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�إن ا�ستقاللية �أجهزة الرقابة العليا ومنت�سبيها تعد من �أهم املتطلبات املهنية التي يتوجب توافرها يف جمال مهنة املراجعة،
ولذلك فان الد�ساتري والت�شريعات يف كل دول��ة ت�ؤكد ع��ادة على هذا املبد�أ مع توفري ال�ضمانات الالزمة لعدم امل�سا�س
با�ستقاللية �أجهزة الرقابة العليا ب�أي �شكل من الأ�شكال.
وعلى الرغم من انه ال توجد ا�ستقاللية مطلقة لأجهزة الرقابة ومنت�سبيها من حيث املمار�سة� ،إذ �أنها تت�سم بالتفاوت
والن�سبية من دولة �إىل �أخرى تبعا ل�شكل نظام احلكم ودرجة الف�صل بني ال�سلطات وم�ستوى ر�سوخ العمل امل�ؤ�س�سي واملمار�سات
الدميقراطية واحرتام �سيادة القانون ،غري انه يف كل الأحوال ال بد من توافر احلد الكايف من اال�ستقاللية الوظيفية واملالية
والإدارية لأجهزة الرقابة ومنت�سبيها ومبا يكفل لها القيام مبهامها وممار�سة اخت�صا�صاتها والوفاء بواجباتها والتزاماتها
الد�ستورية والقانونية واملهنية بحرية ..بعيدا عن �أي تدخل يف �أعمالها �أو ممار�سة �أي �ضغوط عليها من خارجها.
ويف هذا ال�ش�أن عمل اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة منذ ن�ش�أته على توفري �أهم املتطلبات القانونية واملهنية ال�ستقالليته
ككيان وكذا ا�ستقاللية �أع�ضائه ،وذلك من خالل قانونه رقم()39ل�سنة1992م والئحته التنفيذية ،وان كانت تلك
املتطلبات التي حتققت للجهاز لي�ست مب�ستوى طموحه وتطلعاته الرقابية واملهنية� ..إال �أنها قد مثلت احلد الأدنى الذي �ساعدة
على ممار�سة مهامه واخت�صا�صاته والوفاء بواجباته والتزاماته الد�ستورية والقانونية واملهنية با�ستقاللية ومو�ضوعية ..ويف
هذا ال�سياق يوا�صل اجلهاز �سعيه احلثيث لتعزيز ا�ستقالليته من خالل االنتقال مبخرجات م�شروع �إعادة هند�سة اجلهاز
�إىل حيز التطبيق والتي متثل منظومة متكاملة من م�شاريع التطوير والتحديث للعمل الرقابي واملهني للجهاز ،التي �أجنزت
يف �ضوء نتائج م�شروع �إعادة الهيكلة كمكون من مكونات م�شروع حتديث اخلدمة املدنية ،والتي �سبق �إن رفعها اجلهاز �إىل
ال�سلطات العليا العتمادها �إيذانا باتخاذ التدابري والإجراءات الالزمة لو�ضعها مو�ضع التطبيق ،وي�شمل ذلك م�شروع قانون
جديد للجهاز ي�ستوعب التطورات احلالية وامل�ستقبلية يف املجال الرقابي واملهني ،وكذا م�شروع ن�ص د�ستوري ب�شان اجلهاز
لت�ضمينه د�ستور اجلمهورية اليمنية كما هو متبع يف د�ساتري خمتلف دول العامل ،والذي من �ش�أنه تعزيز ا�ستقاللية اجلهاز
�أ.د/عبد اهلل عبد اهلل ال�سنفي
واخت�صا�صاته و�سلطاته الرقابية ..عالوة على منهجية مهنية حديثة للمراجعة ،والتي روعي فيها مواكبة كافة امل�ستجدات
رئـي ـ ـ ـ ــ�س اجل ـه ـ ـ ـ ـ ــاز
يف املجال الرقابي واملهني على امل�ستوى الدويل مع ا�شتمالها على �أ�ساليب و�آليات مهنية وفنية ت�ستهدف تر�سيخ وتعميق
املمار�سات املهنية ومتطلبات العمل امل�ؤ�س�سي وكذا متطلبات قواعد ومعايري ال�سلوك الأخالقي.
وما �أود الت�أكيد عليه هنا هو ان الإطار الت�شريعي والرقابي واملهني للجهاز يجمع ب�صورة مت�سقة بني املتطلبات الت�شريعية املحلية واملتطلبات الرقابية واملهنية ذات املرجعية الدولية،
وتلك خ�صو�صية �ألقت على اجلهاز �إلتزامات مهنية دولية� ،سوا ًء جتاه املنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة واملنظمات املهنية والرقابية الإقليمية والدولية ويف طليعتها املنظمة
الدولية للأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة (االنتو�ساي) التي تعترب بالدنا ممثلة باجلهاز ع�ضو ًا ن�شط ًا فيها وملتزما منذ وقت مبكر بتطبيق املعايري الرقابية ومعايري ال�سلوك
الأخالقي ال�صادره عنها ،يف �أدائه لعمله الرقابي واملهني ويف �إعداده لتقاريره ك�أ�سا�س جلودة العمل ومهنيته.
ولذلك فان حر�ص اجلهاز على الوفاء بالتزاماته املحلية ويف نف�س الوقت الوفاء باملتطلبات الرقابية واملهنية ذات املرجعيات املهنية الدولية بامل�ستوى املطلوب من اال�ستقاللية
واملو�ضوعية قد اك�سب اجلهاز �سمعة رقابية ومهنية طيبة عززت من مكانته ومن الثقة به وب�أعماله وتقاريره الرقابية املت�سمة باملهنية واجلودة املنا�سبة مما دفع العديد من الهيئات
واملنظمات الدولية املانحة �أو الأطراف اخلارجية التي تقدم امل�ساعدات التي تدعم جهود التنمية يف بالدنا �إىل اختيار اجلهاز ملراجعة ح�سابات القرو�ض وامل�ساعدات ،وهو ما يعد
تعبريا وا�ضحا عن اال�ستقاللية واملو�ضوعية التي ينتهجها اجلهاز ويج�سدها يف ممار�ساته وتقاريره ،وتلك ثقة يعتز بها اجلهاز ويعتربها انعكا�س طبيعي للمكانة والثقة اللتان اكت�سبهما
على امل�ستوى املحلي من خالل عالقاته مع الوحدات اخلا�ضعة للرقابة �أو ال�سلطتني الت�شريعية والتنفيذية ،وعلى وجه اخل�صو�ص التعاون والتن�سيق مع جمل�سي النواب وال�شورى التي
بلغت �إىل م�ستوى ال�شراكة احلقيقية التي تخدم حتقيق الأهداف الرقابية امل�شرتكة ،وقد كان حلر�ص اجلهاز يف املحافظة على ا�ستقالليته ومو�ضوعيته والن�أي بنف�سه عن كل ما
مي�س ا�ستقالليته ومو�ضوعيته وحر�صه على الوقوف على م�سافة مت�ساوية من جميع �أطراف العملية ال�سيا�سية الوطنية �أثره االيجابي يف اكت�ساب اجلهاز تلك املكانة الرقابية واملهنية
املتميزة ،وكذا الثقة ب�أعماله وتقاريره.
ان هذه املكا�سب الرقابية واملهنية التي حتققت للجهاز قد عك�ست �إرادة امل�شرع التي عرب عنها يف �إطار قانون اجلهاز من خالل الن�صو�ص القانونية التي وفرت للجهاز اال�ستقاللية
املالية والرقابية والإدارية ،وحقه يف تنظيم �شئونه ،ا�ضافة اىل جملة من ال�ضوابط والإجراءات ب�ش�أن ا�ستقاللية �أع�ضاء اجلهاز ،وذلك ب�صورة تلزمهم بعدم القيام ب�أي �أعمال �أو �إتيان
�أي �أفعال �أو �سلوكيات �أو ت�صرفات قد تخل با�ستقالليتهم ،ومن ذلك حظر االنت�ساب للأحزاب والتنظيمات ال�سيا�سية �أو القيام بالدعاية والرتويج لها .ودون الدخول يف التفا�صيل
لأنها كثرية فانه ميكنني القول �إجماال بان �أع�ضاء اجلهاز يف حكم املتفرغني لأعمال اجلهاز.
ومن ناحية �أخرى فقد كانت الإرادة احلقيقية والواعية لقيادات اجلهاز املتعاقبة �أي�ضا وراء جت�سيد اال�ستقاللية الرقابية واملهنية للجهاز و�أع�ضائه على ار�ض الواقع من خالل �إتباع
منهجا رقابيا ومهنيا م�ستقال ومو�ضوعيا يف تنفيذ مهام واخت�صا�صات اجلهاز والوفاء بالتزاماته الد�ستورية والقانونية مبهنية ومبو�ضوعية مع احلر�ص على الوقوف على م�سافة
مت�ساوية من كافة الأطراف امل�ستفيدة وامل�ستخدمة لتقاريره.
ويف �سياق مت�صل فان قانون اجلهاز والئحته التنفيذية قد وفرا قدرا من التوازن بني املهام والواجبات الرقابية املناطة باجلهاز و�أع�ضائه واحلقوق الوظيفية املرتبطة ب�أداء تلك الواجبات،
وان كان جزء من احلقوق املالية التي ن�ص عليها القانون مل يتم تلبية املتطلبات املالية للوفاء بها خالل ال�سنوات ال�سابقة �إال �إننا قد عملنا على الوفاء ببع�ضها من خالل ال�ضغط على العديد
من بنود الإنفاق يف �إطار موازنة اجلهاز نظرا لعدم اعتماد �أي مبالغ يف املوازنة لهذا الغر�ض ،و�سنعمل يف اقرب وقت على ا�ستكمال ما ن�ص عليه القانون ب�إذن اهلل ،وذلك من اجل حتقيق
القدر املالئم من التوازن بني احلقوق والواجبات على اعتبار ان ذلك من ال�ضمانات املهمة للمحافظة على اال�ستقاللية وتعزيزها يف مواجهة �أي حتديات.
لقد �أردت من ت�سليط ال�ضوء على اال�ستقاللية ومدى �أهميتها وحيويتها للجهاز ولأعماله وخمرجات عمله الرقابي وذلك من اجل الت�أكيد على نقطتني ،الأوىل :ان ا�ستقاللية اجلهاز و�أع�ضائه ومتطلبات التمتع بها
وممار�ستها من قبل اجلهاز يف �إطار تنفيذه الخت�صا�صاته ومهامه الرقابية ويف خمرجات عمله الرقابي وكذا املحافظة عليها وتعزيزها ب�صورة م�ستمرة هي م�سئولية اجلهاز ،وقد كان اجلهاز و�سيظل على الدوام على
قدر هذه امل�سئولية ،والثانية هي �أن العائد من العملية الرقابية التي يقوم بها اجلهاز وخمرجاتها املختلفة يعود على امل�صلحة العامة ولي�س على اجلهاز ،مما ي�ستوجب على اجلميع دعم ا�ستقاللية اجلهاز واحرتامها.
وي�أمل اجلهاز خالل املرحلة القادمة �أن يح�ضى بالدعم وامل�ساندة من قبل الأخ /رئي�س اجلمهورية وحكومة الوفاق الوطني حتى يتمكن من الوفاء ب�أعباء املرحلة القادمة.
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هدفت ه��ذه ال��دراس��ة إلى
ال��ت��ع��رف ع��ل��ى دور ق��واع��د
البيانات العالئقية في تعزيز
التدقيق اإللكتروني ،وقياس
مدى استخدام برامج التدقيق
اإلل��ك��ت��رون��ي ف��ي عملية
التدقيق ،ومدى توفر البرامج
في شركات البرمجة ،وقياس
مستوى الخبرة لدى المدققين
في التدقيق اإللكتروني.
ولتحقيق أهداف الدراسة فقد
تم تصميم استبيان يحتوي
على ( )5م��ح��اور ،وت��م توزيع
( )160اس��ت��م��ارة على عينة
الدراسة والتي شملت عينة
من المدققين في شركات
التدقيق الكبرى في العاصمة
صنعاء ،استرد منها ()118
استمارة ،وتمثل ( )% 74من
إج��م��ال��ي ع���دد االس��ت��م��ارات
الموزعة ،وقد تم تفريغ جميع
استمارات االستبيان عدى()4
استمارات لعدم صالحيتها،
وت��م التوصل إل��ى النتائج
بعد تحليل البيانات إحصائي ًا،
وقد أظهرت نتائج الدراسة
ب��أن هناك دور كبير لقواعد
البيانات العالئقية في تعزيز
التدقيق اإللكتروني ،حيث وجد
أن استخدام قواعد البيانات
العالئقية تساعد في عملية
التدقيق اإللكتروني.
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مستقبل
التدقيق
اإللكتروني
في ظل
قواعد
البيانات
العالئقية

�إعداد/
�أ .نبيــل ح�ســان احلمريي

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

كما أن ه��ن��اك استخدام
للبرامج اإللكتــــــرونية في
عملية التدقيق ،وقد أظهرت
نتائج ال��دراس��ة أن برامج
التدقيق اإللكترونية متوفرة
إل��ى ح��دٍ م��ا م��ن وجهة نظر
المدققين والمبرمجين ،كما
كشفت عن ق��درة المدققين
على استخدام برامج التدقيق
المحوسبة.
وق��د خ��رج��ت ال��دراس��ة بعدة
ت��وص��ي��ات م��ن��ه��ا :ض���رورة

التأهيل والتدريب المستمر
للمدققين بطرق وأساليب
التدقيق اإللكتروني ،ويجب
أن يشارك المدقق إلى جانب
المبرمج في عمليات التحليل
والتصميم وإن��ش��اء قواعد
البيانات العالئقية ،ويجب أن
توفر شركات البرمجة جميع
البرامج التي تفي باحتياجات
المدققين في عملية التدقيق،
وإدراج التدقيق اإللكتروني
في مناهج التعليم الجامعي.

مقـدمة الدراسة

نظر ًا للتطورات الكبرية التي ي�شهدها العامل
اليوم يف تكنولوجيا املعلومات� ،أ�صبحت و�سائلها
�أداة �أ�سا�سية يف جميع املجاالت ،كما ي�صاحب
ا�ستخدام هذه التكنولوجيا جماالت عدة ومنها
العمل املحا�سبي ،وقد ا�ستفاد العمل املحا�سبي
منها يف زي����ادة ال�����س��رع��ة يف الإجن�����از وال��دق��ة
يف املعاجلة وعملية جمع البيانات والت�سجيل
والت�شغيل والتخزين واال�سرتجاع واحل�صول على
املعلومة املطلوبة يف وقت قيا�سي.
وقد مرت هذه مبراحل متعددة حتى و�صلت �إىل ما
هي عليه الآن ،حيث حتولت من العمل اليدوي �إىل
ً
تعقيدا و�إىل العمل الإلكرتوين
العمل الآيل الأق��ل
امل��ع��ق��د ،وم���ن ال��ت��دق��ي��ق ال��ت��ق��ل��ي��دي �إىل التدقيق
الإلكرتوين املعقد ،وانتقلت من الإف�صاح الوقائي
التقليدي �إىل الإف�صاح الكامل الإعالمي الإلكرتوين.
وي�ستخدم امل��دق��ق يف ال��غ��ال��ب ب��رام��ج متعددة
ت�ساعده يف مراحل التدقيق املختلفة ولكن يظل
الأداء �أق���ل م��ن امل��ط��ل��وب ب�سبب ع���دم ت��راب��ط
امللفات ،وه��ذا ي���ؤدي ب��دوره �إىل تكرار البيانات
وانعدم تكامل وترابط البيانات املخزنة وفقدان
التنا�سق ،وبالتايل تلعب قواعد البيانات العالئقية
(الرتابطية) دور هام يف تاليف هذه املعوقات من
خالل الربط بني امللفات و�إجراء العمليات املختلفة
من خالل برامج تقوم ب�إدارة قاعدة البيانات.
ل��ذا جن��د �أن لقواعد البيانات العالئقية دور ًا
وا�ضح ًا يف تعزيز التدقيق الإل��ك�تروين ،وكذلك
الربامج املحا�سبية املختلفة ،ولها �أهمية كبرية
يف زيادة الكفاءة والفاعلية يف منظمات الأعمال
ومكاتب التدقيق  ،كما ي�ساعد التدقيق الإلكرتوين
يف جت���اوز م��ع��وق��ات التدقيق التقليدي يف ظل
ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات من حيث ال�سرعة
والدقة وتوفري الوقت واجلهد.

 2/1أهمية الدراسة:

ت�أتي �أهمية الدرا�سة من كونها تركز على ق�ضايا
تهم �أطراف عديدة يف املجتمع� ،إبتدا ًء من �شركات
ومكاتب التدقيق ،ومرور ًا باملهتمني ،واملنظمات،
و�شركات الربجمة ،و�إنتها ًء مبتخذي القرارات،
وحتديد املعوقات والأ�سباب وراء تدين ا�ستخدام
قواعد البيانات العالئقية يف التدقيق الإلكرتوين.
وميكن �إبراز �أهمية الدرا�سة من خالل الآتي:
1.1تفيد هذه الدرا�سة مكاتب التدقيق من خالل
اال�ستفادة من قواعد البيانات العالئقية يف
التدقيق الإلكرتوين.
2.2تفيد هذه الدرا�سة �شركات الربجمة لغر�ض
�إعداد برامج تفي باحتياجات املدققني.
3.3ا���س��ت��ف��ادة املحا�سبني وامل��دق��ق�ين يف حت�سني
العمل والأداء وتوفري ًا للوقت واجلهد.
4.4تفيد ه��ذه ال��درا���س��ة منظمات الأع��م��ال من
خ�ل�ال اال���س��ت��ف��ادة م��ن ق��واع��د ال��ب��ي��ان��ات يف
الربامج املحا�سبية.
5.5تفيد متخذي ال��ق��رار يف منظمات الأع��م��ال
املختـ ــلفة.
6 .6وتفيد الباحثني واملهتمني الآخرين.
 3/1أهداف الدراسة:

تهدف ه��ذه ال��درا���س��ة �إىل التعرف على الواقع
احل��ايل للتدقيق يف اجلمهورية اليمنية ،وبيان
 1/1مشكلة الدراسة:
مدى ا�ستخدام التدقيق الإلكرتوين لدى �شركات
ي��ت��ط��ل��ب ت��دق��ي��ق ق���واع���د ال��ب��ي��ان��ات ال��ع�لائ��ق��ي��ة التدقيق يف اليمن ،وعالقته بقواعد البيانات
(ال�تراب��ط��ي��ة) �أن ي��ت��وف��ر يف امل��دق��ق ال��ت���أه��ي��ل ال��ع�لائ��ق��ي��ة ،وب��ي��ان �أث���ر ا���س��ت��خ��دام تكنولوجيا
والتدريب الالزم و�أن يكون لديه اخلربة الكافية ،املعلومات يف عملية التدقيق ،وبيان املعوقات التي

 4/1منهجية الدراسة:

من �أج��ل حتقيق �أه���داف الدرا�سة والت�أكد من
�صحة الفر�ضيات فقد �إعتمدت الدرا�سة على
منهجني �أ�سا�سيني هما:
�أو ًال :املنهج الو�صفي :ويتعلق باجلانب النظري
لهذه ال��درا���س��ة وذل��ك م��ن خ�لال الإط�ل�اع على
الكتب والبحوث املن�شورة والر�سائل اجلامعية
والدوريات ذات ال�صلة مبو�ضوع الدرا�سة.
ث��ان��ي�� ًا :املنهج التحليلي :ال��درا���س��ة امليدانية
باالعتماد على البيانات املجمعة من واق��ع عمل
املدققني يف �شركات التدقيق ومربجمي النظم
احلا�سوبية يف �شركات الربجمة ،وذلك من خالل
ا�ستبانه مت توزيعها على عينة الدرا�سة ،وحتليل
البيانات والو�صول �إىل ا�ستنتاجات عن جمتمع
الدرا�سة ت�سهم يف فهم الواقع وتطويره.

مستقبل التدقيق اإللكتروني في ظل قواعد البيانات العالئقية

الفصل األول
الخلفية العامة للدراسة

وكذلك توفر برامج التدقيق املختلفة التي ت�ساهم
يف تعزيز التدقيق الإل��ك�تروين ،لذا ف���إن م�شكلة
الدرا�سة تتمثل يف الإجابة على الت�سا�ؤالت التالية:
1.1هل هناك دور لقواعد البيانات العالئقية يف
تعزيز التدقيق الإلكرتوين؟
2.2هل ت�ستخدم الربامج الإلكرتونية يف عملية
التدقيق؟
3.3هل تتوفر برامج �إلكرتونية للتدقيق يف �شركات
الربجمة؟
4.4ما هو م�ستوى اخلربة لدى املدققني يف التدقيق
الإلكرتوين؟

حتول دون الإ�ستفادة الكاملة من برامج التدقيق.
وميكن حتديد �أهداف الدرا�سة يف الآتي:
1.1التعرف على دور قواعد البيانات العالئقية يف
تعزيز التدقيق الإلكرتوين.
2.2قيا�س مدى ا�ستخدام الربامج الإلكرتونية
يف التدقيق.
3.3معرفة مدى توافر برامج �إلكرتونية للتدقيق يف
�شركات الربجمة.
4.4ق��ي��ا���س م�����س��ت��وى اخل��ب�رة ل���دى امل��دق��ق�ين يف
التدقيق الإلكرتوين.

 5/1فرضيات الدراسة:

ل�ل�إج��اب��ة على ت�����س��ا�ؤالت ال��درا���س��ة ،ومب��ا يحقق
�أهدافها فقد مت بناء الفر�ضيات التالية:
¿ الفر�ضية الأوىل:
وتن�ص هذه الفر�ضية على ما يلي:
 :H0ال يوجد دور لقواعد البيانات العالئقية
يف تعزيز التدقيق الإلكرتوين.
¿ الفر�ضية الثانية:
وتن�ص هذه الفر�ضية على ما يلي:
 :H0ال يوجد ا�ستخدام للربامج الإلكرتونية
يف التدقيق.
¿ الفر�ضية الثالثة:
وتن�ص هذه الفر�ضية على ما يلي:
 :H0ال يوجد برامج �إلكرتونية للتدقيق يف
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�شركات الربجمة.
وجمموعة ال�سجالت التي لها عالقة فيما بينها ت�شكل ملف ًا ،وجمموعة
¿ الفر�ضية الرابعة:
امللفات املرتابطة املتنا�سقة مركزي ًا ت�شكل قاعدة بيانات.
وتن�ص هذه الفر�ضية على ما يلي:
وتظهر النظم التقليدية حمدودية امللفات عند �إدارة كميات كبرية من
 :H0ال توجد خربة كافية لدى بع�ض املدققني يف التدقيق الإلكرتوين .البيانات ،و�أن تعدد امللفات قد خلق م�شكالت ،مثل خزن نف�س البيانات
يف ملفني �أو �أكرث ،وهذا ي�ؤدي �إىل انعدام تكامل البيانات املخزنة ،وتكرار
 6/1نموذج الدراسة :
البيانات ،وفقدان التنا�سق ،مثل تعديل عنوان عميل يف ملف واحد دون بقية
امللفات وبالتايل ي�صبح عنوان العميل معدل يف ملف وغري معدل يف ملف
يو�ضح ال�شكل التايل خمطط منوذج الدرا�سة.
�آخر وغريها من امل�شكالت ،لهذا مت تطوير �أنظمة قواعد البيانات للت�صدي
خمطط منوذج الدرا�سة
للم�شكالت املقرتنة بامللفات.
املتغريات امل�ستقلة
ب -قواعد البيانات :هي جمموعة من امللفات املرتابطة املن�سقة مركزياً،
قواعد البيانات العالئقية
املتغري التابع
و�أن البيانات هي موارد تنظيمية ينبغي �أن يتم �إدارتها وا�ستخدامها من قبل
ا�ستخدام الربامج
التدقيق الإلكرتوين
ال�شركة ب�أكملها.
توفر الربامج
وعرفت ب�أنها جمموعة من ملفات البيانات املرتبطة واملتكاملة والتي
اخلربة الكافية
ت�ستخدم لتخفي�ض تكرار البيانات ،والإ�ستفادة منها يف العديد من برامج
املهام املختلفة.
وعرفت �أي�ض ًا ب�أنها التجميع امل�ستمر للبيانات التي يتم ا�ستخدامها من قبل
 7/1مجتمع وعينة الدراسة:
التطبيقات املختلفة يف منظمة حمددة .وتتكون قاعدة البيانات من بيانات
يتكون جمتمع وعينة الدرا�سة من �شريحتني وهما:
حول م��وارد املنظمة ( عاملني ،م��وارد �أولية ،منتجات ،عمالء ،موردين)
 املربجمني وحمللي وم�صممي نظم املعلومات احلا�سوبية يف �شركات والعمليات (الأح��داث ،بيع� ،شراء ،ا�ستالم ،ت�سليم ،نقل) التي ت�ؤثر على
الربجمة املدرجة �ضمن �سجالت الغرفة التجارية يف العا�صمة �صنعاء ،امل��وارد ،حيث ميكن النظر للنظام على �أن��ه جمموعة بيانات حول امل��وارد
وقد مت اعتماد كربى �شركات الربجمة كعينة للدرا�سة.
والأحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداث.
 مدققي احل�سابات يف �شركات التدقيق يف العا�صمة �صنعاء املدرجني
�ضمن �سجالت جمعية املحا�سبني القانونيني ،وق��د مت اعتماد جميع
 2/1/2نظم إدارة قواعد البيانات :
�شركات التدقيق كعينة للدار�سة.
هي جمموعة الربامج التي تقوم ب����إدارة قواعد البيانات لت�سهيل عملية
 8/1حدود الدراسة:

مت تطبيق الدرا�سة امليدانية على �شركات التدقيق الكربى و�شركات الربجمة
الواقعة يف الإطار اجلغرايف يف العا�صمة �صنعاء.

الفصل الثاني
اإلطار النظريه للدراسة
 1/2قواعد البيانات

 1/1/2الفرق بين الملفات وقواعد البيانات
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�إن ا�ستعرا�ض امللفات وقواعد البيانات واملقارنة بينهما ي�سهل تقييم قدرة
قواعد البيانات ،وما يجعلنا نركز على ا�ستخدام قواعد البيانات هو قدرتها
يف الت�صدي للم�شكالت املقرتنة بكرثة امللفات.
�أ-امللفات :يتم تخزين البيانات يف احلا�سوب ب�شكل ملفات ،وامللف هو
جمموعة من ال�سجالت ،وال�سجل يتكون بـدوره من عنـا�صر �أ�صغر هي حقـول
البيـانات ،واحلقـل يتكـون من �أحـرف �أو �أرقـام �أو تـاريخ �أو زمن �أو رمز.
مث ًال� :أ�سم العميل يخزن يف حقل ،وعنوان العميل يخزن يف حقل �آخر ،و�أن
جميع احلقول التي حتتوي على بيانات عن العميل الواحد ت�شكل �سج ًال،
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التعامل مع البيانات من خالل ت�صميم النماذج والتقارير واال�ستعالمات
(تعترب هذه الربامج و�سيط ما بني امل�ستخدم وقواعد البيانات).
 3/1/2فوائد استخدام قواعد البيانات:

يحقق ا�ستخدام قواعد البيانات العديد من الفوائد ومن �أهمها:
 - 1عدم تكرار البيانات املحفوظة والتخل�ص من االزدواجية.
 - 2دقة وتطابق البيانات� :أن عملية حفظ البيانات يف مكان واحد ي�سمح
بتح�سني دقة البيانات.
ً
� - 3سهولة امل�شاركة يف ا�ستخدام البيانات :نظرا حلفظ البيانات يف مكان
واحد ب�شكل منظم ،ي�صبح من ال�سهولة توفري هذه البيانات �أو جزء منها
لأي م�ستخدم جديد ،دون احلاجة �إىل ت�صميم ملفات جديدة خا�صة به.
 - 4حت�سني ال�شروط الأمنية :ميكن حت�سني �شروط الأمن وال�سالمة لهذه
البيانات ،عن طريق حتديد نظام �صالحية الو�صول �إىل هذه البيانات
وا�ستخدامها ،مبا يكفل حتديد امل�س�ؤولية وتغيريها عند احلاجة.
 - 5الت�أكد من �صحة البيانات :يوفر نظام قواعد البيانات للم�ستخدم من
تعريف عدة قواعد ،للت�أكد من �صحة البيانات وو�ضعها يف �شكل برامج يتم
ا�ستخدامها لتدقيق هذه البيانات وك�شف �أي خطاء بها.

قامو�س البيانات هو قاعدة بيانات خا�صة بالنظام ولي�س بامل�ستخدم،
تت�ضمن معلومات حول البيانات املخزنة يف قاعدة البيانات ،لذا يطلق عليه
البنية التحتية لقاعدة البيانات� ،أن وظيفة قامو�س البيانات هي تخزين
موا�صفات كل حقل من حقول قاعدة البيانات الأ�سا�سية مثل :ا�سم احلقل،
نوع البيانات ،حجم احلقل ،فهر�سة احلقل ،والروابط بني احلقل و�شروط
الربط وغريها.
وي�شارك غالب ًا املحا�سبون يف تطوير قامو�س البيانات ،وتت�ضمن مدخالت
القامو�س ت�سجي ًال لأي عن�صر بيانات جديد �أو حم��ذوف �أو معدل يف
قاعدة البيانات ،و�أما املخرجات ت�شمل عدد من التقارير املتنوعة واملفيدة
للمربجمني وامل�صممني وم�ستخدمي نظام املعلومات ،وهذه التقارير مفيدة
يف ت�صميم وتنفيذ نظام قواعد البيانات ،وتقدم توثيق ًا للنظام ،وميكن �أن
ت�صبح جزء ًا من م�سار التدقيق.

