيث �سهدت ��س�ن��وات اخلطة
اخلم�سية الثالثة تراجع ًا يف قيمته �سنة اأثر
اأخ��رى فبعد اأن ك��ان يف ع��ام 2007م مببلغ
( )380م �ل �ي��ار ري� ��ال ل �ي��رتاج��ع يف ع��ام��ي
2008م2009 ،م اإىل مبلغ ()355،1
مليار ريال ومبلغ ( )347،2مليار ريال لي�سل
يف عام 2010م اإىل مبلغ ()340،2مليار
ري��ال ،كما تراجعت اأهميته الن�سبية لإجمايل
ال�ستخدامات العامة اإىل ن�سبة ()% 16
خ��الل العام 2010م بعد اأن كانت اأهميته
الن�سبية يف ال�سنة الأوىل للخطة 2006م
بحوايل ( ،)% 24وتزداد حدة هذا الرتاجع
باملقارنة م��ع الن�سبة امل�ستهدفة يف اخلطة
اخلم�سية الثالثة املقدرة ب�(.)% 30
ط .ومن جانب اآخر ا ً
أي�سا تراجع قيمته خالل عام
2010م اإىل ( )% 5،3كن�سبة للناجت املحلي
الإجمايل وذلك باملقارنة مع ن�سبة ()% 7،7
يف العام الأول للخطة 2006م وباملقارنة مع
ن�سبة ( )% 10م�ستهدفة يف اخلطة.
بالرغم من توا�سع العتمادات املر�سودة �سنوي ًا
يف امل��وازن��ة لالإنفاق ال��راأ��س�م��ايل وال�ستثماري
باملقارنة مع متطلبات التنمية  ،،اإل اأن التنفيذ
الفعلي ي�سفر وب�سكل م�ستمر عن �سايف وفر والذي
بلغ خ��الل ال�سنوات الأرب ��ع الأوىل م��ن اخلطة
اخلم�سية (2009-2006م) مبلغ ()580
مليار ريال بن�سبة ( )% 30من اإجمايل الربط
املقدر لتلك ال�سنوات البالغ ( )1909،6مليار
ري��ال لي�سل قيمة ه��ذا الوفر يف ع��ام 2010م
(ال�سنة الأخرية من اخلطة) اإىل مبلغ ()190

مليار ريال بن�سبة ( )% 36من الربط املقدر..
الأم ��ر ال��ذي ينعك�س �سلب ًا على الأث ��ر التنموي
للموازنة العامة وعلى قدرتها يف دعم ال�سيا�سات
الق�ت���س��ادي��ة وال��دف��ع بعجلة التنمية ال�ساملة
وامل�ستدامة وحتقيق معدلت النمو امل�ستهدفة.
ع��الوة على ما تقدم لزال��ت اأي�س ًا ا�ستثمارات
القطاع اخل��ا���س ه��ي الأخ ��رى متوا�سعة ودون
امل �ع��دلت امل�ستهدفة رغ��م اأهمية ه��ذا القطاع
يف قيادة القت�ساد الوطني وامل�ساهمة يف رفع
معدلت النمو ،حيث بلغت م�ساهمته يف الناجت
املحلي الإجمايل خالل �سنوات اخلطة اخلم�سية
الثالثة ( )% 11فقط بنق�س ق��دره ()5،4
نقطة م�ق��ارن��ة بامل�ستهدف يف اخل �ط��ة امل�ق��در
ب�(.)% 16،4
وقد �ساهم يف توا�سع اأداء ا�ستثمارات القطاع
اخلا�س جملة من العوامل اأهمها:
•تدين م�ستوى خدمات البنية التحتية الالزمة
لعملية ال�ستثمار.
•�سعف ال��دور التمويلي للقطاع امل�سريف يف
القت�ساد الوطني وخا�سة املوجهة لتمويل
ال�ستثمار.
•�سعف ق��درات العن�سر الب�سري الناجتة عن
حمدودية فر�س التاأهيل والتدريب.
•تعدد الأجهزة واجلهات امل�سرفة على الأن�سطة
القت�سادية وط��ول الإج ��راءات الروتينية يف
املعامالت احلكومية.
•امل�ساكل املتعلقة بالأرا�سي وم��ا يرافقها من
تدين م�ستوى اأداء الق�ساء.
ي .وتزداد حدة املوؤ�سرات ال�سابقة يف ظل وجود
العديد من الخ�ت��اللت الإداري ��ة والتنظيمية
التي ت�ساحب الإج��راءات املرافقة ل�ستخدام
املوارد املالية املخ�س�سة لالإنفاق ال�ستثماري،
وال �ت��ي �ساهمت يف ب��طء وت �ع��رث ال�ع��دي��د من
امل�ساريع ال�ستثمارية يف العديد من وحدات
الإدارة العامة ي�ساحبه يف كل الأحوال ارتفاع
يف كلفة التنفيذ وعدم ال�ستفادة من العوائد
وامل��زاي��ا القت�سادية والجتماعية املرتبطة
باإجناز تلك امل�ساريع ،فعلى �سبيل املثال بلغ
ما اأمكن ح�سره من امل�ساريع املتعرثة من عدة
�سنوات يف عدد من الوحدات احلكومية كما
يف نهاية العام 2010م ( )558م�سروع ًا،

 .2قطاع التعليم:
اأظهر ح�ساب ختامي املوازنة العامة للدولة لل�سنة
املالية 2010م اإجمايل ال�ستخدامات الفعلية
لقط� � � ��اع التعلي� � � � ��م ( )298،8مليار ريال
ب�سايف وف��ر مببلغ ()37،7مليار ري��ال بن�سبة
( )% 11م��ن اإج �م��ايل ال��رب��ط امل�ق��در البالغ
( )335،9ريال.
وق��د �سهد الإن �ف��اق ع�ل��ى ق�ط��اع التعليم خ��الل
ع��ام 2010م تراجع ًا ملحوظ ًا مقارنة بالعام
2009م �سواء من حيث قيمته اأو ن�سبته للناجت
املحلي الإج�م��ايل اأو من حيث اأهميته الن�سبية
لإجمايل الإنفاق العام.
وبالرغم من التح�سن الن�سبي املحدود الذي طراأ
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واإج �م��ايل املن�سرف عليها ( )30،3مليار
ري��ال ،وبلغ ع��دد امل�ساريع املنفذة من خارج
ال��رن��ام��ج ال��س�ت�ث�م��اري ( )800م�سروع ًا
واإجمايل املن�سرف عليها مبلغ ( )24مليار
ري ��ال ،بينما بلغ ع��دد امل�ساريع املعتمدة يف
الرنامج ال�ستثماري والغري منفذة ()2973
م�سروع ًا والبالغ اإجمايل اعتماداتها املر�سودة
يف موازنة 2010م ( )116مليار ريال.
ك .اأظ��هرت اأع�م��ال املراجعة والتقييم لبع�س
القطاعات املوؤ�سرات التالية:
 .1قطاع ال�ضحة:
اأظهر ح�ساب ختامي املوازنة العامة للدولة للعام
امل��ايل 2010م ال�ستخدامات الفعلية لقطاع
ال�سحة ( )77مليار ريال بزيادة قدرها ()3،3
مليار ريال مقارنة بالعام ال�سابق 2009م.
وقد �سهد الإنفاق على قطاع ال�سحة خالل عام
2010م تراجع ًا �سواء كن�سبة لإجمايل الإنفاق
العام البالغة ( )%3،6مقارنة بن�سبة ()% 4
حتققت خالل العام ال�سابق 2009م اأو يف ن�سبة
النمو وال�ت��ي بلغت يف ع��ام 2010م ()% 4
مقارنة بن�سبة النمو املحققة خالل العام ال�سابق
والبالغة (.)% 10
وبالرغم من التح�سن الن�سبي املحدود يف موؤ�سرات
اأداء القطاع ال�سحي اإل اأنه ليزال يعاين جملة
من املعوقات التنظيمية والإدارية والقانونية التي
حتد من تطوير ه��ذا القطاع الهام وحت��ول دون
حتقيق اأهدافه ..وفيما يلي اأهم الختاللت التي
يعاين منها هذا القطاع وعلى النحو الآتي:
اأ� .سعف الإدارة ال�سحية ،ع��دم ا�ستكمال
منظومة الت�سريعات ال�سحية ،ق�سور يف
التخطيط واملتابعة والإ�سراف الفعال ي�ساحبه
غياب املعايري والآل �ي��ات الفاعلة التي حتكم
وتنظم اإجراءات التخطيط والتنفيذ والتقييم
ل�سري اخلدمات ال�سحية رافقه �سعف وق�سور
يف نظام املعلومات ال�سحية ..الأمر الذي يوؤدي
اإىل �سعف م�ستوى اأداء اخلدمات ال�سحية.
ب� .سوء توزيع الكادر الطبي حيث يعمل يف بع�س
املحافظات طبيب لكل ( )392ن�سمة بينما يف
حمافظات اأخرى تعاين من �سحة الكادر الطبي
والتي فيها طبيب لكل ( )2560ن�سمة رافقه
�سعف يف القدرات الب�سرية اأما ب�سبب نق�س

التاأهيل والتدريب املتخ�س�س اأو عدم الهتمام
بالتعليم امل�ستمر خالل اخلدمة.
ج� .سعف وق�سور يف اإجراءات التخطيط والتنفيذ
املرتبط باإقامة املن�ساآت ال�سحية والطبية
وت��وزي��ع ال�ت�ج�ه�ي��زات ال�ط�ب�ي��ة وك ��ذا التو�سع
والنت�سار غري امل��درو���س للمن�ساآت ال�سحية
والطبية اخلا�سة.
عدم الهتمام بتاأ�سي�س هياكل فاعلة واأدوار بناءة
لنظام املديريات ال�سحية مما اأع��اق حت�سني
الإدارة وال�ستخدام الأمثل للخدمات ال�سحية
ال��مت � � ��احة.
د� .سعف وق�سور يف نظام الإم ��داد والتموين
الدوائي يف ظل غياب الرقابة والإ�سراف �سواء
على �سرف وا�ستخدام الأدوي��ة وامل�ستلزمات
الطبية يف املرافق احلكومية اأو على اإجراءات
ا�سترياد وتداول الأدوية يف ال�سوق املحلية.
ه� .رغم اأهمية قانون التاأمني ال�سحي ال�سادر
منت�سف ع��ام 2011م اإل اأن هناك جملة
من املعوقات وال�سعوبات التي حتد من عملية
الن�ت�ق��ال اإىل ن�ظ��ام ال�ت�اأم��ني ال�سحي والتي
منها �سعف البنية التحتية للخدمات ال�سحية
والتواجد ال�سعيف مل�ستوى اخلدمة (ع��ام/
خا�س) يف املحافظات النائية واملناطق الريفية
يف املحافظات الرئي�سية اإ��س��اف��ة اإىل عدم
اإع��ادة تنظيم املوؤ�س�سات ال�سحية العامة مبا
يكفل حت�سني ج��ودة اخلدمات ال�سحية وكذا
ا�ستكمال البناء الت�سريعي والتنظيمي ملنظومة
التاأمني ال�سحي.
ز .ع ��دم ك �ف��اءة وف��اع�ل�ي��ة وظ��ائ��ف التخطيط
والإ�سراف على تنفيذ امل�سروعات ال�ستثمارية
للقطاع ال�سحي ترتب عنها:
•حتقيق �سايف وفر يف الإنفاق ال�ستثماري مببلغ
( )16،6مليار ريال مبا ن�سبته ( )% 58،7من
اإجمايل اعتمادات الإنفاق ال�ستثماري املر�سود
لهذا القطاع البالغ ( )28،3مليار ريال.
•ع��دم ال���س��رف ع�ل��ى ع��دد ( )66م�سروعاً
والبالغ اعتماداتها املر�سودة يف موازنة عام
2010م ()7،6مليار ري ��ال ب��الإ��س��اف��ة
اإىل تعرث تنفيذ واإجن��از العديد من امل�ساريع
ح�ي��ث وم�ع�ظ��م ه��ذه امل���س��اري��ع ب �ن��اء وت�اأث�ي��ث
وجتهيز مراكز ووحدات �سحية ،بناء وتو�سعة

م�ست�سفيات عامة ومتخ�س�سة� ،سيانة وترميم
وتاأهيل ...الخ يف ظل الحتياجات امللحة ملثل
هذه املن�ساآت ال�سحية.
ح .ع��دم ق ��درة ه��ذا ال�ق�ط��اع ع�ل��ى ا�ستيعاب ما
يخ�س�س له من منح وقرو�س خارجية حيث بلغ
امل�ستخدم من هذا التمويل خالل العام 2010م
( )10،7مليار ريال بن�سبة ( )% 46،5من
اإجمايل املر�سود خالل عام 2010م.
ط .تدهور العديد من امل��راف��ق ال�سحية العامة
القائمة ب��الإ��س��اف��ة اإىل ع��دم جتهيز وتاأثيث
البع�س منها ونق�س امل �ع��دات والتجهيزات
الطبية للبع�س الآخر بالإ�سافة اإىل حمدودية
ال�سيانة للمباين والتجهيزات واملعدات الطبية.
ي .عدم فاعلية اأداء ال��وزارة يف اإيجاد وتاأ�سي�س
�سراكة فعالة مع القطاع اخلا�س ت�سهم يف رفع
كفاءة وفاعلية اخلدمات ال�سحية املقدمة يف
اإطار املن�ساآت ال�سحية العامة واخلا�سة.
وجملة ما تقدم اأنعك�س ً
�سلبا على موؤ�سرات اأداء
ال�ق�ط��اع ال���س�ح��ي فيما يتعلق بن�سب التغطية
باخلدمات ال�سحية ،فعلى �سبيل املثال بلغ معدل
التغطية بلقاحات التح�سني لالأطفال اأق��ل من
عام ولقاحات الكزاز للن�ساء خالل عام 2010م
بن�سبة ( )% 40ون�سبة ( )% 12مقارنة
بامل�ستهدف خالل العام ..اأو فيما يتعلق مبعدلت
الإ�سابة ببع�س الأمرا�س ال�سائعة والتي ارتفعت يف
عام 2010م اإىل ( )332،823حالة مبعدل
زيادة قدرها ( )% 20مقارنة بالعام 2009م.
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على مكونات قطاع التعليم ..اإل اأنه لزال هناك
فجوة بني خمرجات هذا القطاع وم�ستوى اأدائه
وبني امل�ستهدف حيث وهذه الفجوة تعود يف جانب
منها اإىل الخ�ت��اللت املزمنة التي يعاين منها
مكونات القطاع والتي تنعك�س �سلب ًا على خمرجاته
وموؤ�سرات اأدائها والتي منها على �سبيل املثال:
 .1انخفا�س الطاقة ال�ستيعابية لقطاع التعليم
الأم��ر ال��ذي اأدى اإىل ارت�ف��اع الكثافة الطالبية
يف الف�سول وه��و ما ينعك�س �سلب ًا على العملية
التعليمية وم�ستوى التح�سيل وي��رج��ع ذل��ك يف
حالت عديدة اإىل اختاللت اإدارية ومالية منها
انخفا�س م�ستوى الفاعلية يف تنفيذ م�ساريع
الرنامج ال�ستثماري مما ترتب عليه:
•حتقيق ��س��ايف وف��ر يف الإن �ف��اق ال�ستثماري
لقطاع التعليم مبكوناته املختلفة بلغ خالل
العام 2010م ( )36،4مليار ريال بن�سبة
( )% 51من الربط املقدر املر�سود لهذا
القطاع والبالغ ( )70،9مليار ريال.
•ع��دم ال�سرف على ع��دد ( )199م�سروع ًا
البالغ اعتماداتها املر�سودة يف م��وازن��ة عام
2010م ()18،7مليار ري��ال بالإ�سافة
اإىل وج��ود العديد من امل�ساريع املتعرثة منذ
�سنوات �سابقة والبالغ عددها كما يف نهاية
ع��ام 2010م ( )61م�سروع ًا بلغ اإجمايل
املن�سرف عليها ( )3،4مليار ريال.
•�سعف الإدارة املدر�سية نظر ًا لتدين امل�ستويات
التعليمية مل ��دراء امل��دار���س نتيجة الختيار
الع�سوائي املخالف لل�سوابط اخلا�سة بالتعيني
وهو ما اأنعك�س بطبيعة احلال وب�سورة مبا�سرة
على ارتفاع معدلت الر�سوب والت�سرب والتي
متثل اأحد مظاهر الهدر يف العملية التعليمية
بالإ�سافة اإىل كونها اأحد اأهم م�سادر البطالة
وارتفاع ن�سبة الأمية.
•�سوء توزيع املن�ساآت التعليمية وغياب التخطيط
مع الأخ��ذ يف العتبار التح�سن الن�سبي الذي
حدث مع وجود اخلارطة املدر�سية.
 .2ا� �س �ت �م��رار وج� ��ود ف �ج��وة وا� �س �ح��ة � �س��واء
ب��ني امل�ن��اه��ج التعليمية وب��ني متطلبات ال�سوق
واحتياجات املجتمع اأو بني اأعداد املعلمني الذكور
والإن ��اث وال��ذي يرجع اإىل العديد من العوامل
الجتماعية والقت�سادية والتنظيمية.
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 .3ندرة التجهيزات وتهالك معظمها عالوة على
عدم توفر املواد الأولية للتطبيقات التي يحتاجها
الدار�سني والدار�سات.
 .4وجود زيادة (فائ�س) يف عدد املدر�سني عن
الحتياج الفعلي يف بع�س املحافظات والذي قدر
ب�( )32،290مدر�س ًا بينما بع�س املحافظات
تعاين من نق�س يف ع��دد املدر�سني وال��ذي قدر
بحوايل ( )7410مدر�س ًا.
 .5وفيما يتعلق بالتعليم الفني والتقني باعتباره
اأح��د ركائز تنمية العمالة امل��اه��رة ..اإل اأن هذا
النوع من التعليم لزال يعاين جملة من الختاللت
وجوانب الق�سور والتي من اأهمها:
•ا��س�ت�م��رار ت��دين م�ع��دل امل�ق�ب��ول��ني يف معاهد
ومراكز التعليم الفني والتدريب املهني والتي
مل تتجاوز ما ن�سبته ( )% 5من خمرجات
التعليم الأ��س��ا��س��ي وال�ث��ان��وي م��ع اأن الن�سبة
امل�ستهدفة بحوايل (.)% 7
•�سعف وتدين قدرات ومهارات معظم اأع�ساء
الهيئة التدري�سية والتدريبية العاملة يف معاهد
وم��راك��ز التعليم املهني والتقني الأم��ر الذي
اأنعك�س �سلب ًا على قدرات ومهارات خمرجات
هذه املعاهد لالإندماج يف �سوق العمل.
•ع��دم م��واك�ب��ة امل�ن��اه��ج وال��رام��ج التعليمية
والتدريبية للمتغريات احلالية يف �سوق العمل.
•عدم اإجراء ال�سيانة الدورية والطارئة الالزمة
للعديد م��ن الآلت وال�ت�ج�ه�ي��زات مم��ا يوؤثر
�سلب ًا يف جاهزيتها وفاعلية ا�ستخدامها وعمر
الت�سغيل.
•غياب دور ال��وزارة �سواء يف خلق فر�س عمل
ي�ستفيد منها خريجو املعاهد املهنية والتقنية
وذلك من خالل التن�سيق مع القطاع اخلا�س اأو
يف جمال تتبع خمرجات هذه املعاهد.
 .6لزال التعليم اجلامعي يعاين جملة من
الختاللت وجوانب الق�سور اأهمها:
•ال�ت��و��س��ع ال�ك�م��ي يف ال�ت�ع�ل�ي��م اجل��ام �ع��ي غري
املخطط والذي اأ�سبح ي�سكل عبئ ًا كبري ًا على
اإم�ك��ان�ي��ات وق ��درات املجتمع التنموية حيث
والعديد م��ن خريجي اجلامعات وخ�سو�س ًا
ذوي التخ�س�سات الإن�سانية ا�سبحوا ي�سكلوا
عبئ ًا على الدولة وعلى �سوق العمل.
•�سعف البنية التحتية للجامعات واملتمثل يف

القاعات واملعامل والتجهيزات واملكتبات وتقنية
املعلومات وغريها من الو�سائل الأخرى ..مما
�ساهم يف تدين العملية التدري�سية واأثر �سلب ًا
على خمرجات التعليم اجلامعي.
•حمدودية دور الوزارة الإ�سرايف والرقابي �سواء
على اجلامعات احلكومية اأو على اجلامعات
اخلا�سة.
•ا�ستمرار ظاهرة البتعاث خارج التناف�س بني
الطالب املتقدمني بلغ عدد املوفدين على ذلك
النحو خالل العام الدرا�سي 2010/2009م
( )655طالب ًا وطالبة.
•اإي�ف��اد ط��الب للخارج يف تخ�س�سات نظرية
ميكن درا�ستها يف اجلامعات املحلية الأمر الذي
يرتتب عليه حتميل خزينة الدولة نفقات �سنوية
كبرية بالعملة ال�سعبة حيث بلغ عدد املوفدين
على ذلك النحو ( )374طالب ًا وطالبة وبكلفة
�سنوية بحوايل ( )667،6مليون ريال.
•ا�ستمرار ظاهرة الطالب املتعرثين درا�سي ًا
�سنة اإث��ر اأخ��رى والبالغ عددهم خ��الل العام
2010م ح��وايل ( )1238طالب ًا وطالبة
يف ظل عدم قيام ال��وزارة باتخاذ الإج��راءات
القانونية حيال ذلك.

 - 3املوارد العامة:

اأ .بلغ اإجمايل امل��وارد العامة للدولة املح�سلة
خ��الل ال�سنة املالية 2010م ()1844،5
مليار ريال بزيادة قدرها ( )503،5مليار ريال
بن�سبة منو ( )% 37،5مقارنة بالعام ال�سابق
2009م ويرجع ذلك النمو وب�سكل اأ�سا�سي
اإىل الزيادة يف عائدات النفط لعام 2010م
ج��راء ارت�ف��اع متو�سط الأ�سعار العاملية للنفط
اخل��ام وك��ذا ال��زي��ادة يف متو�سط اأ�سعار �سرف
الدولر مقابل الريال والتي حققت زيادة خالل
عام 2010م ن�سبتها ( )% 38مقارنة بالعام
ال�سابق 2009م.
ب .كما لوحظ ا�ستمرار ال��رتاج��ع يف كميات الإنتاج
النفطي والذي بلغ خالل عام 2010م ( )100مليون
برميل بنق�س قدره ( )3،5مليون برميل مقارنة بالعام
ال�سابق 2009م وبنق�س ن�سبته ( )%38مقارنة
بكميات الإنتاج النفطي للعام 2008م.
ج .رغم ما ت�سهده ح�سيلة العائدات النفطية من
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زيادة يف بع�س الأع��وام ونق�س يف البع�س الآخر
جراء تقلبات الأ�سعار العاملية للنفط اخلام ،اإل اأن
تلك العوائد ظلت خالل العقد املا�سي ول زالت
ت�سكل ن�سبة كبرية يف هيكل املوارد العامة للدولة
والتي ترتاوح ن�سبتها ما بني ()% 75 - % 60
من اإجمايل املوارد العامة الذاتية وتغطي ما ن�سبته
( )% 65 - % 50من اإجمايل الإنفاق العام.
وهو ما ي�سري اإىل ا�ستمرار الختاللت اجلوهرية
لهيكل املوازنة العامة للدولة باعتمادها وب�سورة
اأ�سا�سية على العائدات النفطية والتي بدونها
لي�س مبقدور املوارد الذاتية الأخرى تغطية فاتورة
الأجور واملرتبات فقط .الأمر الذي يجعل ا�ستدامة
املالية العامة للدولة وتوفري متطلبات التنمية
م��ره��ون� ًا بحجم ال �ع��ائ��دات النفطية املحكومة
اأ��س� ًال مب�وؤ��س��رات ال��س�ع��ار العاملية وه��و اأم��ر ل
ميكن التحكم فيها وك��ذا حجم الإنتاج النفطي
والذي �سهد هو الآخر خالل العقد املا�سي تراجع ًا
ملحوظ ًا فبعد اأن كان اإجمايل الإنتاج ال�سنوي
قد و�سل يف عام 2001م اإىل ( )160مليون
برميل ليرتاجع تدريجي ًا لي�سل يف عام 2010م
اإىل ( )100مليون برميل فقط ،وتبع ًا لذلك
تراجعت ح�سة الدولة من النفط اخلام لت�سل يف
عام 2010م اإىل ( )58مليون برميل يف ظل
ت�ساعد ال�ستهالك املحلي من امل�ستقات النفطية
لت�سل يف ع��ام 2010م اإىل ما يعادل ()46
مليون برميل نفط خام ومبا ن�سبته ( )% 80من
ح�سة الدولة ..هو ما ي�سكل اأحد التحديات التي
تواجه احلكومة يف ظل ا�ستمرار تراجع الإنتاج
والت�ساعد يف حجم ال�ستهالك املحلي.
كما اأن اأحد اأ�سباب اختالل هيكل املوازنة العامة
ل�ل��دول��ة ي�ع��ود يف ج��ان��ب منه اإىل ا�ستمرار تدين
وتوا�سع الإي��رادات ال�سريبية البالغة خالل عام
2010م ( )454،7مليار ريال �سواء كن�سبة
للموارد العامة اأو كن�سبة يف متويل ال�ستخدامات
العامة والتي بلغت ()% 21،5( ،)% 24،6
ب��رتاج��ع ق��دره ( )6ن�ق��اط )1( ،نقطة مقارنة
ب��ال�ع��ام ال�سابق 2009م على ال �ت��وايل كما مل
تتجاوز ن�سبتها خالل هذا العام والأعوام ال�سابقة
( )% 7من الناجت املحلي الإجمايل وهي ن�سبة
متدنية م�ق��ارن��ة بالطاقة ال�سريبية امل�ت��اح��ة يف
القت�ساد الوطني والتي قدرت بحوايل ()% 19

اأو باملقارنة مبا هو قائم يف دول املنطقة (م�سر،
تون�س ،لبنان ،الأردن ،املغرب) والتي يتجاوز معدل
العبء ال�سريبي فيها ( ،)% 19وتتجاوز الأهمية
الن�سبية للح�سيلة ال�سريبية ( )% 75من
اإجمايل الإيرادات العامة يف تلك البلدان.
على عك�س التوجهات القت�سادية – تقليل الفجوة
بني دخول �سرائح املجتمع – فاأن الأداء ال�سريبي
�ساهم يف زي��ادة الفجوة القت�سادية فيما بني
�سريحة امل��وظ�ف��ني حم ��دودي ال��دخ��ل و�سريحة
القطاع اخلا�س التجاري وال�سناعي حيث بلغت
ح�سيلة �سريبة املرتبات والأجور لعام 2010م
( )133،7مليار ري��ال بن�سبة ()% 64،6
وح�سيلة �سريبة الرب��اح التجارية وال�سناعية
امل�ستوفاة من �سركات وموؤ�س�سات القطاع العام
واملختلط والتعاوين والقطاع اخلا�س التجاري
وال�سناعي مبلغ ( )66،3مليار ري��ال بن�سبة
( ،)% 32ويف حال ا�ستبعاد ح�سيلة �سريبة
اأرباح القطاع العام واملختلط خل�سو�سية امللكية
العامة لأرباحها فاإن ن�سبة العبء ال�سريبي املحمل
على ارباح القطاع اخلا�س التجاري وال�سناعي ل
يتجاوز ما ن�سبته ( )% 20من اإجمايل عبء
�سريبة الدخل والأرباح وهو ما ي�سري اإىل ا�ستمرار
حتمل الأفراد ملعظم العبء ال�سريبي مبا يتعار�س
وقاعدة العدالة ال�سريبية.
وم��ن ح�ي��ث م���س��ادر �سريبة ال��دخ��ل والأرب� ��اح
املح�سلة خالل عام 2010م فقد بلغ املح�سل
م��ن وح ��دات اجل�ه��از الإداري للدولة ووح��دات
القطاع القت�سادي العام واملختلط والتعاوين
( )133،4مليار ري��ال بن�سبة ( )% 66يف
حني اأن املح�سل من القطاع اخلا�س التجاري
وال���س�ن��اع��ي (� �س��رك��ات الأم � ��وال والأ��س�خ��ا���س
والأف� ��راد) بلغ ( )66،4ملي� ��ار ري��ال بن�سبة
( )% 32فقط.
وهو ما ي�سري اإىل ات�ساع حجم التهرب ال�سريبي
يف الأن�سطة التجارية وال�سناعية للقطاع اخلا�س.
وجملة ما تقدم يعود اإىل العديد من الختاللت
القانونية والتنظيمية التي تعاين منها امل�سالح
الإيرادية نوجز اأهمها على النحو الآتي:
 - 1غياب ال��دور الفني املعني بو�سع وتطوير
اإج ��راءات التحا�سب ال�سريبي لكافة قطاعات
املكلفني وغياب برامج املراجعة الفنية يف الدورة

امل�ستندية املتبعة يف تنفيذ اإج��راءات التحا�سب
ال�سريبي ،ترتب عليه حم��دودي��ة قابلية نتائج
التحا�سب للرقابة وال�سبط الداخلي.
 - 2عدم وجود اأدلة فنية متطورة حتكم اإجراءات
واأعمال املحا�سبة والربط والتح�سيل ال�سريبي
وامل �ن��ازع��ات ال�سريبية حيث �سمح بالجتهاد
والتباين يف النتائج مما ي�ساهم يف اإيجاد بيئة
ت�سمح باإظهار النتائج على غري حقيقتها ،وت�ساعد
على التهرب ال�سريبي والتهريب اجلمركي،
وت��زداد خطورة هذا الأم��ر يف ظل غياب معايري
التدقيق وقواعد حما�سبية وطنية ملزمة تت�سق
مع القواعد واملعايري الدولية حتكم قيا�س واإثبات
املعامالت يف الدفاتر والإف�ساح عن املعلومات
املحا�سبية وحت��دي��د م�سئوليات واأخ ��الق مدقق
احل�سابات.
 - 3ع��دم ك�ف��اي��ة وك �ف��اءة اأن�ظ�م��ة املعلومات
القائمة يف امل�سالح الإي��رادي��ة �ساحبه نق�س
وا�سح يف الكادر الفني املوؤهل ترتب عنه انخفا�س
يف م�ع��دلت الأداء وغ�ي��اب ال�سوابط املرتبطة
بالتحقق من مدى اللتزام باأخالقيات الوظيفة
العامة ومتطلبات النزاهة.
 - 4ي�ساحب تنفيذ الإجراءات اجلمركية �سعف
وق�سور يف جميع مراحلها ��س��واء فيما يت�سل
ب�(فتح البيانات اجلمركية – املعاينة واحت�ساب
القيمة لالأغرا�س اجلمركية والإفراج) �ساهم يف
ذلك الق�سور يف الت�سريعات اجلمركية ،غياب
امل�ساءلة ،عدم كفاية النظم والأدل��ة الإر�سادية
املنظمة ل� �الإج ��راءات اجل�م��رك�ي��ة ،وحم��دودي��ة
ال�ك��وادر الفنية املوؤهلة ،وع��دم فاعلية الرقابة
احل��دودي��ة ،وات�ساع ظاهرة التهريب اجلمركي
وه��و ما ي �وؤدي ب�سفة عامة اإىل ت��دين احل�سيلة
اجلمركية وك��ذا احل�سيلة ال�سريبية امل�ستحقة
على مكلفي �سرائب الدخل والأرب��اح الذين يتم
حما�سبتهم تقديري ًا والذين ميثلون ()% 99
من اإجمايل عدد املكلفني.
 - 5ارتفاع قيمة الإعفاءات اجلمركية للواردات
املعفاة وحتت نظام ال�سماح املوؤقت والتي بلغت
ق�ي�م�ت�ه��ا خ���الل ع���ام 2010م ()549،2
مليار ريال وقيمة الر�سوم اجلمركية عنها مبلغ
( )30،7مليار ريال.
وي��راف��ق اإج� ��راءات تنفيذ الإع �ف��اءات اجلمركية
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العديد من الختاللت وجوانب الق�سور والتي منها:
•غياب ال�سوابط والأ�س�س املنظمة لالإعفاءات
النفطية.
•متديد العقود من الباطن لبع�س ال�سركات
النفطية دون م��راع��اة املعلقات واللتزامات
املرتتبة عليها عن حالت اأو عقود �سابقة.
•ع��دم كفاية وك �ف��اءة ال��رق��اب��ة على مدخالت
ال �� �س��رك��ات ال�ن�ف�ط�ي��ة م��ن الآلت وامل �ع��دات
والتجهيزات املختلفة �سواء فيما يت�سل بالدور
املناط ب��وزارة النفط والهيئات التابعة لها اأو
م�سلحة اجلمارك.
•الإف� � ��راج اجل �م��رك��ي ل���س�ل��ع وم� ��واد لت �ع��د من
م�ستلزمات الإنتاج للم�ساريع ال�ستثمارية املعنية.
•املبالغة يف حتديد قوائم الحتياجات بالإ�سافة
اإىل عدم الدقة يف حتديد م�سمياتها وكمياتها.
•غياب التن�سيق ب��ني وزارة النفط وم�سلحة
اجلمارك ب�ساأن مدخالت ال�سركات النفطية.
 - 6ق���س��ور يف عمليات املحا�سبة وال��رب��ط
والتح�سيل ال�سريبي خالل عام 2010م على
نحو ي�سمح بالتهرب ال�سريبي من مظاهر ذلك:
ب � �ل� ��غ ع� � � ��دد الإق� � � � � � � � � ��رارات ال� ��� �س ��ري� �ب� �ي ��ة
املنجزة( )241،021اإق � � ��رار ًا مب� � � ��ا ن�سبته
( )% 33مقارنة بامل�ستهدف اإجنازه.
متت اأع�م��ال املحا�سبة وال��رب��ط ال�سريبي لعدد
( )118،050مكلف ًا بن�سبة ( )% 23،6من
اإجمايل امل�ستهدف اإجنازه البالغ ()501،099
مكلف ًا ...اجلدير بالإ�سارة اإىل اأن املكلفني الذين
مت حما�سبتهم وفق ًا حل�سابات منتظمة بلغ فقط
( )1196مكلف ًا بن�سبة ( )% 1من اإجمايل
عدد املكلفني الذين مت اإجراء املحا�سبة والربط
ال�سريبي لهم خالل عام 2010م.
اأجن��زت جمموعة الإدارة ال�سريبية ما ن�سبته
( )% 46من اإجمايل امللفات املحالة لها البالغة
( )5،686ملف ًا .يف حني اجنزت جلان الطعن
م��ا ن�سبته ( )% 27،3مقارنة بعدد امللفات
املحالة لها البالغة ( )971ملف ًا ،فعلى �سبيل
املثال بلغ اإجمايل ال�سريبة على عدد ()349
ملف ًا غري منجز حوايل ( )30،7مليار ريال.
ا��س�ت�م��رار ت�ساعد ح ��الت ال��رتاك��م ال�سريبي
�سنة اإثر اأخ��رى يف ظل عدم وجود ما ي�سري اإىل
ق�ي��ام الإدارة ال�سريبية ب��ات�خ��اذ الإج� ��راءات
الـعـدد |  | 28 - 27يونيــــو 2012م

