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ﺃ.ﺩ .ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺍﻟﺴﻨﻔﻲ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ

ﻳﻌـﺮﺽ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﻨـﻮﻱ
ﻟﻠﻌﺎﻡ 2011ﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ

ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ

ﺗ
ﻘﺮ

ﺃ
ﻓﻲ

ﻫ

ﺬﺍ ﺍ

ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ..
ﻭﺩﻭﺭﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺩﻭﺭ ﺁﻓﺎﻕ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻓﻲ ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ

ﻟ
ﻌﺪﺩ
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ﺑﺎﻟﺤﻮﺍﺭ

ﻧﺼﻨﻊ
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اجلمهــوري ــة اليمـن ـيـ ــة
رئـا�سة اجلمهـورية

نائب رئيس التحرير

المشرف العام

عبد الباري حممود اخلرا�ساين

اأ .د .عبد اهلل عبد اهلل ال�سنفي

اجله ــاز املركزي للرقابة واملحا�سبة
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اإلفتتاحية
دراسات وأبحاث:
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> الشفافية والمساءلة ودورهما في تعزيز دور األجهزة العليا للرقابة المالية

مقاالت:

12
18

> دور المراجعة في ترشيد اإلدارة العليا.

ﺃ.ﺩ .ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺍﻟﺴﻨﻔﻲ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ

ﻳﻌـﺮﺽ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﻨـﻮﻱ
ﻟﻠﻌﺎﻡ 2011ﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ

ﺗ
ﻘﺮﺃ

ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ
ﻓﻲ

ﻫ

ﺬﺍ ﺍﻟ

ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ..
ﻭﺩﻭﺭﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺩﻭﺭ ﺁﻓﺎﻕ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻓﻲ ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ

ﻌﺪﺩ

> آفاق تطور التخطيط االستراتيجي في الجهاز.
> مشروع نظام المقابالت السنوية مع الموظفين لتطوير األداء في الجهاز.

اإلحصائية:
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الهيئة اإلستشارية

مقال مترجم:

د .عـبـيـ ـ ـ ـ ــد � ـس ـع ـ ـ ـ ــد �ـسـ ـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ـ ــم
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

أنشطة وفعاليات:

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
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

> مدير عام فرع الجهاز بمحافظة صنعاء.

28

> لجنة المنظمات الراعية “ تريدواي”.

30

> رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يعرض بيان الرقابة السنـوي
على مجلس النواب.

32

> رئيس الجهاز يشارك في االجتماع الـ( )47للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية لالجهزة العليا للرقابة.

59
59
60
60
61

> رئيس الجهاز يشارك في فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الفساد .
> عقد اللقاء الخاص بعرض التصور حول الدليل اإلرشادي لنظام المقابالت السنوية.
> مشاركة الجهاز في مؤتمر متابعة حول «المشتريات العامة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
> اطاللة على مؤتمر تنظيم جهود اصالح المشتريات الحكومية االقليمية

منظمات وأجهزة رقابية:

64

> ديوان المحاسبة بالجمهورية التركية.

رواد وأوائل:

67

> دكتور /عبد اهلل أحمد علي فروان.

سكرتارية التحرير

�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

20
24

> إحصائية بقضايا المال العام خالل النصف األول من العام 2012م.

مقابلة:

4

أضواء:

68

> اإلدارة العامة للمشاريع والتجهيزات.

كتاب في سطور:

70

> أخالقيات وقيم العمل في الجهاز الحكومي والمنظمات العامة.

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

جديد المكتبة

71

استراحة العدد

72

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

مجتمع الرقابة

اإلخراج والتصميم
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75

األخيرة:

76

> روح اإلنتماء لجهة العمل.
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دراسات وأبحاث

الشفافية والمساءلة
ودورهما في تعزيز دور األجهزة
العليا للرقابة المالية
(خالصة البحث الحائز على الجائزة الثالثة
للمنظمة العربية لألجهـــزة العليا للرقابة
المالية والمحاسبة) ( -الدورة التاسعة)

اإعداد /حممد يو�سف ال�سلوي

القطاع االقت�صادي

وجود الكثير من التحديات المعاصرة التي تهدد التنمية االقتصادية والناتجة عن سوء اإلدارة
وبالتالي سوء التصرف باألموال العامة وإنفاقها في المجاالت التي تلبي الرغبات الشخصية
وال تخدم االهداف التي خصصت لها وال تساهم في خلق اإلنتاج وتحقيق الموارد كل ذلك أدى إلى
تفشي ظاهرة الفساد المالي واإلداري بشكل كبير من ناحية وآثر على عجله التنمية من ناحية
وباعتبار هذه الظاهرة مؤشر على مدى تقدم الدول والمجتمعات خاصة ونحن في عصر التقدم
العلمي والتكنولوجي في شتى مجاالت الحياة ،والذي يفرض علينا ضرورة مواكبة هذا التقدم
كمبدأ أساسي للتعايش مع المجتمعات المتقدمة وضمان العيش الكريم لمجتمعنا وألمتنا..

4
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الباب األول

| منهجية البحث:
 .1م�سكلة البحث :مت اإعداد م�صكلة البحث على �صكل جمموعة من االأ�صئلة
حتدد العالقة بني العديد من املتغريات التابعة وامل�صتقلة والتي لها عالقة
مبو�صوع البحث وفيها مت ت�صليط ال�صوء على اأهمية ال�صفافية وامل�صاءلة واالآثار
املرتتبة على هذه االأهمية وتاأثريها على دور اأجهزة الرقابة العليا واجلهات
ذات العالقة بعمل هذه االأجهزة والتحديات والعوامل املوؤثرة على دور اأجهزة
الرقابة العليا يف اإجناح امل�صاءلة وهذه العوامل وثيقة ال�صلة بوظيفة الرقابة
من ناحية والبيئة الداخلية واخلارجية التي تعمل فيها اأجهزة الرقابة من
ناحية ثانية وذلك من اآجل درا�صة وحتديد االإج��راءات التي يجب اتخاذها
للحد من العوامل املوؤثرة �صلبا لتالفيها واإيجابا لتثبيتها وعلى �صوء ذلك مت
درا�صة اأبعاد امل�صكلة وعنا�صرها واخلروج مبجموعة من الفر�صيات املتوقعة
حلل امل�صكلة لدرا�صتها يف االأب��واب القادمة ،وم��ن اه��م اال�صئلة التي متت
درا�صتها االآتي:
•ما هو دور ال�صفافية وامل�صاءلة يف تعزيز دور اجهزة الرقابة العليا؟ وما
هو تاأثري هذا الدور على م�صاهمة اجهزة الرقابة العليا يف اال�صالح
املايل واالداري؟
•ما هي العوامل التي توؤثر على حجم ال��دور املحقق من ال�صفافية
وامل�صاءلة والذي يعزز دور اجهزة الرقابة العليا؟ وهل ميكن قيا�س هذا
الدور بنا ًء على العوامل املوؤثرة؟ وما اهمية ذلك الأجهزة الرقابة العليا؟
 .2فرو�ض البحث :مت و�صع العديد من الفرو�س امل�ح��ددة للعالقة بني
ال�صفافية وامل�صاءلة واأجهزة الرقابة من حيث دور كل منهما يف اإجناح دورا
الأخر ،وكذا العالقة بني اأجهزة الرقابة وبقية اجلهات ذات ال�صلة بعملها،
وحتديد اأبعاد هذه العالقة وبيان اأثرها على تعزيز نظام امل�صاءلة وال�صفافية،
ومن اهم الفرو�س التي مت التطرق لها االآتي:
•تلعب ال�صفافية املمنوحة الأجهزة الرقابة دورا مهما يف اتخاذ القرارات
املالية واالداري ��ة مما ي�صاهم يف تطهري اجهزة الدولة من الف�صاد
ويحقق اال�صالح املايل واالداري.
•الوعي الرقابي من قبل املجتمع ومتخذي القرار مطلب ا�صا�صي لتوفري
ال�صفافية وامل�صاءلة الأجهزة الرقابة العليا ،وه��ذا يفعل من دوره��ا
ويلزمها بتحقيق جودة عالية يف خمرجاتها.
•وجود ال�صفافية الكافية عن ال�صعوبات التي تواجه اجهزة الرقابة

 .3جمتمع البحث :متث�ّل جمتمع البحث الذي اخذت منه العينة من جمموعة
من املراجعني االكادمييني واالداريني العاملني يف اجلهاز ،ومت االعتماد يف
هذا اجلانب على ا�صتمارة اال�صتبيان ،وكذا املقابالت ال�صخ�صية ،ا�صافة
اإىل اخلربة واملالحظات العلمية.
 .4القيمة امل�سافة للبحث :وتتمثل باالآتي:
أ .درا�صة العالقة بني الدور الذي تقوم به اأجهزة الرقابة مع دور بقية
اجلهات ذات العالقة بعمل هذه االأجهزة مت حتديد العوامل املوؤثرة على
دور ال�صفافية وامل�صاءلة يف تعزيز دور اأجهزة الرقابة العليا وبالتايل
حتديد اجلوانب الواجب االلتزام بها ل�صمان تفعيل هذا الدور.
ب .مت حتديد العالقة بني العوامل املوؤثرة واإيجاد عالقات ريا�صية(معادالت
علمية)يتم على اأ�صا�صها قيا�س دور ال�صفافية وامل�صاءلة يف تعزيز دور
اأجهزة الرقابة العليا ك�صمان لتطوير العمل الرقابي.
الباب الثاني

|دور الشفافية والمساءلة في تعزيز
دور األجهزة العليا للرقابة المالية:
يتكون هذا الباب من ثالثة ف�صول بيانها كاالآتي:
الف�سل الأول :اأهمية ال�سفافية وامل�ساءلة
متهيدا لدرا�صة دور ال�صفافية وامل�صاءلة يف تعزيز دور اأجهزة الرقابة قام
الباحث يف هذا الف�صل بدرا�صة االأهمية التي حتظى بهما ال�صفافية وامل�صاءلة
وذلك من خالل االآتي:
 .1تعريف ال�صفافية وامل�صاءلة.
 .2العالقة بني ال�صفافية وامل�صاءلة.
 .3اأهمية ال�صفافية وامل�صاءلة.
الف�سل الثاين :دور ال�سفافية وامل�ساءلة يف تعزيز دور اأجهزة الرقابة العليا
يف هذا الف�صل مت درا�صة مدى تاأثري هذه االأهمية على تعزيز دور االأجهزة
العليا للرقابة ولذلك مت دار�صة عالقة اأجهزة الرقابة العليا مع بقية اجلهات
ذات ال�صلة بعملها .وحتديد دور ال�صفافية وامل�صاءلة من خالل هذه العالقة
وذلك من خالل درا�صة االآتي:
 .1عالقة اأجهزة الرقابة العليا مع �صلطات الدولة:
ويف هذا االإطار مت درا�صة االآتي:
أ .دور هذه العالقة يف حتقيق ال�صفافية وامل�صاءلة.
ب .دور ال�صفافية وامل�صاءلة يف تعزيز دور اأجهزة الرقابة وحتقيق اأهدافها.
ت .جناح الدور الرقابي الأجهزة الرقابة وتاأثريه على جناح دور ال�صلطتني
الت�صريعية والق�صائية.
 .اأهمية ال�صفافية وامل�صاءلة يف حتقيق عالقة تكاملية تعزز دور اأجهزة الرقابة
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الشفافية والمساءلة ودورهما في تعزيز دور األجهزة العليا للرقابة المالية

ً
كل ذلك جعل من امل�صاءلة ً
اجتماعيا باعتبارها و�صيلة فعالة ملحاربة
مطلبا
ه��ذه الظاهرة (ظاهرة الف�صاد) ،ونظرا الأن اأجهزة الرقابة العليا اأعلى
�صلطة رقابية يف الدولة فاإنها تقوم بدعم وتعزيز نظام امل�صاءلة وذلك بتقدمي
خمرجاتها من املعلومات والتقارير لل�صلطتني (الت�صريعية والق�صائية) ليت�صنى
لهما القيام بدورهما يف امل�صاءلة ،ومن هذا املنطلق تتحدد العالقة الوطيدة بني
الرقابة وال�صفافية وامل�صاءلة لذلك كانت هذه املفردات هي الركائز االأ�صا�صية
لبحثنا هذا (ال�صفافية وامل�صاءلة ودورهما يف تعزيز دور االأجهزة العليا للرقابة
املالية) ،وفيما يلي ً
عر�صا موجز ًا ملحتويات البحث.

العليا يف تاأدية مهامها من �صاأنه ان ي�صاهم يف احلد من هذه ال�صعوبات
ويعزز دور اجهزة الرقابة.
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 .2عالقة اأجهزة الرقابة العليا مع متخذي القرار وامل�صتخدمني واملجتمع
ب�صكل عام من خالل هذه العالقة مت درا�صة االآتي:
أ .تاأثري ال�صفافية وامل�صاءلة على اأهمية دور اأجهزة الرقابة العليا
ب .تاأثري هذه االأهمية على تعزيز الدور الرقابي الأجهزة الرقابة العليا
وحتت هذا العنوان مت التطرق اإىل االآتي:
(ب :)1 -العالقة بني االأهمية وتعزيز الدور الرقابي.
(ب :)2 -دور ال�صفافية وامل�صاءلة يف تعزيز اال�صتقاللية.
(ب :)3 -دور ال�صفافية وامل�صاءلة يف تطوير اجلودة.
(ب :)4 -دور ال�صفافية وامل�صاءلة يف احلد من املعوقات التي تواجه
اأجهزة الرقابة العليا.
ت .االآث ��ار ال�صلبية لل�صفافية الناجتة م��ن ع��الق��ة اأج �ه��زة ال��رق��اب��ة مع
امل�صتخدمني ومتخذي القرار واملجتمع ب�صكل عام.
 .3عالقة اأجهزة الرقابة العليا مع الوحدات اخلا�صعة للرقابة ويف هذا
اجلانب مت التطرق اإىل االآتي:
أ .االآثار املرتتبة من حتقيق ال�صفافية وامل�صاءلة على هذه العالقة.
ب .تاأثري عالقة اأجهزة الرقابة مع اجلهات اخلا�صعة على تعزيز الدور
الرقابي الأجهزة الرقابة.
الف�سل الثالث :اأهمية تعزيز الدور الرقابي لأجهزة الرقابة
العليا يف الإ�سالح املايل والإداري:
يف هذا الف�صل مت درا�صة اأهمية تعزيز هذا الدور ملعرفة مدى تاأثري هذا
الدور على م�صاهمة اأجهزة الرقابة يف االإ�صالح املايل واالإداري ومكافحه
الف�صاد ويف حالة حتقيق ال�صفافية وامل�صاءلة ،والنتائج التي ميكن حتقيقها
يف حالة غياب ال�صفافية وامل�صاءلة كل ذلك ميثل الركيزة االأ�صا�صية لتحديد
اأهمية الدور الرقابي الأجهزة الرقابة وذلك من خالل درا�صة االآتي-:
 .1دور اأجهزة الرقابة العليا يف مكافحه الف�صاد ،ويف هذا اجلانب مت
التطرق اإىل:
أ .اأهمية ال�صفافية وامل�صاءلة يف دعم هذا الدور
ب .م�صئولية اأجهزة الرقابة يف مكافحة الف�صاد
ت .االآثار املرتتبة على غياب ال�صفافية وامل�صاءلة
 .2اأهمية دور اأجهزة الرقابة يف حتقيق االإ�صالح املايل واالإداري
الباب الثالث

| العوامل المؤثرة على دور الشفافية
والمساءلة في تعزيز دور أجهزة
الرقابة العليا:
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وامل�صاءلة وال��ذي يعزز دور اأجهزة الرقابة العليا وذلك من خالل درا�صة
العوامل املوؤثرة على حجم هذا التعزيز واملتعلقة بحجم اجلدوى املحققة من
املعلومات التي تقدمها اأجهزة الرقابة العليا وذلك من خالل دار�صة االآتي-:
 .1املعلومات املقدمة لل�صفافية ،ومت يف هذا الف�صل التطرق اإىل االآتي:
أ .حجم النطاق الع�صوي.
ب .املعلومات املح�صلة من النطاق الع�صوي.
ت .حجم املعلومات التي تقدمها الرقابة لل�صفافية.
 .2الوعي الرقابي :حيث مت درا�صة االآتي:
أ .العالقة بني الوعي الرقابي والبيئية.
ب .ال�صمانات الواجب توافرها للح�صول على بيئة جيدة.
 .3اجلودة :حيث مت درا�صة االآتي:
أ .العوامل املتحكمة يف جودة املعلومات واأهميتها.
ب .العوامل املوؤثرة على حتقيق اجلودة.
ت� .صمانات وح�صانات حتقيق اجلودة.
 .4اال�صتقاللية :حيث مت درا�صة االآتي:
أ .عالقة اال�صتقاللية باملعلومات املقدمة لل�صفافية.
ب .العالقة بني اال�صتقاللية واجلودة.
ت .العالقة بني اال�صتقاللية والوعي الرقابي واجلودة.
 .ال�صمانات واحل�صانات حلماية اال�صتقاللية.
الف�سل الثاين -:تاأثري نتائج اجلدوى املحققة من املعلومات على تعزيز دور
اأجهزة الرقابة:
يف �صوء العوامل املوؤثرة يف حتديد اجلدوى املحققة من املعلومات التي تقدمها
اأجهزة الرقابة العليا هي ن�صبة املعلومات املقدمة لل�صفافية ،الوعي الرقابي،
اجلودة املحققة ،اال�صتقاللية املحققة ،مت ا�صتنتاج املعادلة الريا�صية التالية:
اجلدوى املحققة = ن�صبة املعلومات املقدمة
×
لل�صفافية × ن�صبة الوعي الرقابي

اجلودة املحققة  +االإ�صتقاللية
2

والتي مبوجبها يتم تعزيز الدور الرقابي لهذه االأجهزة ،ويف هذا الف�صل مت
درا�صة تاأثري نتائج اجلدوى املحققة واملو�صحة يف املعادلة ال�صابقة على تعزيز
دور اأجهزة الرقابة يف ظل العوامل املوؤثرة ،وذلك من خالل درا�صة االآتي:
 .1العالقة بني العوامل املوؤثرة وتاأثريها على تعزيز دور اأجهزة الرقابة العليا.
 .2حجم الدور الذي تقوم به ال�صفافية وامل�صاءلة يف تعزيز دور اأجهزة
الرقابة العليا.
ويف هذا ال�صدد مت درا�صة تاأثري ال�صفافية وامل�صاءلة على كل من :الوعي
الرقابي ،واجلودة ،واال�صتقاللية.
الباب الرابع

|النتائج والتوصيات:

ويتكون هذا الباب من ف�صلني:
ا ً
الف�سل الأول :العوامل املوؤثرة يف حتديد اجلدوى املحققة من املعلومات
أول – النتائ ـ ــج:
التي تقدمها اأجهزة الرقابة العليا:
تو�صل الباحث يف هذه الدرا�صة اإىل النتائج االآتية:
امتداد لدرا�صتنا ال�صابقة فقد در�صنا يف الباب الثاين عن الدور الذي تقوم  .1لل�سفافية وامل�ساءلة اأهمية كبرية يف حتقيق الإ�سالح املــايل والإداري،
به ال�صفافية وامل�صاءلة يف تعزيز دور اأجهزة الرقابة العليا ،ويف هذا الف�صل
بكونهما من االأدوات امل�صاعدة يف مكافحة الف�صاد واملحافظة على املال العام
من اأجل حتقيق االأهداف التنموية ،وقد اأثبتت الدرا�صة امليدانية �صحة ذلك
من هذا الباب ا�صتكملنا درا�صتنا بدرا�صة حجم الدور املحقق من ال�صفافية
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 .2دور الــ�ــســفــافــيــة
واملــــ�ــــســــاءلــــة يف
تعزيز دور اأجهزة
الــرقــابــة املــالــيــة
يتمثل يف الآتي:

أ .امل�صاهمة الفعالة
يف حت� � �ق� � �ي � ��ق
االأهداف الرقابية
الأج �ه��زة ال��رق��اب��ة
العليا ،وهذا يوؤدي
اإىل املحافظة على
امل ��ال ال �ع��ام ورف��ع
كفاءة ا�صتخدامه.
ب .وج���ود ال�صفافية
وامل �� �ص��اءل��ة دل�ي��ل
وا�صح على وجود
قوانني وتعليمات ملزمة حتقق التعاون ،والتن�صيق ،بني اأجهزة الرقابة
وال�صلطات املخت�صة بتحقيق امل�صاءلة.
 حتقيق التعاون والتن�صيق يخلق عالقة جيدة مع هذه اجلهات. العالقة اجليدة �صمان حل�صول اأجهزة الرقابة على ال�صالحياتالقانونية الكافية من ال�صلطة الت�صريعية لدعم اإ�صتقالليتها.
 دعم اإ�صتقاللية اجهزة الرقابة العليا �صمان لتاأدية هذه االجهزةلدورها الرقابي بي�صر و�صهولة وبالتايل تعزيز دورها الرقابي.
 وقد اأثبتت الدرا�صة امليدانية �صحة ما ورد يف الفقرتني ال�صابقتني(اأ)( ،ب) مبا ن�صبته( )% 100من اأفراد العينة.
ت .للدور الذي تقوم به اأجهزة الرقابة العليا يف دعم ال�صفافية وامل�صاءلة
اأهمية كبرية من قبل امل�صتخدمني ومتخذي القرار واملجتمع ب�صكل عام.
 تتمثل اأهمية هذا ال��دور يف امل�صاهمة يف تعزيز ال��دور الرقابي منقبل امل�صتفيدين وذلك بدعم اإ�صتقاللية اأجهزة الرقابة ،والتي تعترب
العامل املهم يف اأداء اأجهزة الرقابة ،واحل��د من الف�صاد ،وكذلك
امل�صاهمة يف تطوير اجلودة وامل�صاءلة.
 تطوير اجلودة و امل�صاءلة دليل على تطور اإحتياجات امل�صتخدمني،وهذا ي�صاهم يف تطوير اأهداف اأجهزة الرقابة مبا يتنا�صب مع تلك
االحتياجات.
وقد اأثبتت الدرا�صة امليدانية �صحة ذلك مبا ن�صبته ( )% 100من اأفراد
العينة.
 .ت�صتفيد اجلهات اخلا�صعة للرقابة من حتقيق االأه ��داف الرقابية
ا�صتفادة كبرية تتمثل باالآتي:
 تنال ثقة متخذي القرار واجلمهور ،وت�صتفيد من تو�صيات اجلهاز يفحت�صني اأدائها ،حتقق عالقة جيدة مع جهاز الرقابة تخدم ال�صفافية

وامل�صاءلة.
 ا�صتفادة اجلهات اخلا�صعة من حتقيق اأه��داف اأج�ه��زة الرقابة،�صمان الإيجاد دور رقابي فاعل داخ��ل الوحدات التنفيذية الأنظمة
الرقابة الداخلية.
 اإيجاد دور رقابي فاعل ،ي�صاعد هذه اجلهات يف القيام بامل�صاءلةالداخلية جتاه اأي تق�صري.
 تفعيل املخرجات الرقابية الأجهزة الرقابة العليا �صمان حقيقي لدعمامل�صاءلة اخلارجية.
وق��د اأثبتت ال��درا��ص��ة امليدانية �صحة ذل��ك مب��ا ن�صبته (،)% 87.49
( )% 98.6( ،)% 97.22( ،)% 93.5على التوايل ،وهذه ن�صب
قوية جد ًا توؤكد �صحة ذلك واملعادلة التالية تو�صح ذلك.
م�صداقية اأجهزة الرقابة يف احلد من الف�صاد = قيامها بتقييم كفاءة النظم
الرقابية الداخلية  +ن�صر تقاريرها الرقابية  +تعاونها مع منظمات دولية.
ج .قيام اأجهزة الرقابة بالت�صفيف عن ال�صعوبات التي تواجهها اأثناء ممار�صة
دورها الرقابي عامل م�صاعد على فهم امل�صتخدمني ومتخذي القرار لهذه
ال�صعوبات ،مما ي�صاهم على منح اأجهزة الرقابة ال�صالحيات الالزمة
للحد من هذه ال�صعوبات ويعزز من دورها الرقابي.
وقد اأثبتت الدرا�صة امليدانية �صحة ذلك مبا ن�صبته ( )% 80من اأفراد
العينة.

الشفافية والمساءلة ودورهما في تعزيز دور األجهزة العليا للرقابة المالية

مبا ن�صبته % 100
من اأفراد العينة.

 .3يوجد الكثري من الآثار ال�سلبية لل�سفافية وهذه الآثار ناجتة عن الآتي:

أ .و�صيلة االت�صال ،ف�اإذا مت ا�صتخدام و�صيلة االإع��الم لن�صر ال�صفافية
وكانت غري م�صتقلة يف اأدائها ،وتخدم م�صالح خمتلفة ،فاإنها تعمل
على بث التحيز وت�صويه احلقائق خا�صة اإذ كان املجتمع غري واعي.
ب .نوع املعلومات ،نظر ًا لت�صارب امل�صالح ،فالت�صفيف عن اأي معلومات
ت�صر بال�صالح العام اأو مب�صالح اأط��راف معينة ل�صالح اأط��راف
الـعـدد |  | 30 - 29دي�سمرب 2012م
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اأخرى ،يوؤثر على االإ�صتقاللية التي هي جوهر العملية الرقابية ،وي�صر
بامل�صلحة اخلا�صة ،وامل�صلحة العامة للوطن وق��د اأثبتت الدرا�صة
امليدانية اأن ن�صبة( )%22فقط اخت � � � ��اروا (ال�صرية) ،ون�صبة
( )%78اختاروا (ال�صفافية) و(ال�صفافية اإىل حد ما) ،مما يوؤكد
اأن هناك معلومات ت�صتحق الت�صفيف عنها واأخرى ت�صتوجب ال�صرية.

 .4بخ�سو�ض تاأثري ال�سفافية وامل�ساءلة على دور اأجهزة الرقابة يف
مكافحة الف�ساد ،فقد تبني اأنه لي�س من م�صئولية اأجهزة الرقابة الك�صف

عن الغ�س والف�صاد ،الأنه اإذا كانت الرقابة موجهة اإىل مكافحة الف�صاد
فاإنها حتد من اإ�صتقاللية جهاز الرقابة ،ومن املكانة التي يحتلها،
وبالتايل فاإن م�صئولياته تنتهي عند بذل العناية املهنية املعقولة ،لذلك
فاإنه يعترب دوره عامل م�صاعد يف احلد من الف�صاد ،لقيامه بتقدمي
املعلومات امل�صاعدة على اتخاذ القرارات الالزمة للم�صاهمة يف حتقيق
االإ�صالح املايل واالإداري وقد اأثبتت الدرا�صة امليدانية �صحة ذلك مبا
حد ما ،نظر ًا الأن هذا ال
ن�صبته  % 79.16وهذه الن�صبة �صغرية اإىل ٍ
يتحقق اإ َّال يف حالة تفعيل املعلومات املقدمة من اأجهزة الرقابة من قبل
امل�صتخدمني ومتخذي القرار.
 .5غياب ال�سفافية وامل�ساءلة :ي �وؤدي اإىل خلق بيئة م�صجعة للف�صاد
مما يعرقل عجلة التنمية وفقدان برامج االإ�صالح امل��ايل واالإداري
مل�صداقيتها ،وهذا يوؤثر على دور اأجهزة الرقابة يف االآتي:
أ .عدم قدرتها على معاجلة االإختالالت التنظيمية والت�صريعية يف اأداء الوحدات.
ب .يوؤثر على �صمعتها وعلى مركزها وعلى مكانتها االجتماعية.
 .6العوامل املوؤثرة :اجل��دوى املحققة من املعلومات التي تقدمها اأجهزة
الرقابة يف دع��م امل�صاءلة حت��دد مقدار التعزيز ل��دوره��ا الرقابي من
ال�صفافية وامل�صاءلة والعوامل املوؤثرة يف حتديد حجم اجلدوى املحققة هي:
أ .ن�سبة املعلومات املقدمة لل�سفافية :وه��ذه الن�صبة تعرب عن حجم
املعلومات التي تقدمها اأجهزة الرقابة لل�صفافية من اإجمايل املعلومات
املتعلقة با�صتخدام واإدارة املال العام داخل كل الوحدات التنفيذية يف
الدولة وتتاأثر هذه الن�صبة باالآتي:
 حجم النطاق الع�صوي الأجهزة الرقابة. املعلومات املح�صلة من النطاق الع�صوي. حجم املعلومات التي تقدمها الرقابة لل�صفافية.وبالتايل فاإن ن�صبة املعلومات املقدمة لل�صفافية تتحدد باملعادلة االآتية:
(- 1

معلومات عن جهات غري خا�صعة للرقابة  +معلومات مت فر�س قيود
عليها من قبل اجلهات اخلا�صعة  +معلومات حجبت عن ال�صفافية
معلومات عن كل الوحدات التنفيذية يف الدولة

)

امليدانية �صحة ذلك مبا ن�صبته  % 95.82من اأفراد العينة.
ويتاأثر الوعي الرقابي مبدى وجود البيئة اجليدة ال�صاحلة لن�صر الوعي
الرقابي ،ويتنا�صب الوعي الرقابي تنا�صب ًا طردي ًا مع اجلدوى املحققة من
املعلومات املقدمة لل�صفافية.
ت .اجلودة :اجلودة تعرب عن املعلومات املهمة من املعلومات التي مت فهمها
بوا�صطة الوعي الرقابي ،واأنه كلما زادت اجلودة كلما كنا بحاجة اإىل
زيادة الوعي الرقابي الالزم لفهمها واحلكم عليها باالأهمية.
ومن العوامل املوؤثرة على اجل��ودة املعززة للدور الرقابي للجهاز ،فعالية
الهيكل التنظيمي الأجهزة الرقابة العليا ،وقد اأثبتت الدرا�صة امليدانية على
اأن وجود الهيكل التنظيمي الفعال داخل جهاز الرقابة يحقق اجلودة ويعزز
دوره الرقابي مبا ن�صبته ( )% 99( ،)% 89على التوايل وهذه ن�صب
قوية توؤكد �صحة العبارة – ومن العوامل املوؤثرة اأي�ص ًا تفعيل اأنظمة الرقابة
الداخلية يف اجلهات اخلا�صعة للرقابة.
وتتنا�صب اجلودة تنا�صب ًا طردي ًا مع اجلدوى املحققة من املعلومات.
 .الإ�ستقاللية :االإ�صتقاللية تعرب ع��ن قيا�س ثقة امل�صتخدمني يف
املعلومات املقدمة من اأجهزة الرقابة مما يجعل هذه املعلومات قابلة
للم�صاءلة وتعزز دور اأجهزة الرقابة ،وقد اأثبتت الدرا�صة امليدانية
�صحة ذلك مبا ن�صبته ( )% 87.49من اأفراد العينة.
يوجد ارتباط وثيق بني االإ�صتقاللية واجلودة وقد اأثبتت الدرا�صة امليدانية
�صحة ذلك مبا ن�صبته ( )% 98.6من اأفراد العنة.
من االرتباط الوثيق بني االإ�صتقاللية واجلودة مت ا�صتنتاج اأن اجلدوى املحققة
من املعلومات تتنا�صب طردي ًا مع:
(

االإ�صتقاللية  +اجل��ودة
2

)

من ذلك مت ا�صتنتاج اأن وج��ود االإ�صتقاللية هو ال�صمان احلقيقي لوجود
ال�صفافية وحتقيق امل�صاءلة وذلك لتحقيق اجلودة الالزمة لذلك.
من ذلك مت ا�صتنتاج اأن حت�صني نظام امل�صاءلة= حتقيق اجلودة  +االإ�صتقاللية
وبهذا يتعزز الدور الرقابي جلهاز الرقابة.
العالقة بني الوعي الرقابي واالإ�صتقاللية واجلودة تتمثل يف اأن وجود الوعي
الرقابي داخ��ل اجلهة اخلا�صعة من الو�صائل التي متهد جلهاز الرقابة
ممار�صة االإ�صتقاللية وحتقيق اجلودة وقد اأثبتت الدرا�صة امليدانية �صحة
ذلك مبا ن�صبته ( )% 95.82من اأفراد العينة.
وجود البيئة املنا�صبة لن�صر الوعي الرقابي �صمان للمحافظة على االإ�صتقاللية
وتفعيل دور ال�صفافية وامل�صاءلة يف تعزيز دور اأجهزة الرقابة العليا وقد اأثبتت
الدرا�صة امليدانية �صحة ذلك مبا ن�صبته ( )% 86.11من اأفراد العينة.

ً
ً
وتتنا�صب ن�صبة املعلومات املقدمة لل�صفافية تنا�صبا طرديا مع اجل��دوى  .7من العوامل املوؤثرة يف الفقرات (اأ)( ،ب)( ،ت) ) ( ،ال�سابقة مت ا�ستنتاج:

املحققة من املعلومات.
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العالقة التي تربط بني هذه العوامل وحتدد قيمة اجل��دوى املحققة من
املعلومات التي تقدمها اأجهزة الرقابة واملو�صحة يف املعادلة االآتية:

ب .الوعي الرقابي :حيث يعرب الوعي الرقابي عن فهم املعلومات املقدمة
لل�صفافية ،وزيادته يعني زيادة الفهم لهذه املعلومات ،مما يوؤكد التنا�صب اجلدوى املحققة من املعلومات = ن�صبة املعلومات ن�صبة (اجلودة  +االإ�صتقاللية)
املقدمة لل�صفافية × ن�صبة الوعي الرقابي ×
2
الطردي بني الوعي الرقابي ون�صبه املعلومات املقدمة لل�صفافية ،ويعرب
اأي�ص ًا عن الفهم للدور الرقابي الأجهزة الرقابة من قبل امل�صتخدمني مدى م�صاهمة اأجهزة الرقابة يف حتقيق امل�صاءلة = حجم التعزيز للدور
ومتخذي القرار ،مما يوؤدي اإىل تعزيز هذا الدور وقد اأثبتت الدرا�صة الرقابي الأجهزة الرقابة الناجت من ال�صفافية وامل�صاءلة.
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احلالة الوىل:

الوعي الرقابي > اجلودة املحققة اجلودة املطلوبة اجلودة املحققة
= حجم اجلودة املطلوب تطويره(لتعزيز الدور الرقابي للجهاز)

من هذه املعادلة ينتج اأن حجم الوعي الرقابي املحقق = اجلودة املطلوبة
(مقدار التطور يف اجل��ودة ال��ذي مثل اجل��زء الواجب توفريه من اجلودة
لتفعيل امل�صاءلة).
احلالة الثانية:
الوعي الرقابي املحقق < اجلودة املحققة الوعي الرقابي املطلوب –الوعي الرقابي املحقق
= حجم الوعي الرقابي املطلوب تعزيزه (لتعزيز الدور الرقابي)

من هذه املعادلة ينتج اأن حجم اجلودة املحققة = الوعي الرقابي املطلوب
ب .العالقة بني الإ�ستقاللية واجلودة تتحدد من خالل الآتي:

يتم تعزيز االإ�صتقاللية اإذا كانت االإ�صتقاللية املحققة غري كافية لتحقيق
اجلودة وفيما يلي بيان ذلك:
االإ�صتقاللية املحققة <اجلودة املطلوبة االإ�صتقاللية املطلوبة – املحققة
= مقدار التعزيز املطلوب لالإ�صتقاللية (لتعزيز الدور الرقابي).

ومبقدار تعزيز االإ�صتقاللية والوعي الرقابي واجلودة يتم تعزيز دور اأجهزة
الرقابة العليا كما هو مو�صح يف املعادلة املو�صحة يف الفقرة ال�صابقة رقم(.)7
التاأثري املتبادل بني العوامل املوؤثرة وال�صفافية وامل�صاءلة يتحدد من االآتي:
•ال�صفافية وامل�صاءلة – تعمالن على تعزيز العوامل املوؤثرة.
•العوامل املوؤثرة – تعمل على حتديد اجل��دوى املحققة من ال�صفافية
وامل�صاءلة.
•ينتج من ذلك نوعني من كل عامل موؤثر هما العامل املوؤثر املحقق
والعامل املوؤثر املعزز.
•العامل املوؤثر املحقق– هو الذي ي�صاهم يف حتقيق اجلدوى املحققة
املحددة باملعادلة ال�صابقة يف الفقرة(.)7
•العامل املوؤثرة املعزز– هو مقدار الزيادة يف العامل املحقق نتيجة تاأثري
ال�صفافية وامل�صاءلة وبالتايل فاإن العامل املوؤثر اجلديد = العامل املوؤثر
املحقق القدمي  +مقدار التعزيز.
•وتتحدد قيمة اجلدوى اجلديدة بالعامل املحقق املوؤثر اجلديد.
وقد ت�صمنت الدرا�صة �صكال تو�صيحيا لبيان االثار املرتتبة على زيادة الوعي
الرقابي يف حتقيق اجلودة وامل�صاءلة وتعزيز دور اجهزة الرقابة.

اأول :يجب اأن يتوفر لأجهزة الرقابة الآتي-:

.1

.2
.3
.4
.5
أ.
ب.
ت.

.
ج.

توفري كافة القوانني والتعليمات التي تنظم عالقة اأجهزة الرقابة مع
ال�صلطات املختلفة والهادفة اإىل وجود التن�صيق والتعاون الكايف ،الإجناز
عملية امل�صاءلة وحتديد امل�صئوليات واالخت�صا�صات بالدقة الكافية،
التي ت�صمن عدم امل�صا�س باإ�صتقاللية اأجهزة الرقابة ،واإعداد االأبحا
الالزمة لتطوير هذه العالقة.
اأن يوفر القانون الأجهزة الرقابة العليا احلق يف ممار�صة ال�صفافية
الكافية عن ال�صعوبات التي تواجهها اأثناء تاأدية مهامها الرقابية.
اإعداد االأبحا الالزمة عن كافة امل�صاكل وال�صعوبات التي تعرت�س
�صري العمل ال��رق��اب��ي وحت��دي��د االأ��ص�ب��اب واحل�ل��ول ال��الزم��ة ،وتوفري
االإمكانيات الالزمة للحد من هذه املعوقات.
االأخذ بعني االعتبار متطلبات ال�صفافية واملعايري املنظمة لها للحد من
االآثار ال�صلبية لل�صفافية.
مبا اأن ن�صبة املعلومات املقدمة لل�صفافية عامل موؤثر على دور ال�صفافية
وامل�صاءلة يف تعزيز دور اأجهزة الرقابة وللحد من هذا العامل يجب عمل االآتي:
تو�صيع حجم النطاق الع�صوي الأجهزة الرقابة العليا.
اإعطاء جهاز الرقابة احلق يف احل�صول على كل البيانات الالزمة
للح�صول على املعلومات داخل نطاقها الع�صوي ،وحتديد العقوبات
الرادعة لكل من ميتنع عن تقدمي هذه البيانات.
منح جهاز الرقابة احلق يف ن�صر تقاريره الرقابية مع �صرورة توفر
قنوات ات�صال بني اأجهزة الرقابة وامل�صتخدمني ومتخذي القرار،
وم��راع��اة معايري ال�صفافية ومتطلباتها ،واإع��داد االأب�ح��ا الالزمة
لتحديد االآلية التي يتم التوا�صل من خاللها.
ويف هذا ال�صدد يجب اأن يوفر القانون للمجتمع ،ال�صالحيات الالزمة،
مل�صاعدة جهاز الرقابة يف ك�صف احلقائق وتقدمي املعلومات لل�صفافية
وامل�صاءلة وكذا توفري احلماية الالزمة ملزاولة هذه ال�صالحيات.
ا�صتخدام املعادلة التالية لتحديد ن�صبة املعلومات املقدمة لل�صفافية:
-1

.6
.7
.8
.9

الشفافية والمساءلة ودورهما في تعزيز دور األجهزة العليا للرقابة المالية

 .8العالقة بني العوامل املوؤثرة وتاأثريها على تعزيز دور اأجهزة الرقابة
التو�سيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات:
من خالل الدرا�صة لل�صفافية وامل�صاءلة ودورهما يف تعزيز دور اأجهزة الرقابة
العليا تتمثل يف الآتي:
أ .العالقة بني اجلودة والوعي الرقابي تتحدد من خالل حالتني هما :العليا ولتوفري احل�صانات وال�صمانات التي حتد من العوامل املوؤثرة على هذا
الدور فان الباحث يو�صي باالآتي:

معلومات عن جهات غري خا�صعة للرقابة  +معلومات جلهات خا�صعة مل
يح�صل عليها اجلهاز  +معلومات حجبت عن ال�صفافية
معلومات عن كل الوحدات التنفيذية يف الدولة

العمل على ن�صر الوعي الرقابي وتوفري البيئة املنا�صبة ال�صاحلة لن�صر
الوعي الرقابي وبهذا اخل�صو�س نو�صي باإعداد االأبحا التي حتدد
مدى عالقة القوانني والقرارات ال�صادرة مع البيئة.
للح�صول على البيئة اجليدة يجب العمل على حت�صني خمرجات التعليم
والعمل على تهذيب النفو�س بن�صر القيم الدينية واالأخالقية.
الدرا�صة امل�صتفي�صة للتقارير الرقابية وا�صتخال�س منها االأ�صباب
احلقيقية حلدو املخالفات املالية.
لتحقيق اجلودة يجب عمل االآتي:
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دراسات وأبحاث

أ.

ب.
ت.
.

مالية واإدارية �صاحلة لقيا�س الكفاءة واالقت�صادية يف اإ�صتخدام املال
العمل على توفري الهيكل التنظيمي الفعال جلهاز الرقابة ل�صمان
اجلودة يف خمرجات اأجهزة الرقابة من التقارير والكوادر الب�صرية
العام وحتقيق الكفاءة يف االإنفاق.
وب�ه��ذا اخل�صو�س يجب اأن يتم و�صع الهيكل التنظيمي للوحدات ح .اأن تقوم بن�صر تقاريرها الرقابية بالطريقة التي تراها منا�صبة ،وكذا
التنفيذية يف الدولة ويف الق�صاء باجلودة املنا�صبة التي تتنا�صب مع
التن�صيق والتعاون امل�صرتك بني اأجهزة الرقابة من ناحية ،وبينها وبني
االأهداف التنموية ومع االأو�صاع االقت�صادية واالجتماعية.
املنظمات الدولية للرقابة املالية من ناحي ٍة ثانية ،وذلك من خالل اإيجاد
اأن يوفر القانون جلهاز الرقابة �صالحية ممار�صة كافة اأنواع الرقابة،
قنوات اإت�صال يتم فيها تبادل املعلومات وحل امل�صاكل وال�صعوبات التي
واإمداده باالإمكانيات الالزمة لتحقيق ذلك ،خا�ص ًة رقابة االأداء ملا لهذا
تواجه اأداء هذه االأجهزة ،الأن تقييم النظم الرقابية للجهات اخلا�صعة
النوع من الرقابة من اأهمية يف حتقيق الكفاءة والفعالية واالقت�صادية.
 +ن�صر التقارير الرقابية  +التعاون مع املنظمات الدولية = م�صداقية
لتحقيق االإ�صتقاللية يجب حت�صني اأج�ه��زة ال��رق��اب��ة العليا بكافة
اأجهزة الرقابة العليا يف مكافحة الف�صاد.
ال�صمانات القانونية واالإمكانيات امل��ادي��ة والب�صرية حلمايتها من
ال�صغوطات املهددة ال�صتقاللها.
املراجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
•القران الكرمي.
لتحديد حجم اجل��دوى املحققة من املعلومات التي تقدمها اأجهزة
•اأحمد اأب��و دي��ة واآخ��رون (امل�صاءلة واملحا�صبة ت�صريعاتها والياتها يف االأقطار
الرقابة العليا واملحددة حلجم التعزيز للدور الرقابي لها يتم ا�صتخدام
العربية) ،لبنان (بريوت) /الدار العربية للعلوم الطبعة االأوىل2007م.
املعادلة االآتية:
ن�صبة املعلومات
املقدمة لل�صفافية ×

ن�صبة (اجلودة املحققة +
االإ�صتقاللية املحققة)
2

× ن�صبة اإنت�صار الوعي
الرقابي

ج .االإهتمام بالعالقة بني العوامل املوؤثرة على اجل��دوى من املعلومات
املقدمة لتحديد دور كل عامل من العوامل امل�وؤث��رة يف التاأثري على
ال�صفافية وامل�صاءلة وبقية العوامل املوؤثرة مما ينعك�س بدوره على تعزيز
الدور الرقابي الأجهزة الرقابة.
ثانيا :يو�سي الباحث اأجهزة الرقابة العليا بالآتي:
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 .1حتقيق ال�صفافية وامل�صاءلة داخ��ل جهاز الرقابة وذل��ك مبمار�صة
ال�صفافية مع االأع�صاء املراجعني ملعرفة ال�صعوبات التي حتد من
اإ�صتقاللهم ومن جودة اأدائهم وتوفري احللول الالزمة لذلك وباملقابل
م�صاءلتهم عن اأي تق�صري يف اأدائهم اأو �صلوكهم امل�صتقل.
 .2خلق بيئة عادلة داخل جهاز الرقابة مبنية على توفري معايري مو�صوعية يف اإدارة
املوارد الب�صرية للعمل على زيادة الوالء للعمل الرقابي وتعزيز االإ�صتقاللية.
ل�صمان حتقيق اجلودة يجب على اأجهزة الرقابة االآتي:
أ .اأن تلتزم بتنفيذ رقابة االأداء واأن متار�س االإ�صراف وب�صكل م�صتمر على
�صمانات حتقيق االإ�صتقاللية ،واأن تقوم بن�صر الوعي الرقابي داخل
اجلهات اخلا�صعة وبهذا اخل�صو�س يو�صي الباحث باإعداد االأبحا
التي حتدد االآلية التي �صيتم بوا�صطتها ن�صر الوعي الرقابي ملتخذي
القرار وال�صلطات املختلفة واملجتمع ب�صكل عام.
ب .اأن تعمل على تقييم اأنظمة الرقابة الداخلية للجهات اخلا�صعة للرقابة
وت�صاهم يف حت�صني اإدارتها املالية وتطوير امل�صاءلة مبا ال يوؤثر على
ا�صتقاللها ،وبهذا اخل�صو�س فاإننا الباحث:
ت .يو�صي اأجهزة الرقابة العليا باإعداد االأبحا الهادفة اإىل تطوير النظم
املحا�صبية للجهات اخلا�صعة لرقابتها مع ما يتالءم مع طبيعة اأعمالها.
 .يو�صي مراجعي اأجهزة الرقابة باملحافظة على اإ�صتقاللهم والعمل
ب�صكل م�صتمر على تطوير مهاراتهم واأدائهم العملي.
ج .يو�صي اجلهات اخلا�صعة باإدارة مواردها املادية والب�صرية وفق معايري
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(بريوت) مركز درا�صات الوحدة العربية ،الطبعة االأوىل) ،دي�صمرب2004م.
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مار�س 2003م.
•حممد يو�صف �صالم(دور االأجهزة العليا للرقابة املالية يف امل�صاءلة على املال
العام) اجلمهورية اليمنية� /صنعاء يونيو2006م.
•جملة الرقابة املالية /من�صورات املنظمة العربية لالأجهزة العليا للرقابة املالية
واملحا�صبة يف الدول العربية /تون�س /ال�صنة اخلام�صة والع�صرون العدد(،)52
ال�صنة ال�صاد�صة والع�صرون العدد (2008/)53م2009 /م.
•جملة الرقابة /من�صورات اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�صبة� /صنعاء االأعداد
االآتية (2005 )14( ،)13( ،)10( ،)9( ،)6(،)2(،)1م2006 ،م،
2008 ،2007م.
•نواف كنعان(/معوقات الرقابة املالية و�صبل عالجها) جملة جامعة ال�صارقة/
العدد ( )2يونيو.
•االنتو�صاي(/ا�صتنتاجات وتو�صيات الندوة ( )20بني منظمة االأمم املتحدة
واالنتو�صاي)النم�ص ْا،فينيا2009/2/13-11م.
•د /حممد اأبو غزلة(/قواعد احلكم الر�صيد يف االإ�صالم) البالغ2000م.
•وزارة ال�صئون القانونية ،اليمن (القرار اجلمهوري بالقانون رقم ( )39ل�صنة
1992م ،ب�صاأن اجلهاز املركزي للرقابة املحا�صبة).
•منظمة ال���ص�ف��اف�ي��ة ال��دول �ي��ة ،م �وؤ� �ص��ر م��درك��ات ال�ف���ص��اد www.،2003
trarsparency.org
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الشفافية والمساءلة ودورهما في تعزيز دور األجهزة العليا للرقابة المالية

ﺍﻟﻴﻤﻦ
ﺣﺐ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻣﻦ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ
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دور المراجعة..

في ترشيد اإلدارة العليا

اإعــــــــــــــداد/
و�ساح احمد م�سلح عبد اهلل

الإدارة العامة للرقابة على التعاونيات
واجلهات املعانة

إن التقدم العلمي الذي أحرزه
اإلنسان في العصر الحديث في
مجال المعلومات يعد تقدم ًا
منقطع النظير ،وقــد أصبح
العصر الـــذي نعيشه عصرا
متميز ًا نتيجة هــذا التقدم
الواضح مما يدعونا أن نطلق
علية عصر ثورة المعلومات.

وتعترب املراجعة اأهم جمالت املعرفة التي تنري
الطريق اأمام كل طائفة من الطوائف امل�ستخدمة
له واملهتمة باأ�ساليب املراجعة يف جميع القطاعات
اخلا�سة والعامة وك��ل م��ن يعنيه امل��ال اخلا�ص
والعام وتر�سيد ا�ستخدامه حيث اأن للمراجعة
الو�سائل والأدوات والطاقات التي متكنها من
الإ�سهام الفعال يف تر�سيد القرارات وال�سيا�سات
واخلطط بالإ�سافة اإىل تقييم الأع�م��ال تقييم ًا
�سام ًال اأو جزئي ًا.
وغ�ن��ي ع��ن ال �ق��ول ان ه�ن��اك تالقيا ب��ن طلب
وعر�ص الإدارة العليا واملراجع ويتمثل الطلب
يف متطلبات الإدارة الر�سيدة الالزمة لقيامها

12
الـعـدد |  | 30 - 29دي�سمرب 2012م

ب��وظ��ائ �ف �ه��ا وحت��م��ل م���س�ئ��ول�ي�ت�ه��ا ب�ج��ان��ب
اهتمامها ،كما يتمثل العر�ص يف توفر كثري
من الإمكانيات والو�سائل للمراجع يف ظروف
ع�م�ل��ه ،وذل ��ك م��ن خ��الل الع �ت �ب��ارات التي
ت�ساعد على الهتمام باأن يكون للمراجعة دور
يف تر�سيد الإدارة العليا بجانب دورها الأ�سلي
يف مراجعة القوائم املالية.
ف �م��ن ن��اح �ي��ة اأخ� ��رى ف��ان��ه مي �ك��ن ل�ل�م��راج��ع
اخل��ارج��ي بتاأهيله وم�ه��ارت��ه ومب��ا ل��دي��ه من
اإمكانيات تقدمي املعاونة لتلك الإدارة .عن
ط��ري��ق م��ده��ا ب��ال�ب�ي��ان��ات وامل �ع �ل��وم��ات التي
حتتاج اإليها اأو ت�ستفيد بها يف اأداء مهامها.

