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�سهدت بالدنا خالل الن�سف الأول من عام2013م منـ ــا�سبتـ ـ ـيــن وطنيـ ـ ــتني هـامتني..
الوىل :انطالق فعاليات موؤمتر احلوار الوطني ال�سامل يف الثامن ع�سر من �سهر مار�س ،والذي
نتمنى له النجاح واخلروج مب�ساريع وروؤى توؤ�س�س لبناء دولة دميقراطية حديثة قوامها العدل
وامل�ساواة و�سيادة القانون والبناء املوؤ�س�سي وحتقيق التنمية ال�ساملة والمن وال�ستقرار وتبني
اقت�ساد ًا وطني ًا قوي ًا قادر ًا على ال�سمود اأمام كل الهزات املالية والقت�سادية العاملية.
الثانية :تتمثل باحتفالت �سعبنا اليمني بالذكرى الـ( )23للعيد الوطني للجمهورية اليمنية
اأ�ساأل اهلل عزل وجل اأن يعيدها على اجلميع باخلري واليمن والربكات.
وفيما يتعلق باحلديث عن اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة والذي م�ست على تعييني رئي�س ًا
له �سوى فرتة وجيزة ،وقفت خاللها اأمام امل�ساكل وال�سعوبات واملعوقات التي اأدت اإىل تراجع دور
اجلهاز يف حتقيق الرقابة الفعالة على الموال العامة ،وو�سلت اإىل موؤ�سرات وخطوط عري�سة
لت�سخي�س الو�سع لالرتقاء بعمل اجلهاز وحتقيق اهدافه التي ن�س عليها قانونه ،ومما ل �سك
فيه باأن حتقيق رقابة فعالة على الأموال العامة والتاأكد من ح�سن اإداراتها من حيث القت�ساد
والكفاءة والفعالية ،وكذا امل�ساهمة يف تطوير اداء الوحدات اخلا�سعة لرقابة اجلهاز من وزارات
وم�سالح واأجهزة حكومية ويف املجالت املالية والإدارية ،وامل�ساهمة يف تطوير ورفع م�ستوى اأداء
مهنة املحا�سبة واملراجعة يف اليمن تقع على عاتق الأع�ساء الفنيني ،وقد مل�ست منهم اأثناء زيارتي
للقطاعات والإدارات العامة يف اجلهاز تفهما ملتطلبات املرحلة واإ�ستعداد ًا لذلك.
اإن تعزيز الدور الرقابي للجهاز وتفعيل خمرجاته يتلخ�س يف ثالثة اجتاهات اأ�سا�سية ،اأو ًل :تفعيل
بيئة العمل الداخلية للجهاز من خالل خطة ا�سرتاتيجية واإعادة هيكلة اجلهاز ،ثانيا :تذليل ال�سعوبات
واملعوقات يف بيئة العمل اخلارجية واملتمثلة بالوحدات اخلا�سعة لرقابة اجلهاز ،ثالثا :ارادة �سيا�سية
داعمة للجهاز وم�ساندة لدوره الرقابي ،وهذا ملا مل�سناه من فخامة الخ /رئي�س اجلمهورية – حفظه
اهلل -والذي لن ياألو ً
جهدا يف توجيه �سلطات الدولة املختلفة بتفعيل تقارير اجلهاز وتعزيز دوره الرقابي.

�لقا�سي� /أبو بكر ح�سن �ل�سقاف
رئي�س �جلهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز
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دراسات وأبحاث

(ملخص بحث)

العوامل المؤثرة في
جودة مراجعة الحسابات

من وجهة نظر المراجعين في الجهاز المركزي للرقابة
والمحاسبة في الجمهورية اليمنية

اإعداد /حمود اأحمد املخاليف

الفصل األول:

| مدخل إلى الدراسة

4

ومن هنا جاء االهتمام بجودة املراجعة وظهرت
الكثري من البحوث التي حاولت درا�سة اجلودة
م��ن خمتلف اجل��وان��ب واأه ��م تلك اجل��وان��ب هو
درا�سة العوامل التي توؤثر يف جودة املراجعة وتلك
العوامل تختلف من بيئة اإىل اأخرى وفق للظروف
االقت�سادية واالإدارية والثقافية االأمر الذي جعل
ط��رح مو�سوع ج��ودة املراجعة لدرا�سة العوامل
املوؤثرة فيها يف اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة
يف اجلمهورية اليمنية هو اأمر مهم وهذه االأهمية
تاأتي من اأهمية ال��دور املناط باجلهاز كمراجع
حل�سابات خمتلف ال��وح��دات احلكومية �سواء
االقت�سادية اأو وح��دات اجلهاز االإداري للدولة
ووح��دات ال�سلطة املحلية مما يقت�سي اأن تكون
ت�ق��اري��ره مب�ستوى ع��ال م��ن اجل ��ودة ح�ت��ى تفي
مبتطلبات متخذي القرار مبختلف م�ستوياتهم.
 .1-1م�سكلة الــدرا�ــســة :اإن درا� �س��ة العوامل
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تعرضت الكثير من شركات العالم لإلفالس واالنهيار األمر الذي
أثار جدال واسعا حول مسئولية مراجعي الحسابات والمهنة بشكل
عام عن تلك االنهيارات وتباينت اآلراء بين مؤيد ومعارض مهتم
يحمل البعض المهنة مسئولية فشل األعمال وانهيار الشركات
وإفالسها والفضائح التي طالت كبرى شركات العالم.

املوؤثرة يف جودة املراجعة يعد من اأهم االجتاهات
احل��دي�ث��ة ل��أب�ح��اث يف جم��ال امل��راج�ع��ة وذل��ك
للع�قة املبا�سرة بني ج��ودة املراجعة وامل�ساكل
التي تعر�ست لها كربى من�ساآت االأعمال.
ون�ظ��را ل��وج��ود العديد م��ن العوامل امل �وؤث��رة يف
جودة املراجعة فانه ولغر�ض هذه الدرا�سة �سيتم
االقت�سار على العوامل املرتبطة بفريق املراجعة،
والعوامل املرتبطة ب�اإج��راءات العمل امليداين و
مبا اأن الدرا�سة تتم على املراجعني يف اجلهاز
املركزي للرقابة واملحا�سبة يف اجلمهورية اليمنية
فاإن م�سكلة الدرا�سة تتمثل يف الت�ساوؤالت التالية:
•ما مدى تاأثري املتغريات املتعلقة بفريق املراجعة
ع�ل��ى ج ��ودة م��راج�ع��ة احل���س��اب��ات يف اجل�ه��از
امل��رك��زي للرقابة واملحا�سبة يف اجلمهورية
اليمنية من وجهة نظر املراجعني يف اجلهاز.
•ما مدى تاأثري املتغريات املتعلقة باإجراءات
ال �ع �م��ل امل� �ي���داين ع �ل��ى ج � ��ودة م��راج �ع��ة
احل���س��اب��ات يف اجل �ه��از امل��رك��زي للرقابة

واملحا�سبة يف اجلمهورية اليمنية من وجهة
نظر املراجعني يف اجلهاز.
 .1-2اأهمية الدرا�سة :ت�ستمد ه��ذه الدرا�سة
اأهميتها من االعتبارات التالية:
•ت�ع��د ه��ذا ال��درا� �س��ة ام� �ت ��داد ًا ل�ل��درا��س��ات
ال�سابقة التي اأجريت يف هذا املجال والتي
تباينت نتائجها يف بع�ض اجلوانب واتفقت
يف جوانب اأخرى من حيث العوامل املوؤثرة
يف جودة املراجعة واأهميتها الن�سبية.
•تعد هذه الدرا�سة من الدرا�سات القليلة التي
تناولت العوامل املوؤثرة يف جودة املراجعة يف
بيئة عمل اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة
والتي تتميز بالكثري من اخل�سائ�ض عن
مكاتب املراجعة اخلا�سة .
•م�ساهمة ه��ذه ال��درا� �س��ة يف رف��ع م�ستوى
جودة املراجعة يف اجلهاز املركزي للرقابة
واملحا�سبة من خ�ل التعريف باأهم العوامل
امل�وؤث��رة فيها واالأهمية الن�سبية لكل عامل

| اإلطـار النظـري للدراسـة
 2-1مفهوم جودة املراجعة :اإن مفهوم جودة املراجعة يعد من املفاهيم التي
حظيت باهتمام الباحثني والكتاب والهيئات واملوؤ�س�سات املهنية ونورد فيما
يلي اأهم التعاريف التي وقف عليها الباحث وهي:
اأو�سحت ن�سرة معايري املراجعة رقم ( )SAS .NO .4التي اأ�سدرها
جممع املحا�سبني القانونيني االأمريكي ( )AICPAعام 1974م اأن
جودة املراجعة تتحقق من خ�ل االلتزام مبعايري املراجعة وجمموعة من
االعتبارات املتعلقة بالرقابة على اجل��ودة يف مكاتب املراجعة ومن خ�ل
االلتزام ب�سلوكيات واأخ�قيات املهنة .
اأما االحتاد الدويل للمحا�سبني ( )IFACفقد اأ�سار اإىل مفهوم جودة
املراجعة يف املعيار ال��دويل ( )220حيث اأو�سح ه��ذا املعيار اأن اأدوات
الرقابة على جودة املراجعة تتمثل يف ال�سيا�سات واالإج��راءات املطبقة يف
مكاتب املراجعة للتاأكد من اأن اأعمال املراجعة قد مت اأداوؤها وفقا للمعايري
املتعارف عليها و�سلوكيات املهنة .
ومن ناحية اأخرى ينظر اإىل جودة املراجعة على اأنها جمموعة اخل�سائ�ض
الفنية النوعية يف املراجعة ،والتي ت�سبع حاجات امل�ستخدم .
وبالتايل فاإن جعل اإ�سباع احتياجات امل�ستخدمني مقيا�سا جلودة املراجعة
يجعل املهنة تتلم�ض احتياجاتهم مما ي�سهم يف ت�سييق الفجوة بني ما تقدمه
املهنة وما يتوقعه م�ستخدمو القوائم املالية االأمر الذي ي�ساعد يف حتقيق
ر�سا املجتمع عن املهنة.
وهناك من ينظر اإىل جودة املراجعة باأنها قدرة املراجع على اكت�ساف
التحريف املادي يف القوائم املالية-اإذا كان موجودا -والتقرير عن ذلك
التحريف عند اكت�سافه ،ويعترب التعريف الذي قدمته ( )De Angelo
من املفاهيم االأ�سا�سية التي ت�ستند عليها الكتابات يف جمال املراجعة –
عادة – الإي�ساح مغزى جودة املراجعة والتي تعرف باأنها احتمال اأن املراجع
�سيك�سف الثغرات يف النظام املحا�سبي للعميل ويف�سح عنها يف تقريره
(ح�سنني ،وقطب .) 2003
مما �سبق يت�سح مدى التباين يف النظر جلودة املراجعة وذلك الأن جودة
املراجعة تعد من املفاهيم التي مل ي�ستقر عليها الفكر املحا�سبي بعد .
ومن خ�ل ا�ستعرا�ض التعريفات ال�سابقة ووجهات النظر املختلفة جند
اأنه لي�ض هناك اتفاق ب�ساأن النطاق اأو املجال الذي يجب اأن تغطيه جودة
املراجعة ،ويف هذا ال�سدد ميكن اأن منيز بني ث�ثة اجتاهات هي:
االأول :اكت�ساف االأخطاء والغ�ض والتقرير عن ذلك
وهذا االجت � � ��اه يرك � � ��ز على نتائج عملية املراجعة ومن رواد هذا االجتاه
( )De Angeloوقد اأطلق على هذا االجتاه يف كتابات املراجعة اجتاه
(دي اجنلو) حيث يتم الربط بني جودة املراجعة ودرجة اكت�ساف االأخطاء
يف القوائم املالية .
الثاين :االلتزام باملعايري املهنية وقواعد و�سلوكيات واأخ�قيات املهنة حيث
اإن اأداء عملية املراجعة من خ�ل االلتزام بقواعد اأخ�قيات و�سلوكيات
املهنة يرتتب عليه اأثر ايجابي على االأداء املهني يتمثل يف االرتقاء بجودة
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االأمر الذي ي�ساعد املعنيني يف اجلهاز على اتخاذ قرارات اأف�سل فيما
يتعلق بجودة املراجعة.
 .1-3اأهــداف الدرا�سة :تهدف هذه الدرا�سة اإىل التعرف على العوامل
امل �وؤث��رة يف ج��ودة امل��راج�ع��ة يف اجل�ه��از امل��رك��زي للرقابة واملحا�سبة قي
اجلمهورية اليمنية واالأهمية الن�سبية لكل عامل من وجهة نظر املراجعني يف
اجلهاز ،ويرتبط بهذا الهدف االأهداف الفرعية االآتية:
•بيان مفهوم جودة املراجعة ،والعوامل املوؤثرة فيها.
•معرفة مدى اأثر العوامل املتعلقة بالفريق على جودة املراجعة يف اجلهاز
واالأهمية الن�سبية لكل عامل.
•معرفة مدى اأثر العوامل املتعلقة باإجراءات العمل امليداين على جودة
املراجعة يف اجلهاز واالأهمية الن�سبية لكل عامل.
•اخلروج بنتائج وتو�سيات ت�ساهم يف االرتقاء مب�ستوى جودة املراجعة
يف اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة يف اجلمهورية اليمنية.
 .1-4فر�سيات الدرا�سة :مت �سي � � � ��اغة فر�سي � � ��ات الدرا�سة ب�سكلها
العدمي كما يلي:
 :H01ال يوجد تاأثري ذو داللة اإح�سائية للعوامل املتعلقة بفريق املراجعة على جودة
مراجعة احل�سابات يف اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة يف اجلمهورية اليمنية.
 :H02ال يوجد تاأثري ذو داللة اإح�سائية للعوامل املتعلقة باإجراءات
العمل امليداين على جودة مراجعة احل�سابات يف اجلهاز املركزي للرقابة
واملحا�سبة يف اجلمهورية اليمنية.
 1-5اأمنــوذج الدرا�سة  :قام الباحث باإعداد من��وذج افرتا�سي للدرا�سة
يحدد طبيعة تاأثري بع�ض املتغريات التي �ستتناولها الدرا�سة على بع�سها
االآخر ،حيث يفرت�ض الباحث اأن جودة املراجعة يف اجلهاز املركزي للرقابة
واملحا�سبة (املتغري التابع) تتاأثر بكل من العوامل املرتبطة بفريق املراجعة،
والعوامل املرتبطة باإجراءات العمل امليداين (متغريان م�ستق�ن).
 1-6منهجية الدرا�سة :لتحقيق اأهداف الدرا�سة واختبار فرو�سها اعتمد
البحث على املنهجني التاليني:
اأو ًال :املنهج الو�سفي :يقوم على اأ�سا�ض مراجعة ما جاء يف االأدب املحا�سبي
من كتب واأبحاث واإ�سدارات املنظمات املهنية بخ�سو�ض مو�سوع الدرا�سة .
ثاني ًا :املنهج التحليلي :ويتعلق باجلانب العملي لهذه الدرا�سة من خ�ل
ت�سميم اإ�ستبانة جلمع املعلومات عن جمتمع الدرا�سة وحتليلها با�ستخدام
االأ�ساليب االإح�سائية.
1-7جمتمع الدرا�سة وعينتها :يتكون جمتمع ال��درا��س��ة م��ن مراجعي
احل�سابات العاملني يف اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة ،وذلك يف املركز
الرئي�سي وا�ستملت العينة خمتلف القطاعات الرقابية يف اجلهاز وبن�سبة
 % 24من جمتمع الدرا�سة.
1-8حدود الدرا�سة :تقت�سر هذه الدرا�سة على:
•بع�ض العوامل املوؤثرة على جودة املراجعة واملتعلقة بفريق املراجعة
وباإجراءات العمل امليداين.
•املراجعني العاملني يف اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة يف اجلمهورية
اليمنية (املركز الرئي�سي).
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اأخ�قيات املحا�سبني املهنيني ومت تعديله يف العام 1998م ثم عدل مرة
اأخرى يف العام 2006م .
 .2-2-1-3اخلربة العملية للفريق يف جمال املراجعة :زاد االهتمام
بخربة مراجع احل�سابات يف االآون��ة االأخ��رية ،وذل��ك نتيجة زي��ادة حاالت
الف�سل يف عمليات املراجعة ب�سبب اأداء تلك العمليات عن طريق مراجعني
قليلي اخلربة .
وهناك درا�سات متعددة تناولت مو�سوع اخلربة منها على �سبيل املثال درا�سة
1993م  Wrightبعنوان()Down with claims count
وكانت حول ق�سايا التعوي�ض املختلفة يف بريطانيا من 1989م 1990 -
م وتبني اأن  % 25من هذه الق�سايا تعود بالدرجة االأوىل اإىل الغ�ض واالإهمال
يف املراجعة واأن ال�سبب املبا�سر يرجع اإىل �سعف اإدارة �سركات املراجعة
وللتخفيف من هذه امل�ساكل يرى(� )Wrightسرورة العمل على عدم
اإعطاء املراجع املبتدئ اأية اأعمال ما مل تكن لديه اخلربة الكافية .
 .2-2-1-4التزام فريق العمل مبعايري املراجعة املعتمدة :اإن معايري
املراجعة هي مبثابة مقايي�ض ل�أداء يتم و�سعها بوا�سطة املنظمات املهنية،
وعن طريق االتفاق العام بني اأع�ساء املهنة ،لتكون مر�سد ًا عام ًا يو�سح
طريقة العمل ،بحيث متثل مقيا�س ًا موحد ًا ل�أداء.
 .2-2-1-5املعرفة اجليدة للفريق بن�ساط العميل :يعد توافر م�ستوى
مرتفع من املعرفة باأعمال العميل والن�ساط ال��ذي يعمل فيه اأم��ر ًا حيوي ًا
واأ�سا�سي ًا الأداء عملية املراجعة وتوفري اخلدمات ال�سريبية واال�ست�سارية،
وهناك ث�ثة اأ�سباب اأ�سا�سية للتو�سل اإىل فهم جيد للن�ساط الذي يعمل فيه
العميل وهي :
•يوجد بالعديد من اأن�سطة العمل متطلبات حما�سبية خا�سة يجب على
املراجع اأن يلم بها حتى يقيم ما اإذا كانت القوائم املالية قد مت اإعدادها
مبا يتفق مع املبادئ املحا�سبية املتعارف عليها.
•ي�ستطيع املراجع اأن يتعرف على اأخطار الن�ساط التي توؤثر يف تقديره
للخطر املمكن قبوله.
•بع�ض االأن�سطة تتميز بخطر طبيعي متعارف عليه ،وي�ساعد االإملام بتلك
االأخطار يف تقدير اخلطر املمكن قبوله.
 .2-2-1-6التعليم والتدريب امل�ستمر :اإن طبيعة املهنة من ناحية ،وبيئة
ممار�ستها من ناحية ثانية ،وطبيعة �سوقها من ناحية ثالثة ،يفر�ض �سرورة
حر�ض مراجع احل�سابات على اأداء خدمة مهنية ذات جودة متميزة ،ولذلك
يعد التعليم والتدريب املهني امل�ستمر اأحد اأهم املتطلبات احلديثة لوفاء
املراجع بتلك االلتزامات .
وهنا جند اأن االحتاد الدويل للمحا�سبني يقرتح برنامج تعليم مهني م�ستمر
يتكون من (� )90ساعة من اأن�سطة التعليم امل�ستمر كل ث�ث �سنوات وبحد
اأدنى (� )30ساعة يف ال�سنة الواحدة ،اأما يف الواليات املتحدة االأمريكية
ووفقا ملتطلبات املعهد االأمريكي للمحا�سبني القانونيني ( )AICPAفانه
يتعني على االأع�ساء املمار�سني للمهنة ا�ستكمال (� )120ساعة من التعليم
املهني امل�ستمر كل ث�ث �سنوات وبحد اأدنى قدره (� )40ساعة يف ال�سنة .

املراجعة من خ�ل احلر�ض الكامل على الوفاء بالتزامات املراجع القانونية
واملهنية واالجتماعية ،وبذل العناية املهنية الكافية يف قبول وتخطيط واأداء
اأعمال املراجعة والتقرير عن نتائجها .
الثالث :اإ�سباع احتياجات امل�ستخدمني وفق هذا االجتاه فان نقطة البداية
تكون يف حتديد احتياجات امل�ستخدمني ،على اأن تقوم املهنة برتجمة هذه
االحتياجات اإىل معايري قابلة للتنفيذ ،واخلطوة التالية هي االلتزام بتلك
املعايري عند التنفيذ.
وتاأ�سي�سا على ما تقدم يرى الباحث اأن جودة املراجعة هي (قبول عملية
املراجعة والتخطيط لها وتنفيذها وفق م�ستوى معقول من االلتزام باملعايري
املهنية التي تكفل بذل العناية امل�ئمة يف كافة تلك املراحل وتكفل اأي�سا
ح�سول املراجع على اأعلى درجة من اال�ستق�ل مبا يتيح له التعبري عن راأيه
بكل ما مت الوقوف عليه من غ�ض اأو خطاأ ويف الوقت املنا�سب ومبا يت�ءم مع
تلبية احتياجات امل�ستخدمني ومتخذي القرار).
 .2-2العوامل املوؤثرة يف جودة املراجعة :قد تتاأثر جودة عملية املراجعة
بالعديد من العوامل اإال اأنه ولغر�ض هذه الدرا�سة مت الرتكيز على بع�ض
العوامل املتعلقة بفريق املراجعة ،و باإجراءات العمل امليداين وذلك كما يلي:
 .2-2-1العوامل املتعلقة بفريق املراجعة :اإن اكت�ساف االأخطاء والغ�ض
من اأهم التعريفات جلودة املراجعة كما �سبق اإي�ساحه ،وهذا بدوره يعتمد
على كفاءة اأع�ساء فريق العمل املكلفني ب�اأداء اأعمال املراجعة ،من حيث
قدراتهم الفنية وم�ستوى تدريبهم وخربتهم ،وكذلك الت�سهي�ت واالإمكانيات
املتاحة ملن�ساأة املراجعة والتي متكنها من اجتذاب اأف�سل العنا�سر الب�سرية
املتاحة واإعدادهم مهنيا وعمليا مبا يتيح لهم نقل املهارات واكت�ساب املعرفة
واخلربة املهنية املطلوبة الكت�ساف االأخطاء التي قد حتتويها القوائم املالية،
فاالأفراد الذين يتمتعون بدرجة عالية من املهارة املهنية وبنزعة ال�سك
املهني يزيد لديهم احتمال اأداء مهام املراجعة على نحو اأكرث دقة واكتماال .
وتاأ�سي�سا على ما �سبق �سيتم تناول عدد من العوامل املوؤثرة يف اجلودة
واملتعلقة بفريق العمل وهي:
2-2-1-1االإملام باملعايري املحا�سبية :تعرف املراجعة باأنها عملية جمع
وتقييم االأدلة عن املعلومات لتحديد مدى التوافق مع املعايري املقررة �سلفا
والتقرير عن ذلك .ويجب اأداء املراجعة بوا�سطة �سخ�ض كفء وم�ستقل .
وبالنظر اإىل التعريف ال�سابق جند اأنه قد احتوى على عدد من العنا�سر
اأهمها (املعايري املقررة �سلفا)،
ووفق ًا ملعايري املراجعة املتعارف عليها يعترب اإملام املراجع باملحا�سبة وكفاءته
يف فهمها وممار�ستها �سرطا �سروريا ،وان كان غري كاف مبعنى اأن املراجع
يجب اأن يكون خبريا مبا قام به املحا�سب حتى يتمكن من اإبداء راأيه حول
مدى وجود حتريفات جوهرية يف القوائم املالية من عدمه .
2-2-1-2االلتزام بقواعد ال�سلوك املهني :هناك ع�قة ايجابية بني
االلتزام االأخ�قي وال�سلوكي ملراقب احل�سابات وجودة عملية املراجعة حيث
اأن اأداء مراقب احل�سابات لعملية املراجعة بجودة عالية يعني التزامه مبعايري
املراجعة ووفائه مب�سئولياته املهنية وباآداب و�سلوك واأخ�قيات املهنة .
 .2-2-1-7احتفاظ املراجعني باجتاه ال�سك املهني عند اأداء عملية
وبهذا اخل�سو�ض ن�سر االحتاد الدويل للمحا�سبني يف العام 1966م دليل املراجعة :الأن املراجع معر�ض كثريا للم�ساءلة القانونية واملهنية فهو مطالب
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دائما باإعمال ال�سك املهني ب�سورة جيدة يف اأدائه لكافة اأعمال املراجعة.
مبعنى اأنه يجب على املراجع اأن يخطط ويوؤدي عملية املراجعة من خ�ل �سلوك
يت�سم بال�سك املهني يف كافة مراحل عملية املراجعة وهنا ال يجب اأن يفرت�ض
املراجع عدم اأمانة االإدارة ،ولكنه يجب اأن ياأخذ يف اعتباره احتمال عدم اأمانتها .
 .2-2-1-8الر�سا الوظيفي الأع�ساء فريق املراجعة :يعرتف معظم كتاب
أمد بعيد ،اإال
املحا�سبة واالإدارة باأهمية اجلانب االإن�ساين يف امل�سروعات منذ ا ٍ
اأن الدرا�سات اجلدية لل�سلوك االإن�ساين تعترب حديثة ن�سبيا ،ولكنها اأبرزت
ما يهدف اإليه اأ�سلوب الع�قات االإن�سانية من دفع االأفراد اإىل التعاون وزيادة
االإنتاج ،وجعل االأفراد ي�سعرون بالر�سا عن اأعمالهم عن طريق اإ�سباع ما
يحتاجون اإليه ماديا ونف�سيا واجتماعيا .
 .2-2-1-9عدم وجــود �سغوط عمل� :سهدت �سغوط العمل اهتماما
متزايدا من الباحثني يف معظم اأنحاء العامل ملا لهذه ال�سغوط من اآثار نف�سية
وبدنية وما ت�سببه من انعكا�سات �سلبية على �سلوك االأفراد واجتاهاتهم ب�سكل
خا�ض وبالتايل توؤثر على اأداء اأعمالهم يف من�ساآت االأعمال ب�سكل عام ،ولقد

اأثبتت العديد من الدرا�سات اأن عدم حماولة حتديد م�سادر �سغوط العمل
ومعاجلتها اأدى اإىل وجود اآثار �سلبية على العمل اأو املهنة نف�سها.
 .2-2-2العوامل املتعلقة باإجراءات العمل امليداين :تتاأثر جودة عملية
املراجعة ب�سكل مبا�سر بكفاءة اإجراءات العمل امليداين �سواء ما يتعلق منها
ب��االأدوات امل�ستخدمة كاحلا�سوب اأو االأ�ساليب كاعتماد اأ�سلوب العينات اأو
ال�سيا�سات التي تق�سي باإعادة توزيع اأع�ساء الفريق يف كل فرتة وغري ذلك
باالإ�سافة اإىل اإجراءات الرقابة على مدى االلتزام بتلك ال�سيا�سات.
وفيما يلي ن�ستعر�ض اأهم تلك العوامل:
 .2-2-2-1ا�ستخدام احلا�سوب يف اأعمال املراجعة :اأ�سارت العديد من الدرا�سات
يف مو�سوع جودة املراجعة اإىل اأن اإتباع الو�سائل التكنولوجية ومنها احلا�سب االآيل يف
عمليات املراجعة يعترب من اأهم مظاهر جودة املراجعة .
 2-2-2-2درا�سة وتقييم هيكل الرقابة الداخلية :يتمثل اهتمام املراجع
ح��ول تقييم الرقابة الداخلية يف تقليل خماطر املراجعة وتنفيذ مهمة
املراجعة بالكفاءة املطلوبة ،وهذا يعني اأن على املراجع اأن يهتم بخ�سائ�ض
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جودة اأدلة املراجعة التي يح�سل عليها خ�ل تقييمه للرقابة الداخلية وعند
تقدير املخاطر الرقابية ،ومن ثم ت�سميم االختبارات التف�سيلية التي متكنه
من احل�سول على االأدل��ة التي ت�ساعده يف اإب��داء ال��راأي املهني ال�سليم عن
القوائم املالية .
2-2-2-3ا�ستخدام اأ�سلوب العينات يف املراجعة :يعرف اأ�سلوب املعاينة
يف املراجعة باأنه عبارة عن �سحب مفردات تقل عن  % 100من املجتمع
مو�سع املراجعة الإج��راء االختبارات وا�ستخ��ض النتائج لتعميمها على
املجتمع بكامله .
ويعد اأ�سلوب العينات يف املراجعة متعارفا عليه وذلك بعد �سدور اأول تقرير
من معهد املحا�سبني القانونيني االأمريكي ( )AICPAعام 1962م وقد
اأكد اأي�سا على ا�ستخدام هذه االأ�ساليب �سدور �سل�سلة مطبوعات من املعهد
�سالف الذكر يف االأع��وام 1964م -1967م -1974م – 1983م
بعنوان مدخل املراجع للعينات االإح�سائية وعينات املراجعة ،وقد جاء بعد
ذلك املعيار الدويل ( )530والذي اأ�سار اإىل �سرورة اأن ياأخذ املراجع بعني
االعتبار اأهداف املراجعة ،وخماطر العينة عند ت�سميم وتقييم العينات،
واأي�سا حتليل االأخطاء والتنبوؤ بها ،واإعادة تقييم خماطر العينة .
وهناك نوعان من العينات والفارق بينهما يظهر كما يلي:
•العينات غري االإح�سائية :تعتمد على خ��ربة امل��راج��ع وحكمه على
مفردات العينة عند اختيارها.
•العينات االإح�سائية :تعتمد على قوانني ريا�سية ت�سمح بالقيا�ض الكمي
خلطر املعاينة عند تخطيط العينة ،وعند تقييم العينة.
2-2-2-4اإعادة توزيع فريق املراجعة يف كل فرتة  :اإن اإعادة توزيع اأع�ساء
فريق العمل يف كل فرتة على مهام خمتلفة ،يعد اإج��راء رقابي ًا على �سري
اأعمال املراجعة وي�ساهم يف انه ي�سيف اإىل االأفراد تنوع يف التدريب وات�ساع
اآفاقهم بخربات وخلفيات متنوعة .
 2-2-2-5وجود خطة فعالة للمراجعة :تعرب خطة املراجعة عن امل�سطلح
امل�ستخدم يف املعيار الدويل  300حيث كانت املعايري ال�سابقة ت�سري اإىل
خطة املراجعة على اأنها برنامج املراجعة ،وحتدد خطة املراجعة (برنامج
املراجعة) طبيعة توقيت ومدى اإجراءات املراجعة املخططة املطلوبة لتطبيق
االإ�سرتاتيجية ال�ساملة للمراجعة ،وهي تخدم كاأ�سا�ض لتو�سيل التعليمات
الأع�ساء الفريق ،وكو�سيلة للرقابة على التنفيذ ال�سحيح للعمل .
وهنا ميكن القول اأن جودة املراجعة هي نتيجة حتمية ملدى فعالية برنامج
املراجعة ومدى �سموليته ،وم�ستوى االلتزام به من قبل فريق املراجعة
 2-2-2-6االإ�سراف على امل�ساعدين يف اأثناء العمل :اإن املتابعة واالإ�سراف
على امل�ساعدين اأو اأع�ساء فريق املراجعة يعد من اأهم العوامل املوؤثرة على
كفاءة اأداء عملية املراجعة .
ويرى( ارينز) اأن وجود االإ�سراف امل�ئم اأمر �سروري يف املراجعة ،حيث اأن
العديد من اأن�سطة العمل امليداين يتم تنفيذها بوا�سطة م�ساعدين خرباتهم
العملية حمدودة.
ويجب اأن تتم املتابعة يف توقيت م�ئم ال يوؤدي اإىل اإرباك االأداء وال يوؤدي اإىل
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االنتقال من خطوة اإىل اأخرى مرتتبة عليها دون مراجعة اخلطوة االأوىل.
 2-2-2-7وجود خرباء يف فروع املعرفة :يجب على املراجع عند ا�ستخدام
عمل خبري اأن يتاأكد من مدى كفاية مهارات اخلبري ومدى مو�سوعيته ،حيث
تقل املو�سوعية ب�سفة عامة عندما يتم تعيينه عن طريق العميل .
وجدير بالذكر اأنه يف ظل اإي�ساح معيار املراجعة الدويل رقم 520بعنوان
ا�ستخدام عمل خبري فانه يظل م�سئوال عن كافة جوانب عملية املراجعة،
حيث يتعني على املراجع اأن يكون مقتنعا باأن اخلبري ميتلك درجة املهارة
املطلوبة والكفاية الفنية الأداء املهمة .
 2-2-2-8القيام باإجراءات املراجعة التحليلية :اأ�سبحت االإج��راءات
التحليلية حديثا حمور اهتمام مراجع احل�سابات بقوة ،وذلك الأنها تخدم
اأه��داف ث�ث مراحل من مراحل عملية املراجعة .وهي مراحل ،تخطيط
املراجعة ،تنفيذ املراجعة ،وا�ستكمال اأعمال املراجعة واإعداد التقرير .
وتتمثل االإجراءات التحليلية يف درا�سة للن�سب واالجتاهات املهمة والتحقيق
يف التقلبات والبنود غري العادية بهدف التحقق من مدى معقولية القيمة
الدفرتية الأحد البنود حمل املراجعة يف �سوء القيمة التي يقدرها املراجع
لهذا البند .
 2-2-2-9مالءمة املدة املحددة الأداء مهام املراجعة :اأو�سحت العديد
من الدرا�سات اأن من اأهم ال�سغوط التي يتعر�ض لها املراجعون هي �سرورة
االنتهاء من اأعمال املراجعة يف وقت حمدد ،وال�سك اأن ذلك يوؤثر على اأداء
مراجع احل�سابات والذي ميثل حجر الزاوية يف مو�سوع جودة املراجعة .
كما اأن قيود الوقت تعترب من اأهم العوامل املوؤثرة على االإنهاء املبكر غري
ال�ك��فء الإج���راءات امل��راج�ع��ة .وحتى ميكن ت���يف ه��ذه النتيجة فانه من
ال�سروري توقيت البدء يف عملية املراجعة ب�سورة جتعل قيود الوقت اأقل
تاأثريا يف قرار االإنهاء املبكر وغري الكفء لعملية املراجعة.
 2-3جــودة مراجعة احل�سابات من منظور اأجهزة الرقابة احلكومية:

للمراجعة احلكومية دور هام يف اإدارة االأعمال منذ وقت طويل وحتى ن�ساأة
الدولة مبفهومها احلديث حني ظهرت فكرة اإن�ساء تنظيمات تراجع وتراقب
ح�سابات الدول ب�سورة حمايدة ،عرفت عامليا با�سم االأجهزة العليا للرق��ابة
.SAI Super Audit Institutions
ونظرا الأهمية تبادل املعارف واخلربات فيما بني “ االأجهزة العليا للرقابة “
بدول العامل املختلفة فقد تاأ�س�ست عام 1953م هيئة م�ستقلة غري �سيا�سية
اأطلق عليها “املنظمة الدولية ل�أجهزة العليا للرقابة " International
Organization of Superme Audit Institutions
 ."INTOSAIيبلغ عدد اأع�سائها 180جهازا رقابيا ،ويوجد فرع

لتلك املنظمة يف تون�ض خلدمة االأجهزة العليا يف املنطقة العربية يطلق عليها
"املنظمة العربية ل�أجهزة العليا للرقابة" . ARABOSAI
و�سعيا من تلك االأجهزة اإىل اإ�سدار تقارير مهنية تت�سم بدرجة عالية من
اجلودة ،فقد لوحظ م�سي تلك االأجهزة ( االنتو�ساي ) اإىل تاأطري عملها
من خ�ل اإ�سدار مبادئ ومعايري الرقابة احلكومية حيث عقدت املنظمة
موؤمترها الدويل التا�سع يف مدينة “ليما” عا�سمة بريو يف عام 1977م
وفيه مت اإقرار “اإع�ن ليما” ملبادئ املراجعة احلكومية ،ويف عام 1992م

2-4جودة مراجعة احل�سابات وفــق ت�سريعات ومنهاج اجلهاز املركزي
للرقابة واملحا�سبة /اليمن  :حظيت جودة املراجعة باهتمام كبري يف اأدبيات

و�سيا�سات اجلهاز واإجراءاته وفيما يلي اإ�سارة �سريعة ملفهوم جودة املراجعة
وفق ت�سريعات ومنهاج اجلهاز:
 2-4-1قانون اجلهاز :تن�ض الفقرة (اأ) من املادة  3من القانون رقم 39
ل�سنة 1992م ب�ساأن اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة على (اجلهاز
هيئة رقابية عليا م�ستقلة ذات �سخ�سية اعتبارية).
كما تن�ض املادة  12من ذات القانون على:
ي�سدر رئي�ض اجلهاز القرارات املتعلقة بتنظيم وتطوير ورفع م�ستوى االأداء
يف جميع نواحي العمل الرقابي وخا�سة يف املجاالت التالية:
أ .حتديد الو�سائل واالأ�ساليب امل�ئمة واملتطورة يف ممار�سة اأعمال
اجلهاز خ�ل املراحل املختلفة التي متر بها عملية املراجعة.
ب .تبني املعايري والقواعد املهنية امل�ئمة للقيام باملراقبة خ���ل مراحلها
املختلفة من تخطيط وتنفيذ واإعداد التقارير واإب�غها اإىل اجلهات املخت�سة.
ج .و�سع االأ�س�ض واملعايري التي تكفل ا�ستق�لية وحياد اجلهاز عند مبا�سرة
اخت�سا�ساته مبا يكفل حتقيق املو�سوعية يف العمل الرقابي.
د .اإتباع �سيا�سات منا�سبة وم�ئمة ب�سان التوظيف والتدريب ل�سمان
مبا�سرة اجلهاز الخت�سا�ساته على الوجه املطلوب.
ه .و�سع نظام مراقبة نوعية داخلي م�ئم يكفل �س�مة جميع التقييمات
واال�ستنتاجات املدعمة باالأدلة الكافية الإثبات الراأي النهائي وعلى نحو
ي�سمن دقة و�س�مة النتائج الواردة يف التقارير ومبا ميكن االأطراف
ذات الع�قة من اال�ستفادة من نتائج اأعمال اجلهاز.
اإن املادتني �سالفتي الذكر تو�سحان عوامل ومقومات اجلودة والتي تت�سمن
�سيا�سات واأ�ساليب العمل باالإ�سافة اإىل التاأكيد على اال�ستق�لية وحت�سني
االأداء واحلياد وتدريب االأع�ساء وتعيينهم ،وان كانت االإ��س��ارة اإىل تلك
العوامل قد جاءت ب�سكل عام فان هناك مواد عديدة اأخرى ال جمال ل�سردها
يف هذه الدرا�سة.
 2-4-2دليل االأداء الرقابي ال�سامل :يت�سح مما ذكر اأن القانون قد ترك
للجهاز اأمر حتديد االأ�ساليب واالإجراءات الفنية واملهنية للرقابة دون اخلو�ض
فيها ،و�سعيا من اجلهاز يف تطوير اأ�ساليب العمل والنهو�ض بها فقد قام
باإعداد دليل االأداء الرقابي ال�سامل والذي مت اإ�سداره بقرار رئي�ض اجلهاز
رق��م  33ل�سنة 1998م ،ويحتوي الدليل على ال�سيا�سات التي اختارها

 2-4-3امل�ستويات املعنية باجلودة يف اجلهاز :تتمثل اأهم امل�ستويات
املعنية باجلودة يف اجلهاز مبا يلي:
 2-4-3-1االإدارة العامة للرقابة على اجلودة :مت اإن�ساء االإدارة مبوجب
قرار رئي�ض اجلهاز رقم  169ل�سنة 1988م حتت ا�سم املكتب الفني،
وق��د ح��دد تبعيتها لرئي�ض اجلهاز .ثم �سدر ق��رار رئي�ض اجلهاز رق��م 2
ل�سنة 1997م الذي مت مبوجبه تعديل الت�سمية من(املكتب الفني ) اإىل
( االإدارة العامة للرقابة على اجلودة ) ون�ست الفقرة  4من القرار امل�سار
اإليه اأن تتوىل االإدارة العامة للرقابة على اجلودة ممار�سة عدد من املهام
واالخت�سا�سات اأهمها مراقبة جودة االأداء الرقابي.
2-4-3-2املكتب الفني :مت اإن�ساء املكتب الفني مبوجب ق��رار رئي�ض
اجلهاز رقم  20ل�سنة 2002م ،ويتبع مبا�سرة رئي�ض اجلهاز ،اأما اأهم
اخت�سا�سات املكتب فهي:
•فح�ض التقارير امل��رف��وع��ة م��ن القطاعات الرقابية باجلهاز قبل
اعتمادها من قبل رئي�ض اجلهاز.
•متابعة االإ�سدارات املهنية املحا�سبية والرقابية وتقدير املفيد منها
والعمل على ن�سرها.
 2-4-4التطوير املهني يف اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة :تعد املوارد
الب�سرية يف اجلهاز املدخ�ت الرئي�سية التي يتوقف عليها وعلى ما متتلكه
من خربات ومعارف وقدرات واإمكانيات اأداء العمل الرقابي .
وقد اأنيطت مهمة تطوير املوارد الب�سرية اإىل مركز التدريب التابع للجهاز،
ويقوم مركز التدريب بتنفيذ العديد من الربامج التدريبية �سنويا والتي
ت�سمل كافة موظفي اجلهاز �سواء يف املركز الرئي�سي اأو الفروع ويتم ذلك
بناء على خطة تعد �سلفا ،ويتم التدريب بوا�سطة مدربني من داخل اجلهاز .
باالإ�سافة اإىل مركز التدريب هناك االإدارة العامة للتعاون الفني التي تعنى
بالتن�سيق مع االأجهزة الرقابية �سمن ( االأرابو�ساي ) اأو (االنتو�ساي ) يف
اإقامة دورات ت�سم عدد من منت�سبي تلك االأجهزة.
مما �سبق يت�سح اأن هناك منظومة متكاملة متثل عنا�سر ومقومات اجلودة،
ابتداء بالت�سريعات ثم امل�ستويات االإدارية املعنية باجلودة وانتهاء بالكادر
الب�سري و�سيا�سات تعيينه وتدريبه.
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ق��ام��ت ( )INTOSAIب�اإ��س��دار معايري امل��راج�ع��ة احلكومية خ�ل
فعاليات املوؤمتر الرابع ع�سر الذي عقد بوا�سنطن ،ومن ثم مت تعديل تلك
املعايري خ�ل املوؤمتر اخلام�ض ع�سر الذي عقد يف القاهرة عام 1995م
،وقد مت الت�سديق على الن�سخة املعدلة من تلك املعايري يف املوؤمتر ال�سابع
ع�سر ال��ذي عقد يف �سيول عام 2001م  ،ويف عام 1998م مت اإ�سدار
ميثاق ال�سلوك املهني الأجهزة الرقابة العليا خ�ل املوؤمتر الدويل ال�ساد�ض
ع�سر ل�أجهزة العليا للرقابة الذي عقد مبدينة مونتيفيديو عا�سمة اأرجواي .
ويعد اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة يف اجلمهورية اليمنية ع�سوا يف
منظمة االنتو�ساي وكذلك االرابو�ساي.