الكفيلة ملعاجلة واإنهاء حالت الرتاكم حيث بلغ النتقائية املتبعة يف حتديد امل��وردي��ن امللتزمني
ع��دد ملفات ح��الت ال��رتاك��م ال�سريبي كما يف ب��امل�ت�ط�ل�ب��ات اجل�م��رك�ي��ة وف �ق � ًا لأح �ك��ام ق��ان��ون
اجلمارك والتي تهدف اإىل مراعاة ت�سيري التجارة
2010/12/31م ( )325،192ملف ًا.
 - 7التدين امللحوظ يف احت�ساب القيم اجلمركية دون الإخالل بالرقابة الفعالة للجمارك.
لل�سلع والب�سائع امل�ستوردة وكذا التباين يف حتديد
قيمة ال�سلع املت�سابهة من دائرة جمركية لأخرى .الدين العام واملنح اخلارجية:
 - 8ع��دم ا�ستيفاء ال�ع��دي��د م��ن امل�ستندات ب �ل��غ اإج� �م ��ايل ر� �س �ي��د ال��دي��ن ال �ع��ام (ال��داخ �ل��ي
وال��وث��ائ��ق �سمن مرفقات البيانات اجلمركية واخل� ��ارج� ��ي) يف 2010/12/31م ح�سب
بالرغم من اأهميتها الأ�سا�سية يف ت�سنيف ال�سلع البيانات الواردة يف التقرير ال�سنوي للبنك املركزي
وحت��دي��د قيمتها امل��ال�ي��ة ل�الأغ��را���س اجلمركية مبلغ ( )2578مليار ري��ال وال��ذي بلغت ن�سبته
وا�ستيفاء الر�سوم اجلمركية والعوائد الأخرى .كقيمة من الناجت املحلي الإجمايل ()% 40،5
� - 9سعف اإج��راءات املتابعة والتح�سيل مما بعد اأن كانت بواقع ( )%38،3يف عام 2009م،
ح �ي��ث ب �ل��غ ال��ر� �س �ي��د ال �� �س��ايف ل �ل��دي��ن ال��داخ �ل��ي
اأدى اإىل ظ��اه��رة ال�ب�ي��ان��ات اجلمركية املعلقة
( )1265مليار ريال ومثل ن�سبة ()%19،86
وت�ن��ام��ي ر�سيدها م��ن �سنة لأخ ��رى وال �ت��ي بلغ
من الناجت املحلي الإجمايل مقابل ()%16،5
قيمة الر�سوم اجلمركية امل�ستحقة عنها كما يف يف عام 2009م ..وبلغ الر�سيد القائم للمديونية
2010/12/31م ( )299مليار ريال ،وهو اخل��ارج �ي��ة ( )6141،6م�ل�ي��ون دولر ب��زي��ادة
ما يعد اأحد مظاهر التهريب اجلمركي.
ق��دره��ا ( )105/7مليون دولر ع��ن ر�سيدها
 - 10رغم اأهمية ما متثله احل�سيلة ال�سريبية يف عام 2009م وبن�سبة ( )%1،75مع ثبات
للوحدة التنفيذية لل�سرائب على كبار املكلفني ن�سبته كقيمة من الناجت املحلي الإجمايل يف عامي
والتي بلغت م�ساهمتها ( )% 96من اإجمايل 2010م2009 ،م وبواقع ( )% 20،6مقابل
ح�سيلة ال�سرائب على الدخل والأرباح و�سريبة ( )% 19يف عام 2008م (.)1
املبيعات على ال�سلع واخل��دم��ات .اإل اأن هذه وت�سري تلك البيانات اإىل الإرتفاع امل�ستمر يف ر�سيد
ال��وح��دة تعمل يف ظ��ل غ �ي��اب دل �ي��ل اإج� ��راءات الدين العام (ب�سقيه الداخلي واخل��ارج��ي) واإىل
معتمد ومكتوب لتنفيذ خمتلف اإجراءات مراحل ثبات ن�سبة الر�سيد القائم للمديونية اخلارجية
التحا�سب ال�سريبي لكبار املكلفني وهو ما ترتب وبقائها �سمن احل��دود الآم�ن��ة ..اإل اأنها باملقابل
ت�سري اإىل ا�ستمرار الإرت �ف��اع امل�ل�ح��وظ يف قيمة
عليه يف جانب منه:
عدم توحيد اإجراءات املحا�سبة ال�سريبية ملكلفي الر�سيد ال�سايف للدين العام الداخلي طيلة �سنوات
نف�س الن�ساط وع��دم �سمول اإج��راءات املحا�سبة اخلطة اخلم�سية الثالثة 2006م – 2010م
والتي ارتفعت من ( )428مليار ريال �سنة الأ�سا�س
لكافة جوانب ن�ساط املكلف مرتفعة املخاطر.
(2005م) اإىل ( )1265مليار ري��ال يف عام
الهيكل التنظيمي (التنفيذي) لهذه الوحدة قائم
2010م بزيادة قدرها ( )837مليار ريال بن�سبة
على اأ�سا�س اإجرائي يف ظل عدم وج��ود تق�سيم ( )% 196،6علم ًا ب�اأن اإجمايل ر�سيد الدين
نوعي متخ�س�س يتيح تنفيذ خمتلف اإج��راءات الداخلي يف 2010/12/31م ( )1543مليار
التحا�سب ال�سريبي على اأ�سا�س قطاعي.
ريال ،مبا يتعار�س مع ما ت�ستهدفه اخلطة امل�سار
ل يتوفر اأي �سروط منظمة اأو اإج��راءات مكتوبة اإليها برت�سيد الإقرتا�س املحلي.
ومتبعة تنظم اآلية اختيار املاأمورين واملراجعني وق�ب��ل ا�ستعرا�س الإخ �ت��اللت ال�ت��ي ت�ع��اين منها
ومبا ي�سمن توفري احلد املقبول جلودة الإجراءات عملية الإقرتا�س اأرى لزوم التنويه اإىل التحفظات
املنفذة والنتائج املحققة.
واملالحظات التالية:
 - 11لزال تطبيق �سريبة املبيعات يخ�سع
 .1البيانات والأرق ��ام ال ��واردة يف التقرير التف�سيلي
لج�ت�ه��ادات واآل �ي��ات توافقية بعيدة ع��ن الإط��ار للجهاز عن احل�ساب اخلتامي للموازنة العامة م�سدرها
القانوين.
التقرير التحليلي ال�سنوي للبنك املركزي عن الدين العام
 - 12عدم �سفافية اإجراءات ومعايري املخاطر وامل�ساعدات اخلارجية حتى 2010/12/31م.
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أ.د .عبداهلل السنفي رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة  -يستعرض بيان الرقابة السنـوي أمام مجلس النواب

 .1اإن البيانات واملعلومات الإح�سائية ال�سادرة
عن اجلهات الر�سمية املخت�سة ومنها ما يتعلق
باملجاميع القت�سادية الكلية تظهرها التقارير
ال�سنوية ال�سادرة عن تلك اجلهات كتوقعات اأو
تقديرية اأولية ويف اأح�سن الأحوال فعلية اأولية
ولأنها كذلك فهي حمل حتفظ ،وكذا ما ين�سب
اإليها كقيمة ومنها موؤ�سرات ا�ستدامة الأمان
للدين العام ب�سقيه الداخلية واخلارجي.
 .2التدين امللحوظ يف اإدارة الدين العام ومن
اأبرز مظاهره عدم انتهاج اإ�سرتاتيجية �سليمة
و�سيا�سات جيدة ،وربطها بالإطار القت�سادي
الكلي الوا�سح للحكومة ل�سمان القدرة على
ال�ستمرار يف حتمل م�ستويات الدين العام
وم �ع��دلت من��وه وحتقيق الأه� ��داف م�ن��ه ،مع
الأخذ بنظر العتبار بهذا ال�سدد ما �سبق من
حتفظ ب�ساأن البيانات واملعلومات الإح�سائية
والذي ي�سري اإىل تدين القدرات الالزمة لدى
اجلهاز احلكومي لإنتاج وا�ستخدام معلومات
اإح�سائية عالية اجلودة تكفل و�سع �سيا�سات
اقت�سادية �سليمة ..هذا بالإ�سافة اإىل عدم
و�سوح اأدوار وم�سئوليات واأه ��داف اجلهات
املعنية ب �اإدارة الدين العام وبدرجة اأ�سا�سية
وزارة املالية يف �سوء اأح �ك��ام ال�ق��ان��ون رقم
( )14ل�سنة 2000م ب�ساأن البنك املركزي،
واأح �ك��ام ال �ق��رار اجل�م�ه��وري ب��ال�ق��ان��ون رقم
( )19ل�سنة 1995م ،وع��دم قيام الإدارة
املخت�سة يف وزارة املالية مبمار�سة املهام
والخت�سا�سات امل�ن��اط��ة بها وذات ال�سلة
بالدين العام املحلي ً
وفقا لالأحكام املن�سو�س
عليها يف القرار اجلمهوري رقم ( )27ل�سنة
1993م ب�ساأن الالئحة التنظيمية ل��وزارة
املالية ..ومن العوامل التي �ساعدت على ذلك
ع��دم وج��ود قانون للدين العام حتى تاريخه
رغ��م التاأكيد امل�ستمر م��ن قبل اجل�ه��از على
�سرورة وج��ود ت�سريع يحدد �سروط ومعايري
الإق��رتا���س ب�سقيه الداخلي واخلارجي يكفل
ك�ف��اءة ا�ستخدام عنا�سر ال��دي��ن والإرت �ق��اء
ب �اإدارت��ه ،و�سمان امل�ساءلة ،وت��اليف ك��ل من
خماطر الإقرتا�س واإدارته.
 .3اإقت�سار م��راج�ع��ة وحتليل اجل�ه��از على ما
ي�سدره البنك امل��رك��زي م��ن تقارير ب�ساأن
ال��دي��ن ال�ع��ام وامل���س��اع��دات اخل��ارج�ي��ة دون
مطابقة م��ا تت�سمنه م��ن اأر� �س��دة وبيانات

ومعلومات مع ال�سجالت وامل�ستندات املوجودة
طرف البنك.
ا�ستمرار البنك امل��رك��زي يف اإ� �س��دار اأذون
اخل��زان��ة ومب ��ا ل ي�ت�ف��ق م��ع الأه� � ��داف من
اإ�سدارها واملتمثلة بتمويل عجز املوازنة من
م�سادر غري ت�سخمية ،وامت�سا�س ال�سيولة
النقدية ال��زائ��دة يف ال�سوق كو�سيلة نقدية
حت��د م��ن الت�سخم ،وم��ن م�ساربة العملة
الوطنية اأم��ام ال ��دولر والعمالت الأجنبية
الأخ��رى ،ومن امل�ساربة على �سراء الأرا�سي
والعقارات ..حيث يتم اإ�سدار اأذون خزانة مبا
يفوق العجز باملوازنة مببالغ كبرية يف بع�س
ال�سنوات ،ورغم حتقيق فوائ�س يف موازنات
البع�س الأخر ،مع التدين امللحوظ يف م�ساركة
القطاع اخلا�س والأفراد يف �سرائها.
عدم و�سوح الأر�سدة القائمة لبع�س املديونيات
حيث يت�سمن اجلدول اخلا�س بالر�سيد القائم
للمديونية اخلارجية يف 2010/12/31م
ق� ��ر�� ��س ت� ��� �س ��دي ��ري غ� ��ري م �ي �� �س��ر مب �ب �ل��غ
( )491/98مليون دولر (حت��ت م�سمى
اأخرى) دون حتديد اجلهة املقر�سة.
متثل قيمة اأذون اخلزانة املعاد اإ�سدارها ن�سبة
كبرية من قيمة اأذون اخلزانة امل�سرح للبنك
املركزي اإ�سدارها يف كل عام ،وذلك ل�سداد
اأذون خزانة �سابقة يحني موعد ا�ستحقاقها
خالل العام مما ي�ساعف من خماطر ترحيل
هذا الدين واملتمثلة بارتفاع معدل الفائدة
املحت�سب على الدين املرحل.
رغ��م م��ا تن�س عليه ق ��رارات رئي�س ال��وزراء
رئي�س جلنة ال�سندات احلكومية من تفوي�س
ملحافظ البنك املركزي بقيد املبالغ املح�سلة
عند بيع الأذون لكل اإ�سدار يف ح�ساب احلكومة
العام وب�سداد قيمتها الإ�سمية عند ا�ستحقاقها
من احل�ساب امل�سار اإليه ..اإل اأن احل�سابات
اخلتامية ل تف�سح عن قيمة ما يتم اإ�سداره
خالل العام من اأذون و�سندات حكومية وعن
قيمة ما يتم �سداده منها ويكتفى بت�سمينها ما
يتم �سداده من قيمة العائد عنها فقط.
مت احت�ساب قيمة ر�سيد اأذون اخلزانة كما يف
2010/12/31م وفق ًا للتقرير ال�سنوي
للبنك امل��رك��زي بقيمتها الفعلية البالغة
( )590/5مليار ريال والتي تقل عن قيمتها
الأ�سمية مببلغ ( )56/9مليار ريال ..وعليه

ف�اإن قيمة الر�سيد ال�سايف للدين الداخلي
تزيد عن ما اأظهره التقرير ال�سنوي بقيمة
الفارق امل�سار اإليه.
ورغ��م اأن البيانات املتعلقة بالدين العام ب�سورة
عامة واملديونية اخلارجية منه ت�سري اإىل اأنهما
ما زال �سمن احلدود الآمنة اإل اأن ثمة اختاللت
لزال��ت ترافق عملية الإق��رتا���س وا�ستخدام املنح
اخلارجية واأهمها ما يلي-:
 .1اإ��س�ع��اف اجل ��دوى م��ن الق��رتا���س اخل��ارج��ي
نتيجة تاأخري جاهزية امل�ساريع وتاأخري اإجراءات
البدء بتنفيذ مكوناتها وبالتايل تعرثها ل�سنوات
ع��دة واإج � ��راءات التعديل وال�سطب واإع ��ادة
هيكلة مكونات امل�ساريع وما يرتتب عليه من
بطء يف ا�ستيعاب التمويالت املخ�س�سة لها
م��ن القرو�س وك��ذا املنح بخالف م��ا ورد يف
وثائق امل�ساريع ووثائق التمويل ،وبالتايل تاأخري
الإجناز والإنحراف عن امل�ستهدف من امل�ساريع
واإىل درجة عدم اإجنازها ملعظم اأهدافها يف
املواعيد املخططة لها.
� .2سعف الإنتقال املوجب للموارد الناجتة عن
الإقرتا�س اخلارجي (املتمثل يف الفرق بني
اإج�م��ايل امل�سحوب وامل�سدد �سنوي ًا) وال��ذي
ا�ستمر قائم ًا خ��الل ف��رتة اخلطة اخلم�سية
الثالثة (2006م2010/م) حيث بلغت
ن�سبة ه��ذا النتقال للموارد اإىل امل�سحوبات
م��ن ال�ق��رو���س (،)% 25،3( ،)% 35
()% 26،7(،)% 23،8( ،)% 1،8
على التوايل والناجت عن تدين ن�سب ال�سحب
من القرو�س مقارنة باإرتفاع ن�سب الأق�ساط
وال �ف��وائ��د امل �� �س��ددة ع��ن امل���س�ح��وب��ات خ��الل
نف�س الفرتة وما ترتب على ذلك من اإرتفاع
تكلفة بع�س القرو�س نتيجة اإحت�ساب فوائد
ب��الإ� �س��اف��ة اإىل ع �م��ولت ع��ن امل �ب��ال��غ غري
امل�ستخدمة م��ن وق��ت لأخ ��ر وف �ق � ًا ل�سروط
بع�س املقر�سني ،مما يتطلب حت�سني م�ستوى
ال�سحب من القرو�س اخلارجية.
 .3اإن �خ �ف��ا���س ك �ف��اءة ال���س�ح��ب م��ن ال�ق��رو���س
اخلارجية من ع��ام اإىل اآخ��ر بالإ�سافة اإىل
الإنخفا�س يف قيمة امل�سحوبات ال�سنوية ،حيث
ت�سري البيانات من واق��ع احل�ساب اخلتامي
اأن قيمة امل�سحوبات الفعلية م��ن القرو�س
اإنخف�ست خالل عام 2010م مقارنة بعام
2009م بن�سبة ( )% 14،2ومبقارنة

49

أنشطة وفعاليات
50

ن�سب امل�سحوبات اإىل املقدر خ��الل الأع��وام
(2007م2008 ،م2009 ،م2010 ،م)
وال �ب��ال �غ��ة (،)% 26،9( ،)% 49،7
( )% 44،2( ،)% 39،6على ال�ت��وايل
يتبني اأن كفاءة ال�سحب قد اإنخف�ست عما
كانت عليه يف عام 2007م ،وبرغم التح�سن
يف ك�ف��اءة ال�سحب خ��الل عامي 2009م،
2010م مقارنة بعام 2008م ،اإل اأنها مل
ت�سل اإىل امل�ستوى املحقق يف عام 2007م،
كما اأن ذلك الإرتفاع يعود اإىل اإنخفا�س قيمة
امل�سحوبات املقدرة لتلك ال�سنوات مما ي�سري
اإىل اإنخفا�س ن�سبة امل�سحوبات اخلارجية اإىل
اإجمايل ال�ستثمارات.
 .4ترتب على ما تقدم ب�ساأن عدم وجود ت�سريع
للدين العام ،اإ�سافة اإىل الق�سور يف النظم
والإدارة لدى اجلهات املعنية بهذا الدين ويف
الرقابة والإ� �س��راف ..اللجوء اإىل اإج��راءات
تخل مبعايري الكفاءة والقت�ساد والفاعلية
من الإقرتا�س حيث يتم التفاق بني اجلهات
امل�ستفيدة واملانحني على فتح ح�سابات خا�سة
لبع�س امل�ساريع ط��رف البنك امل��رك��زي يف
بداية �سريان اتفاقياتها ويتم تغذيتها ب�سقوف
حم��ددة ت��رتاوح يف الغالب بني ( )50الف
دولر ،و( )50ال��ف وح��دة �سحب خا�سة
ملواجهة النفقات �سغرية احلجم.
اإل اأن ما يتم فع ًال بخالف ذلك حيث يتم تغذية
اأر��س��دة بع�س ه��ذه احل�سابات مببالغ كبرية عر
�سحب مبا�سر وخالل فرتة ق�سرية مما يوؤدي اإىل
ت�سخم اأر�سدة تلك احل�سابات يف نهاية كل �سنة
مالية والتي متثل مبالغ جمنبة غري م�ستخدمة من
م�سحوبات تلك القرو�س حتت�سب عليها فوائد/
ر�سوم خدمة كمبالغ م�سحوبة ،وفوائد /عمولت
اإل�ت��زام كمبالغ جمنبة غري م�ستخدمة وم��ن ذلك
على �سبيل املثال-:
•احل�ساب اخل��ا���س مب�سروع تطوير التعليم
الأ� �س��ا� �س��ي وامل �م��ول ب�ق��ر���س هيئة التنمية
الدولية رقم ( )3988والذي ظهر ر�سيده
يف 2010/1/1م مببلغ ()2،90مليون
دولر ومت تعزيزه مببالغ مالية خ��الل العام
بلغت ( )6،46مليون دولر على عدة دفعات
حيث تتم التغذية يف ك��ل دفعة عند و�سول
ر�سيد احل�ساب اإىل ما يقارب الر�سيد يف
2010/1/1م ب�سورة تعك�س الإجتاه اإىل
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احل �ف��اظ ع�ل��ى ح�ج��م ذل��ك ال��ر��س�ي��د �سمن
من العتماد امل�ستندي حيث بلغت الزيادة
احل�ساب البنكي.
يف قيمة الع�ت�م��اد امل�ستندي املفتوح مببلغ
•احل���س��اب اخل��ا���س مب���س��روع م�ي��اه وجم��اري
( )442مليون ريال.
امل ��دن احل���س��ري��ة وامل �م��ول ب�ق��ر���س التنمية
•فتح اعتمادين م�ستنديني بالريال اليمني
الدولية رقم ( )3700والذي ظهر ر�سيده
وال � �ي� ��ورو ل �ت �م��وي��ل ق �ي �م��ة ع �ق��د اخل��دم��ات
يف 2010/1/1م مببلغ ( )2،44مليون
ال�ست�سارية اخلا�س بالإ�سراف على تنفيذ
دولر فيما مت تغذيته يف 2010/2/21م
م���س��روع خ�ط��وط النقل وحم�ط��ات التحويل
مببلغ ( )1،46مليون دولر لي�سبح الر�سيد
الكهربائية املمول بن�سبة ( )% 100من
مببلغ ( )3،22مليون دولر رغم اأن ما مت
التمويل املحلي وذل��ك مببلغ ( )22مليون
�سرفه خالل تلك الفرتة كان مببلغ ()682
ريال ميني و ( )2،3مليون يورو بدون وجود
ال��ف دولر فقط مبا ن�سبته ( )% 21من
حاجة لذلك.
 .6اإرتفاع تكاليف اخلدمات ال�ست�سارية الإ�سرافية
الر�سيد بعد التغذية.
نتيجة ملنح امل�ق��اول��ني ف ��رتات مت��دي��د لإجن��از
وت��رت��ب ع�ل��ى ذل��ك ع ��الوة ع�ل��ى م��ا ت �ق��دم ،وج��ود
مكونات امل�ساريع لفرتات طويلة وبالتايل متديد
ف��وارق يف املبالغ املتعلقة بقيم كل من امل�سحوبات
عقود الإ�سراف عالوة على اإحت�ساب م�ستحقات
وامل�سدد منها مقابل قيمة الأق�ساط والفوائد وفق ًا
ال�سركات واملكاتب الإ�ست�سارية امل�سرفة على
للقوائم املالية ال�سادرة عن اجلهات املعنية حيث
التنفيذ كم�ستحقات �سهرية دون الأخ ��ذ يف
تبني وج��ود ف��روق بالنق�س يف قيمة اإج�م��ايل كل
ً
الإعتبار ن�سب الإجناز املحققة فعال يف التنفيذ
من امل�سحوب من القرو�س والأق���س��اط والفوائد
ومن ذلك على �سبيل املثال-:
امل �� �س��ددة يف ع��ام 2010م م��ن واق ��ع احل�ساب
•حت�م�ي��ل خم���س���س��ات م �� �س��روع (اإن �� �س��اء
اخلتامي للموازنة العامة للدولة عنها من واقع
م�ع��اه��د تقنية وم��راك��ز ت��دري��ب مهني)
التقرير التحليلي للبنك املركزي عن الدين العام
لتكاليف واأع �ب��اء الإ�� �س ��راف امل�ستحقة
وامل�ساعدات اخلارجية حتى 2010/12/31م
للمكاتب ال�ست�سارية امل�سرفة على تنفيذ
وعلى النحو املبني يف التقرير التف�سيلي للجهاز،
م�ساريع الأعمال املدنية عن فرتة التمديد
مما يظهر القدرة ال�ستيعابية للقرو�س وامل�سحوب
ً
املمنوحة للمقاولني بدل من حتميلها على
منها وامل�سدد من اأق�ساط وفوائد على غري حقيقتها.
املقاولني املتاأخرين يف الإجناز والتي بلغت
 .5فتح اعتمادات م�ستندية طرف البنك املركزي
( )1،2مليون دولر وبن�سبة ()% 82
لتمويل عقود توريد وتركيب م��واد ومعدات
من املخ�س�س لالإ�سراف املتعاقد عليه
امل�ساريع ذات متويل م�سرتك (خ��ارج��ي –
والبالغ ( )1،47مليون دولر.
حملي) مببالغ تتجاوز القيمة الفعلية لتلك
العقود ول متثل التزامات مالية فعلية بحيث  .7طول فرتة اإجراءات املناق�سات وعدم الإهتمام
ب��ال�ع��ام��ل ال��زم�ن��ي واآث� ��اره ع�ل��ى تكلفة تنفيذ
يتم متويلها من تلك العتمادات امل�ستندية
امل�ساريع نتيجة تاأخري اإج��راءات�ه��ا وا�ستغالل
بالإ�سافة اإىل فتح اعتمادات م�ستندية لتمويل
ح�سيلة القرو�س واملنح املخ�س�سة لها ومن
عقود خدمات ا�ست�سارية ل عالقة لها بالتوريد
ذلك على �سبيل املثال-:
ومن ذلك على �سبيل املثال:
•مناق�سة تاأهيل واإختيار ا�ست�ساري اإعداد
•فتح اعتماد م�ستندي مببلغ ( )480مليون
درا�سات وقوائم التجهيز املطلوبة للمعاهد
ريال باإحمايل قيمة عقد تنفيذ مكون خطوط
التقنية يف م�سروع جتهيز وتاأثيث املعاهد
النقل الكهربائي �سمن م�سروع خطوط النقل
التقنية املمول مبنحة ال�سندوق ال�سعودي
وحم�ط��ات التحويل (ج��زء ال��ري��ال اليمني)
التي ا�ستغرقت (� )19سهراً.
وال��ذي ميول مببلغ ( )442مليون ريال من
•مناق�سة اختيار ال�ست�ساري املنفذ لإع��داد
قر�س ال�سندوق العربي ،ومبلغ ( )38مليون
املخطط العام ملدينة �سنعاء �سمن م�سروع
ريال متويل حملي يف حني اأن م�ساهمة القر�س
التقاطعات الرئي�سية املمول بقر�س ال�سندوق
يف قيمة العقد يتم دفعها بطلبات �سحب
ً
(�)22سهرا.
العربي والتي ا�ستغرقت
مبا�سرة ل�سالح املقاول من قبل املمول ولي�س
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 .8النق�س يف اإجمايل املبالغ امل�ستخدمة من املنح
اخلارجية حيث بلغ اإجمايل امل�ستخدم الفعلي
منها ل�ع��ام 2010م مبلغ ( )34،2مليار
ري��ال م��ن اإج�م��ايل رب��ط امل��وازن��ة امل�ق��در مببلغ
( )81،7مليار ريال مبا ن�سبته ()% 58،1
فقط وال��ذي يرجع اإىل تعرث اإدارات امل�ساريع
يف اإجن ��از مكوناتها وع��دم ك�ف��اءة املتعهدين
بالتنفيذ ،ع��الوة على �سعف ال��دور الإ�سرايف
لالإ�ست�ساريني امل�سرفني على التنفيذ لبع�س من
امل�ساريع وكذا �سعف الدور الإِ�سرايف للوحدات
واجل�ه��ات امل�ستفيدة م�ساريعها م��ن التمويل
اخلارجي بالإ�سافة اإىل عدم جاهزية امل�ساريع
امل�ستهدفة مما يرتتب عليه تاأخري ال�سحب من
املنح املخ�س�سة للم�ساريع من فرتة اإىل اأخرى
وحتقيق نق�س يف امل�سحوب م��ن امل�ن��ح �سنة
اإثر اأخ��رى بالإ�سافة اإىل ذلك� ،سعف القدرة
ال�ستيعابية ل��دى احلكومة للقرو�س واملنح
اخل��ارج�ي��ة وع��دم ا�ستغاللها خ��الل ال�ف��رتات
الزمنية املحددة لها �سمن اتفاقيات التمويل
مما اأدى اإىل-:
•ظهور نوع جديد من املنح اخلارجية منذ
ال �ع��ام 2007م مت�ث��ل يف م�ن��ح خارجية
م�سروطة تت�سمن اتفاقياتها احت�ساب ر�سوم
اإلتزام �سنوية كن�سبة من املبالغ املتبقية غري
امل�ستخدمة من املنح ح�سب اتفاقيات املنح
املقدمة من وعر البنك الدويل.
•اإلغاء العديد من املنح اخلارجية املتاحة اأو
جزء منها والتي ت�سكل موارد هامة واآمنه
للتنمية وحرمان اخلزينة العامة من تلك
املوارد املوؤكدة ومنها على �سبيل املثال:
 منح مت اإلغاءها مقدمة من اأو عر البنكالدويل مببلغ ( )39،7مليون دولر.
 اإلغاء مبلغ ( )4،6مليون دولر منامل�ن�ح��ة ال�ه��ول�ن��دي��ة امل�ق��دم��ة مل�ساريع
ال�سحة عر م�سروع الأ�سغال العامة
بن�سبة ( )% 77من اإجمايل املنحة
البالغة ( )6مليون دولر.
 .9تدين ال�سحوبات من التعهدات التي متخ�ست
ع ��ن م� �وؤمت ��ر امل��ان �ح��ني (لندن2006م)
لتمويل اخلطة اخلم�سية الثالثة (2006م
-2010م) حيث تبني اأن اإج �م��ايل املبالغ
امل�سحوبة م��ن ت�ع�ه��دات امل��ان�ح��ني بلغت حتى
ن�ه��اي��ة 2010م مبلغ ( )442/4مليون