المجال األول

دراسة وتقييم النظم
الداخلية بالمنشأة:

مفهوم النظم الداخلية واأهميتها:

النظم الداخلية املو�سوعة باإحدى املن�ساآت هي
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دور المراجعة في ترشيد اإلدارة العليا

فيمكن للمراجع اإل يقت�سر على تقدمي البيانات
املتعلقة باملا�سي ،ولكن عليه اأن ي�ستخدم الو�سائل
املحا�سبية احلديثة يف تقدمي البيانات التي تفيد
يف التنبوؤ بامل�ستقبل ،كما ميكنه األ يكتفي بتقدمي
البيانات الرقمية ،واإمن ��ا يتعداها اإىل تقدمي
البيانات واملعلومات املو�سوعية.
ول�سك اإن املعلومات املالئمة تلعب دور ًا اأ�سا�سياً
يف تقليل الكثري من الإخطار الناجمة وبخا�سة

تلك املتعلقة بعدم التاأكد مع املالحظة اأنه لي�ص
البيانات الكمية مهمة فح�سب بل اإن املعلومات
غري الكمية مهمة اأي�س ًا لتخاذ مثل هذه القرارات
وبالن�سبة لكل الأطراف املعنية.
ولقد اأ�سبحت املراجعة اأحد الو�سائل التي توفر
املعلومات عن املن�ساأة بحيث ميكن ال�ستفادة من
هذه املعلومات عند التعامل مع الغري اإ�سافة اإىل
اإن املراجعة توفر ع��دد من املوؤ�سرات املنا�سبة
واملالئمة لتقيم الأداء واأ�سبح جز ًء �سروري ًا من
عملية اتخاذ القرارات وذلك من خالل توفري كل
ما هو مالئم لرت�سيد القرارات وتعتمد القرارات
الإدارية على البيانات الرقمية التي تعطي �سورة
وا�سحة عن عمليات املن�ساأة اإذا ما مت حتليل هذه
البيانات حتلي ًال �سليم ًا يوؤدي اإىل احل�سول على
املعلومات املفيدة جلميع الأطراف املعنية.
وه�ن��اك م�سادر كثرية ميكن ان توفر للمراجع
البيانات واملعلومات املختلفة الالزمة لتاأدية دوره
يف تر�سيد الإدارة العليا واهم هذه امل�سادر ما يلي:
•احل�سابات اخلتامية والك�سوفات التف�سيلية
املرفقة بها ،وم�سادر بياناتها من دفاتر
و�سجالت وم�ستندات.
•امل���س��اه��دات وامل��الح �ظ��ات وامل�ع��اي�ن��ة على
الطبيعة التي بقوم بها املراجع يف مهمته
التقليدية ،للربط واملقارنة بن ما هو مثبت
يف الدفاتر وال�سجالت وامل�ستندات وبن
الواقع الفعلي.
•حما�سر الجتماعات والتقارير وال�ق��رارات
ال �ت��ي ل��ه ح��ق الإط � ��الع ع�ل�ي�ه��ا ،وال �ب �ي��ان��ات
والإي�ساحات التي له حق طلبها ً
طبقا للقانون.
•البيانات التف�سيلية ال��دوري��ة التي تعدها
امل�ن���س�اأة لأدارت� �ه ��ا اأو جل �ه��ات اخل��ارج�ي��ة
املخت�سة بالإ�سراف اأو الرقابة.
ومي�ك��ن تو�سيح كيف ميكن للمراجع ان يقوم
بدوره يف تر�سيد الإدارة العليا ،عن طريق حتديد
جمالت العمل الأ�سا�سية ،بحيث نتناول فيما يلي
مفهوم كل منها واأبعاد العمل فيه:

تلك النظم التي تو�سع ب�سفة خا�سة لهذه املن�ساأة
وح��ده��ا ،وتخت�ص بتنظيم وترتيب العمل بها.
وبالتايل فان هذه النظم تختلف من من�ساأة اإىل
اأخرى تبعا لختالف ظروف كل منها ،من حيث
حجم وطبيعة ن�ساطها والعاملن بها ،وغريها من
الظروف التي يجب اأن تتالءم معها تلك النظم.
ويدخل اأمر توفري هذه النظم �سمن م�سئوليات
اإدارة املن�ساأة مب�ستوياتها املختلفة وبخا�سة
الإدارة العليا.
وتبداأ هذه النظم باللوائح الداخلية وال�سيا�سات
التي ت�سعها الهيئة الإداري� ��ة العليا للمن�ساأة،
ثم متتد اإىل جمموعة من ال�سيا�سات الأخ��رى
والتنظيمات والن�سرات والتعليمات والقرارات
التي ت�سدر كتابة عن باقي امل�ستويات الإداري��ة
املختلفة ،بل انه قد يدخل اأي�سا �سمن هذه النظم
ما جرى عليه العمل داخل املن�ساأة ،اأو التعليمات
ال�سفوية ال�ت��ي ت�سدر م��ن م�ستوى اأدارى اإىل
م�ستوى اأخر اأدنى منه.
وميكن ال�ق��ول اأن النظم الداخلية يعد عامال
اأ�سا�سيا لتحقيق كفاءة الإدارة ،وه��ى الو�سائل
التي حت�سل الإدارة عن طريقها على املعلومات
ومتكنها من احلماية والرقابة ،وهي اأمور حيوية
لنجاح اأعمال املن�ساأة.
فمعظم املعلومات التي حتتاج اإليها الإدارة لتكون
على علم بتقدم العمليات والنواحي املالية والتي
يتم توفريها يف اأ�سرع وقت ممكن من املجموعة
الدفرتية املحا�سبية .كما ي�ساعد وج��ود النظم
الداخلية على حماية اأ�سول وعمليات املن�ساأة من
اخل�سائر املحتملة التي تنتج عن الختال�ص اأو
ال�سرقة اأو �سوء الت�سرفات اأو انخفا�ص الكفاية
وغريها .كما ان وجود هذه النظم ي�ساعد الإدارة
كثري ًا يف حتقيق الرقابة على كثري من اأن�سطة
املن�ساأة ،رغم بعد هذه الإدارة عن مواقع التنفيذ.
وع�ل��ى العك�ص مم��ا ت�ق��دم ف��ان ع��دم ت��وف��ر نظم
داخلية اأو وجود نظم داخلية �سعيفة اأو غري كافية
يف من�ساأة معينة يعني �سعف اأو �سوء اإدارة هذه
املن�ساأة ،ويوؤثر على �سمعة املن�ساأة بن الأطراف
املتعاملة معها .كما يعيب الإدارة وج��ود هذه
النظم ب�سكل مبالغ فيه ،حيث ي �وؤدي ذل��ك اإىل
التعقيد والتداخل يف تنفيذ الإجراءات والبطء يف
اتخاذ القرارات.
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والنظم الداخلية اأي��ا ك��ان نوعها حتتاج ب�سفة
دوري��ة وم�ستمرة اإىل اإع��ادة نظر واإع��ادة تقييم
مل�سايرة التغري يف الظروف اخلا�سة باملن�ساأة.
فقد ي�ك��ون ال�ن�ظ��ام �سليما عند و�سعة اأو بدء
تنفيذه ،ولكنة ي�سبح غري منا�سب اأو ت�سوبه بع�ص
العيوب والثغرات نتيجة لتغري الظروف مبرور
الوقت .والعمل املتدفق امل�ستمر يف املن�ساأة ومهام
وم�سئوليات اأدارت �ه��ا مب�ستوياتها املختلفة ،قد
ل يتيح لهذه الإدارة التنبه اإىل ذلك اأو تداركه
باأجراء التعديالت اأو التغريات اأو التطوير املطلوب
اأول ب� �اأول .ب��الإ��س��اف��ة اإىل ان معظم العاملن
باملن�ساأة ذاتها يتطبعون بالنظام املوجود ،ويكون
من ال�سعب عليهم تقييمه اأو تغيريه.
وبالن�سبة للمراجع اخل��ارج��ي ف��ان م��دى كفاية
و�سالمة الأنظمة الداخلية يف املن�ساأة من الأمور
الهامة بالن�سبة ل��ه .وت��رج��ع ه��ذه الأه�م�ي��ة اإىل
اعتبارين رئي�سين:
•الأول :ان امل��راج��ع ي��زداد اطمئنانه اإىل
الدفاتر املحا�سبية عندما تتواجد يف اإطار
جيد من النظم الداخلية.
•والثاين :ان املراجع يهتم بتخفيف اعتقاده
يف اأمكان ح��دوث اأي نق�ص اأو اختال�ص يف
اأ�سول املن�ساأة ،ويتوقف مدى هذا العتقاد
على م��دى اطمئنانه اإىل النظم الداخلية
املوجودة.
وهكذا فاإن املراجع يقوم باإعداد برنامج مراجعته
ويحدد كمية الختبارات ،ا�ستناد ًا اإىل مدى كفاية
النظم الداخلية باملن�ساأة و اأمكان العتماد عليها.
فاإذا كانت هذه النظم حمكمة ودقيقة يودي ذلك
اإىل الطمئنان اإىل دقة اإعمال املن�ساأة ،وبالتايل
فانه يقلل من كمية الختبارات التي �سيختارها
كعينة لفح�سه .اإما اإذا راأي ان النظم الداخلية
�سعيفة اأو غري موجودة يف ناحية معينة من نواحي
املن�ساأة ،فانه يلجا على الأق��ل اإىل تو�سيع نطاق
اختباراته يف هذه الناحية ،وقد ميتد هذا التو�سع
اإىل ن��واح��ي اأخ ��رى حتى يتحقق ل��ه الطمئنان
الكايف ب�ساأن انتظام اإعمال املن�ساأة.
وفق ًا ملا تقدم ميكن ان يكون الدور الذي يوؤديه
امل��راج��ع اخل��ارج��ي يف تر�سيد الإدارة العليا
للمن�ساأة يف جمال درا�سة وتقييم النظم الداخلية
لهذه املن�ساأة اإىل ما يلي:
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•ان دور املراجعة يف تر�سيد الإدارة العليا
ي�ستمل على النظم الداخلية باملن�ساأة املتمثلة
يف ما يلي:
» الهيكل التنظيمي.
» نظام حماية الأ�سول.
» نظام املراجعة الداخلية.
» املجموعة الدفرتية للح�سابات.
» املجموعة امل�ستندية.
تتعلق الدرا�سة والتقييم التي يقوم بها املراجع
للنظم الداخلية اإىل ما يلي:
•وجود النظم ( ان يكون مكتوب ًا ).
• تغطية ال�ن�ظ��م امل�ك�ت��وب��ة لأوج ��ه الن�ساط
املختلفة ،ومالمتها لطبيعة العمل.
• تطبيق النظم واإتباعها عملي ًا.
على املراجع ان ينبه اإىل �سعف النظم الداخلية
ومن اأمثلة ذلك ما يلي:
•عدم حتديد اأو و�سوح الخت�سا�سات و كذا
وجود حالت ازدواج يف الخت�سا�سات.
•النق�ص يف الإجراءات وعدم التعقيد فيها.
•النق�ص يف املجموعة الدفرتية للح�سابات
والرقابة عليها.
•النق�ص يف ع��دد �سور امل�ستندات الواجب
توفرها عما يجب اأو زيادتها دون مربر.

المجال الثاني

تقييم وتنفيذ المنشأة
للخطط واألهداف

مفهوم اخلطط والأهداف واأهميتها:

اأن حتديد الأه��داف املطلوب حتقيقها باملجهود
اجلماعي ي�اأخ��ذ م��رك��ز ال���س��دارة ب��ن عنا�سر
الن�ساط الإداري يف اأي من�ساأة ناجحة وم�ستمرة
لذلك جند اأن حتقيق الأه ��داف ميثل عن�سر ًا
رئي�سي ًا يف معظم تعاريف الإدارة.
والتخطيط وظيفة اأ�سا�سية من وظائف الإدارة
يتوقف عليها جن��اح امل�ن���س�اأة وع ��دم الهتمام
بها يعد احد الأ�سباب الرئي�سية لف�سل املن�ساأة،
والإدارة اأثناء ممار�ستها لتلك الوظيفة باأ�سلوب
علمي منظم ت�سع اخل�ط��ط ال�ت��ي ت�ستمل على
الطرق والو�سائل التي تكفل على حتقيق الأهداف
املطلوب الو�سول اإليها ،ولكن جناح هذه الإدارة
ل يتحقق اإل اإذا مت تنفيذ اخلطط فع ًال ،لذلك
فهي مت��ار���ص الوظيفة الرئي�سية الأخ ��رى من

وظائف الإدارة وهى وظيفة الرقابة للتحقق من
تنفيذ اخلطط التي �سبق و�سعها ،اأو لتحديد مدى
تنفيذها.
ف��الإدارة ب�سفة عامة يهمها معرفة مدى تنفيذ
اخل �ط��ط وحت�ق�ي��ق الأه�� ��داف ك �ن��وع م��ن اأن���واع
الرقابة على الأعمال الذي يحقق الفاعلية لعملية
التخطيط وهى تقوم فع ًال بهذه الرقابة.
وم��ن امل�ع��روف اأن امل��وازن��ة التخطيطية ت�ساعد
اإدارة املن�ساأة يف اأداء وظائف التخطيط والتن�سيق
والرقابة فهي ت�ساعد يف التخطيط والتن�سيق عن
طريق اأعداد اخلطة ،اإما الرقابة حتقق عن طريق
التاأكد من تنفيذ اخلطة وذلك عالوة على اأهمية
ه��ذه امل��وازن��ات يف عمليات التخطيط ومتابعة
التنفيذ على امل�ستوى القومي.
وياأخذ التخطيط على م�ستوى الوحدة القت�سادية
�سكل جمموعة من الربامج واخلطط التف�سيلية
التي ميكن تق�سيمها اإىل خطة اإنتاجية وخطة
ا�ستثمارية كو�سيلة رئي�سية لتحقيق اأه��داف
الوحدة القت�سادية ،التي تكون يف �سور مالية اأو
كمية اأو نوعية ،كما قد تكون يف �سورة معدلت اأو
ن�سب مئوية.
وت�سمل اخلطة الإنتاجية برامج ت�ستهدف حتقيق
زيادة يف الإنتاج ،والت�سويق الداخلي واخلارجي
والعمالة والأج ��ور وال��رب��ح ،كما ت�سمل اأه��داف� ًا
تتعلق بالنقد الأجنبي والكفاءة الإنتاجية ،اأما
اخلطة ال�ستثمارية فت�سمل امل�سروعات اجلديدة
وم�سروعات الإحالل والتجديد.
لذلك اأ�سبحت عملية تنفيذ اخلطط وحتقيق
الأه��داف هي ال�سغل ال�ساغل لوحدات القطاع
العام وامل�سئولية الأ�سا�سية على عاتق اأداره ،كما
اأ�سبحت عملية اإع��داد هذه اخلطط ور�سم تلك
الأه��داف ومتابعة تنفيذها حتتل مركز ًا رئي�سي ًا
�سمن اهتمامات الأجهزة املختلفة بالدولة.
ً
وفقا ملا تقدم ميكن ان يكون الدور الذي يوؤديه املراجع
اخلارجي يف تر�سيد الإدارة العليا للمن�ساأة يف جمال
تقييم اخلطط وحتقيق الأهداف اإىل ما يلي:
•ل تقت�سر عملية التقييم على مدى تنفيذ
اخلطط ال�سنوية ،واإمنا ت�سمل مدى حتقيق
الأه� ��داف ال�سنوية اأي �� �س � ًا ،وق��د ي�ستعمل
املراجع يف جمال معن احد هذين الأ�سلوبن
اأو الث�ن��ن مع ًا ح�سب طبيعة ه��ذا املجال

المجال الثالث

تحليل وتقييم نتيجة نشاط
المنشأة:

مفهوم نتيجة الن�ساط واأهميتها-:

ومفهوم الأه��داف ال�سنوية يف هذا ال�سدد
هي تلك ال��زي��ادة امل�ستهدفة التي ت�سملها
خطط ذلك العام عن العام ال�سابق ،وبذلك
ف �اأن تنفيذ ن�سبة م��ن اخلطط ال�سنوية ل
ت�ستلزم بال�سرورة حتقيق الأهداف ال�سنوية
اأو ن�سبة منها.
• ي�سمل التقييم درا� �س��ة وحتليل اجلوانب
التنفيذية التي تتجاوز اخلطة والأه��داف،
غري اأن��ه يجب التمييز يف ه��ذا املجال بن
جتاوز خطط املن�ساأة التي ل توؤثر على خطط
الوحدات الأخ��رى بالدولة وهو الذي يجب
ت�سجيعه وتنميته ،وبن ذلك التجاوز الذي
يكون على ح�ساب خطط الوحدات الأخرى
والتي قد ل تكون يف �سالح الدولة تنميته
ملا يحدثه من خلل بن اخلطط التف�سيلية

للوحدات ،كما اأن��ه عند تقييم مدى تنفيذ
خطط وحتقيق اأه���داف امل�ن���س�اأة يف عام
معن ،يجب اأن يوؤخذ يف العتبار اإمكانية
وحماولة تعوي�ص الق�سور يف تنفيذ اخلطط
وحتقيق الأهداف عن العام ال�سابق له.
يتناول التقييم حتليل ودرا�سة الفروق الإجمالية
التي تهم اأو تفيد الإدارة العليا والناجتة عن
جمموعة من املقارنات التي قد حتتوي فيما بينها
على �سيئ ًا من التداخل وهي:
•مقارنة الإن �ت��اج الفعلي باخلطة ال�سنوية
املو�سوعة بربنامج الإن�ت��اج ،وك��ذا مقارنة
الزيادة املحققة يف الإنتاج خالل العام وبن
العام ال�سابق له.
• مقارنة املبيعات الفعلية الإجمالية باخلطة
ال�سنوية املو�سوعة لها ،وكذا مقارنة الزيادة

يق�سد بنتيجة ن�ساط املن�ساأة النتيجة املحا�سبية
لأعمال املن�ساأة �سواء كانت هذه النتيجة ايجابية
اأو �سلبية اأي ربحا اأو خ�سارة.
والو�سع الطبيعي هو اأن حتقق املن�ساأة اأرباحاً
باعتبارها وحدة اقت�سادية ناجحة غري انه قد
تلحق اخل�سائر بع�ص املن�ساآت يف ال�سنوات الأوىل
من اإن�سائها اأو اأثناء حياتها نتيجة لظروف موؤقتة،
ثم حتقق اأرباح ًا يف ال�سنوات التالية تعو�ص تلك
اخل�سائر ،اإم��ا اإذا ا�ستمرت املن�ساأة يف حتقيق
خ�سائر ف��ان ذل��ك غ��ال�ب� ًا م��ا ي��رج��ع اإىل ف�سل
اأدارتها ،كما انه ي�وؤدى اإىل ف�سل امل�سروع وذلك
نتيجة ل�ستنفاذ اخل�سائر لراأ�سماله بالكامل اأو
جانب كبري منه.
ومع ذلك فقد تن�ساأ وت�ستمر بع�ص امل�سروعات
اخلا�سرة اعتماد ًا على الإعانات اأو التعوي�سات
املالية من الدولة يف حالت معينة.
ومن الناحية القت�سادية فان ا�ستقرار الأرب��اح
ال�سنوية للم�سروعات م��ن �سنة لأخ ��رى ،يرجع
اإىل جمموعة من العوامل من بينها ( �سعر ال�سلع
واملنتجات ،ونوعها ،وتقلبات الأ�سعار ،ومعدل
دوران املخزون ).
واأهمية الربح تتجاوز بكثري تلك الأرقام احل�سابية
ال�سماء التي تظهر ح�ساب النتيجة يف نهاية
ال�ف��رتة املحا�سبية ،اإذ اإن الأرب ��اح تعد طريقة
اأ�سا�سية للو�سول اإىل الأه� ��داف القت�سادية
والج �ت �م��اع �ي��ة ،ف��امل �� �س��روع��ات ال��راب �ح��ة عرب
ال�سنوات هي وحدها التي ت�ستطيع توفري فر�ص
عمل للعاملن ،وحتقيق عائد معقول على روؤو�ص
الأموال يعود على اأ�سحابه ،وهو الذي ميكنها من
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دور المراجعة في ترشيد اإلدارة العليا

املحققة يف الت�سويق خالل العام وبن العام
ال�سابق له.
•مقارنة ال�سادرات الفعلية باخلطة ال�سنوية
املو�سوعة لها ،وكذا مقارنة الزيادة املحققة
يف ال �� �س��ادرات خ��الل ال �ع��ام وب��ن ال�ع��ام
ال�سابق له.
•مقارنة الزيادة يف العمالة والأجور املحققة
خالل العام وبن العام ال�سابق له.
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اإنفاق الأموال ال�سخمة على حت�سن طرق واأدوات
الإنتاج بهدف تقدمي اأف�سل املنتجات للم�ستهلكن،
كما اأن قيام امل�سروعات الرابحة ب�سداد ال�سرائب
امل�ستحقة عليها للدولة ي�ساهم يف مواجهه جزء
من اأعباء الدولة على الأرباح التي حتققها.
كل ذلك جعل اإدارة امل�سروع ت�سع ن�سب عينيها
ربحية امل�سروع وتهتم بها من اأجل اإبقاء ن�ساطها،
وينعك�ص هذا الهتمام يف تاأدية اإعمالها وممار�سة
وظائفها من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة.
وبالتايل يدخل �سمن م�سئوليات اإدارة امل�سروع
التنبه اإىل العوامل اخلارجية التي توؤثر على نتيجة
ن�ساطه وقد توؤدي اإىل ف�سلة .واهم هذه العوامل
(املناف�سة احلادة ،والتغري يف طلبات امل�ستهلكن،
والظروف والأحوال ال�سيا�سية ).
وتظهر نتيجة الن�ساط يف قائمة �سمن القوائم
املالية الرئي�سية ال�ت��ي تعد يف نهاية ك��ل ع��ام،
لذلك تبلور اهتمام الإدارة يف هذه القوائم اإىل
تفهم ودرا�سة ما حتتويه من اأرقام ،بل و اأ�سبحت
الإدارة يف كثري م��ن امل�سروعات تطلب اإع��داد
قائمة �سهرية اأو ربع �سنوية لنتيجة الن�ساط ملتابعة
الو�سع اأول باأول.
والإدارة ل تكتفي مبجرد معرفة الربح اأو نتيجة
الأعمال من هذه القوائم ،واإمن��ا تهتم بتق�سي
اأ�سباب التغريات فيها ،وتبحث عن الأ�ساليب
التي ميكنها ان توؤثر عليها ومن هنا كانت اأهمية
التحليل املايل للقوائم املالية بهدف ال�ستفادة
الكاملة من البيانات واملعلومات الواردة فيها.
ومن العوامل التي ت�ساعد يف اأجراء هذا التحليل
مب��رون��ة وع �ل��ى م���س�ت��وى تف�سيلي ،ان اأرق���ام
الإيرادات والنفقات تو�سف باأنها اأرقام فرتيه اأي
اأنها تتعلق بفرتة معينة ومن طبيعة هذه الأرقام
اأنها م�ستمرة وميكن جتميعها يف نهاية كل فرتة
مالية لت�سجيل تقدم الأعمال.
ولكن الإدارة لي�ص لديها الوقت ال��الزم للقيام
بعملية التحليل ك��ام�ل��ة ،ل��ذل��ك ف��ان حما�سب
امل�سروع بعد اأعداده للقوائم املالية ميكن ان يقوم
بوظيفة عر�ص وتف�سري البيانات ،وقد يقوم بعملية
التف�سري ق�سم متخ�س�ص اأخر بامل�سروع خلدمة
ومعاونة الإدارة ،كما قد تلجا الإدارة اإىل جهات
خربة خارجية عن امل�سروع للقيام بهذه املهمة.
ً
وفقا ملا تقدم ميكن ان يكون ال��دور ال��ذي يوؤديه
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املراجع اخلارجي يف تر�سيد الإدارة العليا للمن�ساأة
يف جمال حتليل وتقييم النتائج املالية لهذه املن�ساأة
كمحاولة لتبين حدود واإبعاد هذا الدور.
والتحليل والتقييم الذي ميكن ان يقوم به املراجع
ينق�سم اإىل نوعن رئي�سين:
•الأول :يتم اأثناء مراجعته العادية.
•الثاين :يكون لحق ًا لهذه املراجعة.

المجال الرابع

تقييم مركز المنشأة:

مفهوم مركز املن�ساأة:

رغم ان الناحية املالية هي جمال اهتمام املراجع
يف مهمته التقليدية ،اإل ان مركز املن�ساأة يت�سمن
اأكرث من الناحية املالية ،حيث ميكن النظر اإىل
مركز املن�ساأة من ثالث نواحي رئي�سية هي:
 .1املركز النقدي للمن�ساأة.
 .2املركز املايل للمن�ساأة.
 .3املركز العام للمن�ساأة.
 .1املركز النقدي للمن�ساأة-:

املركز النقدي للمن�ساة هو حم�سلة التدفقات
ال �ن �ق��دي��ة اخل��ا� �س��ة ب �ه��ا ح �ت��ى حل �ظ��ة معينة
والتدفقات النقدية تنق�سم اإىل تدفق نقدي داخل
يف �سورة مقبو�سات وتدفق نقدي خارج يف �سورة
مدفوعات .وقد تزيد املقبو�سات على املدفوعات
فينتج ع��ن ذل��ك فائ�س ًا نقدي ًا ،وق��د تقل عنها
فتكون النتيجة عجز ًا نقدي ًا ولتحديد الر�سيد
النقدي يف تاريخ معن ،يجب ان يوؤخذ يف العتبار
هذه التدفقات بنوعيها بجانب الر�سيد املتوافر
قبل حدوث هذه التدفقات.
وع��دم ت��وف��ر الر�سيد النقدي ال ��الزم ملواجهة
املدفوعات ال�سرورية يعد من اأكرث الأ�سباب التي
توؤدى اإىل تعرث امل�سروعات واإخفاقها.
ويف الوقت نف�سه فان وج��ود ر�سيد نقدي باأكرث
من الالزم يعد موؤ�سر ًا من موؤ�سرات عدم �سالمة
ا�ستغالل الأم��وال باملن�ساأة ويوؤثر على ربحيتها.
لذلك فاأنه يقع على عاتق اإدارة املن�ساأة مهمة
التوفيق ب��ن ربحية امل�ن���س�اأة وت��وف��ري الر�سيد
النقدي املالئم بها.
ونتيجة ملا تقدم اأ�سبحت امل�سروعات الناجحة
ل تنتظر حتى ت�سل اإىل مرحلة تتوقف فيها عن
الدفع اأو تتفاجئ مبركز نقدي �سيئ واإمنا تقوم

بالتنبوؤ باملقبو�سات عن فرتات اأق�سر ترتجم يف
�سورة موازنة نقدية.
ول تكتفي امل�سروعات الناجحة مبجرد التخطيط
للنقدية ،واإمن��ا تقوم مبتابعة وتقييم التدفقات
النقدية واملركز النقدي ب�سفة دوري��ة م�ستمرة
عن طريق تقارير دورية تف�سيلية.
ف��امل��رك��ز ال�ن�ق��دي للمن�ساأة وان ك��ان��ت متابعته
والرقابة عليه تعد من امل�سئوليات الأ�سا�سية التي
تقع على عاتق الإدارة املالية للمن�ساأة ،اإل ان
الإدارة العليا يجب ان تطمئن على �سالمة هذا
املركز وتتحقق من قيام امل�سئولن عنه مبتابعته
ب�سفة م�ستمرة وهذا الأمر لي�ص ببعيد عن اإعمال
ومهام الإدارة العليا للمن�ساأة حيث يوؤثر على ما
تتخذه من ق��رارات اأو ما تر�سمه من �سيا�سات
نقدية جديدة ،تاأثري ًا ايجابي ًا اأو �سلبي ًا على املركز
النقدي كما ان اإعمال هذه الإدارة يجب ان تكون
على اأ�سا�ص التحقق من �سالمة املركز النقدي
فهي ل �سك تتاأثر باأي عرثات تلحق به لذلك فاإنه
من بن مهام الإدارة العليا ال�سرتاك مع الإدارة
املالية يف التخطيط للنقدية ،وكذا تقييم املركز
النقدي دوري ًا.
 .2املركز املايل للمن�ساأة:

يتمثل املركز املايل للمن�ساأة ب�سفة عامة يف قيمة
اأ�سول املن�ساأة وما يقابلها من حقوق لأ�سحاب
املن�ساأة والغري .ويبن هذا املركز قدرة املن�ساأة
على الوفاء بالتزاماتها يف الأجل الطويل وقدرتها
على ال�ستمرار.
لذلك فان كل م�سروع من امل�سروعات مهما كان
نوع ن�ساطه اأو حجمه يكون له مركز مايل عند بدء
ن�ساأته ،اإل ان هذا املركز يتغري ويتطور من حلظة
لأخرى نتيجة للن�ساط اجلاري للم�سروع والو�سع
الطبيعي لهذا التغري ان يكون نحو النمو والتقدم
والزدهار ،اإما اإذا كان اجتاه التغري والتطور هو
نحو التاأخر وال�سمحالل فان ذلك يكون بداية
مراحل ف�سل امل�سروع.
وتهتم الإدارة بالتقييم ال�ع��ام للمركز امل��ايل
ل�ل�م�ن���س�اأة ،ك�م��ا تهتم بتحليل ودرا���س��ة بع�ص
مفرداته اأو يف جمموعات مرتابطة ويعاونها يف
ذلك اأجهزة داخلية باملن�ساأة اأو جهات خارجية
عنها ،حتى يتحقق ل � �الإدارة قيامها بالرقابة
الكاملة ال�سحيحة على اإعمال املن�ساأة ،وبالتايل

 .3املركز العام للمن�ساأة-:

و ي�ستمل على كل ما يتعلق مبركز املن�ساأة مما ل
يندرج حتت الناحيتن النقدية واملالية وهو ما
ميكن تبويبه وتركيزه يف العنا�سر التالية:
•مركز معامالت املن�ساأة مع عمالئها.
•مركز معامالت املن�ساأة مع مورديها.
•حالة عالقة املن�ساأة بالعاملن بها.
•حالة املن�ساأة بالن�سبة لالآلت وال�ستثمارات.
وامل��رك��ز العام للمن�ساأة بهذا املفهوم ل تظهره
القوائم الدورية وان كانت هذه القوائم ت�ساعد
يف اكت�ساف بع�ص جوانبه .اإل ان الإدارة الواعية
الر�سيدة يجب ان تتنبه اإليه وتعمل على درا�سة
وتقييم مكوناته وعنا�سره لأن��ه يوؤثر يف النهاية
على نتيجة ن�ساط املن�ساأة ومركزها املايل.

المجال الخامس

تقييم استغالل المنشأة
للموارد واإلمكانيات:

مــفــهــوم مــــوارد واإمــكــانــيــات املــنــ�ــس ـاأة وكــفــاءة
ا�ستغاللها:

يطلق تعبري «م ��وارد» على ع��وام��ل الإن �ت��اج التي
تتوفر للم�سروع وميكن تق�سيم هذه امل��وارد اإىل
ثالث جمموعات رئي�سية هي ( املوارد الطبيعية،
واملوارد املالية ،واملوارد الب�سرية).
ونتيجة لتوافر ه��ذه امل��وارد فانه يتاح للم�سروع
جمموعة م��ن الإم�ك��ان�ي��ات الطبيعية والب�سرية
والراأ�سمالية فبالإ�سافة اإىل الإمكانيات الطبيعية
والب�سرية ت�ستخدم الأم ��وال يف احل�سول على
كثري من الإمكانيات كالآلت واملعدات ،والأرا�سي
واملباين ،وو�سائل النقل املختلفة .وقد يطلق على

دور المراجعة في ترشيد اإلدارة العليا

ال�ستفادة منها يف و�سع اخلطط وال�سيا�سات
واتخاذ القرارات املنا�سبة.
والطريقة التقليدية لت�سوير املركز املايل للمن�ساأة
هي ت�سويره يف �سكل ك�سف ذي جانبن ،يظهر يف
احدهما م�سادر الأم��وال امل�ستثمرة يف امل�سروع
من حقوق اأ�سحاب راأ�ص املال واخل�سوم الطويلة
والق�سرية الأجل ،ويظهر يف اجلانب الأخر اأوجه
ا�ستعمالت هذه الأموال يف الأ�سول باأنواعها.
اأما الطريقة احلديثة لت�سوير املركز املايل فهي
ت�سويره يف �سكل قائمة اأو ك�سف ذي جانب واحد،
لتبن بو�سوح العالقة بن امل�سادر وا�ستخداماتها.

بع�ص ه��ذه الإمكانيات ا�سطالح ان�سب وه��و «
الطاقات « ومن اأمثلتها الطاقة الإنتاجية والطاقة
الب�سرية ويعمل امل�سروع على ا�ستغالل اأو ا�ستخدام
هذه الإمكانيات والطاقات اأو النتفاع بها يف �سبيل
ممار�سة ن�ساطه على الوجه الأكمل.
وح�سن ا�ستخدام الإمكانيات والطاقات املتاحة
ل�ل�م���س��روع اأو ك �ف��اءة ا�ستغاللها ي�ع��د الجت ��اه
الق�ت���س��ادي ل��زي��ادة الإن �ت��اج قبل الجت ��اه نحو
توفري اإمكانيات وطاقات جديدة للم�سروع .اإل
ان هذا الهدف ل ميكن حتقيقه اإل اإذا مت جتميع
الإمكانيات والطاقات ومت التوفيق بينهما بقدر
منا�سب.
اأي ان م���س��ال��ة حت�ق�ي��ق ال �ك �ف��اءة يف ا�ستغالل
الإمكانيات والطاقات تتم على مرحلتن:
•الأوىل :يف اخ�ت�ي��ار وجتميع الإم�ك��ان�ي��ات
والتوفيق بينها ،بحيث ل يكون فيها زيادة
اأو نق�ص على م�ستوى امل�سروع اأو فيما بن
بع�سها البع�ص.
•الــثــاين :ه��ي مرحلة ا�ستغالل اأو ا�ستخدام
الإمكانيات التي مت توفريها يف املرحلة الأوىل.
وان الإمكانيات والطاقات غري امل�ستغلة ميكن ان
تكون زائ��دة اأو معطلة ،فالإمكانيات والطاقات
الزائدة هي تلك التي تزيد عن احتياجات امل�سروع
اإما الإمكانيات والطاقات املعطلة فهي التي تكون
نتيجة عطل موؤقت اأو ظ��روف طارئة اأو موؤقتة
اأو ع��دم الكفاءة يف ال�ستخدام اأو ال�ستغالل.
ويجب العمل على معاجلة كل من هاتن احلالتن
لالإمكانيات والطاقات غري امل�ستغلة.
وه �ن��اك ال�ك�ث��ري م��ن ��س��ور وح ��الت ال�ستغالل
غري القت�سادي لالإمكانيات والطاقات املتاحة
للم�سروع نتيجة ال��زي��ادة اأو العطل فيها .ومن
اأمثلتها ح��الت ال�ط��اق��ة الإن�ت��اج�ي��ة الإل �ي��ة غري
امل�ستغلة ،واملخزون غري امل�ستغل ،وحالت العمالة
غري امل�ستغلة والتي غالب ًا ما تكون زائدة عن حاجة
العمل ،وحالت ال�سيارات وو�سائل النقل الأخرى
املعطلة غري امل�ستغلة ،وحالت تراكم مبالغ كبرية
م�ستحقة للم�سروع طرف الغري بدون حت�سيلها
ل�ستخدامها يف دورة الإنتاج ،وغري ذلك من �سور
عدم الكفاءة يف ا�ستغالل الإمكانيات والطاقات
املتاحة للم�سروع ال�ت��ي ميكن مالحظتها على
الطبيعة اأو ال�ستدلل عليها من الن�سب املالية

للن�ساط وم�ع��دلت دوران الأم��وال والإمكانيات
الأخرى املتاحة.
وتهتم الهيئة الإداري��ة للم�سروع يف ظل اأي نظام
اق�ت���س��ادي مب��و��س��وع ا�ستغالل امل ��وارد املتاحة
للم�سروع وح�سن ا�ستخدام الإمكانيات والطاقات
التي توفرها هذه املوارد .ويرجع ذلك اإىل ان هذا
املو�سوع يعد من امل�سئوليات الأ�سا�سية لالإدارة،
وي�سكل جانب ًا رئي�سي ًا من جوانب الرقابة الفعالة،
التي متار�سها امل�ستويات الإدارية املختلفة ب�سفة
عامة ،وامل�ستويات العليا منها ب�سفة خا�سة.
وميكن القول باأن دور املراجعة يف تر�سيد الإدارة
العليا ميكن ان ميتد نحو الكثري من املجالت التي
تتفاوت ح�سب اأهميتها وتنوعها ح�سب اأن�سطة
املن�ساأة ،وميكن ان متتد املراجعة لت�سمل التحليل
والتقييم املحايد لنتائج اإعمال املن�ساأة واأحوالها
بق�سد تر�سيد اأدارته العليا.

املراجــــــــــــــــــــع:

•اأ.د/عبد امللك حجر � نظم املعلومات املحا�سبية �
دار الفكر املعا�سر � اليمن � �سنعاء � 1997م.
•اأ.د /حممد الربيدي و اأ.د /عبيد �سرمي � اأ�سول
املحا�سبة املالية � مكتبة اجليل اجلديد � اليمن �
�سنعاء � 1998م.
•د/جمال العن�سي � الإدارة املالية � مطابع موؤ�س�سة
الثورة لل�سحافة والطباعة والن�سر � اليمن � �سنعاء.
•�سادق احل�سيني – التحليل املايل واملحا�سبي � دار
جمدلوي للن�سر � الطبعة الأويل � عمان � الأردن �
1998م.
•اأ.د /عبد امللك حجر � ا�ستخدام الأ�ساليب الكمية
يف اتخاذ القرارات الإداري��ة � دار الفكر املعا�سر �
اليمن � �سنعاء � 1998م.
• خ��ال��د ال���راوي � التحليل امل ��ايل للقوائم املالية
والإف�ساح املحا�سبي � دار امل�سرية للن�سر والتوزيع
والطباعة � الطبعة الأوىل � عمان � الأردن � 2000م.
•اإبراهيم على ع�سماوى � درا�سات يف املراجعة.
•حم�م��د ع�ل��ى امل �غ��الوى � م��دى ت�سوير امليزانية
العمومية حلقيقة مركز املن�ساأة املايل � مطابع دار
الكتاب العربي � م�سر.
•حممد على �سحاتة � مراجعة وفح�ص احل�سابات �
دار النه�سة العربية.
•حممود �سبع � اأ�سول التحليل املايل � دار النه�سة
العربية.
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مقــــــــــــاالت

آفاق تطور التخطيط
االستراتيجي في الجهاز
ابتداء أهنئ إخواني وزمالئي قيادات وكوادر الجهاز
ً
بالعام الهجري الجديد 1434هـ وقدوم العام الميالدي
2013م ،وأود من خالل هذه النافذة التواصل معهم
وإحاطتهم بما تم ويتم من توجهات وأنشطة حول
التخطيط االستراتيجي في الجهاز المركزي للرقابة
والمحاسبة.
إن الجهاز قد انتهج منذ وقت مبكر مبدأ التخطيط
لألنشطة والمهام واألعمال في الجهاز ،وتم التركيز
في الفترات األخيرة على التخطيط وإعــداد الخطط
واالستراتيجيات التي تغطي أنشطة محددة ،مثل:
التدريب ،ورقابة األداء ،وتقنية المعلومات..الخ.

18

لكن مفهوم التخطيط ال�سرتاتيجي مل يتم
التعامل معه بجدية اإل يف ال�سنوات الأخ��رية،
وذل��ك اب�ت��داء من م�ستهل الألفية الثالثة من
خالل م�سروع التعاون الفني اليمني الأمل��اين،
وموؤخرا تكثفت اجلهود التي بذلت واأثمرت يف
ح�سول اجلهاز على دع��م فني يف جم��ال بناء
ق��درات اجل�ه��از يف التخطيط ال�سرتاتيجي،
ومت تنظيم ه��ذا ال��دع��م م��ن خ��الل اتفاقية
التعاون بن اجلهاز واملنظمة العربية لالأجهزة
العليا للرقابة املالية واملحا�سبة ومبادرة تنمية
املنظمة الدولية لالأجهزة العليا للرقابة املالية
الـعـدد |  | 30 - 29دي�سمرب 2012م

واملحا�سبة ( )IDIوا�ستملت التفاقية على
عدد من البنود..اأهمها بناء فريق للتخطيط
ال� �س��رتات �ي �ج��ي يف اجل� �ه ��از لإع � � ��داد خطة
اإ�سرتاتيجية ،ووفقا لذلك �سدر ق��رار رئي�ص
اجل �ه��از رقم()22ل�سنة2010م بت�سكيل
جلنة ت�سيري اخل�ط��ة الإ��س��رتات�ي�ج�ي��ة للجهاز
برئا�سة رئي�ص اجلهاز تتوىل عدة مهام ،اأهمها:
الإ�سراف واملتابعة وامل�ساندة والرعاية لعملية
التخطيط ال�سرتاتيجي ،كما �سدر قرار رئي�ص
اجل�ه��از رق��م ( )23ل�سنة2010م بت�سكيل
فريق التخطيط ال�سرتاتيجي للجهاز يتوىل

اأ/رفيق احمد علي

مدير عام الإح�صاء والتخطيط واملتابعة
رئي�س فريق التخطيط ال�صرتاتيجي

ع��دة مهام ،اأهمها :اإع��داد خطة اإ�سرتاتيجية
للجهاز وفقا مل�سار التخطيط ال�سرتاتيجي
املعتمد من ال�(.)IDI
وبالفعل ا�ستطاع اجل �ه��از اإع� ��داد اأول خطة
اإ�سرتاتيجية ( )2015-2011و�سدر قرار
رئي�ص اجلهاز رق��م ( )117ل�سنة2011م
باعتماد الإط���ار ال �ع��ام للخطة وامل �ك��ون من:
ال��روؤي��ة وال��ر��س��ال��ة والأه� ��داف الإ�سرتاتيجية
والأهداف الفرعية.
وكانت اخلطوة التالية هي مناق�سة واإقرار
م�سفوفة تنفيذ اخلطة من قبل امل�ستويات
الإداري��ة املعنية بالتنفيذ وكذا جلنة ت�سيري
اخل�ط��ة الإ��س��رتات�ي�ج�ي��ة ..متهيدا لإع��داد

رقابية عليا م�ستقلة ي�سعى اإىل حتقيق رقابة
فعالة على املوارد العامة وفقا ملنهجيته الرقابية
امل�ستندة اإىل املعايري الدولية لالأجهزة العليا
للرقابة ،والإ�ــســهــام يف تطوير اأداء الوحدات

•اإ�سافة القيمتن اجلوهريتن (العدالة،
والتعاون) اإىل القيم اجلوهرية للجهاز،
وال �ت��ي اأ��س�ب�ح��ت ت�سمل (ال�ستقاللية،

والنزاهة ،والعدالة ،والتعاون ،والكفاءة
املــهــنــيــة ،واملـــ�ـــســـاءلـــة ،واملـــوثـــوقـــيـــة).

•التخطيط للزيارة القادمة للخبري وحتديد
املهام والأن�سطة املخطط تنفيذها خالل
الفرتة القادمة.
•التاأكيد على �سرورة واأهمية مبداأ امل�ساركة
يف خمتلف مراحل التخطيط ال�سرتاتيجي
م��ن ق�ب��ل ك��اف��ة ق �ي��ادات وك� ��وادر اجل�ه��از
مبختلف م�ستوياتهم.
و�� �س ��وف ي���س�ت�م��ر م �� �س��روع م��راج �ع��ة اخل�ط��ة
الإ��س��رتات�ي�ج�ي��ة حتى نهاية العام2103م،
و�سيتم خالل هذه الفرتة تعديل الإط��ار العام
للخطة الإ�سرتاتيجية واإق ��راره وتعديل املدى
الزمني للخطة اإىل  ،)2017-2013وكذا
مراجعة واإقرار م�سفوفة التنفيذ واإعداد واإقرار
اخلطوات والإجراءات لكافة امل�ساريع املرتبطة
بالأهداف الفرعية ،هذا بالإ�سافة اإىل اإعداد
اخل�ط��ة الت�سغيلية لل�سنة الأوىل م��ن اخلطة
الإ�سرتاتيجية واإع ��داد واإق ��رار اآل�ي��ات املتابعة
والتقييم وتدريب وتطوير القدرات يف اجلهاز يف
جمال التخطيط ال�سرتاتيجي.
اإن جناح م�سروع مراجعة اخلطة الإ�سرتاتيجية
بحاجة اإىل ت�سافر ج�ه��ود اجل�م�ي��ع ..وبهذه
املنا�سبة اأدع��و كافة الزمالء (قيادات وكوادر
اجل�ه��از) اإىل التفاعل اليجابي مع الأن�سطة
املخطط تنفيذها خ��الل ال�ف��رتة القادمة مبا
ي�سهم يف اإقرار اخلطة الإ�سرتاتيجية (-2013
 )2017والإ�سهام الفعال يف تنفيذها.
وفق اهلل اجلميع للعمل ملا فيه م�سلحة اجلهاز
والعاملن فيه.
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اخلطة الت�سغيلية لل�سنة الأوىل من اخلطة
الإ�سرتاتيجية ..اإل اإن الظروف ال�ستثنائية
والأحداث التي مرت بها بالدنا خالل الفرتة
املا�سية حالت دون البدء الفعلي واملنظم يف
تنفيذ اخلطة ،حيث نفذت عدد من الأن�سطة
التي ت�سمنتها م�سفوفة التنفيذ ،ولكن
ب�سكل جزئي.
ومع ا�ستقرار الأو�ساع عاود اجلهاز جهوده يف
جمال التخطيط ال�سرتاتيجي ،وان�سجاما مع
مبادئ التخطيط ال�سرتاتيجي ظهرت احلاجة
اإىل مراجعة اخلطة الإ�سرتاتيجية املو�سوعة
( )2015-2011ن�ظ��را مل��رور م��ا يقارب
ال�سنتن على اإع��داده��ا وتكللت جهود اجلهاز

يف هذا اجلانب يف احل�سول على دعم فني من
م�سروع حتديث املالية العامة املمول من البنك
الدويل ي�ستهدف مراجعة اخلطة الإ�سرتاتيجية
للجهاز وحتديثها يف �سوء امل�ستجدات املحلية
والإقليمية وال��دول�ي��ة ون�ق��اط ال�ق��وة وال�سعف
والفر�ص والتهديدات التي يتم الوقوف عليها
اأثناء مراجعة اخلطة.
وبداأ تنفيذ م�سروع مراجعة اخلطة الإ�سرتاتيجية
يف �سهر نوفمرب2012م بالزيارة الأوىل خلبري
امل�سروع د/مقبولة ح�م��ودة خ��الل ال�ف��رتة من
2012/12/4 - 11/24م ،ومت يف هذه
الزيارة تنفيذ العديد من الأن�سطة ،اأهمها :عقد
لقاءات مع جلنة ت�سيري اخلطة الإ�سرتاتيجية
وفريق التخطيط ال�سرتاتيجي وعدد من قيادات
اجلهاز ،وعقد ور�سة تدريبية بعنوان (التخطيط
ال�سرتاتيجي) ح�سرها حوايل خم�سون م�ساركا
من قيادات اجلهاز واأع�ساء فريق التخطيط،
ه��ذا ب��الإ��س��اف��ة اإىل مناق�سة منهجية العمل
للخطة الإ�سرتاتيجية ومناق�سة الروؤية والر�سالة
والقيم اجل��وه��ري��ة والأه� ��داف الإ�سرتاتيجية
والأهداف الفرعية وم�سودة م�سفوفة التنفيذ،
ومتثلت اأهم نتائج هذه الزيارة الآتي:
•رف�� ��ع م�����س��ت��وى ال� ��وع� ��ي ب��ال �ت �خ �ط �ي��ط
ال�سرتاتيجي يف اجلهاز.
•ح �� �س��د ال��ت��اأي��ي��د وال� ��دع� ��م ل�ل�ت�خ�ط�ي��ط
ال�سرتاتيجي يف اجلهاز.
•اإقرار بقاء �سيغة روؤية اجلهاز كما وردت يف
الإطار العام ال�سابق للخطة الإ�سرتاتيجية
حمل املراجعة ،والتي تن�ص على:
((اأن يكون اجلهاز متميز ًا يف اأدائه ،ي�ساهم بفعالية
يف دعم امل�ساءلة العامة ويحظى بثقة املجتمع)).
•تعديل ن�ص ر��س��ال��ة اجل �ه��از ومناق�سته
واإق� ��راره م��ن قبل امل�ساركن يف الور�سة
لي�سبح الن�ص على النحو التايل:
((اجلــهــاز املــركــزي للرقابة واملحا�سبة هيئة

امل�سمولة برقابته وكذا الإ�سهام يف تطوير مهنة
املحا�سبة واملــراجــعــة يف اجلمهورية اليمنية،
ويــقــوم بــتــزويــد رئــيــ�ــس اجلــمــهــوريــة وجمل�س
النواب واجلهات ذات العالقة بنتائج اأعماله
الرقابية مبا ي�سهم يف تعزيز امل�ساءلة العامة)).
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المقابالت السنوية مع الموظفين

بغرض تطوير األداء
Annual Staff Assessment Talk

استجابة للمتغيرات السريعة في تحديث نظم إدارة الموارد البشرية ومواكبة للتطور
المتسارع في بيئة العمل الفني واالداري للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية وتحقيقا
لألهداف المرسومة بخطة العمل االستراتيجية للجهاز التي تضمنت هدف استراتيجي
يهتم بتطوير و تنمية الموارد البشرية والعمل على تهيئة بيئة عمل محفزه لكافة
الموظفين بالجهاز .وبما أن هذا الهدف يعتبر االداة الرئيسية لتحقيق االهداف االستراتيجية
بكفاءة وفاعلية في تطوير األداء وتحسين مخرجاته ،ودوره الجوهري في بناء قدرات الموظف
المهنية ،سعى الجهاز على تنفيذ عدد من األنشطة التي تتمحور في هذا المجال من خالل
التعاون السابق مع مشروع التعاون الفني اليمني األلماني (.)COCA – GIZ Project
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الذي بدوره قام با�ستقدام اخلبري الأملاين الربوف�سور
ال�سيد فريدريك بولي  -خبري تطوير املوارد الب�سرية
– وذلك لدرا�سة الو�سع احلايل للجهاز من خالل
زياراته الثالث للجهاز  ،حيث عك�ست هذه الزيارات
عددا من املقرتحات لتنفيذ مهمة اخلبري  ،وقد قام
اجلهاز بالتعاون مع امل�سروع بعقد ور�ص عمل وكذا
تنظيم دورات تدريبية وتقدمي بع�ص الدرا�سات التي
من خاللها خرج اخلبري الأملاين بعدد من التو�سيات
والرتكيز على  24عن�سر لتطوير امل��وارد الب�سرية
مت اختيار اربعة عنا�سر منها كنقطة بداية لتطوير
املوارد الب�سرية وهي:
 .1املقابالت ال�سنوية مع املوظفن.
 .2التغذية املرجتعة عن املدراء ب�سورة طوعية.
 .3حتديد الحتياجات التدريبية.
 .4حتديد متطلبات الوظيفة.
واميان ًا من قيادة اجلهاز باأهمية تعزيز التوا�سل
ب��ن امل��وظ��ف وم��دي��ره و�سد الفجوات يف ال�سلم
الإداري م��ن خ ��الل تطبيق ن �ظ��ام امل�ق��اب��الت
ال�سنوية ال��ذي يعترب النظام احل��دي��ث لتطوير
امل��وارد الب�سرية ..ه��ذا النظام يتمثل مبناق�سة
وديه وب�سفافية مطلقه بن املوظف ومديره على
امل�سائل التي تدعم التعاون امل�سرتك فيما بينهما
نحو حتقيق الأهداف ال�سرتاتيجية للجهاز .
ل��ذل��ك ت �ق��دم اجل �ه��از بطلب دع��م م��ن برنامج
احلكم الر�سيد وال��ذي يعمل حتت مظلة املوؤ�س�سة
الـعـدد |  | 30 - 29دي�سمرب 2012م

اإعــــــــــــــداد/
اإ�ســــراق علي الهمـــداين
الإدارة العامة للتعاون الفني

المقابالت السنوية مع الموظفين بغرض تطوير األداء

الملانية للتنمية  GIZلتمويل م�سروع تطبيق
ن�ظ��ام امل�ق��اب��الت ال�سنوية م��ع امل��وظ�ف��ن لتطوير
اأداء اجلهاز  ،حيث مت التوقيع على ا�ستمارة طلب
الدعم والتوقيع عليها من قبل الدكتور  /عبد اهلل
عبداهلل ال�سنفي رئي�ص اجلهاز بتاريخ  31مار�ص
2012م ،بناء عليه مت��ت املوافقة على طلب
اجلهاز من قبل الربنامج يف  24ابريل 2012م.
متثل الهدف العام للم�سروع بتطوير اأداء اجلهاز
وفقا ملهامه و�سالحياته املحددة بالقانون وخطته
ال�سرتاتيجية .
حيث و�سع اجلهاز خطة التنفيذية بالت�ساور مع
برنامج احلكم الر�سيد ملدة �ستة اأ�سهر تتكون هذه
اخلطة من الأن�سطة التالية:
 .1التعريف بامل�سروع (يعترب هذا اللقاء اأحد
اأن�سطته التف�سيلية).
 .2اإع��داد دليل اإر�سادي لتطبيق واإدارة نظام
املقابالت ال�سنوية مع املوظفن
 .3التدريب على تطبيق واإدارة نظام املقابالت
ال�سنوية مع املوظفن
 .4التطبيق الفعلي لنظام املقابالت ال�سنوية مع
املوظفن.
 .5حتليل خمرجات نظام املقابالت واعتمادها
 .6ت���س�م�ي��م ن �ظ��ام اآيل مل �ع��اجل��ة وت �خ��زي��ن
خمرجات نظام املقابالت ال�سنوية.
ونتيجة لذلك فقد اتخذت قيادة اجلهاز العديد من
اخلطوات لو�سع تلك الأداة مو�سع التطبيق منها:
» ت�سكيل فريق كفاءة ميثل جميع قطاعات
اجلهاز وبرئا�سة الخ حممد حامد دغي�ص،
وك �ي��ل اجل �ه��از ل�ل���س�وؤن امل��ال�ي��ة والإداري � ��ة

والفنية ،وجلنة ت�سيري م�سكله من روؤ�ساء هذا و تاأتي املقابالت ال�سنوية لتطوير الأداء كاأداة
الفرق الفنية من بن اع�ساء فريق الكفاءة .حموريه لتحقيق هذا الهدف ب�سكل مبا�سر  ،كما
» �سدور قرار رئي�ص اجلهاز رقم ( )8ل�سنة اأنها تلعب دور جوهري يف حتقيق بقية الأهداف
المقابالت السنوية
مع من خالل بناء قدرات املوظف املهنية.
املقابالت
2012م ب�ساأن العمل بنظام
الموظفين بغرض تطوير
ال�سنوية مع املوظفن لتطوير اأداء اجلهاز وفيما يلي ن�سرد لكم مدخل عام حول النظام
األداء
لفرتة جتريبية اق�ساها ثالث �سنوات( .نظام املقابالت ال�سنوية) وال�ف��رق بينه وبن
وذلك
» ت�ق��دم اجل �ه��از بطلب دع��م م��ن برنامج التقييم الف�سلي وال�سنوي املعمول به يف اجلهاز.
احلكم الر�سيد وال��ذي يعمل حت��ت مظلة
املوؤ�س�سة الملانية للتنمية  GIZلتمويل المقابالت السنوية مع
م�سروع تطبيق نظام املقابالت ال�سنوية
الموظفين:
مع املوظفن لتطوير اأداء اجلهاز ،حيث مت تعريفها:
التوقيع على ال�ستمارة من قبل الأخ الدكتور املقابالت ال�سنوية لتطوير الأداء ،ه��ي عباره
رئي�ص اجل�ه��از يف  31م��ار���ص 2012م ،عن نقا�ص مفتوح يتم ب�سكل دوري بن املوظفن
ليتم املوافقة على طلب اجل�ه��از م��ن قبل والإدارة ،ويهدف هذا النقا�ص اإىل تطوير اأداء
الربنامج يف  24ابريل 2012م.
املوظفن و اأداء اجلهاز ككل .حيث يتم الإتفاق
متثل الهدف العام للم�سروع يف تطوير اأداء اجلهاز من خالل النقا�ص حول الأهداف املراد حتقيقها
وفقا ملهامه و�سالحياته املحددة بالقانون وخطته وم�وؤ��س��رات القيا�ص وال�ت��ي مبوجبها يتم قيا�ص
ال�سرتاتيجية .
مدى حتقق الأهداف التي مت الإتفاق عليها واآلية
مت و�سع خطة تنفيذية ملدة �ستة اأ�سهر تتكون من حتقيقها على �سوء املهام الوظيفية املو�سحة يف
الأن�سطة التالية:
التو�سيف الوظيفي بن كل من املوظف واملدير
 .7التعريف بامل�سروع (حيث مت عقد لقاء بن املبا�سر .تتم �سياغة خمرجات مقابالت الأداء
ق �ي��ادات اجل �ه��از ،م ��دراء العموم لتحقيق ب�سكل مكتوب ل�سمان و�سول الطرفن اإىل نف�ص
اهداف اأحد اأن�سطته التف�سيلية).
م�ستوى الفهم للنقاط املتفق عليها.
 .8اإع��داد دليل اإر�سادي لتطبيق واإدارة نظام ت�ت�ي��ح م �ق��اب��الت ت�ط��وي��ر الأداء للموظفن خط
املقابالت ال�سنوية مع املوظفن.
مفتوح لكال الطرفن للتعبري عن وجهات نظرهما
 .9التدريب على تطبيق واإدارة نظام املقابالت وم�ق��رتح��ات�ه�م��ا ح��ول الأه � ��داف امل�ق��رتح��ة واآل�ي��ة
ال�سنوية مع املوظفن.
تنفيذها ،كما تتيح لالإدارة فر�سة معرفة معوقات
 .10التطبيق الفعلي لنظام املقابالت ال�سنوية مع التنفيذ املهنية وو�سائل تخطيها ويتم بالإ�سافة اىل
املوظفن.
ذلك التعرف ب�سكل اأو�سح على مكونات بيئة العمل
 .11حتليل خمرجات نظام املقابالت واعتمادها التنفيذية والعوامل املوؤثرة على كفاءة اأداء املوظف،
 .12ت���س�م�ي��م ن �ظ��ام اآيل مل �ع��اجل��ة وت �خ��زي��ن مما ي�سهل على الإدارة توظيف قدرات واإمكانيات
خمرجات نظام املقابالت ال�سنوية
املوظفن بال�سكل الأمثل ومراجعة اخللل الإداري
لتحقيق الأهداف الإ�سرتاتيجية للجهاز.
الهدف من المقابالت السنوية:

•تطوير العالقة بني املوظفني والإدارة من عالقة
املحا�سبة اىل عالقة التطوير والتوجيه:

يهدف نظام املقابالت ال�سنوية لتطوير الأداء
اإىل تقلي�ص حجم الفجوة بن املوظفن والإدارة،
وذلك من خالل ما يلي:
 .1اللقاء وجه لوجه مع املدير.
 .2حتقق مبادئ ال�سفافية ،ال�سرية و املو�سوعية.
الـعـدد |  | 30 - 29دي�سمرب 2012م
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 .3حتقق مبداأ احلوار والنقا�ص امل�ستند على اآلية اأن اأهم ميزة لنظام املقابالت ال�سنوية لتطوير
الإقناع حلل جميع امل�ساكل والعقبات.
الأداء هي التكامل بن جميع املهام (املوظفن
 .4ت�سكل ق�ن��اة ت��وا��س��ل ر�سمية و دائ�م��ة ميكن والإدارة) م��ن خ��الل ربطها جميعا ب��الأه��داف
ل�ل�م��وظ��ف م��ن خ��الل �ه��ا ال�ت�ع�ب��ري ع��ن راأي ��ه الإ�سرتاتيجية للجهاز.
 .1الفرق بني نظام مقابالت تطوير الأداء و
وامل�ساركة يف �سناعة القرار.
نظام التقييم الف�سلي وال�سنوي يف اجلهاز
 .5رف��ع وع��ي املوظف ب��الأه��داف الإ�سرتاتيجية
املركزي للرقابة واملحا�سبة:
ودوره املحوري يف حتقيقها.
 .6توفر بيئة منا�سبة لتبادل اخلربات والتجارب الناجحة .يعترب نظام املقابالت ال�سنوية لتطوير الأداء من
حد �سواء :الأنظمة احلديثة املتبعة موؤخرا كو�سيلة لتطوير
•تطوير اأداء املوظف والإدارة على ٍ
يهدف نظام املقابالت ال�سنوية لتطوير الأداء اىل الأداء والإرتقاء بالعمل املوؤ�س�سي ككل .وميكننا
تطوير اأداء اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة التفريق ب��ن ن�ظ��ام امل�ق��اب��الت ال�سنوية ونظم
ككل ،وذلك من خالل تطوير اأداء املوظفن والإدارة التقييم املوجودة حاليا يف اجلهاز املركزي للرقابة
معا وربط هذا التطوير بالأهداف الإ�سرتاتيجية واملحا�سبة من اأوجه عده اأهمها الهدف ،املكونات،
القواعد املنظمة ،اإمكانية التغذية الراجعة واجلو
الرئي�سية للجهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة.
يتيح نظام امل�ق��اب��الت ال�سنوية لتطوير الأداء العام وفيما يلي �سرح جلوانب التفريق:
فر�سه لكال الطرفن (املوظف والإدارة) التعرف أ .الهـــــــــدف :
على نقاط ال�سعف والقوة لدى كل منهما ،مما يعترب الهدف الرئي�سي للمقابالت ال�سنوية لتطوير
ميكن الطرفن التخطيط ب�سكل فعال لالإمكانات الأداء هو تطوير اأداء املوظف �سمن منظومة
متكاملة لتطوير اأداء اجلهة .بينما جند اأن جميع
املتاحة من اأجل حتقيق الأهداف امل�ستقبلية.
•الإتفــــاق بني املوظـــــف والإدارة حــــــــول نظم تقييم الأداء تهدف ب�سكل رئي�سي اإىل مكافاأة
املوظف اأو حرمانه.
الأهداف واآلية تنفيذها:
اإن ال�ق�ن��اع��ة امل���س��رتك��ة ب��ن امل��وظ��ف والإدارة تهدف املقابالت ال�سنوية ب�سكل رئي�سي اىل اإي�سال
بالأهداف املهنية والتو�سيف الوظيفي من اأهم املوظف اىل ال�سعور بتملك الأه��داف والإجن��ازات
ع��وام��ل الرئي�سية لتحقيق اأي ه ��دف .وتعترب املحققة من خالل مبداأ الإدارة بالأهداف ،والذي
املقابالت ال�سنوية لتطوير الأداء هي الو�سيلة ي �ح��دث م��ن خ ��الل اإ�� �س ��راك امل��وظ��ف يف �سياغة
امل�ث�ل��ى ل�سياغة ه��ذه الأه� ��داف وحت��دي��د اآل�ي��ة الأه� ��داف واآل �ي��ة تنفيذها .اإ��س��اف��ة اىل معرفته
تنفيذها اإ��س��اف��ة اىل نقل ��س��وره حقيقية عن باأهمية الدور املحوري الذي يلعبه املوظف يف حتقيق
املعوقات يف البيئة التنفيذية .و بذلك ل ي�سعر اأي الأه��داف ال�سرتاتيجية للجهاز .بينما تهدف نظم
من الطرفن باأن هذه الأهداف قد فر�ست عليه التقييم املوجودة اىل اإجناز املهام املوكلة للموظف
بغ�ص النظر عن اإقتناعه بها ،اأو من كون بيئة العمل
مما يدعم �سعوره بتملك الأهداف وحتقيقها.
•حتديد املهام بو�سوح و ب�سكل تكاملي بني متاحة لذلك اأم ل ،ول ي�سارك املوظف يف �سياغة
الإدارة واملوظف:
الأه��داف بل يتم فر�سها عليه .كما ان الأه��داف
اإن حتديد املهام املوكلة لكل طرف ب�سكل دقيق املهنية اإن وجدت فهي غالبا ما تكون جزء من خطط
ي�سكل مفتاح النجاح وحتقيق الأه��داف .ويقدم اأو تو�سيف وظيفي جامد غري قابل للتعديل.
نظام املقابالت ال�سنوية لتطوير الأداء و�سيلة تهدف املقابالت ال�سنوية لتطوير الأداء اىل الإرتقاء
فعالة لتحديد املهام من خالل ما يلي:
ب�ج��ودة العمل يف ف��رق العمل وت�ط��وي��ر بيئة عمل
» ربط الأهداف املهنية بالتو�سيف الوظيفي مالئمة .بينما تهدف نظم التقييم املطبقة حاليا يف
» رب � ��ط الأه � � � ��داف امل �ه �ن �ي��ة ب� ��الأه� ��داف اجلهاز اىل اإجناز املهام من قبل املوظف كفرد دون
الإ�سرتاتيجية.
الرتكيز ب�سكل رئي�سي على دوره �سمن فريق العمل
» حتديد اأدوات التنفيذ ومدى توفرها
اأو على احتياجاته للقيام بهذا الدور بفاعلية.
» حتديد موؤ�سرات الإجن��از القابلة للقيا�ص ب .املكونـــــــــــــات:
على مدى عام كامل
يحتوي نظام املقابالت ال�سنوية لتطوير الأداء
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على املكونات التالية:
» الأهداف املهنية
» اأهداف تطوير الأداء
» تطوير بيئة العمل
» ت �ق��دمي ال�ت�غ��ذي��ة ال��راج �ع��ة ح ��ول امل���دراء
لت�سويب الأخطاء الإدارية
بينما جند اأن جميع نظم التقييم املوجودة تركز
وب�سكل رئي�سي على الأداء الذي قد ل يكون مرتبطا
باأهداف مهنية حمددة كما اأنها تغفل بذلك بقية
العوامل املوؤثرة على حتقيق هذه الأهداف.
 .القواعد املنظمة:

تت�سم مقابالت تطوير الأداء ال�سنوية بال�سفافية
بن املوظف والإدارة .هذه ال�سفافية تتيح الفر�سة
لالإدارة التعرف على مناطق القوة وال�سعف ملوظفيها
مما ميكنها التخطيط ب�سكل جيد لتطوير اأداءهم
واجلهاز ككل .بينما جند اأن جميع نظم التقييم
امل��وج��ودة يف اجلهاز امل��رك��زي للرقابة واملحا�سبة
تت�سم بال�سرية وعدم ال�سفافية بن املوظف والإدارة
مما يغيب هدف تطوير الأداء والتعلم من الأخطاء
ال�سابقة .ال�سرية يف نظام املقابالت ال�سنوية توظف
مبا يخدم تطوير اأداء املوظف ،فنجد ان ال�سرية
تكون ب��ن الطرفن (امل��دي��ر وامل��وظ��ف) يف جميع
املعلومات والنقا�سات الدائرة بينهما واأي معلومات
اأو نقا�سات يرى الطرفن �سرورة رفعها اىل م�ستوى
اإداري اأع�ل��ى لتذليل اي عائق يقف اأم��ام حتقيق
الأهداف وتكون بالإتفاق بن الطرفن.
د .التغذية الراجعة (:)Feedback

تعترب التغذية الراجعة من اأه��م ميزات نظام
املقابالت ال�سنوية لتطوير الأداء ،حيث متكن
املوظف من تقدمي روؤيته لالإدارة و حتديد دورها
يف حتقيق الأه ��داف .بينما جند نظم التقييم
املوجودة حاليا تفتقر لهذه الآلية وتعتمد ب�سكل
رئي�سي على وجهة نظر وراأي املقيم فقط .و�سيتم
�سرح هذا املكون تف�سيليا يف الف�سل الرابع.
هـ .اجلو العام:

يت�سم اجلو العام للمقابالت ال�سنوية لتطوير الأداء
بالإيجابية من قبل الطرفن ،حيث جند اأن النقا�ص
يرتكز على قاعده اأ�سا�سية وهي الإقناع بعيدا عن
اأي نوع من الت�سلط .ول ي�سعر املوظف باأي نوع من
اأن��واع اخل��وف جت��اه مقابالت تطوير الأداء لأنها
تتبع منهجية الأخذ بيد املوظف من خالل تطوير
القدرات ول تتبع منهجية الثواب والعقاب.