اجلهاز النتهاجها يف اأدائ��ه ملهامه الرقابية كما ي�ستمل على بع�ض املعايري
واملمار�سات التي مت انتقاوؤها للعمل مبوجبها ،ومما ورد يف الدليل ما يلي:
•اإذا اأحكمت الرقابة على جودة االأداء الرقابي خ�ل مراحل التخطيط
والفح�ض والتقرير ميكن للجهاز احل�سول على التاأكيدات ال�سرورية
على اأن االأدل��ة الرقابية الكافية وامل�ئمة قد مت احل�سول عليها واأن
اال�ستنتاجات التي مت التو�سل اإليها والتو�سيات املعدة عادلة واأن
التقرير دقيق و�سليم.
•يتطلب تقييم اجلودة ال�حق الإج��راءات املراجعة تقييم مدى فعالية
النظام واإج��راءات الرقابة التي ا�ستخدمت خ�ل مراحل املراجعة
لتحديد ما اإذا كان العمل الرقابي قد اأثمر واأن التقارير قد اأعدت وفق
منهاج اجلهاز.

9

املوؤهل العلمي

العوامل المؤثرة في جودة مراجعة الحسابات

عدد الفقرات معام�ت األفا كرونباخ ي�سغلون وظيفة مدراء عموم االإدارات الرقابية % 3 ،مدراء اإدارات مركزية
املحور
(املتغريات) ( Cronbach’s Alphaوك���ء م�ساعدون) وجميعهم يتولون تنفيذ مهام رقابية وه��ذا موؤ�سر جيد
ميكننا من احل�سول على اإجابات دقيقة ل��ستبيان.
املحور االأول :العوامل املتعلقة
0.861
9
وبالن�سبة مل�ستوى اخلربة فقد بينت النتائج باأن  % 74.2من عينة
بفريق املراجعة
املحور الثاين :العوامل املتعلقة
الدرا�سة لديهم خربة يف جمال العمل الرقابي مبا ال يقل عن �ست �سنوات
0.911
9
باإجراءات العمل امليداين
وهذا يعك�ض درايتهم ملا تعنيه متغريات الدرا�سة وبالتايل احل�سول على نتائج
0.936
18
جلميع املتغريات
دقيقة ،كما ي�حظ باأن فئة اخلربة لعينة الدرا�سة تتوافق مع م�ستوياتهم
الوظيفية وهذا يعك�ض دقة بيانات اخل�سائ�ض الدميغرافية للعينة.
 3-3-2خ�سائ�س العينة :فيما يلي حتليل للمعلومات العامة  3-3-3عر�س وحتليل النتائج :يف ه��ذا اجل��زء مت اإي�ج��اد املتو�سط
(اخل�سائ�ض الدميغرافية) لعينة الدرا�سة:
احل�سابي واالنحراف املعياري لكل فقرة حيث تكون الفقرة اإيجابية مبعنى اأن
اأفراد العينة ت�ستجيب باملوافقة عليها يف التاأثري على جودة مراجعة احل�سابات
جدول ( )2يبني توزيع اأفراد العينة ح�سب خ�سائ�سهم الدميغرافية
التكرار والن�سب
اأي اأن املتو�سط احل�سابي يتجه اإىل املوافقة عندما يزيد عن الدرجة ()3
الفئة
البيان
املئوية
الن�سبة
العدد
و تكون الفقرة �سلبية مبعنى اأن اأف��راد العينة ال يوافقون على حمتواها اأي
93.9
62
بكالوريو�ض
اأن املتو�سط احل�سابي يتجه اإىل عدم املوافقة مبعنى عدم التاأثري على جودة
3.0
2
دبلوم درا�سات عليا
املراجعة عندما ( يقل عن الدرجة  ،)3وتكون اآراء العينة يف الفقرة حمايدة
3.0
2
ماج�ستري
عندما تكون قيمة املتو�سط احل�سابي عند الدرجة ( )3واالنحراف املعياري
100.0
66
Total
80.3
53
حما�سبة
كبري و�ساذ وال�سبب يف ذلك هو اعتماد الباحث على مقيا�ض ليكرت اخلما�سي
16.7
11
اإدارة
بحيث تكون الدرجة ( )3حمايدة وهي درجة مقبولة من وجهة نظر الباحث.
3.0
2
اقت�ساد
وفيما يلي عر�ض وحتليل النتائج:
100.0
66
Total
املحور االأول :العوامل املتعلقة بفريق املراجعة
40.9
27
مراجع
يعر�ض اجلدول رقم ( )3نتائج التحليل االإح�سائي الآراء عينة الدرا�سة حول
43.9
29
رئي�ض مراقبة
12.1
8
مدير عام
تاأثري العوامل املتعلقة بفريق املراجعة على جودة املراجعة وكانت االآراء تتجه
3.0
2
وكيل م�ساعد
اإىل اال�ستجابة باملوافقة جلميع عبارات اجلدول.
100.0
66
Total
جدول رقم ( )3نتائج التحليل االإح�سائي للمتغريات املتعلقة بفريق املراجعة
3.0
2
�سنوات فاأقل 5
التخ�س�ض
الوظيفة
�سنوات اخلربة

�سنوات-6 10
�سنة-11 15
�سنة -16 20
�سنة فاأكرث 21
Total
لديهم ع�سوية يف جمعية مهنية

29
20
9
6
66
6

43.9
30.3
13.6
9.1
100.0
9.1

وبالقراءة للنتائج باجلدول ال�سابق جند اأنه فيما يتعلق باملوؤه�ت العلمية لدى
عينة الدرا�سة فقد بينت النتائج ب�اأن جميع اأف��راد العينة يحملون املوؤه�ت
اجلامعية االأولية والعليا حيث اأن  % 93.9من حملة املوؤه�ت اجلامعية
االأولية (البكالوريو�ض) % 3 ،من حملة ال�سهادات اجلامعية العليا (ماج�ستري)
ونف�ض الن�سبة دبلوم عايل بعد اجلامعة وهذا ي�سري باأن العينة التي اأ�ستهدفها
اال�ستبيان كانت جيدة التعليم مبا ينعك�ض اإيجابا على واقعية النتائج.
وبالن�سبة مل�ستوى التخ�س�ض بينت النتائج باأن  % 80.3يحملون املوؤهل
اجلامعي يف جمال املحا�سبة بينما  % 16.7يف جمال االإدارة % 3 ،يف
جمال االقت�ساد وجميع هذه التخ�س�سات مطلوبة اأو منا�سبة يف جمال
العمل الرقابي للجهاز.
اأما ما يتعلق بامل�ستويات الوظيفية الأفراد عينة الدرا�سة فقد بينت النتائج باأن
 % 40.9مراجعني % 43.9 ،روؤ�ساء فرق مراجعة ميدانية بينما % 12.1

العبارة
اإملام الفريق باملعايري املحا�سبية.
االلتزام بقواعد ال�سلوك املهني.
اخلربة العميلة للفريق يف جمال املراجعة.
التزام الفريق مبعايري املراجعة املعتمدة.
املعرفة اجليدة للفريق بن�ساط اجلهة.
التدريب والتعليم امل�ستمر.
احتفاظ املراجعني باجتاه ال�سك املهني عند
اأداء املراجعة.
الر�سا والوالء الوظيفي الأع�ساء الفريق.
عدم وجود �سغوط عمل.
جلميع العبارات

املتو�سط
احل�سابي

Std. Deviation

affection

4.36
4.42
4.32
4.14
4.29
4.00

671.
634.
612.
742.
627.
977.

موؤثر بقوه
موؤثر بقوه
موؤثر بقوه
موؤثر بقوه
موؤثر بقوه
موؤثر بقوه

3.76

946.

متو�سط التاأثري

4.08
4.00
4.16

917.
952.
546.

موؤثر بقوه
موؤثر بقوه
موؤثر بقوه

Mean

االنحراف املعياري م�ستوى التاأثري

ومن خ�ل النتائج املبينة باجلدول ال�سابق جند اأن جميع العوامل تعترب
موؤثرة بقوة على ج��ودة املراجعة با�ستثناء عامل واح��د وال��ذي ظهر باأنه
متو�سط التاأثري.
ي�سري م�ستوى تاأثري العامل (العبارة) باأنه  :موؤثر بقوه جدا عندما تكون
قيمة املتو�سط احل�سابي >=  ،4.5موؤثر بقوة عندما تكون قيمة املتو�سط
احل�سابي >= ، 4.5< ،4متو�سط التاأثري عندما تكون قيمة املتو�سط >=
 ، 4< ،3.5منعدم التاأثري عندما تكون <3.5
الـعـدد |  | 32 - 31مـار�س-يونيو 2013م

11

دراسات وأبحاث
12

ويقل ت�ستت االآراء كلما قل مقدار االنحراف املعياري ويزداد الت�ستت بزيادة
مقدار هذا االنحراف.
وميكن ا�ستعرا�ض تلك العوامل مرتبة ح�سب درجة تاأثريها كما يلي:
العامل
الرتتيب
االلتزام بقواعد ال�سلوك املهني مبتو�سط ح�سابي .4.42
1
اإملام الفريق باملعايري املحا�سبية مبتو�سط ح�سابي .4.36
2
اخلربة العملية للفريق يف جمال املراجعة مبتو�سط ح�سابي .4.32
3
املعرفة اجليدة للفريق بن�ساط اجلهة مبتو�سط ح�سابي.4.29
4
التزام الفريق مبعايري املراجعة املعتمدة مبتو�سط ح�سابي .4.14
5
الر�سا والوالء الوظيفي الأع�ساء الفريق مبتو�سط ح�سابي .4.08
6
التدريب والتعليم امل�ستمر ،عدم وجود �سغوط عمل مبتو�سط ح�سابي .4.00
7
احتفاظ املراجعني باجتاه ال�سك املهني مبتو�سط ح�سابي .3.76
8
ومن خ�ل الرتتيب املو�سح اأع�ه ميكن القول اأنه ال توجد فوارق جوهرية
بني اآراء اأفراد العينة حول درجة تاأثري تلك العوامل حيث اأن جميعها موؤثرة
بقوة عدا ما يتعلق باحتفاظ املراجعني بال�سك املهني فرغم اأن النتائج
اأظهرته متو�سط التاأثري اإال اأنه يعد موؤثرا ب�سكل عام.
ويرى الباحث اأن ح�سول ذلك العامل على درجة متو�سطة التاأثري على جودة
املراجعة يرجع اإىل اأن احتفاظ املراجع باجتاه ال�سك املهني لن يكون جمديا
ما مل يكن مراجع احل�سابات قد ح�سل على التاأهيل العلمي والعملي ويتمتع
بقدر كاف من اأخ�قيات املهنة  ...الخ وبدون ذلك فان االحتفاظ بال�سك
املهني �سيكون له اآثار عك�سية على جودة املراجعة.
وجلميع عبارات اجل��دول جند اأن العوامل املرتبطة بفريق املراجعة لها
تاأثري قوي على جودة املراجعة مبتو�سط ح�سابي  4.16وميكن قراءة هذه
النتيجة باأن جودة املراجعة تتطلب بذل العناية املهنية من قبل فرق املراجعة
بدء بالتخطيط الإجراءات املراجعة املتمثلة بتحديد فريق املراجعة وتق�سيم
املهمة حمل املراجعة اإىل عدة اأن�سطة يتم توزيع هذه االأن�سطة على فريق
املراجعة املحدد وانتهاء باإعداد التقرير وكل ذلك يتطلب توافر اخلربة لفرق
املراجعة وكذلك التدريب املهني امل�ستمر.
املحور الثاين :العوامل املتعلقة باإجراءات العمل امليداين
اجلدول رقم ( )4يعر�ض نتائج التحليل االإح�سائي الآراء عينة الدرا�سة حول تاأثري
العوامل املتعلقة باإجراءات العمل امليداين على جودة مراجعة احل�سابات.
جدول رقم ()4نتائج التحليل االإح�سائي املتغريات املتعلقة باإجراءات العمل امليداين
العبارة
ا�ستخدام احلا�سوب يف تنفيذ مهام
املراجعة.
درا�سة وتقييم هيكل الرقابة الداخلية.
ا�ستخدام اأ�سلوب العينات يف املراجعة.
اإعادة توزيع اأع�ساء الفريق يف كل
فرتة.
وجود خطة فعالة للمراجعة.
التخطيط واالإ�سراف على امل�ساعدين
اأثناء العمل.
وجود خرباء يف فروع املعرفة (هند�سة،
نظم معلومات)..
القيام باإجراءات املراجعة التحليلية.
م�ئمة املدة املحددة الأداء مهام
املراجعة.

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري
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م�ستوى التاأثري

Mean

Std. Deviation

affection

3.73
4.24
4.14

1.046
658.
677.

موؤثر
موؤثر بقوه
موؤثر بقوه

3.80
4.24

827.
725.

موؤثر
موؤثر بقوه

4.12

851.

موؤثر بقوه

3.73
4.11

1.001
787.

موؤثر
موؤثر بقوه

4.11

767.

موؤثر بقوه

العبارة
ا�ستخدام احلا�سوب يف تنفيذ مهام
املراجعة.
درا�سة وتقييم هيكل الرقابة الداخلية.
ا�ستخدام اأ�سلوب العينات يف املراجعة.
اإعادة توزيع اأع�ساء الفريق يف كل
فرتة.
وجود خطة فعالة للمراجعة.
التخطيط واالإ�سراف على امل�ساعدين
اأثناء العمل.
وجود خرباء يف فروع املعرفة (هند�سة،
نظم معلومات)..
جلميع العبارات

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

م�ستوى التاأثري

Mean

Std. Deviation

affection

3.73
4.24
4.14

1.046
658.
677.

موؤثر
موؤثر بقوه
موؤثر بقوه

3.80
4.24

827.
725.

موؤثر
موؤثر بقوه

4.12

851.

موؤثر بقوه

3.73
4.02

1.001
631.

موؤثر
موؤثر بقوه

ومن القراءة للنتائج باجلدول ال�سابق جند اأن جميع العوامل تعترب موؤثرة
بقوة على جودة املراجعة با�ستثناء ث�ث عوامل (ا�ستخدام احلا�سوب يف
تنفيذ مهام املراجعة ،اإعادة توزيع اأع�ساء الفريق يف كل فرتة ،وجود خرباء
يف فروع املعرفة) والتي ظهر باأنها موؤثرة ولكن بدرجة غري قوية.
وميكن ا�ستعرا�ض تلك العوامل مرتبة ح�سب درجة تاأثريها كما يلي:
الرتتيب
1
2
3
4
5
6

العامل
درا�سة هيكل الرقابة الداخلية ،وجود خطة فعالة للمراجعة مبتو�سط ح�سابي .4.24
ا�ستخدام اأ�سلوب العينات يف املراجعة مبتو�سط ح�سابي .4.14
التخطيط واالإ�سراف على امل�ساعدين اأثناء العمل مبتو�سط ح�سابي .4.12
القيام باإجراءات املراجعة التحليلية ،م�ئمة املدة املحددة الأداء مهام املراجعة مبتو�سط
ح�سابي.4.11
اإعادة توزيع اأع�ساء الفريق يف كل فرتة مبتو�سط ح�سابي 3.80 .
ا�ستخدام احلا�سوب يف تنفيذ مهام املراجعة ،وجود خرباء يف فروع املعرفة مبتو�سط
ح�سابي 3.73

ومما �سبق يت�سح اأن عينة الدرا�سة تتفق حول عدد من العوامل اأنها
ذات تاأثري قوي على جودة املراجعة ،وما يتعلق بالث�ثة العوامل التي اأظهرت
النتائج اأن لها تاأثريا ولكنه لي�ض قويا على جودة املراجعة وتلك العوامل
مو�سحة بالفقرتني االأخريتني اأع�ه فان الباحث يرى اأن ذلك يعود لعدة
اأ�سباب اأهمها ما يلي:
•ا�ستمرار بع�ض اجلهات اخلا�سعة للرقابة بالعمل يف اإط��ار االأنظمة
املحا�سبية اليدوية.
•وج��ود العديد من املراجعني ال ميتلكون اخللفية الكافية مبهارات
ا�ستخدام احلا�سوب.
•اأن اأغ�ل��ب امل�ه��ام التي ينفذها اجل�ه��از ال تخرج ع��ن اإط��ار النواحي املالية
وحمدودية املهام املتعلقة بتقييم االأداء اأو ما ي�سمى باملراجعة الت�سغيلية.
وجلميع العوامل يف اجلدول واملرتبطة باإجراءات املراجعة امليدانية جند
اأن لها تاأثري ًا قوي ًا على جودة املراجعة مبتو�سط ح�سابي . 4.02
 3-3-4عر�س واختبار الفر�سيات :يف ه��ذا اجل��زء مت ا�ستخدام
اختبار  Tللعينة الواحدة  One-Sample Testلتحليل واختبار
فر�سيات الدرا�سة حيث يتم رف�ض الفر�سية العدمية عندما يكون قيمة
املتو�سط احل�سابي اأك��رب من الو�سط الفر�سي ( )3واأن قيمة اختبار T
املحت�سبة كبرية وموجبة و م�ستوى دالل��ة االختبار اقل من م�ستوى الثقة
 0.05وعك�ض ذلك يتم قبول الفر�سية العدمية وفيما يلي عر�ض وحتليل
نتائج اختبار الفر�سيات:

الفر�سية العدمية االأوىل
ال يوجد تاأثري ذو داللة
اإح�سائية للعوامل
املتعلقة بفريق املراجعة
على جودة مراجعة
احل�سابات

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

4.16

546.

اختبار T

م�ستوى
الداللة

نتيجة الفر�سية

 0.00 17.174رف�ض الفر�سية

عندما يكون م�ستوى الداللة <  αترف�ض الفر�سية العدمية وتقبل الفر�سية
املناق�سة لها ،واإذا كان العك�ض تقبل الفر�سية العدمية.
 α= 0.05مب�ستوى ثقة %95
و يت�سح لنا من القراءة للنتائج باجلدول ال�سابق اأن قيمة املتو�سط كان اأكرب
من الو�سط الفر�سي ( )3حيث كانت قيمته  4.16بانحراف معياري �سغري
قدره  0.546ومبا اأن قيمة اختبار  Tاملحت�سبة كانت كبرية وموجبة حيث
الفصل الرابع
بلغت  17.174وباملقابل كان م�ستوى داللة هذا االختبار اأقل من م�ستوى
| النتائج والتوصيات |
الثقة  0.05حيث بلغت  0.00وهذا يعني وجود فروق معنوية ذات داللة بعد حتليل بيانات الدرا�سة ومناق�ستها ،تو�سل الباحث اىل اأهم اال�ستنتاجات
اإح�سائية بني املتو�سط احل�سابي املحت�سب من العينة والو�سط الفر�سي وهي كما يلي:
وعليه يتم رف�ض الفر�سية العدمية وقبول الفر�سية البديلة املناق�سة لها 4-1النتـــــائج:
اأي اأنه يوجد تاأثري ذو داللة اإح�سائية للعوامل املتعلقة بفريق املراجعة على
•اإن العوامل املقرتحة واملتعلقة بفريق املراجعة كانت موؤثرة بقوة على
جودة مراجعة احل�سابات.
جودة مراجعة احل�سابات يف اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة.
وهذه النتيجة جاءت معززة للنتائج التي مت حتليلها يف املحور االأول وبالرجوع
•اإن العوامل املقرتحة واملتعلقة باإجراءات املراجعة امليدانية كانت موؤثرة
اإىل نتائج هذا املحور فقد حل العامل املتعلق ب (االلتزام بقواعد ال�سلوك
اأي�سا بقوة على جودة مراجعة احل�سابات يف اجلهاز املركزي للرقابة
املهني) املرتبة االأوىل يف م�ستوى تاأثريه على جودة املراجعة يلي ذلك العامل
واملحا�سبة.
املتعلق ب�(اإملام الفريق باملعايري املحا�سبية) ويف املرتبة الثالثة (اخلربة
•احتلت العوامل املتعلقة بفريق املراجعة املرتبة االأوىل من حيث تاأثريها
العملية للفريق يف جمال املراجعة) ويف املرتبة الرابعة (املعرفة اجليدة
القوي على جودة املراجعة يف حني احتلت العوامل املتعلقة باإجراءات
للفريق بن�ساط اجلهة).
العمل امليداين املرتبة الثانية.
الفر�سية الثانية :تتعلق هذه الفر�سية مبدى وج��ود ع�قة بني اإج��راءات
•اأحتل العامل املتعلق بااللتزام بقواعد ال�سلوك املهني املرتبة االأوىل من
العمل امليداين وجودة املراجعة ،حيث تن�ض الفر�سية العدمية على:
حيث قوة تاأثريه على جودة املراجعة من بني العوامل املتعلقة بفريق
•ال يوجد تاأثري ذو داللة اإح�سائية بني العوامل املتعلقة باإجراءات العمل
املراجعة.
امليداين على جودة مراجعة احل�سابات يف اجلهاز املركزي للرقابة
•جاء العامل املتعلق باإملام الفريق باملعايري املحا�سبية يف املرتبة الثانية واأحتل
واملحا�سبة
العامل املتعلق باخلربة العملية للفريق يف جمال املراجعة املرتبة الثالثة.
جدول رقم ()6نتائج التحليل االإح�سائي الختبار الفر�سية الثانية
•اأحتل العام�ن املتعلقان بدرا�سة وتقييم هيكل الرقابة الداخلية ،وجود
املتو�سط االنحراف
م�ستوى نتيجة اختبار
خطة فعالة للمراجعة املرتبة االأوىل من حيث قوة تاأثريهما على جودة
الفر�سية العدمية الثانية
اختبار T
احل�سابي املعياري
الفر�سية
الداللة
املراجعة من بني العوامل املتعلقة ب�اإج��راءات العمل امليداين وجاء
ال يوجد تاأثري ذو داللة
اإح�سائية للعوامل
العامل املتعلق با�ستخدام اأ�سلوب العينات يف املراجعة يف املرتبة الثانية
املتعلقة باإجراءات العمل  0.00 13.189 631. 4.02رف�ض الفر�سية
واأحتل التخطيط واالإ�سراف على فرق العمل امليدانية املرتبة الثالثة
امليداين على جودة
مراجعة احل�سابات
 4-2التو�سيــــات :من التو�سيات التي ميكن تقدميها لرفع م�ستوى مهنة
ومن القراءة للنتائج باجلدول ال�سابق يت�سح لنا اأن قيمة املتو�سط كان اأكرب مراجعة احل�سابات يف اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة والنهو�ض بها اإىل
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الفر�سية االأوىل :تتعلق هذه الفر�سية مبدى وجود ع�قة بني العوامل املتعلقة
بفريق املراجعة وجودة املراجعة ،حيث تن�ض الفر�سية العدمية على:
•ال يوجد تاأثري ذو داللة اإح�سائية للعوامل املتعلقة بفريق املراجعة على
جودة مراجعة احل�سابات يف اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة.
جدول رقم ( )5نتائج التحليل االإح�سائي الختبار الفر�سية االأوىل

من الو�سط الفر�سي ( )3حيث كانت قيمته  4.02بانحراف معياري
�سغري ق��دره  0.631ومب��ا اأن قيمة اختبار  Tاملحت�سبة كانت كبرية
وموجبة حيث بلغت  13.189وباملقابل كان م�ستوى داللة هذا االختبار اأقل
من م�ستوى الثقة  0.05حيث بلغت  0.00وهذا يعني وجود فروق معنوية
ذات داللة اإح�سائية بني املتو�سط احل�سابي املحت�سب من العينة والو�سط
الفر�سي وعليه يتم رف�ض الفر�سية العدمية وقبول الفر�سية البديلة
املناق�سة لها اأي اأنه يوجد تاأثري ذو داللة اإح�سائية بني العوامل املتعلقة
باإجراءات العمل امليداين على جودة مراجعة احل�سابات يف اجلهاز املركزي
للرقابة واملحا�سبة باجلمهورية اليمنية.
وهذه النتيجة جاءت معززة للنتائج التي مت حتليلها يف املحور الثاين واملتعلق
باإجراءات العمل امليداين والتي ظهرت اأغلبها باأنها كانت موؤثرة بقوة على
جودة املراجعة وبالرجوع اإىل نتائج ذلك املحور فقد حل العام�ن املتعلقان
ب� (درا�سة وتقييم هيكل الرقابة الداخلية )( ،وجود خطة فعالة للمراجعة)
املرتبة االأوىل اأما املرتبة الثانية فكان العامل املتعلق ب� (ا�ستخدام اأ�سلوب
العينات يف املراجعة) ويف املرتبة الثالثة (التخطيط واالإ�سراف على فرق
العمل امليدانية).
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دراسات وأبحاث

امل�ستوى املطلوب ما يلي:
•�سرورة االلتزام بقواعد ال�سلوك املهني لدى فرق املراجعة عند القيام
مبهامها الرقابية وتعزيز هذا االلتزام من خ�ل الربامج التدريبية
وجت�سيد ثقافة اأخ�قيات املهنة والتي تنطلق اأ�سا�س ًا من ثقافتنا
االإ�س�مية الغراء ،وتفعيل الرقابة على مدى االلتزام بذلك ال�سلوك
واإنزال العقوبات مبن يخالف ذلك.
•��س��رورة تقييم نظام الرقابة الداخلية للجهات اخلا�سعة للرقابة
وتاأهيل مراجعي اجلهاز للقيام بذلك.
•�سرورة التخطيط واالإ�سراف على امل�ساعدين واإ�سناد ذلك اإىل اأفراد
من ذوي اخلربة والكفاءة .
•�سرورة مراعاة عملية التدوير الوظيفي على م�ستوى فرق املراجعة
وعلى م�ستوى االإدارات الرقابية.
•�سرورة االهتمام بالعن�سر الب�سري حيث اأن العوامل املتعلقة بالفريق
كانت اأك��رث ت�اأث��ريا يف ج��ودة املراجعة وذل��ك من خ���ل اإي�ج��اد نظم
و�سيا�سات تكفل حتقيق العدالة �سواء يف الرتقيات اأو امل�ستحقات مبا
يحقق م�ستوى م�ئم من الر�سا يتعزز عنده الوالء للجهاز كموؤ�س�سة
مهنية ورقابية عليا ومبا ينعك�ض اإيجابا على جودة املراجعة.
•�سرورة اإج��راء املزيد من الدرا�سات حول جودة املراجعة يف اجلهاز
بحيث تتناول عوامل اأخرى ومبا يوفر �سورة اأكرث و�سوحا واكتماال.
قائمة المراجع

املراجع العربية
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مقــــــــــــاالت

مراجعة نظم المعلومات
اإلدارية والمحاسبية
أدى التوسع في استخدام الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
في العقد األول من القرن الحادي والعشرين إلى إحداث ثورة كبيرة في مجال
تشغيل البيانات الكترونيا وتدفق المعلومات وتوفرها في شتي مجاالت
المعرفة بالسرعة المطلوبة وفي الوقت المناسب وأصبحت المعلومات
من أهم الموارد التي تحتاجها منظمات األعمال في الوقت الراهن لترشيد
قراراتها وتحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية.

وق��د اأدى ت��وج��ه امل�ن�ظ�م��ات اإىل ا�صتخدام
احلا�صوب ونظم املعلومات الإدارية واملحا�صبية
ب�صكل كبري اإىل رفع الكفاءة الت�صغيلية لها يف
جمال الإنتاج والإدارة.
كما اأدى ا�صتخدام احلا�صبات اللكرتونية يف
ت�صغيل البيانات املحا�صبية اإىل حدوث تغريات
كبرية وجوهرية يف النظام املحا�صبي ومقوماته
،وت �اأث��رت مقومات ال��رق��اب��ة الداخلية يف ظل
الت�صغيل الل �ك��رتوين مقارنة بحالة الت�صغيل
اليدوي للبيانات وهذه التغريات �صكلت حتديات
كبرية على امل��راج��ع ودوره يف القيام بعملية
املراجعة ب�صورة �صليمة وفعالة وفقا ملتطلبات
معايري املراجعة املتعارف عليها وهذه التغريات
زادت من اهتمامات املراجع وم�صئولياته املهنية
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اإعــــــــــــــداد/
اأحمد على انعم

نائب مدير عام الرقابة على ال�صناعة
والزراعة والطاقة بالقطاع الإداري

ورفعت حجم املخاطر التي يتعر�ض لها.
وفيما يتعلق ب �اأه��داف امل��راج�ع��ة مل يحدث
ا�صتخدام احلا�صبات اللكرتونية يف ت�صغيل
البيانات املحا�صبية اأي تغري يف هدف املراجعة
املتمثل بقيام املراجع بالتعبري بالراأي يف مدى
عدالة و�صدق القوائم املالية.
كما اأن ا�صتخدام احلا�صبات اللكرتونية
يف ت�صغيل البيانات املحا�صبية مل يحدث اأي
تغريات مبفاهيم املراجعة املتمثلة (بتعريف
املراجعة واأهداف واأغرا�ض املراجعة ومعايري
املراجعة املتعارف عليها وتاأكيدات الإدارة
بخ�صو�ض القوائم املالية واأه��داف الرقابة
ال��داخ�ل�ي��ة ومتطلبات جمع الأدل���ة الفعالة
والكافية وتقرير املراجع عن القوائم املالية).

أوال :نظم المعلومات
المحاسبية ()AIS
حتظي نظم املعلومات املحا�صبية باأهمية كبرية
يف اأي منظمة اأع �م��ال ك��ون خمرجاتها توفر
مدخات لنظم معلومات منفذي الإدارة العليا
ونظم معلومات الت�صويق ونظم معلومات التمويل
ونظم معلومات املوارد الب�صرية.
وتقوم نظم املعلومات املحا�صبية مبهام جمع البيانات
التي ت�صف اأن�صطة املنظمة املحا�صبية وت�صغيلها
ومعاجلتها وحتويلها اإىل معلومات تخزن يف قاعدة
البيانات للنظام ويتم اإخراجها ب�صكل تقارير منها
تقارير غري من�صورة ترفع للم�صتويات الإداري��ة يف
املنظمة ومنها تقارير من�صورة تخ�صع للمراجعة قبل
ن�صرها ومن اأهمها(قائمة الدخل وقائمة التدفقات
النقدية وق��ائ�م��ة امل��رك��ز امل ��ايل) وه��ذه التقارير
ت�صتفيد منها اإدارة املنظمة وامل�صتفيدين اخلارجيني
(امل�صاهمني واملمولني وامل�صتثمرين).
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بيئة الرقابة على
تكنولوجيا المعلومات (في
منظمات األعمال):
اجت �ه��ت معظم م�ن�ظ�م��ات الأع �م��ال)احل �ك��وم �ي��ة
واخلا�صة (يف ال�صنوات الأخ��رية اإىل ا�صتخدام
تقنيات تكنولوجيا املعلومات يف خمتلف عملياتها
واأن�صطتها لدعم وظائفها الإداري ��ة واملحا�صبية

والفنية بهدف توفري املعلومات ال��ازم��ة للقيام
مبهامها املختلفة وحتقيق اأهدافها باعتبار هذه
املعلومات م��ورد اقت�صادي ه��ام للمنظمة توفره
تكنولوجيا املعلومات بالدقة وال�صرعة والتكلفة
املنا�صبة م��ن خ��ال ج�م��ع ال�ب�ي��ان��ات م��ن بيئتها
الداخلية وبيئتها اخلارجية والقيام بت�صنيفها
وتنقيتها ومعاجلتها لت�صبح معلومات مفيدة تعرب
عن حقيقة اأو حدث معني ي�صيف اإىل معرفة الفرد
اأو اجلماعة وت�صتخدم يف التنبوؤ بامل�صتقبل وتدنية
حالة عدم التاأكد واملخاطر وتفيد يف تر�صيد عملية
اتخاذ القرارات الإدارية املتعلقة بوظائف الإدارة
من تخطيط وتوجيه وتنظيم ورقابة حيث تتويل
الإدارة العليا عملية التخطيط ال�صرتاتيجي وتقوم
الإدارة الو�صطي مبهمة الرقابة الإداري ��ة وتقوم
الإدارة الدنيا بالرقابة على العمليات الت�صغيلية.
وم��ن اب ��رز ن�ظ��م امل�ع�ل��وم��ات ال�ت��ي اأخ ��ذت بها
منظمات الأعمال عند ا�صتخدامها للحا�صبات
الل�ك��رتون�ي��ة نظم معاجلة امل�ع��ام��ات ،وه��ذه
النظم تتميز بدرجة عالية من الروتينية والتقنني
(القابلية للربجمة) وينتج ع��ن ه��ذه النظم
معلومات حتتفظ بها املنظمة يف جمموعة من
قواعد البيانات يطلق عليها (قواعد البيانات
الت�صغيلية) والتي تعترب امل�صدر الرئي�صي لكل
قواعد البيانات ونظم املعلومات الإدارية ونظم
املعلومات املحا�صبية ونظم املعلومات التنظيمية
ونظم احلكومة اللكرتونية.
وت�خ�ت����ض ن�ظ��م م�ع��اجل��ة امل �ع��ام��ات اأ��ص��ا��ص��ا
مبعاجلة امل�صتندات اخلا�صة باملعامات التي
يعقدها الأف��راد من داخل املنظمة(العاملني)
اأو خارجها (العماء اأو جمهور املواطنني طالبي
اخلدمة) مع منظمة الأعمال حيث تكون نظم
معاجلة املعامات هي الواجهة التي يتعامل
من خالها الأف��راد مع منظمات الأعمال ويتم
ذل��ك بوا�صطة م�صتند معني يحرره املتعاملني
مع املنظمة حيث يتم اإدخ��ال البيانات يف نظم
معاجلة املعامات لتقوم بت�صغيلها ثم تخزين
معلوماتها واإخ��راج �ه��ا ب�صكل ت�ق��اري��ر مفيدة
لاإدارة يف الوقت املنا�صب.
نظم املعلومات املعتمدة على احلا�صوب التي
تطبقها منظمات الأعمال-:

يتم بوا�صطة احلا�صوب ت�صغيل كافة جمالت
التطبيقات املعتمدة على احلا�صوب وهي-:
•نظم املعلومات املحا�صبية (.)AIS
•نظم املعلومات الإدارية (.)MIS
•نظام دعم القرار(.)DSS
•نظم املكتب الفرتا�صي.
•النظم املعتمدة على املعرفة.
وفيما يلي نتناول طبيعة هذه النظم واأهميتها
ملنظمات الأعمال

تتكون نظم املعلومات املحا�سبية من جمموعة
من النظم الفرعية التالية-:
نظام امل�سرتيات:

يغطي النظام جميع الأن�صطة املتعلقة بتوفري
احتياجات املنظمة من املواد واخلدمات وت�صجيل
العمليات املحا�صبية املرتبطة بامل�صرتيات يف
الأ�صتاذ امل�صاعد حل�صاب الدائنني.
نظام املبيعات:

يغطي النظام جميع الأن�صطة املتعلقة ببيع ال�صلع
واخلدمات وت�صليمها للعماء وت�صجيل العمليات
املحا�صبية امل��رت�ب�ط��ة باملبيعات يف الأ��ص�ت��اذ
امل�صاعد حل�صاب املدينني.
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يغطي النظام جميع الأن�صطة والعمليات املتعلقة
بتكلفة الإنتاج والرقابة عليها.
نظام املرتبات والأجور:

يغطي النظام جميع الأن�صطة والعمليات املتعلقة
باملرتبات والأجور و�صدادها للعاملني باملنظمة.
النظام املحا�صبي للمقبو�صات النقدية:
يغطي النظام جميع الأن�صطة والعمليات املتعلقة
با�صتام النقدية املح�صلة م��ن العماء عن
عمليات املبيعات او اخل��دم��ات التي تقدمها
املنظمة واإيداعها يف البنك.
نظام املدفوعات النقدية:

يغطي النظام جميع الأن�صطة املتعلقة ب�صداد
امل �ب��ال��غ امل�صتحقة ع�ل��ى امل�ن�ظ�م��ة ل�ل�م��وردي��ن
وامل�صروفات العامة.
نظام املخازن:

يغطي النظام جميع الأن�صطة والعمليات الرقابية
املتعلقة بكميات امل���واد وامل�ن�ت�ج��ات ال���واردة
للمخازن والكميات املن�صرفة من املخازن.
نظام الأ�سول الثابتة:

يغطي ال �ن �ظ��ام جميع الأن���ص�ط��ة والعمليات
ال�صتثمارية يف املوجودات الثابتة واملدفوعات
املتعلقة ب�ه��ا واح�ت���ص��اب خم�ص�ض اإه��اك�ه��ا
ال���ص�ن��وي وح ��الت اإ��ص��اف��ة اأ� �ص��ول ج��دي��دة اأو
ال�صتغناء عنها.
نظام الأ�ستاذ العام:

18

تظهر ح�صابات املنظمة يف دليل احل�صابات
وفقا لأن��واع العمليات واملوجودات القت�صادية
يف امل �ن �ظ �م��ة وق� ��د ت �� �ص �ن��ف اإىل ح �� �ص��اب��ات
رئي�صية(ح�صاب ع��ام) وق��د ي�صنف احل�صاب
العام اإىل ح�صاب م�صاعد وي�صنف احل�صاب
امل �� �ص��اع��د اإىل ح �� �ص��اب��ات ف��رع �ي��ة وت���ص�ن��ف
احل�صابات الفرعية اإىل ح�صابات حتليلية وذلك
ح�صب احتياج املنظمة.
ونتيجة لت�صجيل العمليات املالية م��ن خال
القيد املحا�صبي يف دفرت اليومية فاإنه ي�صعب
احل �� �ص��ول ع�ل��ى م�ع�ل��وم��ات م�ف�ي��دة م��ن دف��رت
اليومية لذلك يقوم النظام مبا�صرة برتحيل
القيم املالية من دفرت اليومية اإىل احل�صابات
املخت�صة بكل نوع من العمليات املالية يف دفرت
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الأ�صتاذ امل�صاعد الذي يقدم معلومات تف�صيلية
عن احل�صاب مثل تفا�صيل ح�صاب كل عميل
يف ح��ني اإن ال��رتح�ي��ل اإىل ح�صابات الأ��ص�ت��اذ
العام تكون اإجمالية وت �وؤدي دور رقابي ،حيث
يهدف النظام من ح�صابات الأ�صتاذ العام اإىل
احل�صول على معلومات ملخ�صة تهدف ب�صكل
اأ�صا�صي اإىل امل�صاعدة يف اإعداد القوائم املالية
اخلتامية وت��زوي��د امل�صتويات الإداري� ��ة العليا
ببع�ض املعلومات املوجزة.