دولر مب��ا ن�سبته ( )% 29،5م��ن اإجمايل
مبالغ التعهدات التي مت التوقيع عليها والبالغة
( )4،893/6مليون دولر ً
وفقا لبيانات وزارة
التخطيط والتعاون الدويل وتعود اأهم اأ�سباب
هذا التدين اإىل-:
•�سعف التن�سيق بني ال��وزارات واملوؤ�س�سات
احلكومية وذلك يف جمال اإدارة التمويل
اخلارجي.
•اأن حت��دي��د امل���س��اري��ع امل�ط�ل��وب متويلها اأو ًل :الـمــــــــــــــــوارد:
واإ�ستهدافها يف اخلطط والرامج ل يتم  .1ل تزال موازنة ال�سلطة املحلية تعتمد ب�سورة
مبا يتواءم مع اأولويات احلكومة.
�سبه كاملة على ال��دع��م امل��رك��زي يف متويل
•عدم وجود قاعدة بيانات متكاملة للتمويل
اأن�سطتها وتنفيذ خططها ال�ستثمارية حيث
اخلارجي واملتوفر منها يفتقر اإىل التنظيم
ب�ل�غ��ت ن���س�ب��ة ال��دع��م امل��رك��زي (ج� ��اري –
وال��رتت �ي��ب م��ن ج�ه��ة ول ي�ف��ي مبتطلبات
راأ�سمايل) بالإ�سافة اإىل احل�سة من املوارد
حتديد الأولويات وا�ستهدافها يف اخلطط
العامة امل�سرتكة خالل العام املايل 2010م
من جهة اأخرى.
ما ن�سبته ( )% 91.4من اإجمايل موارد
•عدم وج��ود اآلية لتوقع وان�سياب التمويل
ال�سلطة املحلية ،بينما مل تتجاوز امل��وارد
اخلارجي من القرو�س وامل�ساعدات.
املحلية ما ن�سبته ( )% 8.6فقط ،الأم��ر
الأم��ر ال��ذي يتطلب ��س��رورة م��راع��اة الإج ��راءات
الذي ي�سري اإىل ا�ستمرار الختاللت الهيكلية
املطلوبة يف ه��ذا ال���س�اأن وف �ق � ًا مل��ا ورد يف وثيقة
يف موازنة ال�سلطة املحلية وهو ما يوؤدي اإىل
�سيا�سات امل�ساعدات التنموية من القرو�س والهبات
�سعف القاعدة القت�سادية يف املحليات.
املقدمة ملوؤمتر املانحني �سبتمر 2006م والذي  .2برغم اأن الإيرادات الزكوية البالغ ح�سيلتها
اأكد على �سرورة اإعداد خطة عمل حمددة لتطوير
الفعلية للعام 2010م ( )12،1مليار
ودع��م مواءمة التمويالت اخلارجية التنموية مع
ريال ،بزيادة قدرها ( )1،13مليار ريال عن
الأولويات الوطنية.
املح�سل الفعلي يف العام املايل 2009م .اإل
اأن عدد ًا من الأوعية الزكوية قد �سهدت نق�ساً
فيما يتعلق بال�ضلطة املحلية:
يف ح�سيلتها الفعلية مقارنة بالربط املقدر
مما ل�سك فيه اأن اخلطوات التنفيذية التي اتخذت
ويرجع ذلك جلملة من الأ�سباب اأهمها:
يف تهيئة املجتمعات املحلية لالنتقال اإىل نظام
•الق�سور يف التوعية الزكوية يف خمتلف
ال�سلطة املحلية تعتر جتربة رائ��دة تهدف اإىل
و�سائل الإعالم باأهمية دفع الزكاة كركن
امل�ساركة ال�سعبية يف اتخاذ ال�ق��رارات ال�سيا�سية
من اأركان الإ�سالم.
والقت�سادية ف�س ًال ع��ن اجل�ه��ود التي بذلت يف
•تردد بع�س املكلفني عن دفع الزكاة للدولة
و�سع الإ�سرتاتيجية الوطنية للحكم املحلي لتعزيز
لقناعتهم باأنها ل توجه موارد الزكاة اإىل
الالمركزية بهدف الو�سول اإىل حكم حملي قادر
م�سارفها ال�سرعية.
على حتقيق التنمية املحلية يف اإطار التنمية الوطنية  .3ل ت� ��زال م�ع�ظ��م امل�ت�ح���س��الت م��ن امل� ��وارد
ال�ساملة وامل�ستدامة.
الزكوية مرتك ��زة يف اأمانة العا�سمة وبن�سبة
وعلى الرغم من تلك اجلهود التي بذلت يف اجتاه
( )% 52،60من اإجمايل املوارد الزكوية،
التطوير اإل اأن موؤ�سرات الأداء امل��ايل والإداري
ويعود ال�سبب يف ذل��ك اإىل ا�ستمرار اأمانة
للوحدات الإداري��ة جاءت متدنية ومل تكن مت�سقة
العا�سمة يف حت�سيل م��وارد زك��اة الباطن
مع الأهداف الإ�سرتاتيجية لل�سلطة املحلية و�ستظل
امل�ستحقة على كبار املكلفني من موؤ�س�سات
كذلك مامل يتم اتخاذ اإجراءات عملية لتنفيذ الآتي:
و�سركات القطاع اخلا�س والعام واملختلط
أ .اإ� �س��الح ال�ب�ن�ي��ة الت�سريعية ال �ت��ي م��ازال��ت
من مقراتها الرئي�سية املتواجدة يف اأمانة
تتعار�س مع قانون ال�سلطة املحلية.
ال�ع��ا��س�م��ة وال� �س �ت �ح��واذ ع�ل��ى ت�ل��ك امل ��وارد

ب .ا�ستكمال البناء املوؤ�س�سي لل�سلطة املحلية.
ج .و�سع قانون التق�سيم الإداري وفق اأ�س�س علمية
واقت�سادية واجتماعية.
د .تقلي�س فجوة التنمية بني الريف واحل�سر.
ه .مالءمة وتطوير الت�سريعات املنظمة لذلك.
وفيما يلي ن�ستعر�س ع ��دد ًا م��ن امل�وؤ��س��رات التي
اأ�سفرت عن درا�سة وحتليل اجلهاز لنتائج تنفيذ
موازنة ال�سلطة املحلية للعام املايل 2010م:

51

أنشطة وفعاليات
52

وحرمان املحافظات التي تتواجد بها فروع
لأول �ئ��ك املكلفني باملخالفة ل �ق��رار جمل�س
ال � ��وزراء رق��م ( )224ل�سنة 2006م،
وم�سمون املح�سر التنفيذي للقرار املذكور
امل��وق��ع م��ن قبل املحافظني ووزارة الإدارة
املحلية يف فراير 2006م ،كما اأن تو�سيات
جمل�س النواب وتقارير اجلهاز اأك��دت على
اأهمية جت��اوز ذل��ك الو�سع حتى حت�سل كل
حمافظة على م�ستحقاتها من املوارد الزكوية
ومبا ي�ساهم يف اإجن��از م�ساريعها التنموية،
وقد علم اجلهاز اأن هناك اإجراءات قد متت
لإ�سالح هذا الو�سع موؤخر ًا وبهذا فاأننا نوؤكد
على �سرورة تفعيل تلك الإجراءات.
 .4ا�ستمرار ظاهرة البواقي الزكوية املرحلة
من �سنوات �سابقة يف العديد من الوحدات
الإداري� ��ة دون ات �خ��اذ الإج � ��راءات ال��الزم��ة
ملعاجلتها ،حيث بلغ اإجمايل ما اأمكن للجهاز
الوقوف عليه حتى نهاية العام 2010م اأكرث
من ( )7مليارات ريال وذلك لعدم الهتمام
اجلاد مبتابعة تلك البواقي وو�سع املعاجلات
املنا�سبة اأو ًل باأول.
 .5يف ظل ال�سعف الإداري يف وح��دات ال�سلطة
املحلية ا�ستمر ال�ق���س��ور يف ن���س��اط بع�س
الأج �ه��زة التنفيذية التابعة لها يف متابعة
وحت�سيل امل��وارد املحلية وامل�سرتكة عالوة
على ع��دم ا�ستكمال فتح العديد م��ن ف��روع
تلك الأج�ه��زة خ��الل العام امل��ايل 2010م
مما �سبب يف ظهور وتزايد عدد من الظواهر
ال�سلبية التي اأع��اق��ت م�سرية تنمية امل��وارد
املحلية ومنها ما يلي:
•ظهور نق�س يف م��وارد ( )54م�سدر ًا
اإي���رادي� � ًا م��ن م �� �س��ادر امل � ��وارد املحلية
وامل�سرتكة خ��الل العام امل��ايل 2010م
مقارنة بتقديرات املوازنة وباإجمايل نق�س
قدره ( )5،31مليار ريال.
ً
•التح�سيل بالنق�س لعدد ( )31نوعا من
املوارد الذاتية لل�سلطة املحلية خالل العام
املايل 2010م مقارنة بح�سيلتها الفعلية
للعام امل��ايل 2009م وباإجمايل نق�س
قدره ( )2،88مليار ريال.
واإزاء كل ذلك فاأن اجلهاز يوؤكد على اأن النق�س
الظاهر يف العديد م��ن اأن ��واع الإي� ��رادات املحلية
وامل�سرتكة يرجع اإىل عدة اأ�سباب منها ما يلي:
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•ع��دم قيام وزارة الإدارة املحلية والهيئات
الإداري��ة للمجال�س املحلية باأمانة العا�سمة
واملحافظات بتوزيع الأر� �س��دة املتبقية من
امل ��وارد العامة امل�سرتكة وامل ��وارد امل�سرتكة
امل�ستحقة للوحدات الإدارية.
•عدم قيام الهيئات الإداري��ة للمجال�س املحلية يف
الوحدات الإدارية بالدور املطلوب منها يف الإ�سراف
والرقابة واملتابعة لعملية حت�سيل الإيرادات.
•�ساآلة قيم الر�سوم التي حددها قرار جمل�س
الوزراء رقم ( )283ل�سنة 2001م ب�ساأن
قيم اأوعية الر�سوم املحلية وامل�سرتكة ،حيث مل
تعد تتنا�سب مع التو�سع يف الأن�سطة وم�ستوى
ارتفاع الأ�سعار ومعدلت الت�سخم.
ثاني ًا :ال�ضتخدامـــــــــات:
 .1ا�ستمرار الخ �ت��الل يف هيكل م��وازن��ة ال�سلطة
املحلية واملتمث � ��ل يف ت��زاي��د ال��دع��م امل��رك��زي
البالغ( )% 91،4من امل��وارد العامة لل�سلطة
املحلية مقابل ت���س��اوؤل دور ال�سلطة يف متويل
موازناتها الذي مل تتجاوز ن�سبته (.)% 8،6
وع�ل��ى ه��ذا ال�سعيد جت��در الإ���س��ارة اإىل ا�ستحواذ
الإن� �ف ��اق اجل� ��اري ع�ل��ى ن�سبة ( )% 85،48من
اإجمايل ا�ستخدامات ال�سلطة املحلية خالل العام املايل
2010م يف حني بلغت ن�سبة النفقات الراأ�سمالية
وال�ستثمارية ( )% 14،52الأم��ر ال��ذي ي�سري اإىل
ا�ستمرار الفجوة بني النفقات الت�سغيلية والنفقات
ال�ستثمارية لل�سلطة املحلية ومبا ل ي�ساعد على تطوير
عملية التنمية املحلية كهدف اأ�سا�سي من اأهداف نظام
ال�سلطة املحلية ول يلبي طموحات املجتمعات املحلية
التي علقتها على انتهاج مبداأ الجتاه نحو الالمركزية.
 .2على الرغم من �ساآلة العتمادات املر�سودة يف
موازنة ال�سلطة املحلية ملواجهة النفقات ال�ستثمارية
كما اأ�سلفنا ،اإل اأن �سعف اأداء الأجهزة التنفيذية
وكذا �سعف قدرتها ال�ستيعابية ملخ�س�سات التنمية
املتاحة قد اأدت اإىل ظهور وفر بلغ حوايل ()13،8
مليار ريال وبن�سبة ( )% 22،3من العتمادات
املقدرة باملوازنة البالغة حوايل ( )62،18مليار
ريال ،وبالتايل اإعاقة عملية التنمية املحلية،
وكذلك احلال فيما يتعلق بالر�سيد الرتاكمي من العام املايل
2009م حيث بلغ الر�سيد يف نهاية العام املايل2010م
حوايل ( )15،6مليار ريال مل تتم ال�ستفادة منه وجرى
ترحيله اإىل موازنة العام املايل2011م.
عالوة على ذلك فاإنه قد رافق عملية تنفيذ الرنامج
ال�ستثماري لل�سلطة املحلية خالل العام املايل 2010م
عدد من التجاوزات ن�سري منها اإىل التجاوزات التالية:

•� �س��رف م�ب�ل��غ ( )2،7م�ل�ي��ار ري ��ال ع�ل��ى ع��دد
( )572م�سروع ًا غري مدرج باملوازنة.
•ع��دم تنفيذ ع��دد ( )1782م�سروع ًا مدرج ًا
ب ��امل ��وازن ��ة ب �ل �غ��ت الع� �ت� �م ��ادات امل� �ق ��درة لها
( )10،30مليار ريال.
•تعرث عدد ( )208م�ساريع بلغ املن�سرف عليها حتى
نهاية العام املايل 2010م ()2،8مليار ريال.
ً
خ�سما على
•��س��رف مبلغ ( )827مليون ري ��ال
اع�ت�م��ادات امل�ساريع ملواجهة اأغ��را���س ل �سلة لها
بامل�ساريع ويغلب عليها الغر�س الت�سغيلي مثل املكافاآت
وامل�ساعدات والإي�ج��ارات (حتت م�سمى م�ساريع)،
وعلى ال�سياق ذاته مت �سرف مبلغ ( )406مليون
ريال يف كل من اأمانة العا�سمة وحمافظتي �سنعاء
واملحويت مقابل �سراء �سيارات واأثاث.
•�سرف مبالغ بدون وجه حق بلغ ما اأمكن للجهاز
الوقوف عليه حوايل مبلغ ( )2مليار ريال.
•�سرف معظم املبالغ املخ�س�سة لبند ال�سيافة
والبالغة ح��وايل ( )2،1مليار ري��ال يف �سكل
م�ستحقات �سهرية ثابتة لقيادات ال�سلطة املحلية
باملخالفة للت�سريعات املالية ال�سارية.
•�سرف مبالغ لغري الأغ��را���س التي خ�س�ست لها
ً
وفقا للموازنة حيث بلغ اإجمايل ما اأمكن الوقوف
عليه حوايل مبلغ ( )175،5مليون ريال.
ثالث ًا :القوى الوظيفية:
وفيما يتعلق بالقوى الوظيفية بالوحدات الإدارية خالل
العام املايل 2010م ،فقد تبني ما يلي:
•وج��ود عدد من احل��الت الوظيفية غري م�ستفاد
منها تتحمل امل��وازن��ة تكلفتها املالية دون عائد
يذكر ،وق��د وق��ف اجلهاز على ع��دد ()2847
حالة على �سبيل املثال باإجمايل تكلفة �سنوية بلغت
حوايل ( )1،5مليار ريال.
رابع ًا :املوازنة الوظيفية:
•راف��ق تنفيذ اإج ��راءات امل��وازن��ة الوظيفية للعام
2010م يف وحدات ال�سلطة املحلية عدد من
املخالفات نورد منها ما يلي:
أ .عدم اللتزام باأ�س�س املفا�سلة بني املتقدمني اأدى
اإىل اإ�سدار فتاوى بتوظيف اأ�سخا�س على ح�ساب
اآخرين اأكرث ا�ستحقاق ًا.
ب .التوظيف بالبدل بناء على ق��رار جمل�س ال��وزراء
رق��م ( )166ل�سنة 2009م ب���س�اأن اعتماد
درج��ات وظيفية ل��وح��دات ال�سلطة املحلية ب��د ًل
عن التي يحال �ساغلوها اإىل التقاعد واملوظفني
املنقطعني واملف�سولني ،وكذا قرار جمل�س الوزراء
رقم ( )83ل�سنة 2010م ب�ساأن اآلية واإجراءات

د.
ه.
و.

ثاني ًا :املوؤ�ضرات العامة لنتائج
تنفيذ مـــوازنـــات وحـــدات
القطاع القت�ضادي:

اأظهرت نتائج احل�سابات اخلتامية ملوازنات وحدات
ال�ق�ط��اع الق �ت �� �س��ادي لل�سنة امل��ال�ي��ة 2010م عن
اإج�م��ايل ع��ام فعلي لال�ستخدامات وامل ��وارد اجلارية
والراأ�سمالية بحوايل ( )3019،9مليار ريال بنق�س
حوايل ( )58،5مليار ريال وبن�سبة ( )% 1.9عن
تقديرات املوازنة البالغة حوايل( )3078،4مليار
ري��ال ،وب��زي��ادة عن العام ال�سابق 2009م بحوايل
( )343،5مليار ريال وبن�سبة (.)% 13
وقبل التطرق اإىل اأهم النتائج واملوؤ�سرات العامة الفعلية
ل�ستخدام املوازنات يف �سوء نتائج املراجعة للح�سابات
اخلتامية للوحدات القت�سادية لل�سنة املالية 2010م
ا�سمحوا يل ان اعر�س على جمل�سكم املوقر جملة من
الإي�ساحات املتعلقة بالختاللت املزمنة التي ت�سوب
موازنات وحدات القطاع القت�سادي واإجراءات تنفيذها،
لكل منها اأهميتها ودللتها القانونية واملهنية على جممل
النتائج واملوؤ�سرات العامة التي اأ�سفر عنها عملية التنفيذ
للموازنات ،نوردها باإيجاز على النحو التايل:
الإي�ضاح الأول :ويتعلق بالختاللت املزمنة التي
�سابت عملية و�سع تقديرات م�ساريع املوازنات وربطها
ب�سورة نهائية �� � �س��وا ًء م��وازن��ات ع��ام 2010م اأو
الأع��وام ال�سابقة � ب�سورة تفقد امل��وازن��ات وظائفها
واأه��داف�ه��ا مبفهومها العلمي احل��دي��ث ك �اإط��ار علمي
للتخطيط املايل ال�سليم واأداة خلدمة الإدارة العليا يف
الإ�سراف واملتابعة والرقابة والتقييم واتخاذ القرارات
ال�سليمة والهادفة ...من موؤ�سرات ذلك:
 .1اإن موازنات عدد من الوحدات ا�ستهدفت تقديرات
للفائ�س بالرغم من الختاللت التي تعاين منها

ومن اأهم اأ�ضباب ن�ضوء تلك الإ�ضكالية وتفاقمها
مــن �ضنة اإىل اأخـــرى اىل جانب الخــتــاللت
الهيكلية التي تعاين منها تلك الوحدات ما يلي:
•عدم مراعاة اللتزام بالأ�س�س واملعايري العلمية
والعملية عند و�سع تقديرات م�ساريع املوازنات
وع�ن��د ربطها ب���س��ورة نهائية وم��ن ذل��ك عدم
درا�سة الواقع وعدم ال�سرت�ساد بالنتائج الفعلية
ال�سابقة ،وكذا عدم اإتباع الأ�ساليب الإح�سائية
للتنبوؤ باملتغريات القت�سادية واملالية املحتملة
خالل �سنة تنفيذ املوازنة على الأق��ل حتى تكون
التقديرات قريبة من الواقع.
•خ�سوع م�ساريع امل��وازن��ات املقدمة من الوحدات
القت�سادية للتعديالت وال�ت��ي ت� �وؤدي اإىل ردود
اأفعال عك�سية لدى العديد من الوحدات من حيث
ا�ستمرارها يف جتاوزات ربط املوازنات حتت مرر
عدم اعتماد ربط موازنتها كما اأعدت من قبلها وهو
ما نالحظه عادة يف ردود تلك الوحدات على تقارير
اجلهاز ..ومع اعتقادنا باأهمية مراعاة متطلبات
ال�سيا�سة القت�سادية واملالية العامة للدولة عند
اإع ��داد م�ساريع امل��وازن��ات م��ن قبل ال��وح��دات اإل
اأن��ه م��ن الأه�م�ي��ة مب�ك��ان اإع �ط��اء ال��وح��دات التي
تدير اأن�سطتها على اأ�س�س اقت�سادية ق��در ًا من
ال�ستقاللية واملرونة التي تتطلبها طبيعة اأن�سطتها
مع تفعيل جوانب املتابعة والتقييم لأدائها.
•عدم اقرتان عملية ا�ستخدام م�ساريع املوازنات
بخطط وب��رام��ج متويل تنفيذية مزمنة تغطي
�سنة تنفيذ امل��وازن��ات ع��الوة على ع��دم م�سك
�سجالت الرتباط ملراقبة ال�سرف اأو ًل باأول من
العتم � � � ��ادات.
تلك كانت بع�ض ًا من اأوجــه اإ�ضكالية تقديرات
املــوازنــات وما يرتتب عنها من عيوب وت�ضوهات
تفقد املــوازنــات اأداوؤهـــا الفعال يف تطوير اأداء
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تنفيذ اأحكام قرار جمل�س ال��وزراء رقم ()166
ل�سنة 2009م حيث �سدر ال�ق��راران باملخالفة
للمادة ( )28م��ن ال�ق��ان��ون رق��م ( )43ل�سنة
2005م ب�ساأن نظام الوظائف والأجور واملرتبات
ً
قطعيا التوظيف
والتي ن�ست على اأن��ه (يحظر
بالبدل واعتبار ذلك خمالفة ت�ستوجب امل�ساءلة
ويتم تنزيل الأثر املايل لذلك).
ا��س�ت�م��رار ت��دخ��ل ق �ي��ادات ال�سلطة املحلية يف
اإجراءات التوظيف.
عدم الإعالن عن عدد من الوظائف يف ال�سحف
الر�سمية.
التوظيف بدون ا�ستكمال الوثائق الالزمة.
ا�ستكمال اإج ��راءات توظيف ح��الت دون اإخ�ساعها
ل�سروط املفا�سلة.

وبخالف نتائج اأعمالها عن ال�سنوات ال�سابقة ودون
اأن ي�ساحب تقديرات املوازنات لتلك الوحدات اأي
خطة عملية ملعاجلة تلك الختاللت والعمل على
ت�سويب اأو�ساعها.
 .2ات�سام تقديرات امل��وازن��ة الراأ�سمالية بالع�سوائية
ب�سقيها (ال�ستخدامات و امل��وارد) وعدم �سمولية
التقديرات لكافة احل�سابات وبالأخ�س (التحويالت
الراأ�سمالية)( ،وامل��وارد التحويلية الراأ�سمالية)
ففي عام 2010م مل يتم الربط للباب اخلام�س
(التحويالت الراأ�سمالية) لعدد ( )39وحدة على
الرغم من حتقيق نتائج فعلية للعديد من البنود يف
العام ال�سابق ،كما بلغ �سايف النحراف يف تنفيذ
امل��وازن��ة الراأ�سمالية ح��وايل ( )305مليار ريال
بن�سبة ( )% 43عن الربط والتقدير املعتمد.

الــوحــدات وجعلها اأكــر قــدرة ومالءمة ملواكبة
التطورات.
اأما الإي�ضاح الثاين :فيتعلق بالختاللت املزمنة يف
التنفيذ الفعلي للموازنات وانعكا�ساتها يف احل�سابات
اخلتامية التي توؤثر �سلب ًا يف احلكم على مدى �سالمة
عملية التخطيط من خالل املوازنات وكذا على مدى
مو�سوعية املوؤ�سرات الفعلية للح�سابات اخلتامية ومدى
�سالحيتها يف العتماد عليها يف احلكم على م�ستوى
وكفاءة الأداء من عدمه ،ومن موؤ�سرات ذلك:
 .1ابتعاد املوؤ�سرات الفعلية للح�سابات اخلتامية عن
املوؤ�سرات امل�ستهدفة يف امل��وازن��ات مما ي�سعف
قوتها ودللتها يف احلكم على مدى كفاءة اأداء
الإدارة وم�سئوليتها ع��ن الإخ�ف��اق��ات يف تنفيذ
الأهداف امل�ستهدفة يف املوازنات.
 .2عدم تنا�سق وان�سجام البيانات الظاهرة يف احل�سابات
اخلتامية لبع�س الوحدات مع البيانات املعدة من قبل
وزارة التخطيط والتعاون الدويل من ذلك ما يتعلق
بامل�سحوب وامل�ستخدم من القرو�س من قبل وحدات
قطاع املياه وقطاع النقل يف عام 2010م.
� .3سعف الل �ت��زام والتطبيق للقواعد والتعليمات
النظامية لتنفيذ املوازنات مما يرتتب عنه �سعف
الرقابة على ا�ستخدام تقديرات امل��وازن��ات وعدم
اإ�سدار قرارات مناقلة بني البنود والأن��واع يف اإطار
الباب ملواجهة الحتياجات امللحة مما ي �وؤدي اإىل
ظهور احل�سابات اخلتامية يف �سورة جتاوزات كبرية
يف بع�س البنود مع حتقيق وفورات يف بنود اأخرى..
وتلك ق�سايا لبد من معاجلتها ب�سورة جذرية حتى تكون
نتائج وموؤ�سرات احل�سابات اخلتامية ذات دللة قوية يف
التعبري عن حقيقة ا�ستخدام املوازنات.
اأما الإي�ضاح الثالث :فيتعلق بالعوامل اخلارجية
ف �اإىل ج��ان��ب الخ �ت��اللت الهيكلية ال�ت��ي ت�ع��اين منها
ال��وح��دات القت�سادية فانه توجد اأي�س ًا العديد من
العوامل اخلارجية التي تنعك�س �سلب ًا على م�ستوى اأداء
تلك ال��وح��دات وم��ن بينها الرت�ف��اع الن�سبي يف قيمة
ال��واردات من م�ستلزمات الإنتاج والرتفاع الن�سبي يف
اأ�سعار ال�سرف ويف اأ�سعار بع�س امل�ستقات النفطية
اإل اأن هذه الزيادة املرتبطة بعوامل خارجية ل يجب
اأن تكون م��رر ًا ع��ام� ًا يتم ا�ستخدامه للتغطية على
اختاللت اأو لإخفاء ق�سور قائم اأو لترير اأي جتاوزات
اأو نق�س ...على العك�س من ذلك متام ًا فاإن مثل هذه
الزيادة ت�ستدعي و�سع اآليات و�سوابط ت�سمن احلد
من تاأثري هذا الرتفاع الطارئ مبا يف ذلك اأ�ساليب
ال�سراء اأو �سوابط ال�ستخدام مبا يكفل رفع العائد من
ال�ستخدامات واحلد من مظاهر الهدر.
اأمــا الإيــ�ــضــاح الــرابــع والأخــــري :فيتعلق مب��دى
مو�سوعية وواقعية احل�سابات اخلتامية املقدمة عن
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أنشطة وفعاليات

العام 2010م وتعبري النتائج واملوؤ�سرات العامة له عن
الأداء الفعلي لتلك الوحدات والذي يرجع اإىل:
 .1تاأخر العديد من ال��وح��دات يف اإقفال ح�ساباتها
واإع��داد القوائم املالية لها عن املوعد القانوين
لذلك ،مما يرتتب عنه تقدمي ح�سابات ختامية
غري نهائية نظر ًا ملا يتم اإجراءه من ت�سويات لحقة
نتيجة لإقفال احل�سابات واإعداد القوائم املالية.
 .2ع��دم التزام العديد من ال��وح��دات القت�سادية
بتقدمي ح�ساباتها اخلتامية يف املواعيد املحددة
وا�ستمرار ت�اأخ��ره��ا لب�سعة اأ�سهر ع��ن موعدة
القانوين مما يعيق املعنيني من الإيفاء باملتطلبات
الد�ستورية ...ويف هذا اجلانب فان النتائج التي
ت�سمنتها احل�سابات اخلتامية لل�سنة املالية
2010م مل تت�سمن بيانات احل�ساب اخلتامي
لعدد( )7وح��دات اقت�سادية وامل�سمولة �سمن
رب��ط م��وازن��ات وح� ��دات ال�ق�ط��اع الق�ت���س��ادي
لل�سنة امل��ال�ي��ة 2010م وال �� �س��ادر بالقانون
رق��م ( )51ل�سنة 2009م حيث بلغ اإجمايل
تقديرات موازنات تلك الوحدات للعام 2010م
بحوايل ( )147،75مليار ريال ...الأمر الذي
تنعك�س مدلولته على م�ستوى النتائج الفعلية
والن �ح��راف��ات املحققة يف ظ��ل غياب البيانات
الفعلية لتلك الوحدات ....ويف هذا اجلانب فالبد
من التاأكيد على �سرورة اتخاذ الإج��راءات التي
ن�س عليها ق��رار جمل�س ال��وزراء رقم ()223
ل�سنة 2011م ب�سان املوافقة على احل�سابات
اخلتامية لوحدات القطاع العام واملختلط لل�سنة
املالية 2010م وما ت�سمنته الفقرة ( )3منه
باإحالة امل�سئولني يف الوحدات املتخلفة عن تقدمي
ح�ساباتها اخلتامية للعام 2010م و املذكورة
بالقرار للم�ساءلة القانونية.
ويف �ضوء تلك الإي�ضاحات فان مقارنه الأداء
الفعلي بامل�ضتهدف باملوازنة يعترب اأمر ًا ل جدوى
منه .وفيما يلي ن�ضتعر�ض اأهم موؤ�ضرات الأداء
لنتائج تنفيذ موازنة الوحدات القت�ضادية للعام
املايل 2010م:

اأول :املوؤ�ضرات العــــــــــــــــــــامة للقطاع
القت�ضادي.
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أ .فيما يتعلق بالن�ضاط اجلــاري ...فقد اأظهرت
بيانات احل�سابات اخلتامية للعام 2010م عن حتقيق
فائ�س يف الن�ساط اجلاري لوحدات القطاع القت�سادي
بحوايل( )126مليار ريال وبنق�س بحوايل ()43،8
مليار ريال بن�سبة ( )% 26عن امل�ستهدف باملوازنة،
مما انعك�س ً
�سلبا يف انخفا�س ح�سة الدولة من الأرباح
بحوايل ( )20،7مليار ريال وبن�سبة ( )% 22عن
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التقدير امل�ستهدف ،يف املقابل فقد بلغ عجز الن�ساط
اجل��اري والظاهر وفقا لبيانات احل�سابات اخلتامية
للعام 2010م بحوايل ( )53،3مليار ريال بزيادة
عن تقديرات املوازنة للعجز بن�سبة ( ،)% 102يف
حني بلغ املن�سرف من الدولة اأعانه �سد العجز اجلاري
ب�ح��وايل ( )25،6مليار ري ��ال ...وي��الح��ظ يف هذا
اجلانب ما يلي:
 .1اإىل ج��ان��ب اإخ �ف��اق غ��ال�ب�ي��ة وح� ��دات ال�ق�ط��اع
الق�ت���س��ادي م��ن حتقيق الفائ�س امل�ستهدف
مب��وازن��ات�ه��ا ف �اأن انخفا�س ح�سة ال��دول��ة من
فائ�س الن�ساط لهذا ال�ع��ام يرجع اأي���س� ً�ا اإىل
احت�ساب �سرائب اأرباح على فائ�س ن�ساط البنك
امل��رك��زي اليمني بحوايل ( )7،8ملي��ار ريال
وبن�سبة ( )% 17من الفائ�س املحقق للبنك
ً
عمال باأحكام قانون �سرائب الدخل النافذ يف
2010م يف حني كانت اأرب��اح البنك لالأعوام
ال�سابقة توؤول بالكامل للدولة ،كما مت تعليه راأ�س
م��ال بنك الت�سليف التعاوين ال��زراع��ي مبقدار
ح�سة احلكومة من اأرباح البنك للعام 2010م.
 .2من جانب اأخ��ر يالحظ التاأخري يف �سداد
م�ستحقات الدولة من فائ�س الن�ساط وكذا
�سرائب الأرب ��اح التجارية وال�سناعية و
يرجع ذل��ك ب�سورة رئي�سية نتيجة لتاأخر
العديد من الوحدات القت�سادية يف اإقفال
ح�ساباتها واجناز قوائمها املالية وتقدميها
للمراجعة .كما اأن م�ستحقات الدولة من
الفائ�س والظاهر وفقا للح�ساب اخلتامي
ما زال قيد التعديل بالزيادة اأو النق�س وفقا
ملا ت�سفر عنه بيانات القوائم املالية املدققة.
على ال��رغ��م مم��ا تظهره بيانات احل�ساب اخلتامي
من موؤ�سر ايجابي يف انخفا�س الإعانة املن�سرفة من
ال��دول��ة ل�سد العجز اجل ��اري خ��الل ال�ع��ام 2010م
ب�ح��وايل ( )816،7مليون ري��ال مب��ا ن�سبته ()% 3
من التقديرات لالإعانة ،اإل اأن ذلك ل يعتر موؤ�سرا
لتح�سن الأداء امل��ايل للوحدات التي تتلقى اإعانة �سد
العجز حيث يالحظ اأن النق�س يف اإعانة �سد العجز
اجلاري املن�سرفة لعدد( )15وحدة اقت�سادية بحوايل
( )1،07مليار ري��ال عن التقدير ،قابلة عجز مرحل
لتلك الوحدات بحوايل ( )1،88مليار ري��ال .كما اأن
النق�س الظاهر يف اإعانة �سد العجز اجلاري لعدد ()4
وح��دات اقت�سادية بكامل التقديرات والبالغ حوايل
( )421،5مليون ري��ال قد ك��ان نتيجة لعدم ت�سمني
بياناتها الفعلية يف احل�ساب اخلتامي.
م��ن ج��ان��ب اآخ��ر فقد اأظ �ه��رت احل���س��اب��ات اخلتامية
لعدد( )6وحدات اقت�سادية عجزا جاريا فعليا بحوايل
( )11،07مليار ري��ال ،ومت �سرف اإعانة �سد العجز