المقابالت السنوية مع الموظفين بغرض تطوير األداء

المقابالت السنوية مع
الموظفين بغرض تطوير
األداء
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ا�ستناد ًا اإىل قانون اجلهاز رقم()39ل�سنة 1992م والئحته
التنفيذية واإىل منهجية اجلهاز الرقابية وخطته ال�سنوية قام
اجلهاز بتنفيذ العديد من مهام الفح�ص واملراجعة للجهات
امل�سمولة برقابته ومتكن خالل الفرتة من 2012/1/1م
وحتى 2012/6/30م من الوقوف على العديد من الوقائع
اجلنائية الواقعة على املال العام واإحالتها اإىل اجلهات االإدارية
والق�سائية املخت�سة الإتخاذ االإجراءات القانونية حيالها كما
تلقى اجلهاز العديد من البالغات من قبل اجلهات اخلا�سعة
لرقابته واملت�سمنة الوقائع اجلنائية على االأموال العامة التي مت
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اإحالتها من قبل تلك اجلهات اإىل الق�ساء ،حيث قام اجلهاز
ا�ستناد ًا اإىل ال�سالحيات املخولة له قانون ًا باإعداد قاعدة
بيانات حول تلك الق�سايا والبالغات ومبا�سرة متابعتها
ل��دى اجل�ه��ات املخت�سة ول��دى اجل�ه��ات الق�سائية بغية
االإ�سراع يف اتخاذ االإج��راءات القانونية حيالها ،حيث بلغ
عددها جميع ًا ( )58ق�سية قدر اإجمايل االأ�سرار الناجمة
عنها مبب� ��لغ وق� � ��دره()1.001.009.357/59ريال
)1.270.000( +دوالر اأمريكي باالإ�سافة اإىل اأ�سرار
عينية اأخرى.

أو ً
ال :القضايا المكتشفة من قبل الجهاز-:
بلغ عدد الق�س� ��ايا املكت�سفة من قبل اجلهاز ()29ق�سية مواقفها على
النحو التايل:
عدد()1ق�سايا رهن الت�سرف االإداري.عدد()28ق�سية رهن التحقيق.و�سملت تلك الق�سايا حمافظات(تعز ،اإب ،ح�سرموت ،حل��ج ،حجه،
املهره ،البي�ساء ،احلديدة ،ذم��ار ،رمي��ه) ق��درت االأ�سرار الناجمة عنها
مببلغ ( )880.174.754/59ريال  1.270.000 +دوالر اأمريكي
باالإ�سافة اإىل اأ�سرار 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
( )29ق�سية مبلغة مواقفها مو�سحة على النحو االآتي-:
 عدد( )3ق�سايا رهن الت�سرف االإداري. عدد ( )8ق�سايا منظورة اأمام اجلهات االأمنية. -عدد( )18ق�سايا رهن التحقيق.

و�سملت تلك الق�سايا اأمانة العا�سمة وحمافظات (تعز ،اإب ،حلج ،املهره،
البي�ساء) وقد بلغ اإجمايل الأ�سرار الناجمة عنها مبلغ ()120.834.603
ريال بالإ�سافة اإىل اأ�سرار عينية اأخــرى مو�سحة تف�سي ًال يف اخلال�سة
التحليلية املرفقة.
وحيال تلك الق�سايا فاإن اجلهاز يوؤكد باإ�ستمرار على �سرورة اإيجاد معاجلات
ناجعة ووقائية حلماية الأموال واملمتلكات العامة وتاليف اأوجه الق�سور
والختاللت التي اأدت وتوؤدي اإىل ا�ستمرار 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�سى 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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ق�سايا رهن التحقيق
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خالصة تحليلية بعدد القضايا المبلغة للجهاز
بحسب مواقفها وإجمالي األضرار الناجمة عنها في جميع المحافظات خالل النصف االول لعام 2012م
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مقابلة العدد

مدير عام فرع الجهاز بمحافظة صنعاء
االستاذ  /احمد عبدالرحمن الصامت

يوضح إختصاصات
ومهام فرع الجهاز
استمرار ًا لتوجه مجلة الرقابة في
التعريف بمهام واختصاصات الجهاز في
مختلف تشكيالته ..فقد التقت المجلة
باالخ /أحمـــد عبــدالرحمـــن الصــامت
مدير عام فرع الجهاز م/صنعاء وأجرت
مع الحوال التالي:
حاوره :عبدالباري حممود اخلرا�ساين

نائب رئي�ص التحرير
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يف بــدايــة هـــذا احلــــوار ت�سكركم جملة
الرقابة على تلبية طلبها اجراء حوار معكم،
وتتمنى لكم التوفيق يف جميع اعمالكم.
ا�ستاذ /اأحمد� ..سوؤال تقليدي ..هل لكم اأن
تعطونا نبذة خمت�سرة عن �سريتكم الذاتية؟
اال�سم :احمد عبدالرحمن ال�سامت.
حمل وتاريخ امليالد :مديرية �سرب امل��وادم م/تعز،
1960م.
احلالة االجتماعية :متزوج واأب لت�سعة اأوالد (خم�سة
ذكور واربع اإناث).
املوؤهالت :بك/حما�سبة – جامعة �سنعاء 1983م،
دبلوم درا�سات عليا يف املحا�سبة واملراجعة – املعهد
القومي ل �الإدارة العامة 1986م ،اج��ازة حما�سب
قانوين 1997م.
تاريخ االلتحاق بالوظيفة العامة1984 :م.
اه��م ال��وظ��ائ��ف ال�ت��ي مت �سغلها يف رئ��ا��س��ة اجلهاز
وفروعه:
•رئي�ص املراقبة الثالثة ب��االإدارة العامة للرقابة
على الوحدات املعانة – رئا�سة اجلهاز.
•مدير ادارة املهام اخلا�سة بفرع اجلهاز م/تعز.
•مدير ادارة القطاع االداري بفرع اجلهاز م/تعز.
•م��دي��ر ع ��ام ف ��رع اجل �ه��از امل��رك��زي للرقابة
واملحا�سبة م/اأبني.
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•حاليا :مدير عام فرع اجلهاز املركزي للرقابة
واملحا�سبة م�/سنعاء.
مــا هــي اأهــــم اإخــتــ�ــســا�ــســات فـــرع اجلــهــاز
مبحافظة �سنعاء؟
الفرع ميار�ص اخت�سا�ساته مبوجب قانون اجلهاز رقم
( )39ل�سنة1992م على وح��دات ال�سلطة املحلية
وف��روع ال�سلطة املركزية ووح��دات القطاع االقت�سادي
والوحدات املعانة يف جمال الرقابة املالية وتقييم االداء
ومتابعة تنفيذ اخل�ط��ط مركزية او حملية(املوازنة
اال�ستثمارية) على م�ستوى مركز املحافظة ومديرياتها،
باالإ�سافة اىل قيام الفرع بالتعقيب على ما يرد اإليه من
مذكرات االعرتا�ص على عمليات ال�سرف ،والتي يقوم
بها مكتب املالية يف مركز املحافظة وكذا فروع مكاتب
املالية باملديريات واملوجهة اإىل قيادات الوحدات االدارية
املتمثلة يف حمافظ املحافظة ومدير عام املديرية ،وذلك
من خالل قيام الفرع بالتعقيب على تلك االعرتا�سات
القانونية واملتعلقة بعملية ال�سرف والتاأكيد على �سرورة
االلتزام باأحكام القوانني واللوائح املالية املنظمة لعملية
ال�سرف وقواعد تنفيذ املوازنة العامة.
ويف حالة امتام عملية ال�سرف رغم تلك التو�سيحات
والتاأكيدات يتم اال�سارة اإىل ذلك يف تقارير املراجعة
لتلك اجل�ه��ات يف ال�سنة الالحقة بناء على خطة
فرع اجلهاز واملعتمدة �سمن اخلطة ال�سنوية العامة

للجهاز.
هل هناك هيكل تنظيمي للفرع؟
نعم.
ما هي تق�سيماته؟
يت�سكل الفرع من:
•مدير الفرع.
•نواب مدير الفرع.
•ادارة الرقابة على وح��دات القطاع االداري
(ال�سلطة املركزية).
•ادارة الرقابة على الوحدات االدارية (وحدات
ال�سلطة املحلية).
•ادارة الرقابة على الوحدات االقت�سادية.
•ادارة ال�سئون املالية واالدارية.
والقطاعات (االدارات) الرقابية يتبعها العديد من
املراقبات بح�سب حجم ون�ساط االدارة والتي ي�سند
اليها تنفيذ املهام الرقابية.
باالإ�سافة اإىل االدارات النوعية االخ��رى ،ك��االإدارة
الهند�سية والقانونية واالح�ساء والتخطيط ،والتي
تتبع مدير الفرع مبا�سرة.
وهذه الهيكلة على غرار الهيكل العام برئا�سة اجلهاز،
وما ناأمله ان يتم اإعتماد خمرجات عملية اإعادة البناء
والهيكلة على م�ستوى رئا�سة اجلهاز وفروعه ،ال�سيما
وان اجلهاز �سمن اجلهات التي اأُختريت العادة البناء
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والهيكلة يف اطار م�سروع حتديث اخلدمة املدنية.
كم عدد املكاتب امل�سمولة برقابة الفرع،
وهل تقومون بتغطية كافة املكاتب �سنوي ًا،
اأم اأن هناك نق�ص يف عدد املراجعني يجعلكم
توؤجلون مراجعة بع�س ًا منها للعام التايل؟
ع��دد ال��وح��دات امل���س�م��ول��ة ب��رق��اب��ة ال �ف��رع ()73
وح��دة تقريبا باالإ�سافة اإىل الوحدات املعانة والتي
تقارب ( )40جهة ،وتتمثل يف :االندية الريا�سية،
اجلمعيات الزراعية واخلريية ،واالحتادات االخرى.
والفرع يقوم باإعداد خطة رقابية �سنوية وفقا ملوؤ�سرات
اعداد اخلطة وبناء على الكادر الفني املتاح ،ويف ظل
هذا الكم من الوحدات امل�سمولة برقابة الفرع وعدم
توفر الكادر الفني املوؤهل فاإنه ال ميكن تغطية ومراجعة
كافة الوحدات �سنويا ..االأم��ر ال��ذي ي�وؤدي اإىل تاأجيل
مراجعة بع�ص امل�ه��ام واجل�ه��ات اإىل �سنوات قادمة،
ال�سيما اجلهات ذات الن�ساط املحدود ،ومبعنى اآخر..
ف�اإن اجلهاز يركز يف عملية الفح�ص واملراجعة على
ال��وح��دات ذات الن�ساط واحلجم االك��رب والتي تتعلق
خدماتها باملجتمع مبا�سرة ،مثل :القطاع الرتبوي
وال���س�ح��ي وق �ط��اع اال� �س �ك��ان واخل��دم��ات وال�ك�ه��رب��اء
واالت�ساالت..الخ ،وتلك املتعلقة باملوارد العامة للدولة
من �سرائب وجمارك باالإ�سافة اإىل مراجعة احل�ساب
اخلتامي لوحدات ال�سلطة املحلية واملركزية لغر�ص
الوفاء مبتطلبات البيان الرقابي ال�سنوي للجهاز.
كم تقدر عدد العاملني بالفرع وما هي ن�سبة
املوؤهلني واملراجعني؟
ً
اجمايل عدد موظفي الفرع( )54موظفا ،تتفاوت
موؤهالتهم بني جامعية ودبلوم متو�سط ،وثانوية عامة،
ون�سبة املراجعني املوؤهلني اإىل اجمايل عدد املوظفني
( ،)% 30ون�سبة ( )% 5العمالة الفنية امل�ساعدة
والن�سبة املكملة ( )% 65هي عبارة عن اداريني،
طباعني� ،سائقني ،عمال خدمات..،الخ.
كيف تنظرون اىل عالقة الفرع باملجل�ص
التنفيذي للمحافظة ،وكيف يحافظ الفرع
على ا�ستقالليته الرقابية واملهنية مبا يكفل
عدم التدخل يف عمله؟
عالقة الفرع باملكتب التنفيذي ..عالقة جيدة ب�سكل
عام باعتباره املجتمع امل�ستهدف للعملية الرقابية،
والتي من نتائجه تطوير اداء تلك الوحدات وحماية
املال العام ومبا يكفل ب�سكل عام حتقيق ر�سالة اجلهاز.
اأما فيما يتعلق بكيفية حمافظة الفرع على ا�ستقالليته
الرقابية واملهنية وعدم التدخل يف عمله ..فاإن الفرع
يعمل على حتقيق ذلك من خالل االتي:
أ .مي��ار���ص ال�ف��رع عمله وت �اأدي��ة مهامه ا�ستناد ًا
اإىل قانون اجلهاز رقم ( )39ل�سنة1992م

والئحته التنفيذية ودليل االداء الرقابي ال�سامل
(منهاج عمل اجلهاز) واملر�سد التف�سيلي للدليل
باال�سافة اإىل قرارات وتعاميم رئا�سة اجلهاز.
ب .ع��دم م�ساركة ال�ف��رع باأعمال تنفيذية تتعلق
باجلهات امل�سمولة برقابته.
ج .عدم امل�ساركة يف اجتماعات املكتب التنفيذي،
اأو رفع تقارير دورية عن م�ستوى تنفيذ خطط
ومهام املكاتب التنفيذية.
هل يقوم الفرع بتقييم اداء بع�ص املكاتب
يف املحافظة او التفكري بتقييم اداء ال�سلطة
املحلية يف املحافظة كتجربة حديثة نوعا ما؟
��س�ب��ق ل�ل�ف��رع اأن ق ��ام بعملية ت�ق�ي�ي��م اداء بع�ص
القطاعات ،منها :القطاع الرتبوي والقطاع ال�سحي
وتقييم اخلطة اخلم�سية الثانية ،واأبلغ نتائج تلك
التقييمات اإىل اجلهات ذات العالقة.
كما ان الفرع ميار�ص رقابة االداء ،وخا�سة يف الوحدات
االداري��ة وذل��ك من خ��الل تقييم ن�ساط اداء املجل�ص
املحلي وهيئته االدارية وجلنة املناق�سات واملزايدات.
وال �ف��رع يتجه ح��ال�ي� ًا لتقييم اخل�ط��ة اال�ستثمارية
مبحافظة �سنعاء (امل��وازن��ة اال��س�ت�ث�م��اري��ة) ،وقد
مت التكليف مبراجعة وتقييم امل��وازن��ة اال�ستثمارية
للمحافظة لل�سنوات املالية (،2010 ،2009
 )2012 ،2011للوقوف على م��دى مالم�ستها
الحتياجات املجتمع واخل��دم��ات اال�سا�سية وم��دى
تطورها خالل تلك الفرتة واالختالالت التي رافقتها
وجوانب الق�سور والقوة فيها.
مــا هــي مــ�ــســتــويــات ال�ــســتــقــاللــيــة املــالــيــة
والدارية التي يتمتع بها الفرع؟
فيما يتعلق مب�ستويات اال�ستقاللية املالية واالداري��ة
ال�ت��ي يتمتع بها ال �ف��رع ..ف�ف��رع اجل �ه��از مبحافظة
�سنعاء م�سنف �سمن الفروع امل�ستقلة ،وم�ستويات
اال�ستقاللية املالية يتمثل يف اجور ومرتبات موظفي
الفرع والنفقات على ال�سلع واخلدمات واملمتلكات.
تلك اال�ستقاللية ال تفي مبتطلبات واحتياجات الفرع،
التي متكنه من تنفيذ مهامه الرقابية بدرجة ا�سا�سية.
هل من املمكن اعطاء القارئ فكرة موجزة
عــن اهـــم مــوؤ�ــســرات تنفيذ الــفــرع خلطة
عام2012م ،واهم ال�سعوبات واملعوقات التي
يواجهها الفرع؟
ال �ف��رع ن�ف��ذ خطته لعام2012م وبن�سبة تتجاوز
ال�( )% 85باالإ�سافة اإىل اجن��از االعمال املرحلة،
وتنفيذ مهام خارج اخلطة ذات اهمية كبرية ال ميكن
جتاهلها ت�سل اإىل اك��ر من ( )10مهام ،وق��د ركز
الفرع بدرجة ا�سا�سية لتنفيذ خطته لعام2012م
على الوحدات ذات الن�ساط الكبري واملرتبطة بخدماتها

للمجتمع ،مثل :ال�سحة ،والرتبية ،واال�سغال ،والزراعة،
واالدارة املحلية ،و�سندوق النظافة ،و�سندوق الرعاية
االجتماعية ،والكهرباء ،واالت�ساالت.
باالإ�سافة اإىل مراجعة احل�ساب اخلتامي لوحدات
ال�سلطة املحلية واملركزية ملحافظتي �سنعاء ورمية،
والظواهر واالختالالت يف اداء ال�سلطة املحلية.
وقد بذل الفرع جهود ًا كبرية يف �سبيل الو�سول اإىل
تلك النتائج رغ��م ال�سعوبات التي واجهها ،والتي
ميكن ايجازها مبا يلي:
أ .قلة ال�ك��ادر الفني ،وال��ذي ال يتنا�سب وحجم
الوحدات امل�سمولة بالرقابة.
ب� .سنوات املراجعة املوؤجلة ،والتي ت�سل اإىل ثالث
�سنوات الأ�سباب خمتلفة.
ج .عدم توفر االعتمادات الكافية لتنفيذ املهام
املتعلقة مبديريات املحافظة.
د .عدم توفر و�سائل النقل واالعتمادات ملواجهة
ت�ن�ق��الت امل��راج �ع��ني اأث �ن��اء عملية الفح�ص
وامل��راج�ع��ة يف م��رك��ز املحافظة ن�ظ��را لتناثر
وتباعد تلك اجلهات.
هل جتــدون فرقا بني وظيفتكم ال�سابقة
والوظيفة احلالية؟
الوظيفة الرقابية ال تختلف من مكان الآخر ال�سيما
وان�ه��ا حمكومة بقواعد ومعايري مهنية ،واذا كان
هناك من اختالف ..فهي تتعلق بالبيئة الرقابية،
وكذا ما يتمتع به العاملني من روح التعاون يف �سبيل
تنفيذ مهام اجلهاز واحلفاظ على ا�ستقالليته.
هل يح�سل الفرع على التدريب الكايف والكفيل
برفع م�ستوى اداء الفرع ب�سورة م�ستمرة؟
ح�سل الفرع على امل�ساركة يف العديد من ال��دورات
التدريبية التي يقيمها مركز التدريب ،وك��ذا بع�ص
امل�ساركات اخلارجية التدريبية ،اال انه يف اعتقادي
مل ن�سل اإىل التدريب الكايف والكفيل برفع م�ستوى
اداء الفرع ..فالتدريب عملية م�ستمرة وجودة املراجعة
تقت�سي التطوير امل�ستمر لفرق املراجعة حتى ي�سبح
اداءها عاليا ويتميز باالإبداع ،ولن يتاأتى ذلك اال من
خالل تبني خطط و�سيا�سات واجراءات تطوير وتدريب
موظفي اجلهاز حتى يتمكنوا من اداء مهامهم بفعالية،
وان ال نقف عند اعداد اخلطط وتنفيذها ..بل يجب ان
يتعدى ذلك اإىل قيا�ص االثر التدريبي.
كلمة اأخرية ال اأن�سى اأن اقدم �سكري ملجلة (الرقابة)
علىالتعريف بالفرع وعلى ما تقدمه من مو�سوعات
مهنية مهمة ذات فائدة للجميع.
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مقال مترجم

لجنة
المنظمات
الراعية

اإعداد /حممد �سفيــان عبده
اإ�سراق علي الإرياين

” ”COSOهو اإلسم المختصر للجنة المنظمات الراعية “ تريدواي”
( ) The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commissionوهي منظمة طوعية
خاصة تأسست في الواليات المتحدة االمريكية عام 1985م بسبب الممارسات المشكوك فيها
للشركات التي تمول الحمالت االنتخابية والممارسات األجنبية الفاسدة ولجنة األوراق المالية
والبورصات األمريكية التي حدثت في منتصف السبعينات من القرن الماضي ،حيث أصدر
الكونغرس قانون اإلصالحات المالية في عام  1977وقانون الممارسات الغريبة للفساد ()FCPA
التي تجرم الرشوة والشركات الالزمة لتنفيذ برامج الرقابة الداخلية.
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وبنا ًء عليه مت ت�سكيل جلنة املنظمات الراعية
للجنة ت��ري��دواي ،وه��ي جلنة تظم ع��دد من
املنظمات مهمتها توفري الفكر القيادي من
خ��الل و��س��ع اأط��ر �ساملة واإر���س��ادات ب�ساأن
اإدارة املخاطر يف املوؤ�س�سة ،والرقابة الداخلية
ومكافحة االحتيال مبا يوؤدي اإىل حت�سني االأداء
التنظيمي واحلكم الر�سيد واحل��د من مدى
انت�سار اأ�ساليب الغ�ص يف املنظمات.
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الرؤية
روؤي��ة جلنة املنظمات الراعية ""COSO
ه��و اأن ت�ك��ون رائ ��دة ال�ف�ك��ر م�ع��رتف ب�ه��ا يف
ال�سوق العاملية على و�سع توجيهات يف جماالت
املخاطر والرقابة التنظيمية التي تعزز احلكم
الر�سيد واحلد من االحتيال.

الخلفية التاريخية
يف ع��ام  1985م نظمت جلنة املنظمات
الراعية " "COSOجلنة وطنية الإع��داد
التقارير املالية املت�سلة بجوانب االحتيال،
م�ستقلة عن القطاع اخلا�ص بغر�ص درا�سة
العوامل امل�سببة التي ميكن اأن توؤدي اإىل اإعداد
التقارير املالية املتعلقة باالحتيال .
كما اأنها و�سعت تو�سيات لل�سركات العامة
وم��دق �ق��ي ح���س��اب��ات�ه��ا وك� ��ذا جل �ن��ة م��راق�ب��ة

السياسات المتبعة:
جل �ن��ة امل �ن �ظ �م��ات ال��راع �ي��ة ""COSO
ه��ي جلنة م��ن خم�ص منظمات راع�ي��ة يعمل
ممثلوها معا ب�سكل دوري للعمل يف م�ساريع
حمددة .وهذه امل�ساريع تراجع وتنفذ وفقا
لل�سيا�سات املتفق عليها.
اأع�ساء اللجنة :كل منظمة راعية تعني
لها ف ��رد ًا ي�ك��ون مم�ث� ًال لها �سمن جمموعة
" ."COSOوك��ل منظمة راع �ي��ة تقوم
بتحديد معايريها وجمموعة من اخل�سائ�ص
لتعيني الع�سو وي �ك��ون اأع���س��اء اللجنة هم
امل�سئولون عن ت�سميم اإ�سرتاتيجية املنظمة املو�سوع اأخ��ذ من البيان ال�سحفي املحدث
واملن�سور يف  19دي�سمرب 2011م على املوقع
ومتويلها وتطوير اأطرها.
اجتماعات اللجنة وتوقعاتها :يتوجب االإلكرتوين للمنظمة.
على اأع�ساء اللجنة عقد اجتماعات ربع �سنوية
www.ic.coso.org
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لجنة المنظمات الراعية «»COSO

عمليات البور�سة واجلهات التنظيمية االأخرى
واملوؤ�س�سات التعليمية.
وقد دعمت جلنة املنظمات الراعية من قبل
خم�ص جمعيات مهنية مقرها الرئي�سي يف
الواليات املتحدة :جمعية املحا�سبة االأمريكية
( ،)AAAواملعهد االأمريكي للمحا�سبني
القانونيني ( ،)AICPAمديرو املوؤ�س�سات
املالية ال��دول�ي��ة ( ،)FEIومعهد املدققني
ال��داخ�ل�ي��ني ( ،)IIAوال��راب �ط��ة الوطنية
للمحا�سبني (االآن معهد املحا�سبني االإداريني
( )IMAوت�سكلت جل�ن��ة م�ستقلة متاما
ع��ن ك��ل م��ن امل�ن�ظ�م��ات ال��راع �ي��ة ،وممثلني
عن ال�سناعة ،واملحا�سبة العامة ،و�سركات
اال�ستثمار ،وبور�سة نيويورك.
وقد كان اأول رئي�ص للجنة هو (جيم�ص تريدواي)،
االإبن ،نائب الرئي�ص التنفيذي وامل�ست�سار العام،
ويرب باين املفو�ص ال�سابق للجنة االأوراق املالية
والبور�سات االأمريكية .ومن هنا تاأتي ت�سمية
ً
وحاليا ا�س � � � ��م رئي�ص
"جلن� ��ة تريدواي".
" "COSOهو ديفيد الند�ستيل David
.Landsittel
الهدف االأ�سا�سي للجنة املنظمات الراعية
" "COSOهو توفري القيادة الفكرية التي
ت�ستمل على ثالثة موا�سيع مرتابطة هي :اإدارة
املخاطر يف املوؤ�س�سة " ،"ERMوالرقابة
الداخلية ،وردع ومكافحة االحتيال.
وفيما يتعلق ب � �اإدارة امل�خ��اط��ر يف املوؤ�س�سة
" ،"ERMاأ�سدرت " "COSOاالإطار
امل��ت��ك��ام��ل الإدارة امل �خ��اط��ر ع ��ام 1996م
ويف ع��ام 2004م اأ� �س��درت اللجنة نف�سها
ا�ستخدامات ثانوية يف جمال الرقابة الداخلية.
ويف عام 2006م اأمكن للجنة ن�سر عددا من
مبادئ الرقابة الداخلية على التقارير املالية
باالإ�سافة اإىل اإر� �س��ادات خا�سة لل�سركات
ال�سغرية العامة ويف نهاية 2010م اأعلنت
" "COSOم�سروع حتديث قرارها ب�ساأن
االإطار املتكامل للرقابة الداخلية.

الرؤية المستقبلية
وا�ست�سرافا للم�ستقبل تتوقع جلنة املنظمات
الراعية " "COSOالرتكيز على ما يلي:
•من املتوقع اأن جتعل هذه املبادرة االإطار
احل��ايل واأدوات التقييم املت�سلة اأك��ر
ارتباطا يف بيئة االأعمال املعقدة على نحو
متزايد يف جميع اأنحاء العامل وبذلك
ت�ستطيع املنظمات على م�ستوى العامل
ت�سميم وتنفيذ اأط��ر الرقابة الداخلية
وتقييمها ب�سكل اأف�سل .
•تقدمي اأفكار اإ�سافية مل�ساعدة اأ�سحاب
امل�سلحة يف النهو�ص ب� �اإدارة املخاطر
يف املوؤ�س�سات للو�سول بها اإىل م�ستوى
الن�سج املطلوب .
•توفري املزيد من البحث والتوجيه ب�ساأن
البيئة الرقابية والتعامل م��ع الق�سايا
ال�سلوكية "لينة اجلانب" مثل غريها من
الق�سايا البحثية و تر�سيد الثقة املفرطة .
•توفري التوجيه ب�ساأن الرقابة الداخلية يف
القطاع العام.

ملراجعة اإ�سرتاتيجية " "COSOواأداءه��ا
امل��ايل والت�سغيلي وك��ذا عملية التح�سينات
امل�ستمرة وغريها من االأعمال ،وتنعقد هذه
االجتماعات الف�سلية يف مواقع بالقرب من
مقر كل ع�سو من اأع�ساء املنظمات الراعية.
الرئي�ص التنفيذي لـ" :"COSOيتم
تعيني ال��رئ�ي����ص ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�""COSO
باالإجماع من اأع�ساء املنظمات الراعية ملدة
ثالث �سنوات ،قابلة للتجديد اإذا وافق عليها
الرئي�ص و�سوت عليها اأع�ساء اللجنة.
تعيني فريق العمل :يتم ت�سكيل جلان فرعية
اأو فرق عمل لتقدمي امل�سورة ب�ساأن امل�سائل التي
تخ�ص جلنة املنظمات الراعية ""COSO
لتوجيه واإر�ساد امل�ساريع البحثية.
م�ســــــاريع البحــــــث والإر�ســاد :ميكن
للجنة اأن تختار للم�ساركة طرف ثالث الإجراء
اأبحاث ل�ساحلها ويجب اأن تكون هذه البحوث
متفقة مع املهمة اخلا�سة ب�ها و�سروط التعيني
بعد املوافقة علي� ��ها باالإجم� � ��اع م��ن قبل
اأع�ساء اللجنة.
املـــهـــام الإداريــــــــة لــلــجــنــة :ب �اإع �ت �ب��ار
" "COSOهي جلنة ترعاها منظمات
اأخ��رى ،هناك حاجة لبع�ص املهام االإداري��ة
للجنة التي يتعني القيام بها من جانب واحد
اأو اأك��ر م��ن املنظمات ال��راع�ي��ة اأو اأط��راف
اأخ��رى .م�سوؤوليات كل منظمة قد تتغري مع
مرور الوقت لتعك�ص اإما م�سوؤوليات جديدة اأو
لتحقيق التوازن بني الدعم االإداري ال�سامل
لكل املنظمات الراعية وتقدم بع�ص اخلدمات
ت�سمل املحا�سبة ،منح الرتاخي�ص ،العالقات
العامة ،وامل�ساعدة االإدارية والبحثية.
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أنشطة وفعاليات

أ.د .عبداهلل السنفي
رئيس الجهاز المركزي للرقابة
والمحاسبة

يعرض بيان
الرقابة
السن�وي أمام
مجلس النواب

ي��ح��رص ال��ج��ه��از سنوي ًا
وب��ان��ت��ظ��ام ع��ل��ى مراجعة
ال��ح��س��اب��ات ال��خ��ت��ام��ي��ة
للموازن���ات العامة للدولة
وموازنات الوحدات االقتصادية
والموازن����ات المست�ق����لة
والملحقة والصناديق الخاصة
وإع�����داد التق��ارير المتعلقة
ب��ن��ت��ائ��ج ت��ل��ك ال��م��راج��ع��ة
وموافاة مجلس النواب بها
في الموعد الدستوري المحدد
خالل تسعة اشهر من انتهاء
السنة المالية..،

متابعة:
عبدالباري حممود اخلرا�ساين
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وهو ما يعك�س امل�ستوى العايل من اجلدية وامل�سئـ ــولية يف تعاطي قيادات
وكــوادر اجلهاز مع هذا اال�ستحقاق الد�ستوري الهام حتى يتمكن جمل�س
النواب من ممـ ــار�سة دوره الرقابي على تنفيذ املوازنات والوفاء بالتزام ـ ــاته
الد�ستورية ذات ال�سلة بهذا اال�ستحقاق.
وعليه فاإن جملة الرقابة راأت ن�سر ن�س بيان الرقابة ال�سنوي حول نتائج
مراجعة اجلهاز للح�سابات اخلتامية للموازنات العامة للدولة وموازنات
الوحدات االقت�سادية ،واملوازنات امل�ستقلة وامللحقة وال�سناديق اخلا�سة
لعام 2011م(كما ورد) ،وذلك على النحو التايل:

اأ�سمحوا يل يف البداية اأن اأتقدم اإليكم بجزيل ال�سكر والتقدير على دعوتكم حل�سور
اأعمال هذه اجلل�سة واملخ�س�سة لبيان الرقابة ال�سنوي عن احل�سابات اخلتامية
لنتائج تنفيذ املوازنات العامة (املوازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات االقت�سادية
للقطاعني العام واملختلط وموازنات الوحدات امل�ستقلة وامللحقة وال�سناديق اخلا�سة)
لل�سنة املالية 2011م.
ً
التزاما بن�س املادة ( )91من الد�ستور وا�ستجابة للمادة ( )174من الالئحة
وذلك
الداخلية للمجل�س.
اأننا ندرك – بحكم طبيعة عملنا – حجم وطبيعة امل�سئوليات اجل�سيمة امللقاة على عاتق
احلكومة ب�سكل عام يف ظل تداعيات الظروف اال�ستثنائية التي �سهدتها بالدنا وما ترتب
عليها من تاأثريات �سلبية على جممل االأو�ساع ال�سيا�سية واالأمنية واالجتماعية التي زادت
من حدة التحديات واالختالالت الهيكلية املزمنة التي تعاين منها ال�سيا�سات واالأو�ساع
االقت�سادية واملالية يف بالدنا.
كما اأننا ن ّعي اأي�س ًا حجم التحديات التي تواجه املالية العامة للدولة ونوعية اجلهود
املبذولة من قبل وزارة املالية يف تنفيذ املوازنات العامة ...حيث متكنت الوزارة
يف ظل هذه الظروف والتحديات من االإيفاء باملتطلبات واالألتزامات ال�سرورية
املرتبطة باالإنفاق اجلاري ب�سفة اأ�سا�سية.
ومن ثم فالبد من التنويه اإىل اأن ما يت�سمنه البيان الرقابي من موؤ�سرات �سلبية وما
يحتويه من جوانب ق�سور �سابت تنفيذ املوازنة العامة ال يعني التقليل من اجلهود
املبذولة اأو اإغفال التحديات القائمة واالختالالت املزمنة ...بقدر ما يهدف البيان
الرقابي اإىل ت�سليط ال�سوء اإىل تلك االختالالت والتحديات وبيان خماطر ا�ستمرارها
ً
ا�ستنادا اإىل اأن التاأخري اأو التباطئ يف مواجهة تلك االختالالت يوؤدي اإىل
دون معاجلة
تفاقمها على نحو قد ي�سعب معه معاجلتها ...ويقينا فاأنه يزيد من كلفة العالج.
واالأهم اأن يف وجودها ال تتحقق اأهداف التنمية ،ومع بقائها تزيد معدالت الفقر
والبطالة ومع تفاقمها تتولد خماطر �سيا�سية واجتماعية.
اأن ما اأود التاأكيد عليه هو اإن ا�ستمرار تلك االختالالت – التي يتم التنبيه اإليها
�سنوي ًا يف البيان الرقابي للجهاز دون معاجلة اإمنا يوؤ�سل لثقافة عدم املباالة والتي
توؤدي مع الوقت اإىل �سعوبة ال�سيطرة على توابع تلك االختالالت ومنع متددها
وتزيد من املخاطر التي تتعر�س لها الدولة مبوؤ�س�ساتها املتعددة واملجتمع مبكوناته
املختلفة ،وهو ما اأدركناه خالل االأزمة املا�سية ومن نواجت ا�ستمرار تلك االختالالت
الهيكلية اإي�س ًا هو فقدان امل�سداقية اأمام االآخرين ..بل اإعطاء ر�سائل �سلبية عن
مدى رغبتنا يف معاجلة م�ساكلنا ومدى جديتنا يف التعامل مع التحديات التي
تواجهنا ،اأن هذا التجاهل ويف حالة ا�ستمراره دون اإحداث حتول حقيقي واإيجابي
يف م�سارنا باجتاه االإ�سالح والتطوير قد يقود اإىل ابتعادنا عن حقائق هذا القرن
ومتطلبات التعامل معه بل قد يوؤدي تدريجي ًا اإىل عزوف االآخرين عن م�ساعدتنا
وتركنا مبفردنا يف م�ساكلنا ونغرق وحدنا يف توابعها ...والتجارب االإن�سانية عديدة
يف هذا اخل�سو�س وهي ماثلة اأمامنا تنبه اإىل خماطر التمادي يف هذا الو�سع.
خال�سة القول اأن التجاهل اأو التقاع�س عن املعاجلة اجلذرية لالختالالت املزمنة
يعترب خطيئة يف حق هذا الوطن وي�ستدعي امل�ساءلة الرادعة.
بل اأن االإخفاق يف حتقيق االإ�سالحات االقت�سادية واملالية واالإداريــة هو ترف ًا مل
يعد يحتمله واقع احلال.

الأخ /رئي�س املجل�س ...الأخوة الأع�ساء:

اإن موؤ�سرات التقييم لنتائج تنفيذ املوازنة العامة للدولة ،ومل�ستوى االأداء االقت�سادي،
تف�سح عن جملة من التحديات الهيكلية والتي ت�سري اإىل ا�ستمرار تنامي عجز املوازنة
لتجاوز احلدود االآمنة على نحو يهدد اال�ستدامة املالية وال يحقق اال�ستقرار املايل،
ً
تراجعا يف ح�سيلة االحتياطي النقدي من العملة االأجنبية وتذبذب
وقد �ساحب ذلك
ن�سبي يف اأ�سعار ال�سرف وارتفاع يف معدالت الت�سخم على نحو ال يحقق اال�ستقرار
النقدي وا�ستمرار تنامي عجز امليزان الكلي للمدفوعات وارتفاع درجة االنك�ساف
ً
تراجعا للعديد من االعتبارات وانكما�س يف معدل
لالقت�ساد الوطني والذي �سهد
منوه حيث حقق معدل منو �سلبي بلغ ( )% 15.30يف عام 2011م باملقارنة
مبعدل منو موجب قدره ( )% 6.8يف العام ال�سابق 2010م.
اأن املوؤ�سرات ال�سابقة يف كل االأحوال ال ت�سمح بتحقيق احلد االأدنى من اأهداف
خطط التنمية االقت�سادية واالجتماعية امل�ستدامة وال ت�ساعد بطبيعة احلال على
التخفيف من معدالت الفقر والبطالة ،كما اأنها تظل اأعرا�س ًا لالختالالت املزمنة
التي تعاين منها جممل االأو�ساع االقت�سادية واملالية والنقدية ،وهو ما ي�ستدعي
مرة اأخرى – دون كلل -ت�سليط ال�سوء على عدد من التحديات ال�سابق االإ�سارة
اإليها وما يرتبط بها من اختالالت ومبا ي�سمح باالقرتاب من متطلبات عالجها.

اأ .عجز املوازنة:

حيث اأ�ـسـفــرت نتائج تنفيذ املــوازنــة لـعــام 2011م عــن حتقيق عجز قــدره
( )335.7مليار ريــال مبا ن�سبته ( )% 5.17من الناجت املحلي االإجمايل
متجاوز ًا ن�سبة ( )% 72عن احلدود االآمنة التي تقدر بحوايل ( )% 3فقط
من الناجت املحلي االإجمايل.
اإن خطورة ا�ستمرار وتنامي عجز املوازنة ترتبط مب�سادر متويله وكذا تاأثرياته
على باقي املوؤ�سرات املالية والنقدية باالإ�سافة اإىل ما يخلقه هذا العجز من قيود
حتد من كفاءة ال�سيا�سات املالية يف حتقيق اأهدافها االجتماعية والتنموية ...وهو
ما ميكن اإيجازه يف النقاط التالية:
•اأن ا�ستمرار وتنامي العجز اأدى ب�سورة مبا�سرة اإىل ارتفاع الدين املحلي
والذي بلغ ( )1.898مليار ريال رافقه ارتفاع كلفة التمويل والتي بلغت يف
عام 2011م فقط حوايل ( )218مليار ريال ب�سبب اعتماد متويل العجز
على اأذون اخلزانة وهو ما �ساهم اأي�س ًا يف تدين م�ساهمة القطاع امل�سريف
يف جمال التنمية وحرم القطاع اخلا�س من اأحد اأهم م�سادره يف متويل
م�ساريعه ،لت�سبح ودائع البنوك م�سدر ًا اأ�سا�سي ًا لتمويل العجز.
•مع ارتفاع حجم الدين املحلي جلاءت احلكومة اإىل تغطية عجز املوازنة لعام
2011م عن طريق ال�سحب على املك�سوف مببلغ ( )234مليار ريال وهو
ما ي�سهم يف رفع معدالت الت�سخم.
•اأن معاجلة تنامي عجز املوازنة يتطلب معاجلة االختالالت املزمنة التي
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الأخ /رئي�س جمل�س النواب
الأخوة  /اأع�ساء هيئة رئا�سة املجل�س
الأخوة  /اأع�ساء املجل�س
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته:

اأننا نعلم اأن حتقيق ذلك يفوق اإمكانيات �سلطة بعينها ويتجاوز قــدرات جهة بذاتها
ً
ً
وندرك ا ً
و�سعبيا وهو ما ي�ستدعي
�سيا�سيا
أي�سا اأن تكلفة االإ�سالحات قد تكون مرتفعة
يف كل االأحوال م�ساركة مكونات املجتمع املختلفة مبا ي�سمن ح�سد كل الطاقات الوطنية
والبناء على اجلهود ال�سابقة واال�ستفادة من اخلربات املرتاكمة يف هذا اخل�سو�س مبا
يحقق تكامل تلك اجلهود واخلربات ويخلق توافق وطني على اأولويات واآليات االإ�سالحات
الوطنية ...دون االإخالل مب�سئوليات احلكومة – بحكم االخت�سا�س -يف هذا ال�ساأن.
اأ�ستميحكم عذر ًا على االإ�سهاب والذي تفر�سه مقت�سيات املرحلة احلرجة التي
منر بها وت�ستدعيه م�سئوليتنا الرقابية.
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أنشطة وفعاليات
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تعاين منها والذي يجب اأن يعتمد على حمورين اأ�سا�سيني:
اأولهما :تر�سيد االإنفاق اجلاري وال يعني ذلك بال�سرورة خف�سه واإمنا املق�سود هو رفع
كفاءة االإنفاق العام اإىل جانب و�سع �سوابط للحد من جماالت الهدر واالإنفاق الرتيف:
 .1مع التاأكيد على اأهمية رفع املرتبات واالأجور يف �سوء االإ�سرتاتيجية املعتمدة فاأنه يف
املقابل هناك �سرورة اأن ي�ساحب ذلك رفع قدرات اجلهاز االإداري للدولة وحت�سني
نوعية اخلدمات التي يقدمها ورفع كفاءة العاملني فيه.
 .2مع التاأكيد على اأهمية دعم امل�ستقات النفطية اإال اأن هناك حاجة لرت�سيده
وفق منظومة متكاملة ال تقت�سر على االإ�سالحات ال�سعرية واإمنا ت�ستهدف
اأي�س ًا معاجلة اأي ق�سور يف عمليات االحت�ساب وترفع من كفاءة عملية ال�سراء
واال�سترياد وتدعم اال�ستثمار يف اإن�ساء الوحدة اخلام�سة مب�سفاة مارب
وحتديث م�سايف عدن وو�سع احلوافز لدعم ا�ستخدام الغاز يف املجاالت
املختلفة مبا ي�سهم يف تخفي�س ال�سغط على امل�ستقات النفطية االأخرى مع
االأخذ يف االعتبار اأن تكلفة ا�سترياد امل�ستقات النفطية خالل العام 2011م
تكاد تعادل ( )% 60من قيمة النفط امل�سدر للخارج وذلك بخالف قيمة
املعونات التي مت احل�سول عليها خالل العام ،علم ًا باأن امل�ستقات امل�ستوردة
واخلام امل�سدر ال يخلقا قيمة م�سافة حقيقية لالقت�ساد الوطني ،كما يجب
اأن ت�ستهدف املنظومة اأي�س ًا اإيجاد اآليات فاعلة للحد من عمليات التهريب
والرقابة على عمليات النقل مع �سرورة االإطالع على جتارب الدول االأخرى
يف جمال تر�سيد الدعم وتقييم مدى اإمكانية اال�ستفادة منها.
 .3العمل على اإيجاد برنامج عمل ا�ستثنائي ملواجهة ظاهرة تعرث امل�ساريع اال�ستثمارية
وو�سع �سوابط حمكمة ت�سمن معاجلة هذا اخللل وم�ساءلة رادعة للمت�سببني عنها.
اأما املحور الثاين :فيتعلق بتنمية املــوارد العامة ،وال يعني ذلك رفع معدالت
ال�سرائب واإن كان ميكن اللجوء اإليه طاملا كانت هناك حاجة ومربرات تدعم هذا
التوجه ...واإمنا املق�سود هو رفع قدرات وكفاءة عمليات التح�سيل التي ت�سمن
على �سبيل املثال رفع احل�سيلة ال�سريبية واحلد من التهرب ال�سريبي واجلمركي
وذلك من خالل معاجلة االختالالت التي ت�سوب امل�سالح االإيرادية وذلك على
النحو الذي �سريد تف�سي ًال الحق ًا.
اإن االإخفاق يف تنمية املوارد العامة ال يقت�سر على امل�سالح االإيرادية اإمنا ميتد اإىل
جماالت وقطاعات اأخرى نذكر منها:
•توا�سع االأرباح املحققة من وحدات القطاع االقت�سادي ومن ثم ح�سة الدولة
من تلك االأرباح على نحو ال يتنا�سب وحجم اال�ستثمارات فيها وما متتلكه من
اإمكانيات وقدرات اأو نوعية وطبيعة االأن�سطة التي متار�سها وذلك ب�سبب جملة
من االختالالت الت�سريعية والتنظيمية واملالية مع التنويه اإىل مبادرة اجلهاز
املركزي للرقابة واملحا�سبة ودعم االأخ /رئي�س جمل�س الوزراء ال�سابق ب�ساأن
عقد لقاء مو�سع لوحدات القطاع االقت�سادي والذي اأ�سفر عن تو�سيات جادة
وعملية تهدف اإىل تطوير وحدات القطاع االقت�سادي ومعاجلة االختالالت
الهيكلية التي ت�سوب اأداء وحداته يف اإطار منظومة متكاملة ومت ترجمتها اإىل
قرارات وزارية وجاري متابعة م�ستوى تنفيذها ،وهو ما �سيتم اإي�ساحه ً
الحقا.
عــدم الـقــدرة على تنويع م�سادر الدخل وتنمية مــوارد الــدولــة من القطاعات
الواعدة ويف مقدمتها االت�ساالت مبا يتالئم وما هو قائم ومعمول به على امل�ستوى
االإقليمي من خالل االإ�سراع باإ�سدار الت�سريع املنظم لهذا القطاع وو�سع اآليات
مواكبة للتقنيات احلديثة قادرة على التعامل بكفاءة مع ما يتعر�س له القطاع من
ا�ستنزاف جلانب هام من موارده واملتمثلة يف تهريب املكاملات الدولية.
اإن اأحد اأهم التحديات التي تواجه اإ�سالح املوازنة العامة للدولة تتمثل يف انخفا�س القدرة
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اال�ستيعابية للقرو�س وامل�ساعدات واملنح اخلارجية املتاحة على نحو يحد من اإمكانية
اال�ستفادة منها يف دعم وحتفيز قطاعات االقت�ساد املختلفة وا�ستكمال وحتديث البنية
التحتية ومبا ي�سهم يف خلق بيئة جاذبة لال�ستثمار ..اإن انخفا�س القدرة اال�ستيعابية
للقرو�س وامل�ساعدات اخلارجية يرجع يف جانب هام منه اإىل جملة من االختالالت
الت�سريعية والتنظيمية والفنية ورغم اجلهود املبذولة يف معاجلة تلك االختالالت اإال اأن
نتائجها جاءت متوا�سعة وهو ما ي�ستدعي اإيجاد اآليات فاعلة ت�سمن لي�س فقط رفع القدرة
اال�ستيعابية واإمنا رفع كفاءة ا�ستخدام تلك املعونات وامل�ساعدات ،على اأن يكون ذلك على
راأ�س اأولويات احلكومة خا�سة يف �سوء تعهدات املانحني مبوؤمتر اأ�سدقاء اليمن.
اأما ما اأود التاأكيد عليه هو اأن ر�سد االختالالت والتحديات وت�سخي�س اأ�سبابها
وحتديد تاأثرياتها يظل خطوة هامة واأ�سا�سية ال منا�س منها لتحديد متطلبات العالج
وجماالته اإال اأن االأهم يف تقديري هو وجود روؤية وا�سحة و�سيا�سات متكاملة مت�سقة
ت�ستند يف تنفيذها على برامج عمل ا�ستثنائية مدعومة باآليات للمتابعة والتقييم.