�أ) مفاتيح اجلداول:

 5/1/2فريق عمل تطوير قواعد البيانات:
تعترب مفاتيح اجل��داول من �أه��م خ�صائ�ص قواعد البيانات العالئقية،
�أ) م�ستخدمي قواعد البيانات:
 - 1امل�ستخدمون العابرون .وهم م�ستخدمون ميتلكون خربة متو�سطة ،وخ�صو�ص ًا يف تطوير وبناء العالقات ،ومن �أهم �أنواع هذه املفاتيح ما يلي:
 - 1املفتاح الرئي�سي
ويقومون بالو�صول �إىل قاعدة البيانات.
وهو املفتاح الذي يحدد ب�شكل وحيد ومنفرد ،بحيث يتميز عن غريه ،فال
 - 2امل�ستخدمون الب�سيطون .الذين يقومون بالو�صول �إىل قاعدة البيانات
تتكرر قيمته يف �أكرث من حقل واحد.
ويغريون يف بياناتها با�ستخدام الربجمة.
 - 2املفتاح املركب �أو املجمع
 - 3امل�ستخدمون املخت�صون .الذين ميتلكون خربة كبرية ت�سمح لهم يعرف ال�سجل ب�شكل وحيد ومنفرد ،ولكنه يختلف عن املفتاح الرئي�سي ب�أنه
بالتعامل مع برامج نظام �إدارة قواعد البيانات.
ي�شتمل على �أكرث من حقل.

ب) امل�صممون املطورون:

 - 3املفتاح الأجنبي

 - 1م�صمم قاعدة البيانات .يقوم بتحديد وبناء قاعدة البيانات ،ويحدد وهو عبارة عن حقل �أو �أكرث ي�ستخدم للربط بني جدولني.
العمليات املختلفة ملعاجلة هذه البيانات .الهدف الرئي�سي مل�صمم قاعدة ب) �أنواع عالقات االرتباط بني اجلداول:
البيانات هو ت�صميم قاعدة البيانات بحيث تكون خالية من التكرار ،العالقة هي عبارة عن الربط املنطقي بني اجل��داول يف قاعدة البيانات،
والعمل على جمع البيانات وت�صنيفها وحفظها وا�سرتجاع املعلومات عند وت�صنف العالقات بني اجلداول يف �أحد ثالثة �أنواع من العالقات وهي:
ً
احلاجة �إليها بطريقة مالئمة وب�سرعة منا�سبة.
ا�ستخداما،
 - 1عالقات ( )M:1ارتباط ر�أ�س ب�أطراف :يعترب �أكرث الأنواع
 - 2م��ط��ورو التطبيقات .حتديد احتياجات امل�ستخدمني ،اخل�برات واملق�صود هنا �أن �سجل واحد يف جدول البيانات (ي�سمى اجلدول الرئي�سي)
املطلوبة� ،إمكانية بناء الربامج.
يقابله �أكرث من �سجل يف جدول �آخر (ي�سمى اجلدول املرتبط).
ج) مدير قواعد البيانات والنظم:
 - 2عالقات ( )1:1ارتباط ر�أ���س بر�أ�س� :أق��ل ا�ستخدام ًا من النوع
هو (�شخ�ص واحد �أو فريق عمل) امل�سئول عن قاعدة البيانات �أو عدة قواعد ال�سابق ،يعني �أن كل �سجل يف اجل��دول الرئي�سي يقابله �سجل واحد يف
بيانات ،وتناط به مهمة حتديد �صالحيات الو�صول �إىل قاعدة البيانات ،اجلدول املرتبط به.
ويعترب م�سئو ًال عن م�شاكل �أداء و�أمان عمل قاعدة البيانات ،ويجب �أن يتمتع  - 3عالقات ( )M:Mارتباط �أطراف ب�أطراف :نادر اال�ستخدام ،ويقابل
بخربة عالية ووا�سعة يف النظم وقواعد البيانات.
كل �سجل من اجلدول الرئي�سي عدة �سجالت يف اجلدول املرتبط ،ويقابل
 6/1/2أنواع قواعد البيانات:
ال�سجل الواحد يف اجلدول املرتبط عدة �سجالت يف اجلدول الرئي�سي.
هناك �أن��واع خمتلفة لقواعد البيانات ح�سب البناء �أو الرتكيب ،و�سيتم
الرتكيز على قواعد البيانات العالئقية كونها مو�ضوع الدرا�سة� ،أنواع قواعد  2/2التدقيق اإللكتروني:
البيانات هي:
 1/2/2مفهوم التدقيق اإللكتروني:
 - 1قواعد البيانات العالئقية (الرتابطية).
التدقيق الإلكرتوين هو عملية تطبيق �أي نوع من الأنظمة با�ستخدام تكنولوجيا
 - 3قواعد البيانات ال�شبكية.
 - 2قواعد البيانات الهرمية.
املعلومات مل�ساعدة املدقق يف التخطيط والرقابة وتوثيق �أعمال التدقيق.
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 4/1/2قاموس البيانات:

قواعد البيانات العالئقية �أكرث �شهرة وا�ستخدام ًا مع احلا�سبات ال�شخ�صية،
ومن مزاياها �أنها ال حتتاج �إىل ذاكرة �أو و�سائط تخزين ذات �أحجام كبرية،
كما �أنها �أ�سهل يف تعلمها وبرجمتها.
حيث �أق�ترح ه��ذه النموذج الدكتور  E.F.Coddيف 1970م ،من �أجل
زي���ادة ا�ستقاللية ال�برام��ج التي متثل البيانات ،وميكن اعتبار �أي��ة قاعدة
بيانات جمموعة من اجلداول التي تتم معاجلتها والتعامل معها .وت�ستخدم يف
ا�سرتجاع البيانات ح�سب ر�ؤية امل�ستخدم ( �أي اال�ستعالم عن البيانات ح�سب
ما يريده امل�ستخدم من اجلدول) ،لغر�ض تعديل �أو �إ�ضافة �أو حذف البيانات يف
اجلداول ،وتنفيذ العمليات املختلفة.
وتعرف قواعد البيانات العالئقية ب�أنها عبارة عن تنظيم البيانات يف جداول،
ويعرف اجلدول ب�أنه عالقة ريا�ضية تعتمد على بعدين ،هما ال�صف والعمود،
حيث �أن ال�صفوف ت�شكل ال�سجالت� ،أما الأعمدة فت�شكل احلقول ،وتتميز
هذه اجلداول بوجـود عالقة فيما بينهما متكن امل�سـتخدم من الو�صول �إىل
البيانات من خمتلف �أجزاء قــاعدة البيانات.

7

دراسات وأبحاث
8

وع��رف �أي�ض ًا ب�أنه عملية جمع وتقييم لتحديد فيما �إذا ك��ان ا�ستخدام العمليات املعقدة ،وتطبيق االختبارات على جميع املفردات بدقة وب�سرعة
احلا�سب ي�سهم يف حماية �أ�صول املن�ش�أة وي�ؤكد �سالمة بياناتها ويحقق �أك�بر ،والو�صول �إىل البيانات الإلكرتونية غري املرئية ،كما �أنها �أدت �إىل
حت�سني القدرات التحليلية ،وزيادة نطاق �إجراء املقارنات ،كما �ساعدت على
�أهدافها بفاعلية وي�ستخدم مواردها بكفاءة.
كما عرف ب�أنه عملية جمع وتقييم �أدلة الإثبات ،بهدف حتديد فيما �إذا كان جتنب العمل امل�ضجر وحترير املدققني من الوظائف الأكرث روتينية.
ا�ستخدام احلا�سوب ي�ســاهم يف حتقيق �أهــداف التدقيق (ال�سرعة ،الدقة،
 3/2/2أهداف التدقيق اإللكتروني:
املرونة� ،سهولة الإف�صاح ،التنظيم ،توفري البيانات).
ومت تعريفة ب�أنه عملية منظمة جلمع وتقييم مو�ضوعي للأدلة اخلا�صة هدف التدقيق هو هدف املدقق يف احل�صول على �أدلة عن جمموعة ت�أكيدات
مبزاعم الإدارة ب�ش�أن نتائج الأح��داث والت�صرفات االقت�صادية للم�شروع متعلقة بالقوائم املالية ،كما تن�ص الفقرة رقم ( )12من املعيار الدويل رقم
لتحديد مدى متا�شي هذه النتائج مع املعايري القائمة وتو�صيل النتائج �إىل ( )401ال�صادر عن االحتاد الدويل للمحا�سبني على �أن �أهداف الأنظمة
و�أه��داف التدقيق هي نف�سها ال تت�أثر بطريقة ت�شغيل البيانات �سوا ًء كانت
م�ستخدميها املعنيني بها.
ومن خالل ا�ستعرا�ض التعريفات ال�سابقة يرى الباحث �أن تعريف التدقيق يدوية �أو �إلكرتونية ،وكذلك نطاق التدقيق ال يتغري ،ولكن طريقة التدقيق
وجمع الأدلة قد تختلف كلي ًا ،يرجع هذا االختالف �إىل اختالف �إجراءات
الإلكرتوين كما يلي:
هي عملية فح�ص املعلومات املحا�سبية الإلكرتونية (مدخالت وت�شغيل جمع وتبويب وتخزين املعلومات املحا�سبية.
وخمرجات) ،و�أنظمة الت�شغيل با�ستخدام تكنولوجيا املعلومات ،والت�أكد وميكن ح�صر �أهداف تدقيق نظم املعلومات املحا�سبية يف النقاط التالية:
من دقة و�صالحية و�أداء النظام القائم بحيث ميكن االعتماد عليه يف تنفيذ  - 1الت�أكد من امتالك الربامج وتطويرها يتم مبوجب تفوي�ض الإدارة.
 - 2الت�أكد من فعالية الرقابة الداخلية و�أجهزة احلا�سب الإلكرتوين
العمليات املختلفة ،ومدى االلتزام باملعايري املحددة.
و�شبكات تو�صيل الأجهزة من و�صول غري امل�صرح لهم بهدف الن�سخ �أو
التعديل �أو التدمري.
 2/2/2أهمية التدقيق اإللكتروني:
�أ�صبح التدقيق الإلكرتوين �ضرورة ملحة ،نتيجة التكتالت االقت�صادية - 3 ،الت�أكد من �أن �أي تعديل للربنامج يتم مبوجب تفوي�ض وموافقة الإدارة.
وزي��ادة حجم التجارة العاملية ،و�ضخامة اال�ستثمار ،والتقدم التكنولوجي  - 4الت�أكد من معاجلة العمليات املالية وامللفات والتقارير و�أي �سجالت
للمعلومات املبنية على ا�ستخدام احلا�سبات الإلكرتونية ونظم االت�صاالت� ،إلكرتونية تتم بدقة وب�شكل كامل.
وبالتايل ف���إن الآث���ار ال�سلبية التي خلفتها املتغريات العاملية على مهنة  - 5الت�أكد من �أن البيانات امل�صدرية التي بها �أخطاء يتم متييزها ثم
التدقيق� ،أ�صبحت احلاجة ملحة لإ�ستخدام التدقيق الإلكرتوين يف تدقيق معاجلتها طبق ًا ل�سيا�سات الإدارة.
 - 6الت�أكد من �أن ملفات نظام املعلومات املحا�سبي الإلكرتوين تتميز
نظم املعلومات املحا�سبية الإلكرتونية.
ومن �أهم ال�سلبيات التي خلفتها املتغريات العاملية على مهنة التدقيق ما يلي :بالدقة واالكتمال وال�سرية.
� - 1ضعف املوقف التناف�سي مبكاتب التدقيق املحلية �أمام مكاتب التدقيق
 4/2/2أنواع التدقيق اإللكتروني
الأجنبية .نتيجة تفوقها يف جمال ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات املتطورة،
التدقيق الإل��ك�تروين يهدف �إىل الت�أكد من �صحة عمل �أنظمة الت�شغيل
مثل ا�ستخدام برامج التدقيق الإلكرتونية اجلاهزة ،وتقدم و�سائل جمع
واملعلومات املحا�سبية ،وبالتايل حتديد �إمكانية الإعتماد على مدخالت
املعلومات ،والتفوق يف جمال التدريب وتنمية املهارات ،واعتمادها على
وخمرجات النظام ،و�سوف ن�ستعر�ض مداخل التدقيق الإلكرتوين.
معايري املحا�سبة والتدقيق الدولية.
 - 2فقدان الكثري من عمالء املكاتب املهنية ال�صغرية واملتو�سطة احلجم ،املدخل الأول :التدقيق حول احلا�سوب
نتيجة عدم ا�ستخدامها تقنيات حديثة.
يهتم املدقق باملدخالت واملخرجات عند التدقيق حول احلا�سوب ،وعدم
 - 3ا�ستقطاب املكاتب الأجنبية املدققني ذوي اخلربة واملتميزين بالكفاءة االهتمام مبا يجري داخ��ل احلا�سوب من معاجلة للبيانات .بحيث يقوم
والفاعلية من املكاتب املحلية.
املدقق من التحقق من املدخالت كما يف النظام اليدوي ،وذلك بالرجوع
وبالتايل ف���إن التدقيق الإلكرتوين �أم��ر ال مفر منه يف تدقيق نظم ت�شغيل �إىل امل�ستندات الأ�صلية والتحقق من �صحتها ودقتها ،ومدى توافر ال�شروط
البيانات الإلكرتونية املعقدة ،وال ميكن بدون التدقيق الإلكرتوين الت�أكد من القانونية فيها ،وتوفر التفوي�ض املنا�سب ب�إعدادها و�إدخالها �إىل احلا�سب،
�صحة البيانات الإلكرتونية ،وذلك ب�سبب فقدان م�سار التدقيق وا�ستبدال ثم يقوم املدقق بالتحقق من املخرجات ومقارنتها مع املدخالت .وعند
امل�ستندات املطبوعة ب�أخرى �إلكرتونية ،وبالتايل ف���إن ا�ستخدام التدقيق ا�ستخدام ه��ذا امل��دخ��ل ال ب��د م��ن توفر امل�ستندات اخلا�صة باملدخالت
الإلكرتوين يحقق �أهداف التدقيق و�إجناز العمليات ب�صورة �أ�سرع ،و�أكرث واملخرجات يف الوقت املنا�سب وبالكمية الكافية والتف�صيل الذي يفي بغر�ض
دقة ومرونة ،و�سهولة الإف�صاح والتنظيم وتوفري الوقت واجلهد.
التدقيق واالحتفاظ بها لفرتة كافية .ميتاز هذا املدخل ب�سهولته وقلة تكاليفه
كما �أن التدقيق الإلكرتوين �أدى �إىل حت�سني فاعلية التدقيق ،من خالل �إجناز وع��دم احلاجة للخربات وامل��ه��ارات املتخ�ص�صة يف الأنظمة الإلكرتونية،
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وعدم االعتماد على بيانات �إفرتا�ضية يف عملية التدقيق .ولكن ي�ؤخذ على  - 3يجب حذف البيانات الإختبارية من قاعدة بيانات العميل.
هذا املدخل قلة اال�ستخدام حاليا ،نظر ًا لعدم قدرته على تدقيق الأنظمة ب) �أ�سلوب املحاكاة املتوازية.
املعقدة ،والتي حتتاج خلربة يف التدقيق الإلكرتوين ،ويعترب مكلف ًا للعميل وفق �أ�سلوب املحاكاة املتوازية يقوم املدقق مبعاجلة بيانات ال�شركة ب�إ�ستخدام
لعدم ا�ستخدام احلا�سب يف تنفيذ االختبارات املختلفة والذي ي�ساعد يف برامج م�شابهة لتلك التي ي�ستخدمها العميل ،وي�ستخدم املدقق هذا الأ�سلوب
حت�سني الكفاءة والفاعلية.
عدة مرات خالل ال�سنة.
ويرى الباحث �أن تركيز الإهتمام يكون بالأ�سا�س على املدخالت فقط ،ف�إذا ويهدف �أ�سلوب املحاكاة املتوازية �إىل اختبار مدى �صحة برامج العميل
كانت املدخالت �صحيحة فمن الطبيعي �أن يكون الت�شغيل (املعاجلة) �صحيح وحتديد قدرتها على اكت�شاف الأخطاء.
واملخرجات �صحيحة� ،إال يف حالة وجود خطاء يف عمليات الربجمة ،وبالتايل وت�شمل املحاكاة املتوازية كتابة املدقق لربنامج باحلا�سب ،يتم من خالله
تكون عمليات الت�شغيل (املعاجلة) خاطئة وكذلك املخرجات ،وميكن التو�صل تكرار جزء يف النظام التطبيقي للعميل .
ملعرفة م�صدر هذا اخلط�أ من خالل ا�ستخدام برامج تدقيق �أنظمة الت�شغيل .ويعد �أ�سلوب املحاكاة املتوازية ومنهج البيانات الإختبارية متممني لبع�ضهما،
وهنا جند �أن �إجراء �إختبارات الرقابة و الإختبارات الأ�سا�سية للعمليات يتم وفق
املدخل الثاين :التدقيق مع ا�ستخدام احلا�سوب:
منهج البيانات الإختبارية ،و�إجراء الإختبارات التف�صيلية للأر�صدة يتم وفق
يركز املدقق على برامج احلا�سوب و�إجراء �إختبارات على املدخالت وعمليات �أ�سلوب املحاكاة املتوازية ،وبالتايل جند �أن كل واحد منهما مكمل للآخر.
الت�شغيل واملخرجات ،للت�أكد من �صحة برامج املن�ش�أة وحتديد مدى قدرتها وي�ستخدم املدقق منهج البيانات الإختبارية لتقييم قدرة نظام العميل على
على �إكت�شاف الأخطاء ،والتمييز بني العمليات ال�صحيحة وغري ال�صحيحة .معاجلة �أنواع خمتلفة من العمليات املالية ،بينما ي�ستخدم �أ�سلوب املحاكاة
ويعني التدقيق مع ا�ستخدام احلا�سوب ،تدقيق املدخالت واملخرجات بالإ�ضافة املتوازية الختبار مدى �صحة خمرجات النظام ،وعند ا�ستخدام املحاكاة
لعملية الت�شغيل ،وب�شكل عام ف�إن قيام املدقق بالتدقيق با�ستخدام احلا�سب املتوازية يوجد العديد من العوامل التي يجب الإ�شارة �إليها وهي:
ي�صبح �ضروري ب�سبب الأمور التالية:
 - 1التكلفة .تتوقف تكلفة ا�ستخدام هذا الأ�سلوب على درج��ة تعقد
 - 1جزء مهم من الرقابة الداخلية موجود يف برامج احلا�سوب ،ووجود العمليات احل�سابية لدى العميل وعلى كمية البيانات التي �سيتم ت�شغيلها.
فجوة ذات �أهمية يف م�سار التدقيق املرئي.
 - 2ال�شمول .ي�ستخدم هذا الأ�سلوب لت�شغيل حجم كامل من بيانات
 - 2حجم التعامل الكبري وحجم ال�سجالت الكبرية الذي يجعل عملية العميل ،وميكن ت�شغيل عينه.
االختبار با�ستخدام مدخل حول احلا�سوب غري عملي.
 - 3قوة املحاكاة املتوازية يف تركيزها على الإ�ستثناء ،بحيث يركز على
ويوجد العديد من �أ�ساليب التدقيق با�ستخدام احلا�سب الإلكرتوين والتي العنا�صر التي يظهر بها الفروق.
ميكن �أن ي�ستخدمها امل��دق��ق ،و�سيتم فقط ا�ستعرا�ض منهج البيانات  - 4ت�صميم التطبيق .الو�صول �إىل ملفات العميل (قاعدة البيانات
االختبارية و�أ�سلوب املحاكاة املتوازية.
العالئقية) لإ�ستخال�ص البيانات ،ثم ت�صميم تقارير متعددة وعمل
�أ) منهج البيانات االختبارية:
ا�ستعالمات و�شا�شات يعدها املدقق ،مبا يحقق الفائدة ومعاجلة البيانات.
ال��ه��دف ه��و ال��ت���أك��د م��ن �أن ب��رام��ج احل��ا���س��وب ل��دى العميل تعمل ب�شكل ويرى الباحث �أن مهارات كتابة الربامج قد يلم بها بع�ض املدققني وهذا
�صحيح،حيث يقوم املدقق ب�إن�شاء �أنواع خمتلفة من العمليات املالية والتي جيد ،ولكن �آخرين غري قادرين على ذلك ،وبالتايل املطلوب �أن يجيد املدقق
ت�شغل حتت �إ�شرافه با�ستخدام برامج العميل ،وي�شمل الإختبار للبيانات �إ�ستخدام برامج التدقيق ،بينما كتابة الربامج يقوم بها املربجمني ،وتعد
عمليات مالية حقيقية ووهمية ،لتحديد ما �إذا كانت برامج العميل �ستتعامل هذه الربامج �شركات الربجمة لأن هذه ال�شركات لديها كل الإمكانيات
مع الأنواع املختلفة من البيانات االختبارية ،ويكون املدقق على علم كامل لإع��داد برامج تخدم املدققني ،بينما يف�ضل �أن ي�شارك املدقق يف مراحل
ب�صحة و�أخطاء البيانات املدخلة يف الربنامج ،ثم يقوم املدقق بفح�ص نظام حتليل وت�صميم النظام.
العميل من خالل اختبار قائمة الأخطاء وتف�صيل املخرجات الناجتة عن
املدخل الثالث :التدقيق باحلا�سوب:
البيانات الإختبارية.
كما يفيد يف تقييم مدى قدرة نظام العميل بت�شغيل البيانات ومدى توافر ويق�صد بهذا النوع ا�ستخدام احلا�سوب يف تنفيذ عملية التدقيق كبديل
رقابة بالنظام ،وعند ا�ستخدام هذه الطريقة على املدقق الت�أكد من حتقق عن التدقيق اليدوي ،ومل يعد ا�ستخدام احلا�سوب يف عملية التدقيق �أمر ًا
اختياري ًا بل �أ�سا�سي ًا ،الن معظم البيانات التي يراد تدقيقها هي يف �صورة
الأمور التالية:
� - 1أن حتتوي البيانات على مدخالت حقيقة ووهمية على كافة احلاالت �إلكرتونية ،وبالتايل لي�س منطقي ًا �أن يتم حتويل البيانات الإلكرتونية �إىل
�صورة ورقية من �أجل القيام بالتدقيق .و�أ�صبح ا�ستخدام برامج جاهزة يف
املنا�سبة التي يرغب املدقق يف اختبارها.
ً
ً
� - 2إجراء االختبارات على الربامج التي ي�ستخدمها العميل خالل ال�سنة التدقيق حاليا هي الو�سيلة الوحيدة يف تدقيق النظم ،نظرا لتعقد الأنظمة
ككل ،ولي�س فقط يف نهاية ال�سنة ،لأن العميل قد يقوم ب�إدخال تعديالت املحـ ـ ـ ــو�سبة.
على الربامج ،وبالتايل ال بد من �إختبار هذه الربامج قبل وبعد التعديالت .وي�ستطيع املدقق زي��ادة الكفاءة والفاعلية من خ�لال تنفيذ الإختبارات
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دراسات وأبحاث

الأ�سا�سية الهادفة �إىل فح�ص بيانات حقيقية تت�ضمنها قاعدة البيانات
العالئقية للمنظمة ،وذل��ك عن طـريق ا�ستــخدام جمموعة من برامج
احلا�سوب املعدة لتدقيق تلك البيانات و�إجناز مهام التدقيق املتعددة.
ويرى الباحث �أن تعدد الربامج يف منظمات الأعمال تفتقد �إىل الرتابط
بني امللفات ،وبالتايل ف�إن �إن�شاء قاعدة بيانات عالئقية تربط بني امللفات،
ت�ساعد يف زيادة الكفاءة والفاعلية يف عمليات التدقيق وانعدام التعار�ض
والتكرار والإزدوجاج يف البيانات.
مُوتكن برامج التدقيق املدقق من قراءة واختيار وجتهيز عينة من البيانات
املوجودة يف قاعدة البيانات .ومن هذه الربامج التي ي�ستخدمها املدققون:
�أ) برنامج التدقيق العام ،ي�سمح للمدقق بالتو�صل لقاعدة بيانات العميل
وا�ستخراج البيانات وحتليلها ب�سهولة ،كما متتاز هذه الربامج ب�أنها ال
حتتاج �إىل خربة كبرية يف تكنولوجيا املعلومات من قبل املدقق.
ب) وهناك برامج خا�صة ،تقوم بالعديد من العمليات مثل تبويب البيانات
واختيار العينات واملقارنة ودمج امللفات وفرز وت�صنيف ال�سجالت والقيام
بالعمليات احل�سابية وغريها.
وت�ستخدم برامج التدقيق العامة يف �أعمال متعددة منها :التحقق من ال�ضرب
واجلمع مثل �إع��ادة ح�ساب اخل�صم امل�سموح به على املبيعات ،وفح�ص
ال�سجالت من حيث اجلودة واالكتمال واالت�ساق وال�صحة مثل فح�ص �أر�صدة
املدينني ،ومقارنة البيانات مبلفات م�ستقلة مثل مقارنة التغيري يف �أر�صدة
املدينني بني تاريخني،و�إعداد ميزان املراجعة للأ�ستاذ العام ،ومقارنة
امل�صادقات.

 2/3/2أثر التشغيل اإللكتروني على
منهجية التدقيق

ويظهر الأثر يف قدرة الت�شغيل الإلكرتوين يف تغيري
معرفة (الت�أهيل) املدقق يف عدة جم��االت منها،
معرفة �أ�سا�سيات احلا�سبات الإلكرتونية ،وبرامج
احلا�سوب ،وتف�سري املخرجات ،وكذلك التخطيط
ال��دق��ي��ق لعملية التدقيق با�ستخدام �إمكانيات
احلا�سوب ،وتغيري وا�ضح يف و�ضع برامج و�إجراءات
التدقيق ،وتغيري يف �أدل��ة الإثبات التي ت�ساعد يف
التحقق من �صحة البيانات ،وتغيري يف دورية �إعداد
تقارير التدقيق (�.شحاته2000 ،م� ،ص.)15
 3/3/2أثر التشغيل اإللكتروني على
معايير التدقيق

احل��اج��ة �إىل معايري تدقيق ت��ت�لاءم م��ع الت�شغيل
الإل����ك��ت�روين ،ول��ق��د ���ص��در ع��ن االحت����اد ال���دويل
للمحا�سبة ثالثة معايري تتعلق بالتدقيق يف ظل
الت�شغيل الإلكرتوين وهي:
امل��ع��ي��ار رق���م ( )15امل��راج��ع��ة يف ظ���ل الت�شغيل
الإل��ك�تروين للبيانات ،واملعيار رقم (� )16أ�ساليب
 3/2أثر التشغيل اإللكتروني على مهنة التدقيق:
التدقيق الإلكرتونية ،واملعيار رقم (� )20آثار الت�شغيل
ً ً
يرتبط التدقيق باملحا�سبة ارتباطا وثيقا ،ف�أي تغيري يف �أحداهما �سوف ي�ؤثر الإل��ك�تروين على درا���س��ة وتقييم النظم املحا�سبية
على الآخ��ر ،وبالتايل لقد �أثر الت�شغيل الإلكرتوين للنظام املحا�سبي على
والرقابة الداخلية املتعلقة بها.
�أغرا�ض ومنهجية ومعايري و�أ�ساليب و�إج��راءات التدقيق ب�شكل ملحوظ،
و�صدرت العديد من القرارات والتو�صيات واملعايري التي تعني املدقق بهذا
 4/3/2أثر التشغيل اإللكتروني على
ال�صدد ،و�أهم معامل هذه الت�أثريات.
أساليب التدقيق

 1/3/2أثر التشغيل اإللكتروني على أهداف التدقيق
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ال تختلف �أهداف التدقيق يف ظل الت�شغيل الإلكرتوين عنها يف ظل الت�شغيل
اليدوي ،والتي تتمثل يف االطمئنان على �سالمة ودقة البيانات ،و�سالمة
النظم املحا�سبية وكفاءتها ،واملحافظة على امل��وج��ودات ،وم��دى فاعلية
نظم ال�ضبط الداخلي ،ومدى �سالمة وفاعلية اخلطط وبيان مدى االلتزام
بال�سيا�سات وال�برام��ج لتحقيق �أه���داف املن�ش�أة ،وتقومي الأداء وتقدمي
التو�صيات والإر�شادات .ومن املزايا التي يحققها� ،سرعة الإثبات يف �إخراج
املعلومات املالية وغ�ير املالية ،و�إ�ستخدام �أ�ساليب التحليل باملقارنات
والن�سب ،وتطبيق نظام �شبكة املعلومات يف الرقابة على ف��روع املن�ش�أة،
وا�سرتجاع البيانات ب�سرعة.
الـعـدد  26دي�سمبـر 2011م

ي�سعى املدقق �إىل احل�صول على مزيد من �أدلة الإثبات الكافية لالطمئنان
على �صحة ودق��ة ومو�ضوعية البيانات و�سالمة الت�شغيل ،ولتحقيق ذلك
هناك جمموعة من الأ�ساليب والتي ي�سهل احلا�سوب من ا�ستخدامها ،مثل
التحليل با�ستخدام الأ�ساليب الإح�صائية العادية واملتطورة ،و�أ�سلوب املعاينة
الإح�صائية يف �إختيار العينات وتقوميها ،و�أ�سلوب ال�ضبط والتحكيم الذاتي
للت�أكد من �صحة البيانات واملعاجلات املحا�سبية ،وت�صميم برامج احلا�سوب
لإبراز الأرقام ال�شاذة يف البيانات واملعلومات لإعطائها مزيد ًا من الإهتمام
والرتكيز ،و�أ�سلوب العر�ض والإف�صاح يف �إعداد القوائم والتقارير املختلفة،
و�أ�سلوب التغذية العك�سية ودورها يف التطوير.