بزيادة عن العجز الفعلي املحقق بحوايل ()283.9
مليون ري��ال مم��ا ت��رت��ب عنه اإظ �ه��ار نتيجة الن�ساط
اجل��اري لتلك الوحدات بفائ�س ن�ساط واعتر فائ�س
مرحل وك��ذا عجزا جاريا وبزيادة عن العجز الفعلي
مبقدار الزيادة املن�سرفة لالإعانة.
ولب��د م��ن التنويه هنا ب �اأن��ه على ال��رغ��م م��ن تاأكيدنا
لأهمية ال��دع��م احلكومي ل�سد العجز اجل ��اري املقدم
لعدد من الوحدات لغر�س حتقيق الأه��داف الجتماعية
ومتطلباتها ...اإل اأنه يالحظ الت�ساعد امل�ستمر لالإنفاق
اجل��اري لبع�س ال��وح��دات التي حتقق خ�سائر ي�ساحبه
زيادة يف قيمة الدعم احلكومي املقدم لها ودون اأن يرتبط
ه��ذا الدعم باآليات وبرامج معتمدة وملزمة ت�ستهدف
معاجلة الختاللت التي تعاين منها تلك الوحدات ل�سمان
تر�سيد اإنفاقها وحت�سني اخلدمات التي تقدمها.
ب .فيما يتعلق بالن�ضاط الــراأ�ــضــمــايل ...فعلى
الرغم من التح�سن الظاهر يف تقديرات الرنامج
ال��س�ت�ث�م��اري (م �� �س��روع��ات ق�ي��د ال�ت�ن�ف�ي��ذ) للعام
2010م والبالغ ح��وايل ( )410،9مليار ريال
ب��امل �ق��ارن��ة م��ع ال �� �س �ن��وات ال���س��اب�ق��ة اإل اأن ذل��ك
ق��اب�ل��ه اإخ �ف��اق وح� ��دات ال�ق�ط��اع الق �ت �� �س��ادي من
ا�ستغالل املخ�س�سات املعتمدة لهذا ال�ع��ام حيث
ب�ل��غ ال��وف��ر امل�ح�ق��ق م��ا ن�سبته ( )% 82،7من
تلك املخ�س�سات كما ان ال�ستخدام الفعلي للعام
2010م يقل بحوايل ( )18،3مليار ريال وبن�سبة
( )% 20ت�ق��ري�ب��ا ع��ن ال �ع��ام ال���س��اب��ق وال�ب��ال��غ
حوايل( )91،78مليار ريال كما انها تقل عن املنفذ
الفعلي لل�سنوات ال�سابقة من عمر اخلطة اخلم�سية
الثالثة (2006م-2010م) وه��و ما انعك�س يف
عدم اجناز امل�ساريع احليوية املتعلقة بالبنى التحتية
وتعزيز القدرة الت�سغيلية لبع�س الوحدات.
وترتب عن ذلك عدم ال�ستغالل للموارد املتاحة لتنفيذ
تلك امل�ساريع حيث بلغ النق�س يف م��وارد امل�ساهمة
الراأ�سمالية من احلكومة بحوايل ( )111مليار وبن�سبة
( )% 73م��ن التقدير املعتمد بالإ�سافة اإىل تدين
امل�سحوب الفعلي من القرو�س اخلارجية املخ�س�سة
لتلك امل�ساريع حيث بلغ النق�س بحوايل ( )184،9مليار
ري��ال وبن�سبة ( )% 93،5من التقديرات امل�ستهدفة
مبوازنة العام 2010م الأمر الذي يعك�س بو�سوح تدين
القدرة ال�ستيعابية لال�ستفادة من القرو�س اخلارجية
املتاحة ...من موؤ�سرات ذلك:
أ .اإخفاق املوؤ�س�سة العامة للكهرباء من ا�ستغالل
املخ�س�سات املالية للم�ساريع امل�ستهدفة للعام
2010م حيث بلغ الوفر املحقق بحوايل ()256،7
مليار ريال وبن�سبة ( )% 95من الربط املعتمد
وقد تركز الوفر ب�سكل رئي�سي يف البنود املرتبطة
مبجال تعزيز التوليد ورفع الكفاءة واجلاهزية

ثاني ًا :موؤ�ضرات الأداء املايل لوحدات
القطاع القت�ضادي:

اأظهرت النتائج الإجمالية الفعلية للح�سابات اخلتامية
لوحدات القطاع القت�سادي للعام 2010م عن حت�سن
يف الأداء املايل على امل�ستوى الكلي للقطاع القت�سادي
باملقارنة مع العام ال�سابق من موؤ�سراته:
•ارت �ف��اع حجم فائ�س الن�ساط اجل ��اري للعام
2010م بحوايل ( )22،16مليار ريال ومبعدل
منو ( )% 21،3عن العام ال�سابق والبالغ حوايل
( )103،97مليار ري��ال قابله زي��ادة يف العجز
اجل��اري ب�ح��وايل ( )1.67مليار ري��ال وبن�سبة
( )% 3،2باملقارنة مع العام ال�سابق البالغ حوايل
( )51،7مليار ريال وهو ما ي�سري اإىل حت�سن يف
نتيجة الن�ساط من حيث ارتفاع الفائ�س مبعدل
يفوق الزيادة يف العجز اجلاري.
•زي��ادة امل ��وارد اجل��اري��ة (ب��دون العجز) مبعدل
منو ( )% 21،4عن العام ال�سابق قابله زيادة
ال�ستخدامات اجلارية (بدون الفائ�س) مبعدل
منو ( )% 20،9وهو اقل من معدل منو املوارد.
•بلغ معدل العائد من الإنفاق على امل�ستوى الكلي
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للمحطات القائمة وخطوط النقل والتوزيع مما
ترتب عنه عدم ا�ستغالل القرو�س املتاحة خالل
العام والبالغ مقدارها حوايل ( )154مليار ريال.
ب .ع��دم ا�ستغالل الهيئة العامة لكهرباء الريف
للمخ�س�سات املالية للم�ساريع ال�سرتاتيجية
التابعة لها واملتمثلة يف (م�سروع كهرباء الريف–
م�سروع الطاقة اخلام�س – وحدة م�سروع قرى
حجة) مما انعك�س يف نق�س القرو�س املتاحة
مببلغ ( )10مليار ريال وبكامل التقدير املعتمد.
ج .بلغ الوفر املحقق مل�سروعات قيد التنفيذ واملتعلقة
بقطاع النقل اجلوي بالهيئة العامة للطريان املدين
والأر��س��اد بحوايل ( )21،2مليار ري��ال وبن�سبة
( )% 89من التقديرات امل�ستهدفة وما انعك�س
يف عدم ا�ستغالل القرو�س املتاحة واملقدرة �سمن
موازنة العام 2010م مببلغ ( )16.5مليار ريال
والذي يرجع يف جانب هام منه اىل ا�ستمرار تعرث
م�سروع مطار �سنعاء اجلديد والذي مل ي�ستكمل
اجن ��ازه بالرغم م��ن م��رور ع��ام��ني على املوعد
املحدد لذلك حيث مت ف�سخ العقد مع ال�سركة
ال�سينية املنفذة مل�سروع املرحلة الأوىل يف عام
2009م ،اإل اأنه مل يتم تاأهيل ال�سركة التي �ستقوم
بالأعمال التكميلية للم�سروع وكذلك مل يتم تاأهيل
ال�سركة املنفذة للمرحلة الثانية حقل الطريان.
بالإ�سافة اإىل تاأخر تنفيذ م�سروع املدرج املتعامد
ال�سرقي الغربي ملطار تعز الدويل.

ل��وح��دات القطاع القت�سادي للعام 2010م
( )% 2.92بزيادة ن�سبتها ( )% 0،38من معدل
العائد املحقق للعام ال�سابق البالغ (.)% 2.53
اإل ان ذل��ك التح�سن على امل�ستوى الكلي ل��وح��دات
ال�ق�ط��اع الق�ت���س��ادي ل ي�ع��ود ب���س��ورة اأ�سا�سية اإىل
التطور الإيجابي يف الأداء املايل لوحدات هذا القطاع
اأو حت�سن اإنتاجيتها اأو الكفاءة يف ا�ستخدام امل��وارد
املتاحة ...حيث تف�سح عملية التقييم ان عدد حمدود
من الوحدات القت�سادية اأ�سهمت يف التح�سن الظاهر
على امل�ستوى الكلي والذي يرجع ب�سورة رئي�سية نتيجة
عوامل خارجية ،يتمثل معظمها يف الفوائد الدائنة
وعوائد ال�ستثمارات والرتفاع يف اأ�سعار النفط عاملي ًا،
وم��ن جانب اآخ��ر ف��ان معظم ال��وح��دات القت�سادية
لزال��ت تعاين من انخفا�س اإنتاجيتها وتدين معدلت
العائد من الإنفاق وعلى نحو ل يتالءم وحجم الزيادة
يف ال�ستخدامات اجلارية اأو بالن�سبة حلجم الأم��وال
امل�ستثمرة فيها الأم��ر ال��ذي ينعك�س �سلب ًا على ح�سة
الدولة يف اأرب��اح تلك ال��وح��دات ...وفيما يلي اإي�ساح
باأهم موؤ�سرات الأداء املايل:
أ .مت�ك�ن��ت ( )14وح ��دة اق�ت���س��ادي��ة م��ن زي ��ادة
ال �ف��ائ ����س امل �ح �ق��ق ل �ل �ع��ام 2010م ب �ح��وايل
( )27،98مليار ري��ال ع��ن ال�ع��ام ال�سابق وهو
ما اأ�سهم ب�سكل رئي�سي يف حت�سن الأداء الكلي
للقطاع القت�سادي ...ويالحظ انه على الرغم
من التح�سن يف هذا الأداء امل��ايل ال انه يرجع
لأ�سباب وعوامل خارجية من ذلك...
 .1اإرت��ف��اع امل� ��وارد املحققة للبنك امل��رك��زي
اليمني من الفوائد الدائنة بحوايل ()18
مليار ريال وبن�سبة ( )% 55،5من العام
ال�سابق.
 .2ارت�ف��اع ا�سعار امل�ستقات النفطية يف ال�سوق
املحلية خالل العام 2010م مما ا�سهم بزيادة
اي� ��رادات الن�ساط اجل ��اري لل�سركة اليمنية
لتوزيع املنتجات النفطية خالل عام 2010م
مقارنة بالعام ال�سابق بن�سبة ()% 20،9
رغ��م ان�خ�ف��ا���س كمية مبيع�ات ال���س��رك��ة من
امل���س�ت�ق��ات النفطية ل�ل���س��وق امل�ح�ل��ي مب�ق��دار
( )244،511،147لرت بن�سبة ()% 3،25
عن كمية املبيعات للعام ال�سابق 2009م.
 .3ارت �ف��اع اأ��س�ع��ار النفط اخل��ام يف الأ� �س��واق
ال�ع��امل�ي��ة ب��الإ� �س��اف��ة اإىل ارت �ف��اع الكميات
املنتجة من النفط مقارنة بالعام ال�سابق
لل�سركة اليمنية لال�ستثمارات النفطية .اإل
اأن املالحظ عدم قيام ال�سركة بتفعيل لدورها
الرقابي والإ� �س��رايف على اأن�سطة الت�سغيل
والإنتاج لقطاع ( )5والعمل على ح�سم كافة

الق�سايا العالقة مع امل�سغل والتي من اأهمها
(النفقات املرفو�سة ،وتثمني نفط الكلفة)
ً
وفقا لتفاقية امل�ساركة يف الإنتاج.
جدير بالإ�سارة بان موؤ�سرات الداء اظهرت ان الزيادة
يف الفائ�س خالل العام 2010م باملقارنة مع العام
ال�سابق لعدد ( )4وحدات قد قابله تدين معدل العائد
من النفاق وذلك نتيجة زيادة ال�ستخدامات اجلارية
مبعدل منو يفوق الزيادة املحققة للموارد اجلارية .من
تلك الوحدات �سركة م�سايف عدن حيث انخف�س معدل
العائد من الإنفاق خالل العام 2010م بن�سبة ()% 0،1
عن العام ال�سابق والبالغ معدلة ( )% 0،5و الذي
يرجع اأه��م اأ�سبابه اىل التو�سع يف ال�سرف والإنفاق
على بع�س البنود الغري مرتبطة ب��الإن�ت��اج والأع�ب��اء
الإ�سافية التي تتحملها ال�سركة املرتتبة على ا�سترياد
امل�ستقات النفطية ،و قيام ال�سركة بتكوين خم�س�س
الديون امل�سكوك يف حت�سيلها بحوايل ( )1.52مليار
ريال ،وكذا نتيجة ارتفاع ال�ستخدامات يف بند ا�ستئجار
ناقالت الزيت وامل�ستقات خالل عام  2010م بزيادة
قدرها ( )1،6مليار ريال مقارنة بال�ستخدام الفعلي يف
العام ال�سابق البالغ حوايل ( )10،4مليار ريال.
ب .ان�خ�ف����س ال�ف��ائ����س لعدد( )5وح� ��دات للعام
2010م بحوايل ( )2.7مليار ريال باملقارنة
م��ع ال�ع��ام ال�سابق وال��ذي يرجع يف جانب منه
اإىل ارتفاع ال�ستخدامات اجلارية عن امل��وارد
اجلارية ....ومن تلك الوحدات:
•�سركة م�سايف ماأرب حيث ارتفعت ال�ستخدامات
للمواد الأول�ي��ة واخل��ام��ات مبعدل منو ()% 45
عن العام 2009م نتيجة لتقلبات اأ�سعار النفط
اخلام يف حني بلغت الزيادة يف اي��رادات الن�ساط
اجل� ��اري بن�سبة ( )% 39ك�م��ا ان ان�ت��اج�ي��ة
امل���س�ف��اة انخف�ست خ��الل ال �ع��ام 2010م ب�
( )120،313برميل عن العام ال�سابق والتي
بلغت ( )3،630،566برميل،
•الهيئة العامة للريد والتوفري ال��ري��دي حيث
يرجع منو ال�ستخدامات اجلارية نتيجة لتو�سع
الهيئة يف ن�ساطها وا�ستئجار العديد من املكاتب
بالإ�سافة اىل ا�ستحداث وان�ساء فروع ومكاتب يف
حمافظات نائية قابله منو اقل يف املوارد اجلارية.
ج .انخفا�س العجز اجل ��اري للعام 2010م يف
( )18وحدة اقت�ساديه بحوايل ( )6.54مليار
ريال باملقارنة مع العام ال�سابق 2009م وهو ما
اأ�سهم يف تخفيف مقدار الزيادة يف العجز على
امل�ستوى الكلي ل��وح��دات القطاع القت�سادي،
وق��د تركز النخفا�س لعجز الن�ساط اجل��اري
يف املوؤ�س�سة العامة للكهرباء حيث بلغ النق�س
بحوايل ( )4.6مليار ري��ال عن العام ال�سابق
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وال��ذي يرجع اإىل زي��ادة متو�سط التعرفة بن�سبة
( )% 12عن العام 2009م .وزي��ادة قيمة
دعم الوقود (الغاز) ومببلغ ( )4،5مليار ريال.
بالإ�سافة اىل اإ�سراك املحطة الغازية مارب()1
يف اخلدمة خ��الل العام 2010م الأم��ر الذي
�ساهم يف خف�س كمية الطاقة امل�سرتاة بن�سبة
( )% 24مقارنة بالعام 2009م .اىل جانب
ح��دوث زي��ادة يف اإي��رادات الترعات والإعانات
بحوايل ( )1،3مليار ريال خالل العام 2010م
مقارنة بالعام 2009م ...اإل ان تلك العوامل مل
ي�ساحبها اإجراءات جادة لتفعيل الداء الت�سغيلي
وامل��ايل للموؤ�س�سة وال�ت��ي اأ�سهمت يف ا�ستمرار
املوؤ�س�سة يف حتقيقها خل�سائر يف الن�ساط اجلاري
وعدم متكنها من حتقيق فائ�س او الو�سول اإىل
نقطة ت�ع��ادل (ل فائ�س  /ل خ���س��ارة) ،وذل��ك
نتيجة للعديد من الأ�سباب اأهمها اعتماد حمطات
التوليد القائمة حاليا على وقود املازوت والديزل
مرتفع الكلفة .ووج ��ود ف��اق��د ك�ه��رب��ائ��ي .وك��ذا
املبالغة يف بع�س جوانب النفاق ..بالإ�سافة اىل
�سراء الطاقة املرتفعة الكلفة.
كما يالحظ على الأداء الفني للموؤ�س�سة انخفا�س حجم
الطاقة املنتجة واملباعة خالل العام 2010م بن�سبة
( )% 17( ،)% 12باملقارنة مع املخطط وارتفاع
م�ع��دلت ال�ستهالك ال��داخ�ل��ي يف املحطات بن�سبة
( )% 9عما هو خمطط .بالإ�سافة اىل ا�ستمرار
ظاهرة القراءة ال�سفرية وذلك نتيجة اي�سال التيار
الكهربائي دون تركيب عداد.
د .ارتفاع العجز اجلاري خالل العام 2010م بحوايل
( )3مليار ري��ال لعدد ( )24وح��دة اقت�سادية
باملقارنة مع نتيجتها للعام ال�سابق من اهمها:
•املوؤ�س�سة العامة للطرق واجل�سور والذي يرجع
لالختاللت املالية والداري��ة التي ت�سوب اداء
املوؤ�س�سة حيث يالحظ انخفا�س النتاجية يف
اأن�سطة املوؤ�س�سة وذلك لعتمادها على مقاويل
الباطن يف تنفيذ العديد من مقاولت م�ساريع
الطرق امل�سندة اأ�س ًال لها حيث بلغ امل�ستخدم
الفعلي لبند الت�سغيل لدى الغري لعام 2010م
ح��وايل ( )7،9مليار ري��ال ه��ذا اإ�سافة اإىل
ا�ستئجارها ملوجودات ثابتة بلغ قيمتها خالل
نف�س ال�ع��ام ()1،4مليار ري��ال وب��زي��ادة عن
العام ال�سابق للبندين بلغت حوايل()3،8مليار
ريال بن�سبة (،)% 69
•م���س�ن��ع امل �ك��ال لتعليب ال� �س �م��اك وت��رج��ع
ا�سباب الزيادة يف العجز نتيجة عدم تنفيذ
امل�سروعات ال�ستثمارية املخططة للم�سنع
لزيادة قدرته الت�سغيلية مما ا�سفر عن نق�س
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يف اج�م��ايل ال��س�ت�خ��دام��ات اجل��اري��ة ال ان
النق�س يف املوارد جاء بن�سبة اكر.
• املوؤ�س�سة العامة ل�سناعة الغزل والن�سيج
يالحظ ا�ستمرار املوؤ�س�سة يف حتقيق عجوزات
متزايدة بالرغم من ا�ستهداف املوازنة حتقيق
فائ�س خالل اخلم�س ال�سنوات ال�سابقة علما
بان امل�سنع متوقف منذ عام 2005م وفيما
يتعلق ب �اإع��ادة ت�اأه�ي��ل امل�سنع فقد لوحظ
التاأخر يف اإج���راءات تنفيذ م�سروع اإع��ادة
تاأهيله وعدم النتهاء منه ،والذي مت التعاقد
مع املوؤ�س�سة القت�سادية اليمنية على تنفيذه،
ونظر ًا لتاأخر تنفيذ اأعمال التطوير والتحديث
للم�سنع فقد كلف ذلك خزينة الدولة اإعانات
حكومية �سنوية مقدمة للموؤ�س�سة بلغ اإجماليها
منذ العام 2005م وحتى العام 2010م
حوايل ( )3،3مليار ريال.
من جانب اأخــر فقد اأظهرت موؤ�ضرات الأداء
املايل عن نتائج عك�ضية للن�ضاط اجلاري لعدد
من الوحدات خالل العام 2010م باملقارنة مع
العام املا�ضي ،حيث تظهر تلك املوؤ�سرات ما يلي:
 .1اإخ�ف��اق ( )4وح��دات اقت�سادية من املحافظة على
موؤ�سر الأداء املايل املحقق للعام ال�سابق حيث اأظهرت
نتيجة الن�ساط للعام 2010م عن عجز جاري بحوايل
( )3مليار ريال بعك�س العام ال�سابق والذي اظهرت
فائ�سا يف الن�ساط اجلاري بحوايل ( )3.5مليار ريال،
و تركز هذا التدين يف املوؤ�س�سة العامة ل�سناعة وت�سويق
ال�سمنت ً
نظرا للعديد من الأ�سباب اأهمها �سعف
القدرة التناف�سية للموؤ�س�سة يف مواجهة القطاع اخلا�س
والذي يتميز بانخفا�س كلفة الإنتاج حيث حدث تراجع
يف اإي ��رادات الن�ساط اجل��اري للموؤ�س�سة خ��الل عام
2010م بن�سبة (ً )% 14
تقريبا من الإي��رادات
الفعلية للعام ال�سابق 2009م نتيجة انخفا�س كمية
املبيعات ،بينما زادت ال�ستخدامات اجلارية بن�سبة
( )% 6ع��ن ال�ع��ام ال�سابق بالرغم م��ن انخفا�س
حجم الإنتاج خالل عام 2010م بن�سبة ()% 12
مقارنة بالعام ال�سابق .وترجع ال��زي��ادة يف النفقات
لرتفاع تكلفة الت�سغيل املتمثل يف وقود املازوت وفاتورة
ا�ستهالك الكهرباء مل�سنع ا�سمنت الرح وباجل وهو
ما �ساهم يف حتول املوؤ�س�سة من حتقيق اأرب��اح خالل
ال�سنوات ال�سابقة اإىل حتقيق عجز يف ن�ساطها اجلاري.
 .2ب��روز حت�سن يف الأداء امل��ايل خ��الل العام 2010م
لوحدتني اقت�ساديتني هما (ال�سركة اليمنية للغاز،
ال�سركة الوطنية لالأملنيوم) والتي حققتا فائ�سا خالل
ال�ع��ام 2010م ب�ح��وايل ( )917.3مليون ري��ال
بعك�س العام ال�سابق .وتركز ه��ذا التح�سن ب�سورة
رئي�سية يف ال�سركة اليمنية للغاز نتيجة لالإ�سالحات

ال�سعرية لبيع ا�سطوانة الغاز علما بان كميه املبيعات
يف ال�سوق املحلي م��ن ال�غ��از انخف�ست خ��الل العام
2010م مب�ق��دار ( )10،082ط��ن م��رتي عن
العام ال�سابق ،بالإ�سافة اإىل ح�سول ال�سركة على
م�سدر جديد ل�الإي��رادات خ��الل ع��ام 2010م من
قبل ال�سركة اليمنية للغاز الطبيعي امل�سال مقابل
ر�سوم من�ساآت املنبع ،اما على م�ستوى حمطات تعبئة
الغاز التابعة لل�سركة فقد لوحظ تدين اأدائها املايل
حيث حققت عدد ( )4حمطات خ�سائر يف ن�ساطها
اجل ��اري ب�ح��وايل ( )205،2مليون ري ��ال ،مقابل
حتقيق ( )3حمطات اأخرى اأرباح متدنية.
وفيما يتعلق مبوؤ�ضرات الأداء املايل والت�ضغيلي
لبع�ض القطاعات احليوية فنوجزها يف التايل:
أ .قطاع النفط والغاز :تظهر املوؤ�سرات العامة
لهذا القطاع باأنه على الرغم من اأهمية القطاع
النفطي يف اليمن ب��اع�ت�ب��اره امل �م��ول الرئي�سي
للموازنة العامة للدولة ،اإل اأنه لزال يعاين من
جملة من التحديات والتي نوجزها يف التايل:
•ان التحدي الرئي�سي يتمثل يف الرتاجع يف كميات
الإن�ت��اج من النفط اخل��ام ،حيث بلغ متو�سط
ن�سبة الرتاجع يف اإجمايل النفط اخلام املنتج
خ��الل ال�ف��رتة م��ن 2006م وحتى 2010م
( )% 7،27وذل ��ك خ��الف� ً�ا مل��ا ا�ستهدفته
اخلطة اخلم�سي � ��ة الثالثة ب�س� � � �اأن تقلي�س
ن�سبة الرتاجع ال�سنوي من النفط اخل��ام اإىل
ً
�)%سنويا خالل فرتات اخلطة
متو�سط (4،5
وما يرتتب على ذلك من انخفا�س ح�سة الدولة
منه وبالتايل حدوث نق�س يف الكميات امل�سدرة
للخارج .ومن �سمن اهم ال�سباب حلدوث هذا
التناق�س يف حجم الإنتاج النفطي قدم عمر
احلقول النفطية املنتجة يف القطاعني الرئي�سني
( )18 ،14وحم��دودي��ة اإنتاجية العديد من
الآب��ار النفطية وعدم القيام بتطويرها ،وكذا
ع��دم وج��ود حقول اإ�سافية مكت�سفة مبخزون
نفطي ه��ام ت� �وؤدي اإىل زي ��ادة حجم امل�خ��زون
النفطي وزي��ادة الإن �ت��اج .بالإ�سافة اىل عدم
الهتمام بالن�ساط ال�ستك�سايف تركز جهود
بع�س ال�سركات على حفر الآب ��ار التطويرية
لإ�ستنزاف الحتياطي القابل لالإ�ستخراج،
الأم ��ر ال ��ذي مل ي� �وؤدي اإىل ح ��دوث زي ��ادة يف
حجم املخزون النفطي يف القطاعات املنتجة
خالل الأعوام 2008م – 2010م ً
خالفا ملا
ا�ستهدفته اخلطة اخلم�سية الثالثة.
•ويخت�س التحدي الثاين يف تنامي الطلب املحلي
على امل�ستقات النفطية من �سنة لأخ��رى يف ظل
عدم مواكبة ن�ساط التكرير (الطاقة الإنتاجية)
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لكل من م�سايف عدن وم�سفاة ماأرب لحتياجات
ال�سوق املحلية من امل�ستقات النفطية وذلك ً
نظرا
ملحدودية ال�ق��درات التكريرية لهما وق��دم تاريخ
اإن�ساء امل�سفاتني ،ويعود هذا النق�س يف تغطية
ال��س�ت�ه��الك امل�ح�ل��ي اإىل ع��دم تنفيذ م�ساريع
التطوير والتحديث لكل من م�سايف عدن وم�سفاة
م� �اأرب حتى الآن ،مم��ا ت��رت��ب عنه تغطية بقية
الحتياجات لل�سوق املحلية من امل�ستقات النفطية
عن طريق ال�سترياد من اخل��ارج من قبل �سركة
م�سايف عدن وبالأ�سعار العاملية ،رغم ما يرتتب
على ذلك من حتمل ال�سركة لأعباء اإ�سافية مقابل
(فوائد تاأخري وفوائد ت�سهيالت بنكية..الخ) ،كما
يتم تغطية العجز يف كميات الغاز بال�سحب من
م�سايف عدن وال�سراء من اخلارج.
•اأما ثالث التحديات املتعلقة بقطاع النفط فيتعلق
باملخزون ال�سرتاتيجي للم�ستقات النفطية حيث
تبني حمدودية القدرات التخزينية املقامة ل�سركة
النفط اليمنية للم�ستقات النفطية وتدين متو�سط
ر�سيد املخزون لديها من تلك امل�ستقات وبحيث ل
ميكن اعتباره كمخزون ا�سرتاتيجي ،وكذا عدم
وج��ود اأي ق��درة تخزينية لل�سركة اليمنية للغاز
ملواجهة اأي اأزمات حملية ملادة الغاز.
ب .فيما يتعلق بالوحدات القت�ضادية لقطاع
املياه وال�ضرف ال�ضحي فاملالحظ ا�ستمرار
جميع موؤ�س�سات امل�ي��اه وال���س��رف ال�سحي يف
حتقيق ع �ج��وزات يف ن�ساطها اجل ��اري ومببلغ
اإجمايل يقارب ( )5،2مليار ريال بزيادة قدرها
( )4،7مليار ريال بن�سبة ( )% 943تقريب ًا من
التقديرات املعتمدة للموازنة ،كما ارتفع مقدار
العجز الفعلي على امل�ستوى الكلي ملوؤ�س�سات املياه
خالل العام 2010م بحوايل ( )451،9مليون
ريال وبن�سبة ( )% 9،4من العام ال�سابق.
ويرجع ذلك ب�سورة رئي�سية لعدم قدرتها على مواجهة
نفقاتها اجلارية ،وكذا انخفا�س ن�سبة النمو يف مواردها
بالإ�سافة اإىل ارتفاع معدل الفاقد من الإنتاج وا�ستمرار
ظ��اه��رة ال �ق��راءات ال�سفرية وه��و م��ا يعك�س جوانب
ق�سور يف اأداء تلك املوؤ�س�سات ،كما عك�س الأداء الفعلي
لقطاع املياه وال�سرف ال�سحي عدم قدرته على حتقيق
اأه��داف ومتطلبات اخلطة اخلم�سية الثالثة من حيث
انخفا�س ن�سبة التغطية يف اإم��دادات املياه وانخفا�س
كمية مياه ال�سرف ال�سحي املعاجلة وكذا ارتفاع معدل
الفاقد يف مياه ال�سبكات مقارنة مبا هو خمطط.
 .اما ما يتعلق بقطاع الت�ضالت وتقنية
املعلومات ..فعلى الرغم من التح�سن يف الداء
امل��ايل للموؤ�س�سة العامة لالت�سالت ال�سلكية
والال�سلكية وارتفاع الفائ�س من �سنه اىل اخرى