ثانيا :نظم المعلومات
اإلدارية (:)MIS
يطلق م�صمي نظم املعلومات الإدارية على نظم
املعلومات التي ت�صتهدف خدمة جانب واحد على
الأق��ل من جوانب العملية الإداري��ة (التخطيط
والتوجيه والتنظيم والرقابة).
ول��ذل��ك ت�صمم نظم امل�ع�ل��وم��ات الإداري � ��ة يف
م�ن�ظ�م��ات الأع��م��ال ب �ه��دف ت��زوي��د امل��دي��ري��ن
باملعلومات الازمة لدعم عمليات املن�صاة اأو
وظائف الإدارة اأو اتخاذ القرارات.
وب��ال�ت��ايل تنح�صر وظ��ائ��ف ن�ظ��م املعلومات
الإدارية يف املجالت التالية:
•احل���ص��ول ع�ل��ى ال�ب�ي��ان��ات م��ن امل���ص��ادر
الداخلية واخلارجية للمنظمة (عن�صر
املدخات).
•اإع�� ��داد ال�ت�ع�ل�ي�م��ات اخل��ا� �ص��ة بت�صغيل
البيانات(عن�صر الإجراءات).
•جتميع وحتليل وتبويب وتلخي�ض البيانات
(عن�صر املعاجلة).
•تق�صيم وت�صنيف املعلومات يف ملفات ميكن
حفظها ب�صكل منظم ي�صهل الرجوع اإليها
عند احلاجة اليها (عن�صر التخزين).
•ا� �ص �ت �خ��راج امل �ع �ل��وم��ات ط �ب �ق��ا حل��اج��ة
م�صتخدميها (عن�صر املخرجات)
•ت��و��ص�ي��ل امل �ع �ل��وم��ات اإىل م�صتخدميها
وا��ص��رتج��اع النتائج اإىل النظام ل�صبط
املعاجلة (عن�صر الت�صال).

دعم اتخاذ القرارات الإدارية.
وق��د ت��زاي��دت اأه�م�ي��ة وظيفة نظم املعلومات
الإداري ��ة ل��دى منظمات الأع�م��ال لاعتبارات
التالية:
•ان�ت���ص��ار ا� �ص �ت �خ��دام احل��ا� �ص �ب��ات الل�ك��رتون�ي��ة
وانخفا�ض تكلفتها بحيث اأ�صبحت الو�صيلة املثالية
ملعاجلة البيانات بوقت قيا�صي غري م�صبوق.
•تزايد املعرفة املتاحة للمديرين ،والتي
م�ك�ن�ت�ه��م م ��ن ا� �ص �ت �خ��دام �ه��ا يف ات �خ��اذ
قراراتهم طبقا للمعرفة العلمية املتقدمة.
•اأ�صبحت اإدارة نظم املعلومات من اأهم
امل �ق��وم��ات ل�ن�ج��اح ال�ن���ص��اط التناف�صي
للمنظمات وحتقيق اأهدافها الإ�صرتاتيجية
والت�صغيلية.
تــــوؤدي نــظــم املــعــلــومــات الإداريـــــة يف بيئة
•من��و منظمات الأع �م��ال وت��و��ص��ع حجمها
الأعمال املعا�سرة ثالثة ادوار رئي�سية هي-:
وتعقد اأعمالها مم��ا اأدي اإىل ا�صطرار
دعم وظائف الإدارة وامليزة الإ�صرتاتيجية.
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•النظام الفرعي لأبحاث الت�صوق.
•النظام الفرعي لذكاء الت�صويق.
•النظام الفرعي للمنتج.
•النظام الفرعي للتوزيع.
•النظام الفرعي للرتويج.
•النظام الفرعي لل�صعر.
•النظام الفرعي للخليط املتكامل.
•نظام معلومات الت�صنيع:

املديرين اإىل العتماد بطريقة متزايدة
على املعلومات املكتوبة.
•ازدي��اد درج��ة تخ�ص�ض بع�ض املنظمات
واجتاه اأغلب املنظمات لتنويع اأعمالها.
•زيادة التعقيد التكنولوجي للمجتمع ب�صفة عامة.
•نق�ض و ندرة بع�ض املوارد الطبيعية.
•ارتفاع درجة التغري البيئي والتكنولوجي.
•النت�صار اجل�غ��رايف لأن�صطة املنظمات مع
التو�صع يف تطبيق الامركزية يف الإدارة ،مما يتكون نظام معلومات الت�سنيع من النظم
زاد من احتياج الإدارة اإىل ا�صتخدم اأ�صاليب الفرعية التالية:
•النظام الفرعي للهند�صة ال�صناعية.
متطورة يف الرقابة على اأداء املديرين ل�صمان
•النظام الفرعي لذكاء الت�صنيع.
قيامهم بواجباتهم طبقا ملا هو متفق عليه
•النظام الفرعي لاإنتاج.
وحمدد يف خطط وبرامج العمل.
•النظام الفرعي للمخزون.
ومن اأهم نظم املعلومات الدارية:
•النظام الفرعي للجودة.
نــظــم املــعــلــومــات الت�سويقية :ي�ت�ك��ون نظم
•النظام الفرعي للتكلفة.
املعلومات الت�صويقية من النظم الفرعية التالية:

•نظام معلومات التمويل:

يتكون نظام معلومات التمويل مــن النظم
الفرعية التالية:

•النظام الفرعي لذكاء التمويل.
•النظام الفرعي للتنبوؤ.
•النظام الفرعي لإدارة موارد التمويل.
•النظام الفرعي للمراقبة.
•نظام املوازنة.
•نظام تقارير امليزانية.
•نظام معلومات املوارد الب�صرية:

يتكون نظام معلومات املـــوارد الب�سرية من
النظم الفرعية التالية:

•النظام الفرعي لذكاء املوارد الب�صرية.
•النظام الفرعي لتخطيط قوة العمل.
•النظام الفرعي للتوظيف.
•النظام الفرعي لإدارة قوة العمل.
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•النظام الفرعي للتعوي�صات.
•النظام الفرعي لاعانات املالية.
•النظام الفرعي للتقارير البيئية.
نـظــام معلومات م ــوارد املـعـلــومــات :يتكون نظام
معلومات موارد املعلومات من النظم الفرعية التالية:
•النظم الفرعية للمدخات.
•النظام الفرعي للمخرجات.
•النظام الفرعي لأبحاث موارد املعلومات.
•النظام الفرعي لذكاء موارد املعلومات.
•النظام الفرعي لنظم املكونات.
•النظام الفرعي لنظم الربامج.
•النظام الفرعي للموارد الب�صرية.
•النظام الفرعي للبيانات واملعلومات.
•النظام الفرعي لتكامل املوارد.

ثالثا :نظام دعم القرار(:)DSS
يوفر نظام دعم القرار املعلومات املائمة حلل
امل�صكات وت��وف��ري م�ق��درة للقيام بات�صالت
بني جمموعة من املديرين حلل امل�صاكل �صبه
املهيكلة وتنتج املعلومات من نظام دعم القرار
يف �صورة تقارير دورية اأو خا�صة بالإ�صافة اإىل
خمرجات من النماذج الريا�صية كما توفر هذه
النظم دعما للمديرين يف �صورة تقارير خا�صة
كا�صتجابة لا�صتف�صارات من قاعدة البيانات
كما ي�صمح النظام للمدير باأن يري التاأثريات
املمكنة للقرارات املختلفة كما ميكنه التنبوؤ
بتوابع القرار بان يدخل املدير ال�صعر يف منوذج
الت�صعري لريى التاأثري على �صايف الربح وهنا
يذكر النموذج ما ميكن اأن يحدث اإذا ما اتخذ
القرار ح��ول زي��ادة �صايف الربح مبقدار معني
اأو حدوث خ�صارة ولكن النموذج ل ي�صتطيع اأن
يحدد مثا بان  25دولر ًا متثل اأف�صل �صعر.
وقد حقق تطبيق نظام دعم القرار جناح ًا
متزايد ًا يف اغلب املنظمات خال منت�صف
�صبعينيات القرن الع�صرين ب�صبب اأن مفهوم
نظام دعم القرار ب��داأ باأ�صا�ض نظري قوي
وقاعدة �صلبة قامت على النظرية املقدمة
م��ن (�صيمون ،وج ��وري ،و�صكوت م��ورت��ون،
والرت ،وكني).
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أهداف نظام دعم القرار :املمكن حت�صني القرارات عن طريق جعل القرار
•ي�صاعد املديرين يف اتخاذ ق��رارات حلل م��رك��زا على امل�صكلة وي�صهم ذل��ك يف تعريف
اأف�صل للم�صكلة وتقليل الوقت ال�صائع وتوجيه
م�صاكل �صبه مهيكلة.
الوقت املكت�صب اإىل قرار اأكرث �صمول للم�صكلة.
•يدعم حكم املدير ب��دل من حماولته اأن
ويف ال��واق��ع العملي مل حتظي نظم املجموعة
يحل حمله.
بنف�ض املزايا التي توفرت لنظام دعم القرار
•يح�صن م��ن فعالية عملية ات�خ��اذ املدير الذي بني على قاعدة نظرية قوية �صاهمت يف
القرارات بدل من كفاءتها.
جناحه ب�صكل كبري.
•ومن النظم الفرعية لنظام دعم القرار:
•نظم برامج كتابة التقارير:
رابعا :نظم المكتب االفتراضي
•تنتج هذه النظم تقارير دوري��ة وخا�صة وتعد
(:)the virtual office
ه��ذه التقارير ال��دوري��ة طبقا جلدولة زمنية املكتب الف��رتا��ص��ي ه��و م�صطلح ي�ق��رتح بان
وتنتج ب�صورة تقليدية من نظم الربامج التي عمل املكتب ميكن ان يوؤدي يف اأي موقع جغرايف
تكتب باإحدى اللغات الإجرائية مثل الكوبل .افرتا�صي طاملا اأن هذا املوقع اجلغرايف مرتبط
•وت �ع��د ال �ت �ق��اري��ر اخل��ا� �ص��ة ك��ا��ص�ت�ج��اب��ة مبوقع واحد اأو اأكرث من مواقع املنظمة الثابتة
لحتياجات معلومات غري متوقعة وتقدم عن طريق مقدرة ات�صالت الكرتونية.
هذه الحتياجات على هيئة ا�صتف�صارات من وقد بداأ ظهور الدليل على املكتب الفرتا�صي
امل�صتخدمني تقدم باإحدى لغات ال�صتف�صار خال ال�صبعينيات من القرن الع�صرين عندما
لنظام قاعدة البيانات اأو با�صتخدام اإحدى انخف�صت اأ�صعار احلا�صبات امل�صغرة ومعدات
لغات اجليل الرابع للحا�صب.
ات�صالت البيانات وال�ت��ي مكنت الأف ��راد اأن
النماذج الريا�سية:
يعملوا من منازلهم ويف ذلك الوقت ا�صتخدم
تنتج النماذج الريا�صية معلومات كنتيجة لعمليات م�صطلح الت�صغيل امل��ربق يف و�صف ات�صالت
حماكاة ت�صمل احد اأو اأكرث من مكون واحد للنظام
البي � � � � ��انات.
الطبيعي للمنظمة اأو اأوج ��ه عملياتها وتكتب
النماذج الريا�صية باأي لغة برجمه اإجرائية اإل اأن ثم ظهر بعد ذلك م�صطلح النتقال املربق وهو
لغات النمذجة اخلا�صة جتعل املهمة اأ�صهل ولديها ي�صف كيف ي�صتطيع العاملون النتقال الكرتونيا
اإىل العمل وم��ن اأوائ ��ل املنتقلني برقيا علماء
املقدرة على اأداء عمل اأف�صل.
نظم دعم قرار املجموعة:
احلا�صوب مثل مربجمي النظم.
هو نظام يعتمد على احلا�صوب ويقوم بدعم وق��د اكت�صب الن�ت�ق��ال امل��ربق ومفهوم املكتب
جمموعة من النا�ض اأو املديرين جتمعهم مهمة الف��رتا� �ص��ي �صعبية ل ��دي ك��ل م��ن العاملني
م�صرتكة اأو هدف م�صرتك ويوفر النظام �صطحا ومنظماتهم عام 1995م حيث قدر اأن هناك
بينيا مع بيئة م�صرتكة.
 % 30من قوة العمل يف الوليات املتحدة
وهناك عدة م�صطلحات تطلق على نظم دعم
تق�صي مابني  6اإىل �8صاعات يف املتو�صط يف
ق��رار املجموعة منها نظام دع��م املجموعة –
والعمل التعاوين املدعم باحلا�صوب – ودعم النتقال املربق اأ�صبوعيا.
العمل التعاوين املحو�صب ونظام الجتماعات ويف ال��وق��ت ال��راه��ن وف ��رت �صبكة الن��رتن��ت
اأفاق وا�صعة النطاق للعمل عن بعد يف خمتلف
اللكرتونية.
يقوم الف��رتا���ض الأ�صا�صي لنظام دع��م ق��رار املجالت العلمية واملهنية على م�صتوي العامل.
املجموعة على اأن حت�صني الت�صالت يجعل من تطبيقات تلقائية املكتب الفرتا�صي:

خامسا :النظم المعتمدة
على المعرفة
(:)knowledge Based Systems
متثل النظم املعتمدة على املعرفة (وه��ي فئة
فرعية من الذكاء ال�صناعي) النظام الفرعي
لنظ � ��ام املعلوم� � ��ات املعتم� � � ��دة على احلا�صوب
وحتظي النظم املعتمدة على املعرفة باأكرب قدر
من انتباه علماء احلا�صوب واملتخ�ص�صني يف
املعلومات.
وللنظم املعتمدة على املعرفة اإمكانية تو�صيع
م �ق��درة امل��دي��ر ع�ل��ى ح��ل امل���ص��اك��ل لأب �ع��د من
مقدرته اخلا�صة ،بعك�ض الإمكانيات املحدودة
التي تقدمها نظم دعم القرار للمديرين.

الطريقة الأوىل:

يحتوي نظام دع��م القرار على مقاطع تعك�ض
كيف يعتقد امل��دي��ر اأن امل�صكلة يجب اأن حتل
بالإ�صافة اإىل منط املدير و مقدرته.
يقدم نظام اخل��ربة الفر�صة لعمل القرارات
ال�ت��ي تتعدي م �ق��درات امل��دي��ر مثل ا�صتخدام
موظف ا�صتثمار جديد يف اح��د البنوك نظام
خربة م�صمم بوا�صطة خبري مايل رائد ويقوم
هذا املوظف باإدخال معرفة اخلبري املخزنة يف
نظام اخلربة وال�صتفادة منها يف اتخاذ قرارات
ال�صتثمار.
الطريقة الثانية:

تكون اآل��ة ال�صتدلل اجل��زء من نظام اخلربة
ال���ذي ي�ن�ف��ذ ال�ت�ف�ك��ري ع��ن ط��ري��ق ا��ص�ت�خ��دام
حمتويات قاعدة املعرفة بتتابع معني.
واأثناء ال�صت�صارة تفح�ض اآلة ال�صتدلل القواعد
املوجودة يف قاعدة املعرفة يف نف�ض الوقت مرة
واحدة ،وعندما يكون �صرط القاعدة �صحيحا ،
يتخذ الإجراء املحدد.
الرابع :اآلة التطوير:

اآلة التطوير ت�صتخدم يف اإنتاج نظام اخلربة من
خال لغات الربجمة واأغ�صية نظم اخلربة.
واجلدير بالذكر اأن �صركات املراجعة املتقدمة
ت���ص�ت�خ��دم ن �ظ��م اخل� ��ربة يف ت�ن�ف�ي��ذ عمليات
املراجعة منظمات الأع�م��ال التي تطبق نظم
املعلومات الإدارية واملحا�صبية
ومم��ا �صبق عر�صه ح��ول بيئة العمل الرقابي
يف منظمات الأع�م��ال يت�صح اأهمية اأن ميتلك
امل��راج��ع امل� �ه ��ارات وامل �ع��رف��ة ال�ك��اف�ي��ة بنظم
املعلومات الإداري� ��ة و املحا�صبية املطبقة يف
منظمة الأعمال التي �صيقوم مبراجعتها وبدون
الفهم الكايف واملتعمق لطبيعة اأن�صطة واأنظمة
العمل ونظم املعلومات املطبقة يف املنظمة لن
يتمكن املراجع من التخطيط ال�صليم لعملية
املراجعة وتنفيذ مراحلها وفقا ل �اإج��راءات
املهنية ومعايري املراجعة املتعارف عليها.

مقدرة نظام اخلربة على تو�صيح خط تفكريه يف
الو�صول اإىل حل معني ويف اأغلب الأحوال يكون
الذكاء ال�سناعي ( :)artificial intelligتو�صيح كيفية الو�صول اإىل حل اأكرث قيمة من
اه �ت��م ع�ل�م��اء الإدارة ب��ا��ص�ت�خ��دام ال��وح��دات احلل نف�صه.
اللكرتونية يف الذكاء ال�صناعي يف وقت مبكر ن�ظ��ام دع��م ال �ق��رار لي�ض ل��دي��ه امل �ق��درة على
كان فيه ع�صر احلا�صوب ما يزال يف مهده وقد تو�صيح كيف تو�صل اإىل احلل.
�صوهدت ب��ذور ال��ذك��اء ال�صناعي بعد �صنتني مكونات نظام اخلربة:
من ت�صيد �صركة ج��رال الكرتيك اأول حا�صب يتك � ��ون نظ � ��ام اخلب � � ��رة من اأربعة اأج��زاء
ل�صتخدامه يف جمالت الأعمال وكان هذا يف رئي�صية هي:
عام 1956م.
الول :ال�سطح البيني للم�ستخدم:
املراجـــــــــــــــع:
ويطبق حاليا الذكاء ال�صناعي يف �صورة نظم
يقوم املدير من خال ال�صطح البيني للم�صتخدم • د /عبيد �صعد �صرمي ولطف بركات -اأ�صول مراجعة
معتمدة على املعرفة والتي ت�صتخدم املعرفة باإدخال تعليمات اأو معلومات يف نظام اخلربة
احل�صابات – مركز المني للن�صر والتوزيع – �صنعاء
الب�صرية يف ح��ل امل�صاكل ويعد نظام اخل��ربة وا�صتقبال معلومات منه وحت��دد التعليمات
2007م.
الأك ��رث �صيوعا للنظم املعتمدة على املعرفة املعلمات التي توجه نظام اخلربة خال عملية •د /عبد الرزاق قا�صم -حتليل وت�صميم نظم املعلومات
وب��الإ��ص��اف��ة اإىل نظم اخل��ربة ي�صتمل الذكاء تفكريه وتكون املعلومات يف �صورة قيم حمددة
املحا�صبية – دار الثقافة للن�صر والتوزيع 2006م.
ال�صناعي على امل �ج��الت التالية :ال�صبكات ملتغريات معينة.
•د /كمال غ��راب وف��ادي��ة حجازي – نظم املعلومات
الع�صبية والنظم الإدراكية والتعلم والإن�صان الثاين :قاعدة املعرفة:
الإدارية مدخل اإداري – مكتبة ومطبعة ال�صعاع الفنية
الآيل ونظم مكونات الذكاء ال�صناعي وت�صغيل حتتوي قاعدة املعرفة على كل من احلقائق التي
 1999م.ت�صف جمال امل�صكلة واأ�صاليب متثيل املعرفة •رميوند مكليود -نظم املعلومات الإداري ��ة  -تعريب
اللغات الطبيعية.
التي ت�صف كيف تتنا�صب احلقائق مع بع�صها
نظم اخلربة:
د� �/ص��رور ابراهيم – دار امل��ري��خ للن�صر الريا�ض -
1998م.
يقوم مفهوم نظم اخلربة على افرتا�ض اأن معرفة البع�ض بطريقة منطقية.
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مراجعة نظم المعلومات اإلدارية والمحاسبية

م��ن اب��رز تطبيقات تلقائية املكتب (ت�صغيل
ال�ك�ل�م��ات – ال��ربي��د الل��ك��رتوين – ال��ربي��د
ال�صوتي -حتديد املواعيد الكرتونيا – عقد
املوؤمترات ال�صوتية – عقد املوؤمترات املرئية
– عقد املوؤمترات باحلا�صوب -الفاك�ض ميل –
الفيديو تك�ض -عمل ال�صور -الن�صر املكتبي).

اخلبري (الإن�صان) ميكن و�صعها وتخزينها يف
احلا�صوب ثم ت�صتخدم عند احلاجة اإليها.
ويت�صابه نظام اخل��ربة مع نظام دع��م القرار
كثريا من حيث اأن كل منهما مييل اإىل توفري
م�صتوي مرتفع من الدعم حلل امل�صكلة التي
ت��واج��ه امل��دي��ر يف املنظمة وم��ع ذل��ك يختلف
النظامني بطريقتني رئي�صيتني متيزهما عن
بع�صهما كما يلي:

الثالث :اآلة ال�ستدلل:

21

مقــــــــــــاالت

مفهوم ميزان
المدفوعات وآلية إعداده
يعتبر ميزان المدفوعات من أهــم المؤشرات أو
األدوات التي تستعين بها السلطات السياسية
واالقتصادية في رسم سياساتها االقتصادية ،وما زاد
في أهميته هو االرتفاع المالحظ في حجم المبادالت
الخارجية الدولية والتطور الذي عرفه هذا الميزان من
خالل مكوناته.
اإعــــــــــــــداد/
ح�سن عبــداهلل مطهــر العن�سي
اإدارة املتابعة بقطاع الوحدات الإدارية

التعريف:

22

لذلك مت اإعداد هذا املقال بغر�ض تعميم الفائدة العلمية
لنتعرف م��ن خاله على مفهوم م�ي��زان املدفوعات
واأهميته وكيفية اإع� ��داده وم�ع��رف��ة م���ص��ادر بياناته
وا�صباب اختالته ،وكيف ميكن للدولة ال�صتفادة من
بياناته ومبا يعطيه من موؤ�صرات اقت�صاديه.
علما بان مو�صوع ميزان املدفوعات ل ميكن اإ�صباعه يف
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مقال واحد فهو ماده متكاملة تتعدد موا�صيعه ،وقد كتب فيه
العديد من اأ�صحاب اخلربة نظرا لأهميته ،وقد احتوى هذا
املقال على عدة فقرات ابتداء مبفهوم ميزان املدفوعات
واأهميته ،ثم م�صادر بياناته يف النظام اليمني ،والطرق
التي يتم من خالها قيد عملياته ومظاهر اختالته...
نو�صح ذلك فيما يلي:

وردت ال�ع��دي��د م��ن التعريفات مل �ي��زان امل��دف��وع��ات
و�صنقت�صر يف مقالنا هذا على تعريف دليل �صندوق
النقد الدويل حيث عرفه باأنه (بيان اإح�صائي يلخ�ض
املعامات بني املقيمني وغ��ري املقيمني خ��ال فرته
معينه .ويتاألف من ح�صاب ال�صلع واخلدمات ،وح�صاب
ال��دخ��ل الأويل وح�صاب ال��دخ��ل الثانوي واحل�صاب
الراأ�صمايل واحل�صاب املايل ووفق نظام القيد املزدوج
ال��ذي يرتكز عليه م�ي��زان امل��دف��وع��ات ي�صجل لكل

أهمية ميزان المدفوعات:

معامله قيدان وجمموع القيود الدائنة ي�صاوي جمموع
القيود املدينة).
من خال التعريف ال�صابق ن�صتنتج عنا�صر ح�صاب
املدفوعات والتي تتمثل يف الآتي:
هو �صجل حما�صبي نقدي.
•ه ��و ب �ي��ان اإح �� �ص��ائ��ي ي��و� �ص��ح ج�م�ي��ع امل �ع��ام��ات
القت�صادية التي تتم بني دولة معينة ودولة اأخرى.
• هو ك�صف ح�صاب للمعامات مع الدول الأخرى.
•العمليات القت�صادية هي كل عملية تبادل حتدث
على م�صتوى ال�صلع واخلدمات وروؤو���ض الأم��وال
بني املقيمني يف دولة معينة وغري املقيمني.
•املعامات القت�صادية قد تكون يف �صكل تدفق
حقيقي نقدي اأو مايل.

•مليزان املدفوعات اأهمية كبرية لأنه من خال
درا�صة مفرداته يعك�ض درج��ة تقدم اقت�صاد
البلد ،وميكننا من حتديد مركزه املايل بالن�صبة
للعامل اخل��ارج��ي ،لذلك فاإنه غال ًبا ما يطلب
�صندوق النقد الدويل من جميع اأع�صائه تقدمي
م��وازي��ن مدفوعاتها �صنويًا ،لأن ه��ذا امليزان
من اأهم املوؤ�صرات دقة يف احلكم على املركز
اخلارجي للع�صو.
•وتواجه عملية ت�صجيل العمليات القت�صادية على
ميزان املدفوعات �صعوبات مثل م�صكلة التفريق
بني املقيم وغري املقيم ،واختاف اأ�ص�ض ح�صاب
القيم ال��دول�ي��ة وم�صكلة التوقيت وغ��ريه��ا من
امل�صاكل من هذا النوع.
• فالدول التي ترتبط ببع�صها البع�ض يف كل فرتة
بعدد من العمليات املتنوعة واملت�صعبة فهي تبيع
وت�صرتي من بع�صها البع�ض ،اأو تقدم لبع�صها
البع�ض �صتى اأن��واع اخل��دم��ات كهبات متنح اأو
توؤخذ ،مبالغ تنتقل ،قرو�ض متنح اأو ت�صدد ،كل
هذا يحاول ميزان املدفوعات اأن ي�صجله يف بيان
يو�صع دوري��ا ع��ادة ما يكون كل �صنة ..وبع�ض
الدول تعد تقديرات ميزان املدفوعات لفرتة تقل
عن �صنة مثل الوليات املتحدة الأمريكية فهي تعد
تقديرات مليزان املدفوعات كل ثاثة اأ�صهر وذلك
مل�صاعدة ال�صلطات املخت�صة على معرفة حقيقة
الو�صع القت�صادي اخل��ارج��ي ،وم��ن ثم العمل
على اتخاذ الإج��راءات الازمة لتدارك الو�صع
بدل من النتظار حتى نهاية العام.

مفهوم ميزان المدفوعات وآلية إعداده

وكلمة ميزان ت�صري اإىل توازن بني �صيئني ،بني اجلانب
الدائن واجلانب املدين ،اأي بني اجلانب الذي تندرج
حتته كافة املعامات التي حت�صل الدولة من خالها
على اإي��رادات من العامل اخلارجي ،واجلانب الذي
تنطوي حتته جميع املعامات التي توؤدي الدولة من
خالها مدفوعات للعامل اخلارجي.

•يقدم معلومات هامة عن درجة ارتباط القت�صاد
القومي باقت�صاديات العامل اخلارجي.
•م�صاعدة وا�صعي ال�صيا�صات القت�صادية يف
توجيه اأمور الدولة.
•تعترب بيانات املدفوعات اأداة للتقييم والتف�صري
العلمي لكثري من الظواهر القت�صادية املرتبطة
بالقت�صاد العاملي.
•ي�صمح بالتنبوؤ باأ�صعار ال�صرف.
•ي�صمح باحلكم على الو�صعية القت�صادية
واملالية للبلد.
•يعترب ميزان املدفوعات واحد من اأكرث القوائم
الإح�صائية بالن�صبة لأي بلد ،حيث ان��ه يبني
امل��رك��ز ال�ت�ج��اري للبلد وال �ت �غ��ريات يف �صايف
مركزه كمقر�ض اأو مقرت�ض دويل ،والتغريات
يف احتياطاته من الذهب والعمات الأجنبية.

مكونات ميزان المدفوعات:

حساب العمليات الجارية:
هو امليزان الذي ي�صم كافة املعامات القت�صادية
الدائنة واملدينة التي تتم بني املقيمني وغري املقيمني
خال فرتة زمنية معينة وترتبط بالإنتاج والدخل
خال الفرتة الزمنية حمل الدرا�صة ،اإذ يعترب من
اأهم مكونات ميزان املدفوعات ،وي�صمل كل العمليات
التي لها تاأثري على الدخل الوطني( ،ال�صادرات
وال ��واردات من ال�صلع واخل��دم��ات) وي�صم ح�صابني
فرعيني هما:
املــيــزان الــتــجــاري :وينق�صم ب ��دوره اإىل احل�صاب
التجاري ال�صلعي وامليزان التجاري اخلدمي.
امليزان التجاري ال�سلعي :ويطلق عليه اأي�صا ميزان
التجارة املنظورة ،وي�صم كافة ال�صلع التي تتخذ �صكا
ماديا ملمو�صا.
امليزان التجاري اخلدمي :ويطلق عليه اأي�صا ميزان
التجارة غري املنظورة ،وتظم كافة اخلدمات املتبادلة
بني الدول (النقل ،ال�صياحة ،التامني ،دخول العمل،
عوائد راأ���ض امل��ال).اأم��ا من حيث القيد يف ميزان
املدفوعات فيمكن القول :اأن كل عملية يرتتب عليها
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طلب عملة البلد وع��ر���ض عملة بلد اآخ��ر تقيد يف ع��دي��دة منها التهرب م��ن ال�ظ��روف غ��ري املائمة،
اجلانب الدائن اأو جانب الأ�صول وكل عملية يرتتب حتقيق ربح اأكرب ،امل�صاربة.
عنها عر�ض العملة الوطنية وطلب العملة الأجنبية ح�ساب الذهب وال�سرف الأجنبي:
وي���ص��م ه ��ذا احل �� �ص��اب ك��ا م��ن حت��رك��ات ال��ذه��ب
تقيد يف جانب اخل�صوم اأو اجلانب املدين
حساب التحويالت األحادية:
لاأغرا�ض النقدية ،وكذا ر�صيد العمات الأجنبية
ي�صمل كافة املعامات القت�صادية الدائنة واملدينة وال��ودائ��ع اجل��اري��ة وح�ق��وق ال�صحب اخل��ا��ص��ة لدى
امللزمة جلانب واحد ،وتتم بني املقيمني وغري املقيمني �صندوق النقد الدويل الدائنة واملدينة.
خ��ال ف��رتة زمنية معينة ،حيث اأن ه��ذا احل�صاب ح�ساب ال�سهو واخلطاأ:
يخ�ص�ض للمعامات التي يرتتب عليها حتويل موارد اإن الت�صجيات يف اجلانب املدين والدائن قد ل تكون
حقيقية اأو حقوق مالية من واىل بقية دول العامل دون متماثلة نظرا لكون م�صادر املعلومات املعتمدة تتعدد
اأي مقابل.
وتختلف ،ولهذا قد يحدث وان يكون املجموع الدائن
وي�صمل ه��ذا احل�صاب بندين الأول يتعلق بالهبات ل ي�صاوي املدين والفرق بينهما ميثل القيمة التي
وال �ت �ع��وي �� �ص��ات اخل��ا� �ص��ة وال� �ث ��اين ي�ت�ع�ل��ق ب��ال�ه�ب��ات ت�صجل يف ح�صاب ال�صهو واخلطاأ ،كي يتوازن ميزان
والتعوي�صات العامة ،فاخلا�صة جند فيها حتويات امل��دف��وع��ات ،اأي ي�صتخدم ه��ذا احل�صاب م��ن اجل
الأف��راد واملنظمات النقدية منها والعينية ،والعامة موازنة ميزان املدفوعات من الناحية املحا�صبية.
تندرج فيها كل التعوي�صات التي يعتربها �صندوق النقد
ال��دويل اإجبارية ،وكذا الهبات باأنواعها .ومن اأمثلة الوظائف التي يؤديها ميزان
المدفوعات:
هذه املعامات التعوي�صات طبقا لاتفاقيات الدولية
املعقودة بني دولتني ،وكذا املنح للدول الآخذة يف النمو .ي� � �وؤدي م��ي��زان امل��دف��وع��ات ع� ��ددا م��ن ال��وظ��ائ��ف
القت�صادية الهامة ميكن اإيجازها فيما يلي:
•تقدمي معلومات هامة عن الدرجة التي يرتبط
حساب رأس المال:
بها القت�صاد الوطني القومي حمل الدرا�صة
وي�صم كافة التغريات التي تطراأ على اأ�صول املقيمني
واقت�صاديات العامل اخلارجي.
وخ�صومهم جت��اه غ��ري املقيمني حيث ان��ه ي�صجل
•م�صاعدة وا�صعي ال�صيا�صات القت�صادية يف
حركات روؤو���ض الأم��وال بني البلد وبقية دول العامل
توجيه دفة الأم��ور بالباد نظرا لأن��ه يف كثري
التي ين�صا عنها تغري يف مركز دائنية اأو مديونية البلد
من الأحيان ترتبط الإجراءات املالية والنقدية
اخلارجية وكذلك التغريات يف الأ�صول الحتياطية
بحالة ميزان املدفوعات لتلك الدولة.
الر�صمية للبلد.
• تعترب البيانات ال��واردة يف ميزان املدفوعات
وي�صمل احل�صابات التالية:
اأداة للتقييم وال�ت�ف���ص��ري العلمي لكثري من
ح�ساب راأ�س املال طويل الأجل:
الظواهر القت�صادية املرتبطة.
ي�صمل كافة التغريات التي تطراأ على اأ�صول املقيمني
وخ�صومهم جتاه غري املقيمني ،والتي يزيد عمرها
دليل ميزان المدفوعات:
عن عام ،ا�صتثمارات مالية ،قرو�ض مبا�صرة.
ح�ساب راأ�س املال ق�سري الأجل:
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البنــــــــــــد
 .1احل�ساب اجلاري:

ي�صمل كافة التغريات التي تطراأ على اأ�صول املقيمني
 1-1ال�صلع :ال�صادرات ال�صلعية ،الواردات ال�صلعية
وخ�صومهم اجتاه غري املقيمني ،والتي ل يزيد عمرها
 2-1اخلدمات
عن عام.
» متح�صات (دائن):
وتتم حتركات روؤو�ض الأموال ق�صرية الأجل لأغرا�ض
» النقل
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» ال�صفر
» التامني
» الت�صالت
» خدمات الأعمال الأخرى
» خدمات اأخرى

 .2مدفوعات (مدين):

» النقل
» ال�صفر
» التامني
» الت�صالت
» خدمات اأعمال الأخرى
» خدمات اأخرى

 .3الدخــــــل:

 1-3متح�صات (دائن)
» تعوي�صات العاملني
» دخل ال�صتثمار
 2-3مدفوعات (مدين):
»تعوي�صات العاملني
»دخل ال�صتثمار
»ميزان ال�صلع واخلدمات والدخل
 .4التحويالت اجلارية:

» متح�صات (دائن)
» احلكومة العامة
» القطاعات الأخرى:
 حتويات العاملني مدفوعات (مدين) احلكومة العامة» القطاعات الأخرى:
 حتويات العاملني-ميزان احل�صاب اجلاري

 5احل�ساب الراأ�سمايل واملايل:

 1-5احل�صاب الراأ�صمايل
»التحويات الراأ�صمالية (دائن) ،التحويات
الراأ�صمالية (مدين)
 2-5احل�صاب املايل
»ال�صتثمار املبا�صر يف اخلارج يف القت�صاد

 .6ا�ستثمارات احلافظة:

أ .ال�سلـــــــــــع:

ج .الدخــــــــــل:

مفهوم ميزان المدفوعات وآلية إعداده

 1-6ا�صتثمارات اأ�صول (�صندات ملكيه� ،صندات �صادرات النفط اخلام:
(ح�صة احلكومة) م�صدرها �صجات البنك،..
الدين) امل�صتقات املالية (اأ�صول ،خ�صوم)
 2-6ا�صتثمارات اأخ��رى (اأ��ص��ول ،قرو�ض ،العملة و(ح�صة �صركات النفط من وزارة النفط)،..
و(وق���ود ت��زوي��د ال�صفن وال �ط��ائ��رات) م��ن اجلهاز
والودائع ،ائتمان جتاري ،اأ�صول اأخرى
املركزي لاإح�صاء.
» ميزان احل�صاب الراأ�صمايل واملايل
» �صايف ال�صهو واخلطاأ
ب .اخلدمــــــــــات:
» امليزان الكلي
الح�ت�ي��اط�ي��ات (الأ���ص��ول الح�ت�ي��اط�ي��ة ،ا�صتخدام النقل (اجلانب املدين –ال�صحن يقدر ب % 10
ت �� �ص �ه �ي��ات � �ص �ن��دوق ال �ن �ق��د ال � � ��دويل ،ال �ت �م��وي��ل من ال��واردات .والبيانات املجمعة من الهيئة العامة
للطريان يف اجلانب الدائن من النقل اجل��وي،....
ال�صتثماري)
والبيانات املجمعة من م�صلحة املوانئ يف اجلانب
مصادر بيانات ميزان المدفوعات الدائن من النقل البحري الآخر.
في اليمن ،والجهة المسئولة
ال�صفر ،البيانات من وزارة ال�صياحة ا�صتنادا اىل
عن إعداده:
عدد ال�صواح الجانب الوا�صلني الذي توفره م�صلحة
 1إعداد ميزان المدفوعات اليمني:
(طبقا لقانون البنك املركزي اليمني رقم ( )14ل�صنة اجلوازات ،ويقدر اجلانب املدين لل�صفر من �صجات
2000م يعترب البنك املركزي امل�صئول عن جتميع البنك وم�صح نظام الإباغ الدويل للبنوك التجارية
اإح�صاءات ميزان املدفوعات ،حيث تقوم اإدارة ميزان بالن�صبة للطاب ال��دار��ص��ني يف اخل��ارج واحلجاج
املدفوعات التابعة ل�اإدارة العامة للبحوث والإح�صاء اليمنيني وعاج املواطنني يف اخلارج...
بتجميع بيانات ميزان املدفوعات من خمتلف الوزارات الت�صالت ..مقبو�صات ومدفوعات خدمات الهاتف
والأجهزة احلكومية ،وكذا من واقع م�صوحات �صركات والنرتنت والتلك�ض والفاك�ض التي تقدمها �صركات
ال�صتثمار اخلارجي املبا�صر والبنوك التجارية واملراكز الت�صالت.
املالية للبنوك التجارية والإ�صامية املقدمة اىل البنك الت�صييد ..ت�ق��در ب % 20م��ن م�صحوبات املنح
املركزي اليمني ،بالإ�صافة اىل البيانات املجمعة من والقرو�ض..
واقع ال�صجات الداخلية الذاتية للبنك املركزي .ومنذ التامني ..يقدر ب % 2من قيمة الواردات.
ع��ام 1999م ا�صبح جتميع م�ي��زان امل��دف��وع��ات يتم خ��دم��ات الع �م��ال الأخ � ��رى ..اجل��ان��ب امل��دي��ن قبل
ح�صب التو�صيات الواردة يف ال�صدار اخلام�ض من دليل 2004م ك��ان ي�ق��در ( % 38متو�صط للفرتات
ميزان املدفوعات ال�صادر عن �صندوق النقد الدويل ال�صابقة) ،ومنذ عام 2004م اأ�صبحت ت�صتخدم
لعام 1993م ولقد مت حتويل البيانات التاريخية بيانات فعليه من �صركات النفط.
للجمهورية اليمنية منذ عام 1990م لتكون مت�صقه مع اخلدمات احلكومية غري املذكورة يف مكان اخر---
تو�صيات ال�صدار اخلام�ض لدليل ميزان املدفوعات ).جتمع نفقات احلكومة على ال�صفارات والقن�صليات
وملحقياتها يف اخلارج ،واإيراداتها من هذه ال�صفارات
 2مــصــادر بــيــانــات مــيــزان يف �صجات البنك ...وجتمع مقبو�صات ومدفوعات
ال�صفارات الأجنبية واملنظمات الدولية والإقليمية من
المدفوعات اليمني:
امل�صح ال�صهري للبنوك التجارية.
احل�ساب اجلاري:

وزارة النفط ،وم��ن ارب��اح ف��روع البنوك الجنبية
و�صركات الت�صالت الجنبية.
دخل ال�صتثمار الآخ��ر (احلكومة العامة)..يعك�ض
اجلانب املدين التزامات الفوائد على قرو�ض احلكومة
العامة ح�صب تقارير وح��دة نظام الإدارة والتحليل
املايل للدين ( )DMFASيف البنك املركزي.
دخل ال�صتثمار الآخر (ال�صلطات النقدية) اجلانب
الدائن مقبو�صات الفائدة على احتياطيات البنك
املركزي ،املدين م�صتحقات الفائدة على مطلوبات
البنك م��ن ق��رو���ض البنك ال��دويل و�صندوق النقد
العربي ،واملطلوبات الأخ ��رى يكون م�صدرها من
ال�صجات الداخلية للبنك.
البنوك ،اجلانب الدائن مقبو�صات الفائدة ،واجلانب
املدين مدفوعات الفائدة ،مبا تعك�صه تقارير البنوك
التجارية.
د .التحويالت اجلارية:

احل�ك��وم��ة ال�ع��ام��ة ،ال��دائ��ن ميثل مقبو�صات املنح
للحكومة ال�ع��ام��ة ،امل��دي��ن م�صاهمات احلكومة يف
املنظمات الدولية والإقليمية  ،واملعلومات من �صجات
البنك املركزي.
القطاعات الأخرى:

حت��وي��ات ال�ع��ام�ل��ني( ،ي �وؤخ��ذ اجل��ان��ب امل��دي��ن من
البيانات ال�صهرية للبنوك و�صجات البنك املركزي
التي تغطي حتويات العاملني الجانب يف اليمن)
(اجل��ان��ب ال��دائ��ن مقبو�صات حت��وي��ات املغرتبني
اليمنيني يف اخلارج...
التحويات الأخ ��رى( ،اجل��ان��ب ال��دائ��ن مقبو�صات
التعوي�صات التي ي�صتلمها اليمنيون ال��ذي��ن كانوا
يعملون يف اخل��ارج ثم ع��ادوا اإىل الوطن ،وم�صدر
البيانات من �صجات البنك.
احل�ساب الراأ�سمايل واملايل:
احل�ساب الراأ�سمايل:

التحويات الراأ�صمالية (اجلانب الدائن ميثل تخفيف
الدين لقرو�ض احلكومة العامة .امل�صدر للبيانات
وحدة نظام الإدارة والتحليل يف البنك.