مستقبل التدقيق اإللكتروني في ظل قواعد البيانات العالئقية

�صالحيتها� ،أي �أن عدد اال�ستمارات القابلة للمعاجلة والتحليل الإح�صائي
الفصل الثالث
( )65ا�ستمارة بن�سبة (.)% 72
تحليل وتفسير نتائج الدراسة
¿ �شريحة املربجمني :مت توزيع عدد (� )70إ�ستبانة على كربى �شركات
الميدانية
الربجمة يف العا�صمة �صنعاء ،مت ا�ستــرداد (� )50إ�ستبانة ،ومتثل
 1/3مجتمع وعينة الدراسة:
( )% 71من �إجمايل عدد اال�ستمارات املوزعة ،مت ا�ستبعاد ا�ستمارة
يتكون جمتمع وعينة الدرا�سة من �شركات التدقيق ال�سبع يف العا�صمة واح���دة لعدم �صالحيتها� ،أي �أن ع��دد اال�ستمارات القابلة للمعاجلة
�صنعاء ،وكربى �شركات الربجمة ،حيث يتكون جمتمع وعينة الدرا�سة من والتحليل الإح�صائي ( )49ا�ستمارة بن�سبة (.)% 71
�شريحتني هما:
¿ �شريحة املدققني :مت توزيع عدد (� )90إ�ستبانة على كل �شركات التدقيق  2/3أساليب التحليل المستخدمة:
يف العا�صمة �صنعاء ،مت ا�سرتداد (� )68إ�ستبانة ،متثل ( )% 76من مت ا�ستخدام الأ�ساليب الإح�صائية التالية يف عملية حتليل البيانات املجمعة
�إجمايل عدد اال�ستمارات املوزعة ،مت ا�ستبعاد ( )3ا�ستمارات لعدم بوا�سطة �أداة الدرا�سة من �أجل التو�صل �إىل نتائج الدرا�سة:
الـعـدد  26دي�سمبـر 2011م
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مقــــــــــــاالت

إدارة االقتصــاد الكلي في ظل
اإلصالح االقتصادي والهيكلي

في

الجمهورية اليمنية
تأمل الحكومات اليوم بخاصة في البلدان النامية
واألقل نموا من خالل إدارة االقتصاد الكلي وفي إطار
إجراء تعديالت في السياسة العامة أن تنجح في تحقيق
االستقرار االقتصادي والنمو المستدام القائم على
التشغيل .اعتقادا منها أن نجاح هذه التعديالت ضروري ًا
للمحافظة على ثبات واستقرار االقتصاد الكلي
وسياساته وذلك في محاولتها لتفادي الصدمات
االقتصادية الرئيسية المفاجئة وغير العابرة.

نظرة عامة:
�إن �إدارة االقت�صاد الكلي يف ظل برامج الإ�صالح
االقت�صادي و�إع��ادة الهيكلة ينبغي �أن توفر من
خ�لال ديناميكية النموذج �آليات تنفيذ جريئة
و�شفافة ,وذل��ك ملا للنموذج من دور حم��وري يف
الت�أثري على امل��دى الق�صري واملتو�سط والبعيد
يف ال�ع��وام��ل التي ترتبط بالتغيريات الهيكلية
على م�ستوى االقت�صاد الكلي وداخل القطاعات
االقت�صادية املختلفة والتي ت�ؤثر ب�شكل مبا�شر
على امل��وارد الب�شرية مثال ..و�أثرها يف �إنتاجية
الأي��دي العاملة وت�ؤثر كذلك ب�شكل غري مبا�شر
على مرونة الطلب (زي��ادة الدخل املتاح نتيجة
18

د  /عبد ال�صمد �أمني عبد الوا�سع
ع�ضو املكتب الفني

ل��زي��ادة الإن�ت��اج�ي��ة) ,وه��و م��ا مل يتحقق �إال عن
طريق الت�أثري يف الهياكل الإنتاجية والتي تتكون
باخت�صار من :هيكل امللكية وحجم هذا الهيكل،
والدعم التقني والتكنولوجي واملعريف ,والهياكل
الإدارة ،والبنية التحتية والهياكل امل�ؤ�س�سية،
وتدعيم عمليات تطوير هذه الهياكل.
و�سيتم من خالل عر�ض املو�ضوع ت�سليط ال�ضوء
على م�ضامني هذه النظرة كما يلي:

االقت�صاد الكلي 1يف بدايتها على اث��ر الأزم��ة
االقت�صادية الكربى (1933 – 1929م) التي
�أف�ضت �إىل �ضرورة و�ضع �أول منوذج �شامل عام
1936م لإدارة االقت�صاد الكلي كتتويج جلهد
طويل الأم��د لفهم العديد من العنا�صر وا�سعة
الت�أثري يف االقت�صاد ال�سيا�سي (مدار�س الفكر
أوال :لمحة تاريخية
االقت�صادي التقليدية) و�سيا�سات االقت�صاد
عن االقتصاد الكلي
:Macroeconomics
الكلى (كينز وما بعد كينز) يف حماولة تفادي
ب��رزت الأه�م�ي��ة الإ�سرتاتيجية لتطوير �إدارة ال�صدمات االقت�صادية الرئي�سية.

 .)1االقت�صاد الكلى ( ) Macroeconomicsم�صطلح مت التعارف عليه يف �سنه  1933م من قبل االقت�صادي الرنويجي راجرن فري�ش» باعتباره جمموعة حلول نظرية
تتعامل مع االقت�صاد ككتلة واحدة ،وتالم�س النظرية االقت�صادية يف موا�ضيع عدّيدة منها ،الناجت املحلي الإجمايل معدالت البطالة ،الأرقام القيا�سية للأ�سعار ،وذلك لهدف فهم
االقت�صاد املحلي والعاملي والعمل على تطويره ،وبع�ض الأدوات التي ي�ستخدمها االقت�صاديون يف هذا املجال تتمثل يف الدخل القومي للدولة والناجت املحلي ،واال�ستهالك املحلي،
ومعدالت البطالة ،واالدخار ،واال�ستثمار ،والت�ضخم» ميكن الرجوع للنظرية االقت�صادية الكلية.
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إدارة االقتصــاد الكلي في ظل اإلصالح االقتصادي والهيكلي في الجمهورية اليمنية

وذل ��ك م�ن��ذ ال�ك���س��اد ال �ك �ب�ير ,,,و� �ص��وال ل�ل�أزم��ة
املالية يف املرحلة الراهنة (2008م) حيث مت
اق�تراح تطوير نظرية التوقعات التكيفية ملواجهة
ال �� �ص��دم��ات امل�ف��اج�ئ��ة وغ�ي�ر امل�ت��وق�ع��ة يف بع�ض
الأح �ي��ان ،للتكيف معها بطريقة مت�سقة و�ضمن
خطوات �أخرى عملية ومفيدة جدا لتحليل الأزمة
املالية بخا�صة للفرتة 2010-2007م� .إن
مل يكن للتحقيق يف الأ�سباب الكامنة وراء ف�شل
�إدارة االقت�صاد الكلي يف توقع الأزم��ات املالية,
(حيث يقول ال�سيد روب فو�س�“ 2إنه يف �أوائ��ل
2009م كان االقت�صاد العاملي ي�شهد انهيار ًا وكنا
قاب قو�سني �أو �أدنى من �أزمة ك�ساد كربى �أخرى.

غ�ير �أن��ه خ�لاف� ً�ا مل��ا ح��دث يف الثالثينيات ،ب��ادر
وا�ضعو ال�سيا�سات هذه املرة �إىل ردود قوية على
م�ستوى ال�سيا�سة العامة مل ي�سبق لها مثيل وذلك
من خ�لال كفاالت مالية وا�سعة النطاق وتدابري
ت�صحيحية مالية مكثفة) الأم��ر ال��ذي ي�ستدعي
�إجراء تعديالت يف ال�سيا�سة العامة بغية رفع كفاءة
�إدارة االقت�صاد الكلي مب��ا ميكنها �أن تنجح يف
حتقيق ا�ستقرار االقت�صاد ومنوه ,ويرتبط حتقيق
فاعلية �إدارة االقت�صاد الكلي من خالل نوعني من
ال�سيا�سات هما Fiscal Policy .ال�سيا�سة
ال�ضريبية و  Monetary Policyال�سيا�سة
النقدية ..وهما مو�ضوعان لأبحاث م�ستقلة.

ثانيا :إدارة االقتصاد الكلي
في ظل اإلصالح االقتصادي
وإعادة الهيكلة في
الجمهورية اليمنية:
 - 1السياسات العامة وإدارة
االقتصاد الكلي في اليمن:

تلعب ال�سيا�سات العامة و�إدارة االقت�صاد الكلي
بخا�صة �أدوارا مهمة يف الن�شاط االقت�صادي يف
االقت�صادات املتقدمة �أو النامية ويف االقت�صادات
العربية واليمن منها .ويعود ذل��ك من جهة �إىل
�أهمية القطاع العام يف ه��ذه االقت�صادات واىل
طبيعة ال�سيا�سات املالية املرتكزة على الإي��رادات
ً
خ�صو�صا الإيرادات النفطية ،التي
غري ال�ضريبية،
 .)2روب فو�س  :مدير �شعبة ال�سيا�سة الإمنائية والتحليل الإمنائي ب�إدارة ال�ش�ؤون االقت�صادية واالجتماعية يف الأمم متول املالية العامة للدولة �أو اخلزينة العامة وت�شكل
املتحدة (من�شورات الأمم املتحدة).
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مقــــــــــــاالت

ج��زء ًا رئي�سي من م��وارد امل��وازن��ة العامة للدولة,
ومن جهة �أخ��رى �إىل ال��دور ال��ذي تلعبه ال�سيا�سة
النقدية للحفاظ على ا�ستقرار �أ�سعار ال�صرف التي
تعتمدها معظم االقت�صادات النامية.
وباعتبار االقت�صاد الكلي علم يتطور با�ستمرار
ول��ه ط��اب��ع التنوع الأم ��ر ال��ذي يقت�ضي حتديث
�أ�ساليب �إدارت��ه مما ينعك�س يف تعدد النظرات
جت ��اه م��و� �ض��وع��ات��ه ,ب�خ��ا��ص��ة ط��ري�ق��ة ال�ع��ر���ض
للمو�ضوعات الأ�سا�سية للنظرية االقت�صادية
الكلية ودرا�سة النظرات املاكرو اقت�صادية الهامة.
وكذلك التوازن االقت�صادي العام والدينامكية
االقت�صادية ثم ال�سيا�سة االقت�صادية ويف هذا
الإطار ف�إن �إدارة االقت�صاد الكلي �إىل ما قبل تبني
�سيا�سات و�إجراءات التثبيت االقت�صادي والتكيف
الهيكلي يف اجلمهورية اليمنية كانت غري فاعلة وال
تتبني النماذج التي تو�صف االقت�صاد على مدى
فرتات زمنية طويلة بحيث متثل املتغريات التي
تظهر يف هذه النماذج جماميع االقت�صاد الكلي
يف كثري من الأحيان (مثل الناجت املحلي الإجمايل
�أو �إجمايل العمالة..الخ يف ظل عالقات الت�شابك
والتعقيد بني املتغريات االقت�صادية الكلية).
 - 2إدارة االقتصاد الكلي في
ظل برنامج التثبيت االقتصادي
والتكيف الهيكلي في اليمن:
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نالحظ �أن �إدارة االقت�صاد الكلي يف ظل �سيا�سات
و�إج��راءات التثبيت االقت�صادي والتكيف الهيكلي
قد ح�ضيت بالإ�شادة من �شركاء التنمية يف املراحل
الأوىل للتنفيذ بخا�صة �صندوق النقد ال��دويل
بغية املحافظة على ا�ستقرار االقت�صاد الكلي مع
املطالبة باال�ستمرار يف تنفيذ �إ�صالحات هيكلية
�أك�ثر عمقا ،لكون النمو ال ي��زال ه�شا وغ�ير كاف
خلف�ض البطالة والتخفيف من الفقر ب�شكل فعلي.
كما انه «ويف �إطار تطوير �إدارة االقت�صاد القومي
وخا�صة املوارد العامة وافق جمل�س الوزراء على
�إ�سرتاتيجية �إ�صالح �إدارة املالية والتي تهدف
�إىل �إ�صالح نظام امل��وازن��ة العامة و�إر��س��اء بنية
مواتية وم�ستدامة لل�سيا�سة املالية الكلية وحت�سني
�إجراءات تنفيذ املوازنة و�إ�صالح نظام املناق�صات
وامل �� �ش�تري��ات ،وق ��د مت تطبيق ن �ظ��ام التبويب
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االقت�صادي والوظيفي وفق ًا لنظام �إح�صاءات
2001م وتطوير النظام املحا�سبي احلكومي،
بالإ�ضافة �إىل تطبيق الإطار االقت�صادي متو�سط
املدى للموازنة ،ومت اعتماد �آلية �إعداد ال�سقوف
الت�أ�شريية عند التبليغ ب��إع��داد امل��وازن��ة وطلب
ك��اف��ة ال �ب �ي��ان��ات وامل �ع �ل��وم��ات وك��ذل��ك اخلطط
وال�برام��ج والتي بنيت عليها م��وازن��ات اجلهات
عند مناق�شة تلك امل�شاريع ،كما مت �إ�صدار الأدلة
الإر�شادية لقانون �ضريبة املبيعات ومت توزيعها
على املكلفني وتفعيل نظام الربط ملكلفي �ضرائب
املبيعات ،ويف اجلانب الت�شريعي مت تعديل قانون
اجلمارك رقم ( )14ل�سنة 1991م ب�صدور
ال�ق��ان��ون امل�ع��دل رق��م ( )12ل�سنة 2010م،
وك��ذا تعديل قانون �ضرائب الدخل رقم ()31
ل�سنة 1991م و��ص��دور القانون اجل��دي��د رقم
( )17ل�سنة 2010م  “ 1تعترب خطوة نحو
الت�سريع يف الإ�صالحات الهيكلية وتعزيز املوازنة
باعتبارهما �أمران �أ�سا�سيان يف �إ�سرتاتيجية النمو
القوي حيث �أن ظروف التطبيق كانت ا�ستثنائية
بخا�صة فيما يتعلق بتطبيق من��وذج الإ��ص�لاح
االقت�صادي الليربايل لي�س من خالل ال�ضغوط
اخلارجية لإع��ادة �ضخ القرو�ض التي تذبذبت
يف الفرتة التي �سبقت ال�شروع يف تبني الربنامج
فح�سب ,ب��ل و�إق ��رار حكومي داخ �ل��ي ،مل ينظر
لأ�سباب ذاتية ومو�ضوعية يف تعديل ال�شروط �أو
النموذج والنظر يف �ألأولويات املنهجية ,و�آليات
التطبيق ,واملفاعالت �إيجابا و�سلبا� ،أو البحث
عن طرق مالئمة للبيئة االقت�صادية واالجتماعية
يف ظل بنية اقت�صادية �ضعيفة واعتماد �شبه كلي
على قطاعات اقت�صادية تقليدية ،ودور ا�ستثنائي
وهام�شي للنقا�ش اجلماعي (امل�شاركة الفعلية)
لأهمية ذلك يف تخفيف حدة الآثار واالنعكا�سات
ال�سلبية للتطبيق (كاال�ستغناء عن العمالة مثال..
يف ب��رام��ج اخل�صخ�صة) ب��ل وحم��دودي��ة ت�أثري
منظمات املجتمع امل��دين (يف ظ��ل الإ�شكاليات
التي تعيق �أدائها املجتمعي الفاعل) باعتبارها
من �أه��م املكونات الرئي�سية يف ن�سيج املجتمع

(كتوفري حماية اجتماعية للعاطلني عن العمل..
�أو تقدمي �إعانة البطالة )..ملواجهة االنعكا�سات
ال�سلبية كتفاقم حالة الفقر ،ف�ضال عن احلالة
الدميقراطية وتداول ال�سلطة التي �شهدتها اليمن
بعد �إعالن قيام اجلمهورية اليمنية يف  22مايو
1990م على �أ�س�س امل�ستقبل الدميقراطي
التعددي ،فالنظر بجدية لهذه املقومات قبل �أو
�أثناء مراحل التطبيق كان من �شانه حما�صرة
ات�ساع دائ��رة الف�ساد ولي�س م��ن غياب ظاهرة
الف�ساد كليا بخا�صة يف برامج اخل�صخ�صة� ،أو
يف اال�ستفادة (�سلبا) من ق�سوة تطبيق �شروط
م�ؤ�س�ستا بريتون وودز دون تعديل �شروط تطبيق
ال�ن�م��وذج ال�ل�ي�برايل يف الإ� �ص�لاح االقت�صادي
مبا يتوافق مع ظ��روف وبيئة االقت�صاد اليمني
وخ�صو�صيات املجتمع الزراعي التقليدي.

ثالثا :رؤية بديلة إلدارة
االقتصاد الكلي في
ظل إصالحات جادة
وعميقة متكاملة األبعاد
ومتالزمة المسارات:

ت� �ت� �ط� �ل ��ب �إدارة االق � �ت � �� � �ص� ��اد ال� �ك� �ل ��ي
 Macroeconomic managementتتبع
�سلوك املتغريات االقت�صادية الكلية يف عالقتها
الع�ضوية مع بع�ضها ومدى عمق �أو �سطحية هذا
التمف�صل �أو العالقات املف�صلية من خالل حتليل
البيانات واملعلومات املتوفرة وال�ضرورية عن
بع�ض املتغريات االقت�صادية الأ�سا�سية مثل الناجت
املحلي الإجمايل ومعدل منوه ،وم�ستويات البطالة
وم�ع��دالت الت�ضخم ،وو�ضع ميزان املدفوعات،
وو�ضع املوازنة العامة (مالية احلكومة) و�إعادة
ت��وزي��ع ال��دخ��ل وال�ث�روة (ب�صفة خ��دم��ات تقدم
لتح�سني نوعية احل �ي��اة وامل���س�ت��وي��ات املعي�شية
للنا�س) ،وحجم ون��وع ال�سيولة يف االقت�صاد,
وال�ف�ه��م ال��وا��ض��ح والأع �م��ق لتطور �سلوك هذه
املتغريات االقت�صادية الإجمالية ور�صد م�ساراتها
 .)1ان�ظ��ر يف ذل��ك الأج �ن��دة الوطنية للإ�صالحات والعوامل امل��ؤث��رة فيها ون��ورد على �سبيل املثال
االقت�صادية  ,وزارة التخطيط والتعاون الدويل.
بع�ض هذه املتغريات ومكوناتها:

�أ) ال�سيا�سات املالية والنقدية وتت�ضمن يف هذا
ال�صدد الآث ��ار اجلانبية للطلب على �سلوك
املتغريات الأخ��رى و�أهمها البطالة ..والآث��ار
اجلانبية للعر�ض و�سيا�سة اخللط (مدار�س
الفكر االقت�صادي املختلفة) والعجز احلكومي
والدين العام.
ب) الت�ضخم والبطالة وتت�ضمن �أن��واع الت�ضخم
يف �إطار �سحب الطلب والت�ضخم ,وتكلفة دفع
الت�ضخم ,يو�ضح ذلك منحنى فيليب�س يف املدى
الق�صري مقابل امل��دى الطويل ف�ضال عن دور
التوقعات والتنب�ؤات االقت�صادية الكلية ويرتبط
ذلك بالنظرية االقت�صادية وحتليالتها..
 - 2النمو االقتصادي واإلنتاجية
وتشمل:

�أ) تكثيف اال�ستثمار يف ر�أ�س املال الب�شري واملادي
�أي�ضــــــــــــــا.
ب) تفعيل البحوث االقت�صادية والتنموية والتقدم
التكنولوجي.
ج) تعزيز �سيا�سة النمو القائم على الت�شغيل
(الذي ميت�ص البطالة).
 - 3فتح االقتصاد (التجارة
الدولية والمالية) وتشمل:

�أ) حت�سني و��ض��ع ح�سابات م�ي��زان امل��دف��وع��ات
وامل �ي��زان ال�ت�ج��اري ال ��ذي يت�ضمن احل�ساب
اجلاري وح�ساب ر�أ�س املال.
ب) مرونة �سوق العمالت الأجنبية الذي يت�ضمن
الطلب والعر�ض من النقد الأجنبي وحتديد
�سعر ال�صرف والت�أثريات املتبادلة بني ارتفاع
قيمة العملة وان�خ�ف��ا���ض قيمة ال �� �ص��ادرات
ال�صافية والعك�س �أي�ضا.
ج) رف��ع م�ستوى الفاعلية فيما يتعلق بتدفقات
ر�أ�س املال من واىل االقت�صاد الوطني.

ك��ل م��ا �سبق وم���ن خ�ل�ال و���ض��ع من���اذج لتقييم
الأداء احلكومي ومفاعالت الإ�صالح االقت�صادي
والهيكلي امل�ب��ا��ش��رة وغ�ير امل�ب��ا��ش��رة والقائمة

واملحتملة� ,إيجابا و�سلبا ,يتبني �أنه ينبغي الرتكيز

 �إدارة الطلب الكلي Management ofaggregate demand

تكمن الفكرة الأ�سا�سية يف �إدارة الطلب الكلي
يف كيفية ا��س�ت�خ��دام احل �ك��وم��ات �أدوات مثل
�أ�سعار الفائدة مثال ..للت�أثري على الدين العام
(�أذون اخلزانة) ،وال�ضرائب ،وتر�شيد الإنفاق
العام لتغيري ال�ق��رارات االقت�صادية الرئي�سية
مثل اال�ستهالك ،اال�ستثمار ،وامليزان التجاري،
واقرتا�ض القطاع العام ,وهذه الفكرة م�ستوحاة
من التحليل الكينزي لالقت�صاد الكلي يف نطاق
فعالية ال�سيا�سة املالية ,وعلى الرغم من ذلك
ف��ان ه��ذه العنا�صر ال �ي��وم م��ا ت ��زال ه��ي جزء
م��ن التيار الرئي�سي لالقت�صاد .فيما يذهب
النيوليرباليني ب�ق�ي��ادة ميلتون ف��ري��دم��ان ،يف
تركيزهم على ال�سيا�سة النقدية للقول �إىل �أن
الت�ضخم ب�آثاره اجلانبية يف �إدارة الطلب الكلي
هو دائما ويف كل مكان ظاهرة نقدية (رف�ض
فكرة ا�ستخدام ال�سيا�سة املالية لأن ذلك ي�ؤدي
�إىل «مزاحمة “من القطاع اخلا�ص �سلبا من
وجهة نظرهم) كما �إن��ه ال ُيرغب (يحث) يف
مكافحة الت�ضخم �أو االنكما�ش عن طريق �إدارة
الطلب الفعال ,كما يف االقت�صاد الكينزي ،ولكن
م��ن خ�لال ال�سيا�سة النقدية ،كاحلفاظ على
معدل منو املعرو�ض من النقود وفقا لآلية ال�سوق
ثابتة يف الزمن ..وهي �أمور ما تزال مو�ضع جدل
تتجاذبها نتائج حتليالت النظريات االقت�صادية
حتى الوقت الراهن.

 �إدارة الفجوة االقت�صادية الكلية :وذل��ك منخ�لال تر�شيد الإن �ف��اق ال�ع��ام وال�ترك�ي��ز على الإن�ف��اق
اال�ستثماري والر�أ�سمايل الذي من �ش�أنه �أن ي�سهم يف
تطوير االقت�صاد احلقيقي (م��ع �ضرورة احلاجة �إىل
تخفيف ال�ضغوط الت�ضخمية) وبالتايل عدم االعتماد
ب�شكل رئي�س على الإي��رادات النفطية الغري م�ستقرة,
وحماولة �إتباع �سيا�سات �إيرادية ترتكز على تطوير وتفعيل
النظم ال�ضريبية وحتديث �أ�ساليب الرقابة الداخلية
منها ,واخلارجية كرقابة ال�سلطة الت�شريعية �أو الرقابة
امل�ستقلة للهيئة الرقابية العليا يف البلد ممثلة باجلهاز
املركزي للرقابة واملحا�سبة يف اجلمهورية اليمنية يف
�إطار املنهجية الرقابية للجهاز وفقا لالجتاهات العلمية
احلديثة يف جمال الرقابة واملحا�سبة ,يف تقييم برامج
 �إدارة العر�ض الكلي  Management ofالإ� �ص�لاح االق�ت���ص��ادي وال�ت�ق��ومي الهيكلي ف�ضال عنالرقابة عرب امل�شاركة املجتمعية عن طريق منظمات
the overall width
ينبغي تركيز �سيا�سات �إدارة العر�ض الكلي املجتمع املدين والإعالم وعامة املواطنني.
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إدارة االقتصــاد الكلي في ظل اإلصالح االقتصادي والهيكلي في الجمهورية اليمنية

 – 1التضخم والبطالة وتشمل:

على التكامل ب�ين �سيا�سات حتقيق ا�ستقرار
االقت�صاد الكلي والإ�صالح الهيكلي والذي يتوقف
على ج��ودة تن�سيق ال�سيا�سات من �أج��ل حتفيز
وترية النمو (ال�سريع وامل�ستدام) من خالل العمل
على رفع كفاءة �إدارة االقت�صاد الكلي ،ب�إجراء
تعديالت وتغيريات يف ال�سيا�سة العامة ويف ر�سم
�سيا�سات االقت�صاد الكلي بو�صفات متما�سكة
ميكن �أن ت�شمل:

على مدى القدرة اال�ستيعابية من قبل االقت�صاد
ل �ل �م��وارد امل �ت��اح��ة واخل��ارج �ي��ة م�ن�ه��ا بخا�صة
القرو�ض التي ينبغي �أن يت�سم التعامل معها
ب��ال�ن��زاه��ة فيما يتعلق ب��ا��س�ت�خ��دام ال�ق��رو���ض
اخلارجية ،مبا ميكن من م�ضاعفتها عما هي
عليه ،و ُا�ستخدمها بطريقة �سليمة ،ويف الأغرا�ض
امل �ح��ددة ل�ه��ا ,ف�ضال ع��ن حتفيز ال���ص��ادرات
وتعزيز التنويع االقت�صادي مع الهدف النهائي
املتمثل يف ا�ستئناف النمو االقت�صادي الإيجابي
ل�ضمان ال �ق��درة على ال��وف��اء ب��ال�ت��زام��ات تلك
الديون وخدمتها ,الأمر الذي ي�ستدعي الت�سريع
يف تعميق الإ��ص�لاح��ات الهيكلية لتح�سني ثقة
امل�ستثمرين و�إجن��از تقدم يف جم��ال ال�شفافية
لتح�سني �أج��واء الأعمال ال�ستقطاب اال�ستثمار
الأج�ن�ب��ي وامل�ح�ل��ي ,وذل��ك يف �إط ��ار �سيا�سات
و�إج� ��راءات التقومي الهيكلي ب��ر�ؤي��ة م�ؤ�س�ستا
بريتون وودز (�صندوق النقد والبنك الدوليني
ومنظمة التجارة العاملية) ولي�س مبعزل عنها.

21

مقــــــــــــاالت

اكتشاف جرائم التزوير
واالحتيال المالي والغش
والفساد والوقاية منها
* ملخص لمادة تدريبة

نظر ًا لما شهدته وتشهده عالقة الجهاز المركزي للرقابة
والمحاسبة في بالدنا بديــــوان المحاسبة بدولة الكويت
الشقيقة من تطور مستمر ،األمر الذي انعكس على مجاالت
التعاون بينهما في كافة المجاالت المرتبطة بالمهنة..
والتي في مقدمتها التدريب والتأهيل ،حيث يعتبر ديوان
المحاسبة بدولة الكويت الشقيقة أكثر األجهزة الرقابية
ً
ومساندة لجهازنا ،ويؤكد ذلك ما
العربية والدولية دعما
يعتمده الديوان من دورات ألعضاء جهازنا ضمن برامجه
وخططه التدريبية كل عام.
تجدر اإلشارة إلى إننا شاركنا في احد هذه البرامج التدريبية،
والذي كان في مجال (اكتشاف جرائم التزوير واالحتيال
المالي) والمنعقد خالل الفترة (2011/9/8-4م).

ونظرا ملا مل�سناه من فائدة و�أهمية لهذا املو�ضوع،
�سنعر�ض فيما يلي ملخ�ص ًا لذلك الربنامج حر�ص ًا
منا على تعميم الفائدة على كافة موظفي اجلهاز
وقراء جملة الرقابة ..خا�صة و�إن حمتويات املادة
�أعدت من قبل مدرب م�ؤهل ومتخ�ص�ص يف ديوان
املحا�سبة ه��و الدكتور الفا�ضل/عدنان ح�سن
احل�سن ،بحيث تب�سط للمحا�سبني والقانونيني
التعامل مع ق�ضايا الف�ساد والتي يتم اكت�شافها
�أثناء ممار�سة مهامهم املحا�سبية والقانونية.
�إن ج��رائ��م ال�ت��زوي��ر م��ن اجل��رائ��م ال�شائعة يف
الع�صر احلديث حيث �أن ل�سان حال مرتكبو هذه
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عر�ض /حمود حلبوب
منري ال�ضياين

اجلرائم تقول ((لن �أقتلك و�أختفي ولكنني �سوف
�أدمر عمرك و�أواجهك)) ولعل تزايد و�شيوع هذه
اجلرائم كانت ابتدا ًء من الربع الأخري من القرن
املا�ضي وحتى الآن وال ت��زال يف ت��زاي��د م�ستمر
بل �إن هذه اجلرائم مت�شابكة مع جرائم �أخرى
كجرائم �سلب �أموال الآخرين �أفراد ًا �أو جماعات
�أو �سلب الأموال العامة �أو جرائم ال�سطو واخلطف
والإره��اب واملحررات جمهولة الكاتب �أو جرائم
�إغت�صاب احلق والإبتزاز وغ�سيل الأم��وال وكافة
�أ�شكال اجلرمية املنظمة والتي من �ش�أنها زعزعة
�أم��ن ال��دول واحلكومات واملنظمات وامل�ؤ�س�سات
وحتى �أم��ن الأف���راد ،وبحيث �أن���ش��أت منظمات
اجلرائم العابرة حلدود الدول والقارات �أجهزة
متخ�ص�صة بعمليات ال�ت��زوي��ر م�ستفيدين من
ال�ت�ط��ورات التي متخ�ضت ع��ن ث��ورة تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت مما جعل ال��دول تن�شئ
�أج�ه��زة متخ�ص�صة لك�شف مثل ه��ذه اجلرائم
وذل��ك بغية ت ��دارك خطرها ال��ذي مي�س حياة

أشكال الغش:
امل�ستوى الأول :يتعلق مبرتكب الغ�ش وينق�سم
�إىل ق�سمني هما:

•غ�ش واحتيال العاملني :وهو الغ�ش الذي يقوم
به �أحد �أو بع�ض املوظفني باملن�ش�أة من خالل
التالعب يف الدفاتر �أو ال�سجالت لإخفاء �سرقة
موارد املن�ش�أة �أو اختال�س �أموالها.
•غ�ش الإدارة  :هو اخلط�أ املتعمد يف ال�سجالت
والدفاتر املحا�سبية الذي يتم مبعرفة الإدارة
العليا باملن�ش�أة والذي ين�ش�أ عنه حتريف �أو تغيري
يف املركز املايل للمن�ش�أة ونتيجة �أعمالها ،مثل
التالعب املتعمد يف قيمة الأ�صول واخل�صوم
املدرجة بالقوائم املالية بغر�ض حت�سني املركز
املايل �أو التهرب ال�ضريبي.