وال��ذي يرجع يف جانب ه��ام منه اىل التح�سن
يف اإي��رادات الهاتف ال��دويل والن��رتن��ت ،وزي��ادة
اإي��رادات العمولت وفروقات العملة والإي��رادات
الأخ� ��رى ح�ي��ث بلغت ن�سب ال��زي��ادة يف ح�سة
املوؤ�س�سة من �سايف الأرب��اح امل�ستحقة من �سركة
تيليمن ومين موبايل ( )% 40 ،% 82على التوايل
مقارنة بح�ستها خالل العام ال�سابق 2009م اإل
اأن املالحظ بروز عدد من املوؤ�سرات اهمها:
•النق�س يف اإي ��رادات الهاتف الثابت بن�سبة
( )% 6،5من التقديرات املعتمدة وبرتاجع
ن�سبته ( )% 5ع��ن الي ��راد الفعلي للعام
2009م ،وال��ذي يرجع يف جانب ه��ام منه
للمناف�سة احل��ادة التي يتعر�س لها الهاتف
الثابت من �سبكه الت�سالت الال�سلكية.
•الت�سخم الوظيفي يف املوؤ�س�سة ب�سبب القيام
ب�ت�ث�ب�ي��ت اك���رث م ��ن  1450م��وظ��ف على
مرحلتني من العمالة التي كانت يف الإدارة
العامة لالإن�ساءات والتجهيزات الفنية.
•تدين ن�سب الإجناز يف جميع امل�ساريع التابعة
للموؤ�س�سة ،الأمر الذي اأدى اإىل:
 تعرث املوؤ�س�سة يف تغطية املناطق النائية وذلكعن طريق �سبكة الت�سالت الريفية التي تعد
من اأهم اأهداف املوؤ�س�سة لتوفري املبالغ التي
يتم اإنفاقها على القنوات الف�سائية واملحطات
امل���س�ت�اأج��رة لتغطية ت�ل��ك امل�ن��اط��ق ب�ح��وايل
( )2،4مليار ريال خالل عام 2010م.
 عدم متكن املوؤ�س�سة من ال�ستمرار يف اأداءخدمات �سريعة تتواكب مع متطلبات وتقنيات
اجليل التايل ()wi-max( )NGN
وغريها من الأنظمة احلديثة والهامة.
وفيما يتعلق بالهيئة العامة للريد فعلى الرغم من حت�سن
اخلدمات الريدية واملالية املقدمة من الهيئة اإل ان املالحظ
زي��ادة ال�ع�ج��وزات على املوظفني يف الهيئة العامة للريد
والتوفري الريدي الذين يقومون بتاأدية خدمة �سرف املرتبات
حيث زادت العجوزات حتت الت�سوية بن�سبة ( )% 167عن
العام ال�سابق ،اإ�سافة اإىل املخاطر املتعلقة بنقل النقدية من
مكان لآخر ،حيث بلغ اإجمايل ما مت نهبه و�سلبه خالل العام
2010م ما يقارب ( )200مليون ريال ،من جانب اأخر فقد
ظهر �سايف راأ�س املال العامل بنهاية العام 2010م بال�سالب
وبن�سبة تقل عن ( )1مما يرز موؤ�سرا عن ع�سر مايل وعدم
تلبيه الأ�سول املتداولة من تغطية اخل�سوم املتداولة.
د .وما يخ�ض بع�ض وحــدات القطاع امل�ضريف:
ف��امل��الح��ظ ان ب�ن��ك الت�سليف ال�ت�ع��اوين ال��زراع��ي
وبالرغم من ارتفاع الفائ�س املحقق للعام 2010م
باملقارنة عن العام ال�سابق وكذا حتقيق البنك ً
منوا
ً
مرتفعا يف العام 2010م يف اإج�م��ايل موجوداته

ً
قيا�سا
بن�سبة ( )% 36.7وه��ي ن�سبة عالية
بالبنوك الأخ ��رى ،اإل اأن ذل��ك النمو مل ي�ساحبه
من� ً�وا مماث ًال يف �سايف الأرب��اح بل على العك�س من
ذلك انخف�س ن�سيب ال�سهم الواحد من �سايف ربح
ال�سنة املالية 2010م اإىل مبلغ()105ريال مقارنة
مببلغ()138ريال للعام2009م نتيجة الزيادة يف
الإن�ف��اق اجل��اري .كما اظهرت نتائج الداء للبنك
عدد من املوؤ�سرات الهامة من ذلك اأن ن�سبة راأ�سمال
البنك واحتياطياته اإىل اإج �م��ايل ودائ ��ع العمالء
نهاية عام 2010م لت��زال ( )% 4وهي اأقل من
ن�سبة احلد الأدنى القانونية املحددة ب�( )% 5من
اإجمايل الودائع حتى يتمكن من قبول ودائع اإ�سافية
واملحافظة على من��و ن�ساطه ،كما لوحظ الرتاجع
ب�سورة كبرية يف ن�ساط الإق��را���س ال��زراع��ي عام
2010م ب�سورة ل يلبي متطلبات التنمية الزراعية
للدولة حيث بلغ الإقرا�س الزراعي ما ن�سبته ()% 1
من اإجمايل ر�سيد القرو�س وال�سلفيات يف نهاية عام
2010م الأمر الذي ي�سري اإىل انحراف البنك عن
الهدف الرئي�سي الذي وجد من اأجله
وفيما يتعلق بالبنك اليمني لالإن�ساء والتعمري فقد
اظ�ه��رت نتائج الداء امل��ايل ع��ن حت�سن يف الفائ�س
باملقارنة مع العام ال�سابق 2009م نتيجة لرتفاع
املوارد اجلارية للبنك للعام 2010م والتي ا�سهم فيها
بدرجة كبرية عوائد ال�ستثمار يف اأذون اخلزانة والتي
مثلت ما ن�سبته ( )% 61من املوارد اجلارية ،يف حني
�سكلت اإي��رادات منح القرو�س والت�سهيالت الئتمانية
بكونها الن�ساط الرئي�سي للبنك ما ن�سبته ()% 22
من املوارد اجلارية ،وعلى الرغم من حت�سن تلك الن�سبة
باملقارنة م��ع ال�ع��ام ال�سابق والبالغة ( ،)% 14ال انها
تعطى موؤ�سرا ل�ساآلة ال�ستثمار يف هذا املجال رغم اأهميته
القت�سادية يف متويل خمتلف القطاعات التنموية.
الإخوة رئي�ض واأع�ضاء املجل�ض...
احلا�ضرون جميع ًا
اإن موؤ�سرات الأداء ال�سابق الإ�سارة اإليها وما ت�سمنته
من جوانب اأداء �سلبية �سواء على امل�ستوى الكلي اأو على
م�ستوى بع�س القطاعات النوعية وكذا بع�س الوحدات
والتي ترجع يف جانب منها للعديد من العوامل التي
تختلف من جهة اإىل اأخرى كما اأنها ت�سرتك يف العديد
من الوحدات واأ�سبحت متثل ظواهر �سلبية تتكرر �سنويا
وتت�سف غالبا بالعموم ونوجز تلك الظواهر يف الآتي:
•انخفا�س م�ستوى الكفاءة يف ا�ستخدام املوارد املتاحة.
•الت�سخم الوظيفي وتدين م�ستوى التاأهيل العلمي
والعملي ملعظم موظفي ال��وح��دات القت�سادية
والذي ي�سكل حملة ال�سهادات الأ�سا�سية والثانوية
اجلزء الأكر منهم.
•املبالغة من قبل العديد من الوحدات يف بع�س
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جوانب الإنفاق وبتجاوز كبري عن ما هو معتمد
يف املوازنة.
•انخفا�س يف بع�س القدرات الت�سغيلية للعديد من
الوحدات وحتملها لأعباء اإ�سافية لقاء ذلك الق�سور
•عدم تنمية م�سادر الإيرادات الذاتية والعمل على
خلق م�سادر جديدة لتلك املوارد.
•تعرث بع�س الوحدات من تنفيذ عدد من امل�ساريع
ال�ستثمارية ��س��واء املتعلقة بالبني التحتية اأو
تعزيز القدرة الت�سغيلية لوحدات ه��ذا القطاع
وعدم القدرة على ا�ستيعاب القرو�س اخلارجية
•ا�ستمرار ظاهرة املخالفات والتجاوزات للقوانني
والأنظمة العامة النافذة.
•ظاهرة خروج العديد من الوحدات القت�سادية
عن الإط��ار املحدد لأهدافها وجم��الت ت�سغيل
وتوظيف اأموالها واإمكانياتها.
•�سعف الن�سباط امل��ايل م��ع ا�ستمرار ظاهرة
التجاوزات امل�ساحبة لتنفيذ املوازنات ال�سنوية
يف جانبها اجل��اري مع حتقيق وف��ورات كبرية يف
تنفيذ اعتمادات املوازنة ال�ستثمارية.
ان تلك املوؤ�سرات والظواهر ال�سلبية العامة يف الداء
ترجع يف جانب ه��ام منها اىل ع��دد م��ن الخ�ت��اللت
الهيكلية التي تعاين منها وحدات القطاع القت�سادي
والتي قد ت�سمل اجلوانب القانونية والتنظيمية والدارية
وامل��ال�ي��ة وال�ف�ن�ي��ة ...كما اأن ج��زء منها ق��د يعود اىل
البيئة املحيطة بتلك الوحدات ...وهو ما ي�ستدعي يف
كل الأح��وال تقييما مو�سوعي ًا ميكن العتماد عليه يف
الت�سخي�س وحتديد الأ�سباب وم��ن ثم الق��رتاب من
اآليات املعاجلة والتطوير.
و لأهمية وح��دات ه��ذا القطاع وم��ا تولية ال��دول��ة من
عناية ...فقد �سعى اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة
من خالل ممار�سته ملهامه واخت�سا�ساته اإىل جانب
�سركاءه من اجلهات املن�سوية يف اللقاء املو�سع لقيادات
ال��وح��دات القت�سادية(وزارة املالية ،وزارة اخلدمة
املدنية والتاأمينات ،وزارة ال�سناعة والتجارة ،وزارة
التخطيط والتعاون الدويل ،مكتب رئا�سة اجلمهورية،
الأمانة العامة ملجل�س ال��وزراء) وتعاون مثمر من قبل
احلكومة واه�ت�م��ام ج��اد م��ن قبل خمتلف ال�سلطات
بالدولة اإىل ترجمة تو�سيات اللقاء املو�سع الأول اىل
اإجراءات تنفيذية يف اطار م�سفوفة مزمنة � �سدر بها
قرار جمل�س الوزراء رقم ( )304ل�سنة 2010م ب�سان
الإج��راءات التنفيذية لتو�سيات اللقاء املو�سع لقيادات
وح��دات القطاع القت�سادي � � مُ�سخ�س فيها الو�سع
الراهن الذي تقبع فيه الوحدات القت�سادية اإىل ثالثة
حماور رئي�سية:
الأول :بخالف الق�سور يف البناء املوؤ�س�سي القائم
يف العديد من وحدات القطاع القت�سادي فاإنها تعاين
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اأي�س ًا من اختاللت مالية حادة ت�سعف من اأدائها املايل
وت�ستدعي املعاجلة العاجلة.
الــثــاين :ت �ع��اين وح� ��دات ال�ق�ط��اع الق �ت �� �س��ادي من
اختاللت هيكلية ت�سمل اجلوانب القانونية والتنظيمية
والإداري��ة واملالية والتي حتد من ق��درة تلك الوحدات
على تطوير اأدائها او اإدارة مواردها بكفاءة وفاعلية
وت�سمح تلك الختاللت باإيجاد بيئة مالئمة للممار�سات
والأعمال غري القانونية.
ثالث ًا تعاين البنية الت�سريعية التي تعمل من خاللها
وحدات القطاع القت�سادي من نق�س وق�سور ل يتالءم
ومتطلبات التطوير.
كما ت�ضمنت م�ضفوفة الإجــــراءات التنفيذية
لتو�ضيات اللقاء املو�ضع عدد من املهام الرئي�ضية
امل�ضتهدفة للمعاجلة اجلــذريــة لــذلــك الو�ضع
واملتمثلة يف:
 .1اإع��داد برامج عمل ا�ستثنائية –على م�ستوى كل
وح��دة اقت�سادية– ت�ستهدف املعاجلة اجلذرية
لالختاللت املالية التي ت�سوب اأدائها.
 .2اإيجاد بيئة تنظيمية – على م�ستوى كل وحدة
اق �ت �� �س��ادي��ة – ق� ��ادرة ع �ل��ى ح �م��اي��ة اأم��وال �ه��ا
وممتلكاتها ورفع كفاءة ا�ستخدامها وقادرة على
ت�سييق اخلناق على املمار�سات والأع�م��ال غري
القانونية والك�سف عنها.
 .3تطوير البنية الت�سريعية التي تنظم اأعمال وحدات
القطاع القت�سادي.
ويف �سوء ذلك فقد روعي اأن متثل م�سفوفة الإجراءات
التنفيذية لتو�سيات اللقاء املو�سع اأط��ار ًا عام ًا ي�ستمل
على برامج عمل ا�ستثنائية على م�ستوى القطاعات
والوحدات حتدد فيه املهام وامل�سوؤوليات الهادفة ملعاجلة
الختاللت وتطوير الأداء خالل فرتات زمنية حمددة
ووف��ق ت��داب��ري عملية ميكن تطبيقها حتقق اله��داف
وتراعي الكلفة يف وجود اآليات ت�سمن التقييم واملتابعة..
مبا ي�سهم بالنتقال بوحدات القطاع القت�سادي من
و�سعها الراهن اىل و�سع متميز يتالءم ودورها املتوقع
يف دعم م�سرية التنمية القت�سادية والجتماعية.
كما ان �ضدور قــرار جمل�ض الــوزراء رقم ()304
ل�ضنة 2010م قد اأعطى خطوة جــادة للتنفيذ
الفعلي لتلك املعاجلات واإلـــزام جميع الوحدات
بالعمل بها ،والتي مت تعميمها على كافة وحدات
القطاع القت�ضادي يف �ضهر دي�ضمرب مــن العام
2010م والتي يفرت�ض البدء باتخاذ الإجراءات
املنفذة لها مع بداية العام 2011م اإل اأن الأو�ضاع
ال�ضائدة يف البالد مل متكن من متابعة م�ضتوى ذلك.
كما اأنها حالت دون البدء بالتنفيذ لدى العديد من
وحدات القطاع القت�ضادي.
اإل اأن اجلهاز وبقية اجلهات الأع�ضاء يف اللقاء

املو�ضع وال�ضلطات املعنية وبتعاون جاد من احلكومة
يف �ضدد البدء باتخاذ اإجـــراءات تنفيذية مع
بداية العام 2012م يف �ضبيل التطبيق الفعلي
ملتطلبات قرار جمل�ض الوزراء.
من جانب اأخر فانه لبد من التاأكيد بان تفعيل القوانني
والقرارات واللوائح ومنظومات العمل يف هذا القطاع ل
تكفي وحدها لت�سويب اأو�ساعه ،ما مل تكن هناك اإدارة
فاعلة يف هذا القطاع وحتديث و تطوير ملنهاج واأ�ساليب
العمل واآلياته واأن تكون هناك عملية اإ�سراف ومتابعة
ورقابة وتقييم من قبل القائمني وامل�سئولني عن هذا
القطاع كعن�سر اأ�سا�سي يف امل�ساءلة واملحا�سبة من قبل
ال�سلطات املخت�سة ملا متثله موازنات هذا القطاع من اأهمية
ن�سبية من حجم الناجت املحلي الإجمايل.

ثــالــث ـ ًا :م ـوؤ�ــضــرات عــن نــتــائــج تنفيذ
موازنات الوحدات امل�ضتقلة وامللحقة
وال�ضناديق اخلا�ضة للعام 2010م:

بلغ اإج�م��ايل كل من امل��وارد وال�ستخدامات اجلارية
وال��راأ��س�م��ال�ي��ة الفعلية مل��وازن��ات ال��وح��دات امل�ستقلة
وامللحقة وال�سناديق اخلا�سة للعام امل��ايل 2010م
مبلغ ( )392مليار ريال بنق�س قدره ( )312مليار
ري��ال وبن�سبة ( )% 80من ال�ستخدامات وامل��وارد
الفعلية للعام 2009م.
وقد اأظهرت اأعمال املراجعة والتقييم لنتائج تنفيذ
موازنات تلك الوحدات وال�سناديق ا�ستمرار الختاللت
الإدارية والتنظيمية التي رافقت الأداء املايل لها عام ًا
اإث��ر اآخ��ر وح��دت من فاعلية وك�ف��اءة التنفيذ وه��و ما
اأنعك�س �سلب ًا على ج��ودة امل�خ��رج��ات واأع ��اق حتقيق
الأدوار التنموية واخلدمية والجتماعية املحددة يف
القوانني وال�ق��رارات واللوائح املن�سئة واملنظمة ملهام
واخت�سا�سات تلك الوحدات وال�سناديق بالرغم من
اأنها قد حظيت بالتقييم احلكومي الذي �سدر على اإثره
العديد من القرارات خالل عامي 2007م2010 ،م
ت�سمنت بع�س الإجراءات الالزمة ملعاجلة الختاللت
التي �سابت اأدائها يف ال�سنوات املا�سية واأك��دت على
�سرورة ا�ستكمال املنظومة الت�سريعية واختيار اإدارات
م�ستقلة وكفوؤة لتلك ال�سناديق واإع��داد خطط �سنوية
وا�سحة حتدد اأولويات عملها وتطوير اآلياتها لتح�سيل
مواردها وفق ًا لقوانني اإن�سائها .اإل اأن اجلهاز لحظ اأنه
مل يتم تنفيذ تلك القرارات كما اأت�سح اأي�س ًا ما يلي:
 .1ع��دم ال �ت��زام معظم ال�سناديق اخل��ا��س��ة عن
بال�سوابط امل�ح��ددة يف ق��وان��ني اإن�سائها وع��دم
حتقيق الكثري منها لالأهداف املن�ساأة من اأجلها
ب�سبب ا�ستمرار ال�سرف من م��وارده��ا يف غري
الأغرا�س املخ�س�سة لها تلك املوارد.
� .2سعف الآل �ي��ات املتبعة م��ن قبل بع�س ال��وح��دات

.4

.5

.6

.7

ويف الأخ��ري اأود اأن اأع��رب لكم ع��ن خال�س التقدير
والمتنان لتفهمكم الواعي للدور الرقابي الذي ميار�سه
اجلهاز وملا ي�سدر عن جمل�سكم املوقر من تو�سيات
تدعم من ا�ستقاللية اجلهاز وتعزز نتائج اأعماله مبا
يحقق امل�سلحة العامة ويدعم من نظام امل�ساءلة العامة
يف بالدنا.
كما اأتوجه بال�سكر والتقدير لالأخوة  /روؤ�ساء واأع�ساء
اللجان الفرعية الفنية باملجل�س ب�سكل عام والأخ��وة/
رئي�س واأع���س��اء اللجنة املكلفة ب��درا��س��ة احل�سابات
اخلتامية للموازنات العامة ب�سفة خا�سة على جهودهم
املخل�سة واه�ت�م��ام�ه��م اجل ��اد ب�ت�ق��اري��ر اجل �ه��از عن
احل�سابات اخلتامية.
وفقكم اهلل
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
د/عبد اهلل عبد اهلل ال�ضنفي
رئي�ض اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�ضبة
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وال�سناديق يف متابعة حت�سيل مواردها والق�سور
ال�سديد يف اإجراءات الرقابة عليها الأمر الذي اأثر
ً
�سلبا على حت�سيل تلك املوارد يف املواعيد املحددة
فقد بلغ اإجمايل املوارد امل�ستحقة لبع�س الوحدات
وال�سناديق ً
وفقا ملا اأمكن الوقوف عليه كما يف
2010/12/31م مبلغ ( )25،97مليار ريال.
�سعف ال �ت��داب��ري اخل��ا� �س��ة ب�ح�م��اي��ة ممتلكات
الأوق� ��اف الأم ��ر ال ��ذي اأدى اإىل ت��زاي��د ح��الت
التعدي والعتداء على تلك املمتلكات حيث بلغ
ع��دد ق�سايا الأوق ��اف املنظورة اأم��ام النيابات
واملحاكم مبختلف م�ستوياتها والتي مل يتم البت
فيها ( )1487ق�سية بعد اأن ك��ان عددها يف
العام املا�سي 2009م ( )1289ق�سية.
ع��دم ا��س�ت�ف��ادة الإدارات املخت�سة يف قطاع
الأوق��اف واملكاتب التابعة للقطاع يف املحافظات
من نتائج احل�سر والتوثيق لأرا�سي وممتلكات
الأوق��اف بالإ�سافة على ع��دم ا�ستكمال اإدخ��ال
البيانات اخلا�سة بنتائج احل�سر اآليا رغم اأهمية
ذلك يف توفري قاعدة بيانات متكاملة لدى تلك
الإدارات واملكاتب متكنها من معرفة اأرا�سي
وعقارات الوقف املوؤجرة للغري ومتابعة حت�سيل
موارد الوقف اأو ًل باأول.
ع��دم ق�ي��ام جميع وح ��دات و��س�ن��ادي��ق التقاعد
بعمل درا�سات اكتوارية للتحقق من مدى كفاية
مواردها ب�سقيها ال�ستثماري والتاأميني لتغطية
نفقاتها التاأمينية امل�ستقبلية وذل��ك من خالل
حتديد معدل النمو املتوقع يف ا�ستخداماتها خالل
ال�سنوات القادمة مقارنة مبعدل النمو املتوقع
يف ا�ستخداماتها واق ��رتاح املعاجلات الالزمة
للحيلولة دون تعر�س تلك الوحدات وال�سناديق
للعجز يف مواجهة التزاماتها يف امل��دى املنظور
ومبا ي�سمن ا�ستدامتها يف تقدمي خدماتها على
مدى اأكر فرتة ممكنة.
عدم ح�سول املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية
على اأي عوائد من ا�ستثماراتها يف روؤو���س اأموال
عدد من ال�سركات والبالغ قيمتها ( )1،73مليار
ريال وذلك من بداية م�ساهمة املوؤ�س�سة يف تلك
ال�سركات وحتى 2010/12/31م وكذلك
�سندوق تقاعد الداخلية مل يح�سل على اأي عائد
م��ن م�ساهمته يف امل�ست�سفى ال�سعودي الأمل��اين
البالغ قيمتها ( )1،35مليار ري��ال منذ تاريخ
امل�ساهمة يف عام 2004م.
ظهور وفورات يف البنود املرتبطة بتنفيذ الأن�سطة
الرئي�سية لبع�س الوحدات امل�ستقلة وال�سناديق
اخلا�سة ومببلغ ( )13،5مليار ري��ال وبن�سبة
( )% 21م��ن اإج�م��ايل التقديرات املعتمدة لهذه

البنود يف موازنات تلك الوحدات وال�سناديق والبالغة
( )63،85مليار ريال.
 .8ظ�ه��ور وف ��ورات يف ب�ن��ود اكت�ساب امل�ب��اين والآلت
واملعدات والأثاث واملكاتب للوحدات امل�ستقلة وامللحقة
وبع�س ال�سناديق اخلا�سة ومببلغ ( )3،58مليار
ري��ال وبن�سبة ( )% 68من التقديرات املعتمدة
لهذه البنود يف موازنات تلك الوحدات وال�سناديق
والبالغة ( )5،27مليار ريال.
 .9عدم قيام وزارتي الزراعة والري والرثوة ال�سمكية
بتنفيذ امل�ساريع الزراعية وال�سمكية املر�سود
اعتماداتها املالية يف موازنة �سندوق الت�سجيع
الزراعي وال�سمكي مببلغ وقدره ( )2،28مليار
ريال ياأتي ذلك يف الوقت الذي بلغت فيه تكلفة
امل�ساريع املتعرثة املمولة من قبل ال�سندوق مبلغ
( )2،3مليار ريال ولعدد ( )166م�سروع ًا.
 .10بلغ اإجمايل ما مت حتويله من ح�سابات �سناديق
ت�سجيع الإنتاج الزراعي وال�سمكي و�سيانة الطرق
ورعاية الن�سء وال�سباب والريا�سة اإىل ال�سلطة
املحلية خ��الل ع��ام 2010م مبلغ ()2،34
م�ل�ي��ار ري ��ال ومل ي�ق��ف اجل �ه��از ع�ل��ى م��ا ي�وؤك��د
ا�ستخدام املبلغ املذكور يف الأغرا�س التي اأن�سئت
من اأجلها ال�سناديق املذكورة.
 .11ع��دم قيام �سندوق تنمية امل �ه��ارات يف اإج��راء
امل�سوحات الالزمة على �سوق العمل للتعرف على
العمالة املاهرة الراغبة يف تنمية مهاراتها ورفع
كفاءتها الفنية ومبا يلبي احتياجات �سوق العمل
بالإ�سافة اإىل �سعف دور ال�سندوق الرقابي
والإ� �س��رايف على الرامج التدريبية املمولة من
قبله حيث يقت�سر دوره يف تلقي ملفات الرامج
التدريبية املقدمة له من ال�سركات واملوؤ�س�سات
العامة واخلا�سة لإعادة متويلها:
 .12ع ��دم ق �ي��ام � �س �ن��دوق رع��اي��ة وت �اأه �ي��ل املعاقني
با�ستغالل احتياطياته يف ا�ستثمارات منا�سبة
واآمنة تعود بالفائدة املبا�سرة على املعاقني وفق ًا
لن�س املادة ( )3من قانون اإن�سائه ،وقد ترتب
على ذل��ك تغطية ال�سندوق للعجز يف م��وارده
من تلك الحتياطيات وفقدان اإيراد �سنوي قدره
( )540مليون ري��ال وبن�سبة ( )% 19من
اإجمايل املوارد اجلارية لل�سندوق.
 .13اأ�سفرت نتائج مراجعة ح�سابات �سناديق النظافة
والتح�سني التي اأمكن للجهاز مراجعة ح�ساباتها
عن ما يلي:
أ .ال�ستمرار يف اإنفاق م��وارد و�سناديق النظافة
والتح�سني ومببالغ كبرية يف جمالت واأغرا�س
ل عالقة لها بالأهداف التي اأن�سئت من اأجلها
تلك ال�سناديق حيث بلغ اإجمايل ما مت اإنفاقه

على ه��ذا النحو خ��الل ع��ام 2010م مبلغ
( )1،33مليار ريال.
ب� .سعف الرقابة على حت�سيل اإي��رادات �سناديق
النظافة وع��دم و�سع الأ��س����س ال��الزم��ة حل�سر
وت�سنيف و�سبط م�سادر الإيرادات املختلفة مما
اأدى اإىل �سياع جزء كبري من امل��وارد امل�ستحقة
لها وع��دم حت�سيلها حيث بلغ اإج�م��ايل امل��وارد
ً
�سندوقا حتى
ال�غ��ري حم�سلة يف ع��دد ()14
2010/12/31م مبلغ ( )1،1مليار ريال.
ج .ا�ستمرار بع�س �سناديق النظافة بفر�س وحت�سيل
ر�سوم غري قانونية حتت م�سمى النظافة والتح�سني
خ��الف� ً�ا للر�سوم امل �ح��ددة ب��ال�ل��وائ��ح وال �ق��رارات
الناظمة حيث بلغ ما مت حت�سيله على هذا النحو
ً
�سندوقا خ��الل ع��ام 2010م مبلغ
يف ()13
( )271،4مليون ريال.
د .تراكم الأر��س��دة املدينة ل�سناديق النظافة لدى
الغري والتي متثل جزء كبري منها يف مدورات نقدية
لدى املتح�سلني من �سنوات �سابقة مل تتخذ اإدارات
ال�سناديق الإجراءات القانونية الالزمة ل�ستعادتها
وت��وري��ده��ا ح�ي��ث ب�ل��غ اإج� �م ��ايل اأر� �س��دت �ه��ا حتى
2010/12/31م مبلغ ( )2،59مليار ريال.
ه .تراكم اأر�سدة ال�سلف والعهد املدينة املن�سرفة
م��ن ح�سابات بع�س �سناديق النظافة والتي
يتم ترحيلها من �سنة اإىل اأخ��رى دون اتخاذ
الإج��راءات الالزمة ب�ساأنها حيث بلغ اإجمايل
م��ا مت ال��وق��وف عليه م��ن ت�ل��ك الأر�� �س ��دة حتى
2010/12/31م مبلغ ( )447مليون ريال.
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القانون رقــم ( )13لسنــة 2012م

بشـأن حق الحصول على المعلومات

في إطار سياسة مجلة الرقابة الهادفة إلى رفع مستوى الوعي الرقابي
بين منتسبي الجهاز وأثره في الوحدات المشمولة برقابة الجهاز تواصل
مجلة الرقابة نشر القوانين والتشريعات التي تصدر حديث ًا ،والتي لها صلة
بشكل مباشر أو غير مباشر بالعمل الرقابي للجهاز ،أو تلك التي لها عالقة
بصفة عامة بأعمال وأنشطة بعض أو كل الوحدات المشمولة برقابة الجهاز،
وذلك إيمانا منها بأهمية المتابعة واإللمام المستمر من قبل المراجعين
بمتطلبات العمل الرقابي ،ومواكبة أي مستجدات ذات طبيعة رقابية ..هذا
من جانب ،ومن جانب آخر ..العمل على تعميم الفائدة في أوساط الوحدات
المشمولة برقابة الجهاز أو لدى المهتمين( ،وفي هذا الشأن سبق للمجلة
نشر القانون رقم ( )32لسنة 2009م بشأن بشأن التدوير الوظيفي.
وفي هذا العدد يسر مجلة الرقابة أن تعيد نشر نص القانون رقم ()13
لسنة 2012م بشأن حق الحصول على المعلومات ،وهو على النحو التالي:

بــا�شــم ال�شعــب :
رئي�س اجلمهورية :
 بعد الإطالع على د�شتور اجلمهورية اليمينة . وبعد موافقة جمل�س النواب .(اأ�شدرنــــا القانـــون الآتي ن�شــــه):
الباب الأول

| الت�شمية والتعاريف والأهداف |
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الف�شل الأول
| الت�شمية والتعاريف |
مادة ( :)1ي�صمى هذا القانون قانون حق احل�صول على املعلومات .
مادة ( :)2لأغرا�ض تطبيق هذا القانون يق�صد بالألفاظ والعبارات
التالية املعاين املبينة قرين كل منها مامل يقت�ض �صياق الن�ض غري ذلك
:
اجلـــمـــهـــوريـــة  :اجلمهورية اليمنية .
الـعـدد |  | 28 - 27يونيــــو 2012م

املفو�س الــعــام:

املفو�ض العام للمعلومات .

املـــــــكـــــــتـــــــب :

مكتب املفو�ض العام للمعلومات .

اجلـــهة املعنية:

ال�صلطات الت�صريعية والتنفيذية والق�صائية
وال� � ��وزارات والأج� �ه ��زة وامل�وؤ��ص���ص��ات وامل�صالح
املركزية واملحلية ووحدات القطاع العام واملختلط
وكل جهة متول بطريقة جزئية اأو كلية من املوازنة
العامة للدولة.

املـــــعـــــلـــــومـــــة:

نظام املعلومات :

الـــــبـــــيـــــانـــــات
الــ�ــشــخــ�ــش ـ ّيــة:

تكلفة احل�شول
على املعلومات:

املــركــز الوطني
لــلــمــعــلــومــات :
الــــــالئــــــحــــــة:

الالئحة التنفيذية لهذا القانون .

الف�شل الثاين

| الأهـــــــــــــداف |
مادة ( :)3يهدف هذا القانون اإىل:
اأ .تاأمني وت�صهيل حق املواطن يف احل�صول على املعلومات دون اإبطاء
وتو�صيع قواعد ممار�صة احلقوق واحلريات.
ب .تعزيز مقومات ال�صفافية وتو�صيع فر�ض امل�صاركة الواعية وامل�صوؤولة.
ج .متكني املجتمع من تنمية قدراته لال�صتفادة املتزايدة من املعلومات.