ب .عجز امليزان الكلي للمدفوعات:

حيث ت�سري البيانات اإىل ا�ستمرار تنامي عجز امليزان الكلي للمدفوعات والذي بلغ
( )1398.2مليون دوالر اأمريكي باملقارنة مع عجز قدره ( )905مليون دوالر
يف العام ال�سابق 2010م ،االأمر الذي اأنعك�س �سلب ًا بطبيعة احلال على الر�سيد
املرتاكم من احتياطيات النقد االأجنبي.
ويعك�س هذا العجز جملة من االختالالت املزمنة املرتبطة بالتجارة اخلارجية نذكر منها
الرتكيز ال�سلعي لل�سادرات من خالل ا�ستمرار هيمنة النفط اخلام على ال�سادرات..
حيث ميثل اأكرث من (ً )% 90
تقريبا من اإجمايل قيمة ال�سادرات يف حني ت�ستحوذ
كافة اأنواع ال�سادرات االأخرى من مواد غذائية و�سلع ن�سف م�سنعة وم�سنعة على
الن�سب الباقية لت�سبح ال�سادرات النفطية العامل املحرك لنمو ال�سادرات ال�سلعية.
وتربز خطورة هذا الو�سع يف ارتفاع ح�سا�سية و�سع امليزان التجاري الأي تغيريات يف اأ�سعار
ً
مرهونا بتلك التغيريات ويف املقابل فاإن
النفط العاملية ومتطلبات اأنتاجه وهو ما يجعله
هذا املوؤ�سر يف�سح عن توا�سع القدرات الت�سديرية لل�سلع املحلية ويرجع ذلك للعديد من
املعوقات التنظيمية والفنية واملالية ،ويف املقابل فاإن البيانات ت�سري اإىل اعتماد االقت�ساد
اليمني ب�سكل مفرط على العامل اخلارجي يف توفري وتلبية احتياجاته االأ�سا�سية والغذائية،
كما اأنها تف�سح عن توا�سع االإنتاج الزراعي يف تلبية احتياجات ال�سوق املحلي ،وهو ما
ي�ستدعي الوقوف اأمام املعوقات التي حتد من اإمكانية تطوير القطاع الزراعي والتي ميكن
اإجمالها يف �سحة املوارد املائية ي�ساحبه انخفا�س كفاءة الري ب�سبب عدم انت�سار اأ�ساليب
الري احلديث وتوا�سع دور االإر�ساد الزراعي ومراكز البحوث الزراعية يف رفع اإنتاجية
امل�ساحة املزروعة وارتفاع ن�سبة الفاقد خالل املراحل املختلفة للزراعة.
ت�سري البيانات اإىل ا�ستمرار حتقيق ميزان اخلدمات لعجز ا�ستمر خالل ال�سنوات
املا�سية االأمــر الــذي ي�سري اإىل االنك�ساف العايل لالقت�ساد الوطني يف جمال
اخلدمات من خالل اعتماده �سبه الكامل على ا�سترياد كافة خدمات النقل الدويل
والبناء والت�سييد والتاأمني واخلدمات التجارية االأخرى.
�ساهم الفائ�س الــذي حققه ميزان التحويالت اجلارية يف دعم امليزان الكلي
للمدفوعات وتقلي�س عجزه وهــو ما ي�سري اإىل اأهمية تعبئة حتويالت وعوائد
املغرتبني والعاملني يف اخلارج ،كما اأنه ميكن حت�سني اأداء امليزان الكلي للمدفوعات
من خالل رفع القدرة اال�ستيعابية للقرو�س وامل�ساعدات واملنح اخلارجية.
ارتفاع درجة انك�ساف االقت�ساد الوطني واعتماده على العامل اخلارجي حيث بلغت حوايل
( )% 54يف عام 2011م االأمر الذي ي�سري اإىل حجم ونوعية املعوقات واالختالالت التي
يعاين منها قطاعات الزراعة وال�سناعة �سوا ًء يف تلبية احتياجات ال�سوق املحلي والقدرة
على مناف�سة ال�سلع وامل�ستوردة اأو قدرتها على ت�سريف منتجاتها وت�سديرها اإىل اخلارج.
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الأخوة  /رئي�س واأع�ساء املجل�س ...احلا�سرون جميع ًا:
قبل اأن ا�ستعر�س معكم اأهم االختالالت وجوانب الق�سور التي رافقت
تنفيذ املــوازنــات العامة لل�سنة املالية 2011م ...اأود التاأكيد اأن العمل
الرقابي للجهاز حتكمه معايري مهنية ويخ�سع يف تنفيذ مهامه الرقابية
ملنهجية معتمدة ت�سمن جودة االأداء وتكر�س معايري اال�ستقاللية والنزاهة
بهدف حتديد نقاط القوة ونقاط ال�سعف واقرتاح املعاجلات الكفيلة بتعزيز
نقاط القوة ومعاجلة وت�سويب نقاط ال�سعف وهو ما ارتكزت عليه تقارير
اجلهاز عن احل�سابات اخلتامية للموازنات العامة.
وبالتايل فـاإن ما يت�سمنه البيان الرقابي من موؤ�سرات �سلبية وجوانب
ق�سور �سابت اإجراءات تنفيذ املوازنات العامة تعد يف معظمها من الظواهر
التي �سبق للجهاز تناولها �سنة اأثر اأخرى مع عدم اإغفال االأحداث التي مرت
بها البالد خالل العام 2011م وما ترتب عنها من اآثــار �ساعفت من  ..2ال�ستخدامات العامة:
اأ�سفر تنفيذ املوازنة العامة للدولة لل�سنة املالية 2011م عن ا�ستخدامات فعلية
ال�سلبيات واالخفاقات التي رافقت اأداء املالية العامة.
وفيما يلي ن�ستعر�س وباإيجاز اأهم املوؤ�سرات التي خل�س اإليها اجلهاز يف بلغت ( )2،097.4مليار ريــال ب�سايف جتــاوز مببلغ ( )261.4مليار ريال
جممل مراجعته وحتليله للح�سابات اخلتامية للموازنات العامة لل�سنة املالية بن�سبة ( )% 14من اإجمايل الربط املقدر البالغ ( )1،836مليار ريال.
وقد اأ�سفرت نتائج املراجعة والتقييم لال�ستخدامات العامة عن املوؤ�سرات
2011م وعلى النحو االآتي:
التالية:
اأو ًل :املوؤ�سرات اخلا�سة بنتائج تنفيذ املوازنة العامة
أ .ال�سرف بالتجاوز على م�ستوى جميع اأبــواب االإ�ستخدامات اجلارية
للدولة لل�سنة املالية 2011م:
ب�سايف جتــاوز قــدره ( )504.6مليار ريــال بن�سبة ( )% 36.4من
بلغ اإجمايل املوارد الفعلية للموازنة العامة للدولة لل�سنة املالية 2011م
اإجمايل الربط املقدر لها باملوازنة من ذلك مبلغ ( )324.8مليار ريال
( )1،761.6مليار ريال ،وبلغ اإجمايل اال�ستخدامات العامة الفعلية لذات
ميثل جتاوز ًا يف االإنفاق على الدعم احلكومي للم�ستقات النفطية والذي
ً
حمققا �سايف عجز فعلي باملوازنة بلغ
الفرتة ( )2،097.3مليار ريال
مت اإ�ستناد ًا اإىل القانون رقم ( )30ل�سنة 2010م ب�ساأن ربط املوازنة
( )335.7مليار ريال.
العامة للدولة للعام 2011م ،بينما التجاوز يف االأبــواب االأخرى مببلغ
وقد اأ�سفرت اأعمال املراجعة والتقييم التي قام بها اجلهاز عن العديد من
وقدره ( )179.8مليار ريال مت دون اإطالع اجلهاز على موافقة ال�سلطة
املوؤ�سرات املرتبطة بنتائج اإعداد وتنفيذ املوازنة العامة للدولة لل�سنة املالية
ً
خمالفا
الت�سريعية (جمل�س النواب) واعتمادها لذلك االإجراء وهو ما يعد
2011م نوجز اأهمها يف االآتي:
الأحكام القانون املايل والئحته التنفيذية.
 ..1عجز املوازنة:
ب .اإ�ستمرار ظاهرة اختالل هيكل االإنفاق العام وحتيزه لالإنفاق اجلاري
اأ�سفر التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة لل�سنة املالية 2011م عن حتقيق
على ح�ساب االإنـفــاق اال�ستثماري حيث مثل االإنـفــاق اجلــاري خالل
�سايف عجز قدره ( )335.7مليار ريال ومبا ن�سبته ( )% 5.17من الناجت
�سنوات اخلطة اخلم�سية الثالثة 2006م 2010 -م ما ن�سبته (80
املحلي االإجمايل ،بزيادة عن العجز املقدر باملوازنة بحوايل ( )1.41نقطة
 )%من اإجمايل االإنفاق العام لريتفع وب�سورة ملحوظة خالل العام
ومتجاوز ًا احلدود االآمنة بحوايل ( )2.17نقطة ،حيث ون�سبة ( )% 70من
2011م اإىل مبلغ ( )1،890.7مليار ريال ليمثل ن�سبة (90.1
العجز املذكور مت تغطيتها من م�سادر متويل ت�سخمية مبا يتعار�س وتاأكيدات
 )%من اإجمايل االإنفاق العام ون�سبة ( )% 29من الناجت املحلي
احلكومة باأن يتم متويل العجز من م�سادر حقيقية غري ت�سخمية.
االإجمايل ،مع اأن امل�ستهدف باملوازنة قدر مببلغ ( )1،386مليار
وقــد حتقق �سايف العجز املذكور بتلك املعدالت املرتفعة مع اأن املوازنة
ريال بن�سبة ( )% 75.5من اإجمايل تقديرات اال�ستخدامات وبن�سبة
اأ�سفرت يف جانب منها عدد من املوؤ�سرات املرتبطة بتخفي�س قيمة العجز
( )% 16.5من الناجت املحلي االإجمايل ،ويتجاوز االإنفاق اجلاري
والتي منها زيادة اإيرادات عائدات النفط والغاز بحوايل ( )522مليار ريال
اإجمايل املوارد العامة للدولة املحققة خالل العام 2011م (الذاتية
مقارنة بالربط املقدر باملوازنة وتراجع يف االإنفاق الراأ�سمايل واال�ستثماري
والتمويالت اخلارجية) بن�سبة زيــادة قدرها ( ،)% 7.3وهو ما
بحوايل ( )158.6مليار ريال مقارنة بالعام املا�سي عالوة على املعونات
ي�سفي يف الوقت ذاته على نتائج تنفيذ املوازنة العامة للدولة الطابع
اال�ستثنائية التي ح�سلت عليها بالدنا خالل العام 2011م كنفط خام
االإنفاقي ويحد من االأثر التنموي للموازنة ،وينعك�س �سلب ًا على معدالت
النمو للقطاعات االقت�سادية.
وم�ستقات نفطية بحوايل ( )80مليار ريال.
وبالتايل فاإن ظاهرة حتقيق املوازنات العامة للدولة عجز ًا �سنوي ًا اإمنا يعود ج .تف�سح نتائج التقييم عن تركز ما ن�سبته ( )% 80من االإنفاق اجلاري
ذلك العجز اإىل جملة من االختالالت االأ�سا�سية من اأهمها:
أ .ظاهرة االرتفاع امل�ستمر يف االإنفاق اجلاري خ�سو�س ًا املرتبات واالأجور
والدعم احلكومي للم�ستقات النفطية واأعباء الدين الداخلي والتي
بلغت خالل عام 2011م حوايل ( )1.500مليار ريال مبا ن�سبته
( )% 71.6من اإجمايل االإنفاق العام.
ب .رغم اإخفاق احلكومة امل�ستمر يف تنمية االإيرادات الذاتية غري النفطية
اإال اأن تلك االإيــرادات قد تراجعت خالل عام 2011م اإىل حوايل
( )476.8مليار ريــال بن�سبة ( )% 26.6مقارنة باحل�سيلة
املحققة خالل العام 2010م والبالغة ( )649.3مليار ريال.
ج� .سعف القدرة اال�ستيعابية للمنح والقرو�س اخلارجية املتاحة.
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يف نفقات املرتبات واالأجور والدعم احلكومي للم�ستقات النفطية واأعباء
الدين الداخلي ،مما ي�سري اإىل حمدودية اأثر االإ�سالحات االقت�سادية
واملالية واالإداريــة التي تبنتها احلكومة خالل الفرتات ال�سابقة والتي
اأ�ستهدفت يف جانب كبري منها معاجلة االختالالت التي تعاين منها
املوازنة جــراء ت�سخم االإنفاق على تلك اجلوانب وهو ما ميكن ر�سد
مالحمه من خالل املوؤ�سرات التالية:
ً
•�سهد االإنفاق على املرتبات واالأجور ت�ساعد ًا ملحوظا خالل �سنوات
تطبيق ا�سرتاتيجية املرتبات واالأجور �سواء كاأرقام مطلقة اأو كن�سبة
الإجمايل االإنفاق العام ،فقد كان يف العام 2004م (باعتباره العام
ال�سابق لتطبيق اال�سرتاتيجية) مببلغ ( )239.5مليار ريال لريتفع
يف عام 2011م اإىل مبلغ ( )711.4مليار ريال بزيادة ن�سبتها
( )% 197مقارنة بعام 2004م وميثل ما ن�سبته ()% 37.6
من اإجمايل االإنفاق اجلــاري ،ويرجع هذا الت�ساعد اإىل جملة من
االختالالت وجوانب الق�سور التي رافقت اإجــراءات تنفيذ وتطبيق
ا�سرتاتيجية املرتبات واالأجور.
•اأظهر ح�ساب ختامي املوازنة العامة للدولة قيمة الدعم احلكومي
للم�ستقات النفطية خالل عام 2011م .مببلغ ( )535.1مليار
ري ــال بــرتاجــع طفيف ن�سبته ( )% 4مـقــارنــة بــالـعــام املا�سي
2010م ومثل ذلك الدعم ما ن�سبته ( )% 8.2من الناجت املحلي
االإجمايل مع اأن امل�ستهدف باملوازنة بن�سبة ( )% 2.4فقط ورغم
ذلك فاإن قيمة الدعم امل�سار اإليه ال يعك�س حقيقة الدعم امل�ستحق
عن امل�ستقات النفطية والغاز امل�ستهلك حملي ًا خالل العام 2011م،
حيث مت اإظهار قيمة املعونة التي ح�سلت عليها بالدنا من النفط
اخلام ومادة الديزل على اأ�سا�س �سايف اأ�سعار البيع املدعومة بال�سوق
املحلي وذلك بفارق عن االأ�سعار العاملية قدره ( )62.4مليار ريال.
كما مت اإظهار قيمة الدعم احلكومي للغاز امل�ستورد خالل عام 2011م
بنق�س قدره ( )22.4مليار ريال والــذي مت �سداده من ح�ساب الت�سهيل
املفتوح بالبنك املركزي اليمني با�سم ال�سركة اليمنية للغاز ويف املقابل
ت�سمن االإنفاق على الدعم مبلغ ( )9.6مليار ريــال والــذي ميثل الدعم
املحت�سب لكمية الــديــزل املباع من قبل �سركة النفط اليمنية لل�سركات
االأجنبية باالأ�سعار العاملية.
•يظل دعــم امل�ستقات النفطية للعديد مــن االعـتـبــارات اأحــد اأهــم
االختـ ـ ــالالت الـتــي تـعــاين منها املــوازنــة العامة كــونــه ي�ستحوذ
على ( )% 29من االإنـفــاق اجلــاري ويفوق االإنـفــاق االإ�ستثماري
والراأ�سمايل البالغ ( )167مليار ريال .ويقرتب من اإجمايل االإنفاق
على قطاعات (التعليم ،ال�سحة ،االأمــن والنظام ،حماية البيئة،
االإ�سكان ومرافق املجتمع) البالغ اإجماليها ( )613مليار ريال.
وهو ما يجعل هذا الدعم اأحد اأهم التحديات التي تواجه ال�سيا�سات املالية
للحكومة.
•ظاهرة ت�ساعد االأعباء ال�سنوية املرتتبة على املديونية الداخلية وما
ت�سكله من �سغوط متزايدة على املوازنة العامة للدولة ،فقد بلغت
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خـ ـ ـ ــالل عــام 2011م ()218.1مليار ريــال بــزيــادة ن�سبتها
( )% 47مقارنة باالأعباء امل�سددة خالل العام 2010م.
وقد ظهر هذا الت�ساعد ب�سكل ملحوظ خالل االأعوام 2009م – 2011م
نظر ًا للزيادة احلادة يف ر�سيد الدين الداخلي والذي بلغ اإجمايل ر�سيده
القائم يف 2011/12/31م ()1،898.6مليار ريال بزيادة ن�سبتها
( )% 21.5مقارنة بالعام 2010م.
االأمر الذي ي�سري اإىل اأن ا�ستمرار ت�ساعد املديونية الداخلية واالأعباء املرتتبة
عنها وبتلك املعدالت ي�سكل يف االأجل القريب واملنظور اأهم التحديات التي
تهدد ا�ستدامة املالية العامة للدولة.
د .مع االأخذ يف االإعتبار االأحداث التي مرت بها البالد خالل عام 2011م
واآثارها ال�سلبية على تنفيذ الربنامج اال�ستثماري اإال اأن الرتاجع امل�ستمر
يف االإنفاق الراأ�سمايل واالإ�ستثماري اأ�سبح ميثل اأحد الظواهر املتكررة
�سنة اإثر اأخرى �سواء كاأرقام مطلقة اأو كن�سبة الإجمايل االإنفاق العام،
فبعد اأن كان االنفاق على هذا اجلانب التنموي يف عام 2007م مببلغ
( )380مليار ريال يرتاجع يف عامي 2009م2010 ،م اإىل مبلغ
( )347.2مليار ريال ومبلغ ( )340.2مليار ريال على التوايل،
لي�سل الرتاجع يف عام 2011م اإىل مبلغ ( )167.1مليار ريال،
ووفق ًا لذلك تراجعت اأهميته الن�سبية الإجمايل اال�ستخدامات العامة
اإىل ن�سبة ( )% 8خالل عام 2011م بعد اأن كانت اأهميته الن�سبية
يف عام 2007م بحوايل ( ،)% 23وتراجع اأهميته كن�سبة للناجت
املحلي االإجمايل اإىل ( )% 2.6خالل عام 2011م مقارنة بن�سبة
( )% 7.7يف العام 2007م ،وتزداد حدة هذا الرتاجع باملقارنة
مع الن�سبة امل�ستهدفة يف املوازنة املقدرة بـ ( )% 22.5الإجم ـ ــايل
تقدي ـ ـ ــرات اال�ستخدامات العامة وبن�سبة ( )% 6للناجت املحلي
االإجمايل.
ً
هـ .بالرغم من توا�سع االعتمادات املر�سودة �سنويا يف املوازنة لالإنفاق
الراأ�سمايل واال�ستثماري باملقارنة مبتطلبات التنمية ،اإال اأن التنفيذ
الفعلي ي�سفر وب�سكل م�ستمر عن �سايف وفر والذي بلغ خالل �سنوات
اخلطة اخلم�سية الثالثة 2006م – 2010م بحوايل ()770
مليار ريال بن�سبة ( )% 31من اإجمايل الربط املقدر لتلك ال�سنوات
والبالغ ( )2،464.6مليار ريال وبلغ �سايف الوفر املحقق خالل عام
2011م ( )246.3مليار ريال بن�سبة ( )% 59.6من الربط
املقدر ،االأمــر الــذي ينعك�س �سلب ًا على االأثــر التنموي للموازنة وعلى
قدرتها على دعم ال�سيا�سات االقت�سادية والدفع بعجلة التنمية ال�ساملة
وامل�ستدامة وحتقيق معدالت النمو امل�ستهدفة.
و .وتــزداد حدة املوؤ�سرات ال�سابقة يف ظل وجــود العديد من االختالالت
االإدارية والتنظيمية التي ت�ساحب االإجراءات املرافقة الإ�ستخدام املوارد
املالية املخ�س�سة لالإنفاق اال�ستثماري والتي �ساعدت يف بطء وتعرث
تنفيذ واإجناز العديد من امل�ساريع اال�ستثمارية ي�ساحبه اإرتفاع يف كلفة
التنفيذ وعدم اال�ستفادة من العوائد واملزايا االقت�سادية واالجتماعية
املرتبطة باإجناز تلك امل�ساريع ،ترتب على ذلك تنفيذ م�ساريع من خارج

| قطـــــــــاع التعليم:
اأظهر ح�ساب ختامي املوازنة العامة للدولة لل�سنة املالية 2011م اإجمايل
االإنفاق الفعلي لقطاع التعليم لذات الفرتة مببلغ ( )344.5مليار ريال،
بزيادة قدرها ( )35مليار ريــال بن�سبة منو ( )% 11مقارنة بالعام
2010م ،وبلغت اأهميتها الن�سبية الإجمايل االإنفاق العام ()% 16.4
بزيادة قدرها ( )1.8نقطة مقارنة بالعام 2010م ،كما مثل االإنفاق
على هذا القطاع خالل 2011م ما ن�سبته ( )% 5.3من الناجت املحلي
االإجمايل بزيادة ن�سف نقطة مقارنة بالعام 2010م.
اجلدير باالإ�سارة اإىل اأن االإنفاق اجلــاري على قطاع التعليم خالل عام
2011م بلغ ( )322مليار ريال بزيادة ن�سبتها ( )% 17مقارنة بالعام
2010م ،بينما بلغ االإنفاق اال�ستثماري ( )22.3مليار ريال برتاجع ن�سبته
( )% 35مقارنة بالعام 2010م.
وبالرغم من الزيادة يف قيمة النفقات الت�سغيلية لقطاع التعليم خالل عام
2011م اإال اأن م�ستوى اأداء هذا القطاع  -الذي يعاين اأ�س ًال اختالالت مزمنة
– قد �سهد خالل العام 2011م اإخفاقات واختالالت عديدة �ساهم يف حدة
تاأثرياتها ال�سلبية االأحداث التي مرت بها البالد خالل عام 2011م ،وهو ما
�سلبا على مكونات العملية التعليمية بكافة م�ستوياتها ،وينعك�س ً
اأثر ً
�سلبا على
خمرجات هذا القطاع وموؤ�سرات اأدائه والتي منها على �سبيل املثال:
� .1سعف وق�سور يف اأداء االإدارة املدر�سية نظر ًا لتدين امل�ستويات التعليمية
ملدراء املدار�س نتيجة االختيار الع�سوائي املخالف لل�سوابط اخلا�سة
بالرت�سيح والتعيني ،وهــو ما اأنعك�س – بطبيعة احلــال – وب�سورة
مبا�سرة على اإرتفاع معدالت الر�سوب والت�سرب التي متثل اأحد مظاهر
الهدر يف العملية التعليمية ،وتنامي ظاهرة الغ�س خ�سو�س ًا يف املراكز
االمتحانية الواقعة يف االأرياف واملحافظات النائية ،واإرتفاع معدالت
الهدر الزمني خــالل العام الدرا�سي باالإ�سافة اإىل غياب املتابعة
واالإ�سراف على الهيئة التدري�سية والتعليمية.
 .2اإنخفا�س الطاقة اال�ستيعابية لقطاع التعليم االأمر الذي ترتب عليه
اإرتفاع الكثافة الطالبية يف الف�سول وهو ما ينعك�س �سلب ًا على العملية
التعليمية وم�ستوى التح�سيل العلمي ،ويرجع ذلك يف حاالت عديدة
اإىل اختالالت مالية واإدارية منها اإنخفا�س م�ستوى الفاعلية يف تنفيذ
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.4
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| قطـــــــاع ال�سحة:
اأظهر ح�ساب ختامي املوازنة العامة للدولة لل�سنة املالية 2011م اإجمايل
االإنفاق الفعلي على قطاع ال�سحة لذات الفرتة مببلغ ( )91.9مليار ريال
ب�سايف وفر قدره ( )16مليار ريال بن�سبة ( )% 14.8من اإجمايل الربط
املقدر مبوازنة هذا القطاع.
وقد ظلت موؤ�سرات االإنفاق على قطاع ال�سحة خالل عام 2011م بنف�س
موؤ�س ـ ــرات عام 2010م �سواء كن�سبة الإجمايل االإنفاق العام والبالغة
( )% 4.4اأو كن�سبة للناجت املحلي االإجمايل والبالغة (.)% 1.4
اجلدير باالإ�سارة اإىل اأن االإنفاق اجلاري على قطاع ال�سحة قد بلغ خالل
عام 2011م ( )74.5مليار ريال حمقق ًا �سايف جتاوز بن�سبة ( )% 6من
اإجمايل الربط املقدر وبزيادة ن�سبتها ( )% 5.7مقارنة بالعام 2010م،
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أ.د .عبداهلل السنفي رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة  -يعرض بيان الرقابة السن�وي أمام مجلس النواب

الربنامج اال�ستثماري املعتمد يف موازنة عام 2011م بلغ ما اأمكن
ً
م�سروعا
الوقوف عليه من امل�ساريع املنفذة على ذلك النحو ()1405
�سرف عليها مبلغ ( )14.2مليار ريــال وبلغ عدد امل�ساريع املعتمدة
مبوازنة عام 2011م ومل تنفذ ( )5000م�سروع البالغ اإجمايل
اعتماداتها املر�سودة باملوازنة ( )146.8مليار ريال وبلغ ما اأمكن
الوقوف عليه من امل�ساريع املتعرثة منذ �سنوات لدى العديد من وحدات
ً
م�سروعا بلغ اإجمايل املن�سرف عليها
اجلهاز االإداري للدولة ()1079
حتى نهاية عام 2011م حوايل ( )50مليار ريال.
ز .اأظهرت اأعمال املراجعة والتقييم لبع�س القطاعات املوؤ�سرات التالية:

م�ساريع الربنامج اال�ستثماري مما ترتب عليه:
•حتقيق �سايف وفر يف االإنفاق اال�ستثماري لقطاع التعليم مبكوناته
املخت ـ ــلفة بلغ خالل عام 2011م ( )47.7مليار ريــال بن�سبة
( )% 68من اإجمايل االعتمادات املر�سودة لهذا القطاع البالغة
( )70مليار ريال.
•عــدم ال�سرف على عــدد ( )231م�سروعاأ البالغ اعتماداتها
املــر�ـســودة يف مــوازنــة قـطــاع التعليم لـعــام 2011م ()19.9
مليار ريال ،بينما مت تنفيذ ( )249م�سروع ًا من خارج الربنامج
اال�ستثماري �سرف عليها خالل العام 2011م حوايل ( )3مليار
ريال ،باالإ�سافة اإىل وجود العديد من امل�ساريع املتعرثة منذ �سنوات
�سابقة والبالغ عددها كما يف 2011/12/31م ( )69م�سروع ًا
بلغ اإجمايل املن�سرف عليها ( )6.5مليار ريال.
ا�ستمرار وجود فجوة وا�سحة �سوا ًء بني املناهج التعليمية وبني متطلبات
ال�سوق واحتياجات املجتمع اأو بني اأعداد املعلمني الذكور واالإناث والذي
يرجع اإىل العديد من العوامل االجتماعية واالقت�سادية والتنظيمية.
�سعف وق�سور يف االإجـ ــراءات الرقابية املتبعة خــالل جميع مراحل
اال�ستالم والت�سليم للكتب املدر�سية ،وكذا االأثاث والتجهيزات املدر�سية،
االأمــر الــذي ترتب عليه ت�سهيل اال�ستيالء والتالعب بتلك االأ�سناف
وت�سرب بيعها وتداولها باالأ�سواق وحرمان طالب املدار�س احلكومية من
هذه الكتب واال�ستفادة من التجهيزات والو�سائل التعليمية.
ندرة التجهيزات وتهالك معظمها عالوة على عدم توفر املواد االأولية
للتطبيقات التي يحتاجها الدار�سني والدار�سات.
تاأخر اإجناز اإعادة هيكلة وزارة الرتبية والتعليم الذي بداأ تنفيذه يف عام
ً
ً
وحم�سورا يف اجلانب النظري.
حمدودا
2006م ،حيث ما مت اإجنازه يظل
عــدم اتخاذ االإجـــراءات املنا�سبة ب�ساأن الــزيــادة (الفائ�س) يف عدد
املدر�سني عــن االحتياجات الفعلية يف بع�س املحافظات والــذي قدر
ً
مدر�سا بكلفة �سنوية بحوايل ( )23.4مليار ريال ،وكذا
بـ()32.290
النق�س يف عدد املدر�سني الذي تعاين منه بع�س املحافظات والذي قدر
ً
مدر�سا.
بحوايل ()7.410
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بينما بلغ االإنفاق اال�ستثماري ( )17.4مليار ريال حمقق ًا �سايف وفر مببلغ
( )19.9مليار ريال بن�سبة ( )% 53من اإجمايل الربط املقدر وبنق�س
ن�سبته ( )% 5.6مقارنة بالعام 2010م.
وبالرغم من الزيادة الطفيفة يف االإنفاق اجلاري لقطاع ال�سحة خالل عام
2011م ،اإال اأن م�ستوى اأداء هذا القطاع – الذي يعاين اأ�س ًال اختالالت
مزمنة – قد �سهد خالل العام 2011م اإخفاقات واختالالت عديدة زاد
من حدة تاأثرياتها ال�سلبية االأحداث ال�سيا�سية واالأمنية التي مرت بها البالد
خالل العام 2011م ،وهو ما اأثر على اأداء القطاع ال�سحي بكافة مكوناته
وانعك�س �سلب ًا على اخلدمات ال�سحية والطبية املقدمة.
وفيما يلي اأهم االختالالت واملعوقات التنظيمية والفنية والقانونية التي
يعاين منها القطاع ال�سحي وعلى النحو االآتي:
أ .عدم كفاءة وفاعلية وظائف التخطيط واالإِ�سراف على تنفيذ امل�سروعات
اال�ستثمارية للقطاع ال�سحي ترتب عنها:
•حتقيق �سايف وفر يف االإنفاق اال�ستثماري مببلغ ( )19.9مليار ريال
مبا ن�سبته ( )% 53من اإجمايل االعتمادات املر�سودة لهذا القطاع
والبالغة ( )37.3مليار ريال.
ً
•عدم ال�سرف على عدد ( )55م�سروعا البالغ اعتماداتها املر�سودة يف
موازنة القطاع ال�سحي لعام 2011م ( )10.3مليار ريال ،باالإ�سافة
اإىل تعرث تنفيذ واإجناز العديد من امل�ساريع والتي معظمها م�ساريع بناء
وجتهيز وتاأثيث مراكز ووحدات �سحية ،بناء وتو�سعة م�ست�سفيات عامة
ومتخ�س�سة...الخ يف ظل االحتياجات امللحة ملثل هذه املن�ساآت ال�سحية.
ب .ارتفاع عدد املوظفني االإداريني العاملني يف القطاع ال�سحي (احلكومي)
والذين يتجاوز ن�سبتهم يف بع�س املحافظات ( )% 40من اإجمايل القوى
العاملة يف املجال ال�سحي لتلك املحافظات ،بينما يعاين هــذا القطاع
نق�س يف الكوادر الطبية والفنية يف ظل �سوء توزيعها وعــدم ا�ستغاللها
اال�ستغالل االأمثل ،حيث يعمل يف بع�س املحافظات طبيب لكل ()2000
ن�سمة واأخ�سائي لكل ( )2200ن�سمة ،بينما يف املحافظات االأخرى التي
تعاين من �سحة الكادر الطبي يعمل فيها طبيب لكل ( )14.634ن�سمة
واأخ�سائي لكل ( )80.000ن�سمة مع االأخــذ يف االعتبار �سعف يف
القدرات واملهارات اأما ب�سبب نق�س التاأهيل والتدريب املتخ�س�س اأو عدم
االهتمام بالتدريب امل�ستمر خالل اخلدمة.
ج� .سعف االإدارة ال�سحية ،عدم ا�ستكمال منظومة الت�سريعات ال�سحية،
ق�سور يف التخطيط واملتابعة واالإ�سراف الفعال ي�ساحبه غياب املعايري
واالآليات الفاعلة التي حتكم وتنظم اإجراءات التخطيط والتنفيذ والتقييم
ل�سري اخلــدمــات ال�سحية رافـقــه �سعف وق�سور يف نظام املعلومات
ال�سحية ،االأمر الذي يوؤدي اإىل تدين م�ستوى اأداء اخلدمات ال�سحية.
د .يعاين القطاع ال�سحي من �سعف البنية التحتية والذي يرجع يف جانب
منها اإىل ق�سور يف اإجــراءات التخطيط والتنفيذ املرتبطة باإقامة
املن�ساآت ال�سحية والطبية العامة وتوزيع التجهيزات الطبية وكذا
التو�سع واالنت�سار غري املدرو�س للمن�ساآت ال�سحية والطبية اخلا�سة.
حيث يتوفر يف بع�س املحافظات �سرير لكل ( )635ن�سمة ،بينما يف
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حمافظات اأخــرى يتوفر �سرير لكل ( )3.300ن�سمة ونف�س احلال
بالن�سبة للمن�ساآت ال�سحية والطبية اخلا�سة البالغ اإجمايل عددها
على م�ستوى اجلمهورية ( )14.171من�ساأة ،فقد تركز معظمها
وبن�سبة ( )% 63يف اأمــانــة العا�سمة وثــالث حمافظات والن�سبة
االأخرى وقدرها ( )% 37توزعت على باقي حمافظات اجلمهورية
البالغ عددها ( )17حمافظة.
هـ .ا�ستمرار جوانب ال�سعف والق�سور يف نظام االإمداد والتموين الدوائي
يف ظــل غياب الرقابة واالإ� ـســراف على �سرف وا�ستخدام االأدويــة
وامل�ستلزمات الطبية يف املرافق احلكومية اأو على ا�سترياد وتــداول
االأدوية يف ال�سوق املحلية.
و .تدهور العديد من املرافق ال�سحية العامة القائمة باالإ�سافة اإىل عدم
جتهيز وتاأثيث البع�س منها ونق�س املعدات والتجهيزات الطبية يف
البع�س االآخر يف ظل حمدودية ال�سيانة والرتميم للمباين والتجهيزات
واملعدات الطبية.
ز .حمدودية قــدرة القطاع ال�سحي على ا�ستيعاب ما يخ�س�س له من
منح وقرو�س خارجية حيث بلغ امل�ستخدم من هذا التمويل خالل عام
2011م ( )14.3مليار ريال بن�سبة ( )% 57من اإجمايل املر�سود
لهذا القطاع خالل العام 2011م.
وجملة ما تقدم اأنعك�س �سلب ًا على موؤ�سرات اأداء القطاع ال�سحي فيما يتعلق
بن�سبة التغطية باخلدمات ال�سحية والتي مل تتجاوز خالل عام 2011م
( )% 64من ال�سكان (ح�سب ما ت�سمنه التقرير االإح�سائي ال�سادر عن
وزارة ال�سحة العامة وال�سكان عن العام 2011م).
 ..3املوارد العامة:
بلغ اإجمايل املــوارد العامة للدولة املح�سلة خالل ال�سنة املالية 2011م
( )1،761.6مليار ريــال بــزيــادة قدرها ( )242مليار ريــال بن�سبة
( )% 15.9من اإجمايل الربط امل�ستهدف باملوازنة وبنق�س قدره ()82.8
مليار ريال بن�سبة ( )% 4.5مقارنة بح�سيلة العام ال�سابق 2010م ،ومثلت
املوارد العامة للعام 2011م ما ن�سبته ( )% 27من الناجت املحلي االإجمايل
بنق�س ( )1.8نقطة مقارنة باملعدل املحقق خالل العام 2010م.
وتف�سح نتائج املراجعة والتحليل التي قام بها اجلهاز للموارد العامة للدولة
لل�سنة املالية 2011م عن املوؤ�سرات التالية:
أ .اإن الزيادة يف احل�سيلة املحققة خالل عام 2011م مقارنة بالربط
امل�ستهدف باملوازنة ،وكــذا اقــرتاب اإجمايل احل�سيلة املحققة مقارنة
باملوارد املحققة خالل العام 2010م �سوا ًء كاأرقام مطلقة اأو كمعدالت
من�سوبة لبع�س املوؤ�سرات اإمنا يرجع ذلك وب�سورة اأ�سا�سية اإىل الزيادة يف
عائدات النفط لعام 2011م جراء اإرتفاع االأ�سعار العاملية للنفط اخلام
حيث حقق زيادة يف احل�سيلة ن�سبتها ( )% 73.5من اإجمايل الربط
امل�ستهدف وزيــادة ن�سبتها ( )% 9.5مقارنة بح�سيلة العام املا�سي
2010م يف ظل تراجع كميات االإنتاج النفطي خالل عام 2011م
اإىل ( )71.4مليون برميل بنق�س قدره ( )25.2مليون برميل بن�سبة
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( )% 26.1مقارنة بعام 2010م بينما ح�سيلة املوارد العامة للدولة
غري النفطية حققت ً
نق�سا يف احل�سيلة املحققة خالل عام 2011م
ن�سبتها ( )% 34.6من اإجمايل الربط املقدر لها باملوازنة ونق�س
ن�سبته ( )% 26.4مقارنة بح�سيلة العام 2010م.
ً
ووفقا ملا تقدم تظل العائدات النفطية ت�سكل ن�سبة عالية يف هيكل امل ـ ــوازنة
ب.
العامة للدولة لرتتف ـ ــع يف عام 2011م اإىل ما ن�سبته ( )% 70من
اإجمايل املوارد العامة وتغطي ما ن�سبته ( )% 59من اإجمايل االإنفاق
العام ،ويف حال ا�ستبعاد العائدات النفطية حلققت املوازنة العامة للدولة
للعام 2011م �سايف عجز بحوايل ( )1،568مليار ريال لتتجاوز ن�سبته
( )% 75من اإجمايل اال�ستخدامات العامة وليمثل ن�سبة ( )% 24من
الناجت املحلي االإجمايل ،وهو ما ي�سري اإىل ه�سا�سة اال�ستقرار واالإ�ستدامة
املالية العتماد املوازنة يف جانبها االإيرادي على م�سادر غري م�ستقرة وغري
اآمنة ال حتقق اال�ستقرار واال�ستدامة املالية خا�سة مع االأخذ يف االعتبار
وجود العديد من االختالالت وجوانب الق�سور التي يعاين منها القطاع
النفطي والتي من اأهمها:
•ظاهرة الرتاجع امل�ستمر يف حجم االإنتاج النفطي حيث بلغ اإجمايل
االإنـتــاج خــالل عــام 2011م ( )71.4مليون برميل فقط بنق�س
ن�سبته ( )% 29مقارنة بعام 2010م وبنق�س عن عام 2003م
ن�سبتها ( ،)% 55ترتب عليه تراجع وتناق�س ح�سة الدولة من النفط
اخلام لت�سل يف عام 2011م اإىل ()42مليون برميل نفط خام.
•االإرتفاع احلاد لنفط اال�سرتداد والذي بلغ خالل عام 2011م ما
ن�سبته ( )% 24.2من اإجمايل االإنتاج والذي يعادل ( )26دوالر
اأمريكي ككلفة للربميل املنتج.
•�سعف القدرة اال�ستك�سافية لبع�س ال�سركات امل�ساركة يف االإنتاج
كونها حمكومة براأ�سمال وتكنولوجيا حمدودة مما يحد من قدرتها
على تطوير وتنمية االإنتاج يف القطاعات العاملة فيها.
•حمــدوديــة املعلومات والبيانات املتوفرة واملتاحة عن القطاعات
البحرية مما يعيق التناف�س على تلك القطاعات.
•ت�ساعد حجم اال�ستهالك املحلي من امل�ستقات النفطية يف ظل �سعف
الطاقة التكريرية مل�سايف النفط ترتب عليه زيادة كمية الواردات من
امل�ستقات النفطية املطلوبة لتغطية احتياجات ال�سوق املحلي.
ج .وتزداد حدة اختالل هيكل املوازنة العامة للدولة يف ظل ا�ستمرار توا�سع
وتــدين ح�سيلة املــوارد الذاتية غري النفطية وعلى وجه اخل�سو�س
االإيرادات ال�سريبية.
ومع االأخذ يف االعتبار االأحداث التي مرت بها البالد خالل عام 2011م
وانعكا�ساتها ال�سلبية على احل�سيلة ال�سريبية ،وبهذا اخل�سو�س نود التنويه
اإىل اأن توا�سع وتدين احل�سيلة ال�سريبية تعد من الظواهر املزمنة نظر ًا
لعدم جدية احلكومة يف اإجراء اإ�سالحات حقيقية ملكونات النظام ال�سريبي
واجلمركي والتي �سبق للجهاز تناولها يف جممل خمرجاته الرقابية ،وتزداد
هذه الظاهرة حدة خالل العام 2011م حيث واحل�سيلة ال�سريبية البالغة
خالل العام 2011م ( )380.8مليار ريال قد �سهدت تراجع ًا ملحوظ َا

وذلك بنق�س قدره ( )137.8مليار ريال بن�سبة ( )% 27مقارنة بالربط
املقدر لها باملوازنة وبنق�س قدره ( )73.9مليار ريال بن�سبة ()% 16.3
باملقارنة بالعام املا�سي 2010م ،وتراجعت اأهميتها الن�سبية خالل العام
2011م اإىل ( )% 21.6كن�سبة الإجمايل املوارد العامة واإىل ما ن�سبته
( )% 18كن�سبة يف متويل اال�ستخدامات العامة بفارق بالنق�س قدره ()3
نقاط )3.5( ،نقطة مقارنة بالعام ال�سابق 2010م على التوايل.
كما مل تتجاوز احل�سيــلة ال�سريبية املحققة خالل 2011م ما ن�سبته
( )% 5.8من الناجت املحلي االإجمايل باملقارنة مع الن�سبة املحققة خالل العام
2010م البالغة ( )% 7اأو باملقارنة بالطاقة ال�سريبية املمكنة يف االقت�ساد الوطني،
اأو باملقارنة مبا هو قائم يف بع�س الدول العربية ذات ال�سمات االقت�سادية امل�سرتكة.
د .الثابت اأن ال�سرائب تعمل على حتقيق جملة من االأهداف االقت�سادية
واملالية واالجتماعية باعتبارها اأداة لتنظيم وتوجيه املوارد االقت�سادية
اإال اأن تخطيط وتقييم االأداء ال�سريبي يف بالدنا ال يتم ا�ستناد ًا
اإىل موؤ�سرات االأداء االقت�سادي الرئي�سية للناجت القومي االإجمايل
وم�ستقاته ،االأمــر الــذي ترتب عليه عــدم االأخــذ يف االعتبار االأداء
ال�سريبي عند و�سع ال�سيا�سات االقت�سادية ،من مظاهر ذلك:
•مبا ال يتفق والتوجهات االقت�سادية – ت�سييق الفجوة فيما بني دخول
�سرائح املجتمع – فقد �ساهم االأداء ال�سريبي يف زيادة الفجوة فيما
بني �سريحة املواطنني حمدودي الدخل و�سريحة التجار ورجال االأعمال،
حيث بلغت ح�سيلة �سريبة املرتبات واالأجور لعام 2011م ()110.3
مليار ريال بن�سبة ( ،)% 64وح�سيلة �سريبة االأربــاح امل�ستوفاة من
�سركات وموؤ�س�سات القطاع العام واملختلط واخلا�س مبلغ ()56.8
مليار ريال بن�سبة ( ،)% 33وهو ما ي�سري اإىل ا�ستمرار حتمل االأفراد
ملعظم العبء ال�سريبي مما يعد اخال ًال بقاعدة العدالة ال�سريبية.
•عدم متكن وا�سعي ال�سيا�سات املالية واالقت�سادية يف احلكومة ومراكز
اتخاذ القرار االأخرى من املواءمة بني منفعة احل�سيلة ال�سريبية وعبء االأثر
االقت�سادي لها وحتديد القطاع االأكرث تا ً
أثرا بالعبء ال�سريبي ،بهدف و�سع
ال�سيا�سات املالئمة للحد والتخفيف من االآثار االقت�سادية الناجمة عنها.
•تركز معظم احل�سيلة ال�سريبية يف عدد حمدود من املكلفني مقارنة
باملجتمع ال�سريبي حيث و�سريبة االأرباح التجارية املح�سلة من �سركات
االأموال للقطاع اخلا�س قد تركزت يف عدد (ً )20
مكلفا مببلغ ()8.9
مليار ريال بن�سبة ( )% 55.2من اإجمايل ال�سريبة املح�سلة من هذا
القطاع البالغ عددهم (ً )2.417
مكلفا ،وعلى م�ستوى وحدات القطاع
العام واملختلط فقد تركزت �سريبة االأربــاح التجارية يف عدد ()10
وحدات مببلغ ( )16.7مليار ريال بن�سبة ( )% 79.5من اإجمايل
ال�سريبة املح�سلة من هذا القطاع البالغ عددهم (ً )200
مكلفا.
كمـ ـ ـ ــا اأن ح�سيـ ـ ـ ــلة �سريبة املرتبات واالأجور على العاملني يف القطاع
اخلا�س قد تركزت يف عدد ( )36مكلف مببلغ ( )10.2مليار ريال بن�سبة
( )% 54من اإجمايل ح�سيلة �سريبة املرتبات واالأجــور املوردة من هذا
القطاع البالغ عددهم ( )38.163مكلف ًا.
هـ .ومــن حـيــث مـ�ـســادر �سريبة الــدخــل واالأرب ـ ــاح املح�سلة خــالل عــام
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2011م ،فقد بلغ املح�سل من وحدات اجلهاز االإداري للدولة والوحدات
االقت�سادية للقطاع العام واملختلط والتعاوين ( )112.2مليار ريال
بن�سبة ( )% 65.3يف حني اأن املح�سل من القطاع اخلا�س التجاري
وال�سناعي (�سركات االأمــوال واالأ�سخا�س واالأفــراد) مببلغ ()54.8
مليار ريــال بن�سبة ( )% 31.9فقط ،وهو ما ي�سري اإىل اإت�ساع حجم
التهرب ال�سريبي يف االأن�سطة التجارية وال�سناعية للقطاع اخلا�س.
ومع االأخذ يف االعتبار االأحداث التي مرت بها البالد خالل العام 2011م
وما ترتب عنها من اآثــار �سلبية �ساعفت من االختالالت وجوانب الق�سور
املزمنة التي يعاين منها النظام ال�سريبي واجلمركي والتي يف جمملها �ساهمت
يف توا�سع وتراجع احل�سيلة ال�سريبية ،ومن تلك االختالالت:
 .1حمدودية اأثر االإ�سالحات ال�سريبية واجلمركية والتي ظلت يف معظمها
حم�سورة يف اجلانب النظري عالوة على عدم �سمولية تلك االإ�سالحات
لبع�س الق�سايا والتحديات اجلوهرية التي يعاين منها النظام ال�سريبي
ً
خ�سو�سا ما يتعلق باملوارد الب�سرية واملجتمع ال�سريبي.
واجلمركي
 .2عدم ا�ستكمال منظومة الت�سريعات ال�سريبية واجلمركية رغم اأهميتها
يف تب�سيط اإجــراءات التحا�سب ال�سريبي وحت�سني م�ستوى االمتثال
الطوعي للمكلفني ،والتي منها قانوين مكافحة التهرب ال�سريبي
والتهريب اجلمركي ،وقانون االإجراءات ال�سريبية.
 .3عدم التطبيق الكامل لقانون ال�سريبة العامة للمبيعات رقم ()19
ل�سنة 2001م وتعديالته حيث واإنفاذ ال�سريبة العامة للمبيعات الزالت
تخ�سع الجتهادات واآليات توافقية بعيدة عن االإطار القانوين يف ظل عدم
وجود روؤية متكاملة لدى االإدارة ال�سريبية ب�ساأن تطبيق القانون املذكور
وكذا قانون �سرائب الدخل اجلديد رقم ( )17ل�سنة 2010م ويف ظل
امل�ستوى املتدين لواقع مهنة املحا�سبة و�سعف الوعي ال�سريبي.
 .4غياب الدور الفني املعني بو�سع وتطوير اإجراءات التحا�سب ال�سريبي لكافة
قطاعات االأعمال وغياب برامج املراجعة الفنية يف الدورة امل�ستندية املتبعة
يف تنفيذ اإجــراءات التحا�سب ال�سريبي ،ترتب عليه حمدودية قابلية نتائج
التحا�سب للرقابة وال�سبط الداخلي.
 .5عدم وجود اأدلة فنية متطورة حتكم اإجراءات واأعمال التحا�سب ال�سريبي
واملنازعات ال�سريبية مما �سمح باالجتهاد والتباين يف النتائج وهو ما
�ساهم يف اإيجاد بيئة ت�سمح باإظهار النتائج على غري حقيقتها وت�ساعد على
التهرب ال�سريبي والتهريب اجلمركي ،وتزداد خطورة هذا االأمر يف ظل
غياب معايري التدقيق وقواعد حما�سبية وطنية ملزمة تت�سق مع القواعد
واملعايري الدولية وحتكم قيا�س واإثبات املعامالت يف الدفاتر واالإف�ساح
عن املعلومات املحا�سبية وحتديد م�سئوليات واأخالق مدقق احل�سابات.
 .6عدم �سالمة التطبيق ال�سريبي الإعفاءات �سريبة االأرباح عن التو�سعات
اال�ستثمارية حيث يتم احت�ساب ن�سبة االإعفاء يف الوعاء ال�سريبي
ا�ستناد ًا اإىل معادلة راأ�ــس املــال القدمي واجلديد الــواردة يف قانون
اال�ستثمار ودون مراعاة الن�سو�س القانونية االأخرى الواردة يف ذات
القانون والتي توجب ربط اأعفاء التو�سعة باالإنتاج املحقق من الطاقة
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االإنتاجية للتو�سعة وهو ما يوؤدي اإىل اإهدار موارد �سريبية كبرية.
 .7عدم كفاية وكفاءة نظم املعلومات القائم يف امل�سالح االإيرادية �ساحبه
نق�س وا�سح يف الكادر الفني املوؤهل ترتب عنه اإنخفا�س يف معدالت
االأداء وغياب ال�سوابط املرتبطة بالتحقق من مدى االلتزام باأخالقيات
الوظيفة العامة ومتطلبات النزاهة.
 .8ا�ستمرار منح معظم مكلفي قطاع اخلدمات النفطية اإعفاءات من
�سرائب االأرباح ا�ستناد ًا اإىل اتفاقيات امل�ساركة يف االإنتاج (ال�سركات
النفطية االآم) مع اأن البع�س من هوؤالء املكلفني ال مي�سكون ح�سابات
منتظمة ،وهو ما يوؤدي اإىل اإهدار املوارد ال�سريبية املتاأتية من االأن�سطة
غري اخلا�سعة لنطاق االإعفاءات ال�سريبية تلك.
 .9يرافق تنفيذ االإجــراءات اجلمركية �سعف وق�سور يف جميع مراحلها
�ساهم يف ذلك الق�سور يف الت�سريعات اجلمركية ،غياب امل�ساءلة ،عدم
كفاية النظم واالأدلة االإر�سادية املنظمة لالإجراءات اجلمركية ،غياب
موؤ�سرات االأداء وقيا�س النتائج وحمدودية الكوادر الفنية املوؤهلة ،مما
ترتب عليه تدين احل�سيلة اجلمركية وال�سريبية.
� .10سعف وق�سور يف اإجراءات �سبط القيمة اجلمركية ،وتاأثري ذلك يف
انخفا�س قيمة الر�سوم اجلمركية والعوائد االأخرى اإىل جانب االآثار
ال�سلبية االأخرى املرتتبة عليها على خمتلف جوانب البيئة االقت�سادية
�ساهم يف ا�ستمرار ذلك االختالل:
»الق�سور الت�سريعي املتمثل يف اأحكام بع�س املــواد القانونية والتي
»
تق�سي بفر�س غرامات متدنية مقابل عدم تقدمي امل�ستندات االأ�سلية.
»ا�ستمرار العمل بنظام التعاميم واملن�سورات ال�سعرية والتي متثل اأداة
»
ملمار�سات فا�سدة يف جمال القيمة اجلمركية يف ظل غياب املعايري
واالأ�س�س وال�سوابط الالزمة.
 .11ا�ستمرار ظاهرة الــواردات املعفاة وحتت نظام ال�سماح املوؤقت والبالغ
قيمتها خــالل العام 2011م ( )387.4مليار ريــال وقيمة الر�سوم
اجلمركية عنها بلغ ( )24.9مليار ريــال ويــرافــق اإجـ ــراءات تنفيذ
االإعفاءات اجلمركية العديد من االختالالت وجوانب الق�سور والتي منها:
»تنفيذ اإجــراءات منح االإعـفــاءات اال�ستثمارية دون وجــود ال�سوابط
»
االأ�سا�سية املفرت�س مالزمتها لتلك االإجراءات ،من ذلك غياب العمل
باملعادالت املعيارية لتحديد االحتياجات من املــواد اخلــام ال�سنوية
ً
خ�سو�سا اخلامات ذات اال�ستخدام املزدوج وكذا التعامل مع �سلع �سبه
جاهزة كمواد خام ومنحها اإعفاءات ا�ستثمارية ،باالإ�سافة اإىل عدم
وجود �سوابط اإجرائية متبعة يف تدقيق االإ�سافات اال�ستثمارية اأثناء
منح االإعفاءات لقائمة االأ�سول لتلك التو�سعات والتي ً
غالبا ما تكون
عمليات اإحالل الأ�سول م�ستهلكة ولي�ست عمليات تو�سعة ا�ستثمارية.
»االإفــراج اجلمركي عن �سلع ومــواد ال تعد من م�ستلزمات االإنتاج
»
للم�ساريع اال�ستثمارية املعفية.
» عــدم كفاية وكـفــاءة االإج ــراءات الرقابية على مدخالت ال�سركات
»
النفطية املعفاة.
»عدم وجود قاعدة بيانات �ساملة وحمدثة للواردات حتت نظام ال�سماح
»

خماطر عبء املديونية اخلارجية حتى يف ظل ال�سيناريو الأ�سا�سي الذي
يفرت�س التنفيذ الكامل ملجموعة �ساملة من الإ�سالحات فاإن اأحد املعايري

االأربعة املنا�سبة لالأداء واملتمثل ب�سايف القيمة احلالية للدين اخلارجي
من�سوبة اإىل ال�سادرات �سيتم االإخالل به بحلول عام 2018م ليتجاوز

 .1مل يواف اجلهاز بالن�سخة الكاملة للتقرير حتى تاريخه.
 .2البيانات واالأرقــام الــواردة يف التقرير التف�سيلي للجهاز عن احل�ساب اخلتامي
للموازنة العامة م�سدرها التقرير التحليلي ال�سنوي للبنك املركزي عن الدين العام
وامل�ساعدات اخلارجية حتى 2011/12/31م والذي اعتمد الناجت املحلي االإجمايل
لعام 2010م عند احت�ساب وتتبع املوؤ�سرات ذات ال�سلة بالدين العام واملعايري االأخرى
املتعلقة بعام 2011م.
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أ.د .عبداهلل السنفي رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة  -يعرض بيان الرقابة السن�وي أمام مجلس النواب

ً
خ�سو�سا ما يتعلق باالإدخال املوؤقت للم�ساريع النفطية التي متثل
املوؤقت
ما ن�سبته ( )% 80من اإجمايل قيمة الــواردات حتت نظام ال�سماح
املوؤقت ،يف ظل غياب االأطر االإجرائية املنظمة لعالقة م�سلحة اجلمارك
مع وزارة النفط فيما يتعلق بتنفيذ ومتابعة وت�سفية تلك املدخالت.
»خلو االإجراءات اجلمركية املرتبطة بتنفيذ االإدخال املوؤقت الإجراءات
»
الت�سديق امليداين للتحقق من وجــود املدخالت املوؤقتة يف املواقع
املخ�س�سة لها ومطابقتها كم ًا ونوع ًا.
 .12مل يطراأ اأي تطوير على اآليات العمل اجلمركي اخلا�س بنظام تعليق الر�سوم
اجلمركية والعوائد االأخرى وهو ما اأدى اإىل تنامي ر�سيد هذه املعلقات �سنة
اإثر اأخرى حيث بلغ قيمة الر�سوم اجلمركية والعوائد االأخرى امل�ستحقة على
تلك املعلقات كما يف نهاية عام 2011م ( )383.8مليار ريال.
 .13هناك العديد من جوانب ال�سعف والق�سور يف نظام الرقابة الداخلي
امل�ساحب الأداء االإجراءات الفنية منها:
»عدم اإجراء التدوير الوظيفي للوظائف اجلمركية الهامة املرتبطة
»
بخ�سو�سية العمل اجلمركي ومتطلبات جودة االإجراءات اجلمركية.
»وجود العديد من املنافذ اجلمركية التي يتم ربطها بالنظام االآيل.
»
»عدم وجود الئحة اإجرائية حتدد �سلطات و�سالحيات الدخول اإىل
»
نظام االي�سكودا لالأغرا�س املختلفة.
»الزال العمل بنظام املقطوعية يف احت�ساب وحت�سيل الر�سوم
»
اجلمركية والعوائد االأخرى �ساري يف عدد من املنافذ اجلمركية.
»ال توجد تقارير تقييمية الأداء املخ ّل�سني اجلمركيني تبني مدى التزامهم
»
بالت�سريعات وال�سوابط االخالقية املرتبطة باأداء مهنة التخلي�س اجلمركي
االأمر الذي �ساهم يف اإيجاد بيئة مالئمة ملمار�سات اإجرائية فا�سدة.
»ال توجد بيانات جمركية لل�سادرات من �سحنات النفط اخلام والغاز
»
خالل العام 2011م واالأعوام ال�سابقة رغم اأهمية ذلك.
 .14ق�سور يف عمليات املحا�سبة والربط والتح�سيل ال�سريبي خالل العام
2011م على نحو ي�سمح بالتهرب ال�سريبي من مظاهر ذلك:
»بلغ عــدد االإقـــرارات ال�سريبية املنجزة مل�سلحة ال�سرائب وفروعها
»
ً
( )87.108اإقرارا مبا ن�سبته ( )% 17.4مقارنة بامل�ستهدف اإجنازه.
»متت اأعمال املحا�سبة والربط ال�سريبي لعدد (ً )27.499
مكلفا
»
بن�سبة ( )% 4من اإجمايل امل�ستهدف اإجنازه البالغ ()695.952
ً
مكلفا وهو ما ي�سري اإىل اأثر ذلك يف زيادة خماطر التهرب ال�سريبي
للحاالت التي ال يتم اإخ�ساعها الإجراءات التحا�سب ال�سريبي.
»ا�ستمرار ت�ساعد حاالت الرتاكم ال�سريبي �سنة اأثر اأخرى يف ظل عدم
»
وجود ما ي�سري اإىل قيام االإدارة ال�سريبية باتخاذ االإجراءات الكفيلة
ملعاجلة واإنهاء حاالت الرتاكم ال�سريبي ،حيث بلغ عدد حاالت الرتاكم
ال�سريبي كما يف 2011/12/31م (ً )668.453
مكلفا.
 .15عدم �سفافية اإجراءات ومعايري املخاطر االنتقائية املتبعة بتحديد املوردين
امللتزمني باملتطلبات اجلمركية ً
وفقا الأحكام قانون اجلمارك والتي تهدف اإىل
مراعاة ت�سيري التجارة دون االخالل بالرقابة الفعالة للجمارك.

| الدين العام وامل�ساعدات اخلارجية:
بلغ الر�سيد القائم للدين العام (الداخلي واخلارجي) يف 2011/21/31م
ح�سب البيانات الواردة يف التقرير ال�سنوي للبنك املركزي ( )1مبلغ ()2960/5
مليار ريال ،والذي بلغت ن�سبته كقيمة من الناجت املحلي االإجمايل()% 45.6
مقابل ( )% 40.5يف العام ال�سابق 2010م ..حيث بلغ الر�سيد ال�سايف
للدين الداخلي ( )1662.2مليار ريال مبا ن�سبته ( )% 25.6من الناجت
املحلي االإجمايل مقابل ( )% 20.7يف عام 2010م.
والأنه مت احت�ساب ر�سيد اأذون اخلزانة بقيمتها الفعلية والتي تقل عن قيمتها
االإ�سمية مببلغ ( )57.9مليار ريال فاإن الر�سيد القائم لكل من الدين العام
والدين الداخلي �سريتفع بقيمة الفارق امل�سار اإليه لي�سبحا مببلغ ()3018.4
مليار ريال ،ومبلغ ( )1720.1مليار ريال وبالتايل ن�سبة كل منهما اإىل الناجت
املحلي االإجمايل وبواقع ( )% 26( ،)% 46.5وعلى التوايل(.)2
وبلغ الر�سيد القائم للمديونية اخلارجية ( )1298.3مليار ريال مبا يعادل
( )6072/5مليون دوالر ..بنق�س قدره ( )69/8مليون دوالر عن ر�سيدها
يف عــام 2010م ،وبن�سبة ( )% 1.6ومثلت ن�سبته اإىل الـنــاجت املحلي
االإجمايل حوايل ( )% 20بعد اأن كانت بواقع ( )% 20.6يف العام ال�سابق.
وت�سري تلك البيانات اإىل االإرتفاع امل�ستمر يف ر�سيد الدين العام وعلى وجه
اخل�سو�س يف قيمة الر�سيد ال�سايف للدين العام الداخلي والذي ارتفع من
مبلغ ( )428مليار ريال يف عام 2005م اإىل ( )1720.1مليار ريال
يف عـ ـ ــام 2011م بزيـ ـ ـ ــادة قدرها ( )1292.1ملي ــار ريــال بن�سبة
( ،)% 301.9وبواقع ( )92.9نقطة عن معدل الزيادة يف عام 2010م.
ورغم اأن البيانات املتعلقة بالدين العام ب�سورة عامة واملديونية اخلارجية
منه ت�سري اإىل اأنهما مازاال �سمن احلدود االآمنة اإال اأنه يتعني االأخذ بنظر
االإعتبار والتعامل بجدية مع ما ت�سمنه التقرير ال�سادر عن البنك الدويل يف
�سهر نوفمرب من عام 2007م ب�ساأن قدرة اليمن على موا�سلة حتمل اأعباء
الديون من جهة ،وجملة املوؤ�سرات التي ت�سمنها التقرير التحليلي للبنك
املركزي عن الدين العام واملنح اخلارجية لعام 2011م من جهة ثانية،
حيث خل�سا التقريران تباع ًا اإىل ما يلي:
•خل�س تقرير البنك الــدويل ب�ساأن حتليل القدرة على موا�سلة حتمل
اأعباء الدين اإىل اأنه مع ا�ستنزاف املوارد النفطية فاإن املخاطر املتزايدة
للديون تخرج عن �سيطرة احلكومة واإىل اأن اليمن يواجه م�ستوىً عالي ًا من
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امل�ستوى النموذجي البالغ (.)% 150
هذا باالإ�سافة اإىل املخاطر من منظور االقت�ساد الكلي واملتمثلة بعدم

القدرة على حت�سني الإ�ستدامة املالية نتيجة لتزايد عجز املالية العامة
والــذي يت�سبب بخلق �سغوط ت�سخمية وتقلي�س الإنــفــاق الراأ�سمايل
والإ�سرار بالنمو على الأجل الطويل وا�ستداد حدة الفقر.