م�صدرها بيانات اجلهاز امل��رك��زي لاإح�صاء ....دخل ال�صتثمار املبا�صر( :اجلانب املدين من �صادرات احل�ساب املايل:

يعدل عليها البنك باإ�صافة � % 10صلع غري م�صجله� .صركات النفط – ا�صتعادة التكاليف ح�صب تقارير ال�صتثمار املبا�صر( :وميثل نفقات �صركات النفط
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(تدفقات اإىل ال��داخ��ل) ناق�صا ا�صتعادة التكاليف النقدية واملالية ملعاجلة اخللل .وتوجد اأ�صباب عديدة  .4الظروف الطارئة:

مقــــــــــــاالت
26

م��ن ق�ب��ل ��ص��رك��ات ال�ن�ف��ط (ت��دف�ق��ات اإىل اخل ��ارج) توؤدي اإىل حدوث اختال يف ميزان املدفوعات ،اهما:
ح�صب تقارير وزارة النفط ،وميثل البيانات املتعلقة  .1التقييم اخلاطئ ل�سعر �سرف العملة املحلية:
بال�صتثمار الأجنبي املبا�صر يف البنوك التي توؤخذ توجد عاقة وثيقة بني ميزان املدفوعات و�صعر �صرف
من قطاع الرقابة على البنوك يف البنك املركزي من العملة للبلد فاإذا كان �صعر ال�صرف لعملة بلد ما اأكرب
ميزانيات البنوك التجارية ،يوؤخذ ال�صتثمار الأجنبي من قيمتها احلقيقية� ،صيوؤدي ذلك اإىل ارتفاع اأ�صعار
املبا�صر من ال�صركات الأخ��رى من م�صح ال�صتثمار �صلع البلد ذاته من وجهة نظر الأجانب مما يوؤدي اإىل
الأجنبي املبا�صر الذي تقوم به ادارة ميزان املدفوعات .انخفا�ض الطلب اخلارجي عليها وبالتايل �صيوؤدي
ا�صتثمارات احلافظة :تعك�ض م�صاهمات البنوك اليمنية ذلك اإىل حدوث اختال يف ميزان املدفوعات .اإما
يف البنوك الأجنبية يف اخلارج التي توؤخذ بياناتها من اإذا مت حتديد �صعر �صرف العملة باأقل مما يجب اأن
امليزانية املجمعة للبنوك يف البنك املركزي.
تكون عليه �صيوؤدي ذلك اإىل تو�صع ال�صادرات مقابل
ال�ستثمارات الأخرى:
تقل�ض الواردات مما يوؤدي اأي�صا اإىل حدوث اختال
الت�سهيالت التجارية :متثل الت�صهيات ق�صرية الجل يف امل �ي��زان ،لذلك ه��ذه الخ �ت��الت غالبا م��ا ينتج
التي متنح مل�صتوردي النفط اخلام من اليمن والت�صديدات عنها �صغوط ت�صخمية والتي ت�صاهم يف ا�صتمرارية
امل�صتلمة منهم ،م�صدرها �صجات البنك املركزي.
الختال يف امليزان.
أسباب اختالل ميزان المدفوعات .2 :اأ�سباب هيكلية:
الو�صعية الطبيعية مليزان املدفوعات هي الختال وهي الأ�صباب املتعلقة باملوؤ�صرات الهيكلية لاقت�صاد
�صواء �صلبيا اأو ايجابيا ،ويوجد لاختال اأربعة اأنواع :الوطني وخا�صة هيكل التجارة اخلارجية (�صواء
الختالل الطارئ :يح�صل يف البلدان التي تعتمد يف ال �� �ص��ادرات اأو ال� � ��واردات) ،اإ��ص��اف��ة اإىل قدرتها
�صادراتها على بع�ض ال�صلع الزراعية الأ�صا�صية ،وقد
الإنتاجية وباأ�صاليب فنية متقدمة ،وهذا ما ينطبق
حتدث فيه اختالت مو�صمية.
متاما على حالة ال��دول النامية التي يت�صم هيكل
الختالل الدوري :ناجت عن التقلبات القت�صادية
�صادراتها بالرتكيز ال�صلعي اأي اعتمادها على �صلعة
على ال�صعيد الدويل التي تتميز بفرتات ق�صريه من
اأو �صلعتني اأ�صا�صيتني (زراعية اأو معدنية اأو برتولية)،
الزدهار تليها فرتات ق�صرية من الركود.
الختالل املنبثق عن م�ستوى الأ�سعار :ويعالج عرب ح�ي��ث ع ��ادة م��ا ت�ت�اأث��ر ه��ذه ال �� �ص��ادرات بالعوامل
اخل��ارج�ي��ة املتج�صدة يف م��رون��ة الطلب اخل��ارج��ي
تخفي�ض �صعر �صرف النقد الوطني.
الختالل البنيوي :ينتج عن عدة اأ�صباب ك�صعف قدرة عليها يف الأ�صواق العاملية كتغري اأذواق امل�صتهلكني
البلد الإنتاجية ،ارتفاع تكاليف الإن�ت��اج ،تدين امل�صتوى وان�صرافهم عن ه��ذه ال�صلع اأو عند ح��دوث تقدم
فني يف اخلارج يوؤدي اإىل خف�ض اأثمان ال�صلع املماثلة
التقني ،حتول الطلب العاملي عن بع�ض املواد الأولية.
وم�ي��زان امل��دف��وع��ات يكون متوازنا حما�صبيا نظرا ل�صادرات هذه الدول يف اخلارج.
لإتباع طريقة القيد املزدوج .اإذ ًا ..كيف يحدث اخللل  .3اأ�سباب دورية:
وه��ي اأ��ص�ب��اب تتعلق بالتقلبات القت�صادية التي
يف الوقت الذي يكون فيه امليزان متوازنا؟
اإن اخللل يكون يف اأق�صام معينة من امليزان وعادة ت�صيب النظام القت�صادي الراأ�صمايل ،ففي فرتات
ما يكون العجز يف احل�صاب اجل��اري باعتباره من النكما�ض ينخف�ض الإنتاج والدخول والأثمان وتزداد
اأك��رب احل�صابات وال��ذي ي�وؤدي عجزه اإىل اإ�صرار يف معدلت البطالة ،فتنكم�ض ال��واردات مما قد يوؤدي
القت�صاد ال��وط�ن��ي ،مم��ا ��ص�ي�وؤدي �صلبا على قيمة اإىل حدوث فائ�ض ،ويف فرتات الت�صخم يزيد الإنتاج
العملة املحلية يف ��ص��وق ال�صرف الأج�ن�ب��ي نتيجة وترتفع الأثمان والأج��ور والدخول فتقل ق��درة البلد
لعر�ض العملة املحلية اأكرث من طلب الأجانب عليها على الت�صدير وتزيد وارداته مما قد يوؤدي اإىل عجز
لذلك ت�صتخدم ال�صلطات يف هذه احلالة ال�صيا�صات يف ميزان املدفوعات.
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قد حت�صل اأ�صباب عر�صية ل ميكن التنبوؤ بها وقد
توؤدي اإىل حدوث اختال يف ميزان مدفوعات البلد
كما يف حالة ال �ك��وارث الطبيعية وان ��دلع احل��روب
والتغري املفاجئ يف اأذواق امل�صتهلكني حمليا ودوليا
فهذه احل��الت �صتوؤثر على � �ص��ادرات البلد املعني
ال�صيء ال��ذي ينجر عنه انخفا�ض يف ح�صيلة هذه
ال���ص��ادرات امل�ق��درة بالنقد الأجنبي خ�صو�صا قد
ي�صاحب دلك حتويات راأ�صمالية اإىل خ��ارج البلد
مما يوؤدي اإىل حدوث عجز يف ميزان املدفوعات.
 .5اأ�سباب اأخرى:

كانخفا�ض الإنتاجية يف الدول النامية نتيجة قلة اأدوات
الإنتاج لذلك تقدم هذه ال��دول على برامج للتنمية
القت�صادية والجتماعية يزداد فيها ا�صتريادها من
الآلت والتجهيزات الفنية وم�صتلزمات الإنتاج وغريها
من �صلع التنمية لفرتة طويلة وتهدف هذه البلدان
من ذلك اإىل رفع م�صتوى ال�صتثمار الذي غالبا ما
يتجاوز طاقتها من الدخار الختياري ،ويرتتب عن
هذا التفاوت بني م�صتوى ال�صتثمار وم�صتوى الدخار
اجتاه نحو الت�صخم ،وهو اجتاه مزمن اإذ اأنه �صنة بعد
�صنة ونتيجة لهذا الت�صخم ونظرا لزيادة واردات هذه
ال��دول املتطورة فاإنها تعاين عجزا دائما اأو مزمنا
يف ميزان مدفوعاتها ومتول هذه ال��واردات بقرو�ض
طويلة الأجل معقودة مقدما.
كيف تتدخل الدولة لمعالجة
اختالالت ميزان المدفوعات؟
يحدث كثريا اأن تدع ال�صلطات العامة يف الدولة قوى
ال�صوق و�صاأنها لإع��ادة ال�ت��وازن مل�ي��زان املدفوعات
ملا يعنيه ه��ذا ال�صماح بتغري يف م�صتويات الئتمان
والدخول القومية ،وهو ما يتعار�ض مع �صيا�صة تثبيت
الأ�صعار وا�صتقرار الدخل القومي عند م�صتوى العمالة
الكاملة ،وه��ذه ال�صيا�صة تعطيها ال��دول��ة الأول��وي��ة
بالن�صبة للتوازن القت�صادي اخل��ارج��ي ،ويف هذه
احلالة تلجاأ هذه ال�صلطات اإىل العديد من ال�صيا�صات
لعاج اختال توازن ميزان املدفوعات.
ويف هذا املجال ميكن التمييز بني كل من ال�صيا�صات
امل�ب��ا��ص��رة :مثل ال��رق��اب��ة على ال���ص��رف ،والر�صوم
اجلمركية ،وبني ال�صيا�صات غري املبا�صرة :كتقدمي

طريقة القيد في ميزان
المدفوعات:
يرتكز النظام املحا�صبي على م�صتوى فردي للمعامات
على ت�صجيل القيود املدينة والقيود الدائنة ،وي�صجل لكل
معامله قيدان مت�صاويان ومتقابان تعبريا عن عن�صري
التدفق الداخل والتدفق اخلارج لكل عملية تبادل:
اجلانب الدائن ،وياأخذ ال�صارة املوجبة – �صادرات
ال�صلع واخل��دم��ات اأو ال��دخ��ل م�صتحق القب�ض اأو
انخفا�ض الأ�صول اأو زيادة اخل�صوم.
اجلانب املدين ،وياأخذ ال��ص��ارة ال�صالبة  -واردات
ال�صلع واخلدمات اأو الدخل امل�صتحق الدفع اأو زيادة
الأ�صول اأو انخفا�ض اخل�صوم.
فمث ًا :بيع �صلعه اإىل طرف غري مقيم مقابل $ 100
تكون القيود كالتايل:

مبادئ القيد في ميزان المدفوعات:
 .1ميزان املدفوعات باعتباره ميزانية �سنوية:

وه ��ذا يقت�صي اأن يت�صمن الأ���ص��ول واخل���ص��وم،
وبالتايل تدرج القيود �صمن الأ�صول واخل�صوم ،ملا
كانت العمليات وال�صفقات الدولية ت�صدد بالعمات
الأجنبية فان خروج اأو دخول هذه العمات الجنبية
اأ�صبح املعيار الأ�صا�صي يف عملية قيدها ،فكل ما ينجم
عنه دخول للعمات الأجنبية تدون يف الأ�صول ،وكل
عملية ينتج عنها خروج للعمات تدون يف اخل�صوم.
 .2مــبــادئ القيد يف مــيــزان املــدفــوعــات طبقا
للمحا�سبة املزدوجة (منه)( ،له):

مفهوم ميزان المدفوعات وآلية إعداده

الدعم اأو الإعانات لل�صادرات ،كما ميكن للدولة اأن
تلجاأ اإىل تخفي�ض �صعر ال�صرف ،ويرى الكثري من
القت�صاديني اأن اأي اإج ��راءات تتخذ لعاج ميزان
املدفوعات اجلارية لأي دول��ة هي الإج ��راءات التي
تتخذ لتخفي�ض الإنفاق ،واأما اإجراءات حتويل الإنفاق
مبعنى اأنه اإذا اأريد حتقيق فائ�ض ميزان املعامات
التجارية للدولة فابد من اتخاذ اإجراءات تخفي�ض
فائ�ض الإنفاق املحلي حتى ميكن خف�ض ال��واردات،
كذلك ف �اإن �صيا�صة خف�ض الإن �ف��اق يتم ع��ادة عن
طريق  -التعريفات اجلمركية - ،ومراقبة الواردات،
ونظم الرقابة على النقد - ،ودعم الئتمان للمنتجني
املحليني املناف�صني .اأما �صيا�صة حتويل الإنفاق فتتمثل
يف :حتويل الإنفاق من ال��واردات اإىل ال�صلع املحلية
وو�صع خطوط ت�صاعدية على الئتمان املحلية رغم
اأن هذه ال�صيا�صة وحدها توؤدي اإىل �صوء مركز ميزان
املدفوعات
وم��ن اأج��ل احل�صول على فر�ض اأف�صل للنجاح يف
اإزالة عجز ميزان املدفوعات فابد منه على الأقل اأن
ي�صاحب �صيا�صة حتويل الإنفاق خف�ض كاف لاإنفاق
حتى تتمكن يف التعديل من امليزان،
وجدير بالذكر اأن الدولة بتدخلها لعاج الختال يف
ميزان املدفوعات اإل اأنه قد يكون تدخا دائما ومهما
يف منع تدخل اأي قوى تلقائية تكون ال�صبب يف اختال
ميزان املدفوعات.

�صجات البائع (امل�صدر):
من ح/العملة (زيادة الأ�صول املالية
$ 100
 $ 100اإىل ح /ال�صادرات
ي�ق��وم اإع ��داد م�ي��زان امل��دف��وع��ات على م�ب��داأ القيد
املزدوج ،مما يجعله من الناحية املحا�صبية متوازنا،
اأي جانب دائن اإيجابي ،تدرج حتته كافة املعامات
التي حت�صل ال��دول��ة من خالها على اإي ��رادات من
العامل اخلارجي ،وجانب مدين تنطوي حتته جميع
املعامات التي ت�وؤدي الدولة من خالها مدفوعات
العامل اخلارجي ،وميكن القول :فيما يخ�ض العمليات
القت�صادية ،فان العمليات التي تنتج دخول للعمات
الأجنبية تدون يف الأ�صول ،اأما العمليات التي ت�صتدعي
خروجا للعمات الأجنبية تدون يف اخل�صوم.

رقابية عليا ،والبنك املركزي هو بنك احلكومة،
وبالتايل فان اجلهاز الرقابي يكون من مهامه
التحقق من �صحة خمرجات البنك املركزي
وتقييم اأداءه ،ومنها الأرق ��ام التي يظهرها
ميزان املدفوعات.
•عاقة اجل�ه��از باجلهات احلكومية الأخ��رى
اخلا�صعة لرقابته ،وه��ي التي تقوم مبوافاة
ال�ب�ن��ك امل��رك��زي ب��ال�ب�ي��ان��ات ال �ت��ي يحتاجها
لإع���داد م �ي��زان امل��دف��وع��ات ،ك�صركة النفط
ووزارة اخلارجية وم�صلحة اجل�م��ارك .هيئة
ال� �ص �ت �ث �م��ار ،اجل �ه��ات احل�ك��وم�ي��ة املخت�صة
الخرى ..وكلها جهات تخ�صع لرقابة اجلهاز.
وبالتايل فان العديد من الأرقام التي يظهرها
ميزان املدفوعات تعترب جزء من الرقام التي
يتحقق من �صحتها جهاز الرقابة.
•اجلهاز الرقابي هو جهاز اخل��ربة ال��ذي يقوم
بتقييم اداء اجلهات احلكومية ..كما انه يقوم
مبنح ال�صت�صارات القت�صادية واملالية للدولة..
وبالتايل فان تقييم اجلهاز للو�صع القت�صادي
للدولة ومنها ميزان املدفوعات يعترب من املهام
ال�صرورية التي يخت�ض بها جهاز الرقابة،
ويظهر اأي اختالت مليزان املدفوعات يف بيانه
الرقابي ال�صنوي.

يف هذه احلالة ميزان املدفوعات كناية عن ح�صاب امل�ســــــــــــادر:

م�صتمل على اجلانب املدين واجلانب الدائن ،ففي
اجلانب الدائن ت��دون كافة عمليات البيع مبا فيها
بيع الأ�صول من املقيمني وغري املقيمني ،ويف اجلانب
املدين ت��دون كافة عمليات ال�صراء مبا فيها حيازة
كافة اأنواع الأ�صول.
عالقة أجهزة الرقابة العليا
بميزان المدفوعات:
تتحدد عاقة اأجهزة الرقابة من خال الآتي:
•عاقة الجهزة الرقابية والإ�صرافية بالبنك
امل��رك��زي (اجل �ه��ة املخت�صة ب �اإع��داد ميزان
املدفوعات) من خال ال�صاحيات الرقابية
على البنك امل��رك��زي باعتبار اجل �ه��از هيئة

•كتاب الظواهر النقدية على امل�صتوى الدويل ،و�صام
ماك ،دار املنهل ،ط2001 ،1م.
•تقرير البنك املركزي اليمني ،نوفمرب2012 ،م.
•قانون رقم ( )14ل�صنة  2000م ب�صان اإن�صاء
البنك املركزي اليمني.
•ن�صرة الإح�صاءات القت�صادية للدول العربية.
�صندوق النقد العربي2011 ،م.
•دليل ميزان املدفوعات� ،صندوق النقد الدويل ،ط
2009 ،6م.
•املوقع اللكرتوينwww.wadilarab.com :
•املوقع اللكرتوينwww.djelfa.info/vb :
•املوقع اللكرتوينwww.wikipedia.org :
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الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بين الواقع والمأمول

امل�صاءلة العامة مل تعد مبداأ نظري بل اأ�صبحت را�صخة يف وعي
اجلمهور ميار�صها يف حياته اليومية وب�صورة ل تقف عند حد ول
اعتباريا كان اأو ً
ً
طبيعيا.
ت�صتثنى منها اأحد من الأ�صخا�ض
ً
وانطاقا من ه��ذا الواقع املجتمعي امللتب�ض يف الفهم ويف
التوقعات املبنية على الت�صورات ال�صخ�صية ب�صاأن دور
وانت�صارا للحقيقية واملو�صوعية ولي�ض ً
ً
دفاعا عن
اجلهاز،
اجلهاز �صوف اأحاول بقدر الإمكان تغيري ال�صورة مبا يرثي
املعرفة وال��وع��ي ب��دور اجل�ه��از كما ه��و يف ال��واق��ع القانوين
والفعلي مع التناول يف ظل هذا الواقع للماأمول وعلى �صوء
املتغريات وامل�صتجدات وما اأفرزته نتائج التنفيذ للقانون من
م�صاكل ومعوقات ،وكل ذلك يف عدد من احللقات وب�صورة
جمملة ومتداخلة وبح�صب املعطيات املتوفرة واحليز املتاح.
ويف ه��ذا ال�صياق اأوؤك ��د على اأن��ه ميكن للقارئ اجليد
وب��ال �ق��راءة ال �� �ص��اب��رة وامل�ت�م�ع�ن��ة ل�ل�ق��واع��د والأح �ك��ام
املو�صوعية والإج��رائ �ي��ة يف ال�ق��ان��ون رقم()39ل�صنة
1992م ب�صاأن اجلهاز ميكن لهذا القارئ التو�صل من
خال قراءاته اإىل نتيجة موؤادها اإن هذا القانون من حيث
الفحوى وامل�صمون والنتائج ي�صتهدف يف الأ�صا�ض تر�صيخ
جمموعة من املبادئ يف اإط��ار الرقابة على امل��ال العام
ومنها مبداأ القت�صاد ومبداأ الكفاءة ومبداأ الفعالية ومبداأ
احلياد واملو�صوعية اإىل جانب مبادئ احرتام الت�صريعات
و�صيادة القانون وامل�صاءلة وال�صفافية.
اإن هدف تر�صيخ تلك املبادئ يتجلى ب�صورة وا�صحة يف
الأه��داف العامة ال��واردة يف القانون والتي توؤكد على اأن
اجل�ه��از وم��ن خ��ال ممار�صته لاخت�صا�صات املقررة
يف القانون يهدف اإىل حتقيق رقابة فعالة على الأم��وال
العامة والتاأكد من ح�صن اإدارت�ه��ا من حيث القت�صاد
والكفاءة والفعالية وكذلك الإ�صهام يف حت�صني وتطوير
اأداء الوحدات اخلا�صعة لرقابته ويف تطوير ورفع م�صتوى
اأداء مهنة املحا�صبة واملراجعة.
كما اأن ه��دف الرت�صيخ لنف�ض امل�ب��ادئ ق��د ع��ربت عنه
الأهداف الإجرائية املتعلقة مبمار�صة كل اخت�صا�ض من
الخت�صا�صات املندرجة يف جمالت الرقابة املالية ورقابة
تقييم الأداء ومتابعة تنفيذ اخلطة والرقابة القانونية
وتقييم الأو�صاع القانونية والتنظيمية ،وكذلك يف املواد
والفقرات املنظمة ل�صاحيات اجلهاز واملتعلقة ب�صمانات
وموؤيدات ا�صتقاله وحياده واأي�ص ًا يف التزامات اجلهات
اخلا�صعة لرقابته وكل ذلك باألفاظ وتعابري خمتلفة ل
يت�صع املجال لا�صت�صهاد بها عن كل مبداأ من املبادئ التي
ي�صتهدف القانون تر�صيخها �صوا ًء يف اجلهاز اأو يف اجلهات
والأن�صطة اخلا�صعة لرقابته.
وه��و ما يعك�ض دور اجلهاز يف تر�صيخ خمتلف الأه��داف
الإ�صرتاتيجية الكفيلة بحماية املال العام واجتثاث الف�صاد
ويدعم يف املح�صلة برامج الإ�صاح القت�صادي واملايل
والإداري مبا ي�صهم يف خلق بيئة جاذبة لا�صتثمار ت�صاعد يف
توفري متطلبات التنمية القت�صادية والجتماعية يف الباد.
ومع التاأكيد على اأهمية وحيوية الدور الذي اأداه اجلهاز
وم��ن وق��ت مبكر يف جم��ال حماية امل��ال العام ومكافحة

الف�صاد والذي �صنتطرق لأهم جوانبه لحق ًا.
اإل اأنه ميكن القول باأمانة ومو�صوعية باأن هدف الرت�صيخ
لتلك املبادئ �صيظل يف اإطاره النظري يف ظل غياب الوعي
مبتطلبات العمل الرقابي وباأهميته يف التح�صني والتطوير
لاأداء والنظم وطاملا اأن اجلهاز ل ميلك ال�صلطة القانونية
الكفيلة بفر�ض التجاوب والتفاعل مع متطلبات عمله ومع
م��ا تت�صمنه تقاريره م��ن ماحظات واآراء وتو�صيات،
و�صتظل نتائج عمله الرقابي ت��دور من �صنة لأخ��رى يف
حلقة متكررة ومتعاظمة من املاحظات والتو�صيات ما
دامت اخلروقات والتجاوزات ل تواجه باإجراءات عقابية
رادع��ة ،واملقرتحات باحلول واملعاجلات املو�صى بها من
قبل اجلهاز ل يلتفت اإليها.
ً
ونظرا اإىل اأن اجلهاز ع�صو يف املنظمة الدولية لاأجهزة
العليا للرقابة املالية واملحا�صبة(الأنتو�صاي) و�صارك يف
الكثري من موؤمتراتها وفعالياتها التي اأ�صفرت عنها العديد
من املبادئ الأ�صا�صية والقواعد واملعايري الرقابية التي عربت
عنها يف العديد من اإعاناتها وبياناتها ومن اأهمها اإعان
ليما 1977م واإعان بكني 1991م وبيان باجنو 1993م
واإع��ان القاهرة 1995م والتي تلزم ال��دول املن�صوية يف
ع�صوية املنظمة (بتطوير اأنظمتها الد�صتورية بن�صو�ض
د�صتورية دقيقة ووا�صحة حول اأجهزتها الرقابية العليا تعزز
دورها الرقابي يف حماية املال العام ودعم امل�صاءلة العامة).
وللعلم اأن معظم ال ��دول ق��د ا�صتجابت ،حيث ورد يف
التقرير النهائي ال�صادر يف /31مار�ض2001/م عن
فريق عمل منظمة الأنتو�صاي(اأن معظم اأجهزة الرقابة
املالية واملحا�صبية العليا ت�صتمد �صاحياتها من الن�صو�ض
الد�صتورية والقانونية مع ًا).
ون�صري اإىل اأن اجلهاز قد جاهد يف �صبيل و�صع ن�صو�ض
اأو ن�ض د�صتوري خا�ض به وق��دم مقرتحات بن�صو�ض
د�صتورية ومنذ اأول تعديل د�صتوري يف ظل دولة الوحدة
وكان اآخرها الن�ض املقرتح من قبله عام 2010م والذي
ا�صتقر به املطاف يف جمل�ض النواب احلايل جراء الأزمة
احلا�صلة يف الباد.
وعلى ذلك فاإن املاأمول عدم بقاء اجلهاز يف عداد
الأقلية من الأجهزة التي ل ت�ستمد �سالحياتها من
الد�ستور خا�سة واأن اجلهاز قد عانى ولزال يعاين
من هذه الو�سعية الناجمة عن عدم وجود ن�سو�س
اأو ن�س د�ستوري ي�سع اجلــهــاز يف م�ستوى مميز
وم�ستقل عن اجلهات اخلا�سعة لرقابته وي�سمن
يف نف�س الوقت احرتام قانونه باعتباره مفو�س
بحكم الد�ستور من قبل الدولة يف الرقابة على
الأموال واملمتلكات العامة والك�سف عن اأي عبث اأو
عدوان عليها والقيام بواجباته املبينة يف القانون
بعيد ًا عن اأي تدخالت اأو �سغوط اأو تاأثريات على
اأدائه الرقابي نظر ًا اإىل اأن الد�ساتري هي اأ�سمى
القوانني ومنها ت�ستمد قوتها وم�سروعيتها.
ومن الأهمية التذكري هنا اأن اجلمعية العامة لاأمم املتحدة
ويف تاريخ /22دي�صمرب2011/م قد اأ�صدرت قرارها

رقم()A/66/209لتعزيز الكفاءة والفعالية وامل�صاءلة
وال�صفافية يف وحدات واأجهزة الإدارة العامة يف الدول من
خال دعم وتقوية الأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�صبية.
ووجهت بهذا اخل�صو�ض ن��دا ًء للدول الأع�صاء بالعمل
على تطبيق املبادئ ال��واردة يف اإع��ان (ليما 1977م
واملك�صيك  )2007ال���ص��ادران ع��ن املنظمة الدولية
لاأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�صبية (الأنتو�صاي)
وذلك مبا ين�صجم مع اأو�صاعها الهيكلية.
وهما الإعانان اللذان بينا بو�صوح تام الأ�ص�ض واملقومات
ال�صامنة ل�صتقال وحماية الأج�ه��زة الرقابية الأع�صاء
يف املنظمة ومنها بل اأهمها الن�ض يف د�صاتري ال��دول على
اإن�صاء الأجهزة الرقابية وامل�صتوى الازم ل�صتقاليتها عن
الفرعني الت�صريعي والتنفيذي كون ال�صتقالية اأمر �صروري
لأداء العمل الرقابي ومل�صداقية النتائج مهما يكن �صكل
نظام احلكم املطبق يف الدولة ،وعلى اأن تت�صمن الت�صريعات
الأخ��رى التفا�صيل املتعلقة باأ�ص�ض ومقومات ال�صتقالية
واحلماية لاأجهزة من اأي موؤثرات خارجية عنها.
وبهذا اخل�صو�ض ويف �صياق املو�صوع جند اأن اجلمعية
العمومية ل�اأمم املتحدة قد اأك��دت يف ذل��ك القرار على
اأهمية ال��دور ال��ذي تلعبه الأج�ه��زة العليا للرقابة املالية
واملحا�صبية يف تعزيز الكفاءة والفعالية وامل�صاءلة وال�صفافية
واأكدت ا ً
أي�صا على اأن هذه املبادئ اأ�صا�صية لتحقيق الأهداف
والأول��وي��ات التنموية الوطنية والأه ��داف الدولية املتفق
عليها مبا يف ذلك اأهداف الألفية التنموية لاأمم املتحدة
واأك��دت يف القرار على اأن باإمكان ه��ذه الأج�ه��زة القيام
باملهام والواجبات املناطة بها اإذا توفرت لها ال�صتقالية
الكاملة ...واحلماية من اأي موؤثرات خارجية.
كما اأه��اب��ت ب��ال��دول الأع�صاء على التعاون مع منظمة
الأنتو�صاي يف بناء القدرات املوؤ�ص�صية وب�صورة مكثفة
ل�صمان حتقيق الكفاءة والفعالية وامل�صاءلة وال�صفافية
يف وح��دات واأجهزة ال��دول وبهدف تعزيز احلكم اجليد
والإدارة الر�صيدة.
واأعربت عن ت�صجيعها للدول واملنظمات التابعة لاأمم
املتحدة على التعاون مع منظمة الأنتو�صاي يف بناء تلك
القدرات ل�صمان حتقيق تلك الأهداف اأي�ص ًا.
وبنا ًء على هذا التطور الإيجابي يف املوقف الدويل جتاه
الأج�ه��زة العليا للرقابة املالية واملحا�صبية والتي منها
اجل�ه��از اليمني ف �اإن امل�اأم��ول ات�خ��اذ ت��داب��ري واإج ��راءات
ت�صريعية د�صتورية وقانونية تعزز رقابة واأهداف اجلهاز
وت�صمن اأي�ص ًا ا�صتقاله وحياده مبا ميكنه من املحافظة
على طريقة نزيهة يف ممار�صته مل�صئولياته الرقابية
مبختلف مراحلها بعيد ًا عن اأي موؤثرات مادية اأو معنوية
من �صاأنها الإخال مبو�صوعية وم�صداقية ونزاهة اأدائه
وخمرجات عمله الرقابي اأو ت�وؤدي اإىل احتكار خدماته
اأو ا�صتغاله وا�صتخدامه فيما ل يحقق اأو يخدم حتقيق
الأهداف املنوط به حتقيقها( ...يتبع يف العدد القادم)...
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مشروع تطبيق نظام المقابالت السنوية

بغرض تطوير األداء
Annual Staff Assessment Talk

في بداية الحديث عن هذا الموضوع ،سيكون مفيدا ان نتطرق الى اعطاء نبذة عن برنامج
الحكم الرشيد ,-:-GGC Good Governance Clusterوالذي انشئ بتكليف من الوزارة االتحادية
األلمانية للتعاون االقتصادي والتنمية ( ،)BMZوبالتعاون مع وزارة التخطيط و التعاون الدولي
في اليمن ليتولى تنفيذ عدد ًا من المشاريع ،للفترة من  2015-2009م ،حيث يهدف برنامج
الحكم الرشيد إلى تعزيز قدرات الجهات الفاعلة الرئيسة في الحكومة اليمنية مثل جهازنا
الرقابي والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ومنظمات المجتمع المدني والقطاع
الخاص ،والسماح لهم بأداء أدوارهم الجماعية في تخطيط وتنفيذ إصالحات الحكومة.

هذا ويركز الربنامج على ثاثة جمالت هي:
 .1ال�صفافية وامل�صاءلة.
 .2امل�صاواة بني اجلن�صني وحقوق الإن�صان.
 .3الت�صال واإدارة الختافات.
ي��دع��م ال��ربن��ام��ج م�صاريع حم��ددة الأه� ��داف و
بفرتات زمنية حم��ددة ت�صل اأق�صاها اىل �صتة
اأ�صهر ،يتم التقدم بطلب دعم لهذه امل�صاريع بنا ًء
على معايري حمددة من قبل الربنامج ومو�صحة
يف ا�صتمارة طلب دعم يتم تعبئتها من قبل اجلهة
املقدمة للطلب.

تطوير نظام القابالت
السنوية:
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وعلى هذا الأ�صا�ض تقدم اجلهاز بطلب دعم لتمويل
تنفيذ ن�صاط امل�ق��اب��ات ال�صنوية م��ع املوظفني
لتطوير اأداء اجل�ه��از حت��ت ا��ص��راف وتوجيهات
الخ رئي�ض اجل�ه��از ال�صابق ال��دك�ت��ور/ع�ب��داهلل
ال�صنفي ..ومتت املوافقة النهائية على الطلب من
قبل الربنامج يف  24اإبريل  ،2012وقد ت�صمنت
ال�صتمارة على الهدف الرئي�ض من امل�صروع وهو
«تطوير اداء اجل�ه��از وفقا ملهامه و�صاحياته
املحددة بالقانون وخطته ال�صرتاتيجية ».وانبثقت
منه ثاثة اهداف فرعيه هي :
•الهدف الول :دمج نظام املقابات ال�صنوية
مع املوظفني �صمن النظام الإداري للجهاز.
الـعـدد |  | 32 - 31مـار�س-يونيو 2013م

اإعــــــــــــــداد/
اإ�ســــراق علي الهمـــداين
الإدارة العامة للتعاون الفني

االنشطة التي تم
تنفيذها :

•ور�صة التعريف باملقابات ال�صنوية لقيادة
اجلهاز وامل��دراء العموم ،نفذت يوم الأحد
املوافق 2012/7/15م وليوم واحد.
•دورة تدريب املدربني للتدريب على نظام
املقابات ال�صنوية خال الفرتة 21-17
نوفمرب 2012م لعدد  15متدرب ( ح�صر
 14وتغيب .) 1
•دورة تدريبيه لفريق الكفاءة على تطبيق
ال �ن �ظ��ام ،خ ��ال ال �ف��رتة  6-3دي�صمرب
2012م نفذ ال��ربن��ام��ج التدريبي فريق
املدربني من اأع�صاء اجلهاز حتت اإ�صراف
اخلبريين� /صو�صن الرفاعي وفائز ال�صنوي.
•�صيمنار تعريفي للقيادات العليا باجلهاز
عن نظام املقابات ال�صنوية ،يف يومي 20
و 23مار�ض 2013م وليومني.
•دورة ت��دري��ب م ��دراء العموم على تطبيق نظام
املقابات ال�صنوية مع املوظفني لتطوير اأداء اجلهاز
خ��ال الفرتة من  4حتى  9مايو 2013م.مت
تنفيذها من قبل مدربني من اجلهاز.