و�أموال الأفراد واملجتمعات والدول على ح ٍّد �سواء,
لذلك ف�إننا �سوف نتطرق للجوانب املهمة جلرمية
التزوير من حيث تعريف التزوير وخ�صائ�صه
و�أن��واع��ه وطرقه و�أخ�ي�ر ًا كيفية �إكت�شافه وذلك
ً
ب�شيء من الإيجاز نظرا لكرثة ت�شعبات املو�ضوع ،امل�ستوى ال��ث��اين :يتعلق بالغر�ض م��ن ارتكاب
الأمر الذي ال ميكننا �إثرا�ؤه وتغطية كافة جوانبه الغ�ش :وينق�سم �إىل ثالثة �أق�سام هي:
ب�شكل مف�صل.
•حالة اختال�س الأ�صول :هي �إحدى حاالت الغ�ش
الأكرث �شيوعا يف الأو�ساط املالية ،حيث يهدف
أوال :التعاريف:
التالعب يف الدفاتر وال�سجالت �إىل �إخفاء
التـــــزوير :م�صطلح ق��ان��وين وي�ج��ب توافر عجز �أو اختال�س �أو �سوء ا�ستعمال �أ�صل من
ع��دة �شروط فيه حتى يتحقق التزوير� ،أم��ا من �أ��ص��ول ال��وح��دة ،وذل��ك بهدف حتقيق منفعة
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اكتشاف جرائم التزوير واالحتيال المالي والغش والفساد والوقاية منها

الناحية الرقابية واملحا�سبية فيطلق عليه الغ�ش
�أو الف�ساد �أو االحتيال املايل ،والتزوير كم�صطلح
قانوين« :هو تغيري احلقيقة يف بيان جوهري يف
حمرر (م�ستند) ب�إحدى الطرق التي ين�ص عليها
القانون على نحو يحتمل معه حدوث �ضرر».
والغـــ�ش :يختلف مفهوم الغ�ش وفقا لوجهة نظر
العلماء والباحثني فم�صطلح الغ�ش ()Fraud
ه��و مفهوم ق��ان��وين وا� �س��ع يتعلق ب��اجل��رائ��م �أو
الت�صرفات غري القانونية التي تتعلق باملال العام
وت�ضر بامل�صلحة العامة ت�ؤثر ت�أثريا �سلبيا على
االقت�صاد القومي.
وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ان الغ�ش ه��و مفهوم قانوين
وا�سع �إال ان اهتمام مدقق احل�سابات ين�صب على
الت�صرفات التي تنطوي على غ�ش وين�ش�أ عنها
بيانات غري �صحيحة يف القوائم املالية.
ومن هذا املنطلق �أطلق م�صطلح الغ�ش ()Fraud
على الفعل املتعمد يف عر�ض املعلومات املالية ب�شكل
مغاير عن احلقيقة مبعرفة واحد �أو كرث من �أفراد
الإدارة �أو العاملني باملن�ش�أة �أو الغري.

�شخ�صية على ح�ساب اجلهة� ،أي دون مقابل
ودون وجه حق ومن �أمثلتها (اختال�س النقدية،
اختال�س املخزون).
•التالعب يف نتيجة الن�شاط �أو املركز املايل:
وهو ا�ستخدام الإدارة ملجموعة من الأ�ساليب
�أو الطرق لإخفاء �أو تعديل املعلومات املالية
لتح�سني نتيجة الأداء املايل لها.
•�أ�ساليب التالعب يف الأرق ��ام امل��ال�ي��ة :الهدف
الأ�سا�سي من ا�ستخدام لعبة الأرق��ام املالية هو
حت�سني االنطباعات عن �أداء املن�ش�أة ،ومنها على
�سبيل املثال :املحا�سبة االبتكارية ،وهي جمموع
م��ن الأ�ساليب �أو ال�ط��رق �أو امل��داخ��ل املختلفة
التي يتم ا�ستخدامها مبعرفة الإدارة عن طريق
التالعب �أو اخلداع ،وذلك بهدف �إخفاء النتيجة
احلقيقية لن�شاط ال��وح��دة �أو مركزها امل��ايل
و�إظهارها ب�شكل خمالف للواقع عن طريق التايل:
» »التالعب يف الأرقام املحا�سبية با�ستغالل القواعد
املحا�سبية و�أ�ساليب القيا�س والإف���ص��اح عن
الأرقام التي ميكن ان حتدث تغيريا يف القوائم
املالية لتعرب عن مركز مايل غري حقيقي.
» »الإف�صاح عن بع�ض العمليات �أو ال�صفقات
التجارية لتظهر نتائج حما�سبية معينة
بدال من الإف�صاح عن هذه ال�صفقات وفقا
لطبيعتها ب�شكل ثابت وم�ستمر.
الف�ســــــاد :يعرف الف�ساد ب�صفة عامة ب�أنه« :كل
ت�صرف من �شانه ان ي�ؤدي �إىل �إهدار املال العام»،
وه��و مفهوم قانوين وا�سع يتعلق ب�سلوكيات جانب
من امل�سئولني يف القطاع العام ،و�سوا ًء �سيا�سيني �أو
موظفني مدنيني يحققون من خاللها الرثاء لأنف�سهم
�أو لذويهم ب�صورة غري قانونية وخاطئة عن طريق
�سوء ا�ستخدام ال�سلطة العامة املعهودة �إليهم.
ومن وجهة النظر الرقابية يعرف الف�ساد ب�أنه:
«ذل��ك الفعل امل�ج��رم قانونا وال��ذي يعترب احد
مظاهر �سوء الإدارة ويلحق ال�ضرر بامل�صلحة
العامة ،وميثل اعتداء على املال العام».
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ثانيا :اآلثار العامة للغش
والفساد:

مت حتديدها يف الندوة العلمية الدولية ملبادرة
االن �ت��و� �س��اي ( )IDIامل�ن�ع�ق��دة يف العا�صمة
الرنويجية – �أو�سلو -يف يونيو2001م كالتايل:
•قلة فر�ص اال�ستثمار.
•عدم اكتمال برامج التنمية واحلرمان من اخلدمات.
•ت�أخري اال�ستثمارات و�إعاقة ت�شكيل ال�شركات.
•الت�أثري على الثقة العامة يف النظام الق�ضائي.
•ت��زاي��د املعامالت غ�ير امل�شروعة وال�ت��ي ت�ؤثر
بدورها على زيادة تكاليف اال�ستثمارات وتزايد
عبء الديون.
•الف�ساد الإداري ،وهو العدو احلقيقي لقوى ال�سوق،
وي�ؤدي �إىل ت�آكل الثقة وارتفاع تكلفة املعامالت.
•الت�أثري على توزيع الدخل وانخفا�ض معدالت توزيعه.
•عدم عدالة توزيع الدخول.
•�ض�آلة ال�ضرائب املح�صلة.
•تزايد عجز امليزانية والذي ي�ؤدي �إىل فر�ض �ضرائب
جديدة �أو اللجوء �إىل االقرتا�ض من جديد.
•يف ب�ع����ض الأح� �ي ��ان ي�ج�ل��ب ال�ف���س��اد واالح �ت �ي��ال
اال�ستقرار لفرتة معينة �إال ان هذا اال�ستقرار يحوي
يف طياته خطر االنهيار االقت�صادي املفاجئ.
•تزايد الفجوة االجتماعية بني الأغنياء والفقراء
وعدم كفاية اخلدمات املقدمة للعموم.

ثالثا :مسئولية المراجع
عن اكتشاف الغش
والفساد:
ح ��دد (م �ع �ي��ار امل��راج �ع��ة ال� ��دويل رق ��م :240
م�سئولية املراجع عن الغ�ش واخلط�أ يف املراجعة)،
والذي ت�ضمن الآتي:

«تعترب �إدارة امل��ن�����ش���أة ه��ي امل�سئولة ع��ن منع
واكت�شاف الأخ��ط��اء والغ�ش واالحتيال ،وذلك
من خ�لال تنفيذها ومتابعتها امل�ستمرة لنظام
حمكم من نظم الرقابة املحا�سبية ونظم الرقابة
الداخلية الكافية ،علما بان ذلك ال مينع نهائيا
من احتمال ح��دوث الأخطاء والغ�ش والف�ساد،
و�إمنا يقلل ويحد من هذا االحتمال ب�شكل يدعم
من فعالية نظام الرقابة الداخلية».
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وبالتايل تتحدد م�سئولية املراجع اخلارجي يف
ح��دود ما ق��ام بفح�صه من م�ستندات ووثائق،
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ولكن يجب مراعاة ان يكون بالقدر الذي ميكن
املدقق من �إبداء ر�أيه وقناعته حول القوائم املالية
بال�شكل املعقول ال��ذي يحقق �أه ��داف اجلهاز
الأعلى للرقابة و�إال لزم عليه االن�سحاب من املهمة
و�إبالغ اجلهاز يف الوقت املنا�سب.
ولتحديد م�سئولية املراجع عن اكت�شاف الغ�ش
والف�ساد يجب مراعاة الآتي:
1.1ان املراجع ال ي�ستطيع �إعطاء ر�أي م�ؤكد ان
كافه الأخ�ط��اء �أو التحريفات مت اكت�شافها،
وذل��ك وفقا ملا ن�صت عليه معايري املراجعة
الدولية «ذلك لوجود درجة من املخاطر التي
ال ميكن جتنبها».
2.2ق��د يتعر�ض امل��راج��ع �أث�ن��اء عملية املراجعة
خلطر وجود ت�ضليل هام يف املعلومات املالية
نتيجة الغ�ش �أو خطاء ال تك�شف عنه االختيارات
التي يجريها يف تدقيق املعلومات املالية ،حيث
ان طبيعة تلك االختبارات قد تعتمد ب�صفة
كبرية على حكم املراجع ال�شخ�صي وخربته،
كما ان الكثري من �أدل��ة الإثبات تعترب مقنعة
�أكرث منها حا�سمة ومطلقة.
3.3ان ظ�ه��ور و اك�ت���ش��اف �أي خ�ط��أ �أو غ����ش يف
القوائم املالية التي ق��ام بفح�صها املراجع
وا�صدر عنها تقريرا نظيفا بدون حتفظات ال
يعد يف حد ذاته م�ؤ�شرا على تق�صريه �أو عدم
التزامه بقواعد و�أ�صول املهنة.
4.4ان احتمال اكت�شاف اخلط�أ يكون دائما اكرب
من احتمال اكت�شاف الغ�ش والف�ساد الذي
يتم ت�صميمه وارتكابه با�ستخدام جمموعة
من الطرق والأ�ساليب التي تخفيه وجتعل من
ال�صعب اكت�شافه.
5.5ان �أه� ��م امل �خ��اط��ر ال �ت��ي ق��د ي�ت�ع��ر���ض لها
امل��راج��ع �أث�ن��اء م��زاول��ة عملية امل��راج�ع��ة هي
تلك املخاطر الناجمة عن عدم تطبيق نظم
الرقابة الداخلية� ،إال انه يجب الإ�شارة �إىل
ان وجود نظام فعال للرقابة الداخلية ال يعني
بال�ضرورة عدم وجود ت�ضليل هام يف القوائم
املالية نتيجة الرتكاب غ�ش �أو خط�أ ،وان �أي
نظام للرقابة الداخلية �أو املراجعة الداخلية
ي�صبح غ�ير ف�ع��ال يف ح��ال��ة ح��دوث غ�ش �أو
تالعب عند التواط�ؤ بني العاملني.
6.6ان خماطر ع��دم اكت�شاف الغ�ش والتالعب

الذي تقوم به �إدارة الوحدة يعد �أكرث �صعوبة
من تلك الذي يقوم به العاملون داخل اجلهة
اخلا�ضعة للرقابة.
7.7ان �إبداء املراجع لر�أيه الفني يف القوائم املالية
يرتكز على احل�صول على ر�أي فني معقول..
ل��ذل��ك ال ي�ضمن �أو ي ��ؤك��د امل��راج��ع ان �أي��ة
حتريفات جوهرية – �سواء نتيجة خط�أ �أو غ�ش
�أو تالعب – �سوف يتم اكت�شافها ،لذلك فان
اكت�شاف �أية حتريفات بالقوائم املالية عقب
عملية املراجعة ال ميثل يف حد ذات��ه (ف�شل
يف احل�صول على ت�أكيد معقول� ،أو عدم بذل
العناية املهنية الواجبة� ،أو ق�صور يف عملية
التخطيط �أو الآراء �أو احلكم� ،أو الف�شل يف
االلتزام مبعايري املراجعة).
�8.8أ�شار املعيار انه �إذا مل تقم املن�ش�أة باتخاذ
الإج��راء الت�صحيحي حتى لو كان هذا الغ�ش
له ت�أثري غري جوهري على القوائم املالية فانه
قد يرى املراجع �ضرورة ان�سحابه من املهمة.

رابع ًا :مجاالت ومؤشرات
تواجد الغش والفساد:
.أال��م��ج��االت األك��ث��ر تعرضا
لحاالت الغش والفساد:

من �أهم القطاعات التي تعر�ضت حلاالت الغ�ش
والف�ساد هي القطاعات احلكومية �أو العامة،
وترتكز يف قطاعات ال�صناعة والتكنولوجيا.
ويف امل�ؤمتر ال�ساد�س ع�شر لالنتو�ساي ..حددت
النواحي املعر�ضة للف�ساد يف احلكومة بالتايل:
2.2حت���ص�ي��ل ال �� �ض��رائ��ب وامل� ��� �ص ��ادر الأخ� ��رى
للإيــــــــرادات.
�3.3إيرادات امل�شرتيات والعقود (املناق�صات).
�4.4إيرادات اجلمارك.
5.5عمليات اخل�صخ�صة.
6.6ام� �ت� �ي ��ازات امل� �ع ��ون ��ات امل��ال �ي��ة وال��رخ ����ص
والت�صــــــــــاريح.

.بال��م��ؤش��رات ال��ت��ي توضح
إمكانية حدوث غش أو فساد:

حدد املعيار ( )240بع�ض امل�ؤ�شرات التي ت�شري
�إىل احتمال وجود غ�ش �أو ف�ساد والتي يجب على
املراجع �أخذها يف االعتبار عند مزاولة عملية

خامس ًا :العوامل التي
تساعد على اكتشاف
الغش والفساد:
 .أتقدير املخاطر.
.بالتدريب الكايف ملراجعي اجلهاز الأعلى للرقابة.
.جتوفري املوارد املالية والب�شرية الكافية للقيام
مبهام الرقابة.
 .دالتعاون بني اجلهاز الأعلى للرقابة والأجهزة
العامة ذات العالقة مبكافحة الغ�ش والف�ساد.

.2

عوامل الوقاية تنقسم إلى
ثالثة أقسام:

.3

 .أالعوامل اخلا�صة بالأجهزة العليا للرقابة.
.بالعوامل اخلا�صة باجلهة اخلا�ضعة للرقابة.
.جالعوامل اخلا�صة بالبيئة اخلارجية للمجتمع.

.4

.أالعوامل الخاصة باألجهزة العليا
للرقابة ،وهي وتتمثل باآلتي:

.1
.2
.3
.4

.5

1منح الأجهزة العليا للرقابة اال�ستقالل املايل والإداري.
2ت �ط��وي��ر م �ع��اي�ير وط� ��رق ج��دي��دة لتحديد
م�ؤ�شرات الغ�ش والف�ساد.
3ال �ت��دري��ب ال �ك��ايف امل�ت�خ���ص����ص مل��راج�ع��ي
الأجهزة العليا للرقابة.
4ال�ت��أك�ي��د على �إن���ش��اء وح ��دة �إداري� ��ة تعنى
بالتدقيق ال��داخ �ل��ي ودع ��م دور امل��راج�ع��ة
الداخلية يف اجل�ه��ات اخلا�ضعة للرقابة،
والت�أكد من ا�ستقالليتها وات�صالها املبا�شر
ب�أعلى �سلطة يف اجلهة.
5تفعيل دور الأج�ه��زة العليا للرقابة ب�ش�أن
فح�ص وتقييم نظام الرقابة الداخلية داخل
الوحدات اخلا�ضعة للرقابة كونه الركيزة
الأ�سا�سية وح�ج��ر ال��زاوي��ة ال�ت��ي ي�ب��د�أ من
عندها املراجع عمله.
�6إيجاد �آليات لتلقي املعلومات وللتبليغ عن حاالت
الغ�ش والف�ساد ،مثل :الهاتف ،واالنرتنت.
�7إيجاد و�سيلة فعالة لن�شر التقارير الرقابية
لتعميق الوعي العام ،وان يكون الن�شر يف
الوقت املنا�سب.
8ت�ع��زي��ز الإدارة امل��ال�ي��ة ال�ف�ع��ال��ة يف اجل�ه��ات
اخلا�ضعة للرقابة ودع��م �أنظمة الت�صرف
املايل من خالل حت�سني و�سائل امل�ساءلة العامة
و�إيجاد مناخ من ال�شفافية والإدارة اجليدة.
9ت�ب��ادل اخل�ب�رات وال�ت�ج��ارب ح��ول اكت�شاف الغ�ش
والف�ساد مع الأجهزة العليا للرقابة يف الدول الأخرى.

.5
.6
.7
.8

 .جالعوامل الخاصة بالبيئة الخارجية
للمجتمع ،وتتمثل باآلتي:

1 .1توعية املجتمع بخطورة انت�شار ظاهرة الغ�ش
والف�ســـــــاد.
2 .2الرتكيز على الربامج التعليمية املوجهة نحو
حماربة الغ�ش والف�ساد.
.6
3 .3احلث على م�شاركة املجتمع املدين يف الوقاية
من الغ�ش والف�ساد.
.7
�4 .4إيجاد قنوات ات�صال فعالة تتيح للمواطنني
التعبري عن معاناتهم.
5 .5و�ضع عقوبات قانونية رادع��ة على كل من
.8
ي�شارك يف ارتكاب الغ�ش والف�ساد.
6 .6ت��وف��ر الإرادة ال�سيا�سية ،وه��ي م��ن �أه��م
العنا�صر التي ت�ؤثر يف حماربة الف�ساد.
ويف اخل�ت��ام ن��ود الإ� �ش��ارة �إىل ان تقييم نظام
.9
الرقابة الداخلية يف اجلهات اخلا�ضعة للرقابة
م��ن �أه��م الأ�ساليب العلمية واملهنية الكت�شاف
ح��االت الغ�ش والف�ساد وال�ت��زوي��ر يف امل�ح��ررات
.بالعوامل الخاصة بالجهة الخاضعة الر�سمية التي قد ت�ؤدي �إىل االحتيال املايل ،وعليه
للرقابة ،وتتمثل باآلتي:
يتعني على امل��راج��ع ان ي��ويل االهتمام املنا�سب
1 .1الت�أكيد على �سيادة القانون واح�ترام كافة لفهم وفح�ص وتقييم نظم الرقابة الداخلية يف
الت�شريعات القانونية وتطبيقها على اجلميع اجلهات اخلا�ضعة للرقابة.
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اكتشاف جرائم التزوير واالحتيال المالي والغش والفساد والوقاية منها

املراجعة ،من �أهمها الآتي:
�1.1سيطرة �شخ�ص واحد على عدة مهام �إدارية.
2.2وجود هيكل �إداري معقد.
3.3عدم وجود �إ�شراف فعال من جمل�س الإدارة.
4.4ارتفاع معدل دوران املحا�سبني واملاليني.
5.5الإخفاق يف ت�صحيح مواطن ال�ضعف الرئي�سية
يف نظم الرقابة الداخلية.
6.6تغيري املراجع وامل�ست�شارين القانونيني ب�صفة متكررة.
7.7انخفا�ض م�ستوى الت�أهيل العلمي والعملي لدى
العاملني بق�سم احل�سابات.
8.8عدم تنا�سب الأرباح التي حتققها ال�شركة مع
الأرباح التي حتققها معظم ال�شركات العاملة
يف نف�س ال�صناعة.
�9.9إجراء تعامالت مالية مع الأطراف ذوي العالقة.
1010تركز �إيرادات املن�ش�أة على �إيراد منتج معني
�أو جمموعة من العمالء.
1111التغيري يف ممار�سات العمل �أو اختيار بدائل
حما�سبية من �شانها حت�سني الدخل.
1212وجود �سجالت غري كافية وملفات غري كاملة �أو
عمليات غري م�سجلة طبقا للإجراءات املعتادة.
1313وج��ود تغريات عديدة يف الربامج املطبقة
بق�سم احل��ا� �س��ب وال �ت��ي مل ي�ت��م توثيقها
م�ستندي ًا �أو املوافقة عليها �أو اختبارها.
1414عدم القدرة على ا�ستخراج معلومات من ملفات
احلا�سب الآيل ب�سبب نق�ص �أو ع��دم تزامن
التوثيق امل�ستندي ملحتويات ال�سجل �أو الربامج.
1515وج��ود ردود غري معقولة ومراوغة ل�ل�إدارة
على ا�ستف�سارات املراجع.

سادس ًا :الوقاية من
الغش والفساد:

دون ا�ستثنــــــــــاء.
2الت�أكيد على �ضرورة �إعادة النظر يف م�ستوى
الدخل فيما يتعلق مبوظفي القطاع احلكومي.
3و�ضع معايري دقيقة لتعيني وانتداب وترقية
املوظفني يف القطاع العام تعتمد على الكفاءة
والنزاهة واال�ستقامة واخلربات والعمل على
ا�ستمرار ت�أهيلهم.
4املراجعة الدورية للت�شريعات القائمة ،و�إزالة �أي
غمو�ض �أو ثغرات فيها ،والت�أكيد على االلتزام بها.
�5إع��ادة تقييم الإج��راءات الت�أديبية املعمول
بها يف الأج�ه��زة احلكومية وو�ضع عقوبات
�صارمة على املخالفني.
6الت�أكيد على �إي�ج��اد جل��ان املراجعة داخل
اجلهات حمل املراجعة والتي يكون الهدف
منها زيادة م�صداقية القوائم املالية.
7دعم الوعي ال�سلوكي لدى املوظفني.
8الت�أكيد على دور املراجع الداخلي يف اجلهة حمل
املراجعة يف احلد من انت�شار ظاهرة الغ�ش والف�ساد.

25

مقــــــــــــاالت

وسبل مكافحته
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يعتبر الفساد
ظ�������اه�������رة
اج��ت��م��اع��ي��ة
قديمة من حيث
وج��وده��ا ،إال أن
ه��ذه الظاهرة
تعتبر جديدة من
حيث انتشارها
ال��واس��ع ال��ذي
ت��ع��دى ال��ح��دود
وال��ح��واج��ز بين
ال���������دول ف��ي
عصرنا الحالي.
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�إعداد� /سعــــاد الــم�سعــــــودي
�إدارة املتابعة  -القطاع االقت�صادي

ال�سيا�سة واالجتماع.
و�سوف ن�سلط ال�ضوء يف هذا املقال على مفهوم الف�ساد،
مظاهره� ،أ�سبابه و�آث��اره ،وكذا �أبرز احللول واملعاجلات
ملكافحته من خ�لال معايري احلكم الر�شيد (النزاهة
وال�شفافية وامل�ساءلة) ،كما �سيتم التطرق �إىل االتفاقية
الدولية اخلا�صة مبكافحة الف�ساد وك��ذا الت�شريعات
الوطنية املتعلقة مبكافحة الف�ساد وغ�سل الأم��وال ك�أحد
الإج��راءات للحد من ت�أثري هذه الظاهرة على املجتمع،
واملنظومة الوطنية املعنية مبكافحة الف�ساد

وقد �إرتبطت هذه الظاهرة على امل�ستوى العاملي بعدة
عوامل ،مثل غياب ال�شفافية وامل�ساءلة يف املجتمع� ،أو
ع��دم خ�ضوع ال�سلطات ال�سيا�سية والإداري ��ة ل�ضوابط
معلنة متكن من ممار�سة الرقابة عليها� ،إما ب�سبب جهل
املواطن بحقوقه �أو خوفه من ال�سلطات ،وميثل الف�ساد
حتدي ًا خطري ًا يف وج��ه التنمية ويقو�ض الدميقراطية
ويعر�ض �سيادة القانون للخطر� ،أي مبعنى �آخر �أن الف�ساد
ينخر يف القدرة امل�ؤ�س�سية للحكومة لأنه ي�ؤدي �إىل �إهمال
�إجراءاتها و�إ�ستنزاف مواردها.
كما �أن الف�ساد الإداري وامل��ايل ب�صورة خا�صة ظاهرة
عاملية �شديدة االنت�شار ذات جذور عميقة ت�أخذ �إبعاد ًا
أو ً
ال:مفهوم الفساد:
وا�سعة تتداخل فيها عوامل خمتلفة ي�صعب التمييز بينها،
وتختلف درجة �شموليتها من جمتمع �إىل �آخر� .إذ حظيت ترتبط كلمة الف�ساد يف �أذه��ان النا�س مبفهوم «ال�شر» �أو
ظ��اه��رة الف�ساد يف الآون ��ة الأخ�ي�رة باهتمام الباحثني النواحي ال�سلبية ،ويختلف مفهوم الف�ساد وحماولة تعريفه من
يف خمتلف االخت�صا�صات كاالقت�صاد والقانون وعلم دولة لأخرى ً
طبقا لإختالف النظم ال�سيا�سية واالقت�صادية

والإجتماعية ال�سائدة يف تلك املجتمعات ولعله من
املهم البدء باملفاهيم اللغوية التي �ست�ساعدنا على
الإنطالق يف تف�سري معنى الف�ساد.
(�ص ُل َح) مبعنى
الف�ساد لـغــة :هو (ف�سد) �ضد َ
البطالن ،فيقال ف�سد ال�شيء �أي ُبط َل وا�ضمحل،
معان عدة بح�سب موقعه .فهو
وي�أتي للتعبري عن ٍ
َ
تعاىل(:ظ َه َر
(اجل��دب �أو القحط) كما يف قوله
َ
ا�س
ال َف َ�سا ُد فيِ البرَ ِّ َوا ْل َب ْح ِر بمِ َ ا َك َ�سبَتْ �أ ْي� ِ�دي ال َّن ِ
ِل ُي ِذي َقهُم َب ْع َ�ض ا َّل� ِ�ذي عَ ِم ُلوا َل َع َّله ُْم َي ْر ِج ُع َون)
(�سورة الروم الآية� )41أو (الطغيان والتجرب)
كما يف قوله تعاىل ( ِت ْل َك ال �دَّا ُر ال ِآخ � َر ُة نجَ ْ َع ُلهَا
ِل� َّل� ِ�ذي��نَ َال ُي� ِ�ري �د َ
ُون عُ � ُل��و ًّا فيِ الأَ ْر�� ِ��ض َو َال َف َ�ساد ًا
َوا ْل َعا ِق َب ُة ِل ْل ُم َّت ِقنيَ) (�سورة الق�ص�ص الآية)83
�أو (ع�صيان لطاعة اهلل) كما يف قوله تعاىل
(�إِنمَّ َ ا َج َزا ُء ا َّل ِذينَ ي َُحا ِرب َ
ُون اللهَّ َ َو َر ُ�سو َل ُه َو َي ْ�س َع ْو َن
فيِ الأَ ْر� ِ��ض َف َ�ساد ًا �أَن ُي َق َّت ُلوا �أَ ْو ي َُ�ص َّل ُبوا َ�أ ْو ُت َق َّط َع
الف �أَ ْو يُن َف ْوا ِمنَ الأَ ْر ِ�ض
�أَ ْي ِدي ِه ْم َو َ�أ ْر ُج ُلهُم ِّمنْ ِخ ٍ
اب
َذ ِل َك َله ُْم ِخ ْزيٌ فيِ ال ُّد ْن َيا َو َله ُْم فيِ ال ِآخ َر ِة عَ َذ ٌ
عَ ِظي ٌم) (�سورة املائدة الآية )33ونرى يف الآية
الكرمية ال�سابقة ت�شديد ال �ق��ر�آن ال�ك��رمي على
حترمي الف�ساد على نحو كلي ،و�إن ملرتكبيه اخلزي
يف احلياة الدنيا والعذاب ال�شديد يف الآخرة.
الف�ساد ا���ص��ط�لاح�� ًا :ل�ي����س ه �ن��اك تعريف
ا�صطالحي حمدد للف�ساد باملعنى الذي ي�ستخدم
فيه هذا امل�صطلح اليوم ،لكن هناك اجتاهات
خمتلفة تتفق يف كون الف�ساد هو �إ�ساءة ا�ستعمال
ال�سلطة العامة �أو الوظيفة العامة للك�سب اخلا�ص.
ويف هذا الإطار يحدث الف�ساد عادة ب�صور و�أ�شكال
�شتى ،مثل� :أن يقوم موظف بقبول �أو طلب ر�شوة �أو
ابتزاز لت�سهيل عقد �أو �إجراء طرح ملناق�صة عامة.
كما ميكن للف�ساد �إن يحدث عن طريق ا�ستغالل
الوظيفة ال�ع��ام��ة م��ن دون ال�ل�ج��وء �إىل الر�شوة
وذل��ك بتعيني الأق��ارب �ضمن منطق (املح�سوبية
واملن�سوبية) �أو �سرقة �أموال الدولة مبا�شر ًة.
ويعرف معجم اك�سفورد الإنكليزي الف�ساد ب�أنه
«ان �ح��راف �أو تدمري النزاهة يف �أداء الوظائف
العامة من خالل الر�شوة واملحاباة” .مبعنى انعدام ثاني ًا:مظاهر الفساد:
ال�ضمري و�ضعف الوازع الديني عند ال�شخ�ص مبا الف�ساد له مظاهر و�صور متعددة يف حياة املجتمع،
وال ميكن ح�صرها ب�شكل كامل ودقيق� ،إذ يختلف
يجعل من نف�سه بيئة �صاحلة لنمو الف�ساد.
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الفساد وسبل مكافحته

يف حني تعرف منظمة ال�شفافية العاملية الف�ساد
ب�أنه «ا�ستغالل ال�سلطة من اجل املنفعة اخلا�صة».
تعريف الف�ساد دولي ًا :عرفت الهيئات واملنظمات
الدولية ذات ال�صفة االقت�صادية وال�سيا�سية
 كالبنك ال��دويل مث ًال -الف�ساد �أن��ه «ا�ستعمالالوظيفة العامة للك�سب اخلا�ص (ال�شخ�صي)
غري امل�شروع» .وهذا التعريف يتداخل مع �أطروحة
�صندوق النقد الدويل ( )IMFالذي ينظر �إىل
الف�ساد� :أنه �سلوك �شخ�ص �أو جماعة ي�سعى رموزه
�إىل انتهاك قواعد ال�سلوك االجتماعي ،ولذلك
ي�صنف املخت�صون يف ق�ضايا الف�ساد �أنواعه �إىل
وا�سع و�ضيق ،فالف�ساد الوا�سع ينمو من خالل
احل�صول على ت�سهيالت خدمية تتوزع على �شكل
معلومات ،تراخي�ص� ،أم��ا الف�ساد ال�ضيق فهو
قب�ض الر�شوة مقابل خدمة اعتيادية ب�سيطة.
ومن منظور �آخر ف�إن ن�شطاء حقوق الإن�سان يف
تعريفهم للف�ساد يرون �أنه يرتبط مبفاهيم ومبادئ
حقوق الإن�سان على �إعتبار �أن الف�ساد هو خرق
لهذه احلقوق وخا�صة مبدئي العدل وامل�ساواة.
�أما �إتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد للعام
2003م ،اختارت �أال تعرف الف�ساد من منظور
فل�سفي �أو و�صفي ..بل �أ�شارت �إىل احل��االت التي
يرتجم فيها الف�ساد �إىل ممار�سات فعلية على �أر�ض
الواقع وترجمته �إىل جرائم كالر�شوة ،االختال�س،
املتاجرة بالنفوذ� ،إ�ساءة ا�ستغالل الوظيفة العامة،
غ�سيل الأموال ،الرثاء غري امل�شروع.
ويف �ضوء ما �سبق ..ف�إنه على الرغم من تعدد
التعريفات ملفهوم الف�ساد �إال �أن جميعها تتفق
على ن�ق��اط مهمة م�ن�ه��ا�:أن الف�ساد ي�ق��وم على
ا�ستغالل املن�صب العام لتحقيق منافع �شخ�صية،
و�أن الف�ساد عمل خمالف للقانون والنظام وغري
من�سجم مع القيم الدينية والأخالقية ال�سائدة
يف املجتمع ،مبعنى �أن الف�ساد �إعتداء على حقوق
املواطن التي كفلتها ال�شرائع الدينية والقانون
الإن�ساين والقوانني الوطنية وه��و مبثابة ال��داء
املعدي الذي يبد�أ من الفرد �أو بع�ض الأفراد ليعم
�ضرره املجتمع ب�أكمله.