•اإت�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ًال وتاأكيد ًا ملا تقدم اأ�سري يف التقرير التحليلي للبنك املركزي
اإىل ما يلي:
»ارتفاع موؤ�سرات اال�ستدامة للدين العام ب�سقيه الداخلي واخلارجي من حيث
»
ً
ن�سبته اإىل الناجت املحلي االإجمايل يف عام 2011م وفقا ملا �سبق ذكره،
كما ارتفعت ن�سبته اإىل اإيرادات الدولة يف عام 2011م اإىل ()% 168
بعد اأن كانت يف االأعوام 2010م2009 ،م2008 ،م2007 ،م بواقع
( )% 130 ،% 99 ،% 161 ،% 141على التوايل ،وتلك املوؤ�سرات
�ست�ستمر بارتفاعها يف ال�سنوات الالحقة يف الدين الداخلي نتيجة اإرتفاع
العجز يف املوازنة ،ويف الدين اخلارجي نتيجة االإقرتا�س اجلديد.
»تف�سح موؤ�سرات ال�سيولة اأن ن�سبة خدمة الدين العام اإىل اإيرادات الدولة
»
يف ارتفاع حيث و�سل عبء الدين العام اإىل ( )% 17من اإيرادات الدولة
يف عام 2011م مقابل ( )% 10 ،% 8 ،% 11 ،% 12لالأعوام
(2010م2009 ،م2008 ،م2007 ،م) والن�سبة يف اإرتـفــاع
م�ستمر لل�سنوات القادمة.
»اإن مـوؤ�ـســرات ا ٍالإ�ـسـتــدامــة للدين اخلــارجــي مــن حيث ن�سبته اإىل
»
املوؤ�سرات االقت�سادية (ال�سادرات – الناجت املحلي االإجمايل –
اإيرادات الدولة) يف تزايد م�ستمر ويتزايد تاأثريها على االقت�ساد
الوطني على املــدى الطويل ..كما تف�سح موؤ�سرات ال�سيولة لهذا
الدين باأن خماطر خدمته يف تزايد ،واأن هذه الن�سب ت�سري بح�سب
املعايري الدولية اإىل اأن خدمة الدين يف حتول على املدى الطويل من
الو�سع امل�ستدام اإىل الو�سع الغري قابل لالإ�ستمرار.
هــذا باالإ�سافة اإىل خماطر اإعــادة التمويل و�ـســروط االقــرتا�ــس للفرتة
(2005م2011 - ،م) والتي اأظهر حتليل البنك لتلك ال�سروط للفرتة
امل�سار اإليها ويف �سوء اآثار االأزمة االقت�سادية ،اأن �سروط االإقرتا�س غري
مي�سرة بعد اأن كانت بعك�س ذلك قبل االأزمة.

الأخوة  /رئي�س واأع�ساء املجل�س ...احلا�سرون جميع ًا:
قبل التطرق اإىل االختالالت التي تعاين منها عملية االقرتا�س اأرى بداية لزوم
اإحاطة جمل�سكم املوقر اإىل جملة من املالحظات والتحفظات اأهمها ما يلي:
 .1اإن البيانات واملعلومات االإح�سائية ال�سادرة عن اجلهات الر�سمية
املخت�سة ومنها ما يتعلق باملجاميع االقت�سادية الكلية تظهرها التقارير
ال�سنوية ال�سادرة عن تلك اجلهات كتوقعات اأو تقديرية اأولية ويف
اأح�سن االأحوال فعلية اأولية ،وذلك رغم التاأخري امللحوظ يف اإ�سدار تلك
التقارير والذي ميتد لفرتة عام كامل بعد اإنق�ساء العام املايل حمل تلك
االإ�سدارات ..والأنها كذلك فهي حمل حتفظ اجلهاز وكذا ما ين�سب اإليها
كقيمة ومنها موؤ�سرات اإ�ستدامة االأمــان وال�سيولة للدين العام ب�سقية
الداخلي واخلارجي ،وتلك املتعلقة باأعباء خدمة الديون ،ولي�س بخاف
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ما يعك�سه هذا االختالل املعيب من دالالت �سلبية بالغة اخلطورة اأهمها:
»ال�سعف ال�سديد يف القدرات االإداريــة واملوؤ�س�سية للحكومة وما يرتتب
»
عليه من زيــادة حجم املخاطر امل�ساحبة الأدائها يف خمتلف املجاالت
ومنها ما يتعلق ب ـاإدارة الدين العام حيث يتعذر واحلــال هكذا حت�سني
نوعية اإح�سائيات االقت�ساد الكلي واإ�سدارها يف الوقت املنا�سب لتي�سري
�سياغة ال�سيا�سات االقت�سادية ومراقبتها ،كما اأن ذلك ال ميكن احلكومة
من مواجهة التحديات االأ�سا�سية يف جمال االقت�ساد الكلي والتي ياأتي
ال�سيطرة على الت�سخم ،و�سمان ا�ستدامة املالية العامة يف مقدمتها كون
معاجلتها يتطلب و�سع �سيا�سات مالية ونقدية اأكرث �سرامة وفاعلية والتي
تتطلب بال�سرورة الر�سد امل�ستمر والدقيق لالقت�ساد الكلي.
»اإن مثل تلك البيانات واملعلومات ال ي�سار اإليها من قبل امل�ستخدمني،
»
وال يبنى عليها اأي حتليل اأو تقييم وت�ساهم يف اإيجاد بيئة ي�سودها
غياب االطمئنان املعلوماتي وي�سعف ثقة املجتمع واملانحني مبدى
م�سداقية وجدية ما تعده احلكومة من برامج وخطط تنموية ومبدى
فاعلية وتاأثري ال�سيا�سات املالية والنقدية املعلنة وتكري�س عدم الثقة
ب�ساأن اال�ستقرار االقت�سادي يف البالد.
التي
»
ويعك�س هــذا الق�سور مــدى االخـتــالالت والت�سوهات املزمنة »
يعاين منها جهاز االإدارة العامة والتي ازدادت حدتها منذ منت�سف
ت�سعينات القرن املا�سي رغــم تبني احلكومة برناجم ًا لالإ�سالح
االإداري مدعوم ًا من جمتمع املانحني والــذي ف�سلت احلكومة يف
تنفيذه نتيجة لعدم التعامل اجلاد وامل�سئول مع مكوناته وفق ًا مل�ساره
التدرجي الذي حددته ا�سرتاتيجية حتديث اخلدمة املدنية املقرة من
قبل املوؤمتر الوطني العام لالإ�سالح االإداري واملايل وامل�سادق عليها
من قبل احلكومة يف عام 1998م ..وترتب على ذلك بقاء اأهم
الوزارات الريادية واملتمثلة بوزارتي التخطيط واملالية بدون اإعادة
هيكلة وتعمالن بدون تكليف قانوين ملزم رغم اأنهما وعلى الرتتيب
معنيتان با�ستدامة كل من التنمية واملالية العامة عالوة على اأنهما
معنيتان بدرجة اأ�سا�سية باإدارة الدين العام.
اإن من تداعيات ف�سل حتقيق االإ�سالح االإداري جلهاز االإدارة زيادة حدة
االختالالت والت�سوهات التي عاين منها هذا اجلهاز والــذي ميثل العائق
الرئي�سي اأمام تنفيذ االإ�سالحات املالية واالقت�سادية باجتاه معاجلة وجتاوز
االختالالت الهيكلية اخلطرية التي تعاين منها اأو�ساع املالية العامة للدولة
والو�سع االقت�سادي للبالد لعدم قدرة هذا اجلهاز على التوظيف االأمثل
للموارد املتاحة ومن �سمنها القرو�س وامل�ساعدات اخلارجية بحيث اأمتد
اأثر تلك التداعيات ليزيد من حدة ال�سعف يف النظم االإدارية لدى اجلهات
الر�سمية املناطة بها اإدارة الدين العام وامل�ساعدات اخلارجية ممثلة بوزارتي
املالية والتخطيط بدرجة اأ�سا�سية اإ�سافة اإىل اجلهات امل�ستفيدة والذي من
اأبــرز مظاهره ه�سا�سة البنية االإداريــة والفنية رغم تزايد التعقيدات يف
طبيعة عمليات الدين العام اإجما ًال ويف الدين اخلارجي على وجه اخل�سو�س
االأمر الذي حال دون توفري القدر الكايف من الرقابة الداخلية والتحقق من
مدى املخاطر التي ت�ساحب اإدارة الدين العام وامل�ساعدات اخلارجية وعدم
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القدرة على و�سع التفاهمات واالتفاقات بني الدولة وجمتمع املانحني يف
هذا ال�ساأن مو�سع التنفيذ واأثر �سلب ًا على القدرة اال�ستيعابية لهذه املوارد
وعدم التوظيف االأمثل لها لتحقيق االأهداف التنموية املن�سودة من جهة وعلى
اجلدارة االئتمانية وامل�ساءلة العامة من جهة ثانية.
والالفت لالإنتباه اأن جممل ما تقدم رغم خطورته مل يتم التعامل معه
باعتباره مــربر ًا كافي ًا وملح ًا الإ�ـســدار ت�سريع للدين العام وللم�ساعدات
اخلارجية رغــم احلاجة املا�سة لتوفري احلــد االأدنــى من �سروط ومعايري
لالقرتا�س ب�سقيه الداخلي واخلــارجــي وامل�ساعدات وحت�سني اإدارتهما
وامل�ساءلة وتاليف خماطر االإدارة قدر االإمكان ..اإال اأن ذلك ولالأ�سف مل يتم
رغم التاأكيد مرار ًا على ذلك من قبل اجلهاز يف كافة تقاريره وخمرجاته
الرقابية ذات ال�سلة واملبلغة يف حينها ل�سلطات الدولة املختلفة ،ورغم �سابق
اإعداد م�سروع قانون الدين العام يف عام 2005م.
وترتب على ذلــك عــدم انتهاج اإدارة الدين العام وامل�ساعدات اخلارجية
ال�سرتاتيجيات و�سيا�سات �سليمة وربطها باالإطار االقت�سادي الكلي ل�سمان
القدرة على اال�ستمرار يف حتمل م�ستويات الدين العام ومعدالت منوه والتوظيف
االأمثل له وملوارد امل�ساعدات مبا يكفل حتقيق االأهداف منها خا�سة مع ما �سبق
االإ�سارة اإليه ب�ساأن ما ي�سدره اجلهاز احلكومي من تقارير وما تت�سمنه من
بيانات ومعلومات تعك�س تدين قدرات هذا اجلهاز يف اإنتاج وا�ستخدام معلومات
اإح�سائية عالية اجلودة تكفل و�سع �سيا�سات اقت�سادية �سليمة.
 .2اإقت�سار مراجعة وحتليل اجلهاز على ما ي�سدره البنك املركزي من
تقارير ب�ساأن الدين العام وامل�ساعدات اخلارجية دون مطابقة ما
تت�سمنه من اأر�سدة وبيانات ومعلومات مع ال�سجالت وامل�ستندات
املوجودة طرف البنك.
 .3عــدم و�ـســوح االأر� ـســدة القائمة لبع�س املديونيات ومنها القر�س
الت�سديري الغري مي�سر مببلغ ( )491/98مليون دوالر والــوارد
(حتت م�سمى اأخرى) دون حتديد اجلهة املقر�سة.
 .4ت�سمني ر�سيد املديونية القائم كما يف 2011/12/31م مديونية
للحكومة الكويتية عــن ودائ ــع منذ ال ـعــام 1974م بلغ اإجماليها
( )181.3مليون دوالر ،وبلغ اإجمايل الفوائد املرتاكمة وامل�ستحقة حتى
2011/12/31م ( )129.8مليون دوالر مبا ن�سبته ()% 72
من اإجمايل قيمة املديونية القائمة للحكومة الكويتية وتتزايد الفوائد
امل�ستحقة عليها ً
�سنويا دون و�سع املعاجلات الالزمة لذلك.
 .5ك ـمــا ي ـت ـ� ـس ـمــن ر� ـس ـيــد املــديــونــيــة اخل ــارجـ ـي ــة الــقــائــم ك ـمــا يف
2011/12/31م مديونيات اأخرى لبع�س الدول واملنظمات يتم
ترحيلها من �سنة الأخرى دون �سدادها اأو معاجلتها ومن ذلك اإجمايل
مبلغ ( )2.8مليون دوالر )28.4( ،مليون دوالر )193.7( ،مليون
دوالر مقابل املديونيات مع فوائدها املرتاكمة وامل�ستحق لكل من ليبيا،
ومنظمة االأوبك ،ودولة الهند وعلى الرتتيب.
 .6رغــم ما تن�س عليه قــرارات رئي�س ال ــوزراء رئي�س جلنة ال�سندات
احلكومية من تفوي�س ملحافظ البنك املركزي بقيد املبالغ املح�سلة
عند بيع االأذون لكل اإ�سدار يف ح�ساب احلكومة العام وب�سداد قيمتها

عند ا�ستحقاقها من احل�ساب امل�سار اإليه ...اإال اأن احل�سابات اخلتامية
ال تف�سح عن قيمة ما يتم اإ�ـســداره خالل العام من اأذون و�سندات
حكومية وعن قيمة ما يتم �سداده منها ،ويكتفى بت�سمينها ما يتم
�سداده من قيمة العائد عنها فقط.
 .7متثل 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.
ونتيجة ملجمل ما تقدم الزالت االختالالت التي ترافق عملية االقرتا�س
ب�سقيه الــداخـلــي واخلــارجــي وا�ـسـتـخــدام املـ�ـســاعــدات اخلــارجـيــة قائمة
وم�ستفحلة اأهمها ما يلي:
 .1اإ�سعاف اجلدوى من االإقرتا�س الداخلي ب�سورة عامة وعرب ا�ستخدام
اأذون اخلزانة ق�سرية االأجــل ب�سورة خا�سة جلملة من االعتبارات
اأهمها ما يلي:
أ .االإفــراط يف ا�ستخدام اأذون اخلزانة والــذي بداأ العمل به منذ عام
1996م حيث ا�ستمر البنك املركزي يف اإ�سدارها مبا ال يتفق
واالأه ــداف املن�سودة منها باعتبارها و�سيلة لتمويل عجز املوازنة
العامة من م�سادر غري ت�سخميه وللحد من امل�ساربة بالعملة املحلية
اأمــام الــدوالر والعمالت االأجنبية االأخ ــرى ،وعلى �سراء االأرا�ـســي
والعقارات للحد من الت�سخم وحتقيق اال�ستقرار النقدي وامل�ستوى
العام لالأ�سعار ..حيث ال يتم ا�ستخدام هذا التمويل للعجز يف االنفاق
على امل�ساريع التنموية االإنتاجية واخلدمية املدرجة يف خطط وبرامج
التنمية عالوة على ما يلي:
•اإ�ـســدار اأذون خزانة يف ال�سنوات (1999م – 2000م –
2001م – 2006م) رغم حتقيق املوازنة العامة لفوائ�س
مالية يف تلك االأعوام.
•اإ�سدار اأذون خزانة بالزيادة عن عجز املوازنة يف بع�س االأعوام
(2002م 2003 -م – 2004م – 2005م -2007م -
2008م).
•اإن معظم املبالغ امل�ستثمرة يف اأذون اخلــزانــة مــن قبل بع�س
املوؤ�س�سات والوحدات االقت�سادية متثل التزامات م�ستحقة على
بع�س تلك اجلهات ل�سالح وزارة املالية واملتمثلة مب�ستحقات
اخلزينة العامة من فائ�س االأربــاح والر�سوم ال�سريبية واأخرى
متثل اعتمادات مر�سودة لتنفيذ بع�س امل�ساريع امل�ستهدفة يف
برناجمها اال�ستثماري مما اأثــر �سلب ًا على و�سع املالية العامة
للدولة وعلى قدرة تلك الوحدات يف تنفيذ براجمها التنموية.
ب .ا�ستمرار تدين م�ساركة االأفــراد والقطاع اخلا�س يف �سراء اأذون اخلزانة
رغم اأنهم من اأهم ال�سرائح امل�ستهدفة حيث بلغ ر�سيد املديونية القائمة
ل�سالح هذه الفئة ..من اأذون اخلزانة يف 2011/12/31م ما ن�سبته
( )% 3.28مقابل ( )% 96.72ن�سيب البنوك التجارية وموؤ�س�سات
و�سناديق التقاعد واملوؤ�س�سات العامة ..مبا ي�سري اإىل اأن اأذون اخلزانة حدت
من قيام تلك املوؤ�س�سات من اأداء دورها اال�ستثماري الفاعل واملبا�سر يف
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املجاالت التنموية االإنتاجية (ال�سناعية والزراعية وال�سياحية وال�سمكية)
والتي من �ساأنها توفري فر�س العمل للحد من البطالة ومظاهر الفقر واإن
كانت قد اأ�سهمت يف �سنوات ما�سية ويف حدود �سيقة يف تثبيت �سعر العملة
املحلية واال�ستقرار الن�سبي يف اأ�سعار ال�سرف ..اإال اأنها فقدت وظائفها تلك
يف ظل االرتفاع امل�ستمر يف قيمة اأذون اخلزانة امل�سدرة �سنة اإثر اأخرى حيث
ارتفعت قيمتها االأ�سمية من مبلغ ( )1049/8مليار ريال يف عام 2006م
اإىل مبلغ ( )2024مليار ريال يف عام 2011م وارتفاع الر�سيد القائم
ملديونية هذه االأذون من مبلغ ( )405/1مليار ريال يف عام 2006م اإىل
مبلغ ( )697/7مليار ريال بزيادة قدرها ( )292/6مليار ريال بن�سبة
( ،)% 72.2حيث متثل قيمة اأذون اخلزانة املعاد اإ�سدارها ن�سبة كبرية
من قيمة اأذون اخلزانة امل�سدرة يت�سح ذلك من خالل التوا�سع ال�سديد يف
قيمة م�ساهمة اأذون اخلزانة يف متويل عجز املوازنة لعام 2011م والذي
كان مببلغ ( )49مليار ريال ومبا ن�سبته ( )% 14.6من �سايف العجز
الفعلي ..مبا ي�سري اإىل انتفاء املربر من ا�ستخدام اأذون اخلزانة كم�سدر
غري ت�سخمي لتمويل عجز املوازنة بل اأ�سبحت على النقي�س من ذلك ملا
ترتب على اال�ستمرار يف ا�ستخدامها من اأعباء اإ�سافية على املوازنات
العامة للدولة نتيجة الإرتفاع قيمة الفوائد امل�سددة عنها والتي كانت بواقع
( )122مليار ريال يف عام 2010م لت�سل اإىل ( )189مليار ريال يف
عام 2011م ومبا ن�سبته ( )% 9من اإجمايل نفقات املوازنة بعد اأن كانت
بواقع ( )% 6يف عام 2010م ،كما متثل قيمة فوائدها يف عام 2011م
ما ن�سبته ( )% 56.3من عجز املوازنة لذات العام.
وتلك االأعباء اأدت اإىل تعزيز عجز املوازنة رغم اأن هذه الو�سيلة ا�ستخدمت
باالأ�سا�س لتمويل عجز املوازنة مما اأدخل اقت�ساد البالد يف حلقة مفرغة
اأدت فيما بعد اإىل متويل العجز من م�سادر ت�سخمية وعن طريق ال�سحب
على املك�سوف حيث مت متويل عجز املوازنة لعام 2011م وفق ًا لهذا االإجراء
مببلغ ( )234مليار ريال مبا ن�سبته ( )% 69.7من قيمة �سايف العجز.
اجلدير باالإ�سارة بهذا اخل�سو�س حتول ر�سيد ال�سحب على املك�سوف من
البنك املركزي من ر�سيد دائــن يف عام 2000م اإىل اأر�سدة مدينة بواقع
( )313/5مليار ريال يف عام 2009م ،ومببلغ ( )477.5مليار ريال يف
عام 2010م ،لي�سل اإىل مبلغ ( )719مليار ريال يف عام 2011م.
ج .ا�ستمرار حالة االختالل النقدي حيث ينمو العر�س النقدي مبعدل
يفوق كثري ًا معدل النمو يف الناجت االإجمايل احلقيقي حيث بلغ معدل
النمو ( )% 18.7يف عام 2001م لي�سل اإىل اأعلى معدل له يف
عام 2006م وبواقع ( )% 27.7لينخف�س يف ال�سنوات االأخرية
اإىل اأن بلغ ( )% 9.2يف عام 2010م مقابل ( )% 10.7يف عام
2009م مما اأثر �سلب ًا على معامل اال�ستقرار النقدي نتيجة لعدم
مالءمة عر�س النقود ملا يتطلبه حجم املعامالت يف ال�سوق املحلية..
كما اأن هذا النمو يف العر�س النقدي ال ين�سجم مع االإدعــاء باأن
اإ�سدار وبيع اأذون اخلزانة يتم لغر�س التقليل من العر�س النقدي.
د .هذا باالإ�سافة اإىل حمدودية فاعلية اأدوات ال�سيا�سة النقدية ومنها
ا�ستخدام عمليات ال�سوق املفتوحة والتي حفزت البنوك التجارية
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لال�ستثمار يف اأذون اخلزانة ً
نظرا لكرب حجم ال�سيولة املتوفرة خارج
النظام امل�سريف ومن ثم مل تتاأثر ال�سيولة لدى البنوك اإال ب�سكل حمدود.
•وعليه فقد ترتب على الرتكيز املفرط على االأحجام الكبرية للدين
ق�سري االأجل وباأ�سعار فائدة مرتفعة ت�سمني حافظة الدين احلكومي
لهياكل دين خطرة نتيجة لل�سيا�سات املالية والنقدية الغري �سليمة
حيث ت�سري البيانات واملعلومات الــواردة يف التقرير ال�سنوي للبنك
املركزي لعام 2011م واملتعلقة بالدين العام الداخلي اإىل تفاقم
االختالالت يف هيكل هذا الدين مما يوؤثر ً
�سلبا يف اجلدارة االئتمانية
للدولة عندما ي�ستلزم االأمر متديد اأجل هذه الديون والتعر�س ملخاطر
ترحيلها ً
(وفقا ملا �سبق اإي�ساحه) لت�سل املديونية اإىل م�ستوى ال ميكن
حتمله وبالتايل التعر�س ملخاطر ال�سداد ،وذلك ما مت فع ًال يف �سوء ما
ت�سمنته مذكرة البنك املركزي ال�سادرة مو ً
ؤخرا برقم (104م/م)
وتاريخ 2012/1/18م حول مو�سوع حتويل اإجمايل ا�ستثمارات
تلك الهيئات يف اأذون اخلزانة اإىل �سندات اخلزينة متو�سط املدى
بفائدة �سنوية (ّ )% 7
وتظلم تلك الهيئات ب�ساأن تــدين ن�سبة
العائد مقارنة باملعدل املرتفع الأذون اخلزانة والذي و�سل اإىل اأكرث
من ( )% 22وخل�ست مذكرة البنك امل�سار اإليها اإىل اأنه يتعذر
يف الوقت الراهن اتخاذ اأيــة معاجلات اأخــرى ومن �سمنها اإعــادة
ال�سماح لها باال�ستثمار يف اأذون اخلــزانــة يف ظــل موقف ر�سيد
احلكومة احلايل حيث و�سل ر�سيد ح�ساب ال�سحب على املك�سوف
يف 2011/12/31م اإىل حوايل ( )707مليار ريال وهو م�ستوى
عايل ي�سعب جتاوزه يف ظل الظروف االقت�سادية واملالية احلالية.
واإزاء ما تقدم فاإن االأمــر يتطلب وجود روؤيــة م�ستقبلية لرفع كفاءة وفاعلية
ال�سيا�سة النقدية واجلهاز امل�سريف يف البلد وذلــك من خالل احلد من منو
العر�س النقدي مبا يتنا�سب مع معدالت النمو يف الناجت املحلي احلقيقي ،وتر�سيد
اإ�سدار اأذون اخلزانة والتوجه لدرا�سة اإمكانات االإيقاف النهائي ل�سيا�سية بيع
اأذون اخلزانة اإال يف حالة احتياجها لتمويل م�ساريع ا�ستثمارية تقوم بها احلكومة
اأو لتمويل ن�سيب احلكومة يف اال�ستثمارات املختلفة مع تبني خطة منا�سبة
الإ�ستعادة ما مت بيعه من اأذون خزانة للبنوك واملوؤ�س�سات وال�سركات القادرة على
اال�ستثمار ،ومبا ال يرتك ا ً
آثارا �سلبية على تلك البنوك واملوؤ�س�سات والعمل على
اإدخال اأوراق مالية جديدة من خالل اال�ستفادة يف هذا املجال ،باإ�سدار �سكوك
اال�ستثمار االإ�سالمية باأنواعها املختلفة ،ومعاجلة القرو�س املتعرثة بتفعيل دور
املحاكم املتخ�س�سة يف هذا ال�ساأن وتفعيل تنفيذ قراراتها مع �سرورة االهتمام
بتوفري القدرات الالزمة للجهاز احلكومي الإنتاج وا�ستخدام معلومات اإح�سائية
عالية اجلودة ل�سمان و�سع �سيا�سة اقت�سادية ومالية ونقدية �سليمة.
كما يوؤكد اجلهاز على �سرورة التعامل مبو�سوعية عند الت�ساور مع بعثات كل
من �سندوق النقد والبنك الدوليني ب�ساأن ما تقرتحه من اإجــراءات تتخذها
احلكومة لل�سيطرة على الت�سخم والتي منها ا�ستئناف اإ�سدار اأذون اخلزانة
ومبــا يفوق االحتياجات اإىل متويل عجز مــوازنــة احلكومة وذلــك بغر�س
امت�سا�س فائ�س ال�سيولة وحتقيق االعتدال يف منو العر�س النقدي النتفاء
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اجلدوى من هذا االإجراء يف �سوء ما تقدم ذكره من مالحظات يف هذا ال�ساأن.
 .2اإ�سعاف اجلــدوى مــن االقــرتا�ــس اخلــارجــي نتيجة تـاأخــري جاهزية
امل�ساريع وتاأخري اإجــراءات البدء بتنفيذ مكوناتها وبالتايل تعرثها
ل�سنوات عــدة ،واإج ــراءات التعديل وال�سطب واإعــادة هيكل مكونات
امل�ساريع وما يرتتب عليه من بطء يف ا�ستيعاب التمويالت املخ�س�سة
لها من القرو�س وكذا املنح بخالف ما ورد يف وثائق امل�ساريع ووثائق
التمويل وبالتايل تاأخري االإجناز واالإنحراف عن امل�ستهدف من امل�ساريع
واإىل درجة عدم اإجنازها ملعظم اأهدافها يف املواعيد املخططة لها.
 .3انخفا�س كفاءة ال�سحب من القرو�س اخلارجية نتيجة االنخفا�س يف
قيمة امل�سحوبات ال�سنوية والتي بلغت يف عام 2011م من واقع احل�ساب
اخلتامي مبلغ ( )14.98مليار ريال بعد اأن كانت مببلغ ( )28مليار
ريال يف عام 2010م ومببلغ ( )32.62مليار ريال يف عام 2009م،
ومبـقــارنــة ن�سبة امل�سحوبات اإىل املـقــدر خــالل االأعـ ــوام 2008م،
2009م2010 ،م2011 ،م والبالغة (،)% 39.6( ،)% 26.9
( )% 68.5( ،)% 44.2على التوايل تبني انخفا�س كفاءة ال�سحب
ً
�سنويا ومبعدالت مرتفعة مما ي�سري اإىل انخفا�س ن�سبة امل�سحوبات من
القرو�س اخلارجية اإىل اإجمايل اال�ستثمارات.
� .4سعف االنتقال املوجب للموارد الناجتة عن االقرتا�س اخلارجي املتمثل يف
�سنويا والذي ا�ستمر ً
الفرق بني اإجمايل امل�سحوب وامل�سدد ً
قائما خالل عام
2011م وبن�سبة ( )% 35بعد اأن كانت ن�سبة هذا االنتقال يف عامي
2009م2010 ،م بواقع ( )% 26.7( ،)% 23.8على التوايل..
مما يتطلب معه االأمر حت�سني م�ستوى ال�سحب من القرو�س اخلارجية.
 .5ترتب على تــدين م�ستوى اإدارة الــديــن الـعــام لــدى كــل مــن اجلهات
امل�ستفيدة واالأخرى املعنية بالرقابة واالإ�سراف اللجوء اإىل اإجراءات
تخل مبعايري الكفاءة واالقت�ساد والفاعلية من االقرتا�س حيث يتم
االتفاق بني اجلهات امل�ستفيدة واملانحني على فتح ح�سابات خا�سة
لبع�س امل�ساريع طرف البنك املركزي يف بداية �سريان التفاقياتها
ليتم تغذيتها ب�سقوف حمددة ترتاوح يف الغالب بني ( )50الف دوالر،
( )50الف وحدة �سحب خا�سة ملواجهة النفقات �سغرية احلجم.
اإال اأن ما يتم فع ًال بخالف ذلك حيث يتم تغذية اأر�سدة بع�س هذه احل�سابات
مببالغ كبرية عرب �سحب مبا�سر وخالل فرتة ق�سرية مما يوؤدي اإىل ت�سخم
اأر�ـســدة 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 اأخرى/عموالت اإلتزام كمبالغ جمنبة غري
م�ستخدمة ..هذا باالإ�سافة اإىل ما ترتب على ذلك من وجود فوارق يف املبالغ
املتعلقة بقيم كل من امل�سحوبات وامل�سدد منها مقابل قيمة االق�ساط والفوائد
ً
وفقا للقوائم املالية ال�سادرة عن اجلهات املعنية ..حيث تبني وجــود فرق
بالنق�س يف قيمة اإجمايل كل من امل�سحوب من القرو�س واالأق�ساط والفوائد
امل�سددة يف عام 2011م من واقع احل�ساب اخلتامي للموازنة العامة للدولة
عنها من واقع التقرير التحليلي للبنك املركزي عن الدين العام وامل�ساعدات
اخلارجية حتى 2011/12/31م وباملبالغ ( )5.56مليار ريال بالن�سبة

للم�سحوب )3.22( ،مليار ريال )3.99( ،مليار ريال بالن�سبة لالأق�ساط
والفوائد امل�سددة وعلى التوايل ..مما يظهر القدرة اال�ستيعابية للقرو�س
واملح�سوب منها وامل�سدد من اأق�ساط وفوائد على غري حقيقتها.
 .6دخــول العديد من القرو�س يف مرحلة ال�سداد وو�سول ن�سبتها اإىل
م�ستويات مرتفعة رغم عدم ا�ستغالل القيمة االأ�سلية لتلك القرو�س
لتدين ن�سب ا�ستخدامها مبا يحد من اجلدوى االقت�سادية من متويل
امل�ساريع التنموية عن طريق االقرتا�س اخلارجي ملا يرتتب على ذلك
من ا�ستمرار ا�ستخدام تلك القرو�س بالتزامن مع مراحل �سدادها يف
حني يفرت�س البدء يف �سداد اأعباء تلك القرو�س من اأق�ساط وفوائد
بعد االنتهاء من ا�ستخدامها وبــدء امل�ساريع التنموية املمولة بها يف
حتقيق مردودها االقت�سادي واخلدمي ومن اأمثلة ذلك ما يلي:
•قر�س ال�سندوق العربي رقم ( )99/383لتمويل م�سروع �سبكات
ال�سرف ال�سحي باأمانة العا�سمة.
•قر�س ال�سندوق العربي رقم ( )2001/411لتمويل م�سروع
تطوير وحتديث مطار �سنعاء الدويل املرحلة االأوىل.
•قر�س ال�سندوق العربي رقم ( )2000/403لتمويل م�سروع
طريق �سيحوت /ن�سطون.
•القر�س ال�سعودي رقم ( )402/23لتمويل م�سروع الطرق الرئي�سية.
•القر�س ال�سعودي رقم ( )388/21لتمويل م�سروع اإن�ساء معاهد فنية.
 .7ورغم ما تقدم اإال اأنه مت التعاقد على قرو�س خارجية جديدة لتمويل
بع�س تلك امل�ساريع رغــم عــدم ا�ستغالل كامل القرو�س ال�سابقة
املخ�س�سة لها لتعرث تنفيذها يف املراحل ال�سابقة ومن اأمثلة ذلك:
•م�سروع تطوير وحتديث مطار �سنعاء الدويل.
•م�سروع الطرق الرئي�سية.
 .8تعرث تنفيذ العديد من امل�ساريع التنموية املمولة خارجي ًا لفرتات
طويلة وعدم البدء يف ا�ستغالل التمويالت املخ�س�سة لها منذ عامي
2006م2009 ،م نتيجة عدم التخطيط ال�سليم لتلك امل�ساريع
وعدم كفاءة التن�سيق بني اجلهات املعنية واملمولني ومن ذلك:
•م�سروع كهرباء الريف املمول من منحة هيئة التنمية الدولية.
•م�سروع مرافق ال�سرف ال�سحي �سيئون تــرمي املمول من قر�س
ال�سندوق العربي.
•كلية الطب – جامعة تعز املمول من قر�س ال�سندوق ال�سعودي.
•التنمية الزراعية ب�ساحل ح�سرموت املمول من قر�س ال�سندوق العربي.
•كلية الطب البيطري وامل�ست�سفى البيطري بذمار واملمول بقر�س
البنك االإ�سالمي.
ً
 .9تعرث تنفيذ العديد من امل�ساريع التنموية والهامة املمولة خارجيا اأثناء
تنفيذها دون و�سع حلول عاجلة لتلك التعرثات مما يعيق التنمية االقت�سادية
واالجتماعية يف البالد جراء تعرث تلك امل�ساريع احليوية ومن ذلك:
أ .م�سروع قطاع الكهرباء املمول بقر�س هيئة التنمية الدولية رقم
( )4289ومببلغ ( )50مليون دوالر نتيجة ل�سعف اأداء اال�ست�ساري
وتاأخره يف اإجناز ت�ساميم ووثائق مناق�سات امل�سروع منذ 2007م
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حيث مل ي�ستغل من القر�س �سوى مبلغ ( )2.6مليون دوالر مبا
ن�سبته ( )% 5.2من اإجمايل قيمة القر�س.
ب .تعرث م�سروع الزراعة املطرية والرثوة احليوانية واملمول بقر�س االيفاد
رقم ( )732ومببلغ ( )10.8مليون وحدة �سحب وقر�س هيئة
التنمية رقــم ( )4220مببلغ ( )14مليون وحــدة �سحب نتيجة
ال�سكاليات بني اإدارة امل�سروع ووزارة الزراعة والري وعدم كفاءة خطة
امل�سرتيات للم�سروع باالإ�سافة اإىل عدم ت�سكيل جمعيات منتجي البذور
حيث مل ي�ستخدم من القر�سني �سوى ( )1.4مليون وحدة �سحب،
( )7مليون وحدة �سحب وبن�سبة ( )% 50( ،)% 13من اإجمايل
قيمة كل قر�س وعلى التوايل.
ج .تعرث م�سروع اإدارة امل�سائد ال�سمكية واملحافظة عليها واملمول بقر�س
هيئة التنمية رقم ( )4135ومببلغ ( )25مليون دوالر نتيجة للعديد
من االإ�سكاليات االإدارية بني اإدارة امل�سروع ووزارة الرثوة ال�سمكية وبني
الوزارة واجلهة املمولة حيث مل ي�ستخدم من القر�س �سوى ()11.5
مليون دوالر وبن�سبة ( )% 46من اإجمايل قيمة القر�س.
د .تعرث برنامج دعــم قطاع املياه املمول بالعديد من املنح (البنك
الدويل ،احلكومة الهولندية ،احلكومة االأملانية ،احلكومة اليمنية)
نتيجة لعدم كفاءة التن�سيق بني اجلهات املمولة واجلهات املعنية
و�سعف االإِ�سراف من قبل وزارة املياه والبيئة.
 .10طول فرتة اإجراءات املناق�سات وعدم االهتمام بالعامل الزمني واآثاره على
تكلفة تنفيذ امل�ساريع نتيجة تاأخري اإجراءاتها وا�ستغالل ح�سيلة القرو�س
املخ�س�سة لها وت�سمن التقرير التف�سيلي للجهاز اأمثلة على ذلك.
 .11النق�س يف اإجمايل املبالغ امل�ستخدمة من املنح اخلارجية حيث بلغ
اإجمايل امل�ستخدم الفعلي منها لعام 2011م مبلغ ( )36.3مليار
ريال من اإجمايل ربط املوازنة املقدر مببلغ ( )100.9مليار ريال
بنق�س قــدره ( )64.6مليار ريــال بن�سبة ( )% 64والــذي يرجع
اإىل تعرث اإدارات امل�ساريع يف اإجناز مكوناتها وعدم كفاءة املتعهدين
بالتنفيذ ،عالوة على �سعف الدور ا ِالإ�سرايف لال�ست�ساريني امل�سرفني
على التنفيذ لبع�س من امل�ساريع وكذا �سعف الدور االإِ�سرايف للوحدات
واجلهات امل�ستفيدة م�ساريعها من التمويل اخلارجي باالإ�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 من املنح �سنة اإثر اأخرى باالإ�سافة اإىل ذلك �سعف القدرة
اال�ستيعابية لدى احلكومة للقرو�س واملنح اخلارجية وعدم ا�ستغاللها
خالل الفرتات الزمنية املحددة لها �سمن اتفاقيات التمويل مما اأدى
اإىل ظهور نوع جديد من املنح اخلارجية منذ العام 2007م متثل يف
منح خارجية م�سروطة تت�سمن اتفاقياتها احت�ساب ر�سوم التزام �سنوية
كن�سبة من املبالغ املتبقية غري امل�ستخدمة من املنح ح�سب اتفاقيات
املنح املقدمة من وعرب البنك الدويل.
 .12وجود فــوارق بالزيادة بني اإجمايل قيمة امل�سحوبات الفعلية يف عام
2011م من واقع احل�ساب اخلتامي للموازنة العامة للدولة عنها من
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واقع التقرير التحليلي عن الدين العام وامل�ساعدات اخلارجية مببلغ
( )5.1مليار ريال يف حني اأن العك�س كان يف ال�سنوات ال�سابقة.
 .13وب�سورة عامة فاإن تدين امل�سحوبات من املنح وامل�ساعدات اخلارجية
�سنة اأثر اأخرى يعود اإىل:
•�سعف التن�سيق بني الوزارات واملوؤ�س�سات احلكومية وذلك يف جمال
اإدارة التمويل اخلارجي.
•اإن حتديد امل�ساريع املطلوب متويلها وا�ستهدافها يف اخلطط والربامج
ال يتم مبا يتواءم مع اأولويات احلكومة.
•عدم وجود قاعدة بيانات متكاملة للتمويل اخلارجي واملتوفر منها
يفتقر اإىل التنظيم والرتتيب من جهة وال يفي مبتطلبات حتديد
االأولويات وا�ستهدافها يف اخلطط من جهة اأخرى.
•عــدم وجــود اآلية لتوقع وان�سياب التمويل اخلارجي من القرو�س
وامل�ساعدات.
| وفيما يتعلق بال�سلطة املحلية:
قبل اخلو�س يف موؤ�سرات االأداء املايل واالإداري لالأجهزة التنفيذية لل�سلطة
املحلية البد من االإ�سارة اإىل ما يلي:
اأو ًل :ت�سري نتائج حتليل موازنات ال�سلطة املحلية للعام 2011م اإىل اأن
عالقة ال�سلطتني املركزية واملحلية ببع�سهما مل تتاأ�س�س على قاعدة �سلبة
ت�ستلهم حقائق الواقع وتقدير مدى قدرة كال ال�سلطتني على التفاعل االإيجابي
مع ال�سالحيات املمنوحة لكل منهما يف �سوء ركائز نظام ال�سلطة املحلية
املوؤ�س�سة على قاعدة تخلي ال�سلطة املركزية عن الكثري من ال�سالحيات
ل�سالح وحدات ال�سلطة املحلية.
ففي الوقت الذي تف�سح فيه ال�سلطة املركزية عن عزمها على تطبيق نظام
ال�سلطة املحلية يف اإطار مبداأ االجتاه نحو الالمركزية من خالل تفوي�س مزيد
من ال�سالحيات ،جند يف الوقت ذاته)وفق ًا لنتائج التحليل املايل للموازنة
(اأن دور املحليات يف اإدارة ال�ساأن املايل واالإداري املحلي يت�ساءل مقابل
تعاظم دور املركز ،مما ي�سري اإىل اأن تطبيقات نظام ال�سلطة املحلية وعالقة
قطبيه (املركزي واملحلي) مل تتاأ�س�س على بيئة مهياأة لتطبيق النظام .وكان
ينبغي قبل ذلك اأن يتم التهيئة واالإعداد وب�سورة متاأنية ومتدرجة مع اإعطاء
الوقت املنا�سب الإن�ساج التجربة وعدم ا�ستعجال النتائج املرجوة.
وق�سارى القول يف هــذا االجتــاه يــرى اجلهاز اأن التدرج املتاأين النا�سج
والواعي على �سعيد تطبيق نظام ال�سلطة املحلية اأمر �سروري وحيوي و�سرط
الزم الإجناح التجربة واال�ستفادة من مزايا النظام ما يعني حتمية مراجعة
اال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات املتبعة وتقييمها وت�سحيح م�ساراتها قبل التو�سع
يف تطبيق النظام ،ويف موؤمتر احلوار الوطني املزمع انعقاده خالل االأيام املقبلة
فر�سة تاريخية لت�سحيح م�سار نظام ال�سلطة املحلية واال�ستفادة من تطبيقات
املرحلة ال�سابقة وذلك من خالل و�سع منطلقات واقعية للنظام تتحقق معها
امل�ساركة ال�سعبية الفعلية يف اتخاذ قرارات التنمية املحلية وحتمل اعبائها.
ثاني ًا :رغم ما اأحدثه نظام ال�سلطة املحلية من تغيريات جوهرية على اآلية
تعاطي اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة مع اأن�سطة االأجهزة التنفيذية

 ..1الـمـــــوارد:
أ .تدين م�ستوى حت�سيل املوارد الذاتية لل�سلطة املحلية ،حيث بلغ �سايف
النق�س يف احل�سيلة الفعلية لتلك املــوارد حــوايل ()10.5مليار
ريال وبن�سبة()% 27من الربط املقدر لها يف املوازنة خالل العام
2011م وكذلك �سايف نق�س بحوايل ()7.5مليار ريــال وبن�سبة
()% 21عن املقابل للعام2010م.
وقد اأدى ذلك اإىل ا�ستمرار تدين ن�سبة املوارد الذاتية لل�سلطة املحلية مقارنة
بــاملــوارد العامة للدولة للعـام املــايل 2011م حيث مل تتجـ ـ ـ ــاوز الن�سبة
(.)% 1.58ويرجع ذلك عالوة على الظروف اال�ستثنائية التي مر بها الوطن
خالل العام 2011م اإىل جملة من االإختالالت وال�سعوبات ت�سببت يف حتجيم
قدرة الوحدات االإدارية على حت�سيل مواردها الذاتية من اأهمها ما يلي:
•خ�سم وتوريد بع�س اأنواع املوارد املحلية اأو اأجزاء منها اإىل ح�سابات
خا�سة و�سناديق النظافة والتح�سني.
•عــدم اال�ستناد اإىل ح�سر �سامل ودقيق لكافة الر�سوم الواجب
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أ.د .عبداهلل السنفي رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة  -يعرض بيان الرقابة السن�وي أمام مجلس النواب

بالوحدات االإداريــة �سواء على م�ستوى مراكز املحافظات اأو املديريات فقد
داأب اجلهاز ومنذ �سدور قانون ال�سلطة املحلية رقم ( )4ل�سنة 2000م
وما قبله (مرحلة اإعداد م�سروع القانون) على مواكبة جتربة ال�سلطة املحلية
ً
حر�سا
ودعمها والتفاعل معها لتحقيق الغايات الق�سوى من مفاعيلها وذلك
من اجلهاز على الوفاء بالتزاماته الد�ستورية والقانونية يف الرقابة على
الت�سرفات املالية واالإدارية للتاأكد من ح�سن اإدارتها بكفاءة وفعالية واقت�ساد.
وبحكم اأن قانون ال�سلطة املحلية قد اأعطى الــوحــدات االإداري ــة �سفة
اال�ستقالل املايل واالإداري وجعل كل وحدة مركز م�سئولية م�ستقل ،فقد �سرع
اجلهاز ومنذ وقت مبكر يف تو�سيع مظلته الرقابية بهدف الو�سول بن�ساطه
الرقابي اإىل م�ستوى الوحدات االإدارية باملديريات.
ول�سنا بحاجة اإىل اأن ن�سري اإىل اأن تو�سيع النطاق اجلغرايف لرقابة اجلهاز
على ذلك النحو قد كلف موازنة اجلهاز (على �سعفها) اأعباء اإ�سافية كبرية
مل ياأخذها القائمون على تطبيق نظام ال�سلطة املحلية يف االعتبار من خالل
رفد موازنة اجلهاز باالإعتمادات املالية التي متكنه من مواجهة تلك االأعباء.
هذه النقطة من اأهــم االختالالت التي رافقت تطبيقات نظام ال�سلطة
املحلية على االأقل يف جمال تعامله مع اخت�سا�سات اجلهاز املركزي للرقابة
واملحا�سبة ناهيك عن اجلهات االأخــرى ذات العالقة رغــم اأن املنظومة
الت�سريعية لل�سلطة املحلية قد اأدركــت اأهمية تــالزم م�سار االجتــاه نحو
الالمركزية مع م�سار الرقابة املركزية الفعالة للحد من االنحرافات املالية
واالإدارية وت�سحيح م�سارات العمل املحلي.
لقد �ساهم ذلك اخللل يف حتول نظام ال�سلطة املحلية من كونه نظام ًا
يهدف اإىل تو�سيع امل�ساركة ال�سعبية وتخفيف العبء على املركز ومبا يحفز
من فر�س تنمية املجتمعات املحلية اإىل نظام لتو�سيع امل�ساركة ال�سعبية يف
جمال ممار�سة االختالالت املالية واالإدارية.
وفيما يلي ن�ستعر�س عدد ًا من املوؤ�سرات الناجتة عن قيام اجلهاز بتحليل
نتائج تنفيذ موازنة ال�سلطة املحلية للعام املايل 2011م:

حت�سيلها واملكلفني بدفعها.
•قيام بع�س االأجـهــزة املركزية بتح�سيل اأنــواع من املــوارد املحلية
وامل�سرتكة واإ�سافتها اإىل املوارد املركزية.
•اإخ�ساع املــوارد املحلية وامل�سرتكة والعامة امل�سرتكة وب�سورة غري
قانونيه للخ�سم بن�سبه ( )% 5و�سرفها كحافز للقائمني بعملية
التح�سيل ا�ستنادا اإىل قــرار جمل�س ال ــوزراء رقــم ( )414ل�سنة
2008م ال�سادر باملخالفة الأحكام الد�ستور والقوانني ال�سارية.
•عدم التزام الدوائر اجلمركية يف املنافذ الربية والبحرية واجلوية يف
حمافظات (عدن ،احلديدة ،املهرة ،ح�سرموت ،تعز ،حجة) بتح�سيل
كامل الر�سوم امل�ستحقة على الطرود الواردة عرب تلك املنافذ.
•عدم توزيع كامل ح�س�س الوحدات االإداريــة من الدعم املركزي
الراأ�سمايل للف�سول الثاين والثالث والرابع من العام املايل2011م
التي يزيد مقدارها عن ( )11مليار ريال.
•حرمان الوحدات االداريــة من اأحد اأهم مواردها واملتمثل يف الر�سم
املقرر على كل برميل يباع للمحطات من مادة البنزين والديزل واجلاز.
•تهرب �سركات الطريان(اخلطوط اجلوية اليمنية ،طريان ال�سعيدة،
اخلطوط اجلوية ال�سعودية) من �سداد املبالغ امل�ستحقة على كل منها
من الر�سوم امل�سافة على تذاكر ال�سفر جو ًا رغم اأن عبء تلك الر�سوم
يتحملها امل�سافر وما تلك ال�سركات اإال جمرد و�سيط حت�سيل.
•عدم توريد امل�ستحقات املتاأخرة اخلا�سة بالوحدات االدارية البالغة
نهاية 2011م ( )9.5مليار ريال لدى كل من �سندوق الت�سجيع
الزراعي وال�سمكي ،و�سندوق الن�سء وال�سباب والريا�سة ،و�سندوق
�سيانة الطرق واجل�سور.
ب .ظهر �سايف نق�س يف املوارد الزكوية خالل العام 2011م مبا يزيد عن
( )1.8مليار ريال وبن�سبه ( % )13.8من الربط املقدر للموازنة
وترجع اأ�سباب النق�س اإىل جملة من االختالالت اأهمها ما يلي:
•�سعف اإدارة ال�ساأن الزكوي ربطا وحت�سيال وانفاقا.
•الق�سور يف جانب التوعية باأهمية دفــع الزكاة كركن من اأركــان
االإ�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم.
ولذلك فاإن كثريا من املكلفني يرتددون عن دفع الزكاة للدولة لقناعتهم
باأنها ال توجه مــواردهــا اإىل م�سارفها ال�سرعية ،االأمــر الــذي يجعل من
االأهمية مبكان �سرورة االإ�سراع يف اإعادة تنظيم هذا املورد الهام ومبا تتحقق
معه مقا�سد ال�سريعة اال�سالمية باعتباره موردا �سرعيا.
ج .ا�ستمرار وتنامي ظاهرة البواقي الزكوية املرحلة من �سنوات �سابقه يف
العديد من الوحدات االإدارية دون اتخاذ االإجراءات الفعالة ملعاجلتها،
وقد بلغ اإجمايل ما اأمكن الوقوف عليه حتى نهاية العام 2011م اأكرث
من ()8.3مليار ريال مقابل ( )7مليار ريال للعام 2010م.
د .تزايدت ن�سبة تركز املوارد الزكوية يف اأمانة العا�سمة وبن�سبه ()% 63.6
من اإجمايل املوارد الزكوية مقابل ن�سبة ( )% 52.6خالل العام املايل
2010م ويعود ال�سبب يف ذلك اإىل ا�ستمرار االأمانة يف حت�سيل موارد
زكاة الباطن امل�ستحقة على كبار املكلفني من موؤ�س�سات و�سركات القطاع
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اخلا�س والعام واملختلط وفروعها يف املحافظات من مقراتها الرئي�سية
املتواجدة يف اأمانه العا�سمة واال�ستحواذ على تلك املوارد بدون وجه حق
وحرمان املحافظات التي تتواجد بها فروع لتلك املوؤ�س�سات وال�سركات.
 .2النفقـــــــــات:
أ .ا�ستمرار تزايد اعتماد موازنة ال�سلطة املحلية وب�سورة �سبه كلية على
الدعم املركزي يف متويل اأن�سطتها وتنفيذ خططها االإ�ستثمارية ،حيث
بلغت ن�سبة الدعم املركزي اجلاري واالإ�ستثماري باالإ�سافة اإىل احل�سة
من املوارد العامة امل�سرتكة خالل العام املايل2011م ()% 93.37
من مــوارد ال�سلطة املحلية ،يف الوقت الــذي مل تــزد فيه ن�سبة اعتماد
ال�سلطة على مــواردهــا الذاتية على( )% 6.63فقط ،االأمــر الذي
ي�سري اإىل اأنه اليزال اأمام الوحدات االإدارية الكثري من املراحل للو�سول
اإىل تطبيق نظام ال�سلطة املحلية ناهيك عن نظام احلكم املحلي وا�سع
ال�سالحيات ولن يتاأتى ذلك مامل ت�سل الوحدات االإدارية اإىل م�ستوى
االعتماد على مواردها الذاتية.
ب .ا�ستمرار تو�سع الفجوة بني االإنـفــاق اجلــاري واالإن ـفــاق الراأ�سمايل
واال�ستثماري ،وعلى هذا ال�سعيد جتدر االإ�سارة اإىل ا�ستحواذ االإنفاق
اجلاري على ن�سبة ()% 90.57من اإجمايل ا�ستخدامات ال�سلطة
املحلية خالل العام املايل 2011م واقت�سار النفقات الراأ�سمالية
واال�ستثمارية على ن�سبة ( )% 9.43فقط ،االأمــر الذي ي�سري اإىل
ا�ستمرار وات�ساع الفجوة بني النفقات الت�سغيلية والنفقات اال�ستثمارية
لل�سلطة املحلية ومبا ال ي�ساعد على تطوير عملية التنمية املحلية كهدف
اأ�سا�س من اأهداف نظام ال�سلطة املحلية وال يلبي طموحات املجتمعات
املحلية التي علقتها على انتهاج مبداأ االجتاه نحو الالمركزية.
ج .على الرغم من �ساآلة االعتمادات املر�سودة يف موازنة ال�سلطة املحلية
ملواجهة النفقات اال�ستثمارية (كما اأ�سلفنا) اإال اأن �سعف القدرة
اال�ستيعابية ملخ�س�سات التنمية التي تت�سم بها ال�سلطة املحلية عالوة
على تدين قدرة ال�سلطة على حت�سيل مواردها قد اأدت اإىل ظهور
وفر بلغ حوايل ( 26.4مليار ريال) وبن�سبة  % 43من االعتمادات
املقدرة باملوازنة البالغة  61.62مليار ريال ومن املعلوم اأن الوفر
املحقق يف االأغرا�س اال�ستثمارية لي�س موؤ�سر اإىل الكفاءة واالقت�ساد
يف االإنفاق على امل�ساريع امل�ستهدفة واإمنا يوؤ�سر اإىل تدين كفاءة اإدارة
اال�ستثمارات املحلية والق�سور يف تنفيذ تلك امل�ساريع ب�سبب �سعف
االإعداد والتهيئة الإجنازها من حيث الدرا�سات والت�ساميم عالوة
على البطء يف اإجــراءات التعاقد والتنفيذ وبالتايل اإعاقة عملية
التنمية املحلية.
وعلى ذات ال�سعيد وكنتيجة لتدين قدرة ال�سلطة املحلية على ا�ستيعاب
املوارد املتاحة لتنفيذ امل�ساريع فقد تبني عدم ظهور اأي مبلغ يخ�س املوارد
املقدمة يف �سورة منح من بع�س املنظمات الدولية للعام املايل 2011م رغم
اأن املوازنة قد ت�سمنت ربطا مقدرا بلغ حوايل ( )35.3مليون ريال ما يعني
توقف اجلهات املانحة عن تقدمي تلك املنح لوحدات ال�سلطة املحلية نتيجة
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عدم ا�ستفادة تلك الوحدات من املنح املقدمة وا�ستيعابها لتنفيذ امل�ساريع وهو
االأمر الذي حذر منه اجلهاز يف تقاريره ال�سابقة.
وكذلك احلال فيما يتعلق بالر�سيد الرتاكمي املرحل من العام املايل 2010م
حيث بلغ الر�سيد يف نهاية العام املايل 2011م حوايل ( 14.5مليار ريال)
مل تتم اال�ستفادة منه وجرى ترحيله اىل موازنة العام املايل 2012م عالوة
على ذلك فاإنه قد رافق عملية تنفيذ الربنامج اال�ستثماري لل�سلطة املحلية خالل
العام املايل 2011م عدد من التجاوزات ن�سري منها اإىل ما يلي:
•�سرف مبلغ ( 4مليارات ريــال) على عدد ( 1046م�سروع ًا) غري
مدرج باملوازنة.
ً
•عدم تنفيذ عدد( 3630م�سروعا) مدرج باملوازنة بلغت اعتماداتها
املقدرة حوايل ( 24مليار ريال).
•تعرث عدد ( 619م�سروع ًا) بلغ املن�سرف عليها حتى نهاية العام
املايل 2011م ( 5.7مليار ريال).
ً
خ�سما على اعتمادات امل�ساريع
•�سرف مبلغ ( 2.39مليار ريــال)
ملواجهة اأغرا�س ال �سلة لها بامل�ساريع ويغلب عليها الغر�س الت�سغيلي مثل
املكافاآت وامل�ساعدات واالإيجارات) حتت م�سمى م�ساريع (وغري ذلك من
ً
االأغرا�س التي كان يتوجب مواجهتها
خ�سما على النفقات الت�سغيلية
املقدمة كدعم مركزي جاري منه مبلغ ( 1.42مليار ريال) يف اأمانة
العا�سمة وحدها.
 .3القوى الوظيفية:
وفيما يت�سل بالقوى الوظيفية بالوحدات االإداري ــة خــالل العام املايل
2010م فقد تبني ما يلي:
•وجود عدد من احلــاالت الوظيفية غري م�ستفاد منها تتحمل املوازنة
تكلفتها املالية دون عائد يذكر وقد وقف اجلهاز على عدد (4916
حالة) على �سبيل املثال ولي�س احل�سر باإجمايل تكلفة �سنوية بلغت
حوايل ( )3.33مليار ريال وكما يلي:
أ .عدد ( )905حالة نقل اإداري مل ت�ستكمل اإجراءات نقلها مالي ًا اإىل
املحافظات املنقولني اإليها باالإ�سافة اإىل حاالت انتداب غري قانونية.
ب .عدد()2048حالة وفاة وبلوغ احد االأجلني مل يتم ت�سوية اأو�ساعهم
التقاعدية.
ج .عدد()1123حالة تـفــرع يف املنظمات اجلـمــاهــرييــة ومرافقني
ل�سخ�سيات ووجاهات اجتماعية وغريها.
د .عدد ( )465حالة انقطاع.
هـ .عدد ( )375حالة قوى فائ�سة مل يتم ا�ستيعابها للعمل باالأجهزة
التنفيذية لل�سلطة املحلية.
وقد قام اجلهاز ممثال بقطاع الوحدات االإداريــة وفروعه يف املحافظات
باإبالغ اجلهات املخت�سة بتفا�سيل املخالفات التي تك�سفت له خالل العام
املايل 2011م م�سفوعة بالتو�سيات الالزمة ،كما اأحال املخالفات ذات
الطابع اجلنائي اإىل النيابات املخت�سة وفقا لقانون اجلهاز رقم ()39
ل�سنة 1992م والئحته التنفيذية ،والقوانني ذات ال�سلة.