الباب الثاين

| حرية احل�شول على املعلومات |

الف�شل الأول
| مبادئ احلق يف احل�شول على املعلومات |
مادة ( :)4احل�صول على املعلومات حق من حقوق املواطن الأ�صا�صية

الـعـدد |  | 28 - 27يونيــــو 2012م

قانون رقــم ( )13لسنــة 2012م بشـأن حق الحصول على المعلومات

املـــــــــــوظـــــــــــف
املــخــتـــــــــــ�ــس:

املوظف املعني من قبل اجلهة للنظر يف طلبات
احل�صول على املعلومات .
حقائق مدركة يف الوعي تتواجد معنوي ًا كقيم
معرفية ومادية يف �صكل اأرق��ام واأح��رف ور�صوم
و�صور واأ�صوات ويتم جمعها ومعاجلتها وحفظها
وتبادلها بو�صائط الكرتونية وورقية.
جمموعة من العنا�صر الب�صرية وامل��ادي��ة والفنية
والتنظيمية واملعرفية والتي تتفاعل فيما بينها
وتعمل ً
معا لتحقيق عمليات جمع البيانات واملعلومات
ومعاجلتها وحتليلها وحفظها وتبادلها ون�صرها على
النحو الذي يفي باحتياجات امل�صتفيدين .
معلومات ع��ن ف��رد م�ع� نّ�ني تتعلق ب�صاللة هذا
ال�ف��رد،اأو و�صعه الجتماعي �صرط اأن ل يجوز
الإدلء باملعلومات اخل��ا��ص��ة ب�ه��ذا ال �ف��رد اإل
مبوافقته ال�صريحة اأو مبوافقة اأحد اأقاربه يف
حالة وف��ات��ه م��ن ال��درج��ة الأوىل حتى الدرجة
الثالثة املبا�صرين .
هي الكلفة الفعلية املرتتبة على ت�صوير او ن�صخ
املعلومات املطلوبة ورقي ًا او الكرتوني ًا على اأن يتم
ا�صتثناء كلفة اأي وقت ي�صتغرقه املوظفون لرتتيب
هذه الن�صخ واإبرازها اأو نقلها.
الهيئة التي نّمت اإن�صاوؤها مبوجب القرار اجلمهوري
رقم ( )155ل�صنة 1995م.

وللمواطنني ممار�صة ه��ذا احل��ق يف ح��دود القانون ويجوز لالأجانب
احل�صول على املعلومات �صرط املعاملة باملثل .
مادة ( :)5يقدم طلب املعلومات مبا�صرة اإىل اجلهة املعنية باملعلومات
املطلوبة.
مادة ( :)6يكون احل�صول على املعلومات بطريقة مبا�صرة ملن يتقدم
بطلبها اأو غري مبا�صرة عن طريق الن�صر اأو بالطريقتني مع ًا.
مادة ( :)7لكل �صخ�ض طبيعي واعتباري حق التقدم بطلب احل�صول
على املعلومات ول يجوز اأن يرتتب على تقدمي هذا الطلب اأية م�صاءلة
قانونية.
الف�شل الثاين
| طلب احل�شول على املعلومات |
مادة ( :)8على كل جهة اأن تعني موظف ًا خمت�ص ًا باملعلومات على راأ�ض
وح��دة معلومات تكون ج��ز ًءا من مكونات النظام الوطني للمعلومات
وترتبط اإداريا ووظيفي ًا باجلهة املعنية التابعة لها ويتوىل:
أ .ال�صالحيات الالزمة للبحث والو�صول اإىل املعلومة املطلوبة.
ب.النظر يف طلبات احل�صول على املعلومات.
ج� .صيانة املعلومات واملحافظة عليها.
د .ن�صر الإج��راءات والنماذج بالطرق التي ت�صهل اإطالع امل�صتفيدين
عليها.
مادة ( :)9يجب على اجلهة اأن تقوم ب�صيانة املعلومات واملحافظة
عليها بحوزتها ب�صكل منظم وبرتتيب ي�صهل على املوظف املخت�ض عملية
ا�صتخراجها با�صتخدام التقنيات والربجميات والطرق الالزمة .
مــادة ( :)10على اجلهة اأن تنظم دورات تدريبية ملوظفيها تتعلق
باأهمية حق الط��الع ومتكني املواطن من ممار�صته  ،وكيفية حفظ
املعلومات وال�صبل الأف�صل والأ�صرع حلفظها وا�صتخراجها.
مادة ( :)11يجب على اجلهة و�صع اأدلة معلوماتية و ن�صر تقارير �صنوية
تت�صمن على الأقل ما يلي:
أ .معلومات اإدارية حول اآلية عمل اجلهة تت�صمن الأهداف والأن�صطة
وال��ربام��ج واحل�صابات اخلتامية ،واملعلومات املتعلقة مبجالت
اأن�صطتها الر�صمية ونتائج اأدائها لواجباتها الد�صتورية والقانونية.
ب.حت��دي��د الكيفية والأم ��اك ��ن ال�ت��ي يح�صل امل��واط �ن��ون فيها على
املعلومات ويقدمون اإليها الطلبات ويطلعون على الوثائق وي�صتلمون
وي�صتخرجون الن�صخ ويح�صلون على القرارات.
ج .فهر�ض بكل اأن��واع املعلومات التي تلزم اجلهة قانوني ًا بحفظها
و�صيانتها.
د .تقرير ًا حول طلبات احل�صول على املعلومات التي مت تلقيها والتي
مت تلبيتها والتي مت رف�صها واأ�صباب الرف�ض وطلبات التظلم املقدمة
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ومتو�صط عدد الأيام التي نّمت
ونتائجها والإجراءات املتعلقة بذلك ،نّ
خاللها ال نّرد على طلبات املعلومات.
ه .دليل بقوائم املو�صوعات التي يجب اأن تقوم اجل�ه��ات بن�صرها
ومواعيد وطرق ن�صرها.
و .اأي معلومات اإ�صافية اأخ��رى ي��رى املفو�ض ��ص��رورة ن�صرها وف ًقا
لأغرا�ض هذا القانون.
مادة ( :)12يجب تزويد املركز الوطني للمعلومات باملعلومات التي
تن�صر مبوجب املادة ( )11من هذا القانون وعلى كل من اجلهة
واملركز الوطني للمعلومات توفري ه��ذه املعلومات بو�صائل ورقية اأو
اإلكرتونية اإ نّما ب�صورة جمانية اأو باأ�صعار ل تتجاوز تكلفة احل�صول على
املعلومات.
مادة ( :)13ل يجوز توقيع اأي عقوبة جنائية على اأي موظف يديل
مبعلومات جلهة التحقيق املخت�صة حول خمالفات اأو انتهاكات خمالفة
لهذا القانون اأو �صاعد يف اأي حتقيق ب�صاأن هذه املخالفات والنتهاكات
كما ل يجوز م�صاءلته تاأديبي ًا من قبل اجلهة الإدارية التي يتبعها .
مــــادة ( :)14ي �ح��ق لأي م��وظ��ف خم�ت����ض ات �خ��ذ � �ص��ده اإج� ��راء
ع �ق��اب��ي وف� �ق� � ًا ل� �ل� �م ��ادة ( )13م ��ن ه� ��ذا ال� �ق ��ان ��ون اأن ي �ل �ج �اأ
اإىل الق�صاء لإن�صافه وتعوي�صه عما حلق به من �صرر .
مادة ( :)15يقدم طلب احل�صول على املعلومات خطي ًا وفق النموذج
املعد لهذا الغر�ض اإىل اجلهة التي يعتقد مقدنّم الطلب اأنها متتلك
املعلومة مت�صمن ًا ا�صم مقدم الطلب وعنوان اإقامته وموقع عمله ويجب
اأن يحتوي هذا الطلب على تفا�صيل كافية متكن املوظف املخت�ض من
ا�صتخراج املعلومة ويكون تقدمي طلب احل�صول على املعلومات عن
طريق الرتا�صل الإلكرتوين اأو املرا�صالت الربيدية اأو احل�صور املبا�صر
اإىل م�صدر احل�صول على املعلومات اأو املركز الوطني للمعلومات ويف
كل الأحوال يتم تقدمي الطلب على النموذج املعتمد لذلك.
مــادة ( :)16ي��راع��ى يف الإج� ��راءات وال�ن�م��اذج املنظمة للح�صول
على املعلومات تقدمي الت�صهيالت الإ�صافية املنا�صبة لالأميني وذوي
الحتياجات اخلا�صة.
مادة ( :)17على املوظف املخت�ض فور ت�صلمه الطلب اأن يعطي اإ�صعار
ا�صتالم ملن تقدم بالطلب يبني فيه تاريخ تقدمي الطلب ونوع املعلومة
والفرتة الالزمة للرد على الطلب املحدنّدة يف هذا القانون.
مادة ( :)18على املوظف املخت�ض الرد على الطلب خالل خم�صة ع�صر
يوم ًا من تاريخ تقدميه ،ويجوز للموظف متديد هذه الفرتة ملدة واحدة
ل تزيد عن خم�صة ع�صر يوم ًا اإذا كان الطلب يت�صمن عدد ًا كبري ًا من
املعلومات  ،اأو اأن الو�صول اإىل املعلومة ي�صتوجب منطق ًّيا اإ�صت�صارة
جهة اأخرى ،ويعترب عدم الرد خالل تلك الفرتة مبثابة رف�ض الطلب.
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وحيث يقت�صي هكذا متديد ،على املوظف املخت�ض تبليغ مقدنّم الطلب
خطيا بذلك ،خالل الفرتة الأ�صلية مُومتنح الأولوية للطلبات املقدنّمة من
ال�صحافيني والأ�صخا�ض الذين يقومون بجمع الأخبار وبوظائف ممن
يعملون خالل مهل زمنية معينة اأو يطلبون معلومات تتعلق مب�صائل مُتعنى
بال�صالح العام اأو بال�صاأن العام.
مادة ( :)19اأ .على املوظف املخت�ض اأن ميكن طالب املعلومات من
احل�ص� � � � � � ��ول عليها ويحدد له تكلفة ذلك ،عند القت�صاء ،يف حال
طلب الن�صخ .
ب .اإذا وجد املوظف املخت�ض اأن املعلومة املطلوبة يقع جزء منها حتت
بند ا�صتثناء واحد اأو اأكرث من ال�صتثناءات املحددة يف هذا القانون،
وهو ي�صتند اإىل هذا ال�صتثناء ،فعليه ت�صليم اجلزء غري امل�صتثنى
واإ�صعار مقدم الطلب خطيا اأن هناك ج��زء من املعلومة حجب
عنه ،حم نّددًا على وجه اخل�صو�ض وخط ًّيا ال�صتثناء املحدد يف هذا
القانون الذي ا�صتند اإليه املوظف املخت�ض حلجب املعلومة املطلوبة.
ج .اإذا قدم الطلب للح�صول على املعلومات وكانت املعلومات متوفرة
لدى امل�صدر بلغة اأخ��رى اأو ب�صكل خمتلف عما هو مطلوب ميكن
الكتفاء بت�صليمه املعلومات املطلوبة باللغة اأو ال�صكل اللذين تتوفر
فيهما طاملا يحتويان على املعلومات املطلوبة.
مادة ( :)20يجب على املوظف املخت�ض عند املوافقة على الطلب اأن
يقدم لطالب املعلومة املطلوبة كافة الوثائق التي حتتوي على املعلومة ً
ورقيا
الكرتونيا ً
ً
وفقا لل�صيغة التي تتوفر لدى اجلهة وكما هي مطلوبة من
اأو
مقدم الطلب.
مادة ( :)21يجوز للموظف املخت�ض اإحالة الطلب جلهة اأخرى بعد
اإ�صعار الطالب بذلك خالل الفرتة الزمنية الأ�صا�صية املحددة يف املادة
( )19من هذا القانون ،اإذا تبني له اأن عالقة تلك اجلهة باملعلومة
اأكرب ويف هذه احلالة يعترب الطلب وكاأنه قدم اإىل اجلهة التي اأحيل
اإليها يف الوقت الذي نّمت فيه تقدميه اإىل اجلهة الأخ��رى وفقا للمادة
( )19من هذا القانون.
مادة ( :)22اإذا مت رف�ض الطلب  ،ك نّل ًيا اأو جزئ ًّيا فعلى املوظف املخت�ض
اأن يبني يف ر د مكتوب ي�صلمه للطالب ال�صبب يف رف�ض الطلب ويجب اأن
ل يخرج ال�صبب عن :
اأ .اأن املعلومة لي�صت بحوزة اجلهة.
ب .اأن املعلومة املطلوبة تقع يف نطاق ا�صتثناء واح��د اأو اأك��رث من
ال�صتثناءات املحددة يف هذا القانون وعدم انطباق املادة ()27
على اأن يتم الإ�صارة اإىل ال�صتثناء  /ال�صتثناءات التي مت ال�صتناد
اإلي� � � � � � � � � ��ها .
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قانون رقــم ( )13لسنــة 2012م بشـأن حق الحصول على المعلومات

مادة ( :)23يف حالة عدم اقتناع مقدم الطلب بالقرار املتخذ ،يحق له م نّت�صلة بواجب اأو وظيفة اأو من�صب عام ي�صغله هذا الفرد.
عندئذ وف ًقا للمواد من ( )30اإىل ( )32من هذا القانون التظلم مادة ( :)26ل يجوز للموظف املخت�ض رف�ض الك�صف عن املعلومات
ٍ
لدى مكتب املف نّو�ض العام وله بعد ذلك اللجوء للق�صاء اإذا مل يقتنع الواردة يف املادة ( )25من هذا القانون اإذا :
بقرار مكتب املفو�ض العام.
اأ .كانت هذه املعلومة ل زالت بحوزة اجلهة وتعود لأكرث من ثالثني
�صن� � � � � � ��ة .
الف�شـــــل الثالث
ب� .صبق اأن كانت هذه املعلومات متاحة للجمهور.
| ال�شتثنـــــــــاءات |
مادة ( :)24مع مراعاة اأحكام املواد (/20 ،19، 4ب )27 ، 23،
الف�شل الرابع
من هذا القانون ،يجب على املوظف املخت�ض رف�ض اأي طلب للح�صول
| املفو�س العام للمعلومات |
على املعلومات اإذا كانت حتتوي على :
مادة ( :)27ين�صاأ مبوجب اأحكام هذا القانون مكتب للمفو�ض العام
أ .تفا�صيل ع��ن الأ�صلحة والتكتيكات الدفاعية والإ�صرتاتيجيات للمعلومات يتمتع بال�صخ�صية العتبارية وال�صتقالل الالزم ملمار�صة
والقوات الع�صكرية ال�صرية اأو العمليات الع�صكرية التي تهدف اإىل اأعماله ويخ�ص�ض للمكتب موازنة م�صتقلة �صمن املوازنة العامة للدولة .
حماية الوطن؛
مادة ( :)28يهدف املكتب اإىل �صمان تنفيذ اأحكام هذا القانون وحتقيق
ب.امل�صائل ال�صرية املتعلقة بال�صيا�صة اخلارجية املخ�ص�صة لل�صوؤون الأهداف املرجوة منه ،وله يف �صبيل ذلك ممار�صة الواجبات وال�صالحيات
الدفاعية والتحالفات الع�صكرية.
الت � � � � � ��الية:
ج .املعلومة املتبادلة مع دولة اأخرى مت التفاق معها على اإبقاء املعلومة أ .و�صع وتنظيم الربامج واخلطط وال�صيا�صات اخلا�صة مبمار�صة
�صرية قبل تبادل اأو منح هذه املعلومة.
الفرد حلقه يف احل�صول والطالع على املعلومات.
د .املعلومة التي من �صاأن الإف�صاح عنها الت�صبب ب�صرر ج�صيم وبقاوؤها ب.تثقيف امل��واط��ن ورف��ع الوعي لديه ح��ول اأهمية احل��ق يف الإط��الع
حمجوبة ي�صاعد على:
واحل�صول على املعلومات.
 .1منع جرمية اأو اكت�صافها .2 .اعتقال اأو حماكمة جناة .3 .اإدارة ج .امل�صاهمة يف تدريب املوظفني وامل�صئولني يف اجلهات على كيفية
العدال� � ��ة .
واأهمية متكني الفرد من احل�صول على املعلومات.
ه .املعلومات التي من �صاأن الإف�صاح عنها اأن ت�وؤدنّي اإىل الك�صف عن د .ر�صد املخالفات ون�صر التقارير والدرا�صات التي تت�صمن معوقات
هوية م�صدر �صري للمعلومات قطع له نّ
موظفو اإنفاذ القانون عهدًا ممار�صة احلق يف الطالع وكيفية التغلب عليها .
باملحافظة على �صريته.
ه .و�صع منوذج موحد لطلبات احل�صول على املعلومات من اجلهات
و .املعلومات الإلكرتونية التي يت�صبب الإف���ص��اح عنها يف اخ��رتاق املعنية .
ال�صبكات املحمية والتجهيزات ويعر�صها للمحو اأو ال�صرقة .
مادة ( :)29يعترب املكتب جهة تظلم لكل من :
ز .املعلومات ذات الطبيعة التجارية اأو املالية اأو القت�صادية اأو أ .رف�ض طلبه باحل�صول على املعلومات
ال�صناعية اأو الأبحاث العلمية اأو التقنية التي يوؤدي الك�صف عنها اإىل ب.مت فر�ض ر�صوم مرتفعة على طلبه تتجاوز تلك املقرة يف هذا القانون.
الإخالل بحق املوؤلف وامللكية الفكرية اأو باملناف�صة العادلة وامل�صروعة ج .مت متديد الفرتة الزمنية الالزمة لالإجابة على طلبه ب�صكل خمالف
اأو التي توؤدي اإىل ربح اأو خ�صارة غري م�صروعني لأي �صخ�ض اأو �صركة .لأحكام املادة ( )19من هذا القانون.
مادة ( :)25مع مراعاة اأحكام امل��واد ( /20 ، 19 ،4ب  ) 23 ،د .متت اإحالة طلبه اإىل اأكرث من جهة دون املوافقة عليه.
من هذا القانون ،على املوظف املخت�ض رف�ض اأي طلب ح�صول على ه .اأية حالت اأخرى يقبلها املفو�ض العام للمعلومات .
املعلومات اإذا كانت هذه املعلومات حتتوي على :
مادة ( :)30يجب تقدمي التظلم اإىل املكتب خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ
اأ .املعلومات التي من املتو نّقع يف حال الإف�صاح عنها  ،تعري�ض حياة ا�صتالم مقدنّم الطلب لرف�ض الطلب.
فرد ما اأو �صالمته اجل�صدية للخطر.
مادة ( :)31على املكتب الإجابة على التظلم يف مدة ل تتجاوز ثالثون
ب .البيانات ال�صخ�صية ،التي من �صاأن الإف�صاح عنها اأن ي�صكل انتهاكا يوم ًا من تاريخ تقدميه اإليه ويتوجب على املكتب فور ا�صتالمه التظلم
غري منطقيا خل�صو�صيات الفرد ،ما مل تكن البيانات ال�صخ�صية توجيه خطاب للموظف املخت�ض يف اجلهة التي رف�صت طلب احل�صول

63

معاييــــــر
64

على املعلومات يعلمه بالتظلم ويح�صل منه على ن�صخة عن الأ�صباب التي
حددها املوظف املخت�ض للرف�ض .و على املفو�ض العام الذي يت�صرف
كحكم م�صتقل اأن يقرر ما اإذا كان رف�ض الإف�صاح قانون نّيا ،اأم ل ومن ثم
اإلزام اجلهة بوجوب تلبية الطلب خالل �صبعة اأيام من �صدور قراره .
مادة ( :)32يجوز ملقدنّم الطلب الذي رف�ض طلبه من مكتب املفو�ض
العام اأن يتقدنّم اإىل املحكمة املخت�صة مكاني ًا على اأن تنظر فيه وت�صدر
حكمها ب�صفة ال�صتعجال خالل فرتة ل تتجاوز ثالثني يوم ًا ،ويعترب
احلكم البتدائي نهائي ًا وواجب النفاذ اأمام اجلهة خالل فرتة ل تتجاوز
�صبعة اأيام ،اأما يف حالة رف�ض الدعوى يجوز ل�صاحب الطلب التقدم
بال�صتئناف خالل املدة املحددة قانون ًا .
مادة ( :)33يرتاأ�ض املكتب مفو�ض عام للمعلومات بدرجة وزير يعني
بقرار من رئي�ض اجلمهورية ويتوىل رئا�صة املكتب ملدة اأربع �صنوات قابلة
للتجديد ملرة واحدة فقط.
مادة ( :)34ي�صرتط يف املفو�ض العام ال�صروط التالية :
أ .اأن يكون ميني اجلن�صية.
ب.اأن ل يقل عمره عن اأربعني �صنة.
ج .اأن يكون حا�ص ًال على موؤهل جامعي يف نظم املعلومات على الأقل.
د .اأن يكون م�صتقيم اخللق وال�صلوك وموؤدي ًا للفرائ�ض الإ�صالمية واأن
ل يكون قد �صدر �صده حكم ق�صائي بات يف ق�صية خملة بال�صرف
والأمانة ما مل يكن قد رد اإليه اعتباره.
ه .اأن تكون له خربة اإدارية ل تقل عن خم�ض �صنوات .
مادة ( :)35يتوىل املفو�ض العام متابعة واإ�صدار القرارات بخ�صو�ض
التظلمات املقدمة للمكتب وتعيني موظفي املكتب وو�صع نظام خا�ض
بهم تطبيقا لأحكام هذا القانون .
مادة ( :)36يكون ملكتب املفو�ض العام هيكل اإداري وفني تبينه الالئحة
التنفيذية لهذا القانون.
مادة ( :)37على املفو�ض العام للمعلومات اأن يتفرغ لعمله يف املكتب ول
يجوز له اأثناء توليه وظيفته اأن يقوم باأي عمل اأو ي�صغل من�صب اأو وظيفة
اأخرى �صواء باأجر اأو بدون اأجر.
مادة ( :)38تنتهي خدمات املفو�ض العام يف احلالت التالية :
اأ .اإذا حكم عليه بجناية اأو بجنحة خملة بال�صرف والأمانة .
ب .اإذا مار�ض اأعمال اأية وظيفة اأو من�صب اأخر .
ج .يف حالة وفاة املفو�ض العام .
مادة ( :)39يف حال �صرف املفو�ض العام من اخلدمة مبوجب املادة
( )38من هذا القانون يقوم رئي�ض اجلمهورية بتعيني مفو�ض عام
اآخر خالل (ثالثني يوم َا) من هذا ال�صرف وفق َا لأحكام هذا القانون.
مادة ( :)40تعترب التو�صيات والقرارات ال�صادرة عن املفو�ض العام
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املرتبطة مبهامه وفق ًا لأحكام هذا القانون ملزمة لكافة اجلهات .
مادة ( :)41لأغرا�ض تنفيذ املفو�ض العام ملهامه فاأنه يتمتع بال�صالحيات
الت� � � � � � � � � ��الية:
اأ .احل�صول على تقارير دورية من اجلهات املحددة يف هذا القانون
بنا ًء على طلبه.
ب .حق الدخول اإىل اأية موؤ�ص�صة عامة والتفتي�ض يف �صجالتها واأوراقها
واأية ثبوتات لها �صلة باملعلومات املطلوبة.
ج .التحقيق مع اأي موظف على اإنفراد بغية الو�صول اإىل املعلومات
املطلوبة .
د .التحقيق مع كل من اأخفى اأو اأتلف املعلومات اأو عدل املعلومات ب�صكل
خمالف حلقيقتها بق�صد التهرب من تقدميها لطالبيها.
ه .طلب اإي�صاحات خطية من كبار م�صئويل الدولة كالوزراء ومن يف
حكمهم عن �صبب حجبهم املعلومات اإذا كان هذا احلجب نتيجة
اأوامر �صدرت عنهم مبا�صرة  ،وميلك املفو�ض العام يف هذه احلالة
وعند عدم اقتناعه بالتربيرات املقدمة اأن يتقدم بتقرير اإىل جمل�ض
النواب لتخاذ الإجراءات املنا�صبة.
و .اإ�صدار القرارات والتو�صيات اإىل اجلهات فيما يتعلق بتطبيق اأحكام
هذا القانون.
مادة ( :)42يجب على املفو�ض العام تقدمي تقارير دوري��ة كل اأربعة
اأ�صهر وكلما دعت احلاجة لذلك اإىل كل من رئي�ض اجلمهورية ،جمل�ض
النواب ،جمل�ض الوزراء  ،ويجب اأن حتتوي هذه التقارير على :
اأ .حالت المتناع غري املربر عن تقدمي املعلومات.
ب .الإ�صكالت التنفيذية التي تواجهه يف تنفيذ مهامه.
ج .اأعمال واأن�صطة املكتب املتعلقة بحق احل�صول على املعلومات.
د .اأية موا�صيع اأخرى يرى املفو�ض العام اأنها منا�صبة.
مادة ( :)43يكون املقر الرئي�صي للمكتب يف العا�صمة �صنعاء وله اأن
ين�صئ فروع ًا يف اأمانة العا�صمة واملحافظات الأخرى .

الباب الثالث

| حماية املعلومات |

مادة ( :)44حتتفظ كل جهة مبخزون احتياطي اآمن مت�صمن ًا ن�صخ ًا
لكل ما لديها من معلومات تت�صل باخت�صا�صاتها واأن�صطتها الر�صمية،
ويراعى يف ذلك اإدخ��ال الو�صائل والآليات احلديثة حلفظ املعلومات
للتقليل من حيز و اأماكن الأر�صفة وا�صتخدام الفهر�صة احلديثة التي
ت�صهل عملية احل�صول على املعلومات .
مادة ( :)45ل يجوز الدفع بق�صور اأو غياب اأنظمة اأمنية املعلومات لتربير
القيام بفعل غري م�صروع يكون من �صاأنه اإحلاق ال�صرر باملعلومات.

الباب الرابع

| حماية اخل�شو�شية |

مادة ( :)50ل يجوز لأي جهة جمع اأو معاجلة اأو حفظ اأو ا�صتخدام
البيانات ال�صخ�صية للمواطن  ،خالف ًا للد�صتور والقوانني النافذة.
مادة ( :)51يكون جمع ومعاجلة وحفظ وا�صتخدام اأي جهة للبيانات
ال�صخ�صية يف ح��دود ما يت�صل بالخت�صا�صات واملهام الر�صمية
لهذه اجلهة املخولة بذلك ومبا يعد �صروري ًا لقيامها باخت�صا�صاتها
ومهامها تلك.
مادة ( :)52مبراعاة املواد ( )54( ،)26ل يجوز للجهة التي حتتفظ
ببيانات �صخ�صية ن�صر هذه البيانات ال�صخ�صية اأو اإعطائها لطرف
ثالث اإل مبوافقة كتابية ممن تخ�صه هذه البيانات.
مادة ( :)53ل يجوز تقدمي بيانات �صخ�صية لأي دولة اأو جهة خارجية
اأخرى ل تتوفر لديها �صمانات قانونية مماثلة حلماية اخل�صو�صية.
مادة ( :)54ل يجوز لأي جهة ا�صتخدام البيانات ال�صخ�صية يف غري
الأغرا�ض التي جمعت من اأجلها.
مادة ( :)55على كل جهة جتمع وحتتفظ ببيانات �صخ�صية اأن تتبع
النظم والإجراءات التي توؤمن نظم حتديث البيانات ال�صخ�صية وعلى
من تخ�صه هذه البيانات تقدمي كل ما يعد �صروري ًا لتحديثها.
مادة ( :)56كل جهة حتتفظ ببيانات �صخ�صية تكون م�صئولة م�صوؤولية تامة
عن حماية هذه البيانات وعليها و�صع بيان معتمد للخ�صو�صية يبني نظم
واإجراءات التعامل مع �صرية البيانات ال�صخ�صية ويكون متاح لالإطالع.
مادة ( :)57كل من يقدم بيانات �صخ�صية خا�صة به يحق له الإطالع
على تلك البيانات التي تقدم بها وله ان يتحقق من �صالمتها اأو اأن
يتقدم مبعلومات اإ�صافية لت�صحيحها اأو لتحديثها .

| املخالفات واجلزاءات |

مادة ( :)58يعاقب باحلب�ض مدة ل تزيد عن �صنة اأو بغرامة مالية ل
تقل عن مائة وخم�صني األف ريال كل من حجب معلومات واجبة الإطالع
وب�صكل متع نّمد مبوجب اأحكام هذا القانون.
مادة ( :)59يعاقب باحلب�ض مدة ل تقل عن ثالثة اأ�صهر ول تزيد عن
�صنة اأو بغرامة مالية ل تقل عن مائة وخم�صني األف ريال كل من اأعطى
معلومات بغر�ض ت�صليل مقدم الطلب .
مادة ( :)60يعاقب باحلب�ض مدة ل تقل عن ثالثة اأ�صهر اأو بغرامة مالية
ل تقل عن مائة وخم�صني األف ريال كل موظف خالف وب�صكل متعمد
اأحكام املواد (، 27 ، 26 ، 25 ، 23 ، 22 ،21 ، 20 ،19 ، 18
 )58 ، 55 ، 54 ، 53 ، 52 ، 51من هذا القانون .
مادة ( :)61يعاقب باحلب�ض مدة ل تقل عن �صنتني اأو بغرامة مالية ل
تقل عن خم�صمائة األف ريال كل من خالف وب�صكل متعمد اأحكام املادة
( )11من هذا القانون .

الباب ال�شاد�س

| اأحكام عامة وختامية |

قانون رقــم ( )13لسنــة 2012م بشـأن حق الحصول على المعلومات

مادة ( :)46ين�صاأ �صمن وحدة املعلومات يف كل جهة م�صتوى اإداري
منا�صب يخت�ض بالإ�صراف والرقابة على تطبيق معايري اأمنية املعلومات
لدى اجلهات.
مادة ( :)47كل نظام من اأنظمة املعلومات امل�صتخدمة لدى اجلهات
يجب اأن تتوفر فيه القدرة على التحقق واإثبات م�صوؤولية الت�صرفات
يف اإدخال ومعاجلة وحفظ وا�صرتجاع املعلومات والو�صول للنظام وكل
البيانات املوجودة فيه.
مــادة ( :)48كافة النظم والربجميات التطبيقية التي يتم اإدخالها
وبناوؤها وا�صتخدامها لدى اجلهات يجب اأن تتوافر فيها املعايري الأمنية
التي ت�صمن موثوقيتها و�صالمة انتظام ت�صغيلها ،ويجب تطوير هذه
املعايري الأمنية بانتظام ،ويف الوقت املنا�صب.
مــادة ( :)49على كافة اجلهات و�صع وتطبيق القواعد والإج��راءات
الإدارية والفنية والفيزيائية الكافية حلماية نظم و�صبكات املعلومات
لديها وتاأمني ا�صتمرارية وانتظام ت�صغيلها.