باختالف اجلهة التي متار�سه �أو امل�صلحة التي
يتم ال�سعي �إىل حتقيقها ،فقد ميار�سه الفرد �أو
اجلماعة �أو امل�ؤ�س�سات العامة �أو اخلا�صة وقد
ميار�س �أي�ض ًا ب�شكل منظم ومن�سق ويعد �أخطر
�أن ��واع الف�ساد ،وي�صنف الف�ساد يف مظاهرة
و�أنواعه كالآتي:
1.1ال��ف�����س��اد ال�����س��ي��ا���س��ي :وي �ت �ع �ل��ق مبجمل
االنحرافات وخمالفات القواعد والأحكام التي
تنظم العمل ال�سيا�سي (امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية)
يف الدولة ،ويكون الف�ساد ال�سيا�سي جلي ًا يف
�إ�ساءة ا�ستخدام ال�سلطة العامة (احلكومة)
من �أع�ضائها لأهداف غري م�شروعة كالر�شوة،
االبتزاز ،املح�سوبية ،واالختال�س ،وكذا احلكم
ال�شمويل ال�ف��ا��س��د ،وف �ق��دان الدميقراطية
وامل�شاركة ال�سيا�سية وف�ساد احلكام و�سيطرة
نظام حكم الدولة على االقت�صاد.
2.2الف�ساد املايل :ويتمثل مبجمل االنحرافات
املالية وخمالفة ال�ق��واع��د والأح �ك��ام املالية
التي تنظم �سري العمل الإداري وامل ��ايل يف
ال��دول��ة وم�ؤ�س�ساتها وخم��ال�ف��ة التعليمات
اخلا�صة ب��أج�ه��زة ال��رق��اب��ة املالية كاجلهاز
املركزي للرقابة واملحا�سبة املخت�ص بفح�ص
ومراقبة ح�سابات و�أموال احلكومة والهيئات
وامل�ؤ�س�سات العامة.
3.3الف�ساد الإداري :ويتعلق مبظاهر الف�ساد
واالنحرافات الإداري��ة والوظيفية �أو التنظيمية
وتلك املخالفات التي ت�صدر عن املوظف العام
�إثناء ت�أديته ملهام وظيفته يف منظومة الت�شريعات
والقوانني وال�ضوابط ومنظومة القيم الفردية،
وتتمثل مظاهر الف�ساد الإداري يف عدم احرتام
�أوقات ومواعيد العمل يف احل�ضور واالن�صراف
�أو مت�ضية الوقت يف قراءة ال�صحف وا�ستقبال
ال��زوار ،واالمتناع عن �أداء العمل �أو الرتاخي
وال�ت�ك��ا��س��ل وع ��دم حت�م��ل امل���س��ؤول�ي��ة و�إف���ش��اء
�أ�سرار الوظيفة واخلروج عن العمل اجلماعي،
والف�ساد الإداري ظاهرة طبيعية يف املجتمعات
الر�أ�سمالية حيث تختلف درج��ات هذا الف�ساد
باختالف تطور م�ؤ�س�سات الدولة� .أما يف بلدان
العامل الثالث ف�إن ف�ساد م�ؤ�س�سات الدولة وتدين
م�ستويات الرفاه االجتماعي ت�صل �إىل �أق�صى
م�ستوياتها ،وه ��ذا ن��اجت ع��ن درج ��ة التخلف
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وازدي��اد معدالت البطالة .فالف�ساد قد ينت�شر
يف البنى التحتية يف الدولة واملجتمع ،ويف هذه
احلالة يت�سع وينت�شر يف اجلهاز الوظيفي ومنط
العالقات املجتمعية فيبطئ من حركة تطور
املجتمع ويقيد حوافز التقدم االقت�صادي.
4.4ال��ف�����س��اد الأخ��ل�اق����ي :وامل �ت �م �ث��ل مبجمل
االن�ح��راف��ات الأخ�لاق�ي��ة وال�سلوكية املتعلقة
ب���س�ل��وك امل��وظ��ف ال�شخ�صي وت���ص��رف��ات��ه.
كالقيام ب��أع�م��ال خملة ب��احل�ي��اء يف �أم��اك��ن
العمل� ،أو �أن ي�ستغل ال�سلطة لتحقيق م�آرب
�شخ�صية له على ح�ساب امل�صلحة العامة �أو
�أن ميار�س املح�سوبية ب�شكلها االجتماعي الذي
ي�سمى (املحاباة ال�شخ�صية) دون النظر �إىل
اعتبارات الكفاءة واجلدارة.

ثالث ًا :أسباب الفساد:
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تتعدد الأ�سباب الكامنة وراء بروز ظاهرة الف�ساد
وتف�شيها يف املجتمع ،حيث ميكن ان تتخذ طابع ًا
�سيا�سي ًا واقت�صادي ًا واجتماعي ًا ،ولكن �إجما ًال
ميكن ان تكون �أهم �أ�سباب الف�ساد ما يلي:
1.1غياب �سيادة القانون:فعند غياب �سيادة القانون
تنتهك احل�ق��وق واحل��ري��ات ،وت�ضعف معها كل
م�ؤ�س�سات املجتمع ويختل التوازن بني قوى ال�سلطات
الثالث الت�شريعية والتنفيذية والق�ضائية.
�2.2ضعف اجلهاز الق�ضائي وعدم قدرته على تنفيذ
الأحكام ،وتداخل �أعمال ال�سلطة التنفيذية مع
الق�ضائية مبعنى عدم ا�ستقاللية الق�ضاء.
��3.3ض�ع��ف �أج��ه��زة ال��رق��اب��ة يف ال��دول��ة وع��دم
ا�ستقالليتها و�ضعف �أدوات امل�ساءلة يف كل
�أجهزة الدولة.
�4.4ضعف الإرادة والنية ال�صادقة لدى القيادات
ال�سيا�سية ملكافحة الف�ساد وع ��دم �إت�خ��اذ
�إج��راءات �صارمة وقائية �أو عالجية عقابية
بحق عنا�صر الف�ساد ب�سبب �إنغما�س القيادة
ذاتها يف الف�ساد.
5.5ع��دم الإل �ت��زام مب�ب��د�أ الف�صل امل �ت��وازن بني
ال�سلطات ال �ث�لاث الت�شريعية والتنفيذية
والق�ضائية.
6.6تدخل ال�سلطة يف ال�سوق االقت�صادية ك�إدارتها
للموارد الطبيعية مثل البرتول والغاز.
��7.7ض�ع��ف دور و� �س��ائ��ل الإع��ل��ام وحم��دودي��ة
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احل��ري��ات التي تتمتع بها ه��ذه الو�سائل يف
الك�شف عن ق�ضايا الف�ساد.
� �8.8ض �ع��ف دور م ��ؤ� �س �� �س��ات امل �ج �ت �م��ع امل ��دين
وامل�ؤ�س�سات املتخ�ص�صة مبحاربة الف�ساد �أو
التي تعمل على التوعية ب�أهمية مكافحته.
�9.9إنت�شار الفقر واجلهل� ،إذ يكون هناك جهل
ع��ام باحلقوق الفردية للمواطن وبحقه يف
الإطالع وامل�ساءلة على دور احلكومة وعملها.
�1010إنخفا�ض �أجور املوظفني احلكوميني يدفعهم
�إىل ال�ب�ح��ث ع��ن م �� �ص��ادر �أخ� ��رى للدخل
ك�إ�ستالم الر�شاوى �أو القيام باالختال�س.
1111قلة الوعي بطبيعة الف�ساد و�أ�شكاله وخماطره،
وك��ذا �ضعف ال��وع��ي بالنظام الدميقراطي
وحقوق املواطنني ،وعدم فهم الآليات والنظم
الإدارية التي تتم من خاللها ممار�سة الدولة
ل�سلطاتها وبالتايل عدم ق��درة املواطن على
الإعرتا�ض على �أعمال احلكومة.
ك��ل ه��ذه الأ��س�ب��اب وغ�يره��ا تعمل على تف�شي ظاهرة
الف�ساد وتكوين م��ا ي�سمى ببيئة الف�ساد ،و�إن كانت
موجودة فهي تختلف يف درجة الأهمية بني جمتمع و�آخر.

رابع ًا :أثر الفساد على
الحياة والمجتمع:

قلة ممن بيدهم ال�سلطة ،واملغاالة يف مركزية
الإدارة احل�ك��وم�ي��ة و��ض�ع��ف �أداء ال�سلطات
ال �ث�لاث .وم��ن النتائج امل�ترت�ب��ة على �إنت�شار
الف�ساد ال�سيا�سي �إ�ضعاف �شرعية نظام احلكم
وف�ق��دان الدميقراطية وامل�شاركة ال�سيا�سية
وف�ساد احلكم والأحزاب ال�سيا�سية ،مما ي�ؤدي
�إىل �ضعف امل��واط�ن��ة وال ��والء للنظام وفقدان
ق ��رارات احل�ك��وم��ة للم�صداقية وزي ��ادة عدد
الفئات الفقرية واملهم�شة وتغذية ظهور التطرف
والإرهاب.
�2.2أثر الف�ساد على امل�ستوى االقت�صادي :من �أهم
الآثار االقت�صادية الناجتة عن الف�ساد الآتي:
•ي�ساهم الف�ساد يف ت��دين كفاءة اال�ستثمار
العام و�إ�ضعاف م�ستوى اجل��ودة يف البنية
التحتية العامة ب�سبب الر�شاوى التي حتد
من امل��وارد املخ�ص�صة لال�ستثمار وت�سيء
توجيهها �أو تزيد من كلفتها.
•للف�ساد �أث��ر مبا�شر يف حجم ونوعية م��وارد
اال�ستثمار الأجنبي ،ففي الوقت الذي ت�سعى فيه
البلدان النامية �إىل ا�ستقطاب موارد اال�ستثمار
الأجنبي مل��ا تنطوي عليه ه��ذه اال�ستثمارات
م��ن �إم�ك��ان�ي��ات نقل امل �ه��ارات والتكنولوجيا،
فقد �أثبتت الدرا�سات �أن الف�ساد ي�ضعف هذه
التدفقات اال�ستثمارية وقد يعطلها مما ميكن
�أن ي�سهم يف تدين �إنتاجية ال�ضرائب وبالتايل
تراجع م�ؤ�شرات التنمية الب�شرية خا�ص ًة فيما
يتعلق مب�ؤ�شرات التعليم وال�صحة.
•تردي حالة توزيع الدخل والرثوة ،من خالل
ا�ستغالل �أ�صحاب النفوذ ملواقعهم املميزة
يف املجتمع ويف النظام ال�سيا�سي ،مما يتيح
لهم اال�ستئثار باجلانب الأك�بر من املنافع
االقت�صادية التي يقدمها النظام بالإ�ضافة
�إىل قدرتهم على جتميع الأ� �ص��ول ب�صفة
م�ستمرة الذي ي�ؤدي �إىل تو�سيع الفجوة بني
هذه النخبة وبقية �أفراد املجتمع.

�إن الآثار املدمرة والنتائج ال�سلبية لتف�شي الف�ساد
تطال كل مقومات احلياة لعموم �أبناء ال�شعب،
فتهدر الأم� ��وال وال �ث�روات وال��وق��ت وال�ط��اق��ات
وت�ع��رق��ل �أداء امل���س��ؤول�ي��ات و�إجن� ��از ال��وظ��ائ��ف
واخل��دم��ات ،وب��ال�ت��ايل ت�شكل منظومة تخريب
و�إف�ساد ت�سبب مزيد ًا من الت�أخري يف عملية البناء
والتقدم لي�س على امل�ستوى االقت�صادي واملايل
فقط ،بل على امل�ستوى ال�سيا�سي واالجتماعي
والثقايف ،ناهيك عن التدهور يف م�ؤ�س�سات ودوائر
اخلدمات العامة ذات العالقة املبا�شرة واليومية
بحياة النا�س ،و�سنتناول ذلك كالتايل:
�1.1أثر الف�ساد على امل�ستوى ال�سيا�سي :يتعلق هذا �3.3أثر الف�ساد على امل�ستوى االجتماعي والثقايف:
النوع من الف�ساد مبجمل الإن�ح��راف��ات املالية
ميكن لظاهرة الف�ساد �أن تنمو وتتزايد بفعل
وخمالفات القواعد والأحكام العامة التي تنظم
ع��وام��ل اجتماعية ��ض��ارب��ة يف بنية وتكوين
عمل امل�ؤ�س�سة ال�سيا�سية يف ال��دول��ة ،مبعنى
املجتمعات الب�شرية ون�سق القيم ال�سائدة� ،إذ
�أن نظام احلكم القائم على تعدد الأح��زاب
تلعب العادات والتقاليد االجتماعية و�سريانها
الذي ال تتوافر فيه تقاليد دميقراطية را�سخة،
دور ًا يف منو ه��ذه الظاهرة �أو اقتالعها من
وال ��ذي ي�سخر ط��اق��ات البلد خلدمة م�صالح
ج��ذوره��ا وه��ذه ال�ع��ادات والتقاليد مرتبطة

خامس ًا :معايير قياس
الفساد:

�إن قيا�س الف�ساد بلغة الإح�صاءات لي�س �أم� ً�را ً
�سهال
ط��امل��ا �أن امل���ش�ترك�ين ف�ي��ه لي�سوا م�ت�ع��اون�ين يف ه��ذا
ال�صدد .وتقدم املنظمة العاملية لل�شفافية وهي منظمة
رائ��دة يف جم��ال مكافحة الف�ساد ثالثة معايري تقوم
بتحديثها ً
�سنويا لقيا�س الف�ساد وهي:م�ؤ�شر �إدراك
الف�ساد (القائم على �آراء اخلرباء حول �أحوال البلدان
الفا�سدة) ،والبارومرت العاملي للف�ساد (القائم على
ا�ستطالعات مواقف الر�أي العام وخربتهم مع الف�ساد،
وا�ستطالع دافعي الر�شاوى الذي يبحث يف ا�ستعداد
ال�شركات الأجنبية لدفع الر�شاوى .كما تقوم املنظمة
العاملية لل�شفافية بن�شر تقرير دويل ح��ول الف�ساد
على موقعها (.)www.globalcorruptionreport.org
ويقوم البنك ال��دويل كذلك بجمع معلومات خمتلفة
حول الف�ساد وين�شره على موقعه (www.worldbank.

سادس ًا :الحلول
والمعالجات الموضوعة
لمكافحة الفساد(معايير
الحكم الرشيد):

قالوا ً
قدميا (من عرف الداء وجد الدواء) وال�شك
�أن ع�لاج الف�ساد هو مبتغى اجلميع� ،إن �صحوة
ال�ضمري والبحث ع��ن الك�سب امل�شروع وم�صدر
الدخل النظيف هو �أهم عالج للق�ضاء على الف�ساد.
كما ان الوقوف مع ال��ذات وحما�سبتها ,واالبتعاد
عن الكذب عليها ,هو قوام �إ�صالح الفرد لنف�سه
�أو ًال ولأ�سرته ثانيا فب�صالحهم ي�صلح املجتمع.
وبالنتيجة نقول �إن املتابعة والإ�صرار على مكافحة
الف�ساد� ،إذا ات�سمت بال�صدق واملو�ضوعية ,حتقق
الهدف ,والكل متفق معي على �أنه ال �أنبل و�أ�سمى
من هدف الق�ضاء على الف�ساد ففيه ي�صلح املجتمع
وين�ش�أ جي ًال جديدا قادر ًا على العي�ش الكرمي� ،إن
مكافحة الف�ساد ال ميكن �أن تتحقق من خالل
حلول جزئية ،بل ينبغي �أن تكون �شاملة تتناول
جميع مرتكزات الإدارة من بنيتها وهيكليتها �إىل
العن�صر الب�شري العامل فيها �إىل �أ�ساليب العمل
ال�سائدة فيها ،ويف ه��ذا ال�ش�أن �سنقوم بتقدمي
عر�ض موجز للمعايري العامة للحكم الر�شيد
ك�إطار عام يقدم احللول واملعاجلات التي ميكن
من خالل تبنيها والأخذ بها من مكافحة الف�ساد،
وهي كما يلي:
1.1النزاهـــــــة :هي جمموعة القيم املتعلقة
بال�صدق والأم��ان��ة والإخ�لا���ص يف العمل مع
توفر عدد من ال�ضمانات التي تقف يف وجه
الف�ساد كعدم وج��ود ت�ضارب ب�ين امل�صالح
العامة وامل�صالح اخلا�صة ،فمن واجب الذين
يتولون منا�صب عامة عليا الك�شف والإف�صاح
عن ممتلكاتهم قبل تويل املنا�صب ،والإعالن
عن �أي نوع من ت�ضارب امل�صالح التي قد تقع
�أثناء العمل ،ك�أن يجمع ال�شخ�ص بني الوظيفة
احل�ك��وم�ي��ة وم���ص��ال��ح يف ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص،
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الفساد وسبل مكافحته

�أي�ض ًا بالعالقات القبلية ال�سائدة يف املجتمع،
وهناك عامل �آخر ال يقل �أهمية عن العوامل
ال�سابقة يتمثل يف غياب الثقة يف تطبيق املثل
الإن�سانية ،ويزيد الف�ساد من تراجع العدالة
االج�ت�م��اع�ي��ة وال �ت �ك��اف ��ؤ االج�ت�م��اع��ي وت��دين
امل�ستوى املعي�شي للكثري من طبقات املجتمع
وتركز الرثوات وال�سلطات يف �أيدي �أقلية متلك
املال وال�سلطة على ح�ساب الأكرثية وهم عامة
ال�شعب الفقراء ،كما ي�ضعف احلافز واجلدية
واملناف�سة ال�شريفة يف العمل.
ويف ظل غياب القانون وهيبته يف املجتمع ،و�ضياع
احلدود بني املال العام واخلا�ص وحدوث اخللط
املتعمد بني امل�صلحة العامة واخلا�صة تنهار كل
ال�ضوابط التي حتمي م�سرية املجتمع من الف�ساد
وتت�آكل كل القيم كال�صدق والأمانة والإخال�ص
يف العمل وت��زداد ظاهرة احلقد االجتماعي بني
طبقات املجتمع ويت�أ�صل الف�ساد بكل �أ�شكاله
و�صوره و�أ�سبابه.
ول�ك��ن ه��ل ه�ن��اك معايري وم ��ؤ� �ش��رات ميكن من
خاللها قيا�س الف�ساد مبو�ضوعية على امل�ستوى
ال ��دويل ت� ��ؤدي �إىل ت�سليط ال�ضوء على ال��دول
واملجتمعات الأكرث ف�ساد ًا ،وتلك التي تتبع �أ�ساليب
و�أدوات فعالة ملكافحته واحلد منه؟ هذا ما �سيتم
الإ�شارة �إليه ب�إيجاز يف العنوان التايل:

 )org/publicsector/anticorrupt/datatools.htmوالذي
ي�شتمل على جمموعة من امل�ؤ�شرات احلكومية على
(www.worldbank.org/wbi/governance/data.
املوقع
 .)htmlوتقوم املنظمة العاملية ملراقبة الف�ساد ب�إجراء
ا�ستطالعات لإدراك وجود الف�ساد بني �آونة و�أخرى.

�إذ يخلق ذل��ك ت�ع��ار��ض� ًا خ��ا��ص��ة يف جم��ال
املناق�صات �أو ال�ضرائب �أو الر�سوم اجلمركية
مما ي ��ؤدي �إىل ح�سم التعار�ض مبا يتما�شى
وامل�صالح اخلا�صة .منع تلقي �أي موظف عام
مقابل مايل (ر�شوة) من م�صدر خارجي �أو
داخلي للقيام ب�أي عمل ي�ؤدي �إىل �إهدار املال
العام والت�أثري على �أداء مهام الوظيفة العامة.
2.2ال�شفـافيـــة :تعني �ضرورة و�ضوح العالقة
بني احلكومة واملواطن فيما يخ�ص �إجراءات
تقدمي اخلدمات ،وال�سيا�سات العامة املتبعة
خا�صة م��ا يتعلق بح�سابات ال�ق�ط��اع العام
وكيفية �إدارة الدولة من قبل القائمني عليها،
وك��ذا احلد من ال�سيا�سات والإج ��راءات غري
املعلنة �أو ال�سرية وع��دم م�ساهمة املواطن
فيها ب�شكل وا� �ض��ح .وح �ي��ث �أن ال�شفافية
�أم��ر ًا حيوي ًا للعمليات احلكومية فيما يتعلق
بال�سيا�سة ال�ضريبية وعمليات متويل الدين
العام من حيث ت�صنيف البيانات ون�شرها
والإط�ل�اع عليها .كما �أن ال�شفافية �شرط ًا
�أ�سا�سي ًا ل�سالمة ال�سيا�سة املالية واالقت�صادية
للحكومة مما ي�ضفي عليها الإن�ضباط وعدم
تبديد امل ��وارد املالية العامة مب��ا ي�ع��زز ثقة
املواطنني باحلكومة.
3.3امل�ساءلـــــة :تعني �أنه من واجب امل�س�ؤولني
يف ال��وظ��ائ��ف ال�ع��ام��ة ت�ق��دمي ت�ق��اري��ر دوري��ة
ح��ول �سري العمل يف ال ��وزارة �أو امل�ؤ�س�سة �أو
الهيئة ب�شكل تف�صيلي يو�ضح فيه الإيجابيات
وال�سلبيات وم ��دى ال�ن�ج��اح �أو الإخ �ف��اق يف
تنفيذ �سيا�سة العمل .كما تعني امل�ساءلة حق
املواطنني العاديني يف احل�صول على التقارير
واملعلومات الالزمة عن �أعمال امل�س�ؤولني مثل
النواب والوزراء واملوظفني احلكوميني بهدف
الت�أكد من �أن عملهم يتفق والقيم القائمة
على العدل والو�ضوح وامل�ساواة وكذا مطابقتها
للقوانني ،وتفرت�ض �أنظمة امل�ساءلة الفعالة
و�ضوح الإلتزامات والأط��ر وقنوات االت�صال
وحتديد امل�س�ؤوليات واملهام و��ض��رورة وجود
ت��درج هرمي للم�س�ؤولية ،وتعد �آلية امل�ساءلة
�أهم �أدوات الرقابة يف �إطار مكافحة الف�ساد
فهي تعد معيار ًا �ضابط ًا ل�ل��أداء احلكومي
وتقييم للأ�شخا�ص العاملني يف م�ؤ�س�سات
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مقــــــــــــاالت

الدولة املختلفة عندما تتم حما�سبتهم من قبل
الهيئات املخولة ر�سمي ًا ،وتتمثل امل�ساءلة يف
ثالثة جوانب هي:
•املتابعة القانونية :مبعنى مطابقة ت�صرفات
املوظفني مع بنود القانون يف الأعمال التي
يقومون بها ،ف�إذا ثبت وجود جتاوز للقانون
ترتب عليه �ضرر جرمي تتم حما�سبتهم وفق
ما ن�ص عليه القانون لدى اجلهات الق�ضائية.
•امل�ت��اب�ع��ة الإداري���ة:ه���ي ال�ق�ي��ام بالفح�ص
واملتابعة والتقييم امل�ستمر للموظفني من قبل
من هم �أعلى منهم درجة يف الهرم الوظيفي.
•املتابعة الأخ�لاق�ي��ة:ه��ي القيم ال�ت��ي يجب
الإلتزام بها مثل الأمانة يف العمل ،ال�صدق
يف القول ،العدالة يف املعاملة ،وعند ثبوت
جت��اوز �شخ�ص لهذه الأخ�لاق يف عمله تتم
حما�سبته من قبل امل�س�ؤولني عنه.

سابع ًا :إطاللة على
االتفاقية الدولية
والتشريعات المحلية
المتعلقة بمكافحة الفساد
في الجمهورية اليمنية:
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�أ�ضحى الف�ساد م�شكلة عابرة للحدود ،خا�صة
و�أن العوملة كانت من �أح��د �أ�سباب منو الف�ساد
و�إنت�شاره عاملي ًا ،ويزداد الإدراك الدويل مبخاطر
الف�ساد من خالل ت�أثريه �سلب ًا يف �أمن و�إ�ستقرار
الدول وتراجع قيم الدميقراطية و�أ�س�س العدالة
وحكم القانون ،وتهديد م�شاريع التنمية و�إرتباطها
بجرائم غ�سيل الأم� ��وال ،ملجمل تلك املخاطر
املحدقة بتلك املجتمعات ك��ان الب��د �أن يتحرك
املجتمع الدويل ب�أ�سره ويبحث عن الطرق وال�سبل
التي من �ش�أنها و�ضع حد لهذه الآف��ة املتنامية..
ف �ج��اء ق ��رار اجلمعية ال�ع��ام��ة ل�ل��أمم املتحدة
رق��م ( )4/58ب�ت��اري��خ 2003/10/31م
ب�ش�أن اعتماد و�إ� �ص��دار اتفاقية الأمم املتحدة
ملكافحة الف�ساد ،وهي �إتفاقية ملزمة بني جميع
ال��دول الأط��راف املوقعة عليها والتي ت�سري وفق
قوانني ومعايري تعرب عن قدر كبري من الإلتزام
ال�سيا�سي .وت�شتمل هذه االتفاقية على �إلتزامات
ال���دول مب�ع��اي�ير ومتطلبات ال��وق��اي��ة وال�ضبط
والتحري ومعاقبة مرتكبي الف�ساد يف القطاع
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ال �ع��ام �أو اخل��ا���ص .كما تن�ص الإت�ف��اق�ي��ة على
احلاالت التي ترتجم �أنها ف�ساد والتي تن�ص عليها
مواد االتفاقية رقم ( )25-14والتي �إعتربت
الأفعال التالية ف�ساد وهي:
•غ�سيل الأموال.
•ر�شوة املوظف العام املحلي �أو الأجنبي.
•اختال�س املمتلكات �أو تبديدها �أو ت�سريبها من
قبل املوظفني العموميني.
•املتاجرة بالنفوذ و�إ�ساءة ا�ستغالل الوظائف.
•الإثراء غري امل�شروع.
•الر�شوة وغ�سل العائدات الإجرامية.
•الإخفاء و�إعاقة �سري العدالة.
اجلدير بالذكر ان بالدنا قد لعبت دورا هاما وبارزا
يف امل�شاركة يف جوالت التفاو�ض والأعمال التمهيدية
لدرا�سة م�شروع اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة
الف�ساد ..و�صوال �إىل املوافقة والتوقيع عليها يف 11
دي�سمرب 2003م خالل امل�ؤمتر املنعقد مبدينة
(م�يري��دا) باملك�سيك ،كما ان ب�لادن��ا تعترب من
�أوائل الدول التي �صادقت على هذه االتفاقية ،حيث
�صدر القانون رقم ( )47ل�سنة 2005م بتاريخ
2005/8/3م ب�شان املوافقة على اتفاقية الأمم
املتحدة ملكافحة الف�ساد ،وما تلى ذلك من �صدور
عدد من الت�شريعات (القوانني) التي تت�ضمن عدد
من التدابري والإجراءات الوقائية ملكافحة الف�ساد
ومالحقة جرائم الف�ساد واملتهمني بارتكابها ،ومن
تلك القوانني القانون رقم ( )39ل�سنة 2006م
ب�ش�أن مكافحة الف�ساد ،والذي ق�ضى ب�إن�شاء هيئة
وطنية عليا م�ستقلة ملكافحة الف�ساد ،كما �أكد يف
مادته رقم (� )30أنه تعد من جرائم الف�ساد:
•اجلرائم املا�سة باالقت�صاد الوطني ،واجلرائم
املا�سة بالوظيفة العامة ،واجلرائم املخلة ب�سري
العدالة ،و�إختال�س املمتلكات العامة يف القطاع
اخل��ا���ص ،ج��رائ��م ال�ت��زوي��ر املتعلقة بالف�ساد
وجرائم التزييف املن�صو�ص عليها يف قانون
اجلرائم والعقوبات.
•ر�شوة املوظفني الأجانب وموظفي امل�ؤ�س�سات
ال��دول�ي��ة للقيام بعمل �أو الإم�ت�ن��اع ع��ن عمل
بق�صد احل�صول على منفعة جتارية �أو ميزة
غري م�ستحقة.
•جرائم التهريب اجلمركي والتهرب ال�ضريبي.
•الغ�ش والتالعب يف امل��زاي��دات واملناق�صات

واملوا�صفات وغريها من العقود احلكومية.
•جرائم غ�سل العائدات الناجتة عن جرائم الف�ساد.
•ا�ستغالل الوظيفة العامة للح�صول على منافع
خــــــــــــا�صة.
•جرائم الإثراء غري امل�شروع
وم��ن تلك الت�شريعات – �أي���ض� ًا -القانون رقم
( )23ل�سنة 2007م ب �� �ش ��أن امل�ن��اق���ص��ات
وامل��زاي��دات واملخازن احلكومية ،والقانون رقم
( )1ل�سنة 2010م ب �� �ش ��أن م�ك��اف�ح��ة غ�سل
الأم��وال ومتويل الإره��اب ،والقانون رقم ()30
ل�سنة2006م ب���ش��أن الإق� ��رار ب��ال��ذم��ة املالية
وغريها من الت�شريعات التي ن�أمل �أن تعمل على
تعزيز قيم النزاهة وامل�ساءلة وال�شفافية يف وطننا
احلبيب ،م��ع ��ض��رورة زي��ادة ال��وع��ي ال�ع��ام لدى
ال�شباب والأكادمييني مبخاطر الف�ساد ومدى ت�أثري
انت�شاره على كافة قطاعات املجتمع ويف مقدمتها
املجموعات الأقل حظ ًا ووجوب مكافحته.