 .3بدون املوؤ�س�سة العامة للغزل والن�سيج والتي قدر لها فائ�س مببلغ ( )1،89مليار
ريال وكذا تقديرات للعجز مببلغ ( )633،7مليون ريال متثل اإعانة ل�سرف املرتبات
و�سراء مواد اأولية.
 .4بدون مركز التدريب النفطي والذي حقق فائ�س مببلغ ( )1.475.348ريال يف
حني كان مقدر له نقطة تعادل .وكذا خم�س وحدات اأظهرت فائ�س وكذا عجزا جاريا

نتيجة ل�سرف اإعانة �سد العجز اجلاري بالزيادة عن العجز الفعلي املحقق وفقا لبيانات
ح�ساباتها اخلتامية.
 .5مع ا�ستبعاد ( )4وحدات اقت�سادية مل تقدم ح�ساباتها اخلتامية للعام 2011م
وهي (املوؤ�س�سة االقت�سادية اليمنية� ،سركة احوا�س ال�سفن الوطنية ،هيئة م�ست�سفى
اجلمهوري م /عدن ،اخلطوط اجلوية اليمنية

اأظهرت نتائج احل�سابات اخلتامية ملوازنات وحــدات القطاع االقت�سادي
لل�سنة املالية 2011م عن اإجـمــايل عــام فعلي لال�ستخدامات واملــوارد
اجلارية والراأ�سمالية بحوايل ( )3043،87مليار ريال بنق�س بحوايل
( )762،18مليار ريال وبن�سبة ( )% 20عن تقديرات املوازنة البالغة
حوايل( )3806،05مليار ريال ،كما تزيد عن العام ال�سابق 2010م
بحوايل ( )23،89مليار ريال وبن�سبة (.)% 1
وقبل التطرق اإىل املوؤ�سرات العامة فانه البد من االإ�سارة بان العام 2011م
�سهد تغريات هامة يف م�ستوى تنفيذ موازنات الوحدات االقت�سادية وم�ستوى
اأداء تلك الــوحــدات حيث تظهر النتائج االإجمالية الفعلية للح�سابات
اخلتامية عن حدوث تراجع كبري يف االأداء املايل على امل�ستوى االإجمايل
للقطاع االقت�سادي ،وكذا تراجع يف اإنتاجيتها ،وقد كانت االأحــداث التي
�سهدتها بالدنا خالل العام 2011م احد االأ�سباب الرئي�سية حلدوث تلك
االنحرافات اإ�سافة اإىل االختالالت التي تعاين منها العديد من وحدات هذا
القطاع وهو ما �سيتم التطرق لها الحق ًا.
ب .الإنفاق ال�ستثماري:
يالحظ انخفا�س وتراجع االأثر التنموي لالإنفاق اال�ستثماري خالل العام
وفيما يلي ن�ستعر�س وباإيجاز لأهم املوؤ�سرات العامة حيال م�ستوى تنفيذ 2011م البالغ حوايل ( )44،4مليار ريال بوفر بحوايل ()158،7
وحدات القطاع العام واملختلط ملوازناتها وم�ستوى اأدائها.
مليار ريــال وبن�سبة ( )% 78من تقديرات املوازنة البالغ ()203،1
اأو ًل :بروز انحرافات يف تنفيذ موازنة وحدات القطاع العام واملختلط وعدم مليار ريال كما يقل عن االإنفاق الفعلي للعام ال�سابق البالغ حوايل ()73،5
مليار ريال ،قابلة نق�س يف اإيرادات امل�ساهمة الراأ�سمالية للموازنة العامة
حتقيقها ملا مت ا�ستهدافه والتي تظهر من خالل املوؤ�سرات التالية:
للعام 2011م بحوايل ( )33،5مليار ريال عن تقديرات املوازنة وباأقل
أ .فائ�س الن�ساط اجلاري وعجز الن�ساط اجلاري:
 .1بلغ فائ�س الن�ساط اجلــاري وفقا ملا اأظـهــره احل�ساب اخلتامي من العام ال�سابق بحوايل ( )30،9مليار ريــال وكــذا نق�س يف مــوارد
للوحدات االقت�سادية للعام 2011م بحوايل ( )84،2مليار ريال القرو�س امل�ستهدفة بن�سبة ( ...)% 99،5مما يظهر اإخفاق وحدات
وبنق�س بحوايل ( )89،7مليار ريال تقريبا عن تقديرات املوازنة القطاع االقت�سادي من حتقيق امل�ستهدف لربناجمها اال�ستثماري للعام
البالغ حوايل ( )173،9مليار ريال وبن�سبة ( ،)% 52قابل ذلك 2011م ،والذي تركز ب�سورة اأ�سا�سية يف م�سروعات البنى التحتية يف
عجزا جاريا بحوايل ( )81،4مليار ريال وبزيادة كبرية بحوايل النقل والكهرباء واملياه....
اإن النحرافات الناجتة عن التنفيذ الفعلي لتقديرات موازنة وحدات
( )52مليار ريــال وبن�سبة ( )% 177عن تقديرات املوازنة
القطاع العام واملختلط والخفاق يف حتقيق امل�ستهدف يرجع يف جانب منه
للعجز والبالغ حوايل ( )29،4مليار ريال.
لــــــــــــــــــالتي:
 .2انخفا�س قــدرة الــوحــدات االقت�سادية على حتقيق الربح حيث
 .1االختالالت املزمنه التي ت�سوب تقديرات موازنة وحــدات القطاع
ا�ستهدفت املوازنة تقديرات الفائ�س لعدد ( )37وحــدة مقابل
العام واملختلط واجراءات تنفيذها واملتمثله يف:
خ�سائر متوقعة لعدد ( )3( )38وحدة ،يف حني ا�ستهدفت املوازنة
•عدم �سالمة تقديرات موازنات وحدات القطاع العام واملختلط
نقطة تعادل (ال ربــح  /ال خ�سارة) لعدد ( )9وحــدات ،اإال انه
وذلك نتيجة لعدم مراعاة االأ�س�س العلمية عند اإعــداد واإقرار
لوحظ اأن الوحدات التي متكنت من حتقيق الربح لعام 2011م
موازنات تلك الوحدات االأمر الذي افرغ املوازنة من م�سمونها
بلغت ( )19وحدة علما بان الفائ�س املحقق لها يقل عن الفائ�س
باعتبارها اأداه للتخطيط والرقابة وو�سيلة اأ�سا�سية لدعم
امل�ستهدف مبوازناتها بحوايل ( )4( )46،9مليار ريــال ،يف حني
امل�ساءلة االإدارية.
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ثاني ًا :املوؤ�سرات العامة لنتائج تنفيذ موازنات وحدات
القطاع القت�سادي:

اأظـهــرت نتيجة ( )61وحــدة اقت�سادية عن عجزا يف ن�ساطها
اجلاري ومتثل ما ن�سبته ( )% 76،25من اإجمايل عدد الوحدات
االقت�سادية البالغة ( )80وحدة)5( .
 .3اأن ح�سة الــدولــة مــن اإجـمــايل فائ�س الن�ساط املحقق وفقا
لبيانات احل�ساب اخلتامي والبالغة حــوايل ( )47،7مليار
ريال تتال�سى مقابل ما تقدمة الدولة من دعم الإعانة �سد العجز
اجلاري وكذا م�ساهمتها الراأ�سمالية والبالغ اإجماليهما خالل
العام 2011م بحوايل ( )39،3مليار ريال بخالف ما تقدمة
الدولة من دعم مل�سرتيات املوؤ�س�سة العامة للكهرباء من الوقود
(املــازوت ،الديزل ،الغاز) والتي بلغت خالل العام 2011م
حوايل ( )15،3مليار ريال ،ومن جانب اأخر فان مبلغ احل�سة
املحت�سب وفقا لبيانات احل�سابات اخلتامية قابلة للتعديل نتيجة
لعدم اجناز العديد من الوحدات لقوائمها املالية لذات العام،
وا�ستكمال اإجراءات مراجعتها.
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أنشطة وفعاليات

•حمدودية االلتزام باأ�س�س وقواعد واإجــراءات تنفيذ املوازنة يف
وحــدات القطاع االقت�سادي والت�ساهل يف تنفيذ تلك القواعد
واالإجراءات.
 .2اىل جانب الظروف التي مرت بها البالد خالل العام 2011م
وانعكا�ساتها يف اداء خمتلف قطاعات الدولة واآثارها ال�سلبية على
اأداء وحدات القطاع العام واملختلط ،اال ان تلك االحداث التعد
مربرا رئي�سيا لهذا االخفاق حيث ان هناك عدة عوامل ـ مثلت
ظواهر عامة ومزمنه ـ اثرت �سلبا يف اداء وحدات القطاع العام
واملختلط ويرجع يف بروزها وا�ستفحالها لالختالالت الهيكلية
التي تعاين منها غالبية وحدات هذا القطاع وهو ما �سيتم اال�سارة
اليه الحقا.
 .3بروز عدد من املوؤ�سرات حيال مو�سوعية وواقعية البيانات التي
ت�سمنها احل�ساب اخلتامي للعام 2011م لــوحــدات القطاع
االقت�سادي من ذلك:
•تـاأخــر العديد مــن وح ــدات القطاع الـعــام واملختلط يف اقفال
ح�ساباتها واعداد مراكزها املالية وح�ساباتها اخلتامية يف املوعد
القانوين املحدد لذلك ،مما يرتتب عليه تقدمي معظم الوحدات
حل�سابات ختامية اىل وزارة املالية ال تت�سمن كافة البيانات
املتعلقة بالفرته حمل املراجعة.
•عدم ت�سمني بيانات احل�سابات اخلتامية لكثري من الوحدات ـ
وباالأخ�س التي تتلقى اعانات من الدولة ل�سد العجز اجلــاري ـ
لق�سط االهالك ال�سنوى الأ�سولها الثابتة االمر الذي يظهر مقدار
العجز اجلاري باأقل مما يجب
•مل تت�سمن بيانات احل�ساب اخلتامي لــوحــدات القطاع العام
واملختلط لل�سنة املالية 2011م مل�ستوى التنفيذ الفعلي لعدد
( )4وحــدات اقت�سادية لتقديرات موازنتها البالغ اجماليها
( )174،3مليار ريــال وهــي (املوؤ�س�سة االقت�سادية اليمنية،
�سركة احوا�س ال�سفن الوطنية ،هيئة م�ست�سفى اجلمهوري م/
عــدن ،اخلطوط اجلوية اليمنية) االمــر الــذي يوؤثر على مدى
اكتمال البيانات املالية للح�ساب اخلتامي لوحدات القطاع العام
واملختلط ،ومقدار االنحرافات ونتائج حتليلها.

ان ما �سبق طرحه يظهر جوانب النحرافات احلا�سلة يف التنفيذ الفعلي عن
تقديرات املوازنة وعدم حتقيق امل�ستهدف وهو ما يربز عدم جدوى مقارنه
التنفيذ الفعلي مع تقديرات املوازنة.
ثــاين املـوؤ�ــســرات العامة يتعلق مب�ستوى الأداء املــايل لــوحــدات القطاع
القت�سادي :حيث اأظهرت النتائج االإجمالية للوحدات االقت�سادية وفقا
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لبيانات احل�سابات اخلتامية للعام 2011م عن تدين موؤ�سرات االأداء
باملقارنة مع العام ال�سابق.
•فعلى امل�ستوى الإجــمــايل :يالحظ انخفا�س معدل العائد من
االنـفــاق خــالل الـعــام 2011م والــذي بلغت ن�سبته ()% 0.11
باملقارنه مع معدل العائد املحقق لعامي 2009م2010 ،م والبالغ
الـعـدد |  | 30 - 29دي�سمرب 2012م

( )% 2،53( )% 2،92على التوايل وكــذا باملقارنه مع املعدل
امل�ستهدف بتقديرات املوازنة والبالغ (....)% 4.5
ويالحظ اأن هــذا الــرتاجــع يف االأداء املــايل على امل�ستوى الكلي للقطاع
االقت�سادي لهذا العام يرجع يف جانب هام منه اإىل التدين يف اإنتاجية
اأن�سطة معظم الوحدات االقت�سادية الهامة وذلك الأ�سباب تتعلق معظمها
باأحداث العام 2011م والأ�سباب اأخرى تتعلق بكفاءة وفاعلية االأداء وقد
كان االنخفا�س يف االأداء الت�سغيلي يت�سل باالأن�سطة الهامة املتعلقة بـ(اإنتاج
الطاقة الكهربائية ،النفط اخلــام ،تكرير امل�ستقات النفطية وبيعها،
الن�ساط ال�سناعي ،واالإقرا�س متو�سط االأجل للبنوك ....الــخ) ...حيث
اظهر التنفيذ الفعلي للموازنة اجلارية لعدد من الوحدات عن خ�سائر يف
نتيجة ن�ساطها اجلاري لعام 2011م بعك�س نتيجة العام ال�سابق والتي
اأظهرت فائ�سا ،كما ازداد مقدار اخل�سارة املحققة لعدد من الوحدات
خالل العام 2011م عن العام ال�سابق ،يف حني انخف�س مقدار الفائ�س
املحقق لعدد من الوحدات لهذا العام مقارنه بامل�ستهدف اأو املحققة خالل
العام ال�سابق ...االمر الذي ا�سفر عن انخفا�س فائ�س الن�ساط اجلاري
للعام 2011م على امل�ستوى الكلي لوحدات القطاع االقت�سادي بحوايل
( )41،9مليار ريال عن العام ال�سابق 2010م البالغ حوايل ()126،1
مليار ريال وبن�سبة �سالبة بلغت ( ،)% 33قابل ذلك ارتفاع حجم اخل�سائر
املحققة على امل�ستوى الكلي خالل العام 2011م عن العام ال�سابق بحوايل
( )28،1مليار ريال ومبعدل منو ( ...)% 52،7وهو ما انعك�س بدوره
على م�ستحقات الدولة من ح�ستهامن الفائ�س والــذي انخف�س بحوايل
( )27مليار ريال وبن�سبة ( )% 36عن العام ال�سابق ،وكذا انخفا�س
املجنب لبند االحتياطيات بن�سبة ( )% 28عن العام 2010م ...يف
املقابل فقد ارتفع حجم اخل�سائر املرحلة للعام 2011م (بــدون اأعانة
�سد العجز اجلاري) والبالغة ( )53،8مليار ريال وبزيادة بلغت ()26
مليار ريال تقريبا بن�سبة ( )% 94عن حجم اخل�سائر املرحلة عن العام
2010م والبالغة ( )27،7مليار ريال.
اأمـــا عــلــى م�ستوى م ـوؤ�ــســرات الأداء املـــايل والت�سغيلي•
وال�ستثماري لعدد من القطاعات النوعية نوجزها فيما
يلـــــــــــــي:
أ .قطاع النفط والغاز:
على الرغم من اأهمية القطاع النفطي باعتباره املمول الرئي�سي للموازنة
العامة للدولة ،اإال اأنه الزال يعاين جملة من التحديات نوجز اأهمها بالتايل:
 .1الرتاجع يف كميات االإنتاج من النفط اخلام ،حيث بلغ متو�سط ن�سبة
الرتاجع يف اإجمايل النفط اخلام املنتج خالل فرتة اخلطة اخلم�سية
الثالثة (2010 – 2006م) ( )% 7.27وذل ــك خــالف ـ ًا ملا
ا�ستهدفته اخلطة ب�ساأن تقلي�س ن�سبة الرتاجع ال�سنوي من النفط
اخلام اإىل متو�سط (� )% 4.5سنوي ًا خالل �سنوات اخلطة.
غري اأنــه يف العام 2011م (ال�سنة االأوىل من اخلطة اخلم�سية الرابعة
2011م – 2015م) حدث تناق�س كبري يف كمية النفط اخلام املنتج
لهذا العام مقارنة بالعام ال�سابق قــدره ( )24.8مليون برميل بن�سبة
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تناق�س بلغت ( )% 24.8والزالــت اأهــم االأ�سباب املوؤدية حلــدوث هذا
التناق�س يف حجم االإنتاج النفطي قائمة خالل العام 2011م كما كانت
عليه يف االأعــوام ال�سابقة واملتمثلة يف قدم عمر احلقول النفطية املنتجة
يف القطاعني الرئي�سيني ( )18 ،14وحمدودية اإنتاج العديد من االآبار
النفطية ،وعدم وجود حقول اإ�سافية مكت�سفة مبخزون نفطي هام...الخ،
اإال اأن االأحداث التي �سهدتها البالد خالل العام 2011م وتعر�س اأنبوب
نقل النفط من �سافر اإىل راأ�س عي�سى الأعمال تخريب قد اأ�سهم اأي�س ًا يف
حدوث الرتاجع الكبري يف كمية النفط اخلام املنتج خالل هذا العام مقارنة
باالأعوام ال�سابقة.
وقد لوحظ حدوث زيــادة يف حجم املخزون النفطي خالل عام 2011م
بحوايل (مليار) برميل نفط يف القطاعات املنتجة بينما مل يحدث اأي تغري يف
حجم املخزون الغازي والذي ظهر خالل االأعوام من 2006م – 2011م
بنف�س املقدار البالغ ( .18.215تريليون قدم مكعب .وذلك يف موؤ�سر �سلبي
اإىل اأنه مل يتم قيا�س وحتديد املخزون الغازي املثبت يف القطاعات النفطية
حتى االآن.
 .2تنامي الطلب املحلي على امل�ستقات النفطية من �سنة الأخرى (با�ستثناء
الـعــام 2011م) يف ظــل عــدم مواكبة ن�ساط التكرير (الطاقة
االإنتاجية) لكل من م�سايف عدن وم�سفاة مارب الحتياجات ال�سوق
املحلية من امل�ستقات النفطية ،نظر ًا ملحدودية القدرات التكريرية
لهما والذي يعود اإىل عدم تنفيذ م�ساريع التطوير والتحديث لكل من
م�سايف عدن ومـاأرب حتى االآن ،حيث يتم تغطية بقية االحتياجات
لل�سوق املحلي من امل�ستقات النفطية عن طريق اال�سترياد من اخلارج
من قبل �سركة م�سايف عدن وباالأ�سعار العاملية رغم ما يرتتب على
ذلك من حتمل ال�سركة الأعباء اإ�سافية مقابل فوائد تاأخري وفوائد
ت�سهيالت بنكية..الخ).
وجدير بالذكر باأن �سركة م�سايف عدن الزالت تطالب وزارة املالية بفوارق
اأ�سعار للم�ستقات النفطية امل�ستوردة من قبل ال�سركة واملباعة ل�سركة النفط
اليمنية خالل الفرتة من عام 2008م – 2011م ومببالغ كبرية ،بلغ ما
اأمكن الوقوف عليه من قبل اجلهاز بهذا ال�ساأن حوايل ( )231مليون دوالر
كفوارق اأ�سعار �سراء م�ستحقة للم�سفاة عن الفرتة املذكورة.
كما لوحظ اأن كميات الغاز املنتجة من �سافر ال تفي باحتياجات ال�سوق
املحلية حيث يتم تغطية العجز من كميات الغاز بال�سحب من م�سايف عدن
وال�سراء من اخلارج وهو ما يوؤدي اإىل زيادة تكلفة ال�سراء لهذه املادة وحتمل
اأعباء اإ�سافية لتمويل عملية ال�سراء من اخلارج.
وهــو ما يتطلب العمل على تطوير وحــدات اإنـتــاج الغاز يف �سافر لزيادة
اإنتاجيتها ومبا يوؤدي اإىل تغطية االحتياج املحلي من مادة الغاز وبالتايل عدم
احلاجة اإىل عملية اال�سترياد وتاليف حتمل الدولة لالأعباء املرتتبة عن ذلك.
 .3تبني حمدودية الـقــدرات التخزينية املقامة ل�سركة النفط اليمنية
للم�ستقات النفطية وتــدين متو�سط ر�سيد املخزون لديها من تلك
امل�ستقات وبحيث ال ميكن اعتباره كمخزون ا�سرتاتيجي ،وكذا التدين
يف القدرة التخزينية لل�سركة اليمنية للغاز ملواجهة اأي اأزمات حملية

ملادة الغاز.
 .4فيما يتعلق باالأداء املايل والت�سغيلي لعدد من الوحدات العامة النفطية
خالل العام 2011م فان موؤ�سرات التقييم وفقا لبيانات احل�ساب
اخلتامي تظهر التايل:
أ .اظهر احل�ساب اخلتامي ل�سركة م�سايف عدن للعام 2011م عجز ًا
يف نتيجة ن�ساطها اجلاري بلغ حوايل ( )8.96مليار ريال يف حني
كان م�ستهدف حتقيق فائ�س ن�ساط بحوايل ( )14.3مليار ريال،
وبعك�س نتيجة ن�ساطها يف العام ال�سابق 2010م التي حققت
فائ�س ن�ساط بلغ حوايل ( )4.26مليار ريال وترجع اأهم اأ�سباب
ذلك اإىل االآتي:
•تعر�س اأنبوب النفط اخلام يف ماأرب الأعمال تخريب خالل العام
2011م وتاأثري ذلك على انخفا�س كميات نفط خام ماأرب امل�سلم
للم�سايف وحــدوث توقفات يف تكرير النفط اخلــام يف امل�سفاة
لبع�س االأ�سهر من هذا العام وبالتايل ا�سترياد امل�ستقات النفطية
لتغطية الطلب املحلي ،وهو ما يوؤدي اإىل ارتفاع تكلفة الت�سغيل يف
امل�سفاة اإ�سافة اإىل حتمل ال�سركة الأعباء ا�سترياد تلك امل�ستقات.
•قيام ال�سركة بدفع مبلغ ( )1.8مليار ريال خالل عام 2011م
مقابل تعوي�سات للعمال املتقاعدين وفق ًا لقرار املحكمة ،اإ�سافة
اإىل زيــادة حجم املن�سرف لبع�س بنود اال�ستخدامات مقارنة
بالعام ال�سابق (املكافاآت ،املزايا العينية ،التربعات وامل�ساعدات).
ب .اأظهرت نتيجة الن�ساط اجلاري ل�سركة م�سايف ماأرب للعام 2011م
عن عجز ًا بحوايل ( )427مليون ريــال يف حني كــان مقدر ًا لها
حتقيق فائ�س قدره ( )2.6مليار ريال ،وبعك�س نتيجة ن�ساطها يف
العام ال�سابق 2010م التي حقق فائ�س بحوايل ( )156مليون
ريال ،وترجع اأهم اأ�سباب حتقيق ذلك العجز اإىل انخفا�س الكميات
املكررة يف امل�سفاة من امل�ستقات النفطية خــالل عــام 2011م
بكمية قدرها ( )260.635برميل مبا ن�سبته ()% 7.4مقارنة
بالعام ال�سابق وذلك نتيجة حدوث التقطعات امل�ستمرة يف طريق
مارب خالل العام 2011م والتفجري امل�ستمر الأنبوب نقل النفط
مما اأ�سطر ال�سركة اإىل اإعادة ال�سخ جلزء من امل�ستقات النفطية
التي �سبق تكريرها نظر ًا لعدم اإمكانية نقلها ملن�ساآت �سركة النفط
وما يرتتب على ذلك من ارتفاع تكلفة الت�سغيل
ج .حققت �سركـــــة النفـــط اليمنية فائ�س ن�ساط لعام 2011م
بحوايل ( )4.8مليار ريال بنق�س بلغ ( )10.59مليار ريال بن�سبة
( )% 69تقريبا عن الفائ�س امل�ستهدف البالغ حوايل()15.38
مليار ريــال ،وكــذا بنق�س عن الفائ�س املحقق يف العام ال�سابق
2010م بحوايل ( )8.3مليار ريال وبن�سبة ( )% 63وميكن
اإرجاع اأهم اأ�سباب ذلك اإىل انخفا�س كميات املبيعات من امل�ستقات
النفطية لعام 2011م بكمية قدرها ()1.254.917.843
لرت ن�سبتها ( )% 17.21عن الكميات املباعة يف العام ال�سابق
وذلك حلدوث تناق�س يف الكميات املكررة من امل�ستقات النفطية من
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امل�سايف احلكومية وحدوث اأعمال التقطعات عند نقل تلك امل�ستقات
نتيجة لالأحداث التي مرت بها البالد خالل عام 2011م.
رغــم حــدوث انخفا�س يف كميات البيع مــن امل�ستقات النفطية خالل
عام 2011م اإال اأنــه لوحظ من جانب زيــادة يف امل�ستخدم الفعلي لبند
(م�ساريف البيع والتوزيع) لعام 2011م بحوايل ( )713مليون ريال
ن�سبة ( )% 3.2من العام ال�سابق ،ومن جانب اأخر لوحظ اأن قيمة املبيعات
لعام 2011م تزيد عن العام ال�سابق بحوايل ( )36مليار ريال وذلك
نتيجة حدوث زيــادة كبرية يف الكميات املباعة من البنزين ال�سوبر والتي
بلغت ( )658.849.128لرت مقابل بيع كمية قليلة يف العام ال�سابق
2010م بلغت ( )2.190.212لرت ،هذا اإ�سافة اإىل ارتفاع اأ�سعار بيعها
لت�سل اإىل ( )175ريال/لرت مما ترتب عليه زيادة قيمة البيع لتلك الكمية
لت�سل اإىل حوايل ( )114.7مليار ريال يف العام 2011م.
وجدير بالذكر باأنه نتيجة لالأحداث التي مرت بها البالد خالل العام
2011م والتي كان من تبعاتها كما �سبق ذكره حدوث تناق�س يف كميات
امل�ستقات النفطية املـكــررة يف م�سايف عــدن ومـ ـاأرب ،وبرغم ا�سطرار
احلكومة اإىل طلب املعونات من الــدول ال�سقيقة املجاورة وكذا ا�سترياد
كميات من امل�ستقات النفطية ..اإال اأن ذلــك مل ي�سل بكمية امل�ستقات
امل�سرتاة من قبل ال�سركة خالل عام 2011م اإىل امل�ستوى الذي كانت
عليه يف عام 2010م.
د .بلغ فائ�س الن�ساط اجلاري لل�سركة اليمنية لال�ستثمارات النفطية
لعام 2011م حوايل ( )4.8مليار ريال ،وباأقل من الفائ�س املحقق
للعام ال�سابق والبالغ حــوايل ( )15.2مليار ريــال ،ويرجع ذلك
ب�سفة اأ�سا�سية اإىل توقف اإنتاج النفط اخلام من القطاع ( )5لبع�س
االأ�سهر من العام 2011م ب�سبب تفجري اأنبوب نقل النفط يف مارب
وتاأثري ذلك �سلب ًا على حدوث انخفا�س كبري يف الكميات املنتجة من
النفط اخلام من هذا القطاع مقارنة بالعام ال�سابق 2010م بكمية
بلغت ( )9.233.144برميل بن�سبة ( )% 59.7هذا يف الوقت
الذي ارتفعت فيه نفقات الت�سغيل يف هذا القطاع يف العام 2011م
اإىل حــوايل ( )82مليون دوالر يف مقابل ( )79مليون دوالر يف
العام ال�سابق ،وهو وما اأدى اإىل ارتفاع متو�سط تكلفة اإنتاج الربميل
الواحد خــالل عــام 2011م اإىل مبلغ ( )13.16دوالر مقابل
( )5.14دوالر يف العام ال�سابق.
كما اأن بطء عمليات التطوير املتعلقة باالإنتاج والت�سغيل للقطاع النفطي رقم
( )4من قبل امل�سغل (ال�سركة الكورية) قد �ساهم ذلك اأي�س ًا يف ارتفاع
تكلفة الت�سغيل وتاأثري ذلك على حدوث الرتاجع يف مقدار الفائ�س الذي
حتققه ال�سركة من ن�ساطها.
هـ .بروز انخفا�س يف ن�ساط ال�سركة اليمنية للغاز خالل عام 2011م
مقارنة بالعام ال�سابق 2010م نتيجة النخفا�س حجم م�سرتياتها من
الغاز بنق�س قدره ( )144.805طن مرتي بن�سبة ( )% 20عن
الكمية امل�سرتاة يف العام ال�سابق 2010م وذلك نتيجة الأحداث عام
2011م والتي ترتب عليها قطع طريق ماأرب وتوقف �سركة م�سايف
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عدن عن العمل لعدة اأ�سهر خالل هذا العام ،حيث انخف�ست كمية
م�سرتيات الغاز من �سافر وم�سايف عدن خالل عام 2011م بن�سبة
( )% 37( ،)% 42على التوايل مقارنة بالعام ال�سابق ومت تغطية
النق�س يف احتياجات ال�سوق املحلي عن طريق زيــادة امل�سرتيات
اخلارجية والتي بلغت ( )148.175طن مرتي بزيادة قدرها
( )131.512طن مــرتي بن�سبة ( )% 789عن امل�سرتيات
اخلارجية للعام ال�سابق 2010م والبالغة ( )16.663طن مرتي.
كما اأن الربح املحقق لل�سركة اليمنية للغاز لعام 2011م البالغ ()520
مليون ريال مل يكن ناجت عن ن�ساط ال�سركة الرئي�سي يف بيع الغاز ،واإمنا كان
نتيجة ح�سول ال�سركة على موارد اأخرى مببلغ ( )7.797.071دوالر ما
يعادل حوايل ( )1.67مليار ريال مقابل ر�سوم من�ساآت املنبع (يناير –
نوفمرب) خالل العام 2011م من ال�سركة اليمنية للغاز الطبيعي امل�سال.
اأما على م�ستوى حمطات تعبئة الغاز التابعة لل�سركة فقد لوحظ تدين اأدائها
املــايل حيث حققت عدد ( )6حمطات خ�سائر يف ن�ساطها اجلــاري لعام
2011م بلغ حوايل ( )423.8مليون ريال مقابل حتقيق حمطة واحدة
ربح بحوايل ( )156.7مليون ريال.
جدير باالإ�سارة بان بيانات ال�سركة اأظهرت قيمة امل�سرتيات اخلارجية
واملعونة ال�سعودية ملادة الغاز لعام 2011م بحوايل ( )11.4مليار ريال
على اأ�سا�س ال�سعر املحدد للغاز من قبل وزارة املالية لل�سوق املحلي بينما بلغ
اإجمايل امل�سحوبات من ح�ساب الت�سهيل لتغطية �سراء الغاز امل�ستورد واأجور
النقل حوايل ( )33.1مليار ريال.
ب .قطاع ال�سناعة والإن�ساءات:
 .1املوؤ�س�سة العامة لالإ�سمنت :اأت�سمت مالمح االأداء للن�ساط الرئي�سي
لقطاع االإ�ـسـمـنــت خــالل عــامــي 2010م2011 ،م بجانب منه
بانخفا�س حجم االإنتاج الفعلي واملبيعات ملادة االإ�سمنت خالل عام
2010م وبن�سبة ( )% 18مقارنة باملخطط ،وانخفا�سه بن�سبة
( )% 14( ،)% 12على التوايل مقارنة بالعام 2009م.
ونتيجة لالأحداث التي �سهدتها البالد خالل العام 2011م فقد كان
انعكا�ساتها على انخفا�س حجم املبيعات وبن�سبة ( )% 45عما هو خمطط
لها ،والذي ترتب عليه حدوث نق�س يف اإيرادات الن�ساط اجلاري للموؤ�س�سة
لعامي 2010م2011 ،م وبن�سبة ( )% 60( ،)% 22على التوايل
من التقديرات املعتمدة لها وكذا تراجع مقدار تلك االإيرادات خالل العامني
املذكورين من االإيرادات الفعلية للعام ال�سابق لكل منها.
اأن موؤ�سرات االأداء تلك �ساهمت يف حتول املوؤ�س�سة من حتقيق اأرباح خالل
ال�سنوات ال�سابقة اإىل حتقيق عـجــوزات يف ن�ساطها والتي بلغت لعامي
2010م2011 ،م حوايل ( )8.6( ،)2.7مليار ريال على التوايل
وت�ساعد مقدار هذا العجز كثري ًا يف العام 2011م مقارنة بالعام ال�سابق
بحوايل ( )6مليار ريال وبن�سبة ( ..)% 222هذا يف حني كان مقدر ًا لها
حتقيق فائ�س خالل العامني مبا يتجاوز الـ( )13مليار ريال يف كل عام،
وقد تركز العجز يف العام 2011م يف امل�سانع الثالثة التابعة للموؤ�س�سة.

اأن الرتاجع يف االأداء املايل للموؤ�س�سة ياأتي يف ظل جمموعة من ال�سعوبات
واالختالالت التي تعاين منها املوؤ�س�سة ،ومن مظاهر ذلك:
•�سعف القدرة التناف�سية للموؤ�س�سة يف مواجهة القطاع اخلا�س الذي
يتميز بانخفا�س كلفة االإنتاج.
•ارتفاع كلفة الت�سغيل يف وقود املــازوت والديزل وفاتورة ا�ستهالك
الكهرباء مل�سنعي ا�سمنت الربح ،وباجل.
•التاأخري يف تنفيذ م�ساريع التطوير للم�سانع املرتبطة بخف�س كلفة
االإنتاج.
•االأعباء الكبرية التي تتحملها املوؤ�س�سة �سنوي ًا الناجتة عن اإعادة
تقييم ر�سيد القر�س الياباين اخلا�س باإن�ساء م�سنع اإ�سمنت الربح
وكذا ق�سط اإطفاء امل�ساريف االإيرادية املوؤجلة للم�سنع.
كما يجدر التنويه اإىل اأن من اأهم ال�سعوبات التي �ستواجه املوؤ�س�سة ما
يتعلق مبو�سوع اإعادة جدولة القر�س الياباين ،حيث �سيبداأ ا�ستحقاق �سداد
اأول ق�سط يف العام 2013م.
 .2م�سنع املكال لتعليب الأ�سماك :ا�ستمرار امل�سنع بتحقيق خ�سارة يف
نتيجة ن�ساطه والتي بلغت عام 2011م حوايل ( )36مليون ريال يف
مقابل ( )146مليون ريال خ�سارة يف العام ال�سابق 2010م هذا
يف حني ت�ستهدف املوازنات ال�سنوية حتقيق امل�سنع لفائ�س يف نتيجة
ن�ساطه ...ويرجع جانب من اأ�سباب تدين ن�ساط امل�سنع اإىل االنخفا�س  .قطاع املياه والطاقة:
امل�ستمر يف الكميات الواردة من اأ�سماك الثمد املادة اخلام االأ�سا�سية  .1املوؤ�س�سة العامة للكهرباء :على الرغم من اأن عجز الن�ساط اجلاري
لالإنتاج وبالتايل انخفا�س اإنتاج معلبات التونة من ()10.787.810
للموؤ�س�سة يف العام ال�سابق 2010م قد بلغ حوايل ( )4.2مليار ريال
خالل عام 2008م ،اإىل كمية ( )4.340.915علبة خالل عام
والذي جاء منخف�س ًا عن العام ال�سابق له 2009م نتيجة لعدة اأ�سباب
2011م
منها اإ�سراك حمطة مارب الغازية ( )1يف اخلدمة وخف�س الطاقة
امل�سرتاة ..اإ ًال اأنه عاود االرتفاع كثري ًا يف العام 2011م لي�سل مقدار
 .3املوؤ�س�سة العامة ل�سناعة الغزل والن�سيج :يالحظ اأن اإجمايل ربط
العجز اإىل حوايل ( )24.66مليار ريال وبزيادة عن العام ال�سابق
املوازنة للموؤ�س�سة لعام 2011م قد بلغ حوايل ( )6.15مليار ريال
بحوايل ( )20.44مليار ريــال بن�سبة ( .)% 484ويرجع اأهم
ودون اإن يراعي توقف ن�ساط املوؤ�س�سة وعدم االنتهاء من م�سروع اإعادة
اأ�سباب ذلك اإىل االآتي:
تاأهيل م�سنع الغزل والن�سيج اأو ت�سغيله وهو ما اأ�سفر عن حدوث �سايف
•انخفا�س حجم الطاقة الكهربائية املنتجة واملباعة خــالل عام
نق�س بحوايل ( )4.8مليار ريال بن�سبة ( )% 78.1من اإجمايل
2011م بن�سبة ( )% 30( ،)% 22على التوايل مقارنة عما هو
الربط كما يالحظ ا�ستمرار املوؤ�س�سة يف حتقيق عجوزات يف ن�ساطها
خمطط ،حيث انخف�ست اإنتاجية حمطة مارب الغازية ( )1نتيجة
بالرغم من ا�ستهداف املوازنة حتقيق فائ�س خالل عام 2011م
لالعتداءات املتكررة على خطوط ال�سغط العايل ( )400ك.ف.
واالأعوام ال�سابقة ،وفيما يتعلق باإعادة تاأهيل امل�سنع وتراجع الن�ساط
•ارتـفــاع معدل الفاقد يف ال�سبكة بن�سبة ( )% 17عن املخطط
االأ�سا�سي للموؤ�س�سة فقد لوحظ اأن من اأ�سبابه:
وارتفاع معدالت اال�ستهالك الداخلي يف املحطات بن�سبة ()% 23
•عدم االنتهاء من توفري العديد من جتهيزات ومتطلبات م�سروع
عما هو خمطط باالإ�سافة اإىل ا�ستمرار ظهور القراءة ال�سفرية
اإعادة تاأهيل امل�سنع التي توؤدي لت�سغيله بالطاقة املخططة له ،ونظر ًا
نتيجة اإي�سال التيار الكهربائي بدون تركيب عداد.
لتاأخر تنفيذ اأعمال التطوير والتحديث للم�سنع فقد كلف ذلك
ً
•اعتماد حمطات التوليد القائمة حاليا على وقود املازوت والديزل
خزينة الدولة اإعانات حكومية �سنوية مقدمة للموؤ�س�سة بلغ اإجماليها
مرتفع الكلفة اإ�سافة اإىل تهالك وتقادم معظم تلك املحطات وبالتايل
منذ العام 2005م وحتى العام 2011م حوايل ( )4مليار ريال
تدين اإنتاجيتها من �سنة الأخرى وارتفاع تكلفة ت�سغيلها.
والتي كان من املمكن توفري معظمها يف حال مت التخطيط ال�سليم
•اال�ستمرار يف �سراء الطاقة املرتفعة الكلفة من حمطات تعمل بوقود
للم�سروع واإجناز مراحله وتوفري احتياجاته ب�سورة �سليمة.
الديزل.
•توقف ن�ساط �سناعة القطن واملتاجرة به يف فرع احلديدة التابع
•التو�سع يف االإنفاق على العديد من البنود منها (املرتبات واالأجور
للموؤ�س�سة وب�سورة �سبه تامة منذ العام 2008م ،نتيجة للق�سور
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يف اإدارة ن�ساطه.
•توقف ن�ساط معمل اخلياطة يف عام 2009م واإخالئه من كافة
ماكينات اخلياطة وتخ�سي�سه ملكتب اإداري.
 .4وفيما يتعلق باملوؤ�س�سة العامة للطرق واجل�سور فيالحظ ا�ستمرار
املوؤ�س�سة بتحقيق خ�سائر يف ن�ساطها اجلــاري منذ �سنوات بعك�س ما
ت�ستهدفه املوازنة من تقديرات للفائ�س ويرجع ذلك يف جانب منه
لالختالالت املالية واالإدارية التي ت�سوب اأداء املوؤ�س�سة والتي من اأهمها
اعتمادها على مقاويل الباطن يف تنفيذ العديد من مقاوالت م�ساريع
الطرق امل�سندة اأ�س ًال لها ،اإال اأن االأحداث التي مرت بها البالد خالل
العام 2011م قد اأ�سهمت يف زيادة مبلغ اخل�سائر بحوايل ()1،7
مليار ريال وبن�سبة ( )% 177عن العجز للعام ال�سابق وذلك لتوقف
العمل يف بع�س امل�ساريع التي قامت املوؤ�س�سة باإ�سناد تنفيذها ملقاويل
الباطن ،حيث بلغ الوفر يف بند(الت�سغيل لدى الغري) حوايل ()3.2
مليار ريال وبن�سبة ( ،)% 62وبلغ الوفر يف بند (ا�ستئجار موجودات
ثابتة) حــوايل ( )791مليون ريــال بن�سبة ( )% 65من الربط
املعتمد لها ...هذا اإ�سافة اإىل تعر�س املوؤ�س�سة الأعمال ال�سلب والنهب
نتيجة لتلك االأحداث واإغالق مقرها لبع�س االأ�سهر.
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النقدية) والــذي بلغ مقدار التجاوز يف هذا البند حوايل ()3.9
مليار ريــال وبن�سبة ( )% 60عن الربط املعتمد ،والــذي يزيد
عن امل�ستخدم الفعلي يف العام ال�سابق بحوايل ( )2.5مليار ريال
بن�سبة ( ،)% 31.5والتجاوز يف بند املزايا العينية) .اإ�سافة اإىل
م�سروفات �سنوات �سابقة لعام 2011م بحوايل ( )2.2مليار
ريال وديون معدومة بحوايل ( )250مليون ريال دون وجود ربط
معتمد لهما.
 .2فيما يتعلق بالوحدات القت�سادية لقطاع املياه وال�سرف ال�سحي..
فاملالحظ (لي�س على �سبيل احل�سر) حتقيق عدد ( )10موؤ�س�سات
للمياه وال�سرف ال�سحي عجوزات يف ن�ساطها اجلاري لعام 2011م
ومببلغ اإجمايل بلغ حوايل ( )2.9مليار ريال بينما تباينت تقديرات
املوازنة لنتيجة ن�ساط تلك الوحدات (عجز – فائ�س – الو�سول اإىل
نقط التعادل) ،ويرجع جانب من اأ�سباب ذلك اإىل ما يلي:
•�سحة م�سادر املياه يف بع�س املناطق وعدم التو�سع يف حفر االآبار.
•ارتفاع ن�سبة الفاقد من املياه املنتجة نتيجة لعدم ال�سيانة ،وكذا
تو�سيالت املياه غري القانونية مما حرم املوؤ�س�سة من اإيرادات هذا
الفاقد.
•توقف بع�س العدادات العاملة يف بع�س الفروع عن العمل وحما�سبة
هذه الفئات عن طريق اال�سرتاك الثابت.
كما لوحظ ارتفاع ر�سيد الزبائن والعمالء يف العديد من فروع املوؤ�س�سة،
وكــذا تــدين تنفيذ الـعــديــد مــن امل�ساريع وعــدم اال�ـسـتـفــادة الكاملة من
االعتمادات املر�سودة لها ،اإ�سافة اإىل عدم ا�ستغالل املــوارد املتاحة من
قر�س ال�سندوق العربي يف م�سروع ال�سرف ال�سحي ملدينتي (�سيئون
وترمي) ،حيث اأن املخ�س�س للعام 2011م بلغ حوايل ( )1.6مليار ريال
بينما اأقت�سر املح�سل من موارد القر�س على ( )633مليون ريال بنق�س
( )1.5مليار ريال بن�سبة ( )% 96.4من املوارد املتاحة للقر�س ..غري
اأن املوؤ�س�سة ترجع اأ�سباب ذلك التعرث يف تنفيذ هذا امل�سروع لالأحداث التي
مرت بها البالد عام 2011م.
د .قطاع النقل والت�سالت وتقنية املعلومات:
 .1الهيئة العامة للطريان املدين والأر�ساد :حققت الهيئة فائ�س ن�ساط
لعام 2011م بحوايل ( )1.4مليار ريال بنق�س ن�سبته ( )% 55.7عن
الفائ�س امل�ستهدف وبنق�س حوايل ( )1.2مليار ريال بن�سبة ( )% 46عن
الفائ�س املحقق يف العام ال�سابق 2010م هذا على الرغم من زيادة موارد
الن�ساط اجلاري للهيئة لعام 2011م عن العام ال�سابق بحوايل ()2.6
مليار ريــال ن�سبة ( ،)% 27.8وقــد لوحظ اأن جانب من اأ�سباب
التناق�س يف مقدار هــذا الفائ�س يرجع اإىل حتميل بند (الفوائد
والـعـمــوالت) لعام 2011م بـحــوايل ( )718مليون ريــال مقابل
فوائد القر�س اخلا�س مب�سروع مطار �سنعاء الدويل عن الفرتة من
2006/11/1م وحتى 2011/11/1م ،اإ�سافة اإىل قيام الهيئة
بتكوين خم�س�س ديون م�سكوك يف حت�سيلها بحوايل ( )2.4مليار
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ريال دون وجود ربط معتمد لذلك.
 .2اأظهرت موؤ�سرات االأداء املايل للموؤ�س�سة العامة لالت�سالت ال�سلكية
والال�سلكية عن حت�سن يف معدل العائد وارتفاع حجم الفائ�س خالل
العام 2011م و البالغ حــوايل ( )34.5مليار ريــال باملقارنة مع
الفائ�س املحقق خــالل عامي 2009م2010 ،م والبالغ حوايل
( )33،1( ،)28،5مليار ريال على التوايل .والذي يرجع يف جانب
منه اإىل التح�سن يف مــوارد الهاتف الــدويل واالنــرتنــت ،اإ�سافة اإىل
ح�سول املوؤ�س�سة على اإيــرادات يف عام 2011م بحوايل ()16.3
مليار ريال مقابل ح�ستها من اأرباح م�ساهمتها يف �سركتي مين موبايل
وتليمن اال اأن املالحظ يف االأداء الت�سغيلي واملايل للموؤ�س�سة بروز عدد
من املوؤ�سرات اأهمها:
•النق�س يف اإي ــرادات الهاتف الثابت املحلي بحوايل ( )4مليار
ريــال بن�سبة ( )% 20من التقديرات املعتمدة وبــرتاجــع فعلي
عن العام ال�س ـ ـ ـ ــابق 2010م بحـ ـ ــوايل ( )2.65مليار ريال
بن�سبة ( )% 14.2والذي يرجع يف جانب منه للمناف�سة احلادة
التي يتعر�س لها الهاتف الثابت من �سبكة االت�ساالت الال�سلكية،
باالإ�سافة اإىل ظاهرة تهريب املكاملات الدولية.
•اإن املوؤ�س�سة ال تقوم باإثبات حركة املقا�سة ل�سركة (واي) نظر ًا لعدم
توقيع اتفاقية معها منذ العام 2007م واالكتفاء مببداأ (فوتر
واحتفظ) وعدم حت�سيل املديونيات على تلك ال�سركة منذ اإن�سائها.
•الت�سخم الوظيفي يف املوؤ�س�سة ،وتدين ن�سب االإجنــاز يف عدد من
امل�ساريع التابعة للموؤ�س�سة.
•بلغت ن�سبة الــزيــادة يف منــو االإيـ ــرادات اجلــاريــة ()% 2.4عن
التقديرات يف حني بلغت ن�سبة النمو يف حجم اال�ستخدامات اجلارية
( )% 13.8يف موؤ�سر اإىل عدم الكفاءة لتحقيق االأهداف املخططة.
 .3فيما يتعلق بالهيئة العامة للربيد والتوفري الربيدي ..حدوث منو يف
اال�ستخدامات اجلارية ن�سبته ( )% 20تقريب ًا والذي يرجع جانب
من اأ�سبابه اإىل قيام الهيئة بفتح فروع جديدة وتوظيف عمالة جديدة
لتغطية احتياجات الفروع اإ�سافة اإىل حدوث جتاوزات لبع�س جوانب
ال�سرف ،قابلة منو اقل يف املوارد اجلارية ن�سبته ( )% 13تقريب ًا.
ومن املالمح العامة ملوازنات الهيئة ونتائج تنفيذها هو املبالغة ال�سديدة يف
تقديرات الفائ�س ودون مراعاة لنتائج االأعوام ال�سابقة ،حيث قدر الفائ�س
امل�ستهدف لعام 2011م بحوايل ( )2.1مليار ريال يف حني بلغ الفائ�س
الفعلي حوايل ( )13مليون ريال فقط بن�سبة نق�س بلغت (،)% 99.4
وباأقل من فائ�س الن�ساط للعامني ال�سابقني 2009م2010 ،م والذي
بلغ حوايل ( )281( ،)507مليون ريال على التوايل ،وذلك يف موؤ�سر
اإىل تدين االأداء املايل للهيئة وتراجعه من عام الأخر وبدرجة رئي�سية يف
العام 2011م .والذي يرجع يف جانب هام منه لالإحداث احلا�سلة خالل
العام 2011م باالإ�سافة اإىل التداعيات ال�سابقة عن الطرود املفخخة مما
ترتب عنه امتناع بع�س �سركات الطريان من نقل الربيد اليمني وكذا امتناع
بع�س االإدارات الربيدية الدولية عن ا�ستقبال الربيد اليمني .اإىل جانب

جدير بالإ�سارة اأن جميع البنوك يف القطاعني العام واملختلط اأظهرت
انخفا�س يف حجم حوافظ القرو�س نتيجة لتداعيات اأحداث العام 2011م
والذي ترتب عليها اجتاه البنوك نحو ال�ستثمارات الآمنة يف جمال اأذون
اخلزانة وتقلي�س القرو�س املمنوحة للجمهور.