الباب اخلام�س

مادة ( :)62املركز الوطني للمعلومات هو جهة من اجلهات التي تخت�ض
بجمع املعلومات وحتليلها واملحافظة عليها وتقدميها عند الطلب  ،وفق ًا
لأحكام هذا القانون .
مادة ( :)63يجب على اأي جهة توفري املعلومات ،عدا البيانات ال�صخ�صية،
للمركز الوطني للمعلومات ويجوز تقدمي طلب بهذه املعلومات اإىل تلك اجلهة
و/اأو املركز الوطني للمعلومات ول يحق للجهة تربير ع��دم الإف�صاح عن
املعلومات مبوجب هذا القانون بحجة اأن املعلومات قد نّمت اأو يجري تقدميها اأو
اإحالتها للمركز الوطني للمعلومات.
مادة ( :)64يلغى كل حكم يتعار�ض مع اأحكام هذا القانون.
مادة ( :)65ت�صدر الالئحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئي�ض
اجلمهورية بعد عر�ض املفو�ض العام خالل مدة ل تزيد عن �صتة اأ�صهر
من تاريخ اإ�صدار هذا القانون .
مادة( :)66يعمل بهذا القانون من تاريخ �صدوره وين�صر يف اجلريدة
الر�صمية.
�شدر برئا�شة اجلمهورية ب�شنعاء
بتاريخ 1433/ /هـ
2012/م
املوافق /

عبد ربه من�شور هــــادي
رئي ���ض اجلمهوري � ��ة
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مو�سوعية وذات م�سداقية عالية اإىل رئي�ص
مقـــــــدمة
دي��وان الرقابة املالية والإداري���ة هيئة رقابية ال�سلطة الفل�سطينية واإىل املجل�ص الت�سريعي
د�ستورية اأن�سئ مبوجب اأحكام القانون الأ�سا�سي وجمل�ص الوزراء.
الفل�سطيني عم ًال باأحكام امل��ادة ( )96منه،
وينظم اأعماله القانون اخلا�ص به رقم ( )15القيم الجوهرية للديوان
ل�سنة 2004م ،وله موازنة خا�سة �سمن املوازنة النزاهة ،ال�سفافية ،ال�ستقاللية ،التعاون،
العامة لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،ويتمتع املهنية ،التجديد.
بال�سخ�سية العتبارية امل�ستقلة والأهلية القانونية
أهداف الديوان
الكاملة ملمار�سة الأعمال التي كلف بها.
ويعترب دي��وان الرقابة املالية والإداري ��ة ح�سب •دي ��وان رق��اب��ة ق��وي وم�ستقل يعمل مبنهجية
القانون ،اجلهاز الأعلى للرقابة يف فل�سطني ،وهو ومعايري مهني
ع�سو يف املنظمة العربية لالأجهزة العليا للرقابة •التميز املوؤ�س�سي و�سبط اجلودة
التركيب النوعي
املالية واملحا�سبة «الرابو�ساي» التي ت�سم كافة •تقارير رقابية مهنية وذات م�سداقية وجودة عالية
للعاملين بالديوان
الأجهزة العربية العليا للرقابة ،كما اأنه ميتلك •تب� ��ادل اخل���ربات وامل �ع��رف��ة وت�ع��زي��ز الثقة ميتلك الديوان ثروة ب�سرية على م�ستوى عال من
الكفاءة والتخ�س�ص ،ويبلغ عدد موظفي الديوان
عالقات وا�سعة مع املنظمات اإلقليمية والدولية بالرقابة والتدقيق
ومع الكثري من الأجهزة الرقابية يف دول العامل.
حتى نهاية ( )148( )2010موظ ًفا ،كما ياأمل
التشريعات المعمول بها الديوان زيادة القوى العاملة فيه لي�ستطيع ممار�سة
رؤية الديوان
ي�ستند الديوان يف عمله اإىل مرتكزات �سلبة كفلها مهامه واخت�سا�ساته على الوجه املطلوب.
دي ��وان ال��رق��اب��ة املالية والإداري� ��ة ج�ه��از رقابي له القانون ،ب��د ًءا من قانونه رقم ( )15ل�سنة
آلية تعيين
مهني وق��وي يتمتع بال�ستقاللية الكاملة ي�سهم  2004م بالإ�سافة اإىل جميع القوانني والأنظمة
رئيس الديوان ونائبه
يف حت�سني الأداء وتعزيز ال�سفافية وامل�ساءلة والتعليمات ال�سائدة يف فل�سطني.
وحماربة الف�ساد يف اإدارة املال العام.
ك �م��ا ي���س�ت�ن��د ال���دي���وان يف ع �م �ل��ه ع �ل��ى جميع يعني رئي�ص ال��دي��وان بقرار من رئي�ص ال�سلطة
الإ�سدارات والن�سرات والتوجيهات التي ت�سدرها الوطنية بناء على تر�سيح من جمل�ص ال��وزراء،
رسالة الديوان
املنظمة الدولية لالأجهزة العليا للرقابة املالية وبعد امل�سادقة على تعيينه بالأغلبية املطلقة
حتقيق رقابة فعالة على الأم ��وال العامة وفق واملحا�سبة «النتو�ساي» وباقي املنظمات الدولية للمجل�ص الت�سريعي طبقا للمادة الرابعة الفقرة
امل �م��ار� �س��ات امل�ه�ن�ي��ة ال�ف���س�ل��ى ورف���ع ت�ق��اري��ر املهنية الأخرى.
الأوىل من قانون الديوان ،كما يعني نائب الرئي�ص
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واملدير العام بقرار من جمل�ص ال��وزراء برت�سيح
من رئي�ص الديوان طبقا للمادة الرابعة الفقرتني
الثانية والثالثة من القانون.
كما ان مدة رئا�سة الديوان حمددة ل�سبع �سنوات
ل�ف��رتة واح ��دة فقط غ��ري قابلة للتجديد طبقا
للمادة العا�سرة من القانون.
يتمتع رئي�ص ال��دي��وان ونائبه وامل��دي��ر العام وموظفو
الديوان باحل�سانة عن ما يقومون به من اأعمال تتعلق
بتنفيذ مهامهم طبقا للمادة احلادية ع�سر من القانون.
ويت�سكل الديوان من الرئي�ص والنائب واملدير العام وعدد
من املديرين وامل�ست�سارين واخلرباء واملفت�سني والفنيني
واملوظفني الداريني ،وذلك ً
وفقا للهيكل الوظيفي وجدول
ت�سكيالت الوظائف املعتمد من املجل�ص الت�سريعي طبقا
كاف
للمادة ( )13من القانون ،وي�سم ال��دي��وان ع��دد ٍ
ومنا�سب من التخ�س�سات الفنية الالزمة مثل القت�ساد،
اإدارة الأعمال،املحا�سبة ،القانون ،الهند�سة ،الطب.

عالقة الديوان مع السلطة
التنفيذية والتشريعية

يقدم رئي�ص ال��دي��وان لكل م��ن رئي�ص ال�سلطة
الوطنية واملجل�ص الت�سريعي وجمل�ص ال��وزراء
ت �ق��ري��ر ًا ��س�ن��وي� ًا اأو ع�ن��د ال�ط�ل��ب ع��ن اأع�م��ال��ه
وم��الح�ظ��ات��ه وع�ل�ي��ه اأن ي ��زود رئ�ي����ص ال�سلطة
الوطنية واملجل�ص الت�سريعي وجمل�ص ال��وزراء
باأية بيانات اأو معلومات اأو درا�سات اأو اأبحاث
يطلبونها منه والقيام باأي عمل اآخر يعهد به اإليه
من اأي منهم ،وين�سر التقرير ال�سنوي للديوان يف
اجلريدة الر�سمية.

المهام الرقابية التي
يمارسها الديوان

ميار�ص الديوان اأنواع الرقابة التالية:
•الرقابة املالية ب�سقيها املحا�سبي والن�ظامي.

•الرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ اخلطة.
•الرق � ��ابة القانونية وتقييم الأو�ساع القانونية والتنظيمية.

النشاط اإلقليمي
والدولي للديوان

ي ّت�سم ن���س��اط ال��دي��وان ع�ل��ى ك��اف��ة الأ��س�ع��دة
باحليوية والن�ساط ومتتد عالقاته على امل�ستوى
الثنائي وعلى امل�ستوى الإقليمي والدويل وذلك
على النحو التايل:
• ّ
املنظمة الدولية لالأجهزة العليا لل ّرقابة املالية
واملحا�سبة () INTOSAI
•املنظمة العرب ّية لالأجهزة العليا للرقابة املال ّية
واملحا�سبة ()ARABOSAI
•املنظمة الأ�سيوية لالأجهزة العليا لل ّرقابة املالية
و املحا�سبة ()ASOSAI
الـعـدد |  | 28 - 27يونيــــو 2012م

67

رقابية
الرقابة
وأجهزة
مجتمع
منظمات

ﺗﺘﻘـــﺪﻡ
ﺃﺳــﺮﺓ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺠـــﻠﺔ ﺍﻟﺮﻗــﺎﺑﺔ
ﺑﺄﺻﺪﻕ ﺍﻟﺘﻬﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺘﺒﺮﻳﻜﺎﺕ




     



ﺗﺘﻘـــﺪﻡ
ﺃﺳــﺮﺓ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺠـــﻠﺔ ﺍﻟﺮﻗــﺎﺑﺔ
ﺍﻟﺘﻬﺎﻧﻲﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ
ﺑﺄﺻﺪﻕﻟﻪ ﺩﻭﺍﻡ
ﻣﺘﻤﻨﻴﻦ
ﻭﺍﻟﺘﺒﺮﻳﻜﺎﺕ





  



ﺗﺘﻘـــﺪﻡ
ﺃﺳــﺮﺓ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺠـــﻠﺔ ﺍﻟﺮﻗــﺎﺑﺔ
ﺑﺄﺻﺪﻕ ﺍﻟﺘﻬﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺘﺒﺮﻳﻜﺎﺕ




  



68
م2012  | يونيــــو28 - 27 | الـعـدد

وأوائــــــل
رواد
المالية واإلدارية بدولة فلسطين
ديوان الرقابة

من أوائل قيادات الجهاز
أحمد محمد محمد االرياني
تاريخ الميالد:
1945
الحالة االجتماعية:
متزوج وأب ألربعة أوالد
توفى في العام 2001م
المستوى التعليمي:
بكالوريو�ص اقت�ساد وعلوم �سيا�سية -جامعة القاهرة.
المناصب التي تبوءها:
اإلتحق للعمل يف وزارة اخلارجية عام1970م
و�سغل الوظائف التالية:
•قن�سل يف �سفارة اليمن يف دم�سق1978م.
•مدير الدائرة ال�سيا�سية يف وزارة اخلارجية 1978م.
•وكيل اول وزارة اخلارجية 1983/1/4م.
•رئي�ص اجل�ه��از امل��رك��زي للرقابة واملحا�سبة
2001/8/28 - 1989/9/2م.
الدورات والمؤتمرات التي
شارك فيها:
خ��الل عمله يف وزارة اخلارجية واجل�ه��از املركزي
للرقابة واملحا�سبة ..مثل اليمن يف عدم موؤمترات،
ن��ورد اهم امل�وؤمت��رات اثناء توليه العمل يف اجلهاز،

وذلك كما يلي:
•موؤمترات املجموعة العربية لالأجهزة العليا للرقابة
املالية واملحا�سبة.
•املوؤمترات الدولية ملنظمة ال�سو�ساي يف (الهند،
بكني ،جاكرتا).
•موؤمترات املحت�سب ال�سيوي يف (باك�ستان ،طهران).
•بالإ�سافة اىل زيارته للعديد من الجهزة العربية
ال�سقيقة وال�سديقة خالل فرتة توليه قيادة اجلهاز،
بغر�ص بحث جم��الت ال�ت�ع��اون وال�ت��ي اث�م��رت عن
امل�ساركة يف برامج الزمالت 2001م التي نظمتها
بع�ص الجهزة ،منها :اجلهاز الكندي والمريكي.
•ك�م��ا اث �م��رت ع��ن تنفيذ م���س��روع ال �ت �ع��اون اليمني
الهولندي بالتعاون م��ع الربنامج المن��ائ��ي ل�الأمم
املتحدة واحلكومة الهولندية ،والتي ترتب عليه حتقيق
العديد من التطورات املهنية يف اجلهاز ،اهمها:
•الدليل الرقابي ال�سامل ،واملرا�سد التف�سيلية
للدليل ،والذي اعد وفق اف�سل املمار�سات املهنية.

•اع���داد ال��ربن��ام��ج ال�ت��دري�ب��ي ال�ت�اأه�ي�ل��ي (مهني
اأ�سا�سي).
كما كان له العديد من املنجزات التي اأدت اىل تطوير
اداء اجلهاز ،ومنها:
•تاأ�سي�ص تقنية املعلومات (ادخال تقنية املعلومات
اىل اجلهاز).
•الهتمام بالتطوير التنظيمي للجهاز ،وادارة عملية
التغيري يف اجلهاز من خالل العداد والتهيئة مل�سروع
اول خطة ا�سرتاتيجية للجهاز على ا�سا�ص امل�ساركة مع
جميع الطراف ذات العالقة وبدعم م�سروع التعاون
اليمني الملاين (� )gtzسابقا ( )gizحاليا.
•موؤ�س�ص املبنى الرئي�سي للجهاز امل��رك��زي للرقابة
واملحا�سبة ومباين عدد من فرع اجلهاز باملحافظات.
•اجناز قانون اجلهاز ،ونتج عنه تطوير اداء اجلهاز
وحتقيق ال�ع��دي��د م��ن املكا�سب ملوظفي اجلهاز
وتعزيز ا�ستقالليته.
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أضـــواء

اإلدارة العامة للتعاون الفني
اإعداد :الإدارة العامة للتعاون الفني

أنشئت اإلدارة العامة للتعاون (التعاون الدولي) الفني بموجب قرار رئيس الجهاز رقم ()8
لسنة 2004م وتعديالته حيث رأت قيادة الجهاز ممثلة بالدكتور  /عبد اهلل عبد اهلل السنفي
– رئيس الجهاز فصل وظيفة التدريب عن العالقات الدولية والتعاون الفني بهدف إعطاء
كل وظيفة الرعاية واالهتمام المطلوبين.
لذلك فقد �سدر قرار رئي�ص اجلهاز باإن�ساء الإدارة العامة
للتعاون الفني للقيام مبهام وظيفتي العالقات الدولية
بغر�ص التعاون والتوا�سل مع املنظمات العربية والإقليمية
والدولية وك��ذا التن�سيق مع اجلهات املانحة لأغرا�ص
حتقيق التعاون الهادف اإىل التطوير املوؤ�س�سي للجهاز فنيا
ومهنيا ،ومبوجب هذا القرار با�سرت الإدارة اأعمالها ومت
تعيني الأخ /اأحمد قائد ال�سيباين مدير ًا عام ًا لهذه الإدارة
وعدد من الأع�ساء الفنيني مل�ساعدته.

الهيكل التنظيمي لإلدارة:
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يراأ�ص الإدارة مدير عام وله ثالثة نواب وتتكون الإدارة
العامة من اأربع اإدارات وهي:
•اإدارة ال�ت�ع��اون م��ع اأج �ه��زة ال��رق��اب��ة العليا ال�سقيقة
وال�سديقة .
•اإدارة التعاون الفني مع املنظمات العربية والإقليمية
والدولية .
•اإدارة ال�ت�ع��اون م��ع �سناديق وم�ساريع التعاون
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المهام واالختصاصات

والدعم الفني .
.
ال�سكرتارية
•اإدارة
تتمثل اأهم الخت�سا�سات و املهام التي انيطت ب��الإدارة
ً
•ويبلغ عدد موظفي الإدارة حاليا ( )15موظفا يحملون
العامة بالآتي:
تخ�س�سات خمتلفة اإدارية ومهنية وفنية وتقنية.
 .1الت�سال بالأجهزة الرقابية ال�سقيقة وال�سديقة
واملنظمات وال�سناديق الإقليمية الدولية وبيوت
األهداف والغايات
اخلربة املهنية مبا يخدم اأهداف اجلهاز .
تهدف الإدارة العامة اإىل حتقيق ما يلي:
 .2التن�سيق ل�ل�م���س��ارك��ة يف امل� �وؤمت ��رات و ال��ربام��ج
 .1الإ�سهام يف حتقيق اأهداف اجلهاز وتنفيذ �سيا�سته
التدريبية والندوات والدرا�سات واللقاءات وور�ص
وبراجمه يف جمال التعاون اخلارجي فني ًا ومهني ًا
العمل الدولية لال�ستفادة من التجارب يف جمالت
 .2تعزيز التن�سيق وتنمية ع��الق��ات ال�ت�ع��اون ب��ني اجلهاز
العمل الرقابي مبا من �ساأنه تنمية التعاون الفني
والأجهزة النظرية يف الدول ال�سقيقة وال�سديقة والهيئات
اخلارجي للجهاز .
واملنظمات وال�سناديق العربية والإقليمية والدولية.
 .3الرت �ق��اء مب�ستوى م�ساهمات اجل�ه��از ومتثيله يف  .3الإعداد والتح�سري للمحادثات الر�سمية التي يجريها
اجلهاز اأو يكون ً
طرفا فيها واإعداد الوثائق املطلوبة
م�ساركاته اخلارجية.
لذلك بالتن�سيق مع اجلهات املعنية ذات العالقة.
 .4ال�سعي للح�سول على املعونات والدعم الفني للجهاز
 .4الإع � � ��داد وال �ت �ح �� �س��ري ل�ع�ق��د امل � �وؤمت� ��رات وال� �ن ��دوات
وتنمية قدراته املوؤ�س�سية .
والجتماعات التي تعقدها الهيئات واملنظمات املهنية

.6

.7
.8

.9

أهم األنشطة التي تقوم
بها اإلدارة العامة

تنفيذ ًا للمهام املناطة بها وف�ق� ًا ل�ق��رار رئي�ص اجلهاز
امل�سار اإليه عكفت الإدارة على القيام بالعديد من املهام
والأن�سطة التي من �ساأنها حتقيق الأغ��را���ص والغايات
املر�سومة لالإدارة مثال ذلك ،الرتتيب والتنظيم للم�ساركة
يف ال�ع��دي��د م��ن الفعاليات والأن���س�ط��ة ال��داخ�ل�ي��ة منها
واخلارجية من خ��الل التن�سيق والتعاون مع املنظمات
كاملنظمة العربية لالأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة
( )ARABOSAIواملنظمة الأ�سيوية لالأجهزة العليا
للرقابة املالية واملحا�سبة ( )ASOSAIواملنظمة
ال��دول �ي��ة ل�الأج �ه��زة العليا ل�ل��رق��اب��ة امل��ال�ي��ة واملحا�سبة
( )INTOSAIوك ��ذا اجل �ه��ات امل��ان�ح��ة كم�سروع
التعاون الفني مع ال�حكومة الأملانية ( )GIZوم�سروع
التعاون اليمني الفرن�سي لتح�سني دور الرقابة على القطاع
العام ( )SDGSYوالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
( )USAIDومن اأه��م الفعاليات التي مت تنظيمها
وامل�ساركة فيها اإقليميا ودوليا:
•ا� �س �ت �� �س��اف��ة ب ��الدن ��ا ل� �ل ��دورة ال �ت��ا� �س �ع��ة للمنظمة
العربية لالأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة
( )ARABOSAIوا�ست�سافة اجتماعي املجل�ص
التنفيذي وجلنة التدريب والبحث العلمي يف عام
 2007وال�سهام يف فريق املخطط ال�سرتاتيجي
للمجموعة العربية وتغيري ا�سمها اإىل املنظمة العربية.
•اأمل�ساركة يف الجتماعات الدورية وال�سنوية للمنظمة
العربية لالأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة.
•اأمل�ساركة يف امل�وؤمت��رات الدورية للمنظمة الأ�سيوية

القانونية
للشئونالفني
اإلدارة العامة للتعاون

.5

املحلية واخلارجية ذات ال�سلة بن�ساط اجلهاز واتخاذ
الإجراءات والرتتيبات الالزمة لذلك .
اإع��داد ون�سر نتائج م�ساركة اجلهاز يف الفعاليات
املحلية واخلارجية .
التن�سيق والإ�سهام يف اإع��داد م�ساريع التفاقيات
وجتديدها اأو تعديلها ومتابعة تنفيذها وكذا برامج
ال�ت�ع��اون وال��دع��م الفني ال�ت��ي يربمها اجل�ه��از مع
الأج�ه��زة ال�سقيقة وال�سديقة و�سناديق وم�ساريع
ال �ت �ع��اون ال�ف�ن��ي وامل�ن�ظ�م��ات الإق�ل�ي�م�ي��ة وال��دول�ي��ة
بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة .
الت�سال وب��ذل امل�ساعي للح�سول على املعونات
وامل�ساعدات الفنية واملالية للجهاز بالتن�سيق مع
اجلهات املخت�سة مع مراعاة الت�سل�سل الإداري .
تنظيم ال� �س��رتاك يف ع�سوية املنظمات الدولية
والعربية واملهنية وت�سديد ال�سرتاكات املقررة على
جهازنا يف املنظمات والهيئات الدولية بالتن�سيق مع
ذوي العالقة يف اجلهاز .
ً
اإعداد التقارير الالزمة عن اأعمال الإدارة دوريا اأو
�سنويا اأو عند الطلب وكذا تنفيذ اأي مهام تكلف بها
الإدارة من قبل رئي�ص اجلهاز .

ل� �الأج� �ه ��زة ال �ع �ل �ي��ا ل �ل��رق��اب��ة امل��ال �ي��ة وامل �ح��ا� �س �ب��ة
( )ASOSAIوع��دد م��ن اأن�سطتها..وامل�ساركة
يف الجتماعات الدورية للمنظمة الدولية لالأجهزة
العليا للرقابة املالية واملحا�سبة ()INTOSAI
النتو�ساي.
•امل�ساركة يف اجتماعات املوؤمتر العربي الأوروبي الأول
والث � ��اين .
•الإ�سهام والتن�سيق للم�ساركة يف ع�سوية العديد من
اللجان املتفرعة عن املنظمة الدولية لالأجهزة العليا
للرقابة امل��ال�ي��ة واملحا�سبة الن�ت��و��س��اي كلجنة بناء
القدرات والدين العام واخل�سخ�سة وكذا امل�ساركة
يف ف��ري��ق املخطط ال�سرتاتيجي للمنظمة العربية
(حينها كانت جمموعة) وجلنة بناء القدرات ( �سابق ًا
جلنة التدريب والبحث العلمي ) وجلنة املعايري املهنية
وامل�ساركة يف البحث ال�سابع لنظام اإدارة اجلودة للعمل
الرقابي كما تولت الإدارة تقدمي الدعم وامل�ساندة
خالل فرتة رئا�سة جهازنا للمنظمة العربية خال الفرتة
 2010-2007وما ترتب على ذلك من متطلبات
لعالقة جهازنا باملنظمات الدولية والإقليمية ب�سفته
رئي�ص للمنظمة العربية واملحافل الدولية والإقليمية .
ونتيجة لتلك اجلهود التي حظيت بكل الدعم وامل�ساندة
من قبل قيادة اجلهاز وبالأخ�ص توجيهات ورعاية واإر�ساد
الأخ الدكتور /عبد اهلل ال�سنفي رئي�ص اجلهاز فقد حتققت
العديد من املنجزات منها على �سبيل املثال:
 .1تعزيز العالقة مع ال� IDIوامل�ساركة يف عدد من
الأن�سطة الأ�سا�سية لهذه املبادرة مثل تقييم الحتياجات
املوؤ�س�سية والتخطيط ال�سرتاتيجي لالأجهزة الرقابية
واإعداد خمطط اإ�سرتاتيجي للجهاز.
•جودة العمل الرقابي والولوج يف تنفيذ مراجعة منوذجية
لتقييم جودة العمل الرقابي .
•امل�ساركة يف اإط��ار البحث ال�سابع لنظام اإدارة جودة
العمل ال��رق��اب��ي للمنظمة ال�سيوية ل�الأج�ه��زة العليا
للرقابة املالية واملحا�سبة .
 .2ويف اإطار التدريب اخلارجي ،تقوم الإدارة بال�سراكة
مع مركز التدريب بالتوا�سل مع املنظمات والأجهزة
الرقابية ذات العالقة باإ�ست�سافة الربامج وان�سطة
ال�ت��دري��ب والتطوير وق��د �سهد ه��ذا اجل��ان��ب تطور ًا
ملمو�س ًا خا�سة مع تنامي التعاون مع ديوان املحا�سبة
الكويتي ال�سقيق وفتح الباب على م�سراعيه مل�ساركة
الع�سرات من اأع�ساء اجلهاز يف الربامج واللقاءات
التدريبية ل��دي��وان املحا�سبة الكويتي ال�سقيق يف
اإط��ار اخلطة التدريبية ال�سنوية التي يتم تنفيذها
لكوادره ....ويف هذا املجال نود التنويه هنا اأن الإدارة
العامة للتعاون الفني تقوم بدورها كهمزة و�سل بني
املنظمات ولأجهزة اخلارجية وجهازنا ،ويرتكز دور
م��رك��ز ال�ت��دري��ب يف اإع ��داد الرت�سيحات للم�ساركة
بالتن�سيق مع قطاعات اجلهاز املختلفة كل ذلك حتت
اإ�سراف وتوجيه.

وخال�سة القول اأن هناك العديد من ن�ساطات التعاون
املهني يف خمتلف اجلوانب التي تهم العمل الرقابي ،الأمر
الذي حقق جناح ًا كبري ًا جلهازنا وعك�ست �سورة متميزة
عن بالدنا وانطباعات اإيجابية لدى امل�ساركني من الدول
ال�سقيقة وال�سديقة وعلى وجه اخل�سو�ص خالل فرتة
رئا�سة جهازنا للدورة التا�سعة للمنظمة العربية لالأجهزة
العليا للرقابة املالية واملحا�سبة  ،كما كان لنا اأن ن�سارك
يف اإع��داد اأول خمطط اإ�سرتاتيجي للمنظمة بالإ�سافة
اإىل خمططي التدريب وتقنية املعلومات وحت��ول اأ�سم
املجموعة العربية اإىل املنظمة العربية واإعادة هيكلة بع�ص
اللجان الدائمة مثل جلنة التدريب والبحث العلمي و جلنة
القدرات املوؤ�س�سية وجلنة املعايري املهنية بالإ�سافة اإىل
اأجراء تعديالت جوهرية على النظام الأ�سا�سي للمنظمة
واللوائح الداخلية ذات ال�سلة بعمل املنظمة .
ويف جم��ال التعاون ب��ني اجل�ه��از واجل�ه��ات املانحة فقد
تزايد عدد امل�ساريع التطويرية مب�ساعدة اجلهات املانحة
والداعمة لهذه امل�سروعات بالإ�سافة اإىل اأن عالقة اجلهاز
مع العديد من الأجهزة ال�سقيقة وال�سديقة منت وتعززت
وعك�ست نف�سها على تطوير العديد من جوانب الرقابة
املختلفة وتبادل اخلربات مع زمالء املهنة يف تلك الأجهزة.

التطلعات المستقبلية
لإلدارة

تتطلع الإدارة العامة للتعاون الفني اإىل حتقيق التطلعات
التالية:
 .1اإعادة هيكلة الإدارة ،مبا يعزز روؤية اجلهاز يف اأن
يكون متميزا يف اأدائ��ه وي�ساهم بفاعلية يف دعم
وتعزيز امل�ساءلة والكفاءة والفعالية لأجهزة الدولة
العامة ويحظى بثقة املجتمع ،ويف اإطار ذلك نتطلع
لإن�ساء اإدارة متخ�س�سة للرتجمة تقوم برتجمة كل
ما ي��رد اأو ير�سل منها من مرا�سالت اأو درا�سات
اأو كتيبات من اللغة الجنليزية والعربية والعك�ص
بغر�ص تعظيم ال�ستفادة من اأف�سل املمار�سات
املهنية على م�ستوى املجتمع ال��دويل ورف��د الإدارة
بالعنا�سر الكفوؤة واملتمر�سة يف هذا املجال ،
 .2كما تتطلع الإدارة اأي�س ًا اإىل البحث عن م�سادر
خ��ارج�ي��ة كاملنظمات ال��دول�ي��ة واجل �ه��ات املانحة
الأخ� ��رى لتمويل وت��وف��ري امل��درب��ني املتخ�س�سني
لتدريب موظفي اجلهاز يف �ستى املجالت الرقابية
وك ��ذا دع ��م الأن �� �س �ط��ة املختلفة ل�ل�ج�ه��از بتوفري
املتطلبات ال���س��روري��ة ال�ت��ي ل ي�ستطيع اجلهاز
توفريها من خالل موازنته املعتمدة.
وب� �ه ��ذا ن�ت�ط�ل��ع اأن ت �ك��ون الإدارة ال �ع��ام��ة ل�ل�ت�ع��اون
الفني(الدويل) مبثابة العتبة املمهدة للتطوير والنماء
املهني ونافذة اأكرث فعالية للتوا�سل مع العامل اخلارجي
وت�ب��ادل امل�ع��ارف واملفاهيم واخل ��ربات املهنية وتطبيق
اأف�سل املمار�سات املهنية وباهلل التوفيق وال�سداد.
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محاسبة
الجودة
مدخل تحليلي

ا�سم الكتاب :حما�سبة اجلودة – مدخل حتليلي.
ا�سم املوؤلف :د /ناظم ح�سن عبدال�سيد.
ا�سم دار الن�سر :دار الثقافة للن�سر والتوزيع،
عمان -الأردن2009 ،م.
عر�ض :نا�سر نا�سر جملي

نائب مدير عام البحوث وفح�ص اللوائح

نبذة عن الكتاب:

72

يقع الكتاب يف (� )223سفحة م��ن احلجم
املتو�سط ،وت�سمنت املقدمة ال��س��ارة اإىل اأن
اه�ت�م��ام الن �� �س��ان ب��اجل��ودة ك��ان ق��دمي��ا ق��دم
التاريخ ،اذ اأظهرت ذلك احل�سارات القدمية
البابلية وامل�سرية والرومانية باجلودة ،ال ان
اجلودة مبفهومها احلديث ا�سبحت اكرث و�سوحا
خا�سة بعد الثورة ال�سناعية ،وبعد ظهور حاجة
الن�ت��اج الوا�سع اىل الحتفاظ مب�ستوى معني
من اجلودة ،ومع تطور ال�سناعة والتكنولوجيا
وتزايد احلاجة اىل ال�ستجابة لرغبات الزبون
وتوقعاته ،تزايد الهتمام باجلودة من حيث
مفهومها وجمالتها وو�سائلها ..اإذ ا�سبحت
اجل��ودة مثار اهتمام كل من الزبون والدارة
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واملجتمع ،وا�سبحت هدف ًا ا�سرتاتيجي ًا تتوجه
ن �ح��وه جم��ه��ودات ال �� �س��رك��ات ب�ك��ل اق�سامها
وم�ستوياتها ،كما اأ�سارت املقدمة اي�سا اىل ان
الهتمام باجلودة رافقه اهتمام اخر بالكلفة،
وا�سبح التوجه الرئي�سي لل�سركات ال�سناعية
حت�سني اجلودة وخف�ص الكلفة يف اآن واحد ..بل
انه مت ا�ستثمار ا�ساليب حت�سني اجلودة يف جمال
خف�ص الكلفة وكان ال�سا�ص الذي ا�ستندت اليه
الكثري من ا�ساليب املواءمة بني اجلودة والكلفة
ه��و قيا�ص وحتليل اجل ��ودة (الكلفة املوجهة
بالن�ساط ،حتليل التكاليف ال�سرتاتيجية،
الكلفة امل�ستهدفة ،دالة اخل�سارة ،...،وغريها)،
ال انها تبقى ال�سا�ص الف�سل لأي ا�سلوب او
طريقة توائم بني عمليات ال�سركة واهدافها.

وم ��ن ج��ان��ب اآخ� ��ر يف ن�ف����ص ال���س�ي��اق او��س��ح
امل �وؤل��ف ال �ه��دف ال ��ذي انطلق منه يف تاأليف
الكتاب والنابع من حاجة ال�سركات ال�سناعية
واخلدمية اىل ا�ساليب علمية يف جمال التعامل
مع تكاليف اجل��ودة وتوظيف نتائجها خلدمة
اهدافها ،كما اأن حاجة املوؤ�س�سات الكادميية
اىل كتاب متخ�س�ص يف هذا املجال كان ال�سبب
وراء اختيار مو�سوع (حما�سبة اجلودة ..مدخل
حتليلي).
واج�م��ال ..قدم املوؤلف من خالل هذا الكتاب
عر�س ًا �سام ًال وعميق ًا ملفهوم اجلودة وتطورها
وعنا�سر تكاليف اجل��ودة وقيا�سها وحتليلها
ب���س�ك��ل ع�ل�م��ي م��ع ا� �س �ت �ع��را���ص ل�ن�ت��ائ��ج ذل��ك
القيا�ص والتحليل والتعر�ص اإىل مقايي�ص الأداء
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محاسبة الجودة  -مدخل تحليلي

امل��ايل واإمكانية ا�ستخدامها ك �اأداة لبيان اأثر
قيا�ص وحتليل تكاليف اجل ��ودة ونتائجها يف
الأداء امل��ايل ،ولذلك يعترب ه��ذا الكتاب احد
املراجع املتخ�س�سة يف جمال اجلودة وا�سافة
متخ�س�سة من �ساأنه خدمة اهداف ال�سركات
ال�سناعية واخلدمية التي تعد اجل��ودة هدف ًا
ا�سرتاتيجي ًا بالن�سبة لها ،عالوة على م�ساعدة
الباحثني وطلبة الدرا�سات العليا يف احل�سول
على املعارف الالزمة يف جمال العودة.
وي�ستمل الكتاب على اأرب��ع ع�سر ف�س ًال يتناول
الف�سل الأول «اجلودة مدخل تعريفي» والذي مت
من خالله اإثارة الت�ساوؤلت التالية:
•متى بداأ تطور مفهوم اجلودة؟
•وماذا تعني اجلودة ؟ وما هي وجهات النظر
ح��ول مفهومها ؟ وه��ل هناك اخ�ت��الف يف
املفهوم؟
•وه��ل اجل��ودة م�ستوى قيا�ص حم��دد ينبغي
بلوغه اأو الحتفاظ به اأم اأنها م�ستوى متغري
نحو الأح�سن يعتمد التح�سني امل�ستمر؟
وت �ن��اول ال�ف���س��ل ال �ث��اين اجل� ��ذور الفل�سفية
ووج�ه��ات النظر ح��ول اجل��ودة ،يف اإ��س��ارة اإىل
اإ�سهام الكثري من املفكرين والخت�سا�سيني
يف توجيه الهتمام اإىل اجلودة وبلورة مفهومها
وتطويره ،وكانت ح�سيلة ذلك تراكم املعرفة
وال�ت�ط��ور الكبري ال��ذي �سمل اجل ��ودة فل�سفة
وطرائق واأدوات وظهور املفهوم املعا�سر للجودة
واجلودة ال�ساملة.
اأما الف�سل الثالث فقد تناول اأهمية اجلودة مع
الجابة على العديد من الت�ساوؤلت ،من اهمها:
•م��ا ه��ي ال�ن�ق��اط ال �ت��ي مي�ك��ن م��ن خاللها
تو�سيح اأهمية اجلودة؟
•وهل اأهمية اجلودة تتحدد مب�ستوى معني اأو
م�ستويات متعددة.
موؤكد ًا يف هذا ال�سياق على اأن اجلودة ا�سبحت
�سرورة حتمية وحيوية يف جناح ال�سركات اأو
ف�سلها وهذا يعود اإىل دور اأهمية اجلودة يف خلق
املركز التناف�سي لل�سركة يف ال�سوق وبخالف
ذلك فاإن اجل��ودة الرديئة بقدر ما متثل هدر ًا
وا�سح ًا يف امل ��وارد فاإنها ت �وؤدي مبا�سرة اإىل
تقلي�ص احل�سة ال�سوقية لل�سركة.