ثامن ًا :المنظومة المعنية
بمكافحة الفساد في
الجمهورية اليمنية:
ي �ق��وم ن �ظ��ام ال���س�ل�ط��ة يف ال �ي �م��ن ع �ل��ى م �ب��د�أ
الالمركزية الإداري��ة واملالية وتو�سيع امل�شاركة
ال�شعبية يف �إتخاذ القرار و�إدارة ال�ش�أن املحلي يف
جمال التنمية االقت�صادية واالجتماعية والثقافية،
وهناك �آليات معتمدة يف اليمن �ضمن ت�شريعات
معنية مبكافحة الف�ساد �إذ جند يف تقدمي وت�أخري
الد�ستور املادتني (� )19 ،5أحكام وا�ضحة حول
جترمي �إ�ستخدام املال العام للمنفعة ال�شخ�صية �أو
�إ�ستخدام الوظيفة العامة لغايات فردية .وتتعدد
الأجهزة واجلهات املعنية مبكافحة الف�ساد وتتنوع
�أدواره ��ا واخت�صا�صاتها و�صالحياتها بح�سب
قوانني �إن�شائها و�أهدافها ونطاق عملها و�أ�ساليب
و�أدوات ومنهجية عملها ،وهي على النحو التايل:
1.1اجلهاز امل��رك��زي للرقابة واملحا�سبة:
هو هيئة رقابية عليا م�ستقلة ذات �شخ�صية
اعتبارية وال يجوز لأية جهة التدخل يف �ش�ؤونه
�أو فروعه �أو موظفيه ويتمتع �أع�ضائه الفنيني
باحلماية من خمتلف �أ�شكال ال�ضغوط والتدخل
ويتبع رئي�س اجلمهورية مبوجب القانون رقم
( )39لعام 1992م وبا�ستثناء تعيني رئي�س

الخاتمة:
من ال�سهل احلديث عن �ضرورة توافر الإرادة
لإقامة احلكم الر�شيد يف اليمن ولكن ال�صعوبة
تكمن يف تطبيق هذه الإرادة على �أر���ض الواقع
�إال ب ��إرادة �سيا�سية داعمة و�إ�سرتاتيجية �شاملة
تعتمد على خطة وطنية ملكافحة الف�ساد وتعزيز
�سيادة القانون و�أطر و�إج��راءات العمل امل�ؤ�س�سي
مع اال�ستمرار بوترية متزايدة يف عملية املكافحة
ل�ل�ف���س��اد ع�ل��ى �أن ذل ��ك يت�ضمن م��واج �ه��ة �أي
�إنتكا�سات وتقلل من خماطر وفر�ص الف�ساد،
وكون ا�سرتاتيجية مكافحة الف�ساد قد مت اجنازها
ف�إن الأم��ر يتطلب من كافة قطاعات الدولة مبا
فيها ال�برمل��ان وهيئة مكافحة الف�ساد واجلهاز
املركزي للرقابة واملحا�سبة ،والأحزاب ومنظمات
املجتمع املدين والقطاع اخلا�ص القيام بتوحيد
اجل �ه��ود ملكافحة الف�ساد بكافة �أ��ش�ك��ال��ه عرب
�إر��س��اء ثقافة احلر�ص على امل��ال العام و�إنهاء
الو�ساطة واملح�سوبية واملحاباة والعمل ب�شكل
جماعي وبفعالية تامة ،من خ�لال ال�سري قدم ًا
بتطبيق الإ�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الف�ساد..
لأنها متثل الإطار العام الر�سمي واملجتمعي الذي
يتم من خالله جتميع وتن�سيق اجلهود امل�شرتكة
ملكافحة الف�ساد.

الفساد وسبل مكافحته

اجلهاز من قبل رئي�س اجلمهورية ،فقد �أوجب
القانون تعيني قيادات اجلهاز الآخرين من بني
�أع�ضاء اجلهاز وق��د ح��دد القانون الأه��داف
العامة للجهاز يف الآتي:
•حتقيق رقابة فعالة على الأموال العامة والت�أكد
من ح�سن �إدارتها ب�إقت�صاد وكفاءة وفعالية.
•امل�ساهمة يف تطوير �أداء الوحدات اخلا�ضعة
لرقابة اجلهاز يف املجال املايل والإداري.
•امل�ساهمة يف تطوير ورفع م�ستوى �أداء مهنة
املحا�سبة واملراجعة.
كما ن�ص القانون ب ��أن ميار�س اجلهاز الرقابة
املالية ب�شقيها املحا�سبي والنظامي ورقابة الأداء
والرقابة القانونية.
وي�ستند اجلهاز يف ممار�سته ملهامه واخت�صا�صته
على املنهجية الرقابية واملهنية ال�شاملة ذات
املرجعية الدولية اخلا�صة به ،وينتهي دور اجلهاز
بح�سب ق��ان��ون��ه ومنهجيته ب��الإب�لاغ بالتقارير
ومتابعة تنفيذ تو�صياته ،وهي النقطة التي يبد�أ
بعدها دور اجلهات وال�سلطات الأخرى املعنية..
� �س��وا ًء ال�ق���ض��اء �أو هيئة مكافحة ال�ف���س��اد �أو
ال�سلطتني التنفيذية والت�شريعية.
2.2الهيئة الوطنية العليا ملكافحة الف�ساد:
ن�ص ق��ان��ون مكافحة الف�ساد رق��م ()39
ال�صادر يف العام2006م على �إن�شاء هيئة
وطنية م�ستقلة عليا لها �صالحيات قانونية
يف مكافحة الف�ساد وتعقب ممار�سيه تتمتع
بال�شخ�صية االعتبارية ويكون لها �إ�ستقالل
مايل و�إداري ومهامها هي:
•�إع ��داد وتبني �إ�سرتاتيجيات وخطط وبرامج
تهدف �إىل مكافحة الف�ساد ودرء خماطره و�آثاره
ومالحقة مرتكبيه وحجز وا� �س�ترداد الأم��وال
والعائدات املرتتبة على ممار�سة الف�ساد.
•�إر�ساء مبد�أ النزاهة وال�شفافية يف املعامالت
االقت�صادية واملالية والإدارية مبا يكفل حتقيق
الإدارة الر�شيدة لأموال وممتلكات الدولة.
•تلقي التقارير وال�ب�لاغ��ات وال�شكاوي من
الأفراد �أو الإعالم �أو امل�ؤ�س�سات بخ�صو�ص
جرائم الف�ساد لدرا�ستها والتحقيق فيها
و�إحالتها للق�ضاء.
•تلقي �إقرارات الذمة املالية.
•تفعيل مبد�أ امل�ساءلة وتي�سري احل�صول على

املعلومــــــــات.
•ت���ش�ج�ي��ع وت �ف �ع �ي��ل دور ال �ق �ط��اع اخل��ا���ص
(الإع�ل�ام واملجتمع امل ��دين) يف امل�شاركة
الفاعلة يف حماربة الف�ساد وتوعية �أف��راد
املجتمع مبخاطره.
•التعاون وامل�شاركة مع الدول واملنظمات الدولية
والإقليمية يف التوعية بالف�ساد و�سبل مكافحته.
3.3الهيئة العليا للرقابة على املناق�صات:
حيث ق�ضت امل��واد ( )54-42من القانون
رقم ( )23ل�سنة2007م ب�شان املناق�صات
واملزايدات واملخازن احلكومية ب�إن�شاء هيئة
عليا م�ستقلة للرقابة على املناق�صات تتمتع
بال�شخ�صية االعتبارية ،ويكون لها اال�ستقالل
امل ��ايل والإداري وتخ�ضع لإ� �ش��راف رئي�س
اجل�م�ه��وري��ة ،وح ��ددت م�ه��ام واخت�صا�صات
الهيئة ،ومنها:
•ال��رق��اب��ة والإ�� �ش ��راف ع�ل��ى ��س�لام��ة �إج� ��راءات
املناق�صات واملزايدات.
•اقرتاح تطوير ال�سيا�سات والت�شريعات املتعلقة
باملناق�صات واملزايدات.
•النظر والبت يف ال�شكاوى والتظلمات املرفوعة
�إليها من املتناق�صني واملتزايدين.
•�إح��ال��ة �أي خم��ال�ف��ات �أو خ��روق��ات تتعلق
باملناق�صات وامل��زاي��دات قد ترتكب يف �أي
جهة م��ن اجل�ه��ات اخلا�ضعة لأح�ك��ام هذا
القانون �إىل النيابة العامة التخاذ الإجراءات
القانونية ب�ش�أن مرتكبيها.
4.4ال�سلطة التنفيذية :م��ن خ�لال ممثلي
وزارة امل��ال�ي��ة واخل��دم��ة امل��دن�ي��ة يف خمتلف
وح��دات اخل��دم��ة العامة �إ��ض��اف��ة �إىل �إدارة
امل��راج�ع��ة ال��داخ�ل�ي��ة يف ك��ل وح ��دة وال �ت��ي مت
�إعادة �إن�شائها و�إعادة �أو�ضاعها طبق ًا للقرار
اجلمهوري رقم ( )5ل�سنة 2010م.
5.5ال�سلطتــــني الت�شــريــــعية والق�ضــــائية
ودورهما يف مكافحة الف�ســـــاد :حيث
تعمل ال�سلطتني من خالل و�سائلها و�أدواتها
املبينة يف قوانينها على مكافحة الف�ساد،
فال�سلطة الت�شريعية تعمل ع�ل��ى مكافحة
الف�ساد باجلانب الت�شريعي م��ن حيث �سن
القوانني ،وكذا ممار�سة دورها الرقابي ،بينما
تعمل ال�سلطة الق�ضائية من خالل ما تقوم به

نيابات وحماكم الأموال العامة ب�إنفاذ القوانني
والتحقيق يف اجلرائم الواقعة على املال العام.

المصـــادر:
•ال �ف �� �س��اد الإداري ..م �ف �ه��وم��ه وم �ظ��اه��ره
و�أ��س�ب��اب��ه:م��ع �أ� �ش��ارة �إىل جت��رب��ة ال �ع��راق يف
الف�ساد للأ�ستاذ /يا�سر خالد بركات الوائلي.
• د .علي وتوت :تو�صيف ظاهرة الف�ساد ،بحث
غري من�شور.
•�شبكة املعلومات الدولية (االنرتنت).
•ال�ن��زاه��ة وال�شفافية وامل���س��اءل��ة يف مواجهة
الف�ساد ال�صادر عن االئتالف من �أجل النزاهة
وامل�ساءلة –�أمان.
•�آليات ر�صد امل��وارد العامة لتعزيز ال�شفافية
ال�صادر عن الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد.
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دور األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في

تطوير النظم التشريعية
المالية واإلدارية بهدف
تطوير األداء
قيام اإلدارة بوظائفها الحيوية من تنظيم
وتخطيط وتنفيذ ورقابة وتوجيه وتنسيق
وفق معايير الجودة الشاملة داخل هياكل
تنظيمية وأنظمة محاسبية ومالية فعالة
يعتبر الضمان األساسي لتحقيق جودة األداء
المالي والمحاسبي واإلداري ،وهنا يجب ان
نشير إلى العامل المحرك لكل هذه المنظومة
المكتملة ،وهو العنصر البشري المؤهل
والمدرب التدريب الكافي والذي يعتبر الجانب
المؤثر في تفعيل األنظمة المالية واإلدارية
وتحقيق مخرجات ذات جودة عالية.

�إعداد /حممد يو�سف عبده �سالم
الإدارة العامة للرقابة على النقل واملوا�صالت

ونظرا الن اجل��ودة ت�ستهدف بالأ�سا�س حت�سني
الإدارة وت�ط��وي��ر الأداء ..وه ��ذا ال يتحقق �إال
بت�صحيح االختالالت وجوانب ال�ضعف والق�صور،
فهنا ي�أتي دور الرقابة ب�شقيها الداخلية واخلارجية
للقيام بتحديد �أوجه ال�ضعف والق�صور ل�ضمان
اجلودة وحت�سني الإدارة.
وانطالقا من تو�صية اجلمعية العامة للمجموعة
العربية للأجهزة العليا للرقابة يف دورتها ال�ساد�سة
التي ن�صت (ب��ان تقوم الأج �ه��زة العليا للرقابة
باملراجعة الدورية للت�شريعات النافذة ،وبخا�صة ما
تعلق منها باملال العام و�إدارته للوقوف على جوانب
النق�ص والق�صور يف هذه الت�شريعات للعمل على
معاجلتها و�ضمان �شفافيتها وو�ضوحها) ،ف�سوف
نقوم بدرا�سة الدور الذي تقوم به �أجهزة الرقابة (ب)إسهام جهاز الرقابة في
العليا يف الإ�سهام يف تطوير النظم الت�شريعية املالية
دراسة التشريعات المالية
والإدارية بهدف تطوير الأداء يف املجاالت التالية:
اجلهة اخلا�ضعة لرقابة اجلهاز ،و�أثره على الأداء
يتحدد يف الآتي:
�أو ًال:النظام املحا�سبي الفعال على �إعتبار �أنه يوفر
ملراجع اجلهاز �ضمان ًا معقو ًال ،ب�أن الأ�صول
حممية من اال�ستخدام �أو الت�صرف الغري
�شرعي ،وب�أن ال�سجالت املالية ميكن االعتماد
عليها يف �إع��داد املعلومات املالية ،وبالتايل
ي�ساعده على ك�شف االنحرافات واملخالفات
وهذا ي�سهم يف حت�سني الأداء.
ً
ثانيا :الأنظمة املالية واملحا�سبية الفعالة والتي ت�ساعد
اجلهة اخلا�ضعة للرقابة على القيام بعملها
وت�صحيح الإنحرافات وحتقيق جودة الأداء.

والمحاسبية واإلدارية:
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(أ) أهمية تحسين اإلدارة تعترب اجلهة اخلا�ضعة للرقابة هي امل�سئولة عن
وأثرها على األداء:
حت�سني الإدارة يف حني �أن �أجهزة الرقابة ت�ساهم
ان حت�سني الإدارة ال�ضمان الأ�سا�سي جل��ودة يف حت�سني الإدارة م��ن خ�ل�ال قيامها ب��درا��س��ة
الأداء ،ولتفعيل الأنظمة املالية واملحا�سبية داخل الت�شريعات املالية واملحا�سبية والإداري��ة ،وحتديد
الـعـدد  26دي�سمبـر 2011م

�أوجه ال�ضعف والق�صور و�سبل املعاجلة لها و�إبالغ
الوحدة اخلا�ضعة للرقابة بذلك متهيدا لإ�صالحها،
وبالتايل حت�سني الإدارة و�ضمان جودة الأداء.
غ�ير �أن��ه يف ه��ذا اخل�صو�ص ��س��وف يعترب دور
اجلهات اخلا�ضعة للرقابة يف تطوير الأنظمة
امل��ال�ي��ة واملحا�سبية حم� ��دودا ،وه�ن��ا ي�برز دور
�أجهزة الرقابة يف حتديد نقاط ال�ضعف والق�صور
يف تقاريرها ،وت�ق��دمي التو�صيات ال�لازم��ة �إىل
جمل�س ال��وزراء التخاذ التطوير للأنظمة املالية
واملحا�سبية مع بيان الآثار املالية والإدارية املرتتبة
على هذا التطوير ،ومن �أجل قيام �أجهزة الرقابة
بامل�ساهمة بفاعلية يجب ان تلتزم باالتي:
1 .1حتقيق اجلودة داخل البيئة الداخلية للرقابة.
2 .2حتديد الو�سائل والأ�ساليب املالئمة واملتطورة
يف ممار�سة عمله.

دور األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في تطوير األداء

العدد

العبارة

الن�سبة

العدد

3 .3تبني القواعد واملعايري املهنية املالئمة ملمار�سة عمله.
4 .4ن�شر الوعي الرقابي داخل اجلهات اخلا�ضعة لرقابته.
�5 .5أن ي�سعى ً
جاهدا �إىل حتقيق تعاون دويل فعال بينه وبني الأجهزة الرقابية واملنظمات
الدولية لدرا�سة مدى �إمكانية �إيجاد �آلية م�شرتكة لغر�ض دعم وتطوير الأداء.
�6 .6أو�صت اجلمعية العامة للمجموعة للمجموعة العربية للأجهزة العليا
للرقابة ً
حاليا يف دورتها العادية ال�ساد�سة (ب�أن تقوم الأجهزة العليا للرقابة
باملراجعة الدورية للت�شريعات النافذة ،وبخا�صة ما يتعلق منها باملال العام
و�إدارته للوقوف على جوانب النق�ص والق�صور يف هذه الت�شريعات للعمل
على معاجلتها و�ضمان �شفافيتها وو�ضوحها) ،ويف هذا ال�ش�أن �أو�ضح قانون
اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة يف اجلمهورية اليمنية ان من �ضمن
الأه��داف التي ي�سعى �إىل حتقيقها امل�ساهمة يف تطوير �أداء الوحدات
اخلا�ضعة للرقابة ورفع م�ستوى مهنة املحا�سبة واملراجعة.
ولبيان عالقة ودور جهاز الرقابة يف الإ�سهام يف تطوير الأداء ..فقد قمنا
بالدرا�سة امليدانية بوا�سطة ا�ستمارة اال�ستبيان ،والذي كانت العينة املختارة
فيه من موظفي اجلهاز ،وفيما يلي بيان نتائج ذلك:
•�أجب بـ� Rأو  Qمع و�ضع التعليق املنا�سب �أمام العبارة �إن وجد:

R

التعليقات
Q
من قبل
الن�سبة
�أفراد العينة

قيام جهاز الرقابة بالإ�سهام
يف تطوير منظومة الت�شريعات
القانونية والأنظمة املحا�سبية
 يحد منالنافذة مبا يتنا�سب مع البيئة
 % 7.23 6 % 92.77 77امل�ساءلة
واملتغريات املالية واالقت�صادية
الت�أديبية.
ي �ح��د م��ن ح �ج��م امل�خ��ال�ف��ات
امل��ال �ي��ة والإداري � � ��ة وب��ال�ت��ايل
ي�ساعد على تطوير الأداء.

تحليل الدراسة:
 كانت الإجابة بـ( )Rلعدد ( )77ف��رد ًا من �أف��راد العينة ومبا ن�سبته()% 92.77وهذا م�ؤ�شر قوي ،وي�ؤكد ان قيام �أجهزة الرقابة بالإ�سهام يف
�إ�صالح الت�شريعات القانونية والأنظمة املحا�سبية حتد من حجم املخالفات
املالية والإدارية وت�ساهم يف تطوير الأداء.
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(ج) التعاون بين جهاز الرقابة والجهة وبذلك ف�إن التزام �أجهزة الرقابة بهذين ال�شرطني كفيل يف حتقيق التعاون بني
الخاضعة للرقابة وأث��ره على تحسين الطرفني مع املحافظة على متطلبات ا�ستقاللية �أجهزة الرقابة.

(هـ) الجوانب التي يمكن أن تحقق فيها تطوير
اإلدارة وتطوير األداء فيها:
األداء مع المحافظة على التعاون البناء:
ال�شك ب�أن التعاون املثمر والبناء بني جهاز الرقابة واجلهة اخلا�ضعة لرقابته،
ي�ساعد اجلهة اخلا�ضعة على حت�سني �إدارتها وبالتايل ي�ساعدها على القيام
بامل�ساءلة ،واجلدول التايل يو�ضح واجبات وم�سئوليات كل من اجلهة اخلا�ضعة
وجهاز الرقابة لتح�سني الإدارة وتطوير امل�ساءلة يف �ضوء نتائج الإ�ستبيان:
م�سئوليات اجلهة
اخلا�ضعة للرقابة
جتاه الرقابة الداخلية-:
�-1أو�ضحت جملة الرقابة
امل��ال�ي��ة (الأن �ت��و� �س��اي) يف
امل� ��ادة رقم(�( )24أن��ه
ي �ج��ب ع �ل��ى ال ��وح ��دة �أن
ت�صمم نظام ًا عملي ًا يوفر
معلومات موثوق بها).
 -2خلق كوادر م�ؤهلة لها
القدرات واملهارات الكافية
يف جمال املراجعة.
 جتاه حت�سني الأداء-:ع �ل��ى اجل �ه��ة اخل��ا��ض�ع��ة
�أن ي��ك��ون ل �ه��ا �أه � ��داف
وا�ضحة ،و�أن يكون لديها
املعايري املنا�سبة لقيا�س
ال� �ك� �ف ��اءة ،وال �ف �ع��ال �ي��ة،
واالق� �ت� ��� �ص���ادي���ة،جت���اه
ت�صحيح ج��وان��ب اخللل
وال �ق �� �ص��ور ،ع�ل��ى اجلهة
اخلا�ضعة �أن تعمل على
ت���ص�ح�ي��ح ك��اف��ة ج��وان��ب
الق�صور واخللل ،و�أن تعمل
على تنفيذ تو�صيات جهاز
الرقابة املتعلقة بذلك.

�إ�سهام جهاز الرقابة
جتاه الرقابة الداخلية-:
ع �ل��ى ج �ه��از ال��رق��اب��ة �أن
يقوم باقرتاح التح�سينات
ال�ل�ازم���ة ل�ت�ف�ع�ي��ل ن �ظ��ام
الرقابة الداخلية واق�تراح
املتطلبات القانونية لتطوير
وتفعيل املراجعة الداخلية
ولتحديد الإطار التنظيمي
الأمثل.
 جتاه حت�سني الأداء-:�أو� �ص��ت اجل�م�ع�ي��ة ال�ع��ام��ة
ل�ل�م�ج�م��وع��ة ال �ع��رب �ي��ة يف
دورتها ال�ساد�سة (�أن على
الرقابة املالية �أن تراقب
كفاءة التنظيم للأداء).
وع �ل��ى ج �ه��از ال��رق��اب��ة ات �خ��اذ
الإج� � ��راءات ال�ل�ازم��ة مل��راق�ب��ة
��ص�ح��ة م�ق��اي�ي����س الأداء جت��اه
ت�صحيح جوانب اخللل والق�صور
ع�ل��ى ج �ه��از ال��رق��اب��ة امل�ت��اب�ع��ة
ال�ك��اف�ي��ة وامل�لائ �م��ة لتو�صياته
ودرا�سة مدى تنفيذها و�أ�سباب
عدم التنفيذ واتخاذ الإجراءات
القانونية حيال ذلك.

الأثر على حت�سني الإدارة
املالية وتطوير الأداء
ن�ظ��ام ال��رق��اب��ة الداخلية
املالئم يقلل من املخالفات
امل��ال�ي��ة وي�ضمن الك�شف
عن جرائم الأموال العامة
وي�سهل عملية امل�ساءلة.

كفاءة الأداء �ضمان جلودة
امل� �خ���رج���ات ول �ت �ح �ق �ي��ق
الأه� � � � � ��داف وامل� �ع ��اي�ي�ر
املنا�سبة �ضمان لتحديد
م�ق��دار االن�ح��راف��ات حتى
يتم امل�ساءلة عن �أ�سباب
حدوثها.
(�إن امل �ت��اب �ع��ة ال�ك��اف�ي��ة
وال�� �ف� ��وري� ��ة وامل�ل�ائ� �م ��ة
ب��وا��س�ط��ة ال�ه�ي�ئ��ة لنتائج
الرقابة من �ش�أنها �أن تعزز
ف�ع��ال�ي��ة ال��رق��اب��ة وت �ط��ور
امل�ساءلة العمومية).

(د)الشــــروط الـــواجب توافرها إلنجاح
التعاون بين أجهزة الرقابة والحدات
الخاضعة للرقابة:
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�1 .1أو�ضحت الو�صايا الع�شر للأجهزة العليا للرقابة املالية ( ب�أنه يجب
�أن يقت�صر عمل جهاز الرقابة بحدود ال تتجاوز خدمات اال�ست�شارات
الفنية /والتي ال ت�ؤثر على ا�ستقالليته).
�2 .2أو�ضحت امل��ادة رقم( )151من جملة قواعد املالية (الأنتو�ساي) ب�أنه
(يجب على املراقبني املاليني �أن يبذلوا العناية املهنية ،واحلذر من تو�سيع
خطوات و�إجراءات الرقابة املالية بالن�سبة للت�صرفات غري امل�شروعة ،بحيث
ال يتدخلوا يف التحقيقات امل�ستقبلية املحتملة �أو يف الدعاوى القانونية).

1 .1وجود امل�صالح امل�شرتكة بني جهاز الرقابة واجلهة اخلا�ضعة ي�ساهم يف حت�سني
الأداء ،وقد �أ�شارت قواعد الرقابة املالية الأنتو�ساي يف املادة رقم()64بذلك.
2 .2تفعيل ال�شفافية املنا�سبة بني جهاز الرقابة واجلهة اخلا�ضعة يدعم
عملية امل�ساءلة.
3 .3منح ال�صالحيات القانونية الكافية جلهاز الرقابة يف عملية التوجيه
للحكومة بعملية الإ�صالح يدعم جانب التعاون.
�4 .4أهمية وج��ود الن�صو�ص القانونية امللزمة للجهة اخلا�ضعة بتنفيذ
تو�صيات و�إر�شادات جهاز الرقابة مبا يخ�ص اتخاذ الإجراءات القانونية
املنا�سبة حلماية املال العام وحتقيق امل�ساءلة الإدارية.
5 .5تطوير وتفعيل الن�صو�ص القانونية مبا ي�ضمن �إخ�ضاع كافة امل�سئولني
لعملية امل�ساءلة من �ش�أنه �أن يطور من عملية امل�ساءلة.
�(6 .6إل��زام كافة امل�سئولني عن الوظائف الر�سمية �سوا ًء كانوا وزراء� ،أم
موظفني بتقدمي تقارير دوريه عن عملهم ،و�سيا�ساتهم ،وجناحاتهم يف
تنفيذها ،يطور من نظام امل�ساءلة).
7 .7اقرتاح الأنظمة التي تعمل على �سرعة �إي�صال املعلومات اخلا�صة بالإنحرافات،
واملخالفات من اجلهة اخلا�ضعة �إىل جهاز الرقابة ي�ؤدي تطوير عملية امل�ساءلة.
ومما �سبق يت�ضح �أن املعلومات التي تقدمها �أجهزة الرقابة العليا عن تقيم
�أداء ال��وح��دات اخلا�ضعة للرقابة تو�ضح االخ�ت�لاالت واملخالفات الإداري��ة
واالنحرافات يف االقت�صاد والكفاءة والفعالية يف �إدارة املوارد املادية والب�شرية،
وهذا ي�ساعد اجلهات اخلا�ضعة للرقابة يف (و�ضع �سيا�ساتها العامة ،و�إ�صدار
القرارات الت�صحيحية الالزمة ،لغر�ض رفع م�ستوى الأداء والفعالية).
كما �أن قيام اجلهات اخلا�ضعة بت�أدية دورها بجودة عالية ،ي�سهل جلهاز الرقابة القيام
بدوره يف دعم امل�ساءلة وحتقيق مهامه ب�سهولة وي�سر وهذا ي�ؤكد �أن التعاون املثمر والبناء
بني جهاز الرقابة واجلهات اخلا�ضعة للرقابة له �أثر كبري يف حت�سني الإدارة املالية وتطوير
امل�ساءلة ولتحقيق ذلك يجب على جهاز الرقابة االلتزام مب�س�ؤولياته جتاه حت�سني الإدارة
املالية والتي �سبق حتد يدها و�أن تلتزم اجلهات اخلا�ضعة مب�س�ؤولياتها ال�سابق ذكرها
لتحقيق الكفاءة واالقت�صادية والفعالية ً
وفقا ملعايري مالية و�إدارية منا�سبة حتى يت�سنى
جلهاز الرقابة �أن ي�ساهم بالتوجيه يف �إ�صالح منظومة الت�شريعات القانونية والأنظمة
املحا�سبية النافذة مبا يتنا�سب مع البيئة واملتغريات املالية واالقت�صادية.

المراجـــع

•حممد يو�سف �سالم( ،دور الأجهزة العليا للرقابة املالية يف امل�ساءلة على
املال العام) اجلمهورية اليمنية� ،صنعاء ،يونيو 2006م.
•ا�سماعيل ال�شطي و�آخرون( ،الف�ساد واحلكم ال�صالح يف البالد العربية) ،لبنان
(بريوت) مركز درا�سات الوحدة العربية ،الطبعة الأوىل ،دي�سمرب 2004م.
•فارق الأزهري( ،دليل املراجعة بني النظرية والتطبيق) اجلهاز املركزي
للمحا�سبات ،جمهورية م�صر العربية.