تعريف المقابالت
السنوية لتطوير األداء

املــقــابــالت ال�سنوية لتطوير الأداء :ه��ي عبارة
ع��ن نقا�ض مفتوح يتم ب�صكل دوري ب��ني الرئي�ض
وامل��روؤو���ض ،و يهدف ه��ذا النقا�ض اإىل تطوير اأداء
املروؤو�صني و اأداء اجلهاز ككل .حيث يتم التفاق
من خ��ال النقا�ض ح��ول الأه��داف امل��راد حتقيقها
و موؤ�صرات القيا�ض والتي مبوجبها يتم قيا�ض مدى
حتقق الأهداف التي مت التفاق عليها واآلية حتقيقها
على �صوء املهام الوظيفية املو�صحة يف التو�صيف
الوظيفي بني كل من امل��روؤو���ض والرئي�ض املبا�صر.
تتم �صياغة خمرجات مقابات الأداء ب�صكل مكتوب
ل�صمان و�صول الطرفني اإىل نف�ض م�صتوى الفهم
للنقاط املتفق عليها .فهي لي�صت تقييم للمروؤو�صني
وامنا تبادل املعلومات بني امل�صتويني الداريني بغر�ض
حت�صني م�صتوى الداء الوظيفي ب�صورة عامة .فهي
ب��ذل��ك م�ق��اب��ات تطوير الأداء للموظفني ،تفتح
خطا مفتوحا لكا الطرفني للتعبري ع��ن وجهات
نظرهما ومقرتحاتهما حول الأهداف املقرتحة واآلية
تنفيذها ،كما تتيح ل�اإدارة فر�صة معرفة �صعوبات
التنفيذ املهنية وو�صائل تخطيها ويتم بالإ�صافة اإىل
ذلك التعرف ب�صكل اأو�صح على مكونات بيئة العمل
التنفيذية والعوامل املوؤثرة على كفاءة اأداء املروؤو�ض،
مما ي�صهل علي الإدارة توظيف ق��درات واإمكانيات
املروؤو�صني بال�صكل الأمثل ومراجعة اخللل الإداري
لتحقيق الأهداف ال�صرتاتيجية للجهاز.

مشروع تطبيق نظام المقابالت السنوية بغرض تطوير األداء

•الهدف الــثــاين :تعديل م�صودة التو�صيف
الوظيفي املعد من قبل ال�صركة ال�صت�صارية
براي�ض ووتر هاو�ض  -كوبرز.
•الهدف الثالث :اعداد م�صودة بالحتياجات
التدريبية مبنية على ا�صا�ض تطبيق نظام
املقابات ال�صنوية مع املوظفني.
وق��د مت ال �ب��دء ف ��ور ًا ب��الإع��داد لتنفيذ اخلطة
التنفيذية للم�صروع والتي ا�صتملت على اأن�صطة
رئي�صة والتي تتمثل بالآتي :
•التعريف بامل�صروع
•اإع��داد دليل اإر�صادي لتطبيق واإدارة نظام
املقابات ال�صنوية مع املوظفني
•التدريب على تطبيق واإدارة نظام املقابات
ال�صنوية مع املوظفني.
•التطبيق الفعلي لنظام املقابات ال�صنوية مع
املوظفني ( .ن�صاط لحق)
•حتليل خمرجات نظام املقابات واعتمادها
(ن�صاط لحق )
•ت�صميم نظام اآيل ملعاجلة وتخزين خمرجات
نظام املقابات ال�صنوية (ن�صاط لحق)
وح��ر� �ص � ًا م��ن ق �ي��ادة اجل �ه��از ع�ل��ى جن��اح ه��ذا
امل�صروع فقد مت ات�خ��اذ العديد م��ن اخلطوات
لو�صع تلك الأداة مو�صع التطبيق منها :ت�صكيل
فريق كفاءة بقرار رئي�ض اجلهاز رقم  7ل�صنة
2012م ميثل جميع قطاعات اجلهاز وبرئا�صة
الخ/حممد حامد دغي�ض ،وكيل اجلهاز لل�صوؤن
املالية والإداري��ة والفنية �صابقا ،وكذا ت�صكيل
جلنة ت�صيري للم�صروع م�صكله من روؤ�صاء الفرق

الفنية يف فريق الكفاءة وع�صوية املن�صق الوطني
للم�صروع ،مدير ع��ام التعاون الفني وبرئا�صة
وكيل ال�صوؤون املالية والإداري��ة والفنية� ،صدور
ق��رار رئي�ض اجلهاز رقم ( )8ل�صنة 2012م
ب���ص�اأن ال�ع�م��ل ب�ن�ظ��ام امل �ق��اب��ات ال�صنوية مع
امل��وظ�ف��ني لتطوير اأداء اجل�ه��از وذل��ك لفرتة
جتريبية اق�صاها ثاث �صنوات.
حالي ًا يتم يف الدارة العامة لل�صوؤون القانونية
اعداد قرار البدء بالعمل بدليل الر�صادي و الدلة
التدريبية للنظام.

ويف امل�صتقبل ال�ق��ري��ب �صيتم تنفيذ ع��دد من
الدورات التدريبية لنواب مدراء العموم ومدراء
الدارات وروؤ�� �ص ��اء امل��راق �ب��ات وذل ��ك كخطوة
متهيديه للبدء الفعلي بتطبيق نظام القابات
ال�صنوية .وهنا ميكن القول ان من املفيد ان نعرج
اىل ت�صليط ال�صوء على بيان املقابات ال�صنوية
وماهيتها لتو�صيح ال�صورة.

أهمية المقابالت
السنوية لتطوير األداء

املقابات ال�صنوية لتطوير الأداء كنظام مكمل
لنظم تطوير الأداء احلالية املعمول بها:
•النظم احلالية املتبعة يف اجلهاز املركزي
للرقابة واملحا�صبة؛ والتي تعنى ب�صكل رئي�ض
الـعـدد |  | 32 - 31مـار�س-يونيو 2013م

31

مقــــــــــــاالت
32

بتطوير الأداء ت�ن��درج حت��ت م�صمى نظم
تقييم الأداء .تت�صم هذه النظم بال�صعوبة
واحل��ذر من كا ط��ريف املقابلة ،وع��ادة ما
ترتكز وب�صكل رئي�ض على امل�خ��رج امل��ادي
اأو امل �خ��رج امل� ��ادي امل �ع �ن��وي ك�م��ا يف ح��ال
الرتقية كمكافئة اأو اجلزاء .ول ترتكز على
الأهداف املهنية .كما جند اأن عاملي تقييم
الحتياجات للموظف نحو تطوير الأداء
غائب كمخرج لعملية التقييم .بالإ�صافة
اإىل ذلك فاإن عامل الثواب والعقاب وغياب
خمرج تطوير بيئة العمل اإ�صافة اإىل عوامل
اأخرى مثل ال�صرية وعدم ال�صفافية من اأهم
الأ�صباب التي تدعوا الطرفني لعدم الرغبة
بالقيام بعملية التقييم اأو يف اأف�صل الأحوال
اإىل قناعة بان التقييم �صوف يحدث تغيري
على اأر�ض الواقع يف بيئة العمل ككل.
•يقوم نظام املقابات ال�صنوية لتطوير الأداء
على اأ�ص�ض علمية وط��رق عملية وب�صيطة
ي�صارك يف حتديد نتائجها كل من الرئي�ض
واملروؤو�ض ويهدف ب�صكل رئي�صي اإىل تطوير
الأداء وحتقيق الأه ��داف ال�صرتاتيجية.
وتتحقق يف هذا النظام �صروط ال�صرية يف
ما يدور بني الطرفني وال�صفافية يف مناق�صة
املو�صوعات ذات العاقة باملهام الوظيفية،
ومبداأ متلك الأهداف وال�صعور باأهمية الدور
الذي يلعبه املروؤو�ض والتي توؤدي اإىل تغيري
ملمو�ض فيما يخ�ض تطوير الأداء و بيئة
العمل و اإ�صباع احتياجات املروؤو�ض املهنية.
وي�اأت��ي نظام املقابات ال�صنوية لتطوير الأداء
ليلعب دورا مكما لنظم التقييم املعمول بها حاليا
يف اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�صبة .حيث جند
اأن النظام و�صع لتغطية اأوجه الق�صور يف النظم
احلالية كما �صرى لحقا .اإ�صافة اإىل معرفة اآلية
الربط بني نظام املقابات ال�صنوية ونظم التقييم
املوجودة كما �صنبني لحقا.
يرتكز نظام املقابات ال�صنوية لتطوير الأداء
ب�صكل رئي�ض على م �ب��داأ ال�صفافية ب��ني طريف
املقابلة؛ من خال فتح قنوات الت�صال ما بني
امل�صتويات الوظيفية املختلفة وت�ب��ادل الأف�ك��ار
وبحثها يف جو منفتح من الت�صال واحلوار احلر،
يتم فيه اتخاذ القرارات ب�صكل ت�صاركي مما يعزز
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التزام كافة امل�صتويات الوظيفية بتطبيق القرارات
وحتقيق الأهداف.
وت �ع��ود ف��ائ��دة ن�ظ��ام امل�ق��اب��ات ال�صنوية على كل
من الرئي�ض و امل��روؤو���ض .فبالن�صبة للموظف فاإن
املقابات ال�صنوية لتطوير الأداء فر�صة ملراجعة
الأداء خ��ال الفرتة املا�صية ل�صتخا�ض النتائج
مب�صاركة الرئي�ض ،واكت�صاف نقاط ال�صعف يف الأداء
والفجوات املعرفية وحتديد العقبات التي حالت دون
حتقيق الأهداف ،والتي يرتتب عليها اإيجاد خمرج
رئي�ض باإيجاد احللول املنا�صبة لتجاوز اخللل يف
الأداء وت�صويبه م�صتقبا ،من خال خطط تدريبية
واإر�صادات علمية وعملية تهدف لرفع كفاءة وتطوير
اأداء املروؤو�ض وتهيئة بيئة عمل مائمة له.
اأم��ا بالن�صبة للرئي�ض ف �اإن امل�ق��اب��ات ال�صنوية
لتطوير الأداء تعترب فر�صة للوقوف على م�صتوى
اأداء املروؤو�صني ومراجعة نقاط القوة وال�صعف
التي يتميز بها اداء كل موظف او فريق العمل
ككل والإجن��ازات وال�صعوبات فيما يخ�ض تنفيذ
املهام واخلطط والربامج ب�صورة عامة ،اإ�صافة
اإىل معرفة فجوات اخللل الإداري املتعلقة باملوارد وبعاقتها بعمل كل منهم .كما ت�صاعد املقابلة ال�صنوية
الب�صرية (امل��روؤو��ص��ني) حتت اإدارت��ه .مما يتيح يف توعية املروؤو�صني و الروؤ�صاء باأن حتقيق الأه��داف
املجال ملعاجلة الإخ �ت��الت وت�صويب الأخطاء ال�صرتاتيجية هي مهمة اجلميع.
الإدارية لتحقيق الأهداف املر�صومة.
املقابالت ال�سنوية لتطوير الأداء و التو�سيف
املقابالت ال�سنوية لتطوير الأداء كاأداة لتحقيق الوظيفي:
الأهداف ال�سرتاتيجية للجهاز املركزي للرقابة مبا اأن املقابات ال�صنوية ت�صاعد املروؤو�صني على
واملحا�سبة:
فهم ال�صرتاتيجية العامة للجهاز ،فهي ت�صاعد

تعترب امل��وارد الب�صرية (الروؤ�صاء واملروؤو�صني)
اأهم اأدوات حتقيق الأه��داف ال�صرتاتيجية لأي
جهة ،وبالنظر لاأهداف ال�صرتاتيجية للجهاز
جند اأن املوارد الب�صرية مب�صتوياتها املختلفة تلعب
دورا رئي�صا يف حتقيق هذه الأهداف.
واإدراك��ا من اجلهاز لأهمية دور موارده الب�صرية
ف�ق��د اأف���رد ل�ه��ا ه��دف��ا م�صتقا �صمن ال�ه��دف
ال�صرتاتيجي الرابع ليخدم تنمية املوارد الب�صرية
واإن�صاء بيئة عمل حمفزه.
كما تاأتي املقابات ال�صنوية لتطوير الأداء كاأداة
حموريه لتحقيق هذا الهدف ،من خال تطوير
الأداء ب�صكل مبا�صر ب�ن��اء ق ��درات ال��روؤ��ص��اء
واملروؤو�صني املهنية وخلق بيئة عمل مائمة.
تعترب املقابات ال�صنوية اأداة قيمة يف ن�صر ا�صرتاتيجية
اجلهاز بني املروؤو�صني و رفع الوعي بينهم باأهميتها

اأي�صا على فهم كل موظف لدوره يف حتقيق هذه
الأهداف من خال التو�صيف الوظيفي ملن�صبه.
حيث يعترب التو�صيف الوظيفي هو القاعدة التي
تنطلق منها عملية التخطيط التي يقوم بها كل من
الرئي�ض و املروؤو�ض اأثناء املقابلة ال�صنوية .يقوم كل
من الرئي�ض و املروؤو�ض ب�صياغة الأهداف املهنية
ا�صتنادا على التو�صيف الوظيفي و هي فر�صة
متكن امل��روؤو� �ص��ني على الإط ��اع ع��ن كثب على
تو�صيفهم و اقرتاح التعديل فيه اإن مل يكن مقرا.
اأهداف نظام املقابات ال�صنوية لتطوير الأداء
تطوير العاقة بني املروؤو�صني والإدارة من عاقة
املحا�صبة اإىل عاقة التطوير والتوجيه
يهدف نظام املقابات ال�صنوية لتطوير الأداء اإىل
تقلي�ض حجم الفجوة بني املروؤو�صني والإدارة،
وذلك من خال ما يلي:

يهدف نظام املقابات ال�صنوية لتطوير الأداء اإىل
تطوير اأداء اجل�ه��از امل��رك��زي للرقابة واملحا�صبة
ككل ،وذلك من خال تطوير اأداء جميع امل�صتويات
الوظيفية وربط هذا التطوير بالأهداف ال�صرتاتيجية
الرئي�صية للجهاز املركزي للرقابة واملحا�صبة.
يتيح نظام املقابات ال�صنوية لتطوير الأداء فر�صه حتديد املهام بو�سوح و ب�سكل تكاملي بني الرئي�س
واملروؤو�س

اإن حتديد املهام املوكلة لكل طرف ب�صكل دقيق
ي�صكل مفتاح النجاح وحتقيق الأه��داف .ويقدم
نظام املقابات ال�صنوية لتطوير الأداء و�صيلة
فعالة لتحديد املهام من خال ما يلي:

لكا الطرفني (املروؤو�ض والرئي�ض) التعرف على
•اللقاء وجه لوجه مع الرئي�ض.
•حتقق مبادئ ال�صفافية ،ال�صرية و املو�صوعية .نقاط ال�صعف والقوة لدى كل منهما ،مما ميكن
•حتقق مبداأ احل��وار والنقا�ض امل�صتند على الطرفني من التخطيط ب�صكل فعال لاإمكانات
اآلية الإقناع حلل جميع امل�صاكل والعقبات .املتاحة من اأجل حتقيق الأهداف امل�صتقبلية.
•وج��ود قناة توا�صل ر�صمية و دائمة ميكن
ل�ل�م��وظ��ف م��ن خ��ال�ه��ا ال�ت�ع�ب��ري ع��ن راأي ��ه التفاق بني الرئي�س واملروؤو�س حول الأهداف
واآلية تنفيذها
وامل�صاركة يف �صناعة القرار.
•رفع وعي املروؤو�ض بالأهداف ال�صرتاتيجية و اإن القناعة امل�صرتكة ب��ني امل��روؤو���ض والإدارة
بالأهداف املهنية والتو�صيف الوظيفي من اأهم
دوره املحوري يف حتقيقها.
•توفر بيئة منا�صبة لتبادل اخلربات والتجارب ال�ع��وام��ل الرئي�صية لتحقيق اأي ه��دف .وتعترب
املقابات ال�صنوية لتطوير الأداء هي الو�صيلة املثلى
الناجحة
حد �صواء ل�صياغة ه��ذه الأه��داف و حتديد اآلية تنفيذها
•تطوير اأداء جميع اع�صاء اجلهاز على ٍ

• ربط الأهداف املهنية بالتو�صيف الوظيفي.
•رب � ��ط الأه�� � � ��داف امل �ه �ن �ي��ة ب� ��الأه� ��داف
ال�صرتاتيجية.
•حتديد اأدوات التنفيذ ومدى توفرها.
•حتديد موؤ�صرات الإجن��از القابلة للقيا�ض
على مدى عام كامل.
•اأن اأه��م ميزة لنظام امل�ق��اب��ات ال�صنوية
لتطوير الأداء هي التكامل بني جميع املهام
(املروؤو�صني والروؤ�صاء) من خال ربطها
جميعا بالأهداف ال�صرتاتيجية للجهاز.
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اإ�صافة اإىل نقل �صوره حقيقية عن ال�صعوبات يف
البيئة التنفيذية .و بذلك ل ي�صعر اأي من الطرفني
ب�اأن ه��ذه الأه��داف قد فر�صت عليه مما يدعم
�صعوره بتملك الأهداف وحتقيقها.
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اإلحصـــــائية

إحصائية بقضايا المال العام
خالل النصف الثاني من العام 2012م

اإع ــداد /الإدارة الع ــامة لل�شئ ــون القــانونية
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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 خ��ال ال�ف��رة م��ن 2012/7/1م
وحتى 2012/12/31م من الوقوف على العديد من الوقائع
اجلنائية الواقعة على املال العام واإحالتها اإىل اجلهات االإدارية
والق�سائية املخت�سة الإتخاذ االإج��راءات القانونية حيالها كما
تلقى اجلهاز العديد من الباغات 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�ساحيات املخولة له قانون ًا باإعداد قاعدة
بيانات حول تلك الق�سايا والباغات ومبا�سرة متابعتها لدى
اجلهات املخت�سة ولدى اجلهات الق�سائية بغية االإ�سراع يف
اتخاذ االإج��راءات القانونية حيالها ،حيث بلغ عددها جميع ًا
( )47ق�سية ق��در اإج�م��ايل االأ� �س��رار الناجمة عنها مببلغ
وقدره ( )552.333.656/7ريال  )90.600( +دوالر
باالإ�سافة اإىل اأ�سرار عينية.

أو ً
ال :القضايا المكتشفة من قبل الجهاز-:
بلغ عدد الق�س � ��ايا املكت�سفة من قبل اجلهاز ( )22ق�سية مواقفها على
النحو االآتي:
 عدد ( )5ق�سايا رهن الت�سرف االإداري. عدد ق�سية واحدة اأمام اجلهات االأمنية. عدد ( )15ق�سية رهن التحقيق. -عدد ق�سية واحدة رهن املحاكمة االبتدائية.

و�ضملت تلك الق�ضايا اأمانة العا�ضمة وحمافظات (تعز ،اإب  ،ح�ضرموت،
احلديدة  ،حجة ،املهرة ،البي�ضاء� ،ضبوة ،رميه) وقدرت الأ�ضرار الناجمة
عنها مببلغ ( )407.531.964/4ريال  )67.000( +دولر بالإ�ضافة اإىل
اأ�ضرار عينية مو�ضحة تف�ضي ًال باجلداول البيانية املرفقة.

ثاني ًا :القضايا المبلغة للجهاز عن طريق
الجهات المعنية:
بلغ عدد الق�سايا املبلغة اإىل اجلهاز عن طريق اجلهات اخلا�سعة لرقابته
( )25ق�سايا مواقفها مو�سحة على النحو االآتي-:
 عدد ( )3ق�سايا رهن الت�سرف االإداري. عدد ق�سية واحدة اأمام اجلهات االأمنية. عدد ( )20ق�سية رهن التحقيق. -عدد ق�سية واحدة رهن املحاكمة االبتدائية.

و�ضملت تلك الق�ضايا اأمانة العا�ضمة وحمافظات ( تعز ،اإب ،عدن ،املهره،
البي�ضاء ،احلديدة ،ماأرب).
وقد بلغ اإجمايل الأ�ضرار الناجمة عنها مبلغ ( )144.801.692/4ريال
 )23.600( +دولر بال�ضافة اإىل ا�ضرار عينية اخرى مو�ضحة تف�ضيال
يف اخلال�ضة التحليلية املرفقة.
وحيال تلك الق�ضايا فاإن اجلهاز يوؤكد باإ�ضتمرار على �ضرورة اإيجاد معاجلات
ناجعة ووقائية حلماية الأموال واملمتلكات العامة وتاليف اأوجه الق�ضور
والختاللت التي اأدت وتوؤدي اإىل ا�ضتمرار 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

•وحيال تلك املالحظات فقد اأو�ضى 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 االآتي-:

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��رت��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
يتيح لهم فر�ص اإخفاء االأدلة والتاعب بها على نحو ميكنهم من
االإفات 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.
•ع��دم اإل�ت��زام العديد من اجلهات الواقعة فيها مثل تلك الق�سايا
بتنفيذ تو�سيات اجل�ه��از امل��درج��ة ب�ت�ق��اري��ره 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
حدوث تلك االإنتهاكات امل�سرة باملال العام ومنع تكرارها وتفاقمها.
•ع��دم اإل �ت��زام م�ع�ظ��م اجل �ه��ات احل�ك��وم�ي��ة مب��ا ن���س��ت ع�ل�ي��ه امل��ادة
( )4/15من قانون اجلهاز رقم ( )39ل�سنة 1992م واملادتني
( )63 ، 62من القانون امل��ايل رق��م ( )8ل�سنة 1990م والتي
اأوج�ب��ت على كل اجلهات اخلا�سعة لرقابة اجلهاز اإب��اغ��ه ووزارة
املالية بكل ما تكت�سفه من خمالفات مالية واإداري��ة ج�سيمة ومن
وقائع جنائية مرتكبة لديها ف��ور اإكت�سافها  ،حيث الح��ظ اجلهاز
عند اإطاعه على اإح�سائية نيابات االأموال العامة املرفوعة لفخامة
االأخ/رئي�ص اجلمهورية عن ق�سايا املال العام ال��واردة اإليها خال
االأع��وام 2003م2004 ،م2005 ،م2006 ،م اأن هناك مئات
الق�سايا املحالة من تلك اجلهات اإىل النيابات دون اأن يبلغ اجلهاز
ووزارة املالية بها عم ًا مبا ن�ست عليه القوانني النافذة.
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ق�ضايا رهن التحقيق
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البتدائية

الإجمــــــايل

خالصة تحليلية بعدد القضايا المبلغة للجهاز
بحسب مواقفها وإجمالي األضرار الناجمة عنها في جميع المحافظات خالل النصف الثاني لعام 2012م
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مقابلة العدد

األستاذ  /احمــــد قـــائد الشيباني
مدير عام التعاون الفني (سابق ًا)

تسعى اإلدارة
العامة للتعاون
الفني بالجهاز إلى
تنفيذ سياسات
وبرامج وأهداف
الجهاز في مجال
التعاون الخارجي
فني ًا ومهني ًا
حاوره :عبدالباري حممود اخلرا�ضاين

رئي�ص التحرير

يف بداية هذا احلوار ت�ضكركم جملة الرقابة
على تلبية طلبها باإجراء حوار معكم ،وتتمنى
لكم التوفيق يف جميع اعمالكم.
ا�ضتاذ /اأحمد� ..ضوؤال تقليدي ..هل لكم
اأن تعطوا القارئ نبذة موجزة عن ال�ضرية
الذاتية؟

38

اأ�سمي اأحمد قائد ال�سيباين ،من مواليد قرية
�سغرية يف عزلة بني �سيبه ،ناحية ال�سمايتني
حمافظة تعز.
تلقيت تعليمي االأول يف الكتاب (املعامه) حيث
تعلمت القراآن الكرمي.
األتحقت ب��امل��دار���ص الر�سمية بعد ث��ورة 26
�سبتمرب  1962املباركة وتلقيت تعليمي يف
مدر�سة الثورة ومدر�سة نا�سر االبتدائيتني بتعز
اإبتدا ًء من  1963واالإعدادية يف مدر�سة الكويت
بتعز اأي�س ًا والتحقت مبعهد املعلمني االأويل واأنا
يف ال�سف ال�ث��ال��ث االإع� ��دادي وح�سلت على
دبلوم املعلمني االأوىل عام 1969/1968
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الذي اأهلني للعمل كمعلم يف املدار�ص االبتدائية
حيث ب��داأت العمل يف مدر�سة الفتح االبتدائية
يف امل �خ��ادر ،حمافظة اإب وعملت فيها ملدة
عام وانتقلت يف العام التايل للعمل يف مدر�سة
االأيتام مبدينة �سنعاء ،وانتقلت يف العام الذي
يليه للعمل يف مدر�سة معاذ بن جبل يف مدينة
تعز .وكنت اعمل واأوا��س��ل الدرا�سة وح�سلت
على الثانوية العامة ودبلوم املعلمني العام يف
عام 1972وح�سلت على منحة للدرا�سة يف
اجلامعة االأمريكية (ب�ب��ريوت) وال��ذي تطلب
مني االإملام باللغة االجنليزية للقبول باجلامعة
االأمريكية ودر�ست فيها ملدة �سنة ون�سف تقريبا.
ونتيجة الندالع احلرب االأهلية يف لبنان مت نقلنا
اإىل الواليات املتحدة االأمريكية ال�ستكمال الدرا�سة
هناك ويف نهاية مايو من عام  1980ح�سلت
على بكالوريو�ص يف املحا�سبة وبدرجة ال�سرف
العليا واملاج�ستري يف جمال اإدارة االأعمال.
ويف منت�سف العام التحقت باجلهاز املركزي

للرقابة واملحا�سبة وحتى هذه اللحظة .
ب��داأت عملي كمراجع يف القطاع االقت�سادي
باجلهاز ثم قائم ًا باأعمال املدير العام للرقابة
على القطاع العام ثم مدير ًا عام ًا للرقابة على
القطاع املختلط حتى عام  1985حيث عينت
مدير عام للرقابة على اخلطة وتقييم االأداء.
ومنذ عام  1990ب��داأت رحلتي مدير ًا عام ًا
للتدريب والبحوث وبعدها التدريب والعاقات
الدولية وملدة اإثنا ع�سر عام ًا وبعدها مت تعيني
رئي�سا للمكتب الفني ومل��دة ع��ام��ني ويف عام
 2004مت تعيني مدير ًا عام ًا للتعاون الفني
وحتى تاريخ 2013/6/12م.
ومن اهم الفعاليات والربامج التي �ساركت فيها
خال رحلتي املهنية املوؤمترات الدولية واالإقليمية
وم�ساركتي يف برناجمي زمالة املراجع الدولية
الكندية واالأمريكية ملدة عام ون�سف تعرفت فيها
عن انواع املراجعة التي متار�سها اجهزة الرقابية
املتطورة وكيفية ادارة �سوؤونها.

تقوم ب��االإدارة العامة للتعاون الفني بوظيفتني
رئي�سيتني (عاقة اجلهاز الدولية مع االأجهزة
الرقابية ال�سديقة واملنظمات الدولية االإقليمية
والهيئات املهنية وعك�سها على العمل الرقابي
للجه� � � � ��از .
والوظيفة الثانية العاقة مع اجلهات املانحة
لتوفري الدعم وامل�ساندة لتطوير اأعمال اجلهاز
الرقابية وبناء القدرات املوؤ�س�سية يف اجلهاز .
وانطاقا من ذلك فقد حددت روؤي�ة االإدارة باأن
اأن تكون متميزة يف اأدائها و م�ساهمه بفعالية يف
دعم و تطوير اداء اجلهاز .
حددت ر�س�ال�ة (مهمة) االإدارة باالآتي:
ت�سعى االإدارة العامة للتعاون الفني باجلهاز
امل��رك��زي ل�ل��رق��اب��ة وامل�ح��ا��س�ب��ة اإىل االإ��س�ه��ام
يف حتقيق اأه ��داف اجل�ه��از وتنفيذ �سيا�ساته
وب��راجم��ه يف جم��ال ال �ت �ع��اون اخل��ارج��ي فنيا
ومهنيا ،وتعزيز التن�سيق وتنمية عاقات التعاون
بني اجلهاز واالأجهزة املماثلة يف الدول ال�سقيقة
وال�سديقة والهيئات واملنظمات وال�سناديق
العربية واالإقليمية والدولية لارتقاء مب�ستوى
اأداء اجل �ه��از امل�وؤ��س���س��ي م��ن خ ��ال ال�سعي
للح�سول على املعونات والدعم الفني وتبادل
املعلومات واخل��ربات واملمار�سات املهنية لبناء
قدرات اجلهاز املوؤ�س�سية وتنميتها وتطويرها مبا
فيها رفع الكفاءة املهنية ملنت�سبيه  ،وذلك حتت
اإ�سراف وتوجيه رئي�ص اجلهاز ودعم وم�ساندة
جميع الزماء يف خمتلف قطاعات اجلهاز.
كما حدد اع�ساء االإدارة القي ��م اجلوهري � � ��ة التي
متثل روح عملهم وممار�ساتهم املهنية ب� (التعاون،
التميز ،الكفاءة املهنية ،التفاين ،التكامل).
من الناحية التنظيمية اأي م�ضتوى تنظيمي
تتبع الإدارة وملاذا ؟

تتبع االإدارة العامة للتعاون الفني رئي�ص اجلهاز
املركزي للرقابة واملحا�سبة.

ما هو الدور املبا�ضر وكذا غري املبا�ضر الذي
تلعبه الإدارة يف دعــم العملية الرقابية

الرئي�سة للجهاز على ال �ع��امل اخل��ارج��ي ،فهي
همزة الو�سل بني العامل واجل�ه��از وم��ن خالها
يتم التوا�سل م��ع املنظمات الدولية واالإقليمية
واملنظمات املهنية واالأج�ه��زة الرقابية ال�سقيقة
وال�سديقة  ...وذلك بهدف اال�ستفادة من اأف�سل
اخل ��ربات وامل�م��ار��س��ات املهنية لتلك املنظمات
ً
جت�سيدا ل�سعار (تبادل
واالأجهزة الرقابية وذلك
اخلربة يفيد اجلميع ) فاجلهاز ع�سو يف املنظمات
الدولية واالقليمية والعربية لاأجهزة العليا للرقابة
املالية واملحا�سبة وي�سارك يف موؤمتراتها وبراجمها
التدريبية ولقاءاتها املهنية واللجان املتفرعة عنها.
هناك مــن يــرى وجــود تــداخــل مــا بــن مهام
مركز التدريب واإدارة التعاون الفني ؟فاإن كنتم
ترون غري ذلك فهل من املمكن اأن حتدد بدقة
حدود عمل ومهام الإدارة عن مركز التدريب ؟

ال��واق��ع ال يوجد هناك اأي تداخل بني االإدارة
ال�ع��ام��ة للتعاون ال�ف�ن��ي وم��رك��ز ال�ت��دري��ب بل
على العك�ص م��ن ذل��ك مت��ام��ا فهناك تكامل
بني االإدارت ��ني فهدف االإدارة العامة للتعاون
الفني يركز على بناء قدرات اجلهاز املوؤ�س�سية
وتطوير اأعماله الرقابية واال�ستفادة من اأف�سل
امل �م��ار� �س��ات املهنية وحت��دي��د ًا مي�ك��ن ح�سر
اأهداف االإدارة العامة للتعاون الفني باالآتي :
•االإ�سهام يف حتقيق اأهداف اجلهاز وتنفيذ
�سيا�سته وب��راجم��ه يف جم ��ال ال�ت�ع��اون
اخلارجي فني ًا ومهني ًا.
•تعزيز التن�سيق وتنمية عاقات التعاون
بني اجلهاز واالأجهزة النظرية يف الدول
ال�سقيقة وال�سديقة والهيئات واملنظمات
وال�سناديق العربية واالإقليمية والدولية.
•االرت� �ق ��اء مب���س�ت��وى م���س��اه�م��ات اجل�ه��از
ومتثيله يف م�ساركاته اخلارجية.
•ال�سعي للح�سول على املعونات والدعم
الفني للجهاز وتنمية قدراته املوؤ�س�سية .
بينما يركز مركز التدريب على تطوير قدرات
وم�ه��ارات منت�سبي اجلهاز املهنية واك�سابهم
امل �ع��ارف وامل�ع�ل��وم��ات ال�ت��ي ت�سهم يف تطوير
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نــبــداأ مــن اأ�ضـــــم الإدارة ومــا املق�ضود الفنية واملهنية ؟
االإدارة العامة للتعاون الفني هي البوابة والنافذة
بالتعاون الفني ؟

م�ستوى اداء اجلهاز ب�سورة عامه من خال
تقدمي الربامج التدريبية والتاأهيلية التي تلبي
احتياجاتهم التدريبية ومب��ا يواكب متطلبات
العمل وعملية التطوير املهنية ب�سورة عامة.
هذا ما يتعلق باأهم االأه��داف اأما فيما يخ�ص
االخت�سا�سات فهي كالتايل:
•االت���س��ال ب��االأج�ه��زة الرقابية ال�سقيقة
وال �� �س��دي �ق��ة وامل �ن �ظ �م��ات وال���س�ن��ادي��ق
االإقليمية الدولية وبيوت اخلربة املهنية مبا
يخدم اأهداف اجلهاز .
•التن�سيق للم�ساركة يف املوؤمترات و الربامج
التدريبية والندوات والدرا�سات واللقاءات
وور�ص العمل الدولية لا�ستفادة من التجارب
يف جم��االت العمل ال��رق��اب��ي مب��ا م��ن �ساأنه
تنمية التعاون الفني اخلارجي للجهاز .
•االإع��داد والتح�سري للمحادثات الر�سمية
التي يجريها اجلهاز اأو يكون طرف ًا فيها
واإع��داد الوثائق املطلوبة لذلك بالتن�سيق
مع اجلهات املعنية ذات العاقة.
•االإعداد والتح�سري لعقد املوؤمترات والندوات
واالج��ت��م��اع��ات ال �ت��ي ت �ع �ق��ده��ا ال�ه�ي�ئ��ات
واملنظمات املهنية املحلية واخلارجية ذات
ال�سلة بن�ساط اجلهاز واتخاذ االإج��راءات
والرتيبات الازمة لذلك .
•اإع ��داد ون�سر نتائج م�ساركة اجل�ه��از يف
الفعاليات املحلية واخلارجية .
•التن�سيق واالإ� �س �ه��ام يف اإع���داد م�ساريع
االتفاقيات وجتديدها اأو تعديلها ومتابعة
تنفيذها وك��ذا ب��رام��ج ال�ت�ع��اون وال��دع��م
الفني التي يربمها اجلهاز مع االأجهزة
ال�سقيقة وال�سديقة و�سناديق وم�ساريع
ال �ت �ع��اون ال�ف�ن��ي وامل �ن �ظ �م��ات االإق�ل�ي�م�ي��ة
والدولية بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة .
•االت�سال وب��ذل امل�ساعي للح�سول على
امل �ع��ون��ات وامل �� �س��اع��دات الفنية وامل��ال�ي��ة
للجهاز بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة مع
مراعاة الت�سل�سل االإداري .
•تنظيم اال� �س��راك يف ع�سوية املنظمات
ال��دول �ي��ة وال �ع��رب �ي��ة وامل �ه �ن �ي��ة وت���س��دي��د
اال� �س��راك��ات امل��ق��ررة ع�ل��ى ج �ه��ازن��ا يف
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املنظمات والهيئات الدولية بالتن�سيق مع
ذوي العاقة يف اجلهاز .
•اإع��داد التقارير ال��ازم��ة عن اأع�م��ال االإدارة
ً
دوريا اأو �سنويا اأو عند الطلب وكذا تنفيذ اأي
مهام تكلف بها االإدارة من قبل رئي�ص اجلهاز .
فالتكامل بني االإدارتني ياأتي يف نطاق التدريب
اخلارجي يتم على النحو التايل:
تتلقى االإدارة العامة للتعاون الفني الدعوات
اأو اخلطط التدريبية من اجلهات (املنظمات
ال��دول �ي��ة واالإق �ل �ي �م �ي��ة اأو االأج� �ه ��زة ال��رق��اب�ي��ة
امل�ست�سيفة ً
وفقا لتوجيهات رئي�ص اجلهاز حيث
حتال هذه الدعوات اإىل مركز التدريب التخاذ
االإجراءات النظامية للر�سيح واختيار املر�سحني
وف�ق� ً�ا العتماد رئي�ص اجل�ه��از وتت�سلم االإدارة
العامة للتعاون الفني موافقة رئي�ص اجلهاز على
املر�سحني الذين مت اختيارهم وتتوىل االإدارة
اإع ��داد م��ذك��رة الر�سيح وامل��وج�ه��ة اإىل اجلهة
املنظمة للدورة اأو الندوة اأو الفعالية وتوقيعها
ً
مرفقا بها كل البيانات
من قبل رئي�ص اجلهاز
املطلوبة للر�سيح ً
وفقا لل�سروط املحددة من قبل
املنظمني  ...والتوا�سل مع تلك اجلهات الإر�سال
مذكرة الر�سيح واال�ستمارات وج��وازات ال�سفر
اأوراق العمل حيث يكون التوا�سل مع املنظمني
بغر�ص تي�سري اإجراءات �سفر امل�ساركني للح�سول
على تاأ�سريات الدخول وحجز ال�سكن يف الفنادق
املنا�سبة للم�ساركني وك��ذا اباغهم مبواعيد
الو�سول واملغادرة وذلك �سمان لتحقيق م�ساركة
فعالة ومثمرة.
هل هناك اآليه تنظم العالقة بن اإدارتكم
وامل�ضتويات التنظيمية الأخــرى يف اجلهاز
وخا�ضة مركز التدريب ؟
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ه �ن��اك ن�ق�ط��ة مت��ا���ص ف�ي�م��ا ي�ت���س��ل بتنفيذ
م�سروعات التطوير وبناء ال�ق��درات ف��االإدارة
العامة للتعاون الفني تقوم بدور املن�سق الوطني
للم�سروع التنموي وذلك بالتن�سيق بني اجلهاز
وامل�ستويات االإداري��ة املختلفة واجلهات املانحة
وذل��ك بالتخطيط واإع��داد ال�سروط املرجعية
لتنفيذ االن�سطة املختلفة .ويف الغالب ما يكون
لكل ن�ساط رئي�ص م�سئول عن تنفيذه بالتن�سيق
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م��ع االإدارة  ،وق��د تكون اإح��دى تلك االأن�سطة
مت�سلة ب��ال�ت��دري��ب اأو بالتطوير لاأ�ساليب
والطرق واللوائح واالإج��راءات الرقابية  ،فيتم
اختيار رئي�ص الن�ساط من قبل رئي�ص اجلهاز
ح�سب االخت�سا�ص االأ�سلي للمعني برئا�سته
ذلك الن�ساط وهكذا يتم تنفيذ تلك االأن�سطة
ب���س��ورة خا�سة وامل���س��روع��ات ب���س��ورة عامة
من قبل روؤ�ساء واع�ساء تلك االأن�سطة وبدعم
وم�ساندة التعاون الفني  ،مبعنى اأنه يتم تنفيذ
امل�سروعات مب�ساركة جميع االطراف املعنية مبا
يف ذلك مركز التدريب فكلنا �سركاء يف تطوير
اأع�م��ال جهازنا ال��رق��اب��ي ومب��ا يحقق اأه��داف��ه
الرقابية العليا .وب�ه��ذا ميكن ال�ق��ول اأن�ن��ا يف
التعاون الفني نقوم بخدمة زمائنا وجهازنا،
وهو املق�سود من اأن�ساء اإدارتنا  ،وندعو اهلل ان
يوفقنا لتلك الغاية وميا بخدم م�سالح الزماء
وجهازنا الذي ننتمي اإليه جميع ًا ون�سعى جميع ًا
للتميز يف حتقيق اأهدافه الرقابية العليا.
هل من املمكن اإعطاء القارئ فكرة موجزة
عن عالقة اجلهاز مع بع�س اأجهزة الرقابية
العليا واملنظمات املهنية يف اخلارج ؟

يتمتع اجلهاز بعاقات دولية اإقليمية وثنائية
متميزة فاجلهاز ع�سو وموؤ�س�ص يف املنظمة
العربية لاأجهزة العليا للرقابة املالية وموؤ�س�ص
منذ عام  1976ويف منظمة االنتو�ساي منذ
عام  1980وع�سو ًا يف منظمة اال�سو�ساي منذ
عام  1983وع�سو وموؤ�س�ص يف منظمة املحت�سب
العام اال�سيوي وموؤ�س�ص منذ عام.1997
وقد انتخب جهازنا رئي�س ًا للمجل�ص التنفيذي
للمنظمة العربية للفرة 2010-2007
ويحتل حاليا م��رك��ز ال�ن��ائ��ب االول للمجل�ص
التنفيذي للمنظمة وي�ساهم ب�سكل مبا�سر
بتطوير عدة جوانب منها املخطط اال�سراتيجي
للمنظمة وال�ل��وائ��ح الداخلية واإع ��ادة الهيكلة
للجان التابعة لها .ويحتل اجلهاز ع�سوية عدد
من اللجان التابعة لانتو�ساي مثل  :جلنة بناء
القدرات التابعة لانتو�ساي ممثا عن املنظمة
العربية وجلنة الدين العام التابعة لانتو�ساي
على م�ستوى املنظمة العربية وجل�ن��ة غ�سل