ويف الف�سل الرابع تطرق املوؤلف ملفهوم تكاليف
اجل��ودة ومكوناتها ،حيث تعد تكاليف اجلودة
اأحد الجتاهات املحا�سبية احلديثة التي ين�سب
الهتمام عليها يف الوقت احلا�سر ،واأن مفهوم
تكاليف اجلودة تطور حتى اأ�سبح ي�سكل جانب ًا
مهم ًا واأح��د املوؤ�سرات الرئي�سية يف التاأثري يف
تكاليف الإنتاج مما ينعك�ص ذلك التاأثري على
م�ستوى الربحية وق��درة ال�سركة يف مواجهة
الظروف الطارئة.
وي�ه��دف الف�سل اإىل الإج��اب��ة ع��ن الت�ساوؤلت
التالية:
•متى ظهر الهتمام بتكاليف اجلودة؟
•م��ا ه��و م�ف�ه��وم تكاليف اجل���ودة وم��ا هي
العنا�سر الرئي�سية لتكاليف اجلودة؟
•ما هي ت�سنيفات تكاليف اجلودة؟
بينما تناول الف�سل اخلام�ص مدخل تعريفي
لقيا�ص تكاليف اجل��ودة م�سري ًا كالقيا�ص يف
املحا�سبة ي�سكل جانب ًا كبري ًا يف الأهمية ،اإذ
اأن القيا�ص يهدف اإىل عملية اإب��راز العالقات
القائمة بني خ�سائ�ص الأ�سياء املراد اإخ�ساعها
للقيا�ص ،اأي بعبارة اأخرى ت�سليط ال�سوء على
كل الوقائع ذات التاأثري يف اقت�ساديات ال�سركة
والتي تتمثل يف �سراء وا�ستخدام املواد الأولية
والعمالة وكل ما له عالقة بالت�سهيالت الأخرى
امل �ت��وف��رة وي �ه��دف الف�سل اإىل الإج��اب��ة عن
الت�ساوؤلت التالية:
•م��ا ه��ي الأرك ��ان الرئي�سة لعملية القيا�ص
املحا�سبي؟
•ما هو انعكا�ص قيا�ص تكاليف اجلودة على
التكاليف والإنتاجية؟
•م ��ا ه ��ي اأ�� �س� �� ��ص ال �ق �ي��ا���ص ال� �ت ��ي مي�ك��ن
ا�ستخدامها؟
اأما الف�سل ال�ساد�ص فقد تناول حتليل تكاليف
اجل� ��ودة ح�ي��ث ي��رتت��ب ع�ل��ى اإجن� ��از اأي عمل
داخ��ل ال�سركة بع�ص النفقات النقدية يطلق
عليها تكاليف ،ويف ال�سركات ترافق التكاليف
مدخالت العمل وخمرجاته.
لذلك يهدف الف�سل اإىل الإجابة عن الت�ساوؤلت
التالية:
•ما املكونات الرئي�سية لتكاليف اجلودة من

وجهة نظر املخت�سني يف هذا املجال؟
•م��ا ال�ت��وزي��ع التقليدي واحل��دي��ث لتكاليف
اجلودة؟
•م��ا امل�وؤ��س��رات التي ميكن ا�ستخدامها يف
عملية حتليل تكاليف اجلودة؟
•م��اذا نعني بتقرير التكاليف وم��ا اأن��واع
التقارير؟
وتناول الف�سل ال�سابع عالقة تكاليف اجلودة
بنظام الإنتاج (اإنتاج وعملية) ،م�سري ًا اإىل اأن
هناك اختالف يف وجهات النظر ح��ول نظام
اجل��ودة ،هل ي�سكل ج��زء ًا من نظام الإنتاج اأو
ينف�سل عنه ويف حقيقة الأمر اأن الواقع ي�سري
اإىل ان جم�ه��ودات اجل��ودة وتكاليفها ل ميكن
ف�سلها عن جممل عمليات الإنتاج ،وهكذا تربز
�سرورة التعرف على طبيعة العالقة بني تكاليف
اجل��ودة وتكاليف الإنتاج ويهدف الف�سل اإىل
الإجابة عن الت�ساوؤلت التالية:
•هل ميكن ف�سل جمهودات وتكاليف اجلودة
عن تكاليف الإنتاج؟
•ما املوؤ�سرات التي ميكن ا�ستخدامها يف بيان
عالقة تكاليف اجلودة بتكاليف الإنتاج؟
•وه��ل لتكاليف اجل� ��ودة ع��الق��ة بالعملية
الإنتاجية (�سل�سلة القيمة)؟
اأما الف�سل الثامن فتناول جمالت ا�ستخدام
قيا�ص وحتليل تكاليف اجل��ودة ،م�سري ًا اإىل اأن
اإن قيا�ص وحتليل تكاليف اجل��ودة وتنظيمها
وعر�سها ب�سكل تقارير موجزة لإدارة ال�سركة
من �ساأنه اأن ي�ساعد الإدارة العليا على اتخاذ
ال� �ق ��رارات ذات ال �ع��الق��ة ب�ت�ك��ال�ي��ف اجل ��ودة
واجل��ودة نف�سها ف�س ًال عن م�ساعدة الإدارة
يف ا�ستخدامها يف جمالت متعددة وعليه فاإن
الف�سل يهدف اإىل الإج��اب��ة على الت�ساوؤلت
التالية:
•هل هناك جما ًل حمدد ًا ميكن اأن ي�ستخدم
فيه قيا�ص وحتليل تكاليف اجل��ودة اأم اأن
هناك جمالت متعددة؟
•ما هي النتائج التي ميكن اأن ترتتب على
قيا�ص وحتليل تكاليف اجلودة؟
فيما تناول الف�سل التا�سع نتائج قيا�ص وحتليل
تكاليف اجل��ودة ،مع تو�سيح اأن قيا�ص وحتليل
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تكاليف اجل ��ودة ي��وف��ر اأ��س��ا��س� ًا للمقارنة بني
املنتجات والأق�سام والعمليات وكذلك امل�ساعدة
يف الك�سف عن النحرافات يف تكاليف اجلودة.
كما اأنه ميكن اإدارة ال�سركة من خالل اتخاذ
القرارات بطريقة مو�سوعية فيما يتعلق بتفادي
حالت الف�سل لذلك فاإن قيا�ص وحتليل تكاليف
اجل��ودة ل ت�وؤخ��ذ حالة جم��ردة بذاتها ،واإمن��ا
تعرف وتقا�ص بنتائجها.
وق��د ا�ستهدف ه��ذا الف�سل اإىل الإج��اب��ة عن
الت�ساوؤلت التالية:
•م��ا ه��ي امل �ع �ت �ق��دات ال �ق��دمي��ة واحل �ق��ائ��ق
اجلديدة يف جمال اجلودة؟
•وم��ا ه��ي النتائج التي ترتبت على قيا�ص
وحتليل تكاليف اجلودة؟
•وهل لربامج اجلودة اأثر يف تكاليف اجلودة
وتخفي�سها؟
•وم ��ا ه��ي امل �ن��اه��ج ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة واحل��دي �ث��ة
لتكاليف اجل��ودة والتغريات الأ�سا�سية يف
تلك املناهج؟
اأم��ا الف�سل العا�سر فقد تناول الأداء املايل
وم�ب�ي�ن� ًا اأن اجل� ��ودة ت�ع��د امل �ي��زة التناف�سية
والأ�سبقية الأوىل يف الوقت احلا�سر واأن قيا�ص
وحتليل تكاليف اجل��ودة يقود اإىل نتائج عدة
متمثلة يف( :تخفي�ص الكلفة ،حت�سني اجلودة
والإنتاجية ،حتقيق ر�ساء الزبائن) واأن لهذه
النتائج عالقة وثيقة يف حت�سني الأداء املايل
ال��ذي يعد امل��راآه العاك�سة للو�سع امل��ايل ب�سكل
خا�ص واإمكانية ال�سركة يف مواجهة الظروف
الطارئة ب�سكل عام ،كما اأجاب هذا الف�سل عن
الت�ساوؤلت التالية:
•م��ا ه��و الأداء امل���ايل وم ��ا ه��ي امل �ج��الت
الأ�سا�سية ل� �الأداء ،وه��ل يحتاج امل��دي��رون
اإىل بيانات حول ن�ساطات حمددة من اأجل
حت�سني الأداء؟
•وه��ل يعرب الأداء امل��ايل ع��ن م��دى اإجن��از
ال �� �س��رك��ة لأه ��داف� �ه ��ا؟ وم ��ا ه��ي ال�ن�ق��اط
الرئي�سية ال�ت��ي ميكن م��ن خاللها تناول
الأداء املايل وهل يعني الأداء املايل حكم ًا
مرتبط والأرقام؟
•وه��ل الأداء امل��ايل يتاأثر بعوامل حم��ددة اأم
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يتاأثر مبجموعة عوامل؟ وما هي تلك العوامل؟
•مباذا يفيد الأداء املايل ال�سركة؟ ومن اأين
تنبع اأهمية ذل��ك الأداء؟ وه��ل يعد الأداء
املايل هدف ًا مربح ًا لل�سركة؟
ويف ال �ف �� �س��ل احل � ��ادي ع���س��ر ت��ن��اول امل �وؤل��ف
التوجهات احلديثة لقيا�ص الأداء ،مو�سحا باأن
اأغلب ال�سركات يف العامل ت�سعى اإىل ا�ستخدام
و�سائل واأدوات قيا�ص الأداء يف حتديد مدى
اإجناز الأهداف املحددة ،ف�س ًال عن ال�ستخدام
الأمثل للموارد وتاأكيد تنفيذ اخلطط احلالية اأو
تغيريها من اأجل الو�سول اإىل الأهداف املحددة،
كما اجاب هذا الف�سل على الت�ساوؤلت التالية:
•ماذا تعني مقايي�ص الأداء وما هي الفوائد
املتوقعة منها وما هي نقاط ال�سعف التي
يتوقع اأن ترافقها؟
•ما املق�سود مبقايي�ص الأداء الإ�سرتاتيجية ؟
وما هي عالقتها ببطاقة العالوات املتوازنة؟
•وم ��ا ه��ي ط�ب�ي�ع��ة الأداء ال� ��ذي تعر�سه
وتقي�سه( )BSCوما هي املقايي�ص التي
تت�سمنها؟
اأما الف�سل الثاين ع�سر فقد تناول مقايي�ص الأداء
ً
مو�سحا باأن املقايي�ص املالية متثل عالقات
املايل،
بني مقدار مبني اأو متغريين حما�سبيني تربطهما
عالقات اأو �سوابط م�سرتكة لدرا�سة حالة معينة
اإل اأنه ل ترتبط باجلودة ب�سكل مبا�سر لكن ميكن
من خاللها ال�ستدلل على قدرة وكفاءة ال�سركة
على اإنتاج منتجات اأو تقدمي خدمات ذات جودة
عالية ينعك�ص اأثرها ب�سكل مبا�سر على املقايي�ص
املالية جمتمعه اأو منف�سلة وهذا بدوره يوؤدي اإىل
حت�سني الأداء املايل.
ويف ه��ذا ال�ساأن فقد اج��اب ه��ذا الف�سل على
الت�ساوؤلت التالية:
•م��ا ه��ي اخل�ط��وات ال�ست التي ميكن على
اأ�سا�سها ت�سميم املقايي�ص املحا�سبية؟
•م��ا ه��ي الأ� �س �ب��اب الرئي�سية ل�ستخدام
املقايي�ص املالية؟
ً
•وما هي املقايي�ص املالية الأكرث ا�ستخداما يف
الوقت احلا�سر؟
•كيفية ا�ستخدام املقايي�ص املالية(الربحية
وموؤ�سراتها ،العائد على املوجودات ،القيمة

القت�سادية امل�سافة).
ويف الف�سل الثالث ع�سر مت تناول نتائج قيا�ص
وحتليل تكاليف اجلودة واأثرها يف حت�سني الأداء
املايل ،م�سري ًا اإىل اإن العالقة بني قيا�ص وحتليل
تكاليف اجل��ودة وبني الأداء امل��ايل ،باعتبارها
عالقة غري وا�سحة املعامل ولكن ما ترتب على
قيا�ص وحتليل تكاليف اجل��ودة جمموعة من
النتائج قد مت الإ��س��ارة اإليها �سابق ًا واملتمثلة
بخف�ص الكلفة ،حت�سني اجل��ودة والإنتاجية،
وحتقيق ر�ساء الزبائن ،ويف ه��ذا ال�سياق مت
الجاب على الت�ساوؤلت التالية:
•هل ميكن ا�ستخدام قيا�ص وحتليل تكاليف
اجل��ودة يف خف�ص الكلفة وحت�سني اجلودة
والإنتاجية ويف ال�ستجابة لر�ساء الزبائن
وباأية كيفية؟
•هل هناك مردودات مالية متوقعة من نتائج
القيا�ص والتحليل؟
•ه��ل اأن نتائج التحليل وامل � ��ردودات املالية
املتوقعة تعك�ص حالة العتماد املتبادلة بينهما؟
•وهل ت�ساعد على تقدمي تاأطري نظري مقبول
للعالقة بني نتائج قيا�ص وحتليل تكاليف
اجلودة ومقايي�ص قيا�ص الأداء املايل؟
•هل ت�سهم نتائج التحليل يف حت�سني الأداء
املايل لل�سركة وباأي كيفية؟
بينما تناول الف�سل الأخري درا�سة حالة.
فبعد اأن تناول اجلانب النظري يف ثالثة ع�سر
ف�س ًال اأورد املوؤلف درا�سة حالة لبيان الأفكار
النظرية التي مت التطرق اإليها واإمكانية تطبيقها
بهدف الو�سول اإىل النتائج املرجوة.
واجلدير بالإ�سارة اإىل اأن ما مييز هذا الكتاب
هو عر�سه للمادة العلمية يف ي�سر و�سهولة مع
احلر�ص على توثيق امل�سادر العلمية التي مت
الرجوع اإليها �سوا ًء كانت باللغة العربية اأو اللغة
الإجنليزية.
ناأمل اأن نكون قد وفقنا يف ت�سليط ال�سوء على
هذا الكتاب وحمتوياته ويكون ذلك حافز ملن
ي��رغ��ب يف احل���س��ول على معلومات ومعرفة
تف�سيلية ح��ول مو�سوع الكتاب ب��ال�ع��ودة اإىل
الكتاب لالإطالع على جميع حمتوياته واملوجود
يف اإدارة املكتبة.

المكتبة
جديد
الجودة  -مدخل تحليلي
محاسبة

اإعداد /اأفراح حم�سن علي دودة
رئي�ض ق�سم التوثيق

جديد املكتبة للفرتة من2012/ 6 / 30 - 1/ 1م
عنوان املرجع

من الوثائق الأ�سا�سية حلقوق الإن�سان
ر�سالة دكتوراه بعنوان :تقومي نظام اإدارة املوارد الب�سرية يف زيادة فعالية برامج التطوير
الإداري يف اجلمهورية اليمنية
ر�سالة ماج�ستري بعنوان :مدى اعتماد مراجعي اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة يف اجلمهورية
اليمنية على الإجراءات التحليلية (درا�سة ميدانية )
ر�سالة ماج�ستري بعنوان :الثقافة التنظيمية وم��دى تاأثريها يف حتديد اخليارات
الإ�سرتاتيجية ( درا�سة ميدانية على اجلامعات الأهلية يف العا�سمة �سنعاء)
ر�سالة ماج�ستري بعنوان :دور الأجهزة الرقابية العليا يف الرقابة على القرو�ص وامل�ساعدات
اخلارجية درا�سة حالة  :اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة يف اليمن
ر�سالة ماج�ستري بعنوان :حما�سبة امل�سوؤولية الجتماعية يف �سركات الت�سالت اليمنية
ر�سالة ماج�ستري بعنوان :اأثر البعد الإن�ساين يف ال�سلوك التنظيمي على م�ستوى الأداء يف القطاع
العام درا�سة و�سفية لبع�ص وحدات اجلهاز الإداري يف اجلمهورية اليمنية
ر�سالة ماج�ستري بعنوان :مدى التزام البنوك التجارية العاملة يف اجلمهورية اليمنية
بقواعد ومبادئ احلاكمية املوؤ�س�سية (درا�سة ميدانية)
بحث بعنوان :دور معايري املراجعة يف ت�سييق فجوة التوقعات
درا�سة حول :واقع الأجهزة العليا للرقابة يف الدول العربية و اآفاقها
الربنامج التدريبي للمراجعة البيئية
اللقاء التدريبي (تقنية الرقابة على املعلومات )COBIT
دليل املحا�سبني القانونيني املرخ�ص لهم مبزاولة مهنة مراجعة و تدقيق احل�سابات
(�سركات و اأفراد ) لعام 2012

ا�سم املوؤلف

�سنة الن�سر

اللجنة الوطنية العليا حلقوق الإن�سان  /اليمن 1999م
جمال درهم اأحمد زيد  /املغرب

2011م

مناف الديلمي � /سوريا

2009م

عبد الرحمن الآن�سي  /اليمن

2011م

حممد علي قا�سم العزي  /اليمن

2012م

علي حممد علي مفتاح  /اليمن

2012م

اإبراهيم طه علي احلمامي  /اليمن

2011م

اأحمد علي ال�سخيمي  /اليمن

2012م
2008م

م�سطفى حممود م�سطفى � /سوريا
املنظمة العربية لالأجهزة العليا للرقابة املالية
2010م
واملحا�سبة  /تون�ص
2011م
د /اأمين الغباري  /الكويت
املنظمة العربية لالأجهزة العليا للرقابة املالية
2011م
واملحا�سبة  /م�سر
جمعية املحا�سبني القانونيني اليمنيني  /اليمن 2012م
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اإلستـــــــراحة

اع� � � � ��داد  /نبيل عبدال�سالم قمحان
ادارة ال�سناعة  -القطاع القت�سادي

مسابقة:
امليزانية العمومية:

ال�سول
2006
2007
2008
2009
2010
� 12،060 16،080 16،080 16،080 16،080سايف ال�سول الثابتة
املخزون
6،030
0
3،216 3،618 4،020
اأ.مالية
1،206 3،216 3،216 2،412 5،226
مدينون
4،824 6،834 4،824 4،020 6،030
نقدية
6،030 10،050 4،824 8،040 4،824
 30،150 36،180 32،160 34،170 36،180الجمايل
اخل�سوم
2006
2007
2008
2009
2010
راأ�ص املال
9،648 12،060 11،256 11،256 11،256
 2،412 6،030 1،608 2،412 3،216ارباح حمجوزة
 12،060 8،040 16،080 16،884 13،668قرو�ص طويلة الجل
دائنون
3،618 6،030 1،608 2،412 2،412
اأ.دفع
2،412 4،020 1،608 1،206 5،628
 30،150 36،180 32،160 34،170 36،180الجمايل

نتائج العمال:

 2006ال�ستخدامات
2007
2008
2009
2010
 4،020 6،030خمزون اول املدة
3،216 3،618
 26،130 16،080 20،100 18،894 16،080امل�سرتيات
 4،422 5،628 6،834 3،216 3،216م�سروفات عامة
فوائد
1،206 1،206 1،608 1،608
804
الربح
2،412 6،030 1،608 2،412 3،216
 38،190 34،974 30،150 29،346 26،934الجمايل
املوارد
2006
2007
2008
2009
2010
 30،150 32،562 25،728 20،502 21،708املبيعات
 2،010 2،412 1،206 5،226 1،206خ�سم مكت�سب
3،216 3،618 4،020
 6،030خمزون اخر املدة
0
0
0
0
0
0
0
0
 38،190 34،974 30،150 29،346 26،934الجمايل

ن�سب مالية:

بيانات القوائم يف
�سورة ن�سبة مئوية
ا�سم الن�سبة
ن�سبة التداول
ن�سبة ال�سول ال�سريعة
ن�سبة املديونية على ال�سركة
اإىل اجمايل ال�سول
ن�سبة املديونية على ال�سركة
اإىل حقوق امللكية
معدل تغطية الفوائد املدينة
معدل دوران اجمايل ال�سول
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2006

2007

2008

2009

1:3
1:2

1:2
1:2

1:5
1:4

1 : 2.5 1 : 5
1:2 1:4

% 60

% 50

% 60

% 60

% 60

2010

% 150 % 150 % 150 % 100 % 150
3
1

6
0.9

2
0.8

2.5
0.6

5
0.6

من النتائج اخلا�سة بالقوائم املالية املعرو�سة اعاله.
الـمطل ـ ـ ـ ــوب:
( ايجاد الر�سدة والن�سب املجهولة وتدوينها يف اماكنها ال�سحيحة )
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لعبة سودوكو
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1
4
9
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7
5
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من أجمل ما قيل
 #قالت الأفعى  :رغم ان الب�سر يلعنوين ،اإل اأننى اظل اف�سل
من الكثري منهم ،فعندما األدغ احداآ فاأنني على الأقل مل اقل
له يوما  :انت �سديقي او حبي � ��بي .....
 #اأمل�وت  ...لي���ص اأعظ�م م�س�ي�ب��ه ف��ي احلي��اه  ،،اأع��ظم
م�سيب�ه ه��ي ...اأن مي�وت ما بداخلن��ا ...ونحن على قيد
احل��ياه !!  ..فما نفع احلياة بعد ذلك .
 #يف تعاملك مع النا�ص  :تذ ّكر اأن اأ�سهل الأغ�سان ك�س ًرا هي
الأغ�سان ال�سلبة  ..كن غ�س ًنا لي ًنا واأخ�س َر.

 .1ملعرفة الربح واخل�سارة.
 .2كان يعبد يف اجلاهلية  -يعاتب.
 .3دولر مبعرثة – م�سكلة (بالجنليزية).
 .4رئي�ص او ملك  -للتعريف.
 .5ع�ك����ص اه �ت��دى – اج��اب��ه (م)-
مراجع ح�سابات (م).
� � .6س �ع��وب وق �ب��ائ��ل – ف �ئ��ة منتجة
م��ن ف�ئ��ات امل�ج�ت�م��ع(م) – �سبكة
ات�سالت حمليه(م).
 .7لفظ اجلاللة (م) – نرحل مبعرثة.
 .8مت�سابهة – يف اليد (م).
 .9عك�ص كذب –يهتم (م) -كالم (م).
 .10جتدها يف البحرين – من ا�سماء اهلل احل�سنى.
 .11البيع لتجار التجزئة – ميناء ميني
لت�سدير الغاز الطبيعي.
 .12من اخللفاء الرا�سدين (م).

 .1عك�ص الظاهر (م) – �سوق الوراق
املالية (م).
 .2من قواعد الت�سكيل يف اللغة العربية
 مر�سد. .3عك�ص يف�سد – يجتمع فيه ا�سحاب
املهنة الواحدة.
 .4رتبة ع�سكرية اجنبية – منطقة حتت
الذراع.
 .5ن�سيب الدولة من الرباح (م).
 .6ميناء يف ال�سومال (م).
� .7سايب او عجوز (م) – توجد يف ال�سماء.
 .8عك�ص خيال  -نتفاو�ص على ال�سعر (م).
 .9ورقة مالية – ود – املاء على الثياب (م).
 .10من انواع ال�سمان للعاملني.
 .11مرتفع القامه  -دولة عربية.
 .12حرف جزم (م)  -من الوراق املالية.

لعبة سودوكو اليابانية

يتم حلها باإكمال املربعات الفارغة بوا�سطة الأرقام من ( )1اإىل ()9
�سرط ا�ستعمال كل رقم مرة واحدة فقط يف كل خط اأفقي ويف كل خط
عمودي ويف كل مربع من املربعات الت�سعة.

هل تعلم
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اإلستـــــــراحة

أفقــــــي:

رأسي:

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

9

7
5
1 8
6
6
4
7
7
3
5
1 2
7 9 3 4
6
2
1
8
1
2
4
5 7
9
6
5
جتميع� :سكرتارية التحرير

 #ه��ل تعلم اأن م��ا يحدثه  0.47ليرت من
من النا�ص يرتاوح حا�سل ذكائهم بني 70
م�سروب �ساخن.
البرتول من انفجار يعادل ما يحدثه وزن
 130درجة اأما املغ ّفلني فيرتاوح ذكائهم  #هل تعلم اأن الك�سوف ل ي�ستمر اأكرث من 7 0.45كغ من الديناميت.
ما بني  -70 50درجة والبله ما بني - 20
دقائق و 8ثانية وذلك ب�سبب ال�سرعة التي
 #هل تعلم اأن وزن الطن من احلديد بعد اأن
 50درجة واأخريا املعتوه الذي تقل
تدور بها الأر�ص حول ال�سم�ص
ي�سداأ متاما ي�سبح ثالثة اأطنان.
 #درجة ذكائه عن  20درجة
 #ه��ل تعلم اأن زج��اج��ة احلليب تفقد ما
 #ه��ل تعلم اأن ال�سخ�ص امل��وه��وب يتجاوز  #هل تعلم اأن الكاأ�ص ال�سميك معر�ص للك�سر
يعادل ثلثي حمتواها من فيتامني "ب" اإذا
حا�سل ذكائه  130درجة واأن  95باملائة
اأك��رث من الكاأ�ص الرقيق فيما اإذا و�سع به
ما و�سعت حوايل �ساعتني يف �سوء النهار
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األخيــــرة

اطاللة على قانون حق
الحصول على المعلومات

اإعداد :ح�سني �سيخ بارجاء
مدير عام ال�سوؤون القانونية
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بعد اأن اأ�سبحت بالدنا اأحد الأطراف املوقعة
على التفاقية الدولية ملكافحة الف�ساد �سعت
اإىل الل �ت��زام با�ستحقاقات ه��ذه التفاقية
ومتطلباتها وف�ق� ًا ل�الأح�ك��ام ال���واردة يف تلك
التفاقية الأممية وعلى مدى ال�سنوات املا�سية
�سدرت العديد من الت�سريعات �سكلت منظومة
ت�سريعية ملكافحة الف�ساد ،وقد توجت اأخ��ري ًا
باإ�سدار قانون حق احل�سول على املعلومات،
ال��ذي يعد مبثابة النطالقة نحو تعزيز قيم
ال�سفافية ومكافحة الف�ساد.
وع �ل��ى اع �ت �ب��ار اأن اجل �ه��از امل ��رك ��زي ل�ل��رق��اب��ة
واملحا�سبة –اأحد الأط��راف الرئي�سية ملنظومة
النزاهة ومكافحة الف�ساد-لعب دور ًا حموري ًا يف
كافة املراحل التي �سبقت اإ�سدار هذه املنظومة
القانونية ،واآخ��ره��ا ه��ذا القانون ،وحر�س ًا منه
على تقدمي الآراء وال�ست�سارات بغية اأن يحقق
القانون الأه��داف واملقا�سد من ��س��دوره ..ومن
اأهمها تعريف ال�سركاء والفاعلني يف املجتمع –
�سوا ًء على ال�سعيد الر�سمي اأو منظمات املجتمع
امل��دين -باأهمية املعلومات وكيف ميكن الو�سول
اإليها وفق ًا للقانون بحيث تكون يف متناول اجلميع
وعلى اأ�سا�ص اأن مكافحة الف�ساد مرهونة مبدى
توفر املعلومات احلقيقية فال يت�سور البت يف اأي
ق�سية من ق�سايا الف�ساد دون اأن تعزز باملعلومات
والأدلة القانونية وفقا للقانون.
وبالنظر اإىل قانون حق احل�سول على املعلومات
ال��ذي �سدر موؤخر ًا برقم()13ل�سنة2012م
فاإنه �سيعزز من اأداء خمتلف اأط��راف منظومة
مكافحة الف�ساد يف عملية مكافحة الف�ساد من
خ��الل الوظائف والأدوار التي ت�سطلع به كافة
اأط���راف امل�ن�ظ��وم��ة ..ك � ًل بح�سب اخت�سا�سها
وقانونها ويف اإط��ار ال�سراكة القائمة ب��ني تلك

الأطراف وال�سركاء.
وجت ��در ال� �س��ارة اإىل ان ق��ان��ون ح��ق احل�سول
على املعلومات ال��ذي �سدر برقم ()13ل�سنة
2012م قد خ�سع يف مراحل مناق�سته للعديد من
التعديالت من قبل الطراف املعنية وذات العالقة
وم��ن ذل��ك اآراء اجل�ه��از التي ا�سهم فيها على
م�سروع القانون والتي راآها اجلهاز اثناء ح�سوره
اأح��د الفعاليات التي نظمها مركز الدرا�سات
والإعالم القت�سادي يف يونيو 2012م يف اإطار
اجراء املراجعة والتقييم للقانون وح�سد املنا�سرة
ل��ه ،وبحيث ي�اأت��ي من�سجم ًا م��ع بقية القوانني
ذات العالقة ومكم ًال ل متعار�س ًا مع ن�سو�سها
واأحكامها وبدرجة اأ�سا�سية �سمان اأن تكون اأحكام
هذا القانون وا�سحة وجلية وبعيدة عن الغمو�ص
ومنطلقة من اأحكام الد�ستور واملعايري الدولية.
واملوؤمل بعد اأن �سدر هذا القانون الرتكيز على
اإجناز لئحة تنفيذية له تعزز حق احل�سول على
املعلومات وف��ق اأح�ك��ام القانون وه��و م��ا يتطلب
م�ساهمة حقيقية من اأط��راف املنظومة الوطنية
ملكافحة الف�ساد.
ويف ختام هذه الطاللة ..اأنتهز الفر�سة للتاأكيد
على اأهمية ال�سراكة وتظافر اجلهود بني اأطراف
منظومة مكافحة الف�ساد وم��راك��ز ال��درا��س��ات
ومنظمات املجتمع امل��دين ب�ساأن التعاطي مع
م�ساريع القوانني يف مراحلها املختلفة التي ت�سبق
�سدورها ،بحيث يتم اخ�ساعها للدرا�سة والبحث
ومبا يحقق الغاية منها.
ول ي�ف��وت�ن��ي ه�ن��ا الإ�� �س ��ارة اإىل اأن ق��ان��ون حق
احل�سول على املعلومات من القوانني الهامة،
الذي ياأتي باجتاه تطبيق قواعد احلكم الر�سيد،
ف�س ًال عن اأن بالدنا تعترب ثاين دولة عربية ت�سدر
هذا القانون بعد الأردن ال�سقيق.

ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻨﺎﻕ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ





 





 


  






    



 


  




   









   




   



   






 



 


 




























 







 


 