دور األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في تطوير األداء
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اإلحصـــــائية

إحصائية بقضايا المال العام
خالل الفصل الثاني من العام 2011م
�إع ــداد /الإدارة الع ــامة لل�شئ ــون القــانونية

ا�ستناد ًا �إىل قانون اجلهاز رقم()39ل�سنة 1992م والئحته التنفيذية ب�إعداد قاعدة بيانات حول تلك الق�ضايا والبالغات ومبا�شرة

و�إىل منهجية اجلهاز الرقابية وخطته ال�سنوية قام اجلهاز بتنفيذ العديد متابعتها ل��دى اجل�ه��ات املخت�صة ول��دى اجل�ه��ات الق�ضائية
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من مهام الفح�ص واملراجعة للجهات امل�شمولة برقابته ومتكن خالل الفرتة
من 2011/4/1م وحتى 2011/6/30م من الوقوف على العديد من
الوقائع اجلنائية الواقعة على املال العام و�إحالتها �إىل اجلهات الإداري��ة
والق�ضائية املخت�صة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها كما تلقى اجلهاز
العديد من البالغات من قبل اجلهات اخلا�ضعة لرقابته واملت�ضمنة الوقائع
اجلنائية على الأموال العامة التي مت �إحالتها من قبل تلك اجلهات �إىل الق�ضاء
 ،حيث قام اجلهاز ا�ستناد ًا �إىل ال�صالحيات املخولة له قانون ًا
الـعـدد  26دي�سمبـر 2011م

بغية الإ�سراع يف اتخاذ الإج��راءات القانونية حيالها ،وقد بلغ
عددها جميع ًا ( )18ق�ضية قدر �إجمايل الأ�ضرار الناجمة
عنها مببلغ وق ��دره ()1.295.657.309/44ري � � � � ��ال
ومبلغ()25.685.313/83دوالر ومبلغ()33.220يورو
بالإ�ضافة �إىل �أ�ضرار عينية.

أو ً
ال :القضايا المكتشفة من قبل الجهاز:

بلغ عدد الق�ضايا املكت�شفة من قبل اجلهاز ()11ق�ضية مواقفها على النحو التايل:
 عدد()3ق�ضايا رهن الت�صرف الإداري.عدد()8ق�ضايا رهن التحقيق.و�شملت تلك الق�ضايا �أم��ان��ة العا�صمة وحمافظات (تعز  ،حل��ج ،حجه
،البي�ضاء) قدرت الأ�ضرار الناجمة عنها مببلغ()1.278.112.068/30
ريال ومبلغ ()25.685.313/83دوالر ومبلغ()33.220يورو بالإ�ضافة
�إىل �أ�ضرار عينيه.

ثاني ًا :القضايا المبلغة للجهاز عن طريق
الجهات المعنية:

بلغ عدد الق�ضايا املبلغة �إىل اجلهاز عن طريق اجلهات اخلا�ضعة لرقابته
( )7ق�ضايا مواقفها مو�ضحة على النحو الآتي:
عدد()1ق�ضية منظورة �أمام اجلهات الأمنية.-عدد()6ق�ضايا رهن التحقيق.

و�شملت تلك الق�ضايا حمافظات(عدن ،تعز ،البي�ضاء) .
وقد بلغ �إجمايل الأ�ضرار الناجمة عنها مبلغ ()17.545.241/14ريال
و�أ�ضرار عينية �أخرى.
وحيال تلك الق�ضايا ف�إن اجلهاز ي�ؤكد ب�إ�ستمرار على �ضرورة �إيجاد معاجلات
ناجعة ووقائية حلماية الأموال واملمتلكات العامة وتاليف �أوجه الق�صور
واالختالالت التي �أدت وت�ؤدي �إىل ا�ستمرار انتهاك حرمة املال العام ومن
�أبرز تلك االختالالت التي مل تعالج ومل يتم تالفيها ما يلي:

•�ضعف منظومة الرقابة الداخلية يف تلك اجلهات وما ي�صاحبها
من �ضعف الرقابة ال�سابقة وامل�صاحبة التي تقوم بها �إدارات
الرقابة والتفتي�ش وممثلي وزارت��ي املالية واخل��دم��ة املدنية يف
العديد من اجلهات اخلا�ضعة لرقابة اجلهاز � ،إ�ضافة �إىل ما
تو�ضحه م�ؤ�شرات ق�ضايا املال العام �أن من �ضمن املت�سببني يف
وق��وع العديد من تلك الإنتهاكات هم بع�ض املخت�صني املعنيني
بالرقابة ال�سابقة وامل�صاحبة يف تلك اجلهات .
•عدم تنفيذ املخت�صني يف اجلهات اخلا�ضعة لرقابة اجلهاز لن�ص
املادة (/207ب) من قانون اخلدمة املدنية رقم ( )19ل�سنة
1991م وال�ت��ي تق�ضي بوقف املتهمني ع��ن العمل دون حاجة
�إىل �صدور قرار بذلك متى ما مت �إحالتهم اىل النيابة العامة،
الأم ��ر ال��ذي ي�ترت��ب عليه ت �ك��رار �إن�ت�ه��اك�ه��م حل��رم��ة امل��ال ال�ع��ام
و�إ�ستمرارهم بالإ�ضرار به �إ�ضافة �إىل �أن عدم وقفهم عن العمل
يتيح لهم فر�ص �إخفاء الأدلة والتالعب بها على نحو ميكنهم من
الإفالت من العقاب و�ضياع املال العام املنهوب جراء ذلك .
•تقاع�س بع�ض اجلهات احلكومية ال��واق��ع فيها تلك الوقائع عن
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال املتهمني ب�إرتكاب وقائع جنائية

وحيال تلك املالحظات فقد �أو���ص��ى اجلهاز ب��الآت��ي -:ب�ضرورة قيام
اجلهات الواقعة فيها الوقائع اجلنائية امل�ضرة باملال العام باتخاذ الإجراءات
القانونية وتكليف املخت�صني بال�شئون القانونية فيها مبتابعة تلك الق�ضايا .
كما حث اجلهات الإدارية والق�ضائية املخت�صة ب�سرعة البت يف تلك الق�ضايا
و�إ�صدار القرارات والأحكام الرادعة حيال كل من �إنتهك حرمة املال العام
وفق مقت�ضيات ال�شرع والقانون لكي يكونوا عربة لغريهم وعلى نحو يكفل
احلد من الف�ساد.
الـعـدد  26دي�سمبـر 2011م
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وميكن تو�ضيح تفا�صيل ما �سبق الإ�شارة �إليه على النحو التايل:

وخمالفات مالية و�إداري��ة ج�سيمة م�ضرة باملال العام  ،حيث �أن
العديد من تلك اجلهات ال تقوم مب�ساءلتهم �إداري�� ًا و�إحالتهم
للق�ضاء  ،كما ال تقوم ب�إيقافهم عن العمل وفق ما �سبق الإ�شارة
�إليه  ،الأمر الذي يجعلهم يتمادون ب�إحلاق الأ�ضرار باملال العام
ب�صورة م�ستمرة ومتكررة بل ويدفع وي�شجع املوظفني الآخرين
على �إنتهاك حرمة املال العام ومنع تكرارها وتفاقمها.
•عدم �إلتزام العديد من اجلهات الواقعة فيها مثل تلك الق�ضايا
بتنفيذ تو�صيات اجلهاز املدرجة بتقاريره وامل�ع��ززة بتوجيهات
فخامة الأخ /رئي�س اجلمهورية ـ�ـ حفظه اهلل ال���ص��ادرة �إليهم
ب�ش�أن ما ت�ضمنته تقارير اجلهاز ومب��ا من �ش�أنه معاجلة �أوج��ه
الق�صور التي تت�سبب يف ح��دوث تلك الإنتهاكات امل�ضرة باملال
العام ومنع تكرارها وتفاقمها.
•ع��دم �إل �ت��زام معظم اجل�ه��ات احلكومية مب��ا ن�صت عليه امل��ادة
( )4/15م��ن ق��ان��ون اجل �ه��از رق ��م ( )39ل���س�ن��ة 1992م
وامل��ادت�ي�ن ( )63 ، 62م��ن ال �ق��ان��ون امل ��ايل رق��م ( )8ل�سنة
1990م والتي �أوجبت على كل اجلهات اخلا�ضعة لرقابة اجلهاز
�إبالغه ووزارة املالية بكل ما تكت�شفه من خمالفات مالية و�إدارية
ج�سيمة ومن وقائع جنائية مرتكبة لديها فور �إكت�شافها  ،حيث
الحظ اجلهاز عند �إطالعه على �إح�صائية نيابات الأموال العامة
املرفوعة لفخامة الأخ/رئي�س اجلمهورية عن ق�ضايا املال العام
ال��واردة �إليها خالل الأع��وام 2003م 2004 ،م 2005 ،م،
2006م �أن هناك مئات الق�ضايا املحالة من تلك اجلهات �إىل
النيابات دون �أن يبلغ اجلهاز ووزارة املالية بها عم ًال مبا ن�صت
عليه القوانني النافذة.
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3

1

2

435.830.136/60ريال
25.685.313/83دوالر
 33.220يورو

 912.957/60ريال

--

--

--

434.917.179ريال
25.685.313/83دوالر
 33.220يورو

الأ�ضرار

--

--

--

--

--

--

الأ�ضرار

8

1

1

4

2

 842.281.931/70ريال
م�ستودع م�ساحته ()160م2
 +مبنى مكون من ()7غرف

 1.000.000ريال

4.018.622/70ريال

 12.182.845ريال
م�ستودع م�ساحته ()160م2
 +مبنى مكون من ()7غرف

825.080.464ريال

--

الأ�ضرار

ق�ضايا رهن التحقيق

--

--

--

--

--

--

الأ�ضرار

--

--

--

--

--

--

الأ�ضرار

--

--

--

--

--

--

الأ�ضرار

--

--

--

--

--

--

الأ�ضرار

11

2

1

4

2

1.278.112.068/30ريال
25.685.313/83دوالر
 33.220يورو
م�ستودع م�ساحته ()160م2
 +مبنى مكون من ()7غرف

 1.912.957/60ريال

4.018.622/70ريال

 12.182.845ريال
م�ستودع م�ساحته ()160
م2
 +مبنى مكون من ()7غرف

825.080.464ريال

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2

434.917.179ريال
25.685.313/83دوالر
 33.220يورو

--

الأ�ضرار

الأ�ضرار

الأ�ضرار

الإجمــــــــــــــايل

ق�ضايا منتهية
و�صدر فيها
حكم
العدد

اإلحصـــــائية

الإجمايل

البي�ضاء

حجه

حلج

تعز

الأمانة
وحمافظة
�صنعاء

املحافظة

املوقف

ق�ضايا رهن الت�صرف الإداري

ق�ضايا
منظورة
�أمام اجلهات
الأمنية

ق�ضايا رهن
املحاكمة
االبتدائية

ق�ضايا رهن
املحاكمة
اال�ستئنافية

ق�ضايا رهن
املحاكمة
العليا

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

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

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

الإجمايل
--

1

�� �س� �ي ��ارة
هيلوك�س
6

1

3

2

17.545.241/14ريال

9.640.256/36ريال

2.534.624/78ريال

5.370.360ريال

الأ�ضرار

ق�ضايا رهن التحقيق

--

--

--

--

الأ�ضرار

--

--

--

--

الأ�ضرار

--

--

--

--

الأ�ضرار

--

--

--

--

الأ�ضرار

--

--

--

--

الأ�ضرار

--

--

7

2

17.545.241/14ريال
� +سيارة هيلوك�س

9.640.256/36ريال
� +سيارة هيلوك�س

--

--

--

3

2.534.624/78ريال

--

--

2

الأ�ضرار

5.370.360ريال

الأ�ضرار

الإجمـــــــــــــــايل

ق�ضايا منتهية

العدد

--

الأ�ضرار

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

العدد

البي�ضاء
--

1

�� �س� �ي ��ارة
هيلوك�س

--

--

العدد
--

--

الأ�ضرار

الأ�ضرار

العدد

تعز

عدن

املحافظة

املوقف

ق�ضايا رهن
الت�صرف
الإداري

ق�ضايا
منظورة
�أمام اجلهات
الأمنية

ق�ضايا رهن
املحاكمة
االبتدائية

ق�ضايا رهن
املحاكمة
اال�ستئنافية

ق�ضايا رهن
املحاكمة
العليا

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

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

خالصة تحليلية بعدد القضايا | المبلغة | للجهاز
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العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد
إستطالع
مقابلة

تستطلع
آراء عدد
من قرائها
�أعداد /عبدالباري حممود اخلرا�ساين
قيــ�س نا�صر عبداهلل الرداعي

بمناسبة صدور ( )25عدد من مجلة الرقابة رأت هيئة
تحرير المجلة استطالع رأي ع��دد من قرائها حول
تقييمهم لألعداد السابقة وكذا حول آرائهم التي يمكن
االستفادة منها في تطوير مستوى المجلة مستقبال
من الناحيتين الشكلية والموضوعية ،وفي هذا الشأن
فقد طرحت (الرقابة) على عدد من قرائها ثالثة أسئلة:
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كيف تقيم جملة الرقابة بعد �صدور
()25عدد م��ن��ه��ا ،وه���ل تغطي املجلة
ب�شكل م��ت��وازي املو�ضوعات وامل���واد ذات
ال�صلة ب��امل��راج��ع��ة ب�شكل �أ���س��ا���س��ي ثم
املحا�سبة يلي ذل��ك املو�ضوعات وامل��واد
ذات ال�صلة باجلوانب واملجاالت امل�ساعدة
للعمل الرقابي للجهاز وهل لديك �آراء
ومقرتحات لتطوير هذا اجلانب؟
ما هو ر�أيك من حيث ال�شكل وامل�ضمون
بالن�سبة للأبواب التالية( :اال�سرتاحة-
جمتمع ال��رق��اب��ة -رواد و�أوائ����ل) وهل
لديك �أي �آراء ومقرتحات لتطوير هذه
الأبواب؟
هل �أنتم را�ضون عن الكيفية وامل�ستوى
التي ت�صدر بها جملة الرقابة؟ ماذا تقول
لهيئة التحرير من �أع�ضاء اجلهاز بعد
�صدور ( )25عدد من املجلة؟
وقد تفاعل مع هذا اال�ستطالع – م�شكورين–
عدد ممن مت اختيارهم من منت�سبي اجلهـــــاز،
وفيما يلي نتائج اال�ستطالع:
الـعـدد  26دي�سمبـر 2011م

الدكتور /من�صور البطاين – وكيل اجلهاز
للقطاع الإداري كان ر�أيه كما يلي:
•اعتقد ان �إ�صدار املجلة بحلتها اجلديدة وتبويبها
وامل��و� �ض��وع��ات ال�ت��ي تناولتها منا�سبة للغاية الأ�ستاذ�/أنور الك�سادي – الوكيل امل�ساعد
وخ�صو�صا اجلوانب املتعلقة بالأبحاث املرتبطة للقطاع االقت�صادي.
ب�أعمال اجلهاز ومو�ضوعات املحا�سبة والتي ال •م��ا تقدمه املجلة يف الأب���واب الرئي�سية من
حمتوياتها يغطي �إىل ح� ٍ�د ك��ايف املو�ضوعات
�شك انه �سيكون انعكا�س على �أداء اجلهاز.
املرتبطة مب�ج��ال العمل ال��رق��اب��ي واملراجعة
•جيــــــــــــــــــدة.
•ا�شكر هيئة حت��ري��ر املجلة على اجل�ه��ود املبذولة واملحا�سبة ،وبالنظر �إىل فهر�سة الأبواب يف�ضل
لإخراج املجلة ب�شكلها اجليد و�أبوابها املتوازنة و�أرجو ان يكون ترتيب امل�ق��ال امل�ترج��م يف الرتتيب
الثالث بعد الدرا�سات واملقاالت كونه مرتبط
احلفاظ على هذا امل�ستوى وهذا الأداء املتميز.
باملو�ضوعات الرقابية.
•الأبواب الثالثة يف �شكلها احلايل جيدة وميكن لباب
جمتمع الرقابة ان يتناول مو�ضوعات اجتماعية من
الفروع �إىل جانب رئا�سة اجلهاز.
•ك��ل ال��ر��ض��ا ..وخا�صة فيما يتعلق بتطورها
يف جانب الإخ ��راج وال�ع��ر���ض وم��ا حتويه من
مو�ضوعات ،و�أقول لهيئة التحرير كان اهلل يف
عونكم ووفقكم وان جملة الرقابة هي املنرب
التوعوي للجهاز وان ا�ستمرارية �صدورها يعزز
من تواجد اجلهاز بني موظفيه ونظرائه.

•املجلة تغطي معظم املوا�ضيع� ،إال �إننا نرى ان يتم تناول
يف كل عدد ابرز ن�شاط مميز قام به اجلهاز وذلك بغر�ض
تعريف الأع�ضاء الآخرين الذين مل ي�شاركوا يف تنفيذ املهمة
وحتفيز الأع�ضاء الذين قاموا باجناز املهمة ،كما نرى
ان يتم ن�شر بع�ض القوانني وال�ق��رارات املرتبطة باملهام،
مثل قوانني ربط املوازنة والتعليمات التنفيذية للموازنة
وتو�صيات جمل�س ال�ن��واب �أث�ن��اء �إق��رار امل��وازن��ات و�أ�س�س
و�أحكام �إقفال و�إعداد وتقدمي احل�سابات اخلتامية.
•نرى ان ي�شمل رواد و�أوائل كل العنا�صر ال�سابقة الذين
�ساهموا يف رفع كفاءة �أداء اجلهاز� ،سواء كانوا قيادات
�أو �أع�ضاء فنيني.
•ن�شكر هيئة التحرير على جهودها املبذولة لتطوير املجلة
و�إخراج كل عدد ب�شكل وم�ضمون �أف�ضل من العدد ال�سابق.

الأ�ستاذ� /سالل احلرازي -نائب مدير عام:

الأ�ستاذ /احمد علي انعم – نائب مدير عام:
•و�صلت املجلة يف تقديري �إىل م�ستوى جيد ج��دا قيا�سا
مب��ا كانت عليه يف ال�سنوات ال�سابقة ،ويف ر�أي��ي تغطي
املجلة بدرجة متو�سطة مو�ضوعات املراجعة واملحا�سبة
واملجاالت امل�ساعدة للعمل الرقابي ،ونتمنى اال�ستمرار يف
ن�شر املقاالت العلمية التي تواكب تطورات مهنة املراجعة
واملحا�سبة والرتكيز ب�شكل كبري على املقاالت التي ت�سلط
ال�ضوء على اجلوانب التالية:
1.1بيئة العمل الرقابي املعتمدة على نظم املعلومات
وتطبيقات احلا�سوب.

حد ما ،فكثري من الأحيان ن�شعر كقراء ومتابعني بان
•�إىل ٍ
بع�ض املوا�ضيع لتغطية حيز من الفراغ ،و�إجماال �إذا ما
�أعطينا ن�سبة تغطية للموا�ضيع ذات ال�صلة باملراجعة
واملحا�سبة �سوف نعطي (� % 50أو  )% 60على �أكرث
تقدير ،ونقرتح عمل �إعالن ملن يتقدم مبو�ضوعات ذات
�صلة مبهنة املحا�سبة واملراجعة تكون له مكاف�أة ،وحتدد
املبالغ بناءا على تلك املو�ضوعات.

•ال اعتقد انها تغطي ب�شكل كاف املو�ضوعات املتعلقة
باملراجعة والعمل الرقابي ،ون��رى عمل حتفيز مادي
جمزي ومعنوي ملن يرغب يف طرح مو�ضوعات مهنية
يف املجلة جلذب ك ّتاب وكتابات جديدة.

•ج �ي��دة ..لكنها لي�ست الأه���م يف امل�ج�ل��ة ك��ون املجلة
متخ�ص�صة ومهنية ..ف�أالهم املو�ضوعات املتعلقة بن�شاط
اجلهاز ولي�ست �أبواب الرتفيه ،الن �أبواب الرتفية مفتوحة
يف �أماكن �أخرى(:قنوات تلفزيونية ،جمالت ،وانرتنت).
•ل�سنا را�ضني عن الكيفية التي ت�صدر بها املجلة من
ناحية التوقيت كونها تت�أخر كثريا ،وهيئة التحرير
بحاجة �إىل جتديدها بدماء و�أ�سماء جديدة ولديها
رغبة وقدرة على التطوير والتغيري.

عدد من قراءها
هيثم
تستطلع آراء
األستاذ/إبراهيم علي
الفضي الرقابة
تحاور
عيدها
الرقابة
في

الأ�ستاذ /عبدالكرمي املنيفي – مدير عام
الرقابة على الزراعة وال�صناعة – ق�.إداري:

�2.2أ�ساليب املراجعة يف ظل بيئة احلا�سوب.
3.3تقييم الأداء واملراجعة البيئية.
4.4ق�ضايا الف�ساد.
5.5ا�ستخدام احلا�سوب يف �أعمال املراجعة.
6.6ت�سليط ال���ض��وء ع�ل��ى ك��ل ت�ط��ور ج��دي��د يف معايري
املراجعة واملحا�سبة.
•يف ر�أيي انها �إ�ضافات متميزة للمجلة:
 جمتمع الرقابة :ميثل جانب ايجابي يف �إلقاء ال�ضوء
على الإدارات الرقابية يف اجل�ه��از ،ون��رى تطويره
ب�إبراز املمار�سات املهنية املتميزة للإدارة يف جماالت
املراجعة املختلفة.
 اال��س�تراح��ة :فكرة مم�ت��ازة ب��ان ت�شكل املجلة على
نافذة ثقافية متنوعة.
 رواد و�أوائ� ��ل :فكرة مم�ت��ازة للوفاء وال�ع��رف��ان ملن
�أ�سهموا يف تطوير العمل الرقابي للجهاز.
•يف تقديري ان املجلة تطورت ب�شكل كبرية ملفت للنظر من
حيث الكيفية وم�ستوى الإ�صدار والإخراج والتنوع ،ون�شد على
�أي��دي هيئة التحرير على ما بذلوه من جهود كبرية للو�صول
باملجلة �إىل م�ستوى متميز ونتمنى لهم التوفيق والنجاح الدائم.

الأخ /يحيى الزماين – ع�ضو فني:

اال�ستاذة� /سعاد امل�سعودي – باحثة قانونية:

•جميل ان يكون م��ع املوا�ضيع اجل��ادة ن��وع م��ن الرتفية
والتعريف بالأوائل من املخ�ضرمني الذين خدموا اجلهاز
يف الفرتات ال�سابقة ونقرتح ثبات من يعد اال�سرتاحة
كق�سم خا�ص يف املجلة.
•م�ستوى الإخراج حت�سن كثريا� ،إال ان ال�صور التي تن�شر
مع املوا�ضيع يف معظمها ال ت�ؤخذ من بيئتنا ،بالإ�ضافة
�إىل ت�أخر �صدور املجلة يف وقتها ،ونقول لهيئة التحرير
يجب �إ�ضافة دماء جديدة للمجلة بحيث ت�ضاف �أفكار
وموا�ضيع جديدة تخدم املهنة وجتـــــــــددهــــــا.

نعم ..تغطي املجلة ب�شكل جيد املو�ضوعات وامل��واد ذات
ال�صلة باجلانب املحا�سبي واملراجعة ،وكذا املو�ضوعات
املختلفة واملتعلقة بهذا اجلانب.
ب�شكل عام..جيدة ،وحتتاج �إ�ضافات فيما يتعلق ب�أعمال الأجهزة
الرقابية العربية التي لها عالقة دائمة وم�ستمرة مع اجلهاز.
املجلة يف و�ضعها احلايل جيدة ،ون�أمل دائما اال�ستمرارية
والتطوير لأعمال املجلة ،وكذا �أع�ضاء هيئة التحرير.
الرقابة ت�شكر كل من �أدىل ب��ر�أي��ه ،وت��ؤك��د على الأخ��ذ
باملالحظات املقدمة منهم ،ونتمنى من �أع�ضاء اجلهاز
موافاتنا ب�أرائهم ومقرتحاتهم.
الـعـدد  26دي�سمبـر 2011م
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أنشطة وفعاليات

الجهاز يشارك في االجتماع التخطيطي
لبرنامج ضمان الجودة
�شارك الدكتور/رئي�س اجلهاز والوفد املرافق له
يف االجتماع التخطيطي لربنامج �ضمان اجلودة
للعمل الرقابي الذي عقد يف العا�صمة اللبنانية
بريوت خالل الفرتة (2011/11/14-13م)
وال����ذي �سيتم ت��ن��ف��ي��ذه ب��ال��ت��ع��اون ب�ين املنظمة
العربية للأجهزة العليا للرقابة ومبادرة تنمية
االنتو�ساي ( )IDIخ�لال العامني القادمني،
وال��ذي ي�ستهدف جمموعة خمتارة من الأجهزة
الرقابية الأع�ضاء يف املنظمة العربية ،وذلك اثر
االنتهاء من تنفيذ الربناجمني ال�سابقني املنفذين
بالتعاون مع مبادرة االنتو�ساي حول االحتياجات
امل���ؤ���س�����س��ي��ة وال��ت��خ��ط��ي��ط اال���س�ترات��ي��ج��ي خ�لال
عامي( )2008 ،2007وع��ام��ي (،2009
 ،)2010ويعترب اجلهاز الرقابي يف بالدنا احد
�أع�ضاء املجموعة املختارة لتنفيذ هذا الربنامج
خالل العامني القادمني.
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وي�ستهدف برنامج �ضمان اجل��ودة دعم قدرات
الأجهزة امل�شاركة يف الربنامج ومبا ميكنها من
�إع����داد منهجية و�آل��ي��ات عمل وتنفيذ عمليات
مراجعة �ضمان اجلودة.
ه��ذا وق��د متخ�ض عن فعاليات اجتماع برنامج
�ضمان اجل���ودة التو�صل �إىل �صيغة اتفاقية مت
ال��ت��وق��ي��ع عليها م��ن ق��ب��ل مم��ث��ل م��ب��ادرة تنمية
االن��ت��و���س��اي والأم��ي�ن ال��ع��ام للمنظمة العربية
للأجهزة العليا للرقابة ،وتظم املجموعة امل�شاركة
يف الربنامج (ثمانية �أجهزة رقابية عربية منها
جهاز الرقابة يف بالدنا) وقد ح��ددت االتفاقية
مراحل تنفيذ الربنامج والأن�شطة التي تقع يف
�إطار كل مرحلة ،ومن �أهم الأن�شطة التي �ستنفذ
من خالل الربنامج ما يلي:
•�إع���داد امل��ادة التدريبية لور�شة عمل حول
�ضمان اجلــــــــــــــودة.

•تنظيم ور�شة عمل �ضمان اجلودة ي�شارك
فيها ف��ري��ق م��ن �أع�����ض��اء ك��ل ج��ه��از من
الأجهزة الرقابية الـم�شاركة.
•قيام الفرق امل�شاركة يف ور�شة �ضمان
اجل��ودة بالقيام بتنفيذ عملية مراجعة
جت��ري��ب��ي��ة ل�����ض��م��ان اجل�����ودة يف �إط����ار
�أجهزتها الرقابية كل فيما يخ�صه.
•مراجعة التقارير التي تت�ضمن نتائج عمليات
مراجعة اجل��ودة يف جمايل الرقابة املالية
ورق��اب��ة تقييم الأداء واعتمادها م��ن قبل
قيــــــــادات الأجهـــــزة الرقـــــابية املعنية كل
فيما يخ�صه.
•�إعداد دليل ملراجعة �ضمان اجلودة ميثل �آلية
عمل �أو منهجية عمل ت�شمل �أن�شطة و�آلية
التنفيذ واملتابعة لتنفيذ مراجعة اجل��ودة
ب�شكل م�ؤ�س�سي على م�ستوى كل جهاز رقابي.

���ش��ارك الدكتور/عبداهلل ع��ب��داهلل ال�سنفي –
رئي�س اجل��ه��از وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه يف االجتماع
ال�ساد�س والأربعني للمجل�س التنفيذي للمنظمة
العربية للأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة
الذي عقد يف العا�صمة اللبنانية – بريوت خالل
الفرتة ( 17-15نوفمرب 2011م).
حيث وقف املجل�س يف اجتماعه �أمام املو�ضوعات
امل��درج��ة يف ج���دول �أع��م��ال��ه وناق�شها مو�ضوعا
مو�ضوعا واتخذ �إزاءه��ا ال��ق��رارات والإج���راءات
الالزمة ،والتي كان من �أهمها:
•�إق���رار م��ا ورد بتقرير جلنة املعايري املهنية
والرقابية للمنظمة� ،سواء فيما يتعلق بتنفيذ
�أن�شطة اللجنة �أو جهود ترجمة املعايري الدولية
لالنتو�ســـــــــاي.
•املوافقة على ما ورد بتقرير جلنة بناء القدرات
امل���ؤ���س�����س��ي��ة وم��ن��ه��ا م�����س��ت��وى تنفيذ اخلطط
والربامج التنفيذية لعام2011م.
•اعتماد احل�ساب اخلتامي للمنظمة (املجموعة
�سابقا) لل�سنة امل��ال��ي��ة 2010م م��ع بع�ض

التحفظات على تقرير جلنة الرقابة.
•�إقــــــرار الـمـــــــــوازنــــــة التقــــــــديـــريــــة لل�سنة
الـمــــــالية 2012م.
•املوافقة على نتائج تقييم املخطط اال�سرتاتيجي
(2012-2008م) و�إع�������داد امل��خ��ط��ط
اال�سرتاتيجي للمنظمة (2017-2013م).
•املوافقة على تقرير التعاون مع هيئة مبادرة
االن��ت��و���س��اي ح��ول برنامج �ضمان اجل��ودة

للعمل الرقابي.
كما وق��ف املجل�س �أم��ام تقارير �أجهزة الرقابة
الأع�����ض��اء ع��ن م�شاركتها يف �أع���م���ال اللجان
وجمموعات العمل املنبثقة عن منظمة االنتو�ساي
وتقدمي ال�شكر لر�ؤ�ساء الأجهزة على جهودهم يف

المركزي للرقابة والمحاسبة أمام مجلس الشورى
وفعاليات
الجهاز
أنشطة
مداخلة

الجهاز يشارك في االجتماع الـ 46للمجلس
التنفيذي للمنظمة العربية لألجهزة العليا
للرقابة المالية والمحاسبة

حتقيق �أهداف املنظمة.