الأخوة اأع�ساء املجل�س  /احلا�سرون جميعا:
بالرغم من تفهمنا التام لالآثار ال�سلبية التي خلفتها اأحداث العام 2011م
على خمتلف قطاعات الدولة وما انعك�ست �سلب ًا يف اأداء وحــدات القطاع
االقت�سادي اإال اأن تلك االأحــداث ال ميكن اعتبارها مربر ًا وحيد ًا جلوانب
االإخ ـفــاق التي ح�سلت ،حيث اأن تلك الــوحــدات ي�سوب اأدائ ـهــا العديد
من االختالالت الهيكلية والتي قد ت�سمل اجلوانب القانونية والتنظيمية
واالإداريــة واملالية والتي حتد من قدرة تلك الوحدات على تطوير اأدائها اأو
اإدارة مواردها بكفاءة وفاعلية وت�سمح تلك االختالالت باإيجاد بيئة مالئمة
للممار�سات واالأعمال غري القانونية ـ كما �سبق طرحه ـ وقد اأ�سهمت اأحداث
العام 2011م ب�سورة كبرية يف زيــادة حدة تلك االختالالت التي تعاين
منها وحدات القطاع العام واملختلط والتي ترجع ب�سورة رئي�سية للعديد من
العوامل واالأ�سباب اأهمها:
•الق�سور يف البناء املوؤ�س�سي :وي�سمل ذلك قوانني االإن�ساء واللوائح
الداخلية والبناء التنظيمي واالأنظمة املالية واملحا�سبية باالإ�سافة اإىل
�سعف ال�سيا�سات اخلا�سة باإدارة املوارد الب�سرية مبا يف ذلك اأنظمة
التوظيف والتدريب واأنظمة احلوافز اإىل جانب �سعف اأنظمة الرقابة
الداخلية واإجراءات ال�سبط الداخلي وعدم كفايتها على نحو ال ي�سمح
بتوفري حماية كافية الأ�سول وممتلكات تلك الوحدات
•ات�سام واقع االإدارة يف معظم وحدات القطاع االقت�سادي بعدم القدرة
على مواكبة التطوير ورفع كفاءة االأداء ،باالإ�سافة اإىل غياب اأو عدم
تطبيق �سيا�سات واأنظمة اإداريــة وت�سغيلية حتقق القدر املطلوب من
الكفاءة الت�سغيلية ،وما ي�ساحب هذا الق�سور من �سوء التخطيط وعدم
الدرا�سة والتقييم اأو ًال باأول لالنحرافات ال�سلبية يف االأداء ومعاجلتها
وقت حدوثها.
•الق�سور يف الدور االإ�سرايف والتوجيهي من قبل الوزراء امل�سرفون على
بع�س الوحدات االقت�سادية التابعة لهم باالإ�سافة اإىل �سعف دور
جمال�س االإدارات لتلك الوحدات.
وبالرغم من االإجراءات واجلهود التي قامت بها الدولة خالل الفرتة ال�سابقة
واملتمثل اأهمها ب�سدور القرار اجلمهوري رقم ( )5ل�سنة 2010م ب�سان
اإعــادة ان�ساأ وتنظيم وظيفة املراجعة الداخلية ،وكذا �سدور قرار جمل�س
الوزراء رقم ( )304ل�سنة 2010م ب�سان االإجراءات التنفيذية لتو�سيات
اللقاء املو�سع والتي ت�سمنته امل�سفوفة املرفقة بالقرار يف ثــالث مهام
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االختالالت الهيكلية التي تعاين منها الهيئة ومن ذلك زيادة يف املديونيات
لدى الغري مقابل تقدمي خدمات �سرف املرتبات للجهات احلكومية وغريها
وعدم قيام الهيئة مبتابعة حت�سيلها ،وقيد العجوزات على اأمناء املخازن
وال�سناديق يف حـ /املدينون.
هـ .وفيما يخ�س بع�س وحدات القطاع امل�سريف ..فقد لوحظ بروز عدد
من املوؤ�سرات حيال اأداء بنك الت�سليف التعاوين الزراعي نذكر
من ذلك:
 .1على الرغم من تراجع اأر�سدة القرو�س وال�سلفيات واالأن�سطة التمويلية
خــالل عــام 2011م بـ ( )18مليار ريــال ومبعدل ( )% 21عن
الـعــام ال�سابق 2010م ،والتوقف �سبه الكامل لـالإقــرا�ــس ب�سبب
االأحداث التي مرت بها البالد ..اإال اأنه لوحظ وجود ارتفاع غري مربر
يف اأر�سدة القرو�س وال�سلفيات واالأن�سطة التمويلية غري املنتظمة من
حوايل ( )11.7مليار ريال نهاية عام 2010م اإىل حوايل ()13.4
مليار ريال نهاية 2011م بزيادة قدرها ( )1.7مليار ريال ،وهو ما
اأ�ستدعى تكوين خم�س�سات مالية اإ�سافية بحوايل ( )1.2مليار ريال
ملقابلة خماطر تعرث املقرت�سني عن ال�سداد ،وذلك يف موؤ�سر اإىل عدم
تفعيل اآلية املتابعة والتح�سيل.
 .2تعر�س بع�س مقرات فــروع البنك يف حمافظتي اأبــني وتعز الأعمال
تخريبية اأثـنــاء االأح ــداث التي �سهدها العام 2011م ،وقــد بلغت
اخل�سائر الراأ�سمالية حوايل ( )222مليون ريال.
 .3لوحظ تراجع الن�ساط امل�سريف للبنك خالل عام 2011م مبعدل
( )% 25عن العام ال�سابق ،كما بلغ االإنفاق على بند (ن�سر واإعالن
و�سيافة) حوايل ( )1.14مليار ريال بتجاوز بلغ ( )444مليون ريال
بن�سبة ( )% 63من الربط املعتمد ..يف حني انخف�ست اأر�سدة الودائع
مبعدل ( ،)% 27كما قل الطلب على خدمات البنك بانخفـ ــا�س
اإيرادات العموالت واأتعاب اخلدمات امل�سرفية بن�سبة ( )% 10من
اإيرادات العام ال�سابق 2010م يف موؤ�سر على اأن االإنفاق الدعائي وما
تخلله من جتاوزات قد �سكل يف جانب منه عبئ ًا مالي ًا على نتيجة ن�ساط
البنك خالل عام 2011م.
تلك املوؤ�سرات باالإ�سافة اإىل تزايد النفقات االإدارية والعمومية للبنك خالل
العام 2011م �ساهمت يف تراجع فائ�س الن�ساط اجلاري عن امل�ستهدف
بن�سبة ( ،)% 66باالإ�سافة اإىل انخفا�س الفائ�س املحقق عن العام ال�سابق
بحوايل ( )17مليون ريال.
 .4تبني وجــود عــدد من الت�سهيالت القائمة على م�ستوى العميل الواحد
تتجاوز مبالغها ن�سبة الـ( )% 15من راأ�سمال البنك واحتياطياته والتي
اأو�سى البنك املركزي بعدم جتاوزها ،كما تركز ما ن�سبته ( )% 28من
حجم حمفظة القرو�س وال�سلفيات يف نهاية العام 2011م لدى ثالثة
من عمالء البنك ،وهو ما يعر�س البنك ملخاطر تركيز التعامل مع عدد
حمدود من العمالء ..هذا وقد لوحظ ارتفاع حجم القرو�س وال�سلفيات
(الرديئة) متعرثة ال�سداد بحوايل ( )5.57مليار ريال نهاية عام
2011م معظمها متعرثة من �سنوات ودون اتخاذ االإج ــراءات

الالزمة الكفيلة با�سرتداد تلك املديونيات.
 .5لوحظ الرتاجع يف ن�ساط االإقرا�س الزراعي عام 2011م ب�سورة ال
تلبي متطلبات التنمية الزراعية للدولة ،حيث تراجع اإجمايل ر�سيد
القرو�س الزراعية اإىل حــوايل ( )186مليون ريــال يف نهاية عام
2011م مقابل ( )236مليون ريال نهاية العام ال�سابق 2010م.
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رئي�سية ...اإال اأن نتائج املتابعة االأولية اأظهرت عدم التعامل اجلاد وااليجابي
مع تلك االإجراءات من حيث البدء باإعادة اإن�ساء اإدارات املراجعة الداخلية،
وكذا العمل على تنفيذ االإجراءات املنفذة للمهام امل�ستهدفة ملعاجلة اأو�ساع
وحدات هذا القطاع ،وكل ذلك يعترب من م�سئوليات روؤ�ساء الوحدات.
واملرحلة احلالية والقادمة تتطلب منا جميعا و�سع تلك االإجــراءات مو�سع
التنفيذ خ�سو�سا انــه �سدر قــرار جمل�س ال ــوزراء رقــم ( )119ل�سنة
2012م ب�سان دليل اإجراءات املراجعة الداخلية والذي ميثل منهجية علمية
وفنية للقائمني على اأداء تلك الوظيفة.
اإال اأن تفعيل القوانني والقرارات واللوائح ومنظومات العمل يف هذا القطاع ال .4
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 االإجمايل.

ثالث ًا :موؤ�سرات عن نتائج تنفيذ مــوازنــات الوحدات
امل�ستقلة وامللحقة وال�سناديق اخلا�سة للعام2011م:
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بلغ التنفيذ الفعلي لكل من املــوارد واال�ستخدامات اجلارية والراأ�سمالية
ملــوازنــات الــوحــدات امل�ستقلة وامللحقة وال�سناديق اخلا�سة للعام املايل
2011م ( )461.8مليار ريال ،بزيادة قدرها ( )64.3مليار ريال .5
وبن�سبة ( )% 16.2عن اال�ستخدامات واملــوارد الفعلية للعام 2010م
البالغة ( )397.5مليار ريال.
اإال اأنه من خالل النتائج التي اأ�سفرت عن مراجعة احل�سابات اخلتامية
للوحدات امل�ستقلة وامللحقة وال�سناديق اخلا�سة اأت�سح اأن هناك اختالالت
رافقت اأداء هذه الوحدات ومن اأهمها ما يلي:
 .1ت�ساهم كل من الهيئة العامة للتاأمينات واملعا�سات واملوؤ�س�سة العامة
للتاأمينات االجتماعية و�سندوق تقاعد الداخلية يف روؤو�ــس اأمــوال
عدد من ال�سركات مببلغ ( )48.8مليار ريال معظم هذا املبلغ مت
امل�ساهمة به يف العام 2004م اإال اأنه مل يتم احل�سول على اأية عوائد
من تلك امل�ساهمات منذ بدايتها وحتى تاريخه وهــو ما يتطلب من
جمال�س اإدارات كل من الهيئة واملوؤ�س�سة وال�سندوق القيام بتقييم تلك .6
امل�ساهمات واتخاذ القرارات الالزمة حيالها.
� .2سعف التدابري اخلا�سة بحماية ممتلكات االأوقاف ،االأمر الذي اأدى
اإىل تزايد حاالت التعدي على تلك املمتلكات حيث بلغت عدد الق�سايا
املتعلقة باالأوقاف واملرفوعة اأمام النيابات واملحاكم مبختلف درجاتها
حتى تاريخه ( )2859ق�سية بعد اأن كانت يف نهاية العام 2011م
( )1483ق�سية.
 .3عــدم كفاءة الطرق املتبعة ال�ستثمار اأمــوال االأوقــاف وتنفيذ بع�س .7
امل�ساريع باالأمر املبا�سر باملخالفة للقوانني واللوائح النافذة من ذلك
على �سبيل املثال:
•م�سروع مدينة االأوقاف بجامعة �سنعاء الذي مت تنفيذه مبا�سرة من
الـعـدد |  | 30 - 29دي�سمرب 2012م

قبل مكتب االأوقاف باأمانة العا�سمة وتعرث تنفيذه حالي ًا بعد اأن بلغت
قيمة االأعمال املنفذة فيه ( )604مليون ريال.
•التعاقد بــاالأمــر املبا�سر على تنفيذ درا�ـســة اجلــدوى والدرا�سات
والت�ساميم اخلا�سة مب�سروع املــركــز التجاري االإداري باأمانة
العا�سمة الذي كان ي�ستوجب تنفيذه بالتعاون مع البنك االإ�سالمي
بعد اإجناز تلك الدرا�سات والت�ساميم يف �سبتمرب 2009م حيث
بلغ ما مت �سرفه مقابل تلك الدرا�سات والت�ساميم مبلغ ( )78األف
دوالر ،ومل يتم البدء بتنفيذه حتى تاريخه.
عدم قيام كل من الهيئة العامة للتاأمينات واملعا�سات واملوؤ�س�سة العامة
للتاأمينات االجتماعية و�سندوقي التقاعد الع�سكري وتقاعد الداخلية
باإجراء اأي درا�سات اإكتوارية ملراكزها املالية منذ العام 2004م
رغــم اأهمية ذلــك لتقدير التزاماتها للموؤمن عليهم واأ�سرهم من
بعدهم ومقارنة تلك االلتزامات بحجم م�سادر التمويل املتمثلة يف
االإ�سرتاكات املدفوعة من املوؤمن عليهم وعوائدها اال�ستثمارية وقيا�س
املخاطر امل�ستقبلية التي تواجهها تلك الوحدات وال�سناديق بحيث يتم
وفق ًا للنتائج واملوؤ�سرات التي �سوف يتم التو�سل اإليها من جراء عمل
تلك الدرا�سات وو�سع اخلطط والربامج الالزمة لتوظيف مواردها
وتطوير نظمها ومبا ميكنها من الوفاء بالتزاماتها املالية واالجتماعية
جتاه املوؤمن عليهم دون تعرث.
عدم قيام كل من الهيئة العامة للتاأمينات واملعا�سات واملوؤ�س�سة العامة
للتاأمينات االجتماعية با�ستكمال اإعــداد قواعد البيانات اخلا�سة
باملوؤمن عليهم لديهما ،وعدم وجود ربط �سبكي بني االإدارة العامة
للموارد الب�سرية يف وزارة الداخلية و�سندوق تقاعد الداخلية باالإ�سافة
اإىل افتقار �سندوق التقاعد الع�سكري الأي بيانات عن املوؤمن عليهم
لديه االأمر الذي اأنعك�س �سلب ًا على م�سداقية وموثوقية بيانات اخلطط
ال�سنوية لتلك الوحدات وال�سناديق مقارنة بنتائج التنفيذ ب�سبب �سعف
القدرات التنبوؤية لديها حيث ت�سمنت خطط وبرامج تلك الوحدات
وال�سناديق حتديد العديد من احلاالت املتوقع اإحالتها اإىل التقاعد
خالل العام 2011م يف حني اأن ما مت تنفيذه فع ًال كان بالزيادة اأو
النق�س عن ما ت�سمنته تلك اخلطط.
عدم قيام امل�سئولني يف وحدات و�سناديق التقاعد مبتابعة ا�ستكمال
االإجراءات الالزمة لتعديل قوانينها ومبا يتالءم مع امل�ستجدات التي
طراأت على هيكل االأجور ويراعي املخاطر التي تتعر�س لها كل فئة من
الفئات املوؤمن عليها عند حتديد اال�سرتاكات التقاعدية وااللتزامات
امل�ستقبلية لتلك الــوحــدات وال�سناديق وذلــك ل�سمان و�سع اأف�سل
للموؤمن عليهم واأ�سرهم عند حتقيق خطر ال�سيخوخة اأو العجز اأو
الوفاة.
عدم قيام الهيئة العليا لالأدوية وامل�ستلزمات الطبية باإجراء بع�س
االخـتـبــارات والتحاليل املتعلقة بــاالأدويــة ذات الن�ساط االإ�سعاعي
واللقاحات وم�ستقات الدم ومواد التجميل ذات االأثر الطبي باالإ�سافة
اإىل عدم قيامها باإ�ستكمال م�سروع املوا�سفات والكروت الفنية اخلا�سة
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أ.د .عبداهلل السنفي رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة  -يعرض بيان الرقابة السن�وي أمام مجلس النواب

باملخدرات واملوؤثرات العقلية املراقبة دولي ًا ،االأمر الذي ي�سعف جانب
الرقابة على تلك االأدوية.
 .8غياب التن�سيق والتكامل بني الهيئة العليا لالأدوية وامل�ستلزمات الطبية
واجلهات املختلفة ذات العالقة (اجلمارك – االإدارات املخت�سة بوزارة
ال�سحة – اجلهات االأمنية) يف عملية �سبط ومكافحة االأدوية املهربة
واملزورة والتي ت�سكل ( )% 60من حجم االأدوية املعرو�سة يف ال�سوق
املحلية وقد حدد تقرير �سادر من الهيئة موؤخر ًا اأن هناك ( )45نوع ًا
مزور ًا ومقلد ًا تدخل البالد بطريقة غري م�سروعة �سنوي ًا كما اأن هناك
( )175نوع ًا مهرب ًا حمددة امل�سدر وهو ما يتطلب االإ�سراع يف اإ�سدار
قانون ال�سيدلة والدواء وت�سمينه عقوبات رادعة يف حق هوؤالء املهربني
اأن اأردنا فع ًال مكافحة ظاهرة االأدوية املهربة واملزورة التي اأ�سبحت
ت�سكل كارثة �سحية واقت�سادية على حياة املواطن.
 .9عدم كفاءة االإطار الت�سريعي القائم لعمل الهيئة اليمنية للموا�سفات
واملقايي�س و�سبط اجلودة واملتعلقة بتنظيم واإدارة تنفيذ املوا�سفات
والتقيي�س وفق ًا للمتطلبات الفنية ومعايري العمل املهنية ،يت�سح ذلك
من خالل ازدواجية يف ممار�سة االخت�سا�سات بني الهيئة والعديد
من الــوزارات (ال�سناعة – الزراعة – االأ�سغال العامة – ال�سحة)
وعدم اإن�ساء نظم عمل فعالة ت�سمن التن�سيق والتجديد لالخت�سا�سات
بني الهيئة وتلك اجلهات ،باالإ�سافة اإىل عدم �سبط حركة االإفــراج
عن الب�سائع واملنتجات امل�ستوردة حيث يتم االإفراج عن معظم ال�سلع
امل�ستوردة مبا�سرة من قبل م�سلحة اجلمارك دون اإ�سراف الهيئة على
فح�سها وتاأكيد مطابقتها للموا�سفات من عدمه.
كما اأكت�سبت ال�سناديق اخلا�سة اأهميتها من كونها جاءت ا�ستجابة ل�سرورة
تنموية ملحة وحاجات جمتمعية حقيقية فر�ستها التحوالت االقت�سادية
واالجتماعية لتواكب التطور يف وظيفة الدولة والدور امل�ستقبلي لها بهدف
تعزيز وتو�سيع نطاق امل�سئولية االجتماعية وامل�ساركة التنموية للدولة
وموؤ�س�سات املجتمع املدين مع ًا يف احتواء ظاهرة الفقر واحلد من البطالة
وفق روؤيــة حديثة اإال اأنــه تبني اأن هناك جمموعة من االأ�سباب تعيق هذه
ال�سناديق من تنفيذ املهام املناطة بها وفق قوانني ان�سائها منها:
•عدم ا�ستقاللية بع�س ال�سناديق عن اجلهات امل�سرفة عليها حيث
جند اأن بع�س ال�سناديق تتو�سع باالإنفاق من مواردها على جماالت
خم�س�س لها اعتمادات يف موازنات اجلهات امل�سرفة عليها من
ذلك على �سبيل املثال (�سندوق الت�سجيع االإنتاج الزراعي وال�سمكي
– و�سندوق رعاية الن�سء وال�سباب – و�سندوق الرتاث والتنمية
الثقافية – و�سناديق النظافة والتح�سني).
•عدم قيام معظم ال�سناديق باالإجراءات الالزمة الإ�سدار وا�ستكمال
املنظومة الت�سريعية واالإداريــة التي تكفل تنفيذ اأعمالها ب�سورة
معيارية.
•عدم قيام معظم ال�سناديق باإعداد خطط �سنوية وا�سحة حتدد
اأولويات عملها.
كما وقف اجلهاز على العديد من الختاللت التي رافقت اأداء

هذه ال�سناديق اأهمها:
 .1ا�ستمرار �سندوق الرعاية االجتماعية يف ا�ستثمار املبالغ املخ�س�سة
لالإقرا�س امل�ستفيدين من معا�سات ال�سمان يف ودائع بنكية طرف بنك
الت�سليف الزراعي وعدم ا�ستغالل تلك املبالغ يف الغر�س الذي خ�س�ست
من اأجله حيث بلغ ر�سيد تلك الودائع واإيراداتها يف 2011/12/31م
( )1مليار ريال يف الوقت الذي قام فيه ال�سندوق بتوقيع اتفاقيات
مع بع�س البنوك وموؤ�س�سات التمويل االأ�سغر مبنح بع�س امل�ستفيدين
من ال�سمان قرو�س بفوائد ت�سل اإىل ( )% 25االأمــر الذي يوؤدي
اإىل رفع تكاليف امل�ساريع املمولة من تلك القرو�س وبالتايل انخفا�س
فر�س جناح امل�ستفيدين من معا�سات ال�سمان لتكوين م�ساريع ت�ساعد
يف حت�سني دخولهم .كما اأن ال�سندوق مل ي�ستفيد من الدعم املقدم من
البنك الدويل البالغ ( )12.738.700دوالر واملنحة املقدمة من
احلكومتني الهولندية والربيطانية البالغة ( )700.000.000ريال
واملخ�س�سة لدعم امل�ستفيدين والبناء املوؤ�س�سي.
 .2عدم قيام �سندوق الرعاية بتنفيذ نتائج امل�سح امليداين املنفذ خالل
العام 2008م ملا يخ�س احلــاالت القدمية التي يجب ا�ستبعادها
وتخفي�س م�ستحقاتها على الرغم من اإقرار تلك النتائج مبوجب قرار
جمل�س الــوزراء رقــم ( )315ل�سنة 2010م حيث بلغ املن�سرف
للحاالت التي كان يجب تنزيلها خالل عام 2011م مبلغ ()1،3
مليار ريال.
 .3تدين االأعمال املنجزة من قبل �سندوق �سيانة الطرق يف جمال ال�سيانة
الدورية واإعادة التاأهيل للطرق االإ�سفلتية خالل عام 2011م حيث مل
تتعدى معدل ( )% 13مقارنة بامل�ستهدف.
 .4عدم التزام ال�ساحنات باحلموالت القانونية امل�سموح بها وخ�سو�س ًا
�ساحنات النفط والغاز والتي ت�ساهم وحدها باأكرث من ( )% 60من
االأ�سرار التي تلحق بالطرق نظر لعدم خ�سوعها لالإجراءات املحددة
يف قانون الــوزن املحوري واالأبـعــاد الكلية مع العلم اأن من االأ�سرار
التي ت�سببها احلموالت الزائدة تدهور الطرق ب�سكل مت�سارع وارتفاع
معدل ال�سيانة الروتينية والدورية وزيادة معدالت احلوادث املرورية
مل�ستخدمي الطرق.
 .5عدم فاعلية الدور االإ�سرايف والرقابي ملجل�س اإدارة �سندوق ت�سجيع
االإنـتــاج الــزراعــي وال�سمكي وخا�سة فيما يتعلق مب�ساكل ال�سندوق
واالختالالت التي ت�سبق وت�ساحب عملية منح التمويل املقدم منه وكذا
الالحقة ملنح التمويل وا�ستخدامه مما اأدى اإىل غياب عن�سر اجلدية
من قبل كل من وزارة الزراعة ووزارة الرثوة ال�سمكية واجلهات االأخرى
ذات العالقة للتعاون مع �سندوق ت�سجيع االإنتاج الزراعي وال�سمكي يف
حت�سيل القرو�س املقدمة منه مما اأدى اإىل تعرث حت�سيل الكثري من
تلك القرو�س خــالل ال�سنوات ال�سابقة حيث بلغ اإجمايل ما اأمكن
ح�سره منها ( )8مليار ريــال منه مبلغ ( )6مليار ريــال القرو�س
املتعرثة لدى اجلهات احلكومية واملوؤ�س�سات العامة.
 .6من خالل درا�سة التنفيذ الفعلي لنفقات الت�سجيع املقدمة من �سندوق
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ت�سجيع االإنتاج الزراعي وال�سمكي خالل عام 2011م لوحظ اأن
جزء كبري من ذلك الدعم قد وجه لتمويل املوازنات الت�سغيلية لكل من
وزارة الزراعة ووزارة الرثوة ال�سمكية وعدد من الهيئات واالإدارات
التابعة لهما الأغرا�س يفرت�س اأن يتم متويلها من املوازنات اخلا�سة
بتلك اجلهات.
 .7غياب اجلدية من قبل وزارة الزراعة والري و�سندوق ت�سجيع االإنتاج
الزراعي وال�سمكي واللجان امل�سكلة ملعاجلة اأو�ساع امل�ساريع املتعرثة
املمولة من ال�سندوق والبالغة ( )166م�سروع بتكلفة قدرها ()2.3
مليار ريال.
 .8ا�ستمرار اإنخفا�س م�ستوى كفاءة ا�ستخدام مــوارد �سندوق تنمية
املـهــارات يف تنفيذ ن�ساطه الرئي�سي يف جمــال الربامج التدريبية
حيث حقق االإنفاق الفعلي املخ�س�س لهذا الغر�س يف العام املايل
2011م وفر ًا قدره ( )1،5مليار ريال وبن�سبة ( )% 74.7من
التقديرات املعتمدة وذلك لعم وجود ا�سرتاتيجية وخطط متكاملة
لدى ال�سندوق ال�ستيعاب املوارد املالية املتاحة له يف تنفيذ االأهداف
التي اأن�سئ من اأجلها.
 .9فيما يتعلق ب�سندوق رعاية املعاقني فاإن اإدارة ال�سندوق قد عملت
منذ العام 2010م على ا�ستنفاذ الر�سيد الذي كان م�ستثمر ًا حتى
العام 2009م يف اأذون اخلزانة وقدره ( )3.5مليار ريال ومل يتبقى
منه �سوى مبلغ ( )1.7مليار ريال وهو ما يتطلب من اإدارة ال�سندوق
البحث عن موارد جديدة لكي ت�ستطيع ت�سيري اأعمال ال�سندوق والوفاء
بالتزاماته جتاه املعاقني.
 .10وجود العديد من ال�سركات وامل�سانع التي تخ�سع منتجاتها للر�سوم
امل�ستحقة ل�سندوق الرتاث والتنمية الثقافية ممتنعة متام ًا عن �سداد
الر�سوم امل�ستحقة لل�سندوق منذ اإن�ساءه يف عــام 2002م وحتى
تاريخه ،ومع ذلك مل تقم اإدارة ال�سندوق باتخاذ االإجراءات القانونية
الالزمة الإلزام تلك ال�سركات بتوريد الر�سوم امل�ستحقة لل�سندوق.
 .11ا�ستمرار ت�سيري اأعمال واأن�سطة معظم �سناديق النظافة والتح�سني
يف اأمانة العا�سمة ومعظم حمافظات اجلمهورية دون اقرتاح واإقرار
جمال�س اإداراتها للوائحها التنظيمية املو�سح فيها االإدارات واالأق�سام
الذي يتكون منها كل �سندوق واملهام وامل�سئوليات املناطة بكل اإدارة
وق�سم يف تلك ال�سناديق.
 .12ا�ستمرار اإ�سناد اأعمال التح�سيل والتوريد لر�سوم النظافة والتح�سني
اإىل اأ�سخا�س غري ملتحقني بالوظيفة العامة باملخالفة لتوجيه جمل�س
الوزراء رقم ( )60ل�سنة 2004م الذي يق�سي مبنع تكليف اأ�سخا�س
لتح�سيل اأية موارد مالية مامل يكونوا غري موظفني ر�سميني وم�ستوفني
جلميع ال�سروط القانونية.
 .13تدين االأعمال املنجزة من قبل جميع �سناديق النظافة والتح�سني
باأمانة العا�سمة وحمافظات اجلمهورية عــدا �سندوق ح�سرموت
املكال يف جمال حت�سني املدن خالل العام 2011م حيث بلغ قيمة
االأعمال املنجزة يف هذا املجال مبلغ ( )324مليون ريال وبن�سبة
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( )% 28من التقديرات املعتمدة يف موازنة تلك ال�سناديق البالغة
( )1،2مليار ريال.
 .14ا�ستمرار ال�سرف من ح�سابات �سناديق النظافة والتح�سني الأغرا�س
واأ�سخا�س وجهات ال عالقة لهم باأعمال النظافة والتح�سني ومب�سميات
خمتلفة ب�سورة غري قانونية حيث بلغ ما اأمكن الوقوف عليه من املبالغ
املن�سرفة لتلك االأغرا�س خالل العام 2011م ( )902مليون ريال.
� .15سعف الرقابة على حت�سيل اإيــرادات �سناديق النظافة والتح�سني
وعدم القيام بو�سع االأ�س�س الالزمة حل�سر وت�سنيف و�سبط م�سادر
االإيــرادات املختلفة لهذه ال�سناديق لت�سهيل متابعتها واكتمالها وفق ًا
للت�سريعات املنظمة ،االأمر الذي ترتب عليه �سياع املــوارد امل�ستحقة
لل�سناديق حيث بلغ اإجمايل االإيرادات امل�ستحقة التي مل يتم حت�سيلها
حتى 2011/12/31م مبلغ ( )1،3مليار ريال.
 .16عدم توفر مواقع منا�سبة (مقالب) يف معظم حمافظات اجلمهورية
للتخل�س من القمامة حيث يتم التخل�س منها يف معظم املقالب
باحلرق ،االأمر الذي يوؤدي اإىل تلوث البيئة واالأ�سرار ب�سحة ال�سكان
املحيطني بتلك املقالب ،ي�ساعف هذه االأ�سرار انعدام الوعي لدى
العاملني يف جمال النظافة بالتعامل املبا�سر مع القمامة وخ�سو�س ًا
تلك التي تنطوي عملية جمعها على العديد من املخاطر ب�سبب طبيعتها
مثل خملفات امل�ست�سفيات واملعامل وامل�سالخ وغريها ،وهو ما ي�ستوجب
اإلزام �سناديق النظافة والتح�سني اإتباع الطرق احلديثة للتخل�س من
القمامة وذلك بفرزها واال�ستفادة من املواد القابلة الإعادة الت�سنيع
(التدوير) ودفن البقية يف مقالب م�سممة خ�سي�س ًا لذلك.
 .17اإخفاق �سناديق �سيانة املباين والتجهيزات املدر�سية يف تنفيذ االأن�سطة
التي اأن�ساأت من اأجلها حيث مل تقم جميع تلك ال�سناديق بتنفيذ اأي
من اأعمال ال�سيانة خالل العام 2011م االأمر الذي يدعوا التاأكيد
جمدد ًا على �سرورة تنفيذ تو�سيات جمل�س النواب املتكررة ب�سرورة
اإلغاء هذه ال�سناديق واإحالة اأ�سولها وممتلكاتها اإىل ال�سلطة املحلية
باملحافظات لعدم حتقيقها اأي من االأهــداف التي اأنيطت بها وعدم
اجلدوى من بقائها.
ويف االأخــري اأود اأن اأعــرب لكم عن خال�س التقدير واالمتنان 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 واالأخوة /رئي�س واأع�ساء اللجنة املكلفة بدرا�سة
احل�سابات اخلتامية للموازنات العامة ب�سفة خا�سة على جهودهم املخل�سة
واهتمامهم اجلاد بتقارير اجلهاز عن احل�سابات اخلتامية.
وفقكم اهلل
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

تــراأ�ــس االأخ الــدكـتــور /عـبــداهلل عـبــداهلل ال�سنفي
رئي�س اجلهاز النائب االول لرئي�س املجل�س التنفيذي
وفد جهازنا اإىل االجتماع الـ 47للمجل�س التنفيذي
للمنظمة العربية لالأجهزة العليا للرقابة املالية
واملحا�سبة والذي عقد يف اململكة املغربية – مراك�س
خالل الفرتة ،2012/12/ 19-17با�ست�سافة
املجل�س االأعلى للح�سابات املغربي .وقــد نظم هذا
االجـتـمــاع لــدرا�ـســة موا�سيع تهم اأج ـهــزة الرقابة
وحماكم احل�سابات يف الدول العربية .وكذلك درا�سة
بــرامــج العمل امل�ستقبلية الـهــادفــة اإىل متكني هذه
املنظمة من مواكبة التطورات وامل�ستجدات املتعلقة
بن�ساطها ،واال�ستفادة من جتارب االأجهزة النظرية
يف الــدول املتقدمة وما ي�سدر عن املنظمة الدولية
لالأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة(االنتو�ساي)
من معايري مهنية دولية واأدلــة عمل تقنية واأنظمة
خمتارة الأف�سل املمار�سات املهنية.
وقد مت يف هذا االجتماع امل�سادقة على احل�سابني

اخلتاميني للمنظمة لعامي  2010و2011م،
واإقــرار املــوازنــة للعام 2013م ،وكــذا اعتماد
خطة تدريب مكثفة ت�ستمل على �ست دورات تتناول
موا�سيع ذات �سلة وثيقة باأعمال املنظمة وباملهام
املناطة باالأجهزة الرقابية يف الدول االأع�ساء.
كما مت يف هذا االجتماع درا�سة التقارير املقدمة من
رئي�س املجل�س التنفيذي ومن جلنة املعايري املهنية

والرقابية وجلنة تنمية القدرات املوؤ�س�سية للمنظمة٬
اإىل جانب درا�سة نتائج فريق املخطط اال�سرتاتيجي
ال ـعــام ٬ومتــويــل بع�س اأنـ�ـسـطــة املنظمة مــن قبل
املانحني ،كما عر�ست االأجهزة الرقابية يف كل من
ال�سعودية واليمن واملغرب تقاريرها حول م�ساركتها
يف اأعمال اللجان وفرق العمل املنبثقة عن املنظمة
الدولية لالأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة.

رئيس الجهاز يشارك في فعاليات اليوم العالمي
لمكافحة الفساد (التاسع من ديسمبر)
�ـ ـس ــارك االأخ ال ــدكـ ـت ــور /عـ ـب ــداهلل ع ـبــداهلل
ال�سنفي -رئي�س اجلهاز يف فعالية اليوم العاملي
ملكافحة الف�ساد التي عقدت يوم االربعاء املوافق
2012/12/12م بفندق تاج �سباأ – �سنعاء،
والـتــي نظمتها الهيئة الوطنية العليا ملكافحة
الف�ساد بالتعاون مع العديد من اجلهات املانحة،
وح�سرها االخ /يحيى الراعي – رئي�س جمل�س
النواب وممثلون عن الهيئة العليا للرقابة على
املناق�سات والربنامج االمنائي لـالأمم املتحدة
والوكالة االملانية للتعاون الدويل والبنك الدويل.
حيث األقى االخ/رئي�س اجلهاز كلمة نوه فيها اإىل
اأهمية هذه املنا�سبة وما تعنيه انطالق ًا من اأهمية
الــدور الرقابي الــذي يقوم به اجلهاز يف حماية

املال العام واملمتلكات العامة وتطوير االأداء املايل
واملحا�سبي يف اليمن وكذا دوره اأي�س ًا يف امل�ساهمة
مبكافحة الف�ساد وتعزيز نظام امل�ساءلة العامة،
وحر�س اجلهاز على تطوير العالقة والتن�سيق
والتكامل مع منظومة امل�ساءلة ومكافحة الف�ساد
التي تعنى بحماية املال العام و�سرورة ا�ستمرارية
تلك العالقة.
ك ـمــا األ ـق ـيــت ال ـعــديــد م ــن ال ـك ـل ـمــات م ــن قبل
احلا�سرين اكدت جميعها على �سرورة مكافحة
الف�ساد وتعزيز مبداأ ال�سفافية وامل�ساءلة العامة
واهمتها يف حماية االأموال واملمتلكات العام.
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المركزي للرقابة والمحاسبة أمام مجلس الشورى
وفعاليات
الجهاز
أنشطة
مداخلة

رئيس الجهاز يشارك في االجتماع ال� 47للمجلس التنفيذي
للمنظمة العربية لالجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة
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أنشطة وفعاليات

نحو تطوير األداء في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة

عقد اللقاء الخاص بعرض التصور حول الدليل
اإلرشادي لنظام المقابالت السنوية

يف اإطار ن�ساط نظام املقابالت ال�سنوية مع املوظفني
لتطوير االداء املمول من برنامج احلكم الر�سيد اإنعقد
بتاريخ � 30سبتمرب 2012م اللقاء اخلا�س بعر�س
الت�سور حــول الدليل االر� ـســادي لنظام املقابالت
ال�سنوية لتطوير االداء ،وح�سر االخ الدكتور/رئي�س
اجلهاز واالخوة رئي�س واع�ساء فريق الكفاءة املعني
بدعم تطبيق نظام املـقــابــالت ال�سنوية واالخــت/
�سو�سن الرفاعي – اخلبرية اال�سا�سية يف م�سروع
تطبيق النظام باجلهاز ،واالخ /فائز ال�سنوي –
خبري مهارات االت�سال والتوا�سل ،واالخت /ن�سرين
فارع من برنامج احلكم الر�سيد.
ويف هــذا اللقاء ا�ستعر�ست اخلبرية مراحل مهمتها
وكــذا �سرح موجز ملكونات واق�سام الدليل االر�سادي
الذي يتكون من خم�سة اجزاء ا�سا�سية هي:
اجلزء االأول :والذي يحوي املقدمة وخلفية عامة ثم
االإطار القانوين للمقابالت ال�سنوية.
ياتي بعدها عالقة مقابالت تطوير االأداء بتحقيق
االأهداف االإ�سرتاتيجية للجهاز.
اجل ــزء ال ـثــاين :والـــذي يـحـتــوي عــل تـعــريــف نظام
املقابالت ال�سنوية لتطوير االأداء ثم ينتقل اإىل مقارنة
بني مقابالت تطوير االأداء والتقييم الف�سلي وال�سنوي
يف اجلهاز.
ثم تاأتي اأهــداف نظام املقابالت ال�سنوية لتطوير
االأداء ،يليها نطاق تطبيق نظام املقابالت ال�سنوية

لتطوير االأداء.
ويف اجلزء الثالث :الذي يعر�س املبادئ الرئي�سية،
و�سلوكيات وقــواعــد مقابالت تطوير االأداء والــذي
يحتوي على:
مبداأ ال�سرية والتعريف بحقوق وواجبات كل طرف
والتوا�سل واحلوار امل�سموح به واإيجاد نقاط االإتفاق
ومعاجلة نقاط اخلالف والتعامل مع اخلالف الكلي
والوقت املتاح للمقابلة.
ثــم ي ـاأتــي اجل ــزء الــرابــع :وال ــذي يـحـتــوي مكونات
املقابالت ال�سنوية ومراحلها وهي:
•االأهـ ــداف املهنية واأدواتـ ـه ــا واآل ـيــة تنفيذها
وجدولها الزمني.
•اأهداف بناء القدرات وتطوير االأداء.
•اأهداف تطوير بيئة العمل.
مراحل واآلية اإجراء مقابالت تطوير االأداء واأدواتها:
•مرحلة االإعداد.
•مرحلة اإجراء املقابلة:
•مراجعة االداء للعام الفائت.
•مرحلة التخطيط لكل مكون .
• توقيع االإتفاق من الطرفني.
اجل ــزء اخلــام ـ�ــس :يت�سمن االإجـ ـ ــراءات الالحقة
للمقابالت ال�سنوية:
كيف ت�ستخدم نتائج املقابالت من قبل كل طرف.
مرحلة املراجعة الن�سف �سنوية.

كما قدمت اخلبرية ملخ�س ًا الأهم العوائق املتوقعة
لتحقيق اأهــداف نظام املقابالت ال�سنوية و احللول
املقرتحة ،تال العر�س فتح باب النقا�س حول الت�سور
والــذي ا�ستهله االأخ الدكتور رئي�س اجلهاز بالتاأكيد
على اأهمية حت�سني التوا�سل واالت�سال بني املوظف
ومديره ،ونتائج هذا التح�سني يف اأداء العمل بكفاءة
وفاعلية يف املرحلة القادمة والتي ت�سهد تغيري ًا كبري ًا
يف البيئة املحيطة عام ًة ويف بيئة عمل اجلهاز الرقابي
ب�سكل خا�س ،كما عرب عن ثقته ب ـاأن تطبيق نظام
املقابالت ال�سنوية �ستكون من العوامل امل�ساعدة
لتحقيق الر�سا الوظيفي للموظف مما ي ـوؤدي اىل
تطوير اأدائ ــه وبالتايل تطوير اأداء اجلـهــاز ،واأكــد
على اأهمية خلق بيئة عمل فاعلة وحديثه تواكب علم
االدارة احلديث حيث ي�سارك املوظف مديره يف و�سع
املهام و االهداف وال�سعي بتكامل لتحقيقها.
وقد اأُثرى اللقاء من خالل امل�ساركات الفاعلة الع�ساء
الفريق ،ومت ر�سد املالحظات الهامة ليتم ا�سافتها يف
الدليل وتعديله ليتنا�سب مع املالحظات املقدمة منهم.
اختتم اللقاء بتمنيات اجلميع للخبرية بالتوفيق يف
تنفيذ مهمتها لنجاح امل�سروع والتاأكيد على االلتزام
من قبل اجلهاز لتنفيذ االأن�سطة املخططة بالكفاءة
والفاعلية ومبا يحقق الهدف اال�سا�سي من امل�سروع.

مشاركة الجهاز في مؤتمر متابعة حول «المشتريات
العامة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
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�سارك االأخ حممد حامد دغي�س وكيل اجلهاز
لقطاع ال�سئون املالية و االإدارية و الفنية يف موؤمتر
متابعة حول « امل�سرتيات العامة يف منطقة ال�سرق
االأو�ـســط و�سمال اإفريقيا الــذي انعقد يف تون�س
خــالل ال ـفــرتة مــن 2012/12/12-10م
وذل ــك بــدعــوة مــن البنك الـــدويل .وقــد ناق�س
املـوؤمتــر على مــدى ثالثة اأيــام عــدد من املحاور
اأه ـم ـهــا اإي ـجــاد اآل ـيــات لتحقيق ال ـ� ـســراكــة بني
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القطاعني اخلا�س والعام وبناء القدرات والنظام
االلكرتوين الرقابي للم�سرتيات.وذلك ا�ستكماال
ملا مت مناق�سته يف موؤمتر عمان الــذي عقد يف
يونيو 2012م الــذي التزم فيه البنك الدويل
بــدعــم بــرامــج االإ� ـســالح يف قـطــاع امل�سرتيات
احلكومية ملواجهة التحديات وت�سجيع ال�سفافية
و احلكم الر�سيد با�ستخدام و�سائل التكنولوجيا
احلديثة و�سوال اىل حتقيق الفاعلية املن�سودة

و�سبط االإنفاق العام  .ويركز نهج البنك الدويل
يف االإ�سالحات على املحاور التالية:
 )1و�سع �سيا�سة م�سرتيات مالئمة،
 )2تر�سيخ اإطار العمل املوؤ�س�سي ال�سحيح،
 )3و�سع اإر�سادات اإجرائية جيدة،
� )4سمان تــو ّفــر ال ـقــدرات املطلوبة يف جمال
امل�سرتيات.

انعقد املوؤمتر يف مدينة عمان – اململكة االردنية
الها�سمية خالل الفرتة  7-5يونيو2012م حتت
�سعار (نحو حاكمية اف�سل واداء اف�سل للقطاع
العام يف منطقة ال�سرق االو�سط و�سمال افريقيا:
تنظيم ج ـهــود ا� ـســالح املـ�ـســرتيــات احلكومية
االقليمية) ،وبحكم م�ساركتي يف املوؤمتر ممثال
عن جهازنا ..والأهمية ادبيات وخمرجات املوؤمتر
راأي ــت عــر�ــس جــانــب منها يف هــذه االطــاللــة..
تعميما للفائدة لقراء جملة الرقابة.

الهـــــــــــــــداف:
•ت�سجيع وزيادة التعاون االقليمي.
•التو�سل اىل فهم اأف�سل بــني اإدارة القطاع
العام ،ال�سيا�سات احلكومية واخلدمية وانظمة
التوريدات العامة يف ت�سجيع احلكم الر�سيد،
تعزيز امل�ساءلة االجتماعية وت�سجيع املواطنني
على امل�ساركة.
•التعرف على التحديات الراهنة والتحديات
امل�ستقبلية.
•تقييم احتياجات تطوير القدرات مبا يف ذلك
دور امل�ساعدة الفنية الدولية.
فعاليـــــــات املوؤمتر:

� ـســارك يف امل ـوؤمتــر الـعــديــد مــن املخت�سني من
جميع الــدول العربية ومــن اجلـهــات احلكومية
ذات العالقة باأعمال امل�سرتيات واملناق�سات
والتوريدات ،ومن بع�س الدول ح�سر ممثلون عن
القطاع اخلا�س وموؤ�س�سات املجتمع املدين بح�سب
و�سع كل بلد.
� ـســارت الـفـعــالـيــات بح�سب الــربنــامــج املـعــدل
للفعاليات ورغم التعديل للربنامج اال اأن االمور
اجلوهرية وم�سامني املحاور والوقت مل تختلف،
واختلفت فقط بع�س اجلوانب ال�سكلية والتعبريات
اللغوية دون االإخالل باملفاهيم واملعنى فعلى �سبيل
املـثــال :كــان �سعار املـوؤمتــر بـعـنــوان :الـتــوريــدات
العامة ملنطقة ال�سرق االو�سط و�سمال اأفريقيا مت
تعديله لي�سبح نحو حاكمية اف�سل للقطاع العام

اعداد /حممد حامد دغي�س
وكيل اجلهاز لقطاع ال�سئون املالية
واالإدارية والفنية

التفاعل واحلما�س والع�سف الذهني لدى
يف منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال افريقيا :تنظيم
امل�ساركني من اأجــل حتقيق اأق�سى فائدة
جهود اإ�سالح امل�سرتيات احلكومية االقليمية.
وتبادل جيد للخربات واملمار�سات والتجارب
وكانت اجلل�سة االفتتاحية بعنوان :التوريدات
العامة – التحديات وت�سورات عامة من اقليم وقد متثلت حماور املوؤمتر باالآتي:
ال ـ� ـســرق االو� ـســط و� ـس ـمــال افــريـقـيــا وا�سبحت احلوكمة( :امل�سرتيات احلكومية واحلاكمية:.
بعد التعديل (حتــديــث امل�سرتيات احلكومية ،مت تناول اأثر عمليات ال�سراء والتوريد وعالقاتها
التحديات واالفــاق يف منطقة ال�سرق االو�سط باحلكم الر�سيد واالهداف ال�سيا�سية مثل العدالة
و�سمال افريقيا).
االجتماعية – والتنمية املجتمعية ،وانعكا�سات
وقد ت�سمن الربنامج:
اإ�سالح وتنظيم وتطوير (عمليات ،ممار�سات،
•حما�سرات عامة تفاعليه.
مـهــام ،اإجـ ــراءات) القيام بـاأعـمــال امل�سرتيات
•عرو�س قطرية خلــرباء ومتخ�س�سني عن وال ـتــوريــدات ومــا ميكن اأن ت�سيفه ا�ستخدام
جتــارب وممــار�ـســات وخ ــربات يف جمــاالت ا�ساليب وطرق التقنية الفنية احلديثة يف عمليات
ال�سراء والتوريد واال�سالحات والتطورات .ال�سراء وممــار�ـســات الـتــوريــدات باالإ�سافة اىل
•مناق�سات ومــداخــالت وطــرح ا�سئلة على حت�سني وتـطــويــر وتـعــديــل املـنـظــومــة القانونية
امل ـحــا� ـســر الــرئ ـي ـ�ــس وم ـقــدمــي ال ـعــرو�ــس والنظم الر�سمية والت�سريعات ب�سكل عــام لكل
القطرية من اخلرباء وامل�ساركني.
بلد واخلا�سة بامل�سرتيات واعـمــال املناق�سات
•تقوم كل جمموعة على الطاولة ومب�ساعدة واملــزايــدات بـ�ـســورة خا�سة واإزالـ ــة التعار�س
املـيـ�ـســر بــر�ـســد الـتـحــديــات وا�ستخال�س واالزدواج واإبــراز جوانب التكامل والتعاون بني
الدرو�س امل�ستفادة من كل ما �سبق طرحه يف خمتلف االطراف ذات العالقة مبا يح�سن االداء
اجلل�سة كاملة واقرتاح احللول للتغلب على ويحد من الف�ساد ويدفع بالتنمية من اجل تعزيز
املعوقات وهذا الدمج املفيد اأوجد �سيئا من احلكم الر�سيد ويــوفــر لــه مقوماته مــن نزاهة
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المركزي للرقابة والمحاسبة أمام مجلس الشورى
الجهاز
مداخلة
وفعاليات
أنشطة

اطاللة على مؤتمر تنظيم جهود اصالح المشتريات
الحكومية االقليمية
في منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا
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أنشطة وفعاليات

و�سفافية وحتديد امل�سئولية وعدالة �سبط وتطبيق
مبداأ الثواب والعقاب يف كل جوانب االداء ومنها
امل�سرتيات احلكومية.
امل�سرتيات احلكومية وامل�ساءلة الجتماعية:

كــان مــن ابــرز موا�سيع املـحــور الـثــاين واكرثها
اثارة الهتمام معظم امل�ساركني مو�سوع -:تعزيز
التفاعل بني الدولة واملواطنني من خالل دور اكرب
ملنظمات املجتمع املــدين يف امل�ساركة يف حت�سني
اأداء واإدارة التوريدات العامة وامل�ساركة يف ا�سالح
او�ساع هيئات ووحدات امل�سرتيات احلكومية.
املــ�ــســرتيــات احلــكــومــيــة وتــقــدمي اخلــدمــات:
النتائج والداء:

ركــز هــذا املحور على مداخل رئي�سة لتح�سني
االأداء الـعــام واال� ـســالح يف وحــدات امل�سرتيات
احلكومية يتمثل اهمها يف:
•اإ�سالح امل�سرتيات.
•وا�سالح وحت�سني اإجراءات اإدارة العقود.
•حت�سني تقدمي واأداء اخلدمات احلكومية.
•حت�سني تنفيذ املوازنة العامة للدولة.
وذلك بغر�س التو�سل اأو الو�سول اىل ممار�سات
اأف�سل للم�سرتيات وتعزيز بناء قدرات ومهارات
تنفيذ امل�سرتيات امل�ستدامة واإدخ ــال و�سائط
وان ـظ ـمــة واإجـ ـ ـ ــراءات امل ـ� ـســرتيــات احلـكــومـيــة
االإل ـكــرتون ـيــة وا� ـس ـت ـخــدام ـهــا لـتـطــويــر اع ـمــال
امل�سرتيات احلكومية وا�سالحها.
امل�سرتيات احلكومية وم�ساركة القطاع اخلا�س:
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من منطلق اعتبار اأن امل�سرتيات العامة �سبيل لتوفري
وتعزيز بيئة مواتية لالأعمال وتوفري فر�س العمل
وخلق ا�سواق وذلك من خالل اقامة التعاون وال�سراكة
بني القطاع العام والقطاع اخلا�س يف خطط التنمية
وبراجمها وتوفري متطلبات التنفيذ لها.
وه ــذا يتطلب تـكــامــل ج ـهــود واجــ ــراءات اأداء
وحدات امل�سرتيات يف االإدارة العامة مع وحدات
وج ـهــات التمويل احلـكــومــي يف االدارة املالية
العامة والقطاع اخلا�س (بنوك متويل وا�ستثمار
 موردين و�سركاء تنمية) وال تقت�سر على ماكان عليه الو�سع التقليدي يف بع�س البلدان وال
تنح�سر ال�سراكة بني القطاع العام واخلا�س
على �سراء املوجودات من القطاع اخلا�س وح�سب
وامنا يتعدى ذلك اىل �سراء اخلدمات وفق عقود
ت�سغيل تتم بني هيئة عامة و�سركة خا�سة تقدم
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مبوجبه ال�سركة اخلا�سة وتتعهد بتوفري خدمة جمــاالت تطوير اعمال ال�سراء والتوريد وجناح
عامة اأو خدمات متعددة مثل:
برامج التنمية يف اقطارهم.
•درا�سات وت�ساميم.
اجلل�سة العامة اخلتامية:
•التمويل.
مت فيها عر�س خــرائــط الطريق ومتــريــن ترتيب
•تنفيذ اعمال البناء.
االأولويات التي اعدت من قبل املجموعات الوطنية
•ال�سيانة والرتميم والنظافة.
(امل�ساركني من كل بلد)والتي كانت او اعتربت
•ت�سغيل من�ساأة ،بنية حتتية ،مرفق معني.
كثمرة وحم�سلة نهائية لكل فعاليات املوؤمتر وما
امل�سرتيات احلكومية وتنمية القدرات:
تو�سلت اليه املجموعات من مقرتحات خلارطة
مت ا�ستعرا�س اجلوانب التالية ب�سورة موجزه :طريق لتطوير اإجــراءات وو�سائل عمليات ال�سراء
•و�سائل بناء القدرات وامكاناتها ومتطلبات البناء .واأعـمــال امل�سرتيات والـتــوريــدات وترتيب اولويات
•التحديات والعوائق التي تواجه وتعرت�س بناء االإ�سالحات الأنظمة املقاوالت وامل�سرتيات احلكومية
مهارات مديري وم�سئويل التوريدات العامة .بح�سب ظروف وامكانات كل دولة م�سرت�سدين بكل
•�سياغة ا�سرتاتيجيات بناء الـقــدرات على ما دار وطــرح يف املوؤمتر من فعاليات وما اطلعوا
امل�ستوى الوطني وا�سراك كافة ال�سركاء .عليه من ادبيات ومقرتحات وما تبادلوه من خربات
كـمــا ت�ستهدف تـطــويــر وا� ـســالح نـظــم الـ�ـســراء اإ�سافة اىل ما ا�سفرت عنه املناق�سات واحلوارات
والتوريد ،بــدءا من مراجعة املنظومة القانونية املختلفة على مدى االيام الثالثة اىل جانب ما يتمتع
وازاله التعار�س واالزدواج وايجاد مداخل للتكامل به كل امل�ساركني من مهارات وخربات علمية وعملية
يف االإداء بني الوحدات احلكومية وبع�سها وبينها
كان للمي�سرين من خرباء وخمت�سي البنك الدويل
وبــني القطاع اخلا�س الوطني وبينها وبــني دول
دور يف اجناح جهود املجموعات.
و�سركات وهيئات دولية اقليمية اأو عاملية ومرورا
مثل كل جمموعة احد اع�سائها يف العر�س ورغم
بالتدريب والتاأهيل للكوادر الوطنية يف احلكومة
والقطاع اخلا�س واإيجاد بيئة مهنية عالية لكل �سيق الــوقــت الــذي اعـطــي للمجموعات الوطنية
ً
�سواءا كان لالإعداد او للعر�س والنقا�س اإال ان هذه
من يعمل يف جماالت ال�سراء والتوريدات وانتهاء
بالرقابة والتقييم واال�ستفادة من نتائج التغذية اخلـطــوة كانت موفقة ورائـعــة وعميقة النفع لكل
العك�سية للمراجعة يف عمليات البناء والتطوير .امل�ساركني لرثائها املفاهيمي واملعريف وتنوع االفكار
والتجارب ولو ان معظم املجموعات كانت وكاأنها
جل�سة جمموعة العمل الوطنية:
مت تكوين جمموعات قطرية مع مي�سر لكل جمموعة يف حالة دفاع عن انظمتها او جتميل جمتمعاتها ،
ً
خ�سو�سا واأن ما
بهدف مناق�سة او�ساع عمليات ال�سراء والتوريد ومع ذلك مل ينق�س من فائدتها
وتنظيم امل�سرتيات واملناق�سات وت�سخي�س الو�سع بعدها من فعاليات عزز الفائدة واوحى باجلدية يف
الراهن يف �سوء ما طرح يف الفعاليات ال�سابقة �سدق التوجه االإ�سالحي باجتاهات مكافحة الف�ساد
ور�سد التحديات اأو التهديدات واملخاطر واإي�ساح والعزم التطويري الإقامة احلاكمية الر�سيدة وحتقيق
الفر�س وحل مترين ترتيب االلويات الــذي وزع تنمية جمتمعية �ساملة يف جمتمعات امل�ساركني ودعم
على امل�ساركني من �سمن اأدبيات املوؤمتر واقرتاح �سعوب وحكومات دول املنطقة لتجاوز حاالت تباطوؤ
احلـلــول ور�ـســم خــارطــة طريق مقرتحة لتطوير معدالت النمو وتعرث التنمية نتيجة الف�ساد و�سوء
عمليات امل�سرتيات والتوريدات مبا يخدم اهداف االإدارة لـلـمــوارد والنفقات وغــريهــا مــن العوائق
التنمية املجتمعية يف كل بلد يتعاون يف ذلك كل والعقبات التي متثل حتديات لدول و�سعوب املنطقة.
من املنفذين ر�سميا واجهزة الرقابة ومنظمات واأخري ًا ت�سمن الربنامج قيام امل�ساركون بتقييم
املجتمع املدين وكل االطراف الفاعلة م�ستفيدين فعاليات املوؤمتر باالإ�سافة اىل القيام بامل�ساورات
مــن جتاربهم وجت ــارب غــريهــم اقليميا ودولـيــا واملراجعات ل�سيا�سات امل�سرتيات التي ينتهجها
مبا يف ذلك اال�ستفادة من دعم وم�ساندة البنك البنك الــدويل يف �سورة تغذية راجعة ملخرجات
الدويل واملا نحني وتقييم جهود البنك الدويل يف عمليات وفعاليات املوؤمتر.