االأموال ويتمتع اجلهاز بع�سوية عدد من اللجان
التابعة للمنظمة العربية لاأجهزة العليا للرقابة
املالية واملحا�سبة مثل جلنة بناء القدرات وجلنة
املعايري املهنية وجلنة جملة الرقابة.
كما ي�سارك اجلهاز يف املوؤمترات واملنتديات
املهنية املنظمة ب�سورة فاعلة ومبا يعك�ص نف�سه
على تطوير االأعمال الرقابية الداخلية للجهاز.
ويتمتع اجلهاز بعاقات تعاون ثنائي مع العديد
من االأجهزة العربية ال�سقيقة وال�سديقة مثل
دي��وان املحا�سبة الكويتي ال�سقيق م��ن خال
اتفاقية تعاون ثنائي يتم من خالها م�ساركة
ال�ع���س��رات م��ن م��وظ�ف��ي اجل �ه��از يف ال ��دورات
التدريبية التي ينظمها الديوان بواقع 50-30
م�ساركا يف العام ال��واح��د .كما تربط اجلهاز
ع��اق��ات ت�ع��اون ثنائية م��ع اجل�ه��از الفرن�سي
واجل �ه��از امل�غ��رب��ي ت��رت��ب عليها جمموعة من
االأن�سطة وتبادل اخلربات يف جماالت خمتلفة
 ..وارتبط اجلهاز يف ف��رات �سابقة بعاقات
خا�سة مع االجهزة الرقابية يف كل من كندا
وا�سراليا وهولندا ترتب عليها امل�ساركة يف
جم�م��وع��ة ال��زم��االت املهنية وتنفيذ العديد
من ان�سطة التطوير املهنية وتبادل اخل��ربات
واملمار�سات املهنية.
مت موؤخر ًا عقد العديد من الدورات وور�س
العمل اخلا�ضة بربنامج ( املقابالت ال�ضنوية
ملوظفي اجلهاز) بالتعاون مع امل�ضروع الأملاين
( )GIZيرجى ت�ضليط ال�ضوء على ذلك
الــربنــامــج ب�ضي مــن التف�ضيل حتى تت�ضح
ال�ضورة لدى موظفي اجلهاز حول الربنامج
والهدف منه ؟

ل �اإج��اب��ة ع�ل��ى ه��ذا ال �� �س �وؤال � ،سنحتاج اىل
ال �ت �ط��رق اىل ب�ع����ص اجل ��وان ��ب ال �ت��ي تو�سح
للقارئ الكرمي معرفة تف�سيليه حول الربنامج
واب�ع��اده وال��ذي مت تنفيذه بالتعاون مع وحدة
احلكم الر�سيد( )GGCالتابع للموؤ�س�سة
االأملانية للتعاون الفني ( ،)GIZوكون احليز
املخ�س�ص للمقابلة ال يت�سع لذلك ف�ستقدم
االإدارة عر�س ًا تف�سيلي ًا م�ستق ًا لهذا املو�سوع
يف العدد القادم.
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مقال مترجم

تقنيات
مراجعة
قضايا
الفساد
تعزز من
دور األجهزة
العليا
للرقابة

ترجمة /حممد �ضفيــان عبده
اإ�ضراق علي الإرياين
املــ�ــضــدر :ن �ق��ا ع ��ن امل �ج �ل��ة ال �ن��اط �ق��ة ب��ا��س��م
منظمة االأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة
يف اأم ��ري� �ك ��ا اجل �ن��وب �ي��ة وم �ن �ط �ق��ة ال �ك��اري �ب��ي
(")OLACEFSالعدد مار�ص2013م

في إطار أنشطة وفعاليات مكتب المراجع العام في االكوادور خالل العام المنصرم
2012م ،نشرت جريدة “ ”EICOMERCIOالصادرة في العاصمة اإلكوادورية خبر مزعوم
مفاده أن ثراء غير مشروع تحقق ألحد القضاة في محكمة العدل العليا في االكوادور،
حيث سلطت الصحيفة فيه الضوء على حقيقة مفادها أنه في سياق بيان األصول
أغفل القاضي اإلعالن عن قطعة أرض  ،منزل  ،مكتب  ،شقتين  ،ثالثة حسابات مصرفية
وبطاقات ائتمان باإلضافة إلى استثمارات مالية .
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وطبق ًا لذلك ا�ستهل املدعي العام اإجراءات عملية ذات قيمة عالية لعملية مراجعة ق�سايا الف�ساد .
التحقيق مع القا�سي املعني كما وجد املراجع العام اأج �ه��زة ال��رق��اب��ة العليا ه��ي امل�سئولة ع��ن ت�سميم
للدولة دالئ��ل على اإث��راء غري قانوين �سده  .حيث وتطبيق نظم واإج��راءات الوقاية من الف�ساد وتعزيز
تاأكدت م�سئوليته على الرثاء غري القانوين ومت اإخاء االأمانة وال�سدق وال�سلوك االأخاقي.
�سبيله مقابل كفالة مالية  .وبعد عدة �سنوات  ،األغيت وفق ًا مل�سادر مكتب املراجع العام يف االإك��وادور» اأن
الدعوة ب�سبب اأخطاء فنية �سابت عملية التحقيق  .مراجعة ق�سايا الف�ساد يف القطاع احلكومي يتطلب
وقد اأكد املراجع املخت�ص باأن الف�سل يف تلك الق�سية االمتثال ال�سارم الإج ��راءات معينة بحيث ال تتاأثر
وكذلك يف ق�سايا اأخرى مت�سلة بالف�ساد تعترب درو�س ًا عملية التدقيق باحلق امل�سروع يف الدفاع ،مبا يعني اأن
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اإ�سعار ال�سخ�ص املعني يف بداية التحقيق عمل غري
�سليم وال يتفق مع النماذج واملعايري الرقابية ال�سليمة
وقد يكون له تداعيات قانونية يف وقت الحق».
والأن االأجهزة العليا للرقابة العليا على م�ستوى العامل
تتمتع باال�ستقالية الكافية يف ممار�سة الرقابة على
املوارد العامة  ،وبالتايل دورها القيام بو�سع قواعد
واأنظمة التحكم املطلوبة عموم ًا وعلى اأ�سا�ص التغيري
الذي يجعل ممار�سة عمليات املراجعة قابلة للتطبيق.

يجب اأن يت�سف مراجع ق�سايا الف�ساد باخلربة يف
التحقيق واال�ستجواب بحيث ترقى تقاريرهم اإىل
م�ستوى وزارة ال�سوؤون القانونية وحماكم العدل حيث
�ست�سكل �سكوك �سلبة للبدء باإثبات الدعاوي اجلنائية
التي توؤدي اإىل حتديد االأ�سخا�ص الذين تثبت اإدانتهم
وم�سوؤوليتهم يف ه��ذه االأع�م��ال غ��ري امل�سروعة ،مع
اليقني باأن ينالوا العقوبات املنا�سبة.
ع�ل��ى �سبيل امل �ث��ال ال���س�ي��د  /خ��و��س�ي��ه ك��اب��ال��ريو،
املتخ�س�ص يف مراجعة ق�سايا الف�ساد بديوان الرقابة
يف بنما ،ي�سف خ�سائ�ص مراجع ق�سايا الف�ساد مبا
يلي  « :يف هذا املجال لدينا حما�سبني حا�سلني على
�سهادات عليا يف درجات املاج�ستري يف جمال ق�سايا
الف�ساد والبع�ص حا�سلني على �سهادات كمحللني
لق�سايا الف�ساد ومع ذلك ،فاأن بع�ص املهنيني يعتقدون
اأن املراجع يجب اأن يكون متعدد التخ�س�سات ويتميز
كونه حمقق ،وبالتايل ،مدقق ح�سابات ق�سايا الف�ساد
قد يكون مهند�ص ،مهند�ص معماري ،خبري كمبيوتر
اأو حمام ،يف حني اأن التحقيق يف عملية الغ�ص وعملية
اإظ �ه��ار واإث �ب��ات وت��وث�ي��ق اإج ��راء غ��ري ق��ان��وين تعترب
واحدة من اأكرب التحديات التي تواجه مراجع ق�سايا
الف�ساد اإذا مل يتم حتقيق هذا الغر�ص فاأن االأمر قد
يعرقل حتى تقدمي االتهامات املتبادلة اأمام املحاكم
املخت�سة.
وغالب ًا ما تعمل اجلهة امل�سئولة التي تكون قد ت�سرفت
بطريقة غري �سرعية على اإخفاء املعلومات التي يجب
فح�سها  ،و لذلك يجب اأن يبقى يف ذه��ن املراجع
ب�سكل عام و يف ذهن مراجع ق�سايا الف�ساد ب�سفة
خا�سة  ،مبداأ و فكرة التدقيق والتعمق يف عملية
حتليل البيانات ،واأن ت�ستند اإىل معلومات تف�سيلية
واحل�سول على كل ما هو متاح من هذه امل�سادر وهو
االأمر الذي يعترب من اأهم هذه التحديات.
طبق ًا للجنة اخلا�سة بالتقنيات ح��ول االأخاقيات
ال� �ع ��ام ��ة واال�� �س� �ت� �ق ��ام ��ة وال �� �س �ف��اف �ي��ة االإداري� � � ��ة
( )CEPATوجمموعة من اأجهزة الرقابة العليا
يف اأمريكا اجلنوبية ومنطقة الكاريبي (االأوال�سف)

العقود العامة أو اإلدارية:
•عدد املزايدات واملناق�سات.
•تقييم وت �اأه �ي��ل ال �ع �ط��اءات داخ ��ل ال�ع��رو���ص
واملناق�سات.
•منح العقود.
•التفاو�ص على العقود.
•تنفيذ عملية التعاقد .
•مهام الرقابة على العقود االإداري��ة و االأ�سغال
العامة.

النظام المالي:
•القرو�ص غري القابلة لا�سرداد
•غ�سيل االأموال
•التمويل غري امل�سروع بغر�ص متويه الدعايات
االنتخابية.
•املديونية العامة واإعادة التفاو�ص ب�ساأن الديون.
و من خال اإجراء تطبيق تقنيات عملية املراجعة فاأن
املعرفة واخلربة لدى مراجعي ق�سايا الف�ساد تتعزز
ب�سورة متوا�سلة وتعمل على تنمية املهارات الازمة
لتحديد موؤ�سرات االحتيال لديهم يف ممار�سة الرقابة
امل��ال�ي��ة ،وتطبيقاتها يف تقنيات م��راج�ع��ة ق�سايا
الف�ساد.
وخا�سة القول ،اأن تقنيات املراجعة هي االأدوات
العملية للدرا�سة والتحقيق والتقييم ،امل�ستخدمة من
قبل مراجعي ق�سايا الف�ساد للح�سول على االأدل��ة
واالإث�ب��ات��ات التي توفر الدعم الكايف لنتائج العمل
الرقابي ويتم تنفيذ اأ�ساليب مراجعة ق�سايا الف�ساد
عن طريق االإج��راءات ،وهي جمموعة من التعليمات
للتحقيق وال�ت��دق�ي��ق ،ال�ت��ي يتم تطبيقها بطريقة
منهجية ومنطقيه من اأجل احل�سول على املعلومات
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فقد اأ�سبح متاح ًا للمراجعني االإمل��ام مبجموعة من
القوانني وال�ق��واع��د وال�ل��وائ��ح املت�سلة باأخاقيات
املهنة ومعايري املراجعة وكذا ال�سيا�سات التي ت�سكل
جمموعة من املعايري التي يجب على املراجع االمتثال
لها اأثناء تطبيق مهام املراجعة .
ووف�ق� ًا لذلك فقد اأ�سبح متوفر ًا الأج�ه��زة الرقابة
العليا االأدوات الازمة بعد اأن مت فلرتها (غربلتها)
وحت��دي��ث اأط��ره��ا امل�ع�ي��اري��ة وتكييفها لتتوافق مع
املطالب اجلديدة قانوني ًا وتقني ًا ومع ذلك فاأن الواقع
يثبت اأن��ه يف البلدان النامية تتكرر ح��االت الف�ساد
التي توؤثر وت�سر باملوارد وامل�سالح العامة .
وم��ن االأه �م �ي��ة اأن تتبنى اأج �ه��زة ال��رق��اب��ة العليا
ا�سراتيجيات حديثة ق��ادرة على ال�سيطرة بكفاءة
وفعالية على املوارد العامة �سمن االإجراءات الوقائية
وال��رادع��ة ،وم��راج�ع��ة ق�سايا الف�ساد ق��د ال تكون
الو�سيلة الوحيدة ملكافحة وا�ستئ�سال الف�ساد لكنها
بالتاأكيد ت�سكل االأ�سلوب االأمثل التي ميكن اأن متثل
م�ساهمة قيمة من �ساأنها اأن ت�سمح الأجهزة الرقابة
العليا القيام مبكافحة فعالة �سد ه��ذه الظاهرة
باأ�سلوب من�سق م��ع ال� ��وزارات املخت�سة والهيئات
الق�سائية .
وقبل ال�سروع يف حتليل خ�سائ�ص تقنية مراجعة
ق�سايا الف�ساد  ،يقت�سي االأم��ر اأن تكون ق��ادرا على
فهم م�سطلح “مكافحة ق�سايا الف�ساد» كونه فرع
من ف��روع املراجعة التي يتم توجيهها اإىل امل�ساركة
وامل�ساهمة يف التحقيق يف ق�سايا الف�ساد  ،وهذا يعني
اأن االإج ��راءات الطوعية الواعية التي من خالها
يتم اإجراء حماولة للتحايل اأو التمل�ص من القواعد
القانونية اأو حماولة ا�ستخدام اآلية م�سللة للح�سول
على ميزة اأو منفعة غري م�سروعة.
تقنية مراجعة ق�سايا الف�ساد اأ�سبحت م�ساألة معرف
بها دوليا على اأنها جمموعة من التقنيات الفعالة
ملنع واحلد من الت�سرفات واالأعمال غري النظامية.
وع��اوة على ذل��ك ،فاإنها ت�سكل االأداة التي ت�ساعد
املحامني واملحققني واملدعني العامني والق�ساة يف
معاقبة مرتكبي ه��ذه االإج ��راءات غري القانونية اأو
اجلرائم املمكنة للحد من االأن�سطة االحتيالية.

التعريف بخصائص
مراجع قضايا الفساد

امل���س�ئ��ول��ة ع��ن ت�ط��وي��ر ال��درا� �س��ات ال�ف�ن�ي��ة لتنفيذ
االإج ��راءات املرتبطة مب�سائل االأخ��اق واال�ستقامة
وال�سفافية ومكافحة الف�ساد  ،هناك مناطق حرجة
معينة ميكن اأن ين�سا فيها الف�ساد  ،والتي يجب اأن
حتدد من قبل مراجعي ق�سايا الف�ساد  ،على �سبيل
املثال ما يلي :
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•املعامات غري العادية.
•امل�ساكل التي يجب التغلب عليها لتمكينه من
احل�سول على االأدلة يف مراجعة احل�سابات.
•ال�سعر والطلب على املنتجات اأو اخلدمات.

واالأدلة التي من �ساأنها دعم اإجراء عملية التحقيق .وق��د و�سلت التقنيات للك�سف عن ه��ذه املخالفات
وم��ن ب��ني اأ�ساليب التحقيق املعمول بها يف عملية درجة من التخ�س�ص يف بنما على �سبيل املثال ،هناك
التدقيق ما يلي -:
وحدة التحليل املايل قادرة على ك�سف حركة النقد
اأ) تقنيات التحقق العيني (النظري):
على ال�سعيدين الوطني والدويل.
املاحظة واملراجعة االنتقائية و املقارنة.
على الرغم من اأن كل بلد له الئحته اخلا�سة به ،فمن  .4املــخــاطــر قــ�ــضــيــة دائـــمـــة يف عملية
ب) تقنيات التحقق اللفظي:
املمكن تنظيم مراحل التدقيق اجلنائية اإىل �سبع املراجعة:
التحقيق.
نقاط كما يلي :
من املاحظ اأن املخاطر دائما ما تكون موجودة يف
ج) تقنيات التحقق التحريري:
 .1التخطيط لعملية ا ملراجعة:
عملية املراجعة ،خا�سة عندما تكون م�ساألة مهمة
التحليل واملقارنة والتاأكيد.
يت�سمن تطوير اإ�سراتيجية لتنفيذه ،متفقة مع طبيعة للتحقيق وموجهة خلدمة بيئة مكافحة الف�ساد ،ولهذا
د) تقنيات التحقق الوثائقي:
تلك احل�سابات وفر�ص ونطاق اإجراءات التحقيق التي ال�سبب فمن امل�ستح�سن اأن يحافظ املراجع دائما على
التحقق والتوثيق.
ينبغي تطبيقها.
موقف الت�سكك املهني ،اأو ما ي�سمى «بالعقل املت�سائل»
ه) تقنيات التحقق املادي:
وق��د ب��دء التخطيط ملراجعة ق�سايا الف�ساد ي�ستند واج��راء تقييم نقدي الأدل��ة املراجعة .باالإ�سافة اإىل
التفتي�ص.
اإىل اتهام ر�سمي اأو غري ر�سمي ،وكذلك يف املراجعة ذلك ،فاإنه يتطلب اال�ستجواب الدائم ب�ساأن ما اإذا
و) تقنيات املراجعة مب�ضاعدة احلا�ضوب:
املالية اأو تقييمات الرقابة الداخلية.
كانت املعلومات واالأدلة التي مت احل�سول عليها ت�سري
ا�ستخدام اأجهزة احلا�سوب واالأدوات والربامج
اإىل وجود اإعان زائف عن االحتيال.
 .2حتديد امل�ضكلة:
واالإن��رن��ت ون�ظ��م االت �� �س��االت االإل �ك��رون �ي��ة ذات
من االأهمية مبكان اأن يقوم املراجع بتقييم �سامل  .5اإعــداد وتطوير الربنامج والإجـــراءات
ال�سلة ،والتي ت�سمح بتحليل البيانات ،والتحقيقات،
لبيئة نظام الرقابة الداخلية للمن�ساأة ثم يعمل على الواجب تطبيقها:
وت�سوية احل�سابات ،واإر�سال وا�ستقبال املعلومات
تقييم امل�خ��اط��ر وع�ل��ى ��س��وء النتائج االأول �ي��ة التي يتم اإعداد برامج املراجعة لتحديد كل مكون بناء على
وغريها من االأن�سطة.
�سيتم احل�سول عليها مراجع ق�سايا الف�ساد يحدد االإج��راءات اأو املهام التي مت و�سعها طبقا لتقنيات
على �سبيل املثال ،هناك املوظفون العموميون الذين
االإج��راءات الواجب اتباعها ،والتي �ستحدد ما اإذا املراجعة والتي ميكن من خالها ال�سماح بجمع اأدلة
 خافا ملا ثبت يف الن�سو�ص القانونية  -يح�سلونكانت هناك اأ�سباب كافية اأو موؤ�سرات للتحقيق يف كافية ذات �سلة طبقا لربنامج العمل.
على منافع اقت�سادية من خال الر�ساوى اواأعمال
املحتمل.
)
الف�ساد
(
االحتيال
كما يجب اأن تكون برامج العمل مرنة ،بحيث وفقا
االحتيال ،مبعنى اأن��ه عندما يحني الوقت الإ�سدار
بيان ،يحاولون اإخفاء املكا�سب غري امل�سروعة التي  .3تقييم خماطر مراجعة ق�ضايا الف�ضاد :للظروف والنتائج التي مت احل�سول عليها �سيكون من
ح�سلوا عليها  ،ويف ح��ال وج��ود االأ��س��ول يحاولون يف ه��ذه املرحلة ،امل��راج��ع لديه معرفة اأك��رب بكيان املمكن تطبيق اإجراءات اأخرى بديلة من �ساأنها اأن جتعل
اإخفائها با�ستخدام اأ�سماء اأطراف ثالثة ،ويعترب هذا اأو منطقة الدرا�سة ويجب اأن تكون يف و�سع ميكنه من املمكن الو�سول اإىل اأهداف مراجعة ق�سايا الف�ساد.
هو الوقت املنا�سب ملراجعي ق�سايا الف�ساد للقيام من حتديد ال�سكوك التي تتفق مع عملية املراجعة  .6اخل�ضائ�س الواجب توافرها يف برامج
بالتحريات.
ونطاقها لهذا الغر�ص من ال�سروري تقييم عوامل مراجعة ق�ضايا الف�ضاد:
واعتمادا على ت�سريع كل بلد ،هناك ثاث طرق يتم اخلطر االأخرى مبا يلي:
•اأن يكون �سكلها من حيث التن�سيق وال�سيغة
• حوافز غري عادية داخلية اأو خارجية اأو �سغوط.
تطبيقها لتحديد الزيادة يف االأ�سهم (حقوق امللكية):
غري حمدد.
•الفر�ص.
•حتليل االإيرادات وامل�سروفات.
•اأن حتتوي على خطوات ب�سيغة تاأكيدات ولي�ص
•املواقف.
•طريقة احل�سابات امل�سرفية .
ب�سيغة اأ�سئلة.
•نقاط ال�سعف يف ت�سميم وتنفيذ نظام الرقابة
•طريقة تغري االأ�سهم ( حقوق امل�ساهمني).
•اأن تكون مرنة وت�سمح با�ستخدام اإج��راءات
الداخلية.
يف االإك ��وادور ،يتم حتديد االإث��راء غري امل�سروع عن
املراجعة البديلة.
•خلفية تزوير اأو اأخطاء كبرية يف الوحدة.
طريق حتديد الفرق القائم بني االأ�سهم االأولية لدى
•اأن ت�سمح بجمع وحفظ االأدلة.
•اأ�سئلة متعلقة ب�سامة اأو �ساحيات املديرين
املوظف العمومي والتي اأعلن عنها يف نهاية ممار�سته
•اأن حتظى باملوافقة من قبل امل�سرفني املعنيني.
واملوظفني.
تلك الوظيفة العامة.
•اأن ينتج عنها امل�ساهمة باإعداد التقرير النهائي
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قضايا الفساد

 .7تقييم الأدلة( الإثباتات):
كما يف املراجعة املالية ،يجب اأن يتوافق تقرير مراجعة
اأدلة مراجعة ق�سايا الف�ساد تتطلب نف�ص خ�سائ�ص
ق�سايا الف�ساد مع املتطلبات وال�سفات التالية :
و�سفات املراجعة ب�سفة عامة ،ولكن باالإ�سافة اإىل
ذلك يجب اأن ت�ستند للقرائن ،واأن يكون لديها هدف األ�ضحة واملو�ضوعية :يجب اأن يكون التقرير
يحدد ما اإذا ك��ان قد ح��دث تزوير ،وعموما اأ�سئلة اخلا�ص مبراجعة ق�سايا الف�ساد �سحيحا ،ومو�سوعيا
مع م��ن؟ وم��اذا؟ وكيف ؟ومتى؟ وك��م ؟ واأي��ن حدث ونزيها وعلى درجة من الو�سوح وينبغي اأن يحتوي
االحتيال؟ مع اأهمية وجوب اأن تكون هذه املعلومات على معلومات كافية متكن امل�ستخدمني من تكوين
وجهة نظر منا�سبة.
التي مت احل�سول عليها قانونية.

إعداد التقرير على
النتائج

الإيــجــاز :يجب اأن تكون نتائج التقرير موجزة
ومكتملة ،ن�ظ��را مل��ا لها م��ن اأه�م�ي��ة يف لفت انتباه
امل�سئولني يف اجلهة اخلا�سعة للفح�ص.

أهداف مراجعة قضايا
الفساد

قضايا الفساد والتحديات
التي تواجه األجهزة
العليا للرقابة

عملية اإعداد تقرير بالنتائج ،يختلف االأمر كثريا عن
الدقة :يجب اأن يكون امل��راج��ع ع��ادال ونزيها يف
التقرير اخلا�ص باملراجعة املالية خا�سة فيما يتعلق
عر�سه للنتائج التي تو�سل اإليها.
باال�ستنتاجات،ويرجع ذل��ك اإىل حقيقة اأن جمال
الدعم الكايف :يجب دعم النتائج الواردة يف التقارير
مراجعة ق�سايا الف�ساد ينطوي على طبيعة اأكرث �سرية
باالأدلة الكافية وعلى اأن تكون ذات �سلة.
وح�سا�سة .باالإ�سافة اإىل ذل��ك ،هناك اأوق��ات يكون
فيها مراجع ق�سايا الف�ساد غري قادر على التحقق من الو�ضوح :اأن تكون نتائج التقرير متناغمة وقادرة
�سحة ا�ستنتاجاته مع االأ�سخا�ص مو�سوع املراجعة ،على التوا�سل بفاعلية قدر االإمكان،و يجب اأن تقدم
الأنه لي�ص من املائم اأن يعرفوا حتى التثبت من ذلك .بطريقة وا�سحة وب�سيطة.

حتديد واإب��راز جوانب كل ما ميت اإىل ق�سايا الغ�ص
اأو االحتيال.
منع وتقليل كل ما ميت اإىل ق�سايا الغ�ص اأو االحتيال
من خ��ال احل��ث على تنفيذ التو�سيات التي تعزز
الرقابة الداخلية على النحو الذي يقرحه املراجع.
امل�ساركة يف تقييم و تطوير ب��رام��ج ال��وق��اي��ة �سد
اخل�سائر واالحتيال .
احل���س��ول ع�ل��ى االأدل� ��ة م��ن خ��ال تطبيق تقنيات
التحقيق.

من االأهمية اأن تطلع اجهزة الرقابة العليا باإعتبارها
قادرة على تنفيذ اإجراءات فعالة لتنظيم وو�سع قواعد
واأداوات مراجعة ق�سايا الف�ساد واال�سلوب الذي يحد
م��ن الف�ساد ويعمل على مكافحته .ل�ه��ذا الغر�ص،
يتعني االلتزام مببادئ االأخاقيات العامة واال�ستقامة
وال�سفافية االإدارية وذلك على النحو التايل :
•اإن�ساء وحدة اإدارية خا�سة داخل كل جهاز رقابي
اأعلى  ،مع موظفني متخ�س�سني يف مراجعة ق�سايا
الف�ساد  ،واإجراء التحقيقات الهامة امل�ستمدة من

منهجية مراجعة قضايا
الفساد في مكتب
المراجع العام في
االكوادور
نفذت دورة عن مراجعة ق�سايا الف�ساد يف مكتب املراجع
ال�ع��ام االإك � ��وادوري  ،ا�ستفاد منها ع��دد م��ن مراجعي
االأج�ه��زة الرقابية العليا اأع�ساء االأوال��س��ف هدفت اإىل
تزويد امل�ساركني ب��االأدوات واملنهجيات لتحقيق الك�سف
عن اجلرائم �سد االإدارة  ،والف�ساد االإداري ،واالحتيال
املحا�سبي ،واالإثراء غري امل�سروع .
وق��د �سرح امل��راج��ع العام االك� ��وادوري اأن ه��ذه ال��دورة
عبارة عن مبادرة تعمق من اأوا�سر العاقات القائمة بني
االأجهزة العليا للرقابة يف اأمريكا الاتينية ومنطقة البحر
الكاريبي ت �وؤدي اإىل تو�سيع التعاون يف جم��االت العمل،
وحت�سني املمار�سات وا�ستمراريتها يف مراجعة ق�سايا
الف�ساد و تبادل اخلربات.
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تقنيات مراجعة قضايا الفساد تعزز من دور األجهزة العليا للرقابة

للمراجعي� � � � � � ��ن.
تقدمي االأدل��ة والثبوتيات جلهات التحقيق و العمل
•اأن ت�ساعد يف عملية التحكم وال�سيطرة والرقابة الق�سائي و يف حتديد اجلرمية والعقاب.
على مراجعة الق�سايا املت�سلة بالف�ساد .
•اأن حتتوي على اإجراءات متكن من الو�سول اإىل أهم الخصائص التي يجب
مراعتها في مراجعة
اأهداف مراجعة ق�سايا الف�ساد.

التقارير ونتائج اأن�سطة املكافحة التي تنفذها
االأج �ه��زة العليا ل�ل��رق��اب��ة اأو وح���دات امل��راج�ع��ة
الداخلية وتتحمل م�سوؤولية اأي اإجراء غري م�سروع.
•بيئة الرقابة ،تقييم املخاطر والرقابة واملعلومات
واالت�ساالت واأن�سطة الر�سد وتقييم نظم الرقابة
الداخلية .
•امل��واف �ق��ة ع�ل��ى ال �ق��وان��ني وال �ق��واع��د وال �ل��وائ��ح
وال�سيا�سات التي ت�سكل االإطار املرجعي للقواعد
التخاذ اإجراءات فعالة ملراجعة ق�سايا الف�ساد .
•تدريب مراجع ق�سايا الف�ساد على تطبيق مبادئ
املراجعة.
•دعم وتوفري احلماية القانونية واملوؤ�س�سية ملراجعي
ق�سايا الف�ساد  ،يف جميع امل��راح��ل وخا�سة يف
جتهيز التقارير املعرو�سة على ال��وزارات املعنية
والهيئات الق�سائية.
وخ��ال االجتماع ال��ذي عقد يف العا�سمة االإك��وادوري��ة
ملراجعة ق�سايا الف�ساد  ،اأكد على �سرورة اإن�ساء وحدة
مراجعة ق�سايا الف�ساد يف كل اأجهزة الرقابة العليا و
بهذه الطريقة ،ميكن للوحدة املخت�سة القيام بواجباتها
على الوجه االأكمل دون مقاطعة عمليات تدقيق اأخرى .
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مقال مترجم

وباالإ�سافة اإىل مراجعة ق�سايا الف�ساد  ،اأحتوت خطة
التدريب اأي�سا على دورات مكر�سة يف موا�سيع خمتلفة
مثل“ :اأدوات الرقابة املالية –Financial Tools
“ ،“ for Controlمراجعة امليزانيةBudget -
“ ،“ Auditingمراجعة ح�سابات نظم اإدارة اجلودة
– Auditing Quality Management
 ”Systemsوكذلك «الرقابة على نظم املعلومات –
.“ Information Tools for Control
طبق ًا خلرباء منظمة االوال�سيف الذين اأكدوا باأن مراجعة
ق�سايا الف�ساد ت�سبح اأداة مفيدة للتحقيق عندما ترتكب
جرمية ،باإعتبارها اأداة لل�سيطرة والوقاية  ،الأن مراجعة
ق�سايا الف�ساد ال تعني بال�سرورة اأداة الكت�ساف اجلرمية،
ولكن اأي�سا لتو�سيح حقيقة االأحداث وتربئة امل�ستبه فيه
من امل�سوؤولية فرد ًا كان اأو كيان ًا ( هيئة ) والذي مت اتهامه
بالغ�ص بق�سد احل�سول على منافع اقت�سادية.
وقد افاد ال�سيد نائب املراجع العام لاكوادور اأن قيمة
هذا احلدث تكمن يف تطبيق املنهجية لتدريب اأ�سخا�ص
والتي مت ت�سميمها من قبل خرباء يف هذه املجال ومدربني
كبار معتمدين من قبل االإنتو�ساي واالأوال�سف لهذا يجب
اأن ن�سيف امل�ساهمة التقنية واخلربة من امل�ساركني ،والتي
�ستحدد بالتاأكيد اأن هذا احلدث كان االأ�سا�ص ل��»الدورة
االفرا�سية االأوىل يف مراجعة ق�سايا الف�ساد» ،والتي
�سوف يتم يف وق��ت الح��ق ا�ستعرا�سها وذل��ك يف اإط��ار
اتفاقية التعاون بني االأوال�سف و البنك الدويل .
ومن املتوقع اأن هذا التدريب ونتائجه امل�ستقبلية للم�ساركني،
�سوف تعود بالفائدة على بلدانهم واالأجهزة الرقابية العليا ومبا
ينعك�ص على جمتمعاتهم ب�سكل اأف�سل وب�سفة اأكرث اإن�سانية.
وقد مت ح�سور خرباء من الواليات املتحدة و م�سئولني من
اأجهزة الرقابة العليا من عدد من بلدان اأمريكا الاتينية
كممثلني ر�سميني لبلدانهم للم�ساركة يف دورة مراجعة
ق�سايا الف�ساد املقدمة م��ن اللجنة املنظمة للتدريب
االإقليمي يف اإطار اأمريكا الاتينية ومنطقة الكاريبي .

أهم المجاالت التي
يفترض تحليلها
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•الف�ساد واأثره على االإدارة.
•خلفية ومفاهيم مراجعة ق�سايا الف�ساد.
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•االبتزاز والر�سوة واالختا�ص.
•غ�سيل االأموال.
اجل��رائ��م ذات العاقة .ولذلك فمن ال�سروري اإع��داد
•عملية التهرب من ال�سرائب واجلرائم االإلكرونية .وتهيئة االأ�سخا�ص وفق روؤية متكاملة ملعرفة تلك اجلرائم
•الزيادة غري املربرة يف االأ�سهم.
ذات ال�سلة بالف�ساد االإداري والغ�ص  ،والتهرب ال�سريبي
�ساأنها اأن تكون مقبولة من قبل امل�سئولني القانونيني عن

ملخص دورة تقنية
مراجعة قضايا الفساد

وغ�سيل االأموال ،وزيادة غري مربرة يف االأ�سهم ،وغريها.
امل�ساركون ا�ستطاعوا اأي�سا تبادل اخل��ربات وتن�سيق

امل�ساعدة يف مكافحة االإثراء غري امل�سروع والزيادة غري املعايري واق��راح ا�سراتيجيات لتحويل تقنية مراجعة
املربرة يف قيمة االأ�سهم .
الف�ساد اإىل معارف تكون ق��ادرة على تقدمي املفاهيم
التاأكيد على وج��ود تقنيات فعالة للتحليل واإمكانيات اأمام الق�ساة واآراء قيمة فنية حقيقية من �ساأنها ال�سماح
حقيقية مل��راج�ع��ة املعلومات  ،على اأ��س��ا���ص االت�ف��اق��ات
الإبراز العم� � � � � � � � � � � ��ل.
الدولي � � � � � � � � � � ��ة.
توفر اأدوات فعالة ملحاربة غ�سيل االأم ��وال وا��س��رداد
األدلة والقرائن
املوجودات التي مت احل�سول عليها ب�سورة غري م�سروعة.
اإب��راز تقنيات وعمليات حتقيق دقيقة �سفافة وفعالة يف اإن التعاون يف عملية تقدمي االأدلة والقرائن هو اأمر
مكافحة الف�ساد ،للتخفيف من اأثرها على االإدارة.
اأ�سا�سي الإقامة هذه الروابط  ،الأن التحقيقات التي
ال��رك�ي��ز املنهجي ل�ل�ت��دري��ب م��ع املنهجية ال�ت��ي جتمع ي�سطلع بها اجلهاز الرقابي على العمليات ونتائجها
بني املتطلبات واخل�ط��وات التي و�سعتها م�ب��ادرة تنمية
يتم عر�سها يف نهاية اليوم اأمام الق�ساة املعنيني .
االنتو�ساي ( .) IDI
ولذلك فاأن تقدمي نتائج مراجعة ق�سايا الف�ساد
يجب اأن تكون هذه الدورة مبثابة الور�سة التي من �ساأنها
ب�سورة جيدة اأم��ام الق�ساة املخت�سني �سوف
اإثراء عملية التدريب الإثارة احلما�ص وااللتزام.
ً
على امل��راج��ع حتفيز ف��رق العمل يف ا�ستخدام تقنيات ي�سكل دعما ذا قيمة كبرية لعمل اأع�ساء النيابة
واأدوات فعالة لتنفيذ اأن�سطة مكافحة ت�ستحق االعراف .العامة ب�ساأن دع��م جهودها يف التحقيق اإزاء
على املراجع اأن يعمل بطريقة حترم حقوق االآخرين وعلى اجلرائم املنظورة .
النحو الذي يتفق مع االإجراءات القانونية.
و ق��د ��س��رح ال�سيد امل��دع��ي ال�ع��ام االأك � ��وادوري اأن
يجب اأن يت�سف م��راج��ع ق�سايا الف�ساد بال�سفافية
"تقارير مراجعة احل�سابات املقدمة من املراقب
واالأخ� ��اق و ال���س�ف��اء،و ق��وة ال�سخ�سية  ،وال���س��دق،
واملو�سوعية واال�ستقال و�سرعة البديهة  ،واحلد�ص املايل اإىل املدعي العام ت�سكل اأولوية يف اأعمال املتابعة
التي يجب اأن يقوم بها اأع�ساء النيابة العامة و ح�سور
والده � � � � � � � � � ��اء.
التدريب يعترب اأكرث ال�سيناريوهات �سفافية والذي يعمل م�سئولني من مكتب املراقب امل��ايل هو اأم��ر اأ�سا�سي
على تطوير الكفاءات .بحيث ي�سمح بتقدمي اال�ست�سارات لدعم االأدلة التي مت اإر�سالها اإىل الق�ساة".
وتبادل املعارف واالت�ساالت �سمن عملية اإ�سراتيجية ثم اأ�ساف اأن « د�ستور اجلمهورية ين�ص على ا�ستقال
لتغيري االإج��راءات يف الديناميكية التي من �ساأنها تعزيز
هيئات معينة يف الدولة  ،واال�ستقال ال يفهم على
وحتفيز امل�ساركة.
التاأكيد على امل�ساركني اأن تقنية مراجعة ق�سايا الف�ساد اأنه عدم التعاون بني موؤ�س�سات القطاع العام ولكن
هو العلم ال��ذي ي�سمح بجمع وعر�ص املعلومات املالية ،باالأحرى يبقى التعاون الفعال يف املمار�سة االإجرائية
واملحا�سبية والقانونية واالإداري ��ة وال�سريبية التي من هو اأمر اأ�سا�سي «.

يؤدي اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية
رئيس ًا للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة
مب� ��وج� ��ب ق� � � ��رار رئ� �ي� �� ��س اجل� �م� �ه ��وري ��ة
رقم( )24ل�صنة2013م ال���ص��ادر بتاريخ
2013/5/6م ،وال � ��ذي ق �� �ص��ى بتعيني
القا�صي/اأبو بكر ح�صني عمر ال�صقاف رئي�ص ًا
للجهاز املركزي للرقابة واملحا�صبة والدكتور/
ل�ط��ف ح�صني ب��رك��ات ن��ائ�ب� ًا لرئي�س اجل�ه��از
اأدى القا�صي /اأب��و بكر ح�صني عمر ال�صقاف
اليمني القانونية اأمام رئي�س اجلمهورية رئي�ص ًا
للجهاز امل��رك��زي للرقابة واملحا�صبة ،وذل��ك
بتاريخ2013/5/7م.
وعقب اأدائه لليمنني القانونية عقد االخ /رئي�س
اجلمهورية اإجتماع ًا �صم القا�صي /اأب��و بكر
ح�صني عمر ال�صقاف – رئي�س اجلهاز ونائبه
األقى خالله كلمة توجيهية ح��ول حجم املهام
وامل�صئوليات اجل�صيمة التي يجب اأن ت�صطلع بها
قيادات اجلهاز باعتباره موؤ�ص�صة رقابية معنية
بالق�صاء على االختالالت والتجاوزات والف�صاد.
وقال يجب على ال�صخ�س امل�صئول يف اأي موقع
ك��ان اأن يكون عند م�صتوى امل�صئولية والثقة
املمنوحة له مع �صرورة التحلي بالنظافة والقوة
واالبتعاد عن امل�صالح الذاتية والنفعية ال�صيقة
التي يكون امل�صئول اأ�صري ًا لها وبالتايل يكون غري
ق��ادر على اتخاذ القرار واأداء مهامه العملية
بال�صورة املثلى واملطلوبة.
واأك��د االأخ رئي�س اجلمهورية ��ص��رورة اأن يقف
امل�صئول يف اأي موقع كان على �صري العمل واالأداء يف
مرفقه وموؤ�ص�صته ويطلع عن كثب على كيفية �صري
االأم��ور ويعرف مواقع اخللل والق�صور وبالتايل
يكون لديه الروؤية ال�صحيحة والثاقبة يف كيفية
التعامل معها والتغلب عليها بعيد ًا عن االأه��واء
الذاتية والتغيريات الفورية يف الهيكل االإداري

التي قد تعقد وت�صعب مهام العمل يف اأي موؤ�ص�صة
اأو م�صلحة ال تخدم اأدائها وطبيعة عمله � ��ا.
و� �ص��دد على � �ص��رورة منح ال�صالحيات لكل
املخت�صني بعيد ًا ع��ن املركزية املفرطة التي
تتجاوز يف اأحيان كثرية اإمكانيات وقدرة العقل
الب�صري يف ال�صيطرة والقيادة .
وقال االأخ رئي�س اجلمهورية :اأن الف�صاد موجود
يف العديد من املرافق احلكومية وهو ما يتطلب
حماربته ومكافحته بالو�صائل العملية والعلمية
الرقابية التي يكفل حماربتها جتاوز العجز يف
املوازنة بل وميكن حتقيق فائ�س اأي�ص ًا.
ومن جانبه عرب رئي�س اجلهاز املركزي للرقابة
وامل�ح��ا��ص�ب��ة ون��ائ�ب��ه ع��ن ��ص��روره�م��ا البالغني
للثقة ال�ت��ي منحت لهما م��ن قبل االأخ رئي�س
اجل�م�ه��وري��ة ..م�وؤك��دي��ن ا�صتعدادهما للعمل
ب�ك��ل االإم �ك��ان �ي��ات وال �ط��اق��ات لتحقيق امل�ه��ام
وامل�صوؤوليات املناطة يهما.
واأ�صار اإىل جملة من امللفات التي تقف اأمامها
ويتوجب عليها االط ��الع وال��وق��وف مب�صئولية
لتفعيل دور اجلهاز واأداء عمله ليواكب خمتلف

التحوالت والتطورات التي ي�صهدها الوطن من
خالل عملية ال�صفافية التي هي مطلب اجلميع
و�صو ًال اإىل بناء الدولية املدنية احلديثة التي
تلبي تطلعات كافة اأبناء ال�صعب اليمني واملبنية
على العدالة وامل�صاواة واحلكم الر�صيد وحماربة
الف�صاد بكل ظواهره واأ�صكاله.
ح�صر ال�ل�ق��اء اأم ��ني ع��ام رئ��ا��ص��ة اجلمهورية
الدكتور على من�صور بن �صفاع .
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر ان��ه يف ي��وم 2013/5/8م
اأدى االخ الدكتور /لطف ح�صني بركات اليمني
القانونية اأمام رئي�س اجلهاز قبل ت�صلمه ملهامه
نائب ًا لرئي�س اجلهاز.
ويف نف�س ال�صياق اأ�صدر االخ /رئي�س اجلمهورية
ق��راره رق � � � � � � ��م ( )38ل�ص� � � � �ن��ة2013م
بت � � � ��اريخ 2013/5/21م ق�صى بتعيي� � ��ن
االخ /اأن � ��ور ع �ب��دال �ك��رمي ال �ك �� �ص��ادي وك �ي � ًال
لل�صوؤون املالية واالداري ��ة والفنية يف اجلهاز
املركزي للرقابة واملحا�صبة ،وقد اأدى الوكيل
اليمني القانونية اأم��ام رئي�س اجلهاز يف تاريخ
2013/5/24م قبل ت�صلمه ملهامه اجلديدة.
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المركزي للرقابة والمحاسبة أمام مجلس الشورى
أنشطة الجهاز
مداخلة
وفعاليات

القاضي /أبو بكر حسين عمر السقاف
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أنشطة وفعاليات
48

رئيس الجهاز يترأس اجتماعات المنظمة
العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية
والمحاسبة بدولة الكويت

برئا�صة القا�صي /اأب��و بكر ح�صني عمر ال�صقاف –
رئي�س اجلهاز �صارك جهازنا يف فعاليات االجتماع
ال�ث��ام��ن واالأرب �ع��ني للمجل�س التنفيذي واالإج�ت�م��اع
احل ��ادي ع�صر للجمعية العامة للمنظمة العربية
لالأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�صبة ،واللذين
عقدا يف دولة الكويت ال�صقيقة خالل الفرتة -23
 27يونيو2013م.
ويف االجتماع التنفيذي الذي تراأ�صه جهازنا باعتباره
النائب االأول لرئي�س املجل�س مت مناق�صة واإق��رار
املو�صوعات املدرجة يف جدول اأعماله ،واأهمها:
•تقرير رئي�س املجل�س التنفيذي عن ن�صاط املجل�س
منذ اآخر اإجتماع له.
•تقرير االأمانة العامة عن ن�صاطها منذ اآخر اإجتماع للمجل�س.
•تقرير جلنة املعايري املهنية والرقابية للمنظمة
يف اجتماعها اخلام�س وك��ذا اإق��رار تقرير جلنة
املعايري املهنية والرقابية للمنظمة واملوافقة على
ما مت تنفيذه من اأن�صطة خالل االأعوام املن�صرمة
و�صمل ذلك ما يلي:
 .1ترجمة املعايري الدولية للمنظمة الدولية لالأجهزة
العليا للرقابة املالية واملحا�صبة (االنتو�صاي).
 .2حتقيق امل��واءم��ة بني املعايري الرقابية العربية
وتلك ال�صادرة عن االأنتو�صاي.
 .3حتديث دليل الرقابة املالية العام.
 .4اعتماد التو�صيات املت�صلة بقامو�س امل�صطلحات
اخلا�صة باملعايري والتن�صيق م��ع جلنة املعايري
املهنية والرقابية لالنتو�صاي.
 .5تقرير جلنة تنمية القدرات املوؤ�ص�صية للمنظمة يف
اجتماعها ال�صاد�س وكذا اقرتاحها لربنامج عمل
املنظمة لل�صنوات 2016-2014م ،وي�صمل
ذل��ك املوافقة على تقرير جلنة بناء ال�ق��درات
املوؤ�ص�صية واعتماد التو�صيات الفنية ال�صادرة
ع��ن ال�ل�ق��اءات العلمية التي مت تنظيمها خالل
العام املن�صرم  2012م واجلزء االأول من عام
2013م وكذا املوافقة على الربامج واخلطط
التنفيذية للجنة مبا يف ذلك برنامج عمل املنظمة
لالأعوام 2016-2014م.
 .6اإختيار اأع�صاء للجنتي بناء القدرات املوؤ�ص�صية
واملعايري املهنية من بينها جهازنا.
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•م�صروع املخطط اال�صرتاتيجي للمنظمة عن ال�صنوات 2013
 2017م ًمتهيدا لتقدميه اإىل اجلمعية العامة للمنظمة
ملناق�صته واإقراره.
•اعتماد احل�صاب اخلتامي للمنظمة لل�صنة املالية 2012م.
• ب��رن��ام��ج العمل وامل��وازن��ة التقديرية للمنظمة
2016 - 2014م متهيدا لتقدميه اإىل اجلمعية
العامة ملناق�صته واإقراره.
•ا�صتعرا�س تقارير االأج �ه��زة الرقابية االأع���ص��اء عن
م�صاركتها يف اأعمال اللجان وجمموعات العمل املنبثقة
ع��ن املنظمة الدولية لالأجهزة العليا للرقابة املالية
واملحا�صبة (االنتو�صاي) (اليمن و ال�صعودية واملغرب).
ويف اجتماع اجلمعية العامة مت اإع��ادة ت�صكيل هيئة
رئا�صة املنظمة ،حيث مت اإختيار امل�صت�صيف للدورة
الثانية ع�صر للجمعية ال�ع��ام��ة وامل �ق��رر انعقادها
يف ج�م�ه��وري��ة ال �ع��راق ب�ع��د ث��الث � �ص �ن��وات ،وال��ذي
عُ ��ني نائب ًا ثاني ًا لرئي�س املجل�س التنفيذي ،وتوىل
الكويت امل�صت�صيف احل��ايل ل�ل��دورة احل��ادي��ة ع�صر
رئا�صة املنظمة واملجل�س التنفيذي ،وبالتايل يتوىل
اجل �ه��از ال���ص�ع��ودي من�صب ال�ن��ائ��ب االأول لرئي�س
املجل�س التنفيذي ،كما مت يف هذا االجتماع مناق�صة
املو�صوعات امل��درج��ة يف ج��دول االأع �م��ال واخل��روج
مبجموعة من القرارات من اأهمها:
اإق ��رار برنامج عمل املنظمة وال��ربن��ام��ج امل��ايل لها
لل�صنوات 2016-2014م.

املوافقة على املخطط اال�صرتاتيجي للمنظمة خالل
الفرتة 2017-2013م.
تقرير املجل�س التنفيذي عن متابعة ن�صاط املنظمة
واالإجراءات التي اتخذها لتنفيذ برنامج العمل الذي
اأقرته اجلمعية العامة للمنظمة منذ اآخر اجتماع لها.
اإع��ادة اإنتخاب وت�صكيل اأع�صاء املجل�س التنفيذي
اجلديد وتعيني جلنة الرقابة املالية.
عر�س ومناق�صة املوا�صيع الفنية املعرو�صة على اجلمعية
والتي �صملت ثالثة موا�صيع على النحو االآتي-:
•دور االأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�صبة يف
مراجعة احل�صابات اخلتامية للدولة.
•دور االأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�صبة يف
التحول االإلكرتوين.
•دور االأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�صبة يف
تطوير النظام املايل احلكومي.
وخالل فعاليات االجتماعني اإلتقى القا�صي/رئي�س
اجلهاز بروؤ�صاء واأع�صاء وفود الدول ال�صقيقة ،وكذا
مع ممثلي العديد من املنظمات مثل البنك الدويل
ومنظمة االن�ت��و��ص��اي واجل �ه��از ال��رق��اب��ي االأم��ري�ك��ي
واالأمانة العامة لدول جمل�س التعاون اخلليجي بهدف
تعزيز ال��رواب��ط الثنائية واملهنية مع ه��ذه االأجهزة
واملنظمات ومبا يعود بالنفع على جهازنا وبالدنا.

القاضي رئيس الجهاز يقوم بجولة
تعارفيه داخل قطاعات الجهاز
حر�صا وا ً
ً
إهتماما منه على التوا�صل وبناء
عالقات متميزة بني الرئي�س وامل��روؤو���س
يف جم��ال العم� ��ل واأث��ره��ا يف جن��اح اأي
موؤ�ص�صة ق��ام القا�صي /اأب��و بكر ح�صني
ال�صقاف – رئي�س اجلهاز بجولة تعارفيه
ا�صتمرت ثالثة ايام �صملت كافة قطاعات
اجلهاز واإداراته املركزية والعامة ،وذلك

بعد اأدائه اليمني الد�صتورية يوم الثالثاء
امل��واف��ق 2013/5/7م اأم��ام فخامة
االخ /رئي�س اجلمهورية  -حفظه اهلل
تعاىل ،حيث زار جميع املكاتب واإلتقى
ب��امل��وظ�ف��ني فيها وا��ص�ت�م��ع اإىل وج�ه��ات
نظرهم وتطلعاتهم امل�صتقبلية يف تعزيز
دور اجلهاز الرقابي وتفعيل خمرجاته

الرقابية ،كما ا�صتمع اإىل همومهم وتلم�س
م�صاكلهم ،وب ��دوره وع��د رئي�س اجلهاز
باأنه �صيبذل ق�صارى جهده يف العمل على
حتقيق مطالبهم ومن جانب اآخ��ر حثهم
على ��ص��رورة �صحذ الهمم وال�ت�ف��اين يف
العمل للو�صول باجلهاز وخمرجاته اإىل
امل�صتوى املطلوب الذي ين�صده املجتمع.

السنفي رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة  -يعرض بيان الرقابة السنـوي أمام مجلس النواب
عبداهلل
أ.د.
وفعاليات
أنشطة

فور مباشرته لمهامه كرئيسا للجهاز
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أنشطة وفعاليات

التوفيق بين الواقع والمأمول في مجال مكافحة
الفساد :نحو المزيد من االبتكار والتجديد

متابعة واإعداد :رمي عبا�س ال�شامي:
��ص��ارك اجل�ه��از يف االجتماع ال��راب��ع لل�صبكة
العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الف�صاد الذي
عقد يف ب��ريوت خ��الل الفرتة 16-14ابريل
 2013حت��ت ��ص�ع��ار (ال�ت��وف�ي��ق ب��ني ال��واق��ع
واملاأمول يف جمال مكافحة الف�صاد :نحو املزيد
من االبتكار والتجديد).
نظم هذا االجتماع بدعم م�صرتك من امل�صروع
االإقليمي ملكافحة الف�صاد وتعزيز النزاهة يف
البلدان العربية التابع لربنامج االأمم املتحدة
االإمنائي ووزارة العدل.
وق��د ��ص��ارك اأك��ر م��ن مائتني وخم�صني من
قادة جهود مكافحة الف�صاد من خمتلف اإنحاء
املنطقة العربية وم���ص�وؤول��ون رفيعو امل�صتوى

وخرباء وممثلون عن منظمات اإقليمية ودولية
وبلدان �صريكه واأت��اح املوؤمتر م�صاحة م�صرتكه
لعر�س جهودهم و�صبل تفعيلها من خالل تبادل
اخل��ربات والتجارب والتعرف على اأح��دث ما
تو�صلت اإليه اجلهود العاملية يف هذا املجال بغية
دعمهم يف اإبداء حلول متكنهم من حتقيق املزيد
من التقدم والتوفيق بني واق��ع جهود مكافحة
الف�صاد وتطلعات املواطنني يف بلدانهم.
�صهد املوؤمتر اأي�ص ًا انتقال رئا�صة ال�صبكة من
اململكة املغربية ممثلة بال�صيد/عبدال�صالم
اأبورار رئي�س الهيئة املركزية للوقاية من الر�صوة
اإىل اجلمهورية اللبنانية ممثلة بال�صيد�/صكيب
قرطباوي وزي��ر ال�ع��دل ،وك��ذا اختيار املن�صق
اجلديد للمجموعة غري احلكومية.

أنشطة وفعاليات

الجهاز يشارك في االجتماع الرابع للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة
الفساد  -بيروت خالل الفترة 16 - 14ابريل 2013م تحت شعار:

وجت��در االإ� �ص��ارة اإىل اأن «ال�صبكة العربية
لتعزيز النزاهة ومكافحة الف�صاد» تاأ�ص�صت
يف ع� ّم��ان (االأردن) بتاريخ  30متوز/يوليو
2008م وتخت�س يف دعم جهود الدول العربية
�صد الف�صاد مبا يتما�صى مع االأولويات الوطنية
وا�صتنادا اإىل املعايري الدولية واالإقليمية ذات
ال�صلة .وت�صم ال�صبكة  40وزارة وهيئة حكومية
وق�صائية من  15بلدا عربيا من بينها اليمن٬
كما ت�صم جمموعة غ��ري حكومية موؤلفة من
منظمات فاعلة متثل املجتمع املدين وجماالت
االأعمال واالإعالم االأمر الذي يجعل ال�صبكة اأول
اآلية اإقليمية جتمع جهات حكومية وغري حكومية
بهدف الت�صاور والتعاون ب�صاأن مكافحة الف�صاد
يف املنطقة العربية..

الجهاز يقيم ورشة العمل الخاصة بـ:

«استعراض اإلطار العام للخطة اإلستراتيجية للجهاز
لألعوام 2013-2017م ومناقشة الخطة التنفيذية
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يف اإطار م�صروع حتديث اخلدمة املالية ملراجعة
وتنفيذ اخلطة االإ�صرتاتيجية للجهاز لالأعوام
2017-2013م عقدت يف اجلهاز ور�صة عمل
ال�صتعرا�س االط��ار العام للخطة االإ�صرتاتيجية
للجهاز ب���ص��ورت��ه ال�ن�ه��ائ�ي��ة وك ��ذا ا�صتعرا�س
ومناق�صة م�صفوفة التنفيذ للخطة االإ�صرتاتيجية
2013/3/30م حيث � �ص��ارك يف الور�صة
قيادات اجلهاز وعدد من مدراء الفروع.
وقد هدفت الور�صة اإىل تعريف امل�صاركني مب�صفوفة
التنفيذ اجل��دي��دة للخطة االإ��ص��رتات�ي�ج�ي��ة واأه��م
التعديالت عليها ،ومناق�صة اأي مالحظات نهائية
ب�صاأن م�صفوفة التنفيذ وكذلك حتديد م�صئولية
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امل�صتويات االإدارية املختلفة يف تنفيذ امل�صفوفة.
وقد ا�صتعر�س فريق التخطيط اال�صرتاتيجي
خالل الور�صة ما يلي:
•االإط ��ار ال�ع��ام للخطة املمثل (ب��ال��روؤي��ة،
ال��ر��ص��ال��ة ،القيم اجل��وه��ري��ة واالأه ��داف
االإ�صرتاتيجية) ب�صورتها النهائية.
•االأه��داف الفرعية وامل�صاريع وموؤ�صرات
النجاح وامل�صئولني عن التنفيذ قبل وبعد
التعديالت عليها بناء على اال�صتبيانات
ال �ت��ي وزع� ��ت ع �ل��ى ق� �ي ��ادات اجل �ه��از يف
الرئا�صة وال �ف��روع وم��الح�ظ��ات اخلبرية
اال�صت�صارية د/مقبولة حموده.

كما تطرق امل�صاركون اىل ما �صيتم اجنازه من
قبل فريق التخطيط بعد ور�صة العمل وم�صئولية
خمتلف امل�صتويات االإداري ��ة يف اإع��داد اخلطط
الت�صغيلية وتنفيذها.
وخ ��الل امل�ن��اق���ص��ة مل�صفوفة التنفيذ اأق��رتح
امل�صاركون عدد من التعديالت التي مت االتفاق
عليها ب�صورتها النهائية ،على اأن يقوم فريق
التخطيط اال�صرتاتيجي بفرز امل�صاريع واقرتاح
ف��رق العمل اأو اللجان املعنية بتنفيذ امل�صاريع
ورف��ع املقرتحات للجنة الت�صيري لت�صمية روؤ�صاء
الفرق واللجان ثم توزيعها ب�صورتها النهائية على
امل�صوؤولني عن اإعداد اخلطط الت�صغيلية وتنفيذها.
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لألمم المتحدة واإلنتوساي  -فيينا  7 – 5مارس 2013
���ص��ارك اجل��ه��از يف ال� �ن ��دوة ( )22ل��الأمم
املتحدة و(االإنتو�صاي) التي عقدت يف العا�صمة
النم�صاوية فيينا يف الفرتة من  5اإىل 7مار�س
2013م مبركز فيينا ال��دويل ،وك��ان مو�صوع
الندوة (الرقابة املالية واخلدمات اال�صت�صارية
من خالل ن�صاطات االأجهزة العليا للرقابة املالية
العامة واملحا�صبة :املخاطر والفر�س واإمكانيات
م�صاركة املواطنني).
وقد ُنظمت الندوة بالتعاون بني االأمانة العامة
للمنظمة العربية لالأجهزة العليا للرقابة املالية
وامل�ح��ا��ص�ب��ة (االرب��و� �ص��اي) وامل�ن�ظ�م��ة ال��دول�ي��ة
لالأجهزة العليا للرقابة املالية العامة واملحا�صبة
(االإن�ت��و��ص��اي) واإدارة االأمم املتحدة لل�صوؤون
االقت�صادية واالجتماعية.
وت �ط��رق امل���ص��ارك��ون يف ال �ن��دوة للمو�صوعات
الفرعية االآتية:
•املو�صوع الفرعي االأول :الرقابة املالية
واخلدمات اال�صت�صارية من قبل االأجهزة
العليا للرقابة املالية العامة واملحا�صبة:
متطلبات وفر�س الرقابة املالية العامة.
•املو�صوع الفرعي الثاين :املخاطر والفر�س

الكامنة يف ال��رق��اب��ة امل��ال�ي��ة واخل��دم��ات
اال�صت�صارية التي تقدمها االأجهزة العليا
للرقابة املالية العامة واملحا�صبة.
•امل��و� �ص��وع ال �ف��رع��ي ال �ث��ال��ث :ال�ف�ع��ال�ي��ة
وال�صفافية للرقابة امل��ال�ي��ة واخل��دم��ات
اال�صت�صارية من خالل م�صاركة املواطنني.
وقد توىل اجلهاز االأعلى للرقابة املالية العامة
واملحا�صبة بالهند مهام الرئا�صة الفنية للندوة،
حيث اأجنز تلك املهمة بحكمة وامتياز.
�صارك يف الندوة اأكر من  150م�صارك ًا ،من
بينهم اأكر من  40رئي�ص ًا الأجهزة عليا للرقابة
املالية العامة واملحا�صبة من اأكر من  60دولة،
كما ��ص��ارك يف ال �ن��دوة اأي�صا ممثلو املنظمات
الدولية (اإدارة االأمم املتحدة لل�صوؤون االقت�صادية
واالج�ت�م��اع�ي��ة ،وم�ك�ت��ب االأمم امل�ت�ح��دة املعني
باملخدرات واجل��رمي��ة ،وبرنامج االأمم املتحدة
للبيئة ،ومنظمة ال�ت�ع��اون والتنمية يف امل�ي��دان
االقت�صادي ،ووكالة التعاون ال��دويل االأمل��اين)،
وممثلون رفيعو امل�صتوى من االأمم املتحدة :وكيل
االأمني العام لالأمم املتحدة لل�صوؤون االقت�صادية
واالجتماعية ،ومن احلكومة النم�صاوية :رئي�صة

ال��ربمل��ان النم�صاوي وك��ات��ب ال��دول��ة ل��دى وزارة
اخلارجية النم�صاوية.
وق��د ات �ف��ق امل �� �ص��ارك��ون يف ال �ن��دوة يف ال�ي��وم
اخلتامي على عدة ا�صتنتاجات وتو�صيات عالية
امل�صتوى التي عك�صت وخل�صت اأهم املو�صوعات
واالآراء وجماالت اخلربة التي تبادلها امل�صاركون
اأثناء الندوة.
واجل��دي��ر بالذكر اأن ه��ذه ال�ن��دوات تعقد منذ
عام 1971م بالعا�صمة فيينا وب�صورة منتظمة
ك��ل �صنتني وب��دع��م م��ن منظمة االأمم املتحدة
للم�صاركني من االأج�ه��زة العليا للرقابة املالية
العامة م��ن ال��دول النامية واملتقدمة ،وتهدف
هذه الندوات اإىل بناء القدرات املهنية لالأجهزة
العليا للرقابة املالية العامة واملحا�صبة والذي ميثل
الهدف الثاين من اخلطة االإ�صرتاتيجية ملنظمة
االإنتو�صاي ،وذلك من خالل تبادل املعلومات يف
املجاالت الرقابية املطروحة حول ق�صايا الرقابة
املالية العامة.
كما ت�صاهم ندوات االأمم املتحدة  /االإنتو�صاي يف
تطوير االأبحاث ومناهج العمل يف هذه املجاالت.
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الجهاز يشارك في الندوة ال ()22

ضمن نشاط المقابالت السنوية لتطوير أداء الجهاز

تنفيذ (برنامج تدريبي خاص بتدريب مديري العموم برئاسة
الجهاز لتطبيق نظام المقابالت السنوية مع الموظفين)
نظم اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�صبة بالتعاون
مع برنامج احلكم الر�صيد ( )GGCالتابع
للموؤ�ص�صة االأملانية للتعاون ال��دويل ()GIZ
خالل الفرتة  4حتى  9مايو 2013م وعلى
م��دى خم�صة اأي��ام الربنامج التدريبي ملديري
العموم برئا�صة اجلهاز حول كيفية تطبيق نظام
املقابالت ال�صنوية مع املوظفني وال��ذي يعترب

النظام احلديث لتطوير املوارد الب�صرية.
وال��ذي يهدف اىل متكني م��دي��ري العموم من
تطبيق ال�ن�ظ��ام ب�ن��ا ًء على ال��دل�ي��ل االر� �ص��ادي
املعد لها الغر�س من قبل اخلبرية االأ�صا�صية
الدكتورة�/صو�صن الرفاعي.
حيث توىل عملية التدريب فريق املدربني والذين
مت تاأهيلهم يف ال��ربن��ام��ج التدريبي(تدريب

مدربني) ،ومتت عملية التدريب حتت اإ�صراف
الدكتورة�/صو�صن الرفاعي  -اخلبرية اال�صا�صية
يف م�صروع تطبيق النظام باجلهاز ،واال�صتاذ/
ف��ائ��ز ال���ص�ن��وي  -خ�ب��ري م �ه��ارات ال�ت��وا��ص��ل
واالت�صال.
ع �ق��دت ال� � ��دورة يف ق��اع��ة ال �ت��دري��ب مبكتب
ال�( )GIZاملقر الرئي�صي ب�صنعاء.
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أنشطة وفعاليات

اإعداد :جنيب البكري
�صارك ممثل جهازنا يف االجتماع الرابع لفريق
املخطط اال�صرتاتيجي العام للمنظمة العربية
لالأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�صبة،
والذي عُ قد بدولة الكويت خالل الفرتة -26
2013/5/28م ،حيث مت مناق�صة جملة من

املو�صوعات املدرجة على جدول اأعماله والتي
كان من اأهمها :اإعتماد نتائج املهام املكلف
بها اأع�صاء الفريق واالأمانة العامة للمنظمة،
وكذا االإط��الع على املكونات املقرتحة لوثيقة
املخطط اال�صرتاتيجي اجلديد ،والتاأكد من
مدى توافقها مع دليل مبادرة تنمية االنتو�صاي

للتخطيط اال�صرتاتيجي ،كما مت اإعداد م�صودة
املخطط اجلديد وب�صيغته النهائية متهيد ًا
لعر�صه على املجل�س التنفيذي املقرر اإنعقاده
بدولة الكويت خالل �صهر يونيو2013م ،ومن
ثم رفعه اإىل اجلمعية العامة للمنظمة خالل
نف�س الفرتة الإعتماده والبدء بتنفيذه.

الجهاز يشارك في اجتماع لجنة بناء
القدرات المؤسسية  -الكويت
�صارك وفد من جهازنا يف االجتماع ال�صاد�س
ل�ل�ج�ن��ة ب �ن��اء ال� �ق ��درات امل�وؤ��ص���ص�ي��ة وال ��ذي
اإن�ع�ق��د ب��دول��ة ال�ك��وي��ت خ��الل ال �ف��رتة -28
2013/5/30م ،ويف ه��ذا االجتماع مت
مناق�صة جملة من املو�صوعات املدرجة على
جدول اأعماله والتي من اأهمها:
•درا��ص��ة نتائج تنفيذ اجل��زء االأخ��ري من
خطة العمل يف جمال التدريب والبحث
العلمي ل�صنة 2012م.
•نت � ��ائج ما مت تنفي� � � ��ذه من خطة العمل
يف جمال التدري � � � � � ��ب والبحث العلمي
ل�صنة 2013م.
•درا��ص��ة نت� � � � � � ��ائج ور�صة العمل التي
نفذت بدولة الكويت بالتعاون مع جهاز
52
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التدقيق الهولندي.
•حتليل نتائج اللقاءات التي نفذت �صنة
2011م حتى 2012م.
•ت�صمية الفائزين يف امل�صابقة العا�صرة
للبحث العلمي للمنظمة العربية والفائز
ب �ج��ائ��زة اأح �� �ص��ن م �ق��ال ن�صر يف جملة
ال��رق��اب��ة امل��ال�ي��ة منذ ال���دورة العا�صرة
للجمعية العامة.
•درا�� �ص ��ة ن �ت��ائ��ج ف��ري��ق ع �م��ل ال�ب�ي�ئ��ة يف
اجتماعه ال�صاد�س.
•ال�ن�ظ��ر يف �صبل اال��ص�ت�ف��ادة م��ن املبلغ
املخ�ص�س من الهبة املقدمة من ديوان
املحا�صبة الكويتي وديوان املراقبة املالية
االحت ��ادي بجمهورية ال�ع��راق يف جمال

تنمية القدرات املوؤ�ص�صية.
•النظر يف الدرا�صة الفنية واملالية املقدمة
من االأمانة العامة بخ�صو�س تطوير موقع
املنظمة على �صبكة االنرتنت.
•اقرتاح م�صروع برنامج عمل املنظمة يف
جمال التدريب والبحث العلمي لل�صنوات
2014م2016 -م.
•اقرتاح املو�صوعات الفنية التي �صتناق�س
يف ال��دورة الثانية ع�صر للجمعية العامة
للمنظمة وامل��ذك��رة املقدمة م��ن دي��وان
املحا�صبة بدولة الكويت بخ�صو�س عقد
ندوة بد ًال عنها.

أنشطة وفعاليات

الجهاز يشارك في االجتماع الرابع
لفريق المخطط االستراتيجي العام
للمنظمة العربية
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معاييــــــر

قرار مجلس الوزراء رقم ( )119لسنة 2012م

بشأن دليل إجراءات المراجعة الداخلية

أصدر مجلس الــوزراء القرار رقم ( )119لسنة  2012بشأن دليل
إجراءات المراجعة الداخلية بأن على كافة وحدات الخدمة العامة
المشمولة بالقرار الجمهوري رقم ( )5لسنة 2010م بشأن وظيفة
المراجعة الداخلية إتخاذ اإلجراءات الالزمة لوضع دليل إجراءات
المراجعة الداخلية موضع التنفيذ.
ابتداء من
ونظر ًا ألهمية هذا الدليل فإن مجلة الرقابة ستقوم
ً
هذا العدد بنشر محتوياته المكونة من اآلتي-:
المكـــون األول :الجوانب التنظيمية.
المكون الثاني :الجوانب الفنية والمهنية والوظيفية للمراجعة الداخلية.
المكون الثالث :تقييم األداء.
المكـون الرابع :معايير المراجعة الداخلية وقواعد السلوك المهني.
وستنشر المجلة في هذا العدد (المكون األول) وهو كما يلي-:

دليل اإجراءات املراجعة الداخلية
اعتمد من جمل�س الوزراء
بالقرار ( )119لعام 2012م

54

اداء العاملني يف ادارة املراجعة الداخلية والإط��ار املهني والعملي
املكون الأول
لتدريبهم ،وكذا مو�ضوع حوافز العاملني باإدارة املراجعة الداخلية.
|" اجلوانب التنظيمية
 .5عالقة ادارة املراجعة الداخلية بالتق�ضيمات التنظيمية الأخ��رى
لوظيفة املراجعة الداخلية |
داخل وحدة اخلدمة العامة.
يت�ضمن هذا اجلزء املو�ضوعات التالية:
 .6عالقة ادارة املراجعة الداخلية باملراجعني اخلارجيني.
 .1مفهوم املراجعة الداخلية واأهدافها ،ومهامها واخت�ضا�ضاتها.
 .2موقع ادارة املراجعة الداخلية يف الهيكل التنظيمي لوحدة اخلدمة العامة .7 .عالقة اإدارة املراجعة الداخلية مع جهات الفح�س الأخرى.
 .8املراجعة الداخلية يف ظل قانون ال�ضلطة املحلية.
 .3الهيكل التنظيمي لإدارة املراجعة الداخلية.
 .4ادارة املوارد الب�ضرية لإدارة املراجعة الداخلية  :التخطيط للموارد  .9حمددات النظام الداري لوظيفة املراجعة الداخلية.
الب�ضرية واأه��داف��ه واأ�ض�س وق��واع��د التخطيط ومراحله ،وتقييم  .10مناذج ا�ضرت�ضادية للتو�ضيف الوظيفي.
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منظمات وأجهزة رقابية

مكتب
المراجع العام
الباكستاني
عر�س:حممد �سفيــان عبده
اإ�سراق علي االرياين
االإدارة العامة للتع� � � ��اون الفن� ��ي

مكتب امل��راج��ع ال �ع��ام الباك�ستاين هو
املوؤ�س�سة الرئي�سية يف البالد التي يق�سي
بها الد�ستور لدعم الرقابة وا�ستخدام
امل ��وارد املالية العامة ويعمل م��ن اأج��ل
�سمان امل�ساءلة العامة وال�سفافية املالية
يف املعامالت احلكومية واالن�سباط املايل
والرقابة الداخلية يف االإدارات التنفيذية

78
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للحد من اإمكانية الغ�ش واالحتيال.
ويتم تعيني امل��راج��ع العام الباك�ستاين
مبوجب املادة ( )168من د�ستور البالد
حيث اأن واليته متكنه من تعزيز الرقابة
الت�سريعية من خالل توفري تقييم م�ستقل
ومو�سوعي لعملية احلكم على امل�ستويني
االحتادي واملحلي.

منظمات وأجهزة رقابية
80

اأو املمنوحة امتياز ًا ال�ستغالل مورد من
موارد الرثوة الطبيعية فيها.
الموارد البشرية
وأنشطة بناء القدرات
تطورت اخلربات املهنية يف التدقيق على مر
ال�سنني يف مكتب املراجع العام الباك�ستاين وفقا
ملعايري املراجعة املقبولة واأف�سل املمار�سات
الدولية املعتمدة من قبل االإنتو�ساي.
كما مت تعيني عدد من املراجعني املهنيني من
خمتلف املجاالت و لديه عدد كبري من االأع�ساء
املتخ�س�سني يف خمتلف املجاالت مبا يف ذلك
 244درجة ماج�ستري يف التخ�س�سات ذات
ال�سلة ,مثل املحا�سبة ,االإدارة العامة واملالية,
وعلوم احلا�سوب من خمتلف اجلامعات يف
الواليات املتحدة االأمريكية ,واململكة املتحدة,
وهولندا ,اأ�سرتاليا وال�سويد .
ب��االإ��س��اف��ة اإىل اأن املكتب يعد واح���د ًا من
ال��دواوي��ن ال��رائ��دة يف توفري فر�ش التدريب
وور� ��ش العمل وال �ن��دوات وب��رام��ج التدريب
للعاملني يف االأجهزة العليا للرقابة ,وخالل
ال�سنوات ال� �  25املا�سية ,تلقى اأك��رث من
 250م�ساركا من اأكرث من  32بلدا التدريب
ال��الزم يف اإط��ار خمتلف ال��ربام��ج التدريبية
التي يقدمها مكتب املراجع العام الباك�ستاين .
وق��د اأ�سهم املكتب وب�سكل اأك��رث حت��دي��د ًا يف
ت��دري��ب ورف��ع ال �ق��درات لعدد م��ن املراجعني
واملدققني يف خمتلف جماالت العمل الرقابي
واالإداري يف :
مراجعة االأداء ومراجعة امل�ساريع والربامج .
تقييم اأداء ال�سركات اململوكة للدولة .
تعزيز امل�ه��ارات ال��الزم��ة للعاملني يف جمال
مراجعة احل�سابات والبعثات اخلارجية .
مراجعة وتدقيق البيانات الكرتوني ًا .E.D.P
ب��رام��ج ال��زم��االت يف مكتب امل��راج��ع ال�ع��ام
الـعـدد |  | 32 - 31مـار�س-يونيو 2013م

االأمريكي .
ب��رام��ج ال��زم��االت يف مكتب امل��راج��ع ال�ع��ام
الكندي (هيئة امل��راج�ع��ة ال�ساملة الكندية
 )CCAFوم�ك�ت��ب ال�ت��دق�ي��ق ال��وط�ن��ي يف
اململكة املتحدة  NAOومكتب املراجعة
الوطني ال�سيني والبنك ال��دويل و�سندوق
النقد الدويل .
تطوير قدرات املراجعني يف برامج ال�سهادات
املهنية والدكتوراه .
امل�ساركة يف ب��رام��ج ال�ت��دري��ب التي تنظمها
االنتو�ساي. I.D.I ,ASOSAI , ECOSAI
أنشطة المكتب في
المنظمات الدولية
واإلقليمية
يف نطاق ال�سيا�سة التي يعتمدها مكتب املراجع
العام الباك�ستاين لتنمية قدراته وتكري�ش دوره
على كل امل�ستويات واإميانا منه باأهمية التعاون
الدويل يف جمال الرقابة املالية ,مكتب املراجع
العام ع�سوا يف املنظمات االآتية-:
املنظمة الدولية لالأجهزة العليا للرقابة املالية
واملحا�سبة (. )INTOSAI
املنظمة االأ�سيوية لالأجهزة العليا للرقابة
املالية واملحا�سبة (. )ASOSAI
منظمة التعاون االقت�سادي الأجهزة الرقابة
العليا (. )ECOSAI
جم�م��وع��ة ال �ع �م��ل ل�ف��ري��ق اخل� ��رباء ال�ع��ام��ل

امل �ع �ن��ي ب��امل �ع��اي��ري ال ��دول� �ي ��ة ل�ل�م�ح��ا��س�ب��ة
واالإبالغ(.)ISAR
التجمع ال��دويل ل� �الإدارة املالية احلكومية.
()ICGFM
كما �ساهم املكتب يف خدمة جمل�ش مراجعي
احل�سابات اخل��ارج�ي��ني ل �الأمم املتحدة من
 1961وحتي .1976
كما اأن��ه حتمل م�سئولية امل��راج��ع اخلارجي
للجنة التح�سريية ملنظمة حظر االأ�سلحة
الكيميائية ل�ع��دة اأع� ��وام ...و يف منا�سبات
خمتلفة ق��ام املكتب اأي���س��ا ,مبهمة امل��راج��ع
اخلارجي للمنظمات االإقليمية مثل منظمة
امل��وؤمت��ر االإ� �س��الم��ي ,ج ��دة ,راب �ط��ة جنوب
اآ�سيا للتعاون االإقليمي ,ومنظمة التن�سيق
االقت�سادي ,ومنظمة االأمم املتحدة للتنمية
ال�سناعية لفرتة ثالث اأعوام.
ع��الوة على ذل��ك ,يحتفظ ال��دي��وان ب�سالت
وثيقة مع االأجهزة الرقابية االأخرى يف جميع
ق��ارات العامل ب�سفة عامة ويف اأ�سيا ب�سفة
خا�سة.

المراجع العام الباكستاني في سطور
ال�سيد /حممد رنا بوالند رئي�ش مكتب املراجع العام يف باك�ستان عُ ني يف اأغ�سط�ش 2011م وملدة
اأربع �سنوات ,بداأ ال�سيد رنا حياته املهنية عام 1976م يف التدقيق ومراجعة احل�سابات وتقييم
االأداء يف العديد من الوزارات واملرافق احلكومية .
ي�سهم ب�سكل فعال يف خدمة احتياجات الربملان واللجان العامة حيث اأ�سبح مكتب الراجع العام
الباك�ستاين منوذج ي�سيف قيمة اإىل املوارد الوطنية و يحتذي به بني اأو�ساط اأجهزة الرقابة يف
العامل .
كرئي�ش ملكتب املراجع العام الباك�ستاين ,يلتزم ال�سيد /رنا باملعايري الدولية واملبادئ العامة
للمراجعة املو�سوعية والنزاهة واجلودة وال�سرية والكفاءة وال�سراكة املهنية وال�سلوك.