بح�سور االأخ الدكتور رئي�س اجلهاز و االأخــوة
رئي�س واأع�ساء فريق الكفاءة  -املعني بدعم
تطبيق نـظــام امل ـقــابــالت الـ�ـسـنــويــة ،وح�سور
اال�ستاذة �سو�سن الرفاعي اخلبرية اال�سا�سية يف
م�سروع تطبيق النظام باجلهاز  ،واال�ستاذ فائز
ال�سنوي خبري مـهــارات التوا�سل واالت�سال،
ومــن جانب برنامج احلكم الر�سيد ح�سرت
االأ�ستاذة ن�سرين فازع  ،مت يف يوم االحد املوافق
� 30سبتمرب 2012م ،تنفيذ اللقاء اخلا�س
بعر�س ت�سور اال�ستاذة اخلبرية حــول الدليل
االإر� ـســادي لنظام املقابالت ال�سنوية لتطوير
االأداء ،حيث افتتح اللقاء اال�ستاذ احمد قائد
ال�سيباين  -مدير عام االدارة العامة للتعاون
الفني -بالرتحيب باحلا�سرين وتقدمي نبذه
خمت�سرة عن مهمة اخلبريين  ،وتقدمي �سرح
موجز للم�سروع ،وقــرار االأخ الدكتور رئي�س
اجلـهــاز بتاريخ  3مــار�ــس 2012م رقــم 8
ل�سنة 2012م ،ب�ساأن العمل بنظام املقابالت
ال�سنوية مع املوظفني لتطوير اأداء اجلهاز ..
تلى ذلــك عــر�ــس اال�ـسـتــاذة �سو�سن الرفاعي
ت�سور تناول �سرح ملراحل مهمة اخلبرية حيث
وزعت مهمتها على �سبعة مراحل  ،وكذلك �سرح
موجز ملكونات واأق�سام الدليل االر�سادي ،الذي
يتكون خم�سة اجزاء ا�سا�سية كالتايل:
•اجلزء االأول :مقدمة
» خلفية عامة
» االإطار القانوين للمقابالت ال�سنوية
» عــالقــة مقابالت تطوير االأداء بتحقيق
االأهداف االإ�سرتاتيجية للجهاز
•اجلــزء الـثــاين :نظام املقابالت ال�سنوية
لتطوير االأداء:

» التعريف
» الفرق بني مقابالت تطوير االأداء والتقييم
الف�سلي و ال�سنوي يف اجلهاز
» اأهــداف نظام املقابالت ال�سنوية لتطوير
االأداء.
» نـطــاق تطبيق نـظــام املـقـبــالت ال�سنوية
لتطوير االأداء
•اجلزء الثالث :املبادئ الرئي�سية:
�سلوكيات وقواعد مقابالت تطوير االأداء والذي
يحتوي على:
» مبداأ ال�سرية
» التعريف بحقوق وواجبات كل طرف
» التوا�سل واحلوار امل�سموح به
» اإيجاد نقاط االإتفاق
» معاجلة نقاط اخلالف
» التعامل مع اخلالف الكلي
» الوقت املتاح للمقابله
•اجلزء الرابع :مكونات املقابالت ال�سنوية
ومراحلها:
» مكونات املقابالت ال�سنوية لتطوير االأداء
» االأهــداف املهنية واأدواتـهــا واآلية تنفيذها
وجدولها الزمني
» اأهداف بناء القدرات وتطوير االأداء
» اأهداف تطوير بيئة العمل
•مراحل واآلية اإجراء مقابالت تطوير االأداء
واأدواتها:
» مرحلة االإعداد
» مرحلة اإجراء املقابلة
» مراجعة االداء للعام الفائت
» مرحلة التخطيط لكل مكون
» توقيع االإتفاق من الطرفني

•اجل ــزء اخل ــامـ ـ� ــس:االإج ــراءات الالحقة
باملقابالت ال�سنوية:
» كيف ت�ستخدم نتائج املقابالت من قبل كل
طرف .
» مرحلة املراجعة الن�سف �سنوية
هذا وقد قدمت اال�ستاذة �سو�سن ملخ�س الأهم
العوائق املتوقعة لتحقيق اأهداف نظام املقابالت
ال�سنوية و احللول املقرتحة..
تــال العر�س فتح بــاب النقا�س حــول الت�سور
والذي ا�ستهله االأخ الدكتور رئي�س اجلهاز حيث
اأكد على اأهمية حت�سني التوا�سل واالت�سال بني
املوظف ومديره  ،ونتائج هذا التح�سني يف اأداء
العمل بكفاءة وفاعلية يف املرحلة القادمة والتي
ت�سهد تغيري كبري يف البيئة املحيطة عام ًة ويف
بيئة عمل اجلهاز الرقابي ب�سكل خا�س  ،كما
عرب عن ثقته باأن تطبيق نظام املقابالت ال�سنوية
�ستكون من العوامل امل�ساعدة لتحقيق الر�سا
الوظيفي للموظف مما يـوؤدي اىل تطوير اأدائه
وبالتايل تطوير اأداء اجلهاز  ،واأكد على اأهمية
خلق بيئة عمل فاعلة و حديثه تواكب علم االدارة
احلديث حيث ي�سارك املوظف مديره يف و�سع
املهام و االهداف وال�سعي بتكامل لتحقيقها..
ه ــذا وق ــد اث ــرى ال ـل ـقــاء م ـ� ـســاركــات اعـ�ـســاء
الفريق الفاعلة و مت ر�سد املالحظات الهامة
ليتم ا�سافتها يف الدليل وتعديله ليتنا�سب مع
املالحظات املقدمة منهم.
اختتم اللقاء بتمنيات اجلميع للخبرية بالتوفيق
يف تنفيذ مهتمها لنجاح املـ�ـســروع والتاأكيد
على االلتزام من قبل اجلهاز لتنفيذ االأن�سطة
املخططة بالكفاءة والفاعلية ومبا يحقق الهدف
اال�سا�سي من امل�سروع.
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اللقاء الخاص بعرض تصور حول الدليل اإلرشادي لنظام
المقابالت السنوية لتطوير األداء
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منظمات وأجهزة رقابية

ديوان المحاسبة
بالجمهورية التركية
عر�ض:حممد �سفيان عبده
الإدارة العامة للتعـ ـ ـ ــاون الفني

نبذة تاريخية
تاأ�س�س دي ــوان املحا�سبة باجلمهورية الرتكية
مبوجب الأمر العايل ال�سادر من �سمو ال�سلطان
عزيز الأول �سنة  ،1862ويف عــام 1876م
مت اإن�ساء ديــوان احل�سابات الرتكية ()TCA
مبوجب املر�سوم الإمرباطوري من ال�سلطان عزيز
الأول ويف عام 1876م اأ�سبح الديوان موؤ�س�سة
د�ستورية طبقا لأول د�ستور عثماين بعد تاأ�سي�س
اجلمهورية الرتكية.
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ومبوجب ذلك الد�ستور وقانون الديوان ()TCA
اأ �سبح الديوان هو اجلهة املخت�سة بالتدقيق با�سم
اجلمعية الوطنية الكربى (الربملان الرتكي) عن
الإيـ ــرادات والنفقات وعلى املمتلكات اخلا�سة
باملكاتب احلكومية العامة واملــوازنــات امللحقة،
وي ـقــوم بـتــدقـيــق حـ�ـســابــات ال ـق ـطــاعــات الـعــامــة
باجلهات احلكومية املركزية واملحلية.
والخت�سا�س القانوين الديوان هو اإجراء رقابة
املطابقة على اأ�سا�س الدرا�سة والتدقيق بن�سبة
 100%للمعامالت وجميع امل�ستندات والوثائق

يف العام1996م اأع ـطــت دي ــوان احل�سابات
الرتكية مهمة التحقق من مدى ا�ستخدام اجلهات
احلكومية التي تقع حتت نطاق �سلطاتها للموارد
مبا يحقق القت�سادية والكفاءة والفعالية.

مميزات الديوان
وخصائصه

ديوان املحا�سبة الرتكي هو اجلهاز الأعلى للرقابة
امل ـوؤهــل ك�سلطة ق�سائية ل يخ�سع لـالإ�ـســراف
الإداري اأو ال�سيا�سي من اأي جهة اأخرى.
وكونه جهة م�ستقلة عن ال�سلطات احلكومية الثالث
(التنفيذية ،الت�سريعية ،والق�سائية) وله كامل احلرية
وال�سالحية يف تقرير ما هي احل�سابات واملو�سوعات
التي يتوجب اأن ينظر فيها وكيف ومتى يتم النظر فيها،
بالإ�سافة اإىل حتديد ما اإذا كان الأمــر يحق للديوان
اإ�ـســدار تقارير ب�ساأنها اإىل الربملان وبنا ًء عليه فاأن
تخطيط عملية املراجعة تتم ً
وفقا لعرو�س املراجعني.
كما يتطلب اأداء العمل الرقابي التوا�سل مبا�سرة مع
الــوزارات واملجال�س واملكاتب احلكومية واملحا�سبني
وغريهم من امل�سئولني املخت�سني اإ�سافة اإىل اأنه
يتطلب الرجوع اإىل اأي درا�سات اأو دفاتر اأو �سجالت
اأو اأي وثائق قد تكون داعمة لعملية املراجعة.
ووفقا لذلك ،جميع العاملني املنت�سبني اإىل ديــوان
احلـ�ـســابــات الــرتكـيــة يتمتعون بــاحلـ�ـســانــة املالية
والإداري ـ ـ ــة ال ــالزم ــة ال ـتــي متـكـنـهــم مــن ممــار�ـســة
واجباتهم بال�سورة التي ينبغي اأن تكون عليه ...مثال
رئي�س الديوان ل ميكن عزله من من�سبه قبل اكتمال
الفرتة املقررة �سبع �سنوات اأو قبل بلوغه �سن اخلام�سة
وال�ستني وباملثل بالن�سبة لبقية اأع�ساء الديوان ل ميكن
اإحالتهم للتقاعد قبل �سن الـ  65اأو حرمانهم من
اأجورهم وغريها من احلقوق ،اإل يف احلالت املحددة
�سراحة يف القانون .ويف كل احلالت ،ل ميكن اإنهاء
خدماتهم اأو حرمانهم من اأجــورهــم اأو غريها من
احلقوق يف اأي من مكونات الديوان.
ي ـقــوم ال ــدي ــوان يف اإجنـ ــاز اأع ـمــالــه يف عملية
التدقيق بحيث يكون املنتج النهائي يف الأخــري
هو وثيقة قانونية حتدد امل�سئولني عن طبيعة تلك
الت�سرفات ونتائجها اأما املخرجات الأخرى هي
التقارير التي توجه اإىل الربملان.

يف الإدارات العامة وبنيتها التحتية وفقا لإدارة
املالية العامة مبــا يحقق ا�ستخدامها مــن قبل
اجلمعية الوطنية الرتكية (الربملان) وفقا للقانون
وعمليات التدقيق طبقا ملعايري املراجعة الدولية.
حتقيق رقابة فعالة على الأموال العامة مبا يكفل
حماية و�سمان ا�ستخدامها ال�ستخدام الأمثل
وال ـت ـاأكــد مــن مــدى حتقيق اخلـطــط والــربامــج
لأهدافها وبلوغ غاياتها.

أنواع الرقابة التي
يمارسها الديوان

يبا�سر الــديــوان يف هــذا امل ـجــال الــرقــابــة على
ا� ـس ـت ـخــدام املـــال ال ـعــام عـلــى اأ� ـســا�ــس معايري
القت�ساد والكفاية والفعالية (مــدى ا�ستغالل
الطاقة الإنتاجية ،مراقبة تكاليف الإنتاج ،مراقبة
الكفاية الإنتاجية يف م�ستلزمات الإنـتــاج ،مدى
حتقيق اأهداف الإنتاج ال�سلعي واإنتاج اخلدمات
كما ونوعا ،مدى تنفيذ امل�سروعات ال�ستثمارية
بالتكلفة املقدرة وطبقا للتوقيت الزمني لها وعلى
الوجه املحدد يف اخلطة ،متابعة وتقومي القرو�س
وامل ـنــح ،مــدى جنــاح اخلـطــة يف اإقــامــة الـتــوازن
القت�سادي يف القطاعات املختلفة ،وب�سفة عامة
متابعة مدى تنفيذ اأهداف اخلطة).

ميار�س الديوان ثالثة اأنواع من الرقابة وهي ما
يطلق عليها الرقابة ال�ساملة وتتمثل فيما يلي:
•الــرقــابــة املــال ـيــة (بـ�ـسـقـيـهــا املـحــا�ـسـبــي (ج) في مجال الرقابة القانونية
على الــقــرارات الــصــادرة في
والقانوين).
•الرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذا خلطة .شأن المخالفات المالية:
•يقوم الديوان بفح�س القرارات ال�سادرة
•الرقابة القانونية على القرارات ال�سادرة
مــن اجل ـهــات اخلــا�ـسـعــة لــرقــابـتــه بـ�ـسـاأن
ب�ساأن املخالفات املالية.
املخالفات املالية التي تقع بها للتاأكد من
اتخاذ الإجـــراءات املنا�سبة ب�ساأنها ،وان
اختصاصات الديوان في
امل�سئولية عنها قد حددت ،ومتت حما�سبة
الرقابة التي يمارسها
امل�سئولني عــن ارتـكــابـهــا ،ويتعني مــوافــاة
( أ ) في مجال الرقابة المالية:
الديوان بالقرارات امل�سار اليها خالل 30
الرقابة املالية يف �سقها املحا�سبي وتتمثل اأهم
يــوم من تاريخ �سدورها م�سحوبة بكافة
حماورها فيما يلي:
اأوراق املو�سوع ولرئي�س الديوان ما ياأتي-:
•فح�س الدفاتر وال�سجالت وامل�ستندات.
•اأن يطلب من اجلهة املخت�سة الإحالة اإىل
•التثبت من اللتزام بتطبيق اأحكام القوانني
املحكمة التاأديبية.
والقرارات واللوائح و�سالمة اإثبات وتوجيه
•اأن يطلب اإىل اجلهة الإدارية م�سدرة القرار يف
العمليات املالية ب�سكل �سليم مبا يتفق مع
�ساأن املخالفة املالية اإعادة النظر يف قرارها.
الأ�سول واملبادئ املحا�سبية.
•اأن يطعن يف القرارات اأو الأحكام ال�سادرة
•مراجعة القوائم املالية واحل�سابات اخلتامية
من جهات التاأديب يف �ساأن املخالفة املالية.
للجهات اخلا�سعة للرقابة.
الرقابة املالية يف �سقها القانوين وتتمثل اأهم
الجهـــات الخاضعة
حماورها فيما يلي:
لرقابة الديوان
مــراجـعــة الـ ـق ــرارات اخلــا�ـســة ب�سئون العاملني
فيما يتعلق ب�سحة التعيينات واملرتبات والأجــور يبا�سر الديوان اخت�سا�ساته وفقا للقانون بالن�سبة
والــرتقـيــات وال ـعــالوات وبــدل ال�سفر وم�ساريف للجهات التالية:
•وحدات اجلهاز الإداري ووحدات الإدارة املحلية.
النتقال واحلوافز والبدلت واملزايا العينية والنقدية
•الهيئات العامة واملوؤ�س�سات العامة وهيئات
وما يف حكمها للتثبت من مطابقتها للموازنة العامة
والقوانني واللوائح والقرارات املعمول بها.
القطاع العام و�سركاته واملن�ساآت واجلمعيات
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ديوان الحسابات بالجمهورية التركية

الداعمة لها ،وال�سجالت ،والبيانات املالية .كما
(ب) في مجــــال تنفيذ الخطة
أهداف الديوان
اأن التعديالت القانونية التي اأجريت على القانون امل�ساهمة يف توطيد مبادئ امل�ساءلة وال�سفافية وتقويم األداء:
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منظمات وأجهزة رقابية

التعاونية التابعة لأي منها.
•ال�سركات التي ل تعترب من �سركات القطاع العام
والتي ي�ساهم فيها �سخ�س عام اأو �سركة من
�سركات القطاع العام اأو بنك من بنوك القطاع
العام مبا ل يقل عن  25%من راأ�سمالها.
•النقابات والحتادات املهنية والعمالية.
•الأحــزاب ال�سيا�سية واملوؤ�س�سات ال�سحفية
القومية وال�سحف احلزبية.
•اجلهات التي تن�س قوانينها على خ�سوعها
لرقابة الديوان.
•اأي جهة اأخرى تقوم الدولة باإعانتها اأو �سمان
حــد اأدنــى للربح لها اأو ين�س القانون على
اعتبار اأموالها من الأموال اململوكة للدولة.
كما يخت�س الــديــوان بفح�س ومراجعة اأعمال
وحـ�ـســابــات اأي جهة يعهد اإل ـيــه مبراجعتها اأو
فح�سها من رئي�س اجلمهورية اأو جمل�س ال�سعب
اأو رئي�س جمل�س الــوزراء وتبلغ الديوان بنتيجة
فح�سها اإىل اجلهات طالبة الفح�س.

تقارير الديوان

ي�سري قانون الديوان ب�سورة وا�سحة اإىل اأن الهدف
العام من التقارير التي يقدمها الديوان اإىل الهيئة
الت�سريعية ي�ستمل على املو�سوعات التالية:
(اأ) الأحكام القانونية والتنظيمية التي تعر�س
م�سالح وزارة اخلزانة للخطر.
(ب) امل�سائل املالية مبا يف ذلك املمار�سات املحا�سبية
بالإ�سافة اإىل الأ�ساليب والنظم والإجــراءات
ذات ال�سلة بامل�سروفات والإيرادات.
(ج) الق�سايا ذات الهتمام.
(د) مالحظات املراجعة املتعلقة بح�سابات امللكية
اخلا�سة بــالــدوائــر والــوكــالت املمولة من
امليزانية العامة واملوازنات امللحقة.
(ه) اجلهات احلكومية الأخــرى وفقا لأغرا�س
تاأ�سي�سها.
(و) حالت اأخرى.

رئي�ض الــديــوان :وهــو اأو هــي اأعـلــى مــوظــف يف
الــديــوان ويـكــون م�سئول عــن اأدائـهــا ب�سكل عام
ويــراأ�ــس اجـتـمــاعــات اجلمعية الـعــامــة وجمل�س
ال�ستئناف وجمل�س الغرف.
الأمني العام :وهو امل�ساعد الإداري للرئي�س ويجوز
لالأمني العام ح�سور اجتماعات اجلمعية العامة
وجمل�س الغرف ويتم تعيني ثالثة من كبار مراجعي
احل�سابات الرئي�سية كم�ساعدين لالأمني العام.
اأع�ساء الــديــوان :هــم اأ�سا�سا اأع�ساء يف اجلمعية
العامة ،عالوة على ذلك ،يتبع كل ع�سو اي من الغرف
الثمانية واأي�سا جمل�س ال�ستئناف اأو جمل�س الدوائر.
املدعي العام ونوابه :وهم يعملون با�سم وزارة
اخلزانة ويقدمون راأيهم كتابة اإىل الدوائر ذات
ال�سلة ب�ساأن نتائج مراجعة احل�سابات الواردة يف
تقارير مراجعة احل�سابات.
املراجعون :يتولون القيام بتدقيق احل�سابات
املخ�س�سة لهم كمجموعات(فرق) مراجعة
وحاليا توجد �ستة ع�سر جمموعة مراجعة.
فئة العاملني الإداريــني :وت�سم الكتبة والفنيني
وامل�سرفني عليهم وتقوم مبهمة الدعم الإداري
والتقني لالأداء العام للديوان.
الـــدوائـــر :هــي غــرف وت�سكل اأ� ـســا�ــس النظام
الق�سائي للديوان وتتكون كل غرفة من رئي�س
و�ستة اأع�ساء.
اجلمعية العامة :وتتكون من رئي�س الــديــوان،
وروؤ�ساء الغرف والأع�ساء فيها.

الجوانب التنظيمية
والوظيفية للديوان
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يعمل يف الديوان نوعني من املوظفني وذلك على
النحو الآتي:
فئة العاملني املهنيني يف الديوان وت�سمل:
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Recai AKYEL
رئي�ض ديوان املحا�سبة الرتكي

جمل�س ال�ـسـتـئـنــاف :املجل�س يعطي احلــق يف
ال�ـسـتـئـنــاف اأمـ ــام املـ�ـسـئــولــني �ـســد ال ـقــرارات
ال�سادرة عن الدوائر.
جمل�ض الغرف :وهو الذي يخت�س بتقدمي فتاوى
الــديــوان على النظام املــايل للدوائر احلكومية
بالإ�سافة اإىل حل املنازعات النا�سئة عن عملية
املراجعة امل�سبقة للعقود العامة.

مشاركة الديوان في
المنظمات الدولية
واإلقليمية

يف نطاق ال�سيا�سة التي اعتمدها الديوان لتنمية
قدراته وتكري�س دوره على كل امل�ستويات واإميان ًا
منه باأهمية التعاون الــدويل يف جمــال الرقابة
املالية ،ديوان املحا�سبة الرتكي ع�سو ًا يف املنظمة
الدولية لالأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة
(النتو�ساي) كما اأنه ع�سو يف املنظمة الأوروبية
ل ـالأج ـهــزة الـعـلـيــا لـلــرقــابــة املــال ـيــة واملحا�سبة
(اليورو�ساي) وكذا املنظمة الأ�سيوية لالأجهزة
العليا للرقابة املالية واملحا�سبة (ال�سو�ساي).
ويعترب الديوان اأحد الأع�ساء املوؤ�س�سني ملنظمة التعاون
القت�سادي لأجـهــزة الرقابة العليا (اليكو�ساي)،
عــالوة على ذلــك ،يحتفظ الــديــوان ب�سالت وثيقة
مع الأجهزة الرقابية الأخــرى يف جميع قارات العامل
ب�سفة عامة ويف اأوروبا واأ�سيا ب�سفة خا�سة.

نبذة عن رئيس ديوان
المحاسبة التركي

الأ�ستاذ الدكتور  Recai AKYELرئي�س
ديــوان املحا�سبة الــرتكــي وهــو اأعـلــى م�سئول يف
الدي ـ ـ ـ ـ ـ ــوان.
تخرج من كلية العلوم ال�سيا�سية ق�سم الإدارة
العامة جامعة اأنـقــرة ،واأ�سبح ع�سوا يف وزارة
الداخلية وخدم يف مناطق خمتلفة من تركيا.
حــاز على درجــة املاج�ستري يف الإدارة العامة
والدكتوراه يف الدرا�سات التجارية وهــو اأ�ستاذ
م�سارك يف الإدارة الإ�سرتاتيجية.
عُ ني حاكم ًا ملقاطعتي اأنقره وتوكات قبل تعيينه يف
من�سبه احلايل.
مت انتخابه رئي�سا جديدا للديوان ( )TCAيف
 25يونيو 2009م.

رواد
وأوائــــــل بالجمهورية التركية
ديوان الحسابات

من قيــــادات الجهــاز
دكتور/
عبد اهلل أحمد علي فروان
من مواليد مديرية ُثالء محافظة
عمران عام 1958م،
متزوج وله عدد من األوالد،

المؤهالت العلمية:
حا�سل على درجة الدكتوراه يف الفقه املقارن عام 1995م بتقدير ممتاز ،من جامعة اأم درمان الإ�سالمية بال�سودان .

أهم األعمال والوظائف القيادية التي شغلها:

•اأ�ست ـ ـ ــاذ وحمـ ـ ـ ــا�سـ ـ ـ ــر يف الع ـ ـ ــديـ ـ ـ ــد من الكلي ـ ــات واجلامعـ ـ ــات اليمني ـ ــة منذ عام 1992م حتى الت ـ ـ ـ ــاريخ.
•املحامي العام لنيابة الأموال العامة من 1997م حتى 1998م.
•رئيـ ـ ـ ـ ــ�س ال�سعب ـ ــة اجلزائي ــة املتخ�س�سة من 1999م حتى 2001م.
•رئي�س ق�سم الفقه املقارن بجامعة �سنعاء 2000م.
•رئي�س اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة ،من 2001م حتى 2003م.
• رئي ـ ـ ــ�س هيئة التفتيـ ــ�س الق�سائي – ع�سو جمل�س الق�ساء الأعلى من 2004م حتى 2012م.
• مثل اليمن يف العديد من املوؤمترات والندوات العلمية يف الداخل واخلارج.
•اأ�سرف على العديد من الر�سائل العلمية يف مرحلتي املاج�ستري والدكتوراه.
• طبع له ( )18بحثا وكتاب ًا يف املجالت القانونية والفقه املقارن.
•كت ــب العديد من املقالت العلمية والفقهية وال�سيا�سية يف جمالت ف�سلية ودورية متخ�س�سة.
•ح�س ـ ــل على العدي ـ ـ ــد من ال�سه ـ ــادات التقديـ ـ ـ ــرية وال ـ ــدروع والأو�سمة واآخرها درع العدالة املمنوح من جمل�س الق�ساء الأعلى.
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أضـــواء

اإلدارة العامة للمشاريع والتجهيزات

تستند اإلدارة العامة للمشاريع والتجهيزات في تنفيذ مهامهما إلى قرار
رئيس الجهاز رقم ( )8لسنة 2005م بشأن إنشاء اإلدارة العامة للمشاريع
والتجهيزات والذي ينظم عمل واختصاصات وصالحيات اإلدارة من حيث
تبعيتها لقطاع الشئون المالية واإلدارية والفنية فنيا وإداري ًا وتنظيميا.
اإعداد /م .احمد يو�سف

املدير العام
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الهيكل التنظيمي لإلدارة:

القوى الوظيفية لإلدارة:

تت�سكل الإدارة العامة من:
•امل ــدير الع ـ ـ ـ ــام.
•ثالثة نواب للمدير العام وهم:
 نائب املدير العام لالإ�سراف واملتابعة. نائب املدير العام للدرا�سات والت�ساميم. -نائب املدير العام للتجهيزات.

ي ـع ـمــل يف الإدارة ( )17مــوظ ـفــا ،مــوزعــة
اخت�سا�ساتهم على النحو التايل:
•عدد ( )8مهند�سني.
•عدد ( )4فنيني.
•عدد (� )5سكرتارية.

بالإ�سافة اإىل الإدارات التابعة ،وهي كالتايل:
•اإدارة الإ�سراف واملتابعة.
•اإدارة الدرا�سات والت�ساميم.
•اإدارة الرتميم وال�سيانة.
•اإدارة املراجعة اخلا�سة بالت�ساميم.
•اإدارة التجهيزات.
•اإدارة التوثيق والأر�سفة.
الـعـدد |  | 30 - 29دي�سمرب 2012م

مهام واختصاصات اإلدارة:
تهدف الإدارة اإىل �سمان ح�سن تنفيذ م�ساريع
اجلهاز الإن�سائية واملحافظة عليها و�سيانتها،
وذلك على النحو التايل:

أوال :الدراسات والتصاميم:

•اقرتاح واإعداد الدرا�سات الأولية واجلدوى
لحـتـيــاجــات اجل ـهــاز وفــروعــه للم�ساريع

الإن�سائية �سمن خطط اجلـهــاز واخلطة
العامة وفقا لالأوليات.
•اإجـ ــراء مـ�ـســوحــات �ـســامـلــة جلميع مباين
ومن�ساآت اجلهاز وفروعه مبختلف اأنواعها
واإعداد التوثيق الفني لنوعياتها واحتياجاتها
وت�سنيفها بح�سب احلجم والنوع واملوقع
اجلغرايف والعمراين.
•اإعداد الدرا�سات الفنية للمباين واملن�ساآت
ودرا� ـســة اأ�ـسـبــاب ت�سررها وحتــديــد مدى
ال�ستفادة املمكنة من اأعمال الرتميم لها،
ودرا�سة الأ�ساليب التي تكفل احلفاظ على
�سيانة امل�ساريع الإن�سائية ومبا ي ـوؤدي اإىل
ا�ستمرارية خدماتها وح�سن ت�سغيلها.
•اإع ــداد الر�سومات والت�ساميم املعمارية

ثانيا :اإلشــراف والمتابعة
الميدانية:
•الإ�ــســراف امل ـيــداين على تنفيذ الأع ـمــال
الهند�سية للم�سروعات الإن�سائية خالل كافة
مراحل التنفيذ التي تنفذ من قبل املقاولني
ومراجعة ورفع امل�ستخل�سات اأول باأول.
•الرقابة واملتابعة على اأعمال املقاولني اأثناء

اإلدارة العامة للمشاريع والتجهيزات

والإن�سائية والكهربائية وال�سحية مبا فيها
جداول الكميات واملوا�سفات ملختلف مباين
فــروع اجلهاز والتو�سعة لها والرتميم مبا
فيها اإعداد التكلفة التقديرية قبل املناق�سة
للم�ساريع.
•اإعداد وثائق املناق�سات وكرا�سة ال�سروط
واملوا�سفات بالتن�سيق مع اللجان امل�سكلة
من قبل جلنة املناق�سة مع حتديد الفرتة
الزمنية لتنفيذ امل�ساريع.

تنفيذ امل�سروعات للتحقق من مدى التقيد
باملوا�سفات والر�سومات.
•درا�سة العوائق والإ�سكالت التي توؤدي اإىل
عرقلة اأو تاأخري تنفيذ امل�ساريع واإبداء الراأي
واملقرتحات باحللول واملعاجلات الالزمة
لإزالتها وتالفيها.
•اإجراء الفحو�س املختربية للمواقع وتربتها
التي �ستقام عليها امل�ساريع الإن�سائية وبيان
مدى قدرة حتمل الرتبة.
•العمل على توفري وتنظيم كافة املعلومات
والــدرا� ـســات الفنية والهند�سية املتعلقة
باأعمال البناء مبا يف ذلك املعايري واملقايي�س
العلمية املنظمة لأعـمــال البناء والنماذج
النمطية لالإ�سراف وامل�ستخل�سات والأدلة
الفنية املنظمة لذلك.
•القيام بدرا�سة ال�سكاوى املرفوعة للجهاز
من قبل املقاولني اأو امل�سرفني واإبداء الراأي

ب�س ـ ـ ـ ـاأنها.
•تقييم م�ساريع اجلهاز الإن�سائية املنفذة
والحـتـفــاظ بجميع الــوثــائــق والر�سومات
الهند�سية اخلا�سة بكل م�سروع.
•التن�سيق مع الإدارة العامة لل�سئون الإدارية
فيما يتعلق بال�سيانة والأمن وال�سالمة.
•املتابعة والتن�سيق مع الإدارة العامة لل�سئون
املالية فيما يتعلق باجلوانب املالية املرتبطة
بتنفيذ امل�ساريع والتجهيزات.
•اإعــداد التقارير الــدوريــة وال�سنوية بنتائج
الأع ـمــال ورفـعـهــا لـقـطــاع الـ�ـسـئــون املالية
والإداريـ ــة والفنية مبــا فيها امل�ساركة يف
اإعــداد اخلطط ال�سنوية واملوازنة اخلا�سة
بامل�ساريع.
•القيام باأية مهام تكلف بها الإدارة من قبل
رئي�س اجلهاز اأو وكيل القطاع.
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كتاب في سطور

أخالقيات
وقيم العمل
في الجهاز
الحكومي
والمنظمات
العامة
ا�سم الكتاب :اأخالقيات وقيم العمل يف اجلهاز
احلكومي واملنظمات العامة
(مدخل ل�سمان جودة الإ�سالح الإداري ومنع
م�سببات الف�ساد يف اجلهاز احلكومي).
ا�سم املوؤلف :د /م�سطفى حممود اأبو بكر.
ا�ــســم دار الــنــ�ــســر :الــــدار اجلــامــعــيــة للن�سر
والتوزيع – الإ�سكندرية 2011م.

نبذة عن الكتاب:

70

يقع الكتاب يف (� )151سفحة من احلجم املتو�سط،
ويهدف الكتاب اإىل معاجلة املو�سوعات والق�سايا
والخالقيات على امل�ستوى املجتمعي واجلهاز احلكومي
واملوؤ�س�سات العامة والواجبات التنظيمية والداريــة
والوظيفية ،او على م�ستوى املهن واحلرف املتخ�س�سة.
ً
م�ستندا على
تـنــاول املـوؤلــف هــذه املو�سوعات والق�سايا
جمموعة من امل�سلمات الفرتا�سية التي من الهمية مبكان
ان يعرفها القارئ ،ومن اهم هذه امل�سلمات الفرتا�سية :انه
ل توجد منظمة او موؤ�س�سة تعمل دون اطار اخالقي حمدد،
�سواء مت اعــداده وتفعيله بـ ـاإدارة املنظمة ورغبتها او مل
تخطط لذلك ،وترتب على تلك امل�سلـّمة الفرتا�سية م�سلمة
افرتا�سية اخرى ،وقد ا�ستهدف املوؤلف ما يلي:
•تــو�ـسـيــح اهـمـيــة و�ــســرورة ال ـتــزام منظمات
العمال املعا�سرة وكذلك املديرين واملوظفني
بها باإطر حمددة لأخالقيات وقيم العمل.
•تنمية الدراك لدى الدار�سني واملمار�سني لعدم او
�سعف جدوى العملية الدارية من تخطيط وتوجيه
ورقابة حتقيق اهدافها دون اخالقيات وقيم العمل.
•بـنــاء وتنمية ر�ـسـيــد مـعــريف لــدى الــدار�ـســني
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عر�ض :نا�سر نا�سر جملي

نائب مدير عام البحوث وفح�س اللوائح

واملمار�سني عــن ال�س�س والـقــواعــد والنظمة
اخلا�سة باأخالقيات وقيم العمل.
•تزويد الـقــارئ – �ـســوا ًء كــان درا�ـسـ ًـا اأو ممار�ساً-
باأ�س�س وادوات تفعيل وظائف وان�سطة املنظمة من
ت�سويق وانتاج وموارد ب�سرية ومتويل وامداد وغريها.
•تــزويــد الــدار� ـســني واملـمــار�ـســني ب ـ ــالأدوات الفنية
وال�ساليب املهنية التي ت�ساعد يف التعرف على
اخالقيات وقيم العمل يف منظمات العمال القائمة.
•تنمية ق ــدرات ال ـقــارئ مــن اجــل امل�ساركة يف
بناء اأو اعادة وتفعيل اخالقيات وقيم العمل يف
منظمات العمال.
•تعريف القارئ باأخالقيات وقيم املهن الرئي�سية
واهميتها لنجاح املنظمات ودورهــا يف عملية
التنمية على م�ستوى املجتمع.
•تــو�ـسـيــح عـمــق ال ـف ـجــوة وات ـ� ـســاع نـطــاقـهــا بني
ا�سا�سيات الطر الخالقية من جانب واملمار�سات
الفعلية ملنظمات العمال من جانب اآخر.
وي�ستـ ــمل ال ـك ـتــاب عـلــى اأرب ـعــة اجـ ــزاء ،تناولت
املو�سوعات التالية:
•اجلزء الأول تناول :اأخالقيات وقيم العمل وقدرة
اجلهاز الإداري للدولة على حتقيق التنمية ،حيث
تبنى املوؤلف روؤيــة موؤداها اأن الأمــر يكون ي�سريا
اإذا اقت�سرت م�سكالت اجلهاز الإداري للدولة
واملنظمات احلكومية على نق�س اأو قلة املــوارد
والإمكانيات اأو على �سعف الأداء اأو انخفا�س
الكفاءة ،واإمنــا ي�سبح الأمــر حرجا وخطرا اإذا
كانت امل�سكلة �سعف اأو غياب الأخالقيات والقيم

لــدى م�سئويل وموظفي تلك الأجـهــزة احلكومية
ووحدات اجلهاز الإداري للدولة.
•كما مت تناول ما هي حمددات التنمية؟ وما دور
اجلهاز الإداري للدولة واملنظمات احلكومية
وموؤ�س�سات الأعمال يف حتقيقها؟ وما حمددات
كــفــاءات وفـعــالـيــة اجل ـهــاز الإداري لـلــدولــة
واملنظمات احلكومية لتحقيق اأهداف التنمية،
وما دور اأخالقيات وقيم العمل يف كفاءة وفعالية
اجلهاز الإداري للدولة واملنظمات احلكومية؟
•وتـنــاول اجلــزء الـثــاين مع�سلة الدميقراطية
وتاأثريها على اأخالقيات وقيم العمل يف الوظيفة
العامة بالدول النامية اأو املتخلفة.
لقد تطرق املوؤلف يف هذا اجلزء اإىل جوانب اأخالقيات
وقيم موؤ�س�سات التعلم العايل ومتطلبات التنمية ،ثم
تطرق اإىل فر�سيات الدميقراطية الغائبة وتاأثريها
على اجلهاز الإداري و�سملت ع�سر فر�سيات ،ثم
تناول اأي�سا املمار�سة الفعلية للدميقراطية وتوابعها
الأخالقية يف الدول النامية اأو املتخلفة.
•اأما اجلزء الثالث فقد تناول منظمات الأعمال
املعا�سرة والتحديات الأخالقية لتحجيم دوافع
الف�ساد ،وذلك من حيث العنا�سر التالية :الوزير
اجلديد ،وتطوير الــوزارة والق�سايا الأ�سا�سية
من تطوير الوزارة ،وجمالت واأن�سطة التطوير
وظــواهــرهــا الأ�ـســا�ـسـيــة مــن واق ــع املنظمات
وظاهرة هيمنة البعد القت�سادي وو�سح الدور
الأ�سا�سي الذي تقوم به منظمات الأعمال يف
بناء واإعادة بناء املجتمعات املعا�سرة...الخ.
•بينما تناول اجلزء الرابع والأخــري :املدير املعا�سر
بني املمار�سة التقليدية واملفاهيم الريادية ،ويهدف
هذا اجلزء اإىل الإجابة عن الت�ساوؤلت التالية:
» اأيها املدير ..اأين اأنت من هوؤلء؟
» ملاذا اأتينا بك اأيها املدير؟
» هل اأنت مدير ريادي؟
ثم تطرق اإىل الإ�سارة اإىل (اإر�سادات من نور للعالج
الوقائي من اأمرا�س اإدارية �سائعة).
واجلــديــر بــالإ�ـســارة اإىل ان مــا مييز هــذه الكتاب هو
عر�سه للمادة العلمية يف ي�سر و�سهولة مع احلر�س على
توثيق امل�سادر العلمية التي مت الرجوع اإليها� ،سواء كانت
باللغة العربية اأو اللغة الجنليزية اأو املواقع اللكرتونية.
اآمــل اأن اأكــون قد وفقت يف ت�سليط ال�سوء على هذا
الكتاب وحمتوياته ،ويكون ذلــك حافزا ملن يرغب
يف احل�سول على معلومات ومعرفة تف�سيلية حول
مو�سوع الكتاب بالعودة الكتاب بغر�س الطالع على
جميع حمتوياته واملوجود ن�سخ منه يف مكتبة اجلهاز.

المكتبة
جديد
الجودة  -مدخل تحليلي
محاسبة

اإعداد /نا�سر علي

نائب مدير البحوث ل�سئون املكتبة
جديد املكتبة للفرتة من2012/ 2 / 31 - 6/ 1م
ا�سم املوؤلف

�سنة الن�سر

عنوان املرجع

عبد الرحمن مده�س فرحان العبيدي

2011م

ر�سالة ماج�ستري بعنوان تطوير النظام املايل بالتحول اإىل نظام اخلزانة العامة
باجلمهورية اليمنية

عبد ال�سالم جرب ال�سنباين

2012م

ر�سالة ماج�ستري بعنوان تاأثري متكني العاملني يف الر�سا الوظيفي درا�سة ميدانية لأراء
عينة من قيادات اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة باجلمهورية اليمنية

�سذى �سفيق حم�سن عطاء

2011م

عامر عبد الوهاب علي ال�سنباين

2012م

اأحمد �سليم حممد �سليم

(د.ت)

ر�سالة ماج�ستري بعنوان :املحا�سبة عن القيمة العادلة لالأ�سول املالية لأغرا�س تنظيم
منفعة املعلومات املحا�سبية (درا�سة تطبيقية على �سركات التاأمني )

�سحر �سبحي الطويل

2007م

بحث الأ�سو�ساي الثامن دليل التدقيق البيئي (ترجمه)

ديوان املحا�سبة الكويتي

2012م

بحث الأ�سو�ساي التا�سع تقييم وحت�سني نظم التدقيق الداخلي (ترجمه)

ديوان املحا�سبة الكويتي

2012م

ر�سالة ماج�ستري بعنوان العوامل املوؤثرة يف اأرتفاع املنازعات العقارية يف اجلمهورية
اليمنية ذات ال�سلة بالهيئة العامة لالأ را�سي وامل�ساحة والتخطيط العمراين

ر�سالة دكتوراه بعنوان الثقافة التنظيمية واأثرها على اتخاذ القرار الإداري درا�سة
ميدانية على اجلامعات احلكومية يف اجلمهورية اليمنية
ر�سالة ماج�ستري بعنوان :م�سكالت القيا�س املحا�سبي للقيمة العادلة للوحدة
القت�سادية لرت�سيد القرارات ال�ستثمارية

2012م
دي�سمرب2012م
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اإلستـــــــراحة

اعـ ـ ـ ـ ــداد  /نبيل عبدال�سالم قمحان
ادارة ال�سناعة  -القطاع القت�سادي

أقوال

كلمات متقاطعة

من اعتذر..
من اغتف َر ول ا َ
ما َ
أذنب ِ
عتب ِ
املعتذر ل ُّ
ينفك مــن اإحــدى حالني اإ َّمــا اأن يكون
�سادق ًا اأو كاذب ًا فاإن كان �سادق ًا فعذره مقبول واإن
كان كاذب ًا فاإنه مل َّ
يتج�سم م�سا�سة الكذب يف نف�سه
اإ َّل لنفا�سة �ساحبه يف �سدره ومن كان بهذه احلال
قُبل عذره ..بل وجب �سكره.
وقد قال الإمام ال�سافعي:
اإقب ْل معاذي َر َمنْ يا َ
أتيك معتذر ًا
اإنْ ب َّر َ
عندك فيما َ
فج َرا
قال اأو َ
أطاعك َمنْ ُي َ
فق ْد ا َ
ر�سيك ظاهر ُه
َ
وق ْد اأج َّل َك َمنْ
يع�سيك ُم�سترتا

•اآفــة العقل الهوى ..فمن عال على هــوا ِه عقل ُه
فقد جنا.
•قال اأبو حامت :اأربح التجارة ذكر اهلل ،واأخ�سر
التجارة ذكر النا�س.
•اإذا ق�سر العبد يف العمل ابتاله اهلل بالهموم.

•لي�س من طاعة اهلل خوف ول مع ع�سيانه اأمن.
•�سانع املعروف ل يقع واإن وقع وجد متكئ ًا.
•خري النا�س :اأكرثهم اإح�سانا واأقومهم ميزانا.
•من اأبطء به عمله مل ي�سرع به ن�سبه.
72
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لعبة سودوكو

•ل متار حليما ول �سفيها ،فاإن احلليم يغلبك..
وال�سفيه يوؤذيك.

•العقول مواهب والآداب مكا�سب.
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•قــال عمر بــن اخلـطــاب ر�سي اهلل عنه( :يف
العزلة راحة من خلطاء ال�سوء).

•جذور الرتبية مريرة ولكن ثمارها حلوة.
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مفاتيح الحكمة...
#
#
#
#
#

اأغلق اأذنيك اإذا كنت ل ت�ستطيع اإغالق اأفواه الخرين.
ل ُتقـ ـ ـ ـ ـ ــا�س العقول بالأعمار ،فكم من �سغري عقله بارع
وكم من كبري عقله فارغ.
الحتـرام فــن ليـ�س كل من تعلمه اأتقنــه.
املال يجلب لك اأ�سدقاء امل�سلحة ،اأماالأخالق فتجلب لك
اأ�سدقاء العمـر.
ل تتاأخر بال�سفح عن الآخرين فرمبا ليكونوا موجودين
عندما تود ال�سفح عنهم.

 .1يتم تكوينه لتمويل ا�ـسـتـبــدال او
�سراء ا�سل ثابت.
 .2علم الأجرام ال�سماوية – من الطيور.
 .3من ايام ال�سبوع – ت�سايل.
غري ال�سيء باأخر  -للتعريف (م)
َّ .4
– الية مبعرثة.
 .5مـعـبــوده – يخ�سني (م) – من
القارب (م) -للتف�سري.
 .6حرف ن�سب  -احلاكم– مت�سابهة.
 .7املا�سي على رجليه  -الوالد.
 .8م�سوؤولون عن حماية املن�ساآت (م) –
ت�سميم منهج لتحقيق هدف (م).
 .9ل بــالإجنـلـيــزيــة – ج ـهــاز ك�سف
الطائرات وال�سفن عن بعد (م).
 .10مت�سدر الرتتيب -ثبت وبقي (م)
– مادة قاتلة.
 .11جتدها يف بوركينافا�سو  -عميل.
 .12ير�سد – ا�سم موؤنث (م) – ابو الب�سر.

 .1املوؤمنون املغفور لهم – عملة ا�سيوية (م).
� .2سحابي لقب ب�سيف اهلل امل�سلول.
 .3مدينة عمانية – من احليوانات.
 .4عفو – الفرح والبهجة.
 .5الربهان – عملة (م).
 .6يخ�سك  -من ا�سماء اهلل احل�سنى -
مت�سابهة.
 .7اداة نهي (م) – احد الوالدين.
 .8بيت املال يف الع�سر احلديث (م).
 .9من البدلت التي متنح للموظفني (م).
 .10مت�سابهة – �سقيق (م) – حــرف
عطف (م).
 .11من الوراق املالية � -سك الدين.
 .12عك�س نهار – �سداق املراأة (م).

لعبة سودوكو اليابانية
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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.
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أفقــــــي:

رأسي:
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8

1

2
1

8
7

3

6
2

7

5

4

9
2
8

جتميع� :سكرتارية التحرير

وتـ�ـســاعــد عـلــى عــالج الـعـقــم لــدى
مع اجلماعة يف امل�سجد.
 #اأن �سبع �ساعات ل تكفي للنوم اذا
الرجال اذا خلط مع الع�سل ال�سلي.
كنت تعمل بجد وانك حتتاج مابني  #اأن كرثة امل�سكنات لل�سداع تفاقم
 #اأن امل�سروبات الغازية ت�سبب ع�سر
متاعب ال�سداع.
 8اإىل � 10ساعات لتقوم بكامل
ن�ساطك وقادرا على العمل والعطاء # .اأن بكرتيا اللثة قد ت�سبب نوبات قلبية.
اله�سم وزيادة الوزن ب�سبب ال�سكر
امل�ساف اإليها كما اأنها تت�سبب يف
 #اأن خري و�سيلة لتنظيم الوقت هي  #اأن مــادة الطلع لذكور النخيل تزيد
ه�سا�سة العظام.
من انتاج اخل�سية للحيوانات املنوية
اداء ال�سلوات اخلم�س على وقتها
2012م
دي�سمرب2012م
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اإلستـــــــراحة

اإعداد/

حل مسابقة

حممد يو�سف ال�سلوي امليزانية العمومية:

العدد السابق (:)28-27

القط ــاع الإقت�سادي

امليزانية العمومية:

اخل�سوم
2006
2007
2008
2009
2010
راأ�س 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�س 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
 38،190 34،974 30،150 29،346 26،934الجمايل

ن�سب مالية:

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
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6
0.9

2
0.8

2.5
0.6

5
0.6

2011
2،512
1،256
942
942
628
6،280

2010
3،768
942
314
314
1،256
6،594

2009
3،454
942
628
314
942
6،280

2008
3،140
628
314
942
628
5،652

ال�سول
�سايف ال�سول الثابتة
املخزون
اأ.مالية
مدينون
نقدية
الجمايل

2011
2،512
1،256
628
1،570
314
6،280

2010
3،454
942
628
628
942
6،594

2009
3،140
628
942
942
628
6،280

2008
3،454
314
628
942
314
5،652

اخل�سوم
راأ�س املال
ارباح حمجوزة
قرو�س طويلة الجل
دائنون
اأ.دفع
الجمايل

مسابقة محسابية

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

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

مسابقة العدد

نتائج العمال:
2011
942
5،024
628
314
1،256
8،164

2010
942
4،710
1،256
628
942
8،478

2009
628
4،710
942
314
628
7،222

2008
314
4،396
628
314
314
5،966

ال�ستخدامات
خمزون اول املدة
امل�سرتيات
م�سروفات عامة
فوائد
الربح
الجمايل

2011
5،966
942
1،256
8،164

2010
5،275.2
2،260.8
942
8،478

2009
5،652
628
942
7،222

2008
3،956.4
1،381.6
628
5،966

املوارد
املبيعات
خ�سم مكت�سب
خمزون اخر املدة
الجمايل

ن�سب مالية:

بيانات القوائم يف
�سورة ن�سبة مئوية

2008

ا�سم الن�سبة
1،256
راأ�س املال العامل
1:2
ن�سبة التداول
ن�سبة ال�سول ال�سريعة 1 : 1.5
ن�سبة املديونية على
1/2
ال�سركة اإىل حقوق امللكية
ن�سبة املديونية على ال�سركة
3/1
اإىل اجمايل ال�سول
2
معدل تغطية الفوائد املدينة
0.7
معدل دوران اجمايل ال�سول

2009

2010

2011

1،256
1 : 1.8
1 : 1.2

1،256
1 : 1.8
1 : 1.2

1،884
1:2
3:4

2/3

1/2

2/3

2/5

1/3

2/5

3
0.9

2.5
0.8

5
0.95

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 )
( يتم اإر�سـ ــال احللول على عناوين املجلة )
هن ــاك ج ـ ــائزة مـ ــالية لأف�سـ ــل ثالثة حـ ـل ــول

اإلستـــــــراحة
مجتمع الرقابة

ﺗﺘﻘـــﺪﻡ

ﻣﺠـــﻠﺔ ﺍﻟﺮﻗــﺎﺑﺔ
ﺃﺳــﺮﺓ ﺗﺤﺮﻳﺮ

ﻭﻋﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﺆﺍﺳﺎﺓ
ﺍﻟﺘﻌﺎﺯﻱ
  
   ﺑﺄﺻﺪﻕ

 ﻷﺳﺮﺓ ﻭﻣﺤﺒﻲ

ﺍﻟﻤﻐﻔﻮﺭ ﻟﻪ ﺑﺈﺫﻥ ﺍﷲ






ﺗﺘﻘـــﺪﻡ
ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺠـــﻠﺔ ﺍﻟﺮﻗــﺎﺑﺔ
ﺃﺳــﺮﺓ



ﺍﻟﺘﻬﺎﻧﻲﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ
ﺩﻭﺍﻡ
ﺑﺄﺻﺪﻕﻟﻪ
ﻣﺘﻤﻨﻴﻦ






 ﻭﺍﻟﺘﺒﺮﻳﻜﺎﺕ




















       




  
ﺗﺘﻘـــﺪﻡ


 ﺍﻟﺮﻗــﺎﺑﺔ
ﺃﺳــﺮﺓ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺠـــﻠﺔ

ﺑﺄﺻﺪﻕ ﺍﻟﺘﻬﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺘﺒﺮﻳﻜﺎﺕ



ﺗﺘﻘـــﺪﻡ

ﺃﺳــﺮﺓ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺠـــﻠﺔ ﺍﻟﺮﻗــﺎﺑﺔ

ﺑﺄﺻﺪﻕ ﺍﻟﺘﻬﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺘﺒﺮﻳﻜﺎﺕ
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ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﷲ

ﺗﺘﻘـــﺪﻡ
ﺃﺳــﺮﺓ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺠـــﻠﺔ ﺍﻟﺮﻗــﺎﺑﺔ
ﺑﺄﺻﺪﻕ ﺍﻟﺘﻬﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺘﺒﺮﻳﻜﺎﺕ

األخيــــرة

روح اإلنتماء...

لجهة العمل ()2-1

�سليم حمود �سجاع الدين
الدارة العامة لل�سئون القانونية
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ل �سك اأن الإن�سان منذ طفولته وهو مير مبراحل متعددة يتعزز من خاللها اإنتمائه ملا حوله
بدء ًا من الأ�سرة الذي يعد اأحد اأفرادها مرور ًا باملدر�سة التي يتعلم فيها واحلي الذي يقطن
فيه ..وهكذا ل بد اأن ي�سعر بكل مراحل حياته باإنتمائه اإىل جمموعة من الأفراد اأو اإىل جهة
العمل الذي يعمل به ووفق هذا املفهوم يتوجب علينا اأن نعي باأن ال�سعور بالنتماء ل بد اأن تولد
العالقة املتبادلة من حقوق وواجبات لكل طرف من هذه املعادلة جتاه الأخر وباعتقادي باأن
العبارة لي�ست بحاجة للتو�سيح وندرك ما حتويه من مفاهيم
وما نحاول اأن ن�سلط عليه ال�سوء يف هذا املقام هو روح انتماء املوظف جلهة العمل ،وما
الواجبات واللتزامات التي ينبغي على املوظف القيام بها للتعبري عن اإنتمائه جلهة العمل
وللمهنة التي ينتمي اإليها.
ويتوجب على الفرد يف البدء احرتامه لعمله وتكري�س جهده ون�ساطه من اأجل اأجناز الأعمال
املوكلة اليه بل وال�سعي والجتهاد يف تطوير منهجية العمل والأداء ..لي�سعى من خالل ذلك
لتطوير املهنة التي ي�سغلها ،وكذلك خلق اأجواء ي�سودها الحرتام والتقدير بينه وبني الزمالء
الذين يعملون معه ليعمل الكل بروح الفريق الواحد ليوؤتي ذلك ثماره بجودة خمرجات العمل
ب�سكل عام.
وهذه الواجبات قد جندها متناثرة يف ن�سو�س القوانني واللوائح املنظمة ملثل هذه العالقة اإل
اأنها عندما تقرتن مع الأخالقيات والقيم النابعة من �سميم �سلوكيات املوظف ل بد اأنها �ست�سيف
عليها جماليات ترت�سم مالحمها يف �سخ�سيته
كما ينبغي الإ�سارة هنا اأن مفهوم الإنتماء ل بد اأن ي�سمل جهة العمل التي يعمل بها وكيف يحاول
املوظف جاهد ًا الإرتقاء بها اإىل املكانة املرموقة التي جتعل الأخرين يتطرقون اإليها بكل تقدير
واإعجاب مع حماولة ت�سحيح اأي مفهوم اأو لب�س قد ي�سيء جلهة العمل التي ينتمي اليها ،بل واإذا
ما كان هناك اأي اأخطاء قد حتدث داخل جهة العمل فاإنه يبادر وي�سعى لتو�سيحها لزمالئه ثم
رئي�سه اأو حتى ت�سعيده اإىل امل�ستويات العليا حر�س ًا منه على تالفيها ،كي تظل جهة العمل التي
ينتمي اإليها منوذجية ي�سودها املناخ املالئم الذي ي�ستطيع من خاللها العمل بكل تفاوؤل وطموح
وكذلك لتحوز تقدير واإعجاب اجلميع من عاملني فيها وغريهم.
ومن هنا ليكن ً
لزاما على كل موظف يعمل يف اأي جهة كانت اأن ي�سعى جاهد ًا لرت�سيخ هذه العالقة
“ال�سعور بروح النتماء جلهة العمل” ،واإذا ما تولد هذا ال�سعور ل بد اأن يتغري معها الإح�سا�س
بدوره واأهميته وما الذي ينبغي عليه القيام به جتاه عمله واجلهة التي يعمل بها لن�سل اىل الغاية
الأهم والأ�سمل حول ما ينبغي علينا القيام به جتاه الوطن الذي ت�ستظل بظله كل النتماءات.





 





 


  






    



 


  




   









   




   



   






 



 


 




























 







 


 