رواد
وأوائــــــلالعام الباكستاني
مكتب المراجع

من قيــــادات الجهــاز
دكتور/
عبد اهلل عبداهلل السنفي
اإلسم :الدكتور  /عبد اهلل عبداهلل السنفي.
محل وتاريخ الميالد :من مواليد صنعاء ،عام 1950م
الحالة االجتماعية :متزوج وأب ألربعة أبناء
المؤهالت العلمية:

 بكالوريو�ش علوم اإداري��ة كلية االدارة واالقت�ساد – جامعة بغداد – جمهوريةالعراق1974م.
 ماج�ستري يف العلوم االدارية – فرن�سا 1980م. ماج�ستري اإدارة اأعمال – جامعة املن�سورة – جمهورية م�سر العربية 1987م. دكتوراه اإدارة اأعمال – جامعة اأ�سيوط – جمهورية م�سر العربية 1993م. اأ�ستاذ م�سارك – اإدارة اأعمال – جامعة �سنعاء – اجلمهورية اليمنية 1998م. بروفي�سور – اإدارة اأعمال – جامعة �سنعاء – اجلمهورية اليمنية 2008م.الخبرة االكاديمية:

الخبرة الوظيفية:
• عمل معيد ًا ,مدر�س ًا م�ساعد ًا ,اأ�ستاذ م�ساعد ,اأ�ستاذ م�سارك بكلية التجارة
اأحد موؤ�س�سي اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة 1974م.
– جامعة �سنعاء واجلامعات اليمنية االأخرى واملعهد الوطني للعلوم االدارية.
للفرتة1977-1974م.
واملحا�سبة
للرقابة
مدير عام الرقابة على وحدات القطاع العام يف اجلهاز املركزي
• اال�سراف وامل�ساركة يف العديد من الر�سائل اجلامعية يف اجلامعات اليمنية.
خبري يف وزارة اخلدمة املدنية واال�سالح االداري للفرتة 1987-1980م.
• ا�ستاذ االإدارة املالية املتقدمة يف االكادميية العربية للعلوم املالية وامل�سرفية.
ع�سو يف جمل�ش كلية التجارة واالقت�ساد – جامعة �سنعاء – للفرتة 1998 1996-م.
• امل�ساركة يف العديد من املوؤمترات املهنية والعلمية والندوات وور�ش العمل
نائب عميد كلية التجارة واالقت�ساد – جامعة �سنعاء – للفرتة 1998-1997م.
داخل وخارج اجلمهورية اليمنية.
ع�سو جمل�ش �سوؤون الطالب – جامعة �سنعاء – للفرتة 2001-1997م.
• ع�سو اللجنة العلمية يف كلية التجارة واالقت�ساد – جامعة �سنعاء.
عميد كلية التجارة واالقت�ساد – فرع َخمِ ر – جامعة �سنعاء – للفرتة 2001 – 1997م.
• رئي�ش اللجنة العلمية يف كلية التجارة واالقت�ساد – جامعة �سنعاء.
وكيل اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة للقطاع االقت�سادي للفرتة 2003-2001م.
رئي�ش اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة مبوجب قرار رئي�ش اجلمهورية رقم( )13ل�سنة2003م االنتاج العلمي:
بتاريخ 2003/7/6م وحتى 2013/5/6م.
اأ�سدر العديد من الدرا�سات والكتب والبحوث العلمية يف جمال اإدارة االعمال,
النائب الثاين لرئي�ش املجل�ش التنفيذي للمجموعة العربية لالأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة اأهمها:
منذ 2004م وحتى 2007م.
• اأ�سا�سيات اإدارة امل�سارف 1995م.
2010-2007م.
واملحا�سبة
املالية
للرقابة
العليا
أجهزة
ال
ل
العربية
رئي�ش املجل�ش التنفيذي للمجموعة
• اأ�سا�سيات االدارة املالية 1995م.
النائب االأول لرئي�ش املجل�ش التنفيذي للمنظمة العربية ل�الأج�ه��زة العليا للرقابة املالية • اإدارة االنتاج والعمليات 1996م.
واملحا�سبة2013-2010م.
• اأ�سا�سيات اإدارة االعمال 2000-1990م.
ؤمترات
و
امل
من
العديد
يف
واملحا�سبة
املالية
للرقابة
العليا
أجهزة
ال
م ّثل اليمن واملنظمة العربية ل
• اأ�سا�سيات العلوم ال�سلوكية 2001م.
والندوات واللقاءات الدولية واالأقليمية.
• تخطيط ورقابة االنتاج والعمليات 2008م.
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أظـــــواء

اإلدارة العامة للعالقات العامة

أنشئت اإلدارة العامة للعالقات العامة بموجب قرار رئيس الجهاز رقم  17لسنة
2002م حيث نصت المادة األولى على أن ( :تنشئ بمقتضى هذا القرار إدارة عامة
تسمى اإلدارة العامة للعالقات العامة تتبع رئيس الجهاز وتخضع إلشرافه.
اإعداد /خالد علي زهرة

املدير العام

82

كما ن�ست امل��ادة الثانية على( :ي��راأ���ش االإدارة
العامة للعالقات العامة ع�سو فني بدرجة مدير
ع��ام ي�ت��وىل م�سئولية االإ���س��راف امل�ب��ا��س��ر على
اأعمالها واأعمال االإدارات املتفرعة منها ويكون
م�سئو ًال اأم��ام رئي�ش اجلهاز ويعمل حتت اإدارت��ه
واإ� �س��راف��ه) ,ومب��وج��ب ذل��ك ��س��در ق��رار رئي�ش
اجلهاز بتعيني االأخ  /خالد علي زهرة مدير عام
للعالقات العامة .
وت�سمنت امل��ادة الثالثة اأه��داف االإدارة العامة
للعالقات العامة وهي :
•االإ�سهام يف حتقيق اأه��داف اجلهاز وتنفيذ
�سيا�ساته وبراجمه.
•تعزيز ع��الق��ات التن�سيق وال�ت�ع��اون الفني
وامل�ه�ن��ي وال��رق��اب��ي ب��ني اجل �ه��از وخمتلف
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ال�سلطات وال�ه�ي�ئ��ات وامل�ن�ظ�م��ات املحلية
بالدولة.
•القيام بدور اإعالمي علمي ومهني ورقابي
لن�سر ر�سالة اجلهاز وفعالياته يف تطوير
املهنة وخمرجاته الرقابية .
كما ت�سمنت املادة الرابعة مهام واخت�سا�سات
االإدارة العامة للعالقات العامة وهي:
•ال�ت��وا��س��ل ودرا� �س��ة االجت��اه��ات الرئي�سية
مل���س�ت��وى ع��الق��ات ال �ت �ع��اون ب��ني اجل �ه��از
وال�سلطات العليا (جمل�ش النواب  ,جمل�ش
ال ��وزراء  ,جمل�ش ال�سورى) وب��ني اجلهات
اخلا�سعة للرقابة والعمل على تعزيزها
وتو�سيعها وتنميتها واإع� ��داد املقرتحات
ال��الزم��ة ب�ساأن االأ�ساليب التي تعزز تلك

العالقات.
•االإع � � ��داد وال �ت �ح �� �س��ري ل�ع�ق��د امل� �وؤمت ��رات
والندوات واالجتماعات التي تعدها وتعقدها
الهيئات واملنظمات املهنية املحلية ذات
ال�سلة بن�ساط اجلهاز واتخاذ االإج��راءات
والرتتيبات الالزمة جلميع اأن�سطة وفعاليات
اجلهاز.
•ر�سد وحتليل ومتابعة ما ي�سدر عن جمل�ش
النواب من قرارات وتو�سيات تتعلق ب�سورة
مبا�سرة بعمل اجلهاز.
•التوا�سل مع جمل�ش النواب وم��ده بتقارير
اجلهاز املختلفة عن ان�سطته وكذا التقارير
وال�ب�ي��ان��ات الرقابية ال�ت��ي يطلبها ور�سد
وحتليل موقف املجل�ش منها.
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•العمل على اإيجاد قناة اإت�سال وتعاون مع
جمل�ش ال���س��ورى وت�ع��زي��ز ع��الق��ة التعاون
معه ومتابعة ور�سد ما يطرحه املجل�ش من
ق�سايا وما يناق�سه من اأوراق عمل تت�سل
ب�سكل مبا�سر وغري مبا�سر بالعمل الرقابي
ب�ستى جماالته مبا ميكن من االإ�ستفادة منها
باإ�ستم� � � � ��رار .
•متابعة احل�سول على ن�سخ من كافة القرارات
واالأوراق املهنية التي تطرح وت�سدر عن
جمل�سي النواب وال�سورى وال�سلطات العليا
واجلهات املخت�سة وتوثيقها.
•متابعة تنفيذ تو�سيات وق��رارات املوؤمترات
وال� �ل� �ق ��اءات وال � �ن� ��دوات ال� ��� �س ��ادرة عن
اجتماعات الهيئات واملنظمات املهنية التي
يكون اجلهاز ع�سو ًا م�سارك ًا ممث ًال فيها .
•ا�ستقبال الوفود والبعثات واخلرباء القادمني
ملهام تخ�ش اجلهاز ون�ساطاته وفعالياته
واإع� � ��داد ب��رام��ج ل��زي��ارات �ه��م واإق��ام �ت �ه��م
وت�سهيل مهامهم والقيام باأعمال الرتجمة
يف مقابالتهم عند االحتياج بالتن�سيق مع
االإدارات العامة املخت�سة .
•ترتيب مقابالت م�سئويل اجلهاز وقياداته
مع ممثلي ال�سلطات واجلهات واملنظمات
املحلية املخت�سة بالتن�سيق مع اجلهات ذات
العالقة داخلي ًا.
•متثيل اجلهاز يف ح�سور فعاليات املوؤمترات
واللقاءات الداخلية واملحلية ح�سب االأحوال
(عندما يكون التمثيل مب�ستوى اإدارة عامة).
•مرافقة وف��ود اجلهاز املمثلة يف امل�ستويات
ال �ق �ي��ادي��ة حل���س��ور ف�ع��ال�ي��ات امل� �وؤمت ��رات
واللقاءات املحلية بالدولة .
•ات�خ��اذ الرتتيبات ال��الزم��ة وجتهيز وثائق
ال���س�ف��رل�ل��وف��ود امل� �غ ��ادرة م��ن اجل�م�ه��وري��ة
وت�سهيل مهمة مغادرتهم وتوفري الوثائق
واملعلومات عن مو�سوعات التمثيل وامل�ساركة
مبا ي�سهل القيام مبهامهم .
•ا�ستقبال الوفود العائدة من اخلارج وتوديع الوفود
املغادرة بالتن�سيق مع االإدارة العامة املخت�سة .

•اإع��داد التقارير التقييمية عن م�ساركات
اجلهاز املحلية بالدولة.
•اإع��داد التقارير الالزمة عن وقائع اإقامة
وحت��رك��ات ال��وف��ود ال��زائ��رة واخل� ��رباء يف
اجل �م �ه��وري��ة اإىل ق �ي��ادة اجل �ه��از ووزارة
اخلارجية .
•االإ�سهام يف متابعة احل�سول على املطبوعات
املحلية ذات ال�سلة بن�ساط اجلهاز وتوثيقها
والتعريف بها .
•االإ�سراف على �سئون الفعاليات واملوؤمترات
والندوات واللقاءات امل�ست�سافة يف قاعات
اجلهاز .
•ممار�سة مهام اإدارة جملة الوعي الرقابي
بهدف التعريف بن�ساط اجلهاز ور�سالته
وفعالياته وفيما يخ�ش دوره يف تطوير
املهنة والنظم املالية واالإداري��ة واملحا�سبية
والقانونية يف ال��دول��ة وفعاليته يف تنمية
امل� �ه ��ارات االإداري� � ��ة وم���س�ت�ج��دات املهنة
وتطوراتها عاملي ًا ون�سر خمرجاته الرقابية
بالتن�سيق مع هيئة حتريرها وفق القرارات
الناظمة .
•اإ�سدار املطبوعات املتعلقة مبهام اجلهاز
ون�ساطاته الرقابية واالإدارية
•ال�ق�ي��ام ب��واج��ب االت �� �س��ال والتن�سيق مع
اجل �ه��ات االإع��الم �ي��ة املحلية واخل��ارج�ي��ة
املتخ�س�سة ومدها باملعلومات واملقاالت
واالأخ�ب��ار وال��درا��س��ات وم�ستجدات النظم
املهنية لن�سرها بهدف اإب��راز مهام اجلهاز
ون�ساطاته بالتن�سيق م��ع االإدارة العامة وت�سمنت املادة اخلام�سة تنظيم االإدارة العامة
للبحوث .
للعالقات العامة وتكويناتها كما يلي :
•الرتتيب واتخاذ التدابري الالزمة مع و�سائل
•املدير العام
االإعالم الر�سمية املقروؤة وامل�سموعة واملرئية
•نائب املدير العام
فيما يخ�ش ل �ق��اءات وم�ق��اب��الت م�سئويل
اجلهاز .
•اإدارة العالقات الداخلية
•تغطية الفعاليات واملوؤمترات التي يتبناها اأو
•اإدارة العالقات اخلارجية
ي�ست�سيفها اجلهاز ويعقدها يف مقره .
•اإدارة االإعالم الرقابي
•متابعة وحتليل ما ين�سر اأو يذاع عن اجلهاز
يف و�سائل االإعالم املحلية واخلارجية وعن
•ق�سم ال�سكرتارية واالأر�سيف.

كل ما يتعلق مبهنة املراجعة والرد اأو اإبراز
ن�سر املفيد منها .
•اإع ��داد ب��رام��ج عمل االإدارة ال�سنوية وفق
خطة وبرامج عمل اجلهاز ال�سنوية .
•اإعداد اخلطة ال�سنوية باالحتياجات الالزمة
من املوارد الب�سرية واملادية الالزمة لتنفيذ
مهامها .
•اإع � ��داد ال �ت �ق��اري��ر ال ��الزم ��ة ع �ن��د الطلب
�سهري ًا ودوري ًا و�سنوي ًا عن مهام واإجنازات
وف�ع��ال�ي��ات االإدارة ع��ن م�ستوى تنفيذها
خلططها وبراجمها اإىل رئي�ش اجلهاز .
•االإ�سهام يف اإعداد الدرا�سات والبحوث ذات
ال�سلة بالن�ساط الرقابي واملهني .
•االلتزام بتطبيق املبادئ واالأ�س�ش املقررة
يف التنظيم واالإدارة ومنهاج عمل اجلهاز
ونظمه الداخلية .
•تقدمي العون ال��الزم ح�سب اخت�سا�ساتها
اإىل جميع امل�ستويات التنظيمية للجهاز
وفروعه .
•القيام ب�اأي��ة مهام توكل اإليها م��ن رئي�ش
اجلهاز .
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كتاب في سطور

المحاسبة البيئية
ا�سم الكتاب :املحا�سبة البيئية .
ا�سم املوؤلف :د/حممد عبا�س بدوي.
ا�ــســم دار الــنــ�ــســر :املــكــتــب اجلــامــعــي احلــديــث
االإ�سكندرية 2012م

نبذة عن الكتاب:

84

اهتمت املحا�سبة خ��الل ف��رتة الع�سرينات مبفهوم
امللكية ارتباط ًا باالإيديولوجية االإدارية التي �سيطرت
خالل تلك الفرتة ,والتي تقوم على اأن املعيار االأ�سا�سي
الأداء امل�سروع هو كفاءته االقت�سادية التي تتبلور يف
تعظيم امل�سلحة الذاتية للمالك باعتبارها امل�سئولية
االأولية لالإدارة وقد ترتب على هذه االإيدلوجية تركيز
اهتمام املحا�سبة على نتائج القيا�ش واالت�سال التي
حتقق م�سالح امل��الك ,واأهملت اأي نتائج اأخ��رى ال
تدخل يف دائرة تلك امل�سالح ويف مرحلة التطور التي
�ساحبت ظاهرة الركود االقت�سادي حتول اهتمام
املحا�سبة اإىل مفهوم الوحدة املحا�سبية مت�سي ًا مع
حتول االإيديولوجية االإدارية التي اعتربت املالك اأحد
اأ�سحاب امل�سالح يف امل�سروع ,ومن ثم فاإن م�سئولية
االإدارة هي حتقيق ال�ت��وازن بني حقوق والتزامات
اأ�سحاب امل�سالح املختلفة اأكرث من م�سئوليتها عن
ال�سعي اإىل زيادة ثروة مالك امل�سروع.
ومنذ ظهور مفهوم الوحدة املحا�سبية اأهتم الفكر
املحا�سبي بامل�سئولية البيئية واالجتماعية للم�سروع,
وتزايد هذا االهتمام بنمو حجم امل�سروعات وبقبول
الفكرة التي ت�ن��ادي ب�سرورة تقييم امل�سروع على
اأ�سا�ش م�ساهماته يف تدفق خمرجاته خالل املجتمع,
اإال اأن التطبيق املحا�سبي مازال يقوم على افرتا�ش
ه��ام و�سمني يف نف�ش الوقت وه��و اأن امل�سروع غري
م�سئول بيئي ًا واجتماعي ًا حتى ولو كان هذا امل�سروع
مملوك ًا للدولة.
وت�ع�ت��رب امل�ح��ا��س�ب��ة ال�ب�ي�ئ��ة اأداة مت��د امل�ستفيدين
باملعلومات املحا�سبية ومتخذي ال�ق��رار مبعلومات
التكاليف املتعلقة بالنواحي البيئية الإعطاء �سورة
كاملة عن اأداء املن�ساأة ,بحيث ي�سم بيانات تتعلق
باالأداء البيئي اإىل جانب البيانات واملعلومات املتعلقة
بالنواحي املالية.
ً
ويت�سح ه��ذا جليا م��ن نتائج العمليات املحا�سبية
املختلفة يف امل�سروعات على اختالف اأنواعها ,والتي
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نائب مدير عام البحوث وفح�ش اللوائح

تهتم اأ�سا�س ًا يف النهاية بقيا�ش ربحية امل�سروع وعر�ش
م��وارده االقت�سادية املتاحة والتي عادة ما تقت�سر
على امل��وارد اململوكة له وما يقابلها من هيكل مايل
بحيث تعك�ش يف النهاية حقوق املالك وما يطراأ عليها
من تغريات على مدار الفرتات املحا�سبية املختلفة
,ومل تلق االأن�سطة البيئية واالجتماعية االهتمام
الكايف الإر�ساء اأ�س�ش لقيا�سها والتقرير عنها يكون
لها نف�ش القبول العام الذي تلقاه اأ�س�ش قيا�ش وعر�ش
االأن�سطة املالية واالإدارية.
وعلى ذلك فاإن هذا الكتاب يهدف اإىل درا�سة ما ميكن
اأن توؤديه املحا�سبة يف جمال امل�ساكل اخلا�سة بقيا�ش
وعر�ش تاأثريات العمليات البيئية واالجتماعية التي
تدور يف نطاق هذا املجال ومن منطلق الت�سليم باأن
امل�سروع ال ميكنه جتاهل م�سئولية البيئية واالجتماعية
,فيمكن القول باأن الهدف النهائي لهذا الكتاب هو
ال�سعي اإىل التو�سل اإىل االإجابة عن االأ�سئلة االآتية-:
ال�سوؤال االأول :كيف ميكن قيا�ش االإ�سهامات البيئية
واالجتماعية للم�سروع؟
ال���س�وؤال ال�ث��اين :كيف ميكن اإع ��داد التقارير التي
تف�سح عن االأداء البيئي واالجتماعي للم�سروع؟
ال�سوؤال الثالث :كيف مت تطبيق ما ت�سفر عنه االإجابة
عن ال�سوؤالني ال�سابقني علمي ًا؟
ويت�سمن هذا الكتاب ثالثة اأبواب رئي�سة تنق�سم يف
جمموعها اإىل ت�سعة ف�سول ,ويعر�ش الباب االأول
ال��ذي ي�ستمل على الف�سول االأوىل والثاين والثالث
والرابع لدرا�سة حتليلية ملوقف املحا�سبة يف امل�سئولية
البيئية واالجتماعية للم�سروع.

كما ا�ستمل ه��ذا الباب على مناق�سة حتليلية الأهم
االفرتا�سات املحا�سبية التي تتحقق يف ظلها االأهداف
الوظيفية للمحا�سبة بغية الو�سول اإىل القيود التي تنبع
من هذه االفرتا�سات حيال اإمكانية قيا�ش امل�سئولية
البيئية واالجتماعية للم�سروع والتقرير عنها وكذلك
التعرف على املحاوالت التي بذلت يف جمال قيا�ش
وعر�ش امل�سئولية البيئية واالجتماعية للم�سروع وقد
بني الكتاب ما و�سلت اإليه هذه املحاوالت من نتائج
يف هذا املجال متهيد ًا الإر�ساء املزيد من االأ�س�ش التي
تكفل قيا�ش امل�سئولية البيئية واالجتماعية والتقرير
عن نتائج هذا القيا�ش.
بينما الباب الثاين ال��ذي يتكون من ثالثة ف�سول
من الف�سل اخلام�ش وحتى الف�سل ال�سابع فقد مت
تخ�سي�سه لتقدمي منوذج للمحا�سبة عن امل�سئولية
البيئية واالجتماعية للم�سروع ,حيث مت مناق�سة
املداخل املختلفة لقيا�ش العمليات املرتبطة بامل�سئولية
البيئية واالج�ت�م��اع�ي��ة ل�ل�م���س��روع ت��و� �س � ًال الأ��س����ش
قيا�ش تلك العمليات ,كما مت االنتقال اإىل مناق�سة
االعتبارات التي يجب مراعاتها للتقرير عن نتائج
قيا�ش العمليات ذات امل�سمون البيئي واالجتماعي,
وقد مت تقدمي جمموعة من النماذج للتقارير التي
ميكن اأن تعر�ش املعلومات املتعلقة بتلك العمليات
,وقد بينا يف �سياق تقدمينا لهذه النماذج ما تنطوي
عليه التقارير والقوائم املالية التقليدية من م�سدر يف
جمال تقييم االأداء ال�سامل للم�سروع .
اأما الباب الثالث واالأخري والذي ي�ستمل على الف�سلني
الثامن والتا�سع ,فقد خ�س�ش لدرا�سة حالة عملية
م�ستهدف ًا بذلك م�ساعدة القارئ على تطبيق النموذج
ال��ذي مت مناق�سته يف ال �ب��اب ال �ث��اين لن�سعه على
الطريق الذي ميكنه من تطبيقه عملي ًا اإذا ما اقت�ست
الظروف ذلك.
واجلدير باالإ�سارة اإىل اأن ما مييز هذا الكتاب هو
عر�سه للمادة العملية يف ي�سر و�سهولة مع احل�سر
على توثيق امل�سادر العلمية التي مت الرجوع اإليها
�سوا ًء كانت باللغة العربية اأو االإجنليزية اأو املواقع
االلكرتونية نهاية كل ف�سل اأو باب.
تتوفر ن�سخة من الكتاب لدى مكتبة اجلهاز ملن يرغب
يف احل�سول على املزيد من املعلومات .

المكتبة
جديد
الجودة  -مدخل تحليلي
محاسبة

اإعداد /نا�سر جملي

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

�سنة الن�سر

عنوان املرجع

حممد احمد حممد ع�سام

2012م

ال�سبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الف�ساد

UNDP

2011م

ادماج مكافحة الف�ساد يف التنمية (مذكرة تطبيقية حول مكافحة الف�ساد)

UNDP

2008م

جمموعة قوانني هيئة مكافحة الف�ساد يف املنظمة العربية االأردن  -اجلزائر  -الكويت
 -تون�ش  -ال�سعودية  -اليمن  -العراق  -فل�سطني  -املغرب.

UNDP

(د.ت)

املوؤمتر الرابع لل�سبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الف�ساد (التوفيق بني الواقع
واملاأمول يف جمال مكافحة الف�ساد :نحو املزيد من االبتكار والتمويل)

ال�سبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة
الف�ساد  -لبنان

2013م

اال�سرتاتيجية الوطنية حلماية النزاهة ومكافحة الف�ساد

الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد  -ال�سعودية

1428ه�

�سوابط االإقرار بالذمة املالية

الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد  -ال�سعودية

1433ه�

���������

2013م

UNDP

(د.ت)

عبدال�سمد عبداجلليل احليدري

2013

ر�سالة ماج�ستري بعنوان  :اأثر �سيا�سة تقييم املوظف يف حت�سني م�ستوى االأداء درا�سة
حالة على االأمانة العامة لرئا�سة اجلمهورية

م� � � ��زروع يف القل� � � ��وب منقو�ش يف ذاكرة البالد
(اأربعينية املرحوم عبداهلل حممد اأنعم ال�سرعبي)
جمموعة قوانني هيئات مكافحة الف�ساد يف املنطقة العربية (االردن ,اجلزائر ,الكويت,
تون�ش ,ال�سعودية ,اليمن ,العراق ,فل�سطني ,املغربة)
ر�سالة ماج�ستري بعنوان( :مدى ا�ستجابة اجلهات اخلا�سعة لرقابة اجلهاز املركزي
للرقابة واملحا�سبة يف اجلمهورية اليمنية للتو�سيات الواردة بتقاريره الرقابية)
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اع� � � � ��داد  /نبيل عبدال�سالم قمحان
ادارة ال�سناعة  -القطاع االقت�سادي

أقوال

كلمات متقاطعة

قال اأحد ال�ساحلني :
•عجبت ملن ُبلي بال�سر ,كيف يذهل عنه اأن يقول:
(اأين م�سني ال�سر واأن��ت اأرح��م الراحمني),
واهلل تعاىل يقول بعدها( :فا�ستجبنا له فك�سفنا
ما به من �سر).
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كالم جميل ....
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8

•وعجبت ملن خاف �سيئ ًا  ,كيف يذهل عنه اأن
يقول ( :ح�سبنا اهلل ونعم الوكيل)  ,واهلل تعاىل
يقول بعدها ( :فانقلبوا بنعمة من اهلل وف�سل
مل مي�س�سهم �سوء).

•وعجبت ملن اأنعم اهلل عليه بنعمة خاف زوالها,
كيف يذهل عنه اأن ي�ق��ول( :ول��وال اإذ دخلت
جنتك قلت ما �ساء اهلل ال قوة اإال باهلل).

م

خ

�ش

�ش

ا

ل

ا

ه

ل

ا

ك

2

•وعجبت ملن بلي بالغم  ,كيف يذهل عنه اأن
ي�ق��ول ( :ال اإل��ه اإال اأن��ت �سبحانك اإين كنت
م��ن ال �ظ��امل��ني)  ,واهلل ت�ع��اىل ي�ق��ول بعدها:
(فا�ستجبنا له وجنيناه من الغم وكذلك ننجي
املوؤمنني).

•وعجبت ملن كوبد يف اأمر  ,كيف يذهل عنه اأن
يقول (:واأفو�ش اأمري اإىل اهلل اإن اهلل ب�سري
بالعباد) ,واهلل تعاىل يقول بعدها ( :فوقاه اهلل
�سيئات ما مكروا).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

12

الو�سادة حتمل راأ���ش الغني والفقري ,وال�سغري والكبري,
واحل��ار���ش واالأم ��ري ,لكن ال ينام عليها بعمق اال مرتاح
ال�سمري.
قمة ال�سرب اأن ت�سكت ويف قلبك جرح يتكلم ,وقمة القوة اأن
تبت�سم ويف عينك األف دمعة,
هل كان الع�سفور يبني بيت ٌا لو مل يكن ميلك ثقة باهلل ....
واحد فاأنت كالذي ا ْأحرق
اإذاآ كرهت الدَنياآ ْ
ب�سبب �سخ�ش ٍ
بيت من اأجل ح�سره .....

 .1ال�سجل الرئي�سي يف احل�سابات.
 .2دفرت (م) – ابن امللك.
 .3من الفواكه – نطلب (م).
 .4انهاء – للنفي – زهور (م).
 .5من احليوانات – حيوان (م) – خوف (م).
 .6اله  -حرف ن�سب – اقرب (م).
 .7ال� �ظ ��اه ��رة ال �ط �ب �ي �ع �ي��ة ال� �ت ��ي ت��رى
كم�سطحات املاء تل�سق باالأر�ش (م)
– يتنقلون لبلد اخر بغر�ش التنزه(م).
 .8فكة ال��دوالر االمريكي  -هي عا�سمة
والية جورجيا االأمريكية (م).
 .9تقال لالعتذار – ما تخرجه النحلة
من بطونها .
 .10حواجز (م) – يف ج�سم االن�سان
– �سعوب وقبائل.
 .11لقب ال��ر��س��ول حممد (���ش) قبل
نزول الوحي (م).
 .12قبل عملية ال�سرف  -للتعريف.

 .1من ا�سماء اهلل احل�سنى – ورقة مالية (م).
 .2من املقايي�ش – قهوة – نعم بالفرن�سية.
 .3دولة عربية – ادم مبعرثة.
 .4معتقل – ن�سف فرباير – قاعدة البناء.
 .5جتدها يف �سته  -يخ�سه – مكان مرتفع (م).
 .6اح��د ال��وال��دي��ن (م) – اظ�ه��ار احلقائق
والتفا�سيل عن حالة �سركة معيّنة.
 .7ثلثي ذهب – فتيات – راجع.
 .8مت�سابهة – دينار مبعرثة.
 .9عملة (م) – جتدها يف احياء – ن�سف اقر�ش
 .10احد القادة امل�سلمني وفتح بالد م�سر .
 .11لال�ستفهام – املخازن (م).
 .12عك�ش حلو – يتكون عند بداية اأي م�سروع
ا�ستثماري.
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#
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لعبة سودوكو اليابانية

يتم حلها باإكمال املربعات الفارغة بوا�سطة االأرقام 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.

9
5
4

عليك بقراءة القراآن متدبر ًا ,واأكرث من
ذكر اهلل دائم ًا.
اأح�سن اإىل النا�ش باأنواع االإح�سان ين�سرح
�س � � � � ��درك.
ً
ً
ك��ن �سجاع ًا ال وج �ال خائفا ,فال�سجاع
من�سرح ال�سدر.
طهر قلبك من احل�سد واحلقد والدغل
والغ�ش وكل مر�ش.
تن�ش همومك واأحزانك.
انهمك يف عمل مثمر َ
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ُكن سعيد ًا
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أفقــــــي:

رأسي:
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جتميع� :سكرتارية التحرير

قدِّر اأ�سواأ االحتمال ثم تعامل معه لو وقع.
ال تغ�سب ,وا�سرب واكظم واحلم و�سامح ؛
فالعمر ق�سري.
أعط امل�سكلة حجمها الطبيعي وال ت�سخم
ا ِ
احلوادث.
االأق � ��وال ال�سيئة ال �ت��ي ق�ي�ل��ت ف�ي��ك لن
ت�سرك ,بل ت�سر �ساحبها فال تفكر فيها.
�سحح تفكريك ,ففكر يف النعم والنجاح
والف�سي� � � � ��لة.

#
#
#
#

اح�سم عملك يف احل��ال وال ت�وؤخ��ر عمل
اليوم اإىل غد.
فكر يف نعم اهلل عليك ,وحتدث بها وا�سكر
اهلل عليها.
ت�غ��اف��ل ع��ن ال� ��زالت وال���س��ائ�ع��ات وتتبع
ال�سقطات واأخبار النا�ش.
ادع اهلل دائ�م� ًا بالعفو والعافية و�سالح
احلال وال�سالمة.

مقتب�س من كتاب (ال حتزن) د .عائ�س القرين.
مـــــار�س 2013م
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حل مسابقة
العدد السابق (:)30-29
امليزانية العمومية:

اإعداد/

حممد يو�سف ال�سلوي امليزانية العمومية:

القط ــاع الإقت�سادي

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�ش املال
ارباح حمجوزة
قرو�ش طويلة االجل
دائنون
اأ.دفع
االجمايل

2012

2011

1,836
612
3,060
612

1,224
1,836
2011

2012
6,120

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

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
االجمايل

ن�سب مالية:

بيانات القوائم يف
�سورة ن�سبة مئوية 2008
ا�سم الن�سبة
1,256
راأ�ش املال العامل
1:2
ن�سبة التداول
ن�سبة اال�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 اال�سول
2
معدل تغطية الفوائد املدينة
0.7
معدل دوران اجمايل اال�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

اأ�سماء الفائزان يف العدد ال�سابق:
 .1خالد اأحمد اأ�سعد  -االإدارة العامة للرقابة على التعاونيات | 20.000ريال|
 .2اأحمد ريا�ش طه  -االإدارة العامة لل�سوؤون املالية
| 15.000ريال|
2013م
2013م
مـار�س-يونيو
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2010

612

1,224
2,448

1,224
2009
4,284

2010

3,672

اخل�سوم
راأ�ش املال
ارباح حمجوزة
قرو�ش طويلة
االجل
دائنون
اأ.دفع
االجمايل

1,836
612
612

612

نتائج االعمال:

اال�ستخدامات
خمزون اول املدة
امل�سرتيات
م�سروفات عامة
فوائد
الربح
االجمايل

2009

اال�سول
�سايف اال�سول
الثابتة
املخزون
اأ.مالية
مدينون
نقدية
االجمايل

4,896

مسابقة محاسبية

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

اال�سول
�سايف اال�سول الثابتة
املخزون
اأ.مالية
مدينون
نقدية
االجمايل

نتائج االعمال:

88

مسابقة العدد

2012

5,508
3,060
612

2012
10,404

612
1,224
12,240

2011

2010

8,568
3,672

9,180

612

2009
3,060
1,224

612

612

18,972

14,076

2011
14,688

2010

2009

1,224

3,060

2,448

اال�ستخدامات
خمزون اول املدة
امل�سرتيات
م�سروفات عامة
فوائد
الربح
االجمايل
املوارد
املبيعات
خ�سم مكت�سب
خمزون اخر املدة
االجمايل

ن�سب مالية:

بيانات القوائم يف
�سورة ن�سبة مئوية

ا�سم الن�سبة
راأ�ش املال العامل
ن�سبة التداول
ن�سبة اال�سول ال�سريعة
ن�سبة املديونية على
ال�سركة اإىل حقوق امللكية
ن�سبة املديونية على ال�سركة
اإىل اجمايل اال�سول
معدل تغطية الفوائد املدينة
معدل دوران اجمايل اال�سول

2012

5:1

2011
5,508

25%

2010

4:1
3:1

2,448
2:1
3:2

40%

3:2
3
0.85

2009

1:1
4
1

3

2
0.75

من النتائج اخلا�سة بالقوائم املالية املعرو�سة اعاله.
الـمطل ـ ـ ـ ــوب:
( ايجاد االر�سدة والن�سب املجهولة وتدوينها يف اماكنها ال�سحيحة )
( يتم اإر�سـ ــال احللول على عناوين املجلة )
هن ــاك ج ـ ــائزة مـ ــالية الأف�سـ ــل ثالثة حـ ـل ــول
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توا�سال مع ما �سبق ان كتبناه يف العدد ال�سابق عن ورح االنتماء جلهة العمل والعالقة املتبادلة التي يفر�سها
هذا املفهوم بني طريف املعادلة (املوظف وجهة العمل) ا�سافة اإىل ت�سليط ال�سوء على الواجبات التي ينبغي على
املوظف القيام بها لرت�سيخ هذا املفهوم� ..سوف نتطرق اإىل عدد بع�ش احلقوق التي تقع على عاتق جهة العمل
التي ينتمي اإليها املوظف لتكتمل املعادلة.
فكون املوظف اإبتدا ًء اإن�سان ي�سعى يف املقام االول لتوفري متطلباته اال�سا�سية يف احلياة والتي ال بد ان توفر له
ا�سا�سيات املعي�سة املنا�سبة ,االمر الذي يجعل من اأول احلقوق التي ي�سعى اإىل احل�سول عليها من جهة عمله
هو املرتب الذي يوفر له وملن يعول ادنى املتطلبات املعي�سية ,والبد لكي يوؤتي هذا املرتب الثمرة املرجوة التي
ي�ست�سعر من خاللها املوظف باإنتمائه جلهة عمله ان يوفر – اأي الراتب� -سمانات العي�ش الكرمي للموظف وملن
يعولهم ,حتى ينعك�ش ايجابا على الن�ساط واجلهد الذي �سيقوم به املوظف نظري ما ي�ستلمه من مرتب.
ً
ونظرا الن املوظف ال ي�سعى فح�سب للو�سول اإىل هذه املرحلة (مرحلة العي�ش الكرمي) ولكن ي�سعى اي�سا اإىل
بناء وتامني م�ستقبله هو ومن يعول ,مما يجعله يطمح يف احل�سول على اأكرب قدر من املزايا املالية عن طريق
م�ساعفة جهده ون�ساطه للو�سول اإىل تلك املزايا.
وبقدر اهمية العمل الذي ي�سغله املوظف ال بد اأن تكون احلوافز واملزايا التي تخ�س�سها جهة العمل متنا�سبة
وم�سجعة للموظفني لبذل املزيد من الن�ساط واجلهد واظهار املواهب واخلربات التي �ستوؤتي ثمارها على كمية
وجودة املخرجات ال�سادرة عن جهة العمل.
كما ال يفوتنا اال�سارة اأن جهة العمل كذلك ال بد ان ت�سعى اإىل تطوير مهارات العاملني وبناء قدراتهم يف
املجاالت املتعلقة بالعمل من خالل التدريب والتاأهيل� ,سوا ًء من خالل الدورات التدريبية التي تعقدها اجلهة
نف�سها او التي تعقد خارج اجلهة يف داخل البالد وخارجها.
ولت�سجيع املوظف على اال�سهام واملثابرة يف اجناز املهام ال بد ان يكون هذا املوظف على ثقة باأن هناك معايري
يتم مبوجبها تطبيق مبادئ االف�سلية والتميز تتاح للموظفني املتميزين واملجتهدين يف عملهم ليتم من خاللها
ايجاد اجواء التناف�ش بني عموم املوظفني بغية احل�سول على املزيد من احلوافز املادية واملعنوية التي متنحها
جهة العمل للمتميزين يف العمل.
وثمة حقوق اخرى ي�سعى املوظف اىل احل�سول عليها من خالل جهة العمل ,كالتاأمني ال�سحي له وملن يعول,
وتاأمني نهاية اخلدمة ,وبقدر حجم هذه التاأمينات يتوفر ال�سعور الكامل واحلقيقي باالنتماء جلهة العمل مبا
جتعله يعي�ش باأمان وا�ستقرار لي�سعر حينها باالمتنان جلهة عمله ..باذال ق�سارى جهده يف اداء عمله بكل مثابرة
وجودة ومهنية وجتعله مبعزل عن التق�سري يف اأداء عمله اأو اظهار اال�ستياء والبحث عن م�سدر دخل اآخر ي�ستطيع
من خالله االإيفاء مبتطلباته املعي�سية ومواجهة املخاوف التي قد يتوقعها يف امل�ستقبل ,بل قد ي�سل االمر اإىل ابعد
من ذلك ..لتواجه جهة العمل م�سكلة اأخرى ,وهي ت�سرب الكوادر املوؤهلة واملتميزة من فيها للعمل بجهات اأخرى
توفر لهم ما يطمحون اإليه من مزايا ,وحترم هي من خرباتهم التي ميتلكونها يف جماالت العمل.
مل تكن هذه �سوى اإ�سارات �سريعة ,وتظل هناك العديد من املزايا الرتفيهية او االن�سانية التي قد تقدمها
جهة العمل لت�سمن املزيد من الوالء واالنتماء من قبل املوظف والتي من خاللها ال ي�سع املوظف �سوى االفتخار
واالمتنان للوظيفة وجلهة العمل التي ينتمي اإليها ..تظهر اآثارها بجودة عمله وفخره واعتزازه اأمام االآخرين
بانت�سابه اإىل جهة عمله وجعلها باملكانة املرموقة والرفيعة اأمام بقية اجلهات.
وخال�سة القول ..البد من حتقيق التوازن بني الواجبات الوظيفية واحلقوق جتاه الوظيفة حتى ال تختل املعادلة.





 





 


  






    



 


  




   









   




   



   






 



 


 




























 







 


 