الجهــــاز يشارك ضمن وفد بالدنا في الدورة الرابعة لمؤتمر
الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفســاد
انعقد مبدينة مراك�ش باملغرب خالل الفرتة
م���ن 2011/10/28 - 24م ف��ع��ال��ي��ات
ال����دورة ال��راب��ع��ة مل���ؤمت��ر ال����دول الأط�����راف يف
اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،حتت
رع��اي��ة امللك/حممد ال�ساد�س -ملك اململكة
املغربية ال�شقيقة ،وقد مثل اجلهاز �ضمن وفد
بالدنا يف هذا امل�ؤمتر ك ًال من الأخ/د.من�صور
علي البطاين -وكيل اجلهاز للقطاع الإداري،
والأخ /ح�سني �شيخ بارجاء -مدير عام ال�شئون

القانونية باجلهاز ،وخالل مداوالت امل�ؤمتر مت
مناق�شة العديد من املو�ضوعات الهامة املدرجة
�ضمن ج��دول �أع��م��ال امل���ؤمت��ر ..ويف مقدمتها
ا�ستعرا�ض تنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة
الف�ساد وم�س�ألة ا�سرتداد املوجودات والوقاية من
الف�ساد وامل�ساعدة التقنية.
وعلى هام�ش امل���ؤمت��ر عقدت �أك�ثر من ع�شرين
جل�سة خ��ا���ص��ة للمنظمات وامل���ؤ���س�����س��ات غري
احلكومية والدول املانحة ..خل�صت نتائجها �إىل

�أهمية احرتام التعهدات الأممية ومتطلباتها من
كافة الدول الأطراف و�أهمية و�ضع ا�سرتاتيجيات
�شاملة ملكافحة الف�ساد ،وتعزيز قيم ال�شفافية
وامل�ساءلة والنزاهة و�إبراز خماطر الف�ساد ،وكذا
اال�ستفادة من م�ساعدات الدول املانحة على النحو
الأمثل ويف حدود الغر�ض الأ�صلي لها ،و�أهمية �أن
ت�شمل هذه امل�ساعدات دعم اجلهود امل�ؤ�س�سية يف
مكافحة الف�ساد ودعم الربملان وبناء القدرات مبا
يعززمن فاعلية �أداء هذه امل�ؤ�س�سات.
الـعـدد  26دي�سمبـر 2011م
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قانون رقم ( )31لسنة 2009م

بشأن التدوير الوظيفي

في إطار سياسة مجلة الرقابة الهادفة إلى رفع مستوى الوعي الرقابي
بين منتسبي الجهاز وأثره في الوحدات المشمولة برقابة الجهاز تواصل
مجلة الرقابة نشر القوانين والتشريعات التي تصدر حديث ًا ،والتي لها صلة
بشكل مباشر أو غير مباشر بالعمل الرقابي للجهاز ،أو تلك التي لها عالقة
بصفة عامة بأعمال وأنشطة بعض أو كل الوحدات المشمولة برقابة الجهاز،
وذلك إيمانا منها بأهمية المتابعة واإللمام المستمر من قبل المراجعين
بمتطلبات العمل الرقابي ،ومواكبة أي مستجدات ذات طبيعة رقابية ..هذا
من جانب ،ومن جانب آخر ..العمل على تعميم الفائدة في أوساط الوحدات
المشمولة برقابة الجهاز أو لدى المهتمين( ،وفي هذا الشأن سبق للمجلة
نشر القرار الجمهوري رقم ( )226لسنة 2010م بشأن الالئحة التنفيذية للقانون
رقم ( )1لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب).
وفي هذا العدد يسر مجلة الرقابة أن تعيد نشر نص القانون رقم ()31
لسنة 2009م بشأن التدوير الوظيفي ،وهو على النحو التالي:

رئي�س اجلمهورية :
بعد االطالع على د�ستور اجلمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم ( )19ل�سنة 1991م ب�ش�أن اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم ( )4ل�سنة 2000م ب�ش�أن ال�سلطة املحلية وتعديالته والئحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم ( )43ل�سنة 2005م ب�ش�أن نظام الوظائف والأجور واملرتبات والئحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم ( )67ل�سنة 1991م ب�ش�أن اخلدمة يف القوات امل�سلحة والأمن.
وعلى القانون رقم ( )1ل�سنة 1991م ب�ش�أن ال�سلطة الق�ضائية وتعديالته.
وبعد موافقة جمل�س النواب�( .أ�صدرنا القانون الآتي ن�صه):
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الالئحة :الالئحة التنفيذية للقانون.
الف�صل الأول
وحدات اخلدمة العامة :كافة الوحدات العامة املدرجة يف املوازنة العامة
| الت�سمية والتعاريف |
للدولة وموازنات الوحدات االقت�صادية وموازنات الوحدات امل�ستقلة وامللحقة
وموازنات ال�صناديق اخلا�صة مبا يف ذلك الوحدات الإدارية يف ال�سلطتني
مـادة ( :)1ي�سمى هذا القانون (قانون التدوير الوظيفي).
مادة ( :)2لأغرا�ض تطبيق هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية الت�شريعية والق�ضائية ،وكذلك الوحدات يف القوات امل�سلحة والأمن واجلهاز
حيثما وردت يف هذا القانون املعاين املبينة �أمام كل منها ما مل يقت�ض �سياق امل��رك��زي للرقابة واملحا�سبة واللجنة العليا لالنتخابات واللجنة العليا
للمناق�صات والهيئة ا لوطنية العليا ملكافحة الف�ساد.
الن�ص معنى �آخر:
الوحدة املركزية :الديوان العام  /املركز الرئي�سي لوحدة اخلدمة العامة.
الوزارة :وزارة اخلدمة املدنية والت�أمينات.
الوحدة الإداري��ة� :أمانة العا�صمة ،املحافظة ،املديرية وتعترب يف حكم
الوزير :وزير اخلدمة املدنية والت�أمينات.
الـعـدد  26دي�سمبـر 2011م

املديرية املدن املتخذة عوا�صم للمحافظات.
الهيكل العام :الهيكل املوحد للوظائف واملرتبات والأج��ور لكافة وحدات
| الإدارة والنطاق |
اخلدمة العامة.
مادة ( :)4لأغرا�ض تنفيذ القانون تقوم الوزارة ووحدات اخلدمة العامة
التدوير :هو نقل منظم للموظف من وظيفة �إىل �أخرى يف �إطار وحدة �أو بتنفيذ املهام التالية:
وحدات اخلدمة العامة وفق ًا لأحكام هذا القانون.
�أ -تتوىل الوزارة تنفيذ املهام التالية:
التكوين التنظيمي :القطاع/الإدارة العامة/الدائرة/الإدارة /الق�سم� - 1 /إع��داد الالئحة املت�ضمنة ال�سيا�سات والأنظمة والقواعد والأدل��ة
ال�شعبة /الوحدة وغريها من التكوينات التنظيمية التي تقع يف �إطار الهيكل
والإجراءات التي تعتمد عليها وحدات اخلدمة العامة يف تنفيذ القانون
التنظيمي لوحدة اخلدمة العامة.
وتعميمها على تلك الوحدات.
الفئة :جمموعة من الوظائف التي تت�شابه يف م�ستوى الأهمية و�صعوبة  - 2الإ�شراف واملتابعة على وحدات اخلدمة العامة مبا يكفل تطبيق
وتعقيد الواجبات وامل�سئوليات و�إن اختلفت يف نوع العمل والن�شاط.
القـــــــــانون.
ب -تتوىل وحدات اخلدمة العامة ما يلي:
الف�صل الثاين
 - 1تطبيق القانون والنماذج والتعليمات ال�صادرة عن الوزارة.
| الأهـــــــداف |
 - 2ت�صنيف وظائفها بح�سب طبيعتها ومتطلبات التدوير فيها يف �ضوء
مادة ( :)3يهدف هذا القانون �إىل تدوير املوظفني يف وح��دات اخلدمة
املعايري املعتمدة والتعليمات ال�صادرة عن الوزارة.
العامة لتحقيق ما يلي:
ج -حتدد الالئحة الإجراءات الالزمة لتطبيق القانون.
 - 1تطوير الأداء وتعزيز قدرات القيادات الإداري��ة للموظفني بوحدات
اخلدمة العامة.
مادة ( :)5يطبق القانون على �شاغلي الوظائف الآتية:
 - 2تعزيز االعتماد على مبد�أ التناف�س ت�شجيع ًا للكفاءات الإداري��ة �أ -املعينون بقرارات جمهورية يف وحدات اخلدمة العامة املركزية واملحلية:
النـــــــــــاجحة.
� - 1شاغلو جميع الوظائف املعينون بقرارات جمهورية يف ال��وزارات
 - 3تعزيز عملية الإ�صالح الإداري.
والوحدات الإدارية.
 - 4م�ساعدة املوظف ووحدة اخلدمة العامة للخروج من دائرة الركود � - 2شاغلو جميع الوظائف املعينون بقرارات جمهورية يف الأجهزة
ومقاومة التغيري الناجم عن االعتقاد ب�أن الوظيفة ملك للموظف.
املركزية والأم��ان��ات العامة واملجال�س واللجان والهيئات وامل�صالح
� - 5إح��داث تدوير وظيفي من خ�لال تغيري مواقع املوظفني ووظائفهم
وامل�ؤ�س�سات وال�شركات وامل�صانع والبنوك وال�صناديق وامل�شروعات
�إ�ستجابة ملتطلبات العمل يف �ضوء نتائج تقييم الأداء.
واجلامعات والكليات واملعاهد واملراكز وغريها من الوحدات ذات
 - 6متكني وحدات اخلدمة العامة من القيام بعملية ت�أهيل وتدريب م�ستمر
املوازنات امل�ستقلة �أو امللحقة.
للموظفني.
ب� -شاغلو جميع الوظائف املعينون بقرارات من رئي�س جمل�س النواب �أو
� - 7إك�ساب املوظفني معارف ومهارات ملواقع وظيفية جديدة.
رئي�س جمل�س الوزراء �أو رئي�س جمل�س ال�شورى �أو رئي�س جمل�س الق�ضاء
 - 8حتفيز املوظفني و�إط�ل�اق ق��درات�ه��م الإب��داع �ي��ة وتطبيق امل�ه��ارات الأعلى من �شاغلي وظائف الإدارة العليا.
واخلربات التي اكت�سبوها من وظيفة �إىل وظيفة �أخرى.
ج� -شاغلو الوظائف الأخرى يف خمتلف امل�ستويات الوظيفية ابتدا ًء من مدير
 - 9ا�ستكمال منظومة القوانني املعززة لل�شفافية ومكافحة الف�ساد.
�إدارة وما دون.
 - 10تهيئة وحدات اخلدمة العامة للتكيف مع ما ي�ستجد من تغريات يف
جماالت العمل وم�ساعدتها على التجدد الذاتي.
مادة (� :)6أ  -تتم عملية التدوير على م�ستوى وح��دات اخلدمة العامة
 - 11جتديد وتطوير الثقافة التنظيمية يف وحدات اخلدمة العامة لرت�سيخ للموظفني املعينني يف التكوينات التنظيمية املخت�صة بـ:
مبد�أ احرتام الوظيفة العامة.
� - 1إدارة املوارد الب�شرية.
 - 12جت�سيد مبد�أ العدالة والإدارة النزيهة كمطلب حتمي لتعزيز جهود � - 2إدارة ال�ش�ؤون املالية.
� - 3إدارة ال�ش�ؤون القانونية.
التنمية امل�ستدامة.
الـعـدد  26دي�سمبـر 2011م
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الف�صل الثالث
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� - 4إدارة التخطيط والإح�صاء.
� - 5إدارة الرقابة الداخلية .
ب  -ي��دور املوظفون �شاغلو وظائف الإدارة التعليمية والإدارة ال�صحية
والإدارة الأمنية� ،أو غريها من الوظائف التي حتددها الالئحة وفق ًا
للقانون �إىل وظائف �إداري��ة �أخ��رى من خالل �إع��ادة تعيينهم يف وظيفة
اخت�صا�صية ملدة مماثلة للمدة التي ق�ضوها يف الوظيفة الإدارية.

 - 2املوظفون الذين مت نقلهم ل�شغل وظيفة يف وحدة رئي�سية يف حمافظة �أخرى
 - 3املوظفون املحددون يف الفقرة (ج) من املادة ( )5من هذا القانون.
 - 4املوظفون العاملون يف الإدارة التعليمية والإدارة ال�صحية والأمنية
وغريها من الوظائف الإدارية التي حتددها الالئحة.
� - 5شاغلوا الوظائف الإ�شرافية والإداري��ة يف امل�ؤ�س�سات التعليمية
وال�صحية (جامعات /كليات /معاهد/مدار�س/م�ست�شفيات/مراكز
�صحية) وغريها من الوظائف التي حتددها الالئحة.
ج -املجموعة الثالثة� :سنتان:املوظفون العاملون يف ال��وظ��ائ��ف املالية
(حت�صي ًال و�إنفاق ًا).

مادة ( :)7ي�ستثنى من تطبيق هذا القانون �شاغلوا الوظائف التالية:
�أ -الوزراء.
ب� -شاغلو الوظائف باالنتخابات.
ج� -شاغلو الوظائف ذات الطبيعة التخ�ص�صية والفنية واحلرفية التي يتطلب م��ادة ( :)10حتت�سب امل��دد الزمنية للقيام بالتدوير علي جميع �شاغلي
�شغلها مهارات وخربات تراكمية ال تكت�سب �إال باملمار�سة الطويلة والإعداد الوظائف ممن �أم�ضوا يف وظائفهم املدد الزمنية املحددة بهذا القانون �أو �أكرث.
اخلا�ص وال يكون لها وظائف مقابلة �أو مطابقة يف �إطار وحدة اخلدمة
العامة �أو يف �إط��ار وح��دات اخلدمة العامة وحت��دد الالئحة املوا�صفات
الف�صل اخلام�س:
وال�شروط التي يجب توافرها يف هذه الفئة امل�ستثناة من التدوير.
| ال�ضوابط وال�شروط |
د -املوظفون بالغو �أحد �أجلي التقاعد يف ذات العام املحدد لتدويرهم.
مادة ( :)11ال�ضوابط:
� - 1إذا توافق تدوير �شخ�صني �أو �أكرث يف خط ال�سلطة الواحد �أجل نقل
الثاين منهم فرتة ال تقل عن ثالثة �أ�شهر وال تزيد على �ستة �أ�شهر.
الف�صل الرابع
 - 2ال يجوز �أن تزيد ن�سبة التدوير ملوظفي التكوين التنظيمي الواحد يف
| �أنواع ومدد التدوير |
�آن واحد على ( 50باملائة) من �إجمايل املوظفني ،وي�ؤجل تدوير الباقي
مادة (� :)8أنواع التدوير:
فرتة ال تزيد على ثالثة �أ�شهر.
(�أ) وحدة اخلدمة العامة:
� - 3إذا توافق تدوير �شاغل الوظيفة الأ�سا�سية مع نائبه �أو م�ساعده يف �أي
 - 1التدوير بني وحدات اخلدمة العامة.
تكوين تنظيمي يف وقت واحد �أجل نقل امل�ساعد �أو النائب فرتة ال تقل عن
 - 2التدوير يف �إطار وحدة اخلدمة العامة.
ثالثة �أ�شهر وال تزيد على �ستة �أ�شهر.
 - 3التدوير يف �إطار التكوينات الداخلية لوحدة اخلدمة العامة.
 - 4التدوير يف �إطار الوظائف املتجان�سة يف وحدات اخلدمة العامة� - 4 .أن يراعي يف حتديد الوظائف املنقول �إليها نتائج تقييم الأداء ،وحتدد
الالئحة تفا�صيل ذلك.
(ب) الوحدة الإدارية:
 - 5االلتزام باللوائح التنظيمية لوحدات اخلدمة العامة.
 - 1التدوير �إىل حمافظة �أخرى.
 - 2التدوير يف �إطار املحافظة.
مادة ( :)12ال�شروط:
 - 3التدوير بالعالقة مع املهمة.
� - 1أن يكون املوظف قد �أكمل املدة املحددة للتدوير وفق ًا للمدد الزمنية
مادة ( :)9املدة الزمنية للتدوير:
املحددة يف هذا القانون.
� - 2أن يكون م�ستوفي ًا لل�شروط املن�صو�ص عليها يف قانون اخلدمة املدنية
�أ -املجموعة الأوىل� :أربع �سنوات:
 - 1املوظفون املحددون يف الفقرة (�أ) من املادة ( )5من هذا القانون .رقم ( )19ل�سنة 1991م والقوانني النافذة الأخرى املنظمة للوظائف
 - 2املوظفون املعينون يف وظائف خارج النطاق اجلغرايف للجمهورية العامة وقرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم ( )149ل�سنة 2007م ب�ش�أن
نظام التعيني يف الوظيفة العامة.
(�أع�ضاء ال�سلك الدبلوما�سي).
� - 3أن تكون الوظيفة املراد التدوير �إليها معتمدة يف الالئحة التنظيمية
ب -املجموعة الثانية ثالث �سنوات:
 - 1املوظفون املحددون يف الفقرة (ب) من املادة ( )5من هذا القانون .لوحدة اخلدمة العامة ال�صادرة من ال�سلطات املخت�صة.
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� - 4أن يكون م�ستوفي ًا ل�شروط التدرج ب�شغله لوظيفة �أو لعدد من الوظائف لأحكام هذا القانون �شرط ًا مقيد ًا لتغيري املوظف قبل اكتمال املدة الزمنية
الواقعة يف �إطار التكوين التنظيمي �أو يف �إطار وحدة اخلدمة العامة وحتدد للتـــــدويــــــــر.
الالئحة تفا�صيل ذلك.
مادة ( :)22تن�شئ ال��وزارة قاعدة بيانات �شاغلي الوظائف امل�ستهدفة
الف�صل ال�ساد�س
بهذا القانون وحتديثها �أو ًال ب�أول على امل�ستوى املركزي واملحلي ،وتن�شر تلك
| الأحكام العامة |
البيانات ،وكل ما ي�صدر عن الوزارة من تقارير عن م�ستوى التنفيذ.
م��ادة ( :)13يتوىل رئي�س ك��ل وح��دة م��ن وح��دات اخل��دم��ة العامة رفع
مقرتحات التدوير وفق ًا لأحكام القانون والنماذج واال�ستمارات املعدة من مادة (:)23
قبل الوزارة واملقرة من جمل�س الوزراء.
�أ-على ر�ؤ�ساء وحدات اخلدمة العامة ور�ؤ�ساء الوحدات الإدارية تنفيذ هذا
القانون يف املواعيد املحددة.
مادة ( :)14ي�سري هذا القانون على جميع وحدات اخلدمة العامة املركزية ب -موافاة الوزارة مبا يفيد التنفيذ قبل ثالثة �أ�شهر من موعد التدوير لكل
واملحــــــــــــليــــة.
وظيــــــــــــــفة.
ج -يف حال عدم التزام ر�ؤ�ساء وحدات اخلدمة العامة والوحدات الإدارية
مادة ( :)15تتوىل الوزارة �إعداد تقرير ف�صلي عن م�ستوى تنفيذ القانون .بالتنفيذ ملا ت�ضمنته الفقرتان (�أ ،ب) من هذه املادة تقوم الوزارة بتنبيه
م�سئويل تلك الوحدات.
مادة ( :)16يجب �أن يراعى عند �إجراء التدوير �أهمية الت�أهيل التخ�ص�صي د� -إذا مل تبلغ الوزارة مبا يفيد التنفيذ خالل �أ�سبوعني تقوم الوزارة ب�إبالغ
للكوادر القيادية والإدارية والفنية يف املجاالت املختلفة واال�ستفادة الق�صوى جمل�س الوزراء بذلك ،ليتوىل اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.
من املعارف والقدرات املكت�سبة.
مادة ( :)24ال تلغى �أحكام هذا القانون الأحكام القانونية املتعلقة ب�إنهاء �أي
حالة من حاالت �إنهاء خدمة املوظف املن�صو�ص عليها يف القوانني النافذة.
مادة ( :)17ال تتعار�ض �أحكام و�أهداف هذا القانون �أو حتل حمل �أهداف
و�أحكام الرتفيع والنقل و�إعادة التوزيع املحددة بقانون اخلدمة املدنية رقم مادة ( :)25تلغى �أي �أحكام قانونية تتعلق مبنح �صالحية �إ�صدار قرارات
( )19ل�سنة 1991م والئحته التنفيذية.
بتمديد خدمة املوظف بعد بلوغه �أحد �أجلي التقاعد.
مادة ( :)18على وح��دات اخلدمة العامة �إتباع �أ�ساليب وو�سائل �إداري��ة مادة ( :)26يجب �أن ال تزيد فرتة دورة الإعداد لتنفيذ القانون على �ستة
منا�سبة للتدوير ,ال ت�ؤثر على �أدائها �أو ت�ضيف �أعباء مالية غري مربرة �إىل �أ�شهر من تاريخ �صدوره.
موازنــــــــــاتها.
م��ادة ( :)27ت�صدر الالئحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئي�س
مادة ( :)19ل�سالمة تنفيذ هذا القانون تق َّيم كل وحدة من وحدات اخلدمة جمل�س الوزراء بناء على عر�ض الوزير خالل مدة �أق�صاها ثالثة �أ�شهر من
العامة �سنوي ًا �أداء موظفيها وفق ًا للأحكام والقواعد املحددة يف قانون تاريخ �صدوره.
اخلدمة املدنية رقم ( )19ل�سنة 1991م والئحته التنفيذية وعلى �أ�سا�س مادة ( :)28يعمل بهذا القانون بعد �ستة �أ�شهر من تاريخ �صدوره وين�شر يف
اجلريدة الر�سمية.
النماذج والتعليمات ال�صادرة من الوزارة.
مادة ( :)20ت�صدر القرارات يف الوظائف يف �إطار كل جمموعة من قبل
ال�سلطات املخت�صة بالتعيني املن�صو�ص عليها يف قانون اخلدمة املدنية رقم
( )19ل�سنة 1991م والقوانني النافذة الأخرى.
مادة ( :)21ال يعترب ا�ستيفاء �شرط املدة الزمنية للتدوير الوظيفي وفق ًا

�صدر برئا�سة اجلمهورية  -ب�صنعاء
بتاريخ  16رم�ضان 1430هـ
املوافق � 6سبتمرب 2009م

علي عبد اهلل �صالح
رئي�س اجلمهورية
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محكمة الحسابات

بالجمهورية اإلسالمية
الموريتانية
(شرف -إخاء  -عدالة)
عر�ض:حممد �سفيان عبده
الإدارة العامة للتعــــــــاون الفني

نبذه تاريخية:
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يعود �إن�شاء رقابة الدولة يف موريتانيا �إىل �سنة
1968م ذل��ك �أن ال�ق��ان��ون ال��ذي �أن���ش��أ هذه
الوظيفة يعاقب االختال�سات و غريها من طرق
اال�ستيالء غ�ير ال�شرعي على امل��ال ال�ع��ام من
قبل وكالء (موظفي) الدولة �أثناء ممار�ساتهم
لوظائفهم.
ثم جاء القانون اجلنائي �سنة 1972م لتمكني
مراقب الدولة من القيام مبهام اقت�صادية.
ويف �سنة 1972م ت�شكلت الهيئة املخت�صة
بالرقابة من  3مراقبي دولة �إىل جانب �سكرتارية،
ثم مت �إن�شاء وزارة الوظيفة العمومية و الرقابة.
ويف �سنة 1979م �أن�شئت الرقابة العامة للدولة
حت��ت الإ� �ش��راف املبا�شر للوزير الأول ،رئي�س
احل�ك��وم��ة .حيث ك��ان��ت ال��رق��اب��ة ت ��دار م��ن قبل
مراقب دولة يتمتع برتبة وزير يح�ضر اجتماعات
جمل�س ال ��وزراء .ي�ساعده مراقبو دول��ة و يحدد
املر�سوم التنظيم الإداري للرقابة العامة للدولة.
حيث تتكون ه��ذه ال��رق��اب��ة م��ن م��راق�ب�ين اثنني
يتبعان رئي�س الدولة و اثنني �آخرين يتبعان للوزير
الأول /رئي�س الوزراء.
ثم �أعيد نظام الرقابة العامة للدولة عن طريق
�إن�شاء ال ��وزارة املكلفة بالرقابة العامة للدولة
الـعـدد  26دي�سمبـر 2011م

وكانت الرقابة املعنية بها ذات طبيعة �إدارية وال
ت�شكل رقابة �أداء حقيقية حيث مل يكن هناك
برنامج للرقابة .ذلك �أن هذه الأخرية تتم بطلب
من ال�سلطة التنفيذية.
و قد حلت حمكمة احل�سابات حمل الرقابة العامة
للدولة حيث �صدر القانون رقم  93-19املتعلق
ب�صالحيات واخت�صا�صات حمكمة احل�سابات
بو�صفها هيئة عليا للرقابة املالية.

األسس القانونية:
�أن���ش�ئ��ت حم�ك�م��ة احل �� �س��اب��ات مب��وج��ب د��س�ت��ور
اجلمهورية امل�صادق عليه م��ن خ�لال ا�ستفتاء
�شعبي �شامل والذي ين�ص على �أنه ت�ساعد حمكمة
احل�سابات ال�برمل��ان واحلكومة يف رقابة تنفيذ
قوانني املالية ،ومت و�ضع الرتتيبات التنظيمية
ل �ه��ذه امل��ؤ��س���س��ة ال��د��س�ت��وري��ة مب��وج��ب ال�ق��ان��ون
 93/19املحدد لتنظيم وتنفيذ مهام املحكمة،
واملر�سوم  96/41املحدد لطرق تطبيق الالئحة
التنفيذية للقانون.

عليا للرقابة على الأم��وال العمومية با�ستقاللية
م�ضمونة ح�سب ال�شروط املحددة يف الد�ستور ويف
هذا القانون.

األهداف:

تن�ص املادة ( )3من نف�س القانون على �أنه ت�ساهم
حمكمة احل�سابات بعملها الدائم واملنظم يف جمال
التدقيق والتقييم والإبالغ ورفع التقارير الرقابية
وامل�شورة يف حتقيق الأهداف املبينة �أدناه:
االستقاللية:
•حماية الأموال العمومية.
ين�ص قانون �إن�شاء املحكمة يف امل��ادة ( )2منه •حت�سني طرق الأداء وتقنياته.
على �أنه تتمتع حمكمة احل�سابات بو�صفها هيئة •تنظيم وتطوير العمل الإداري.

محكمة الحسابات بالجمهورية اإلسالمية الموريتانية

كما تن�ص املادة ( )4من نف�س القانون على انه تنظيم وتسيير محكمة
ت�ستهدف الرقابة امل�سندة �إىل حمكمة احل�سابات
الحسابات:
ك�شف �أي انحراف �أو خمالفة للقواعد القانونية
وتلك املتعلقة بالت�سيري ،بحيث ميكن يف كل حالة
احل�صول على التعوي�ضات ال�ضرورية �أو م�ساءلة
الأ�شخا�ص املعنيني �أو احل�صول على التعوي�ض
�أو اتخاذ تدابري من �ش�أنها تفادي وقوع مثل هذه
الت�صرفات �أو جعل ارتكابها �أك�ثر �صعوبة يف
امل�ستقبل ومتار�س هذه الرقابة ب�صورة الحقة على
الوثائق ويف عني املكان ب�صفة �شاملة �أو عن طريق
العينات ،على �شكل ق�ضائي �أو �إداري.

البنى اإلدارية والفنية
للمحكمة:

ورد ت�شكيلها يف املادة ( )21من املر�سوم امل�شار
�إليه �سابقا والتي تن�ص على �أن��ه ت�ضم الت�شكيلة
الإدارية والفنية للمحكمة م�ست�شارين ( )2لرئي�س
املحكمة ،و�أم��ان��ة عامة تتبع لها مديريتان هما:
مديرية كتابة ال�ضبط والوثائق ،ومديرية الإدارة
والو�سائل ،وتتبع لكل منهما عدة م�صالح �إدارية:
اجلل�سة العلنية الر�سمية :التي تنح�صر مهامها يف:

افتتاح ن�شاط املحكمة ال�سنوي ،تن�صيب الأع�ضاء
اجلـــــــــــــــدد.
•غرفة امل�شورة :وتعنى بو�ضع ن�ص (�إع��داد)
التقرير املتعلق مب�شروع قانون الت�سوية وكذا،
ن����ص الت�صريح ال �ع��ام ع��ن امل�ط��اب�ق��ة ،ن�ص
التقرير ال�سنوي العام (�إعداد البيان الرقابي
عن نتائج املراجعة امل�ستندية).
•الغرف املجتمعة :التي تخت�ص هي الأخ��رى
بالطعون امل��وج�ه��ة �ضد ال �ق��رارات النهائية
ال�صادرة عن الغرف.
•الغرف :وهما اثنتان :غرفة املالية العامة،
الـعـدد  26دي�سمبـر 2011م
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وغ��رف��ة امل�ؤ�س�سات العمومية ،وتت�شكل عند
االقت�ضاء �أق�سام داخ��ل ال�غ��رف ،ومتار�سان
امل�ه��ام الرقابية امل�سندة �إىل املحكمة ،كما
تتوليان تنفيذ برنامج العمل ال�سنوي للمحكمة
وغ�ي�ره م��ن امل �ه��ام الأخ � ��رى ال �ت��ي ت��دخ��ل يف
اخت�صا�صهما.

الهيئة المكونة
لمعاقبة أخطاء
التسيير:

التشكيالت االستشارية:

•جلنة التقرير العام والربامج التي ميكن �أن
تن�ش�أ �ضمنها جلان متخ�ص�صة.
•جمل�س الر�ؤ�ساء ومفو�ض احلكومة.
•مفو�ض احلكومة ويعترب ممثل النيابة العامة
ل ��دى امل�ح�ك�م��ة ،ومي��ار���س م�ه��ام��ه النيابية
بوا�سطة طلبات �أو التما�سات ر�سمية طبقا
لل�شروط املحددة.

االختصاصات:
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ال�شركات الوطنية ،ال�شركات ذات االقت�صاد
املختلط التي متلك الدولة ب�صفة مبا�شرة �أو
غري مبا�شرة  % 50من ر�أ�س مالها.
•جواز ممار�سة الرقابة على كل هيئة ت�ستفيد
م��ن امل�ساعدة املالية �أو ال�ع��ون االقت�صادي
للدولة �أو لأية هيئة خا�ضعة لرقابة املحكمة.

الرقابة القضائية:

•النظر يف ح�سابات املحا�سبني العموميني والبت
يف الت�سيري الفعلي.
•النظر يف �أخطاء الت�سيري �أو النطق بالغرامات
املرتتبة عليه.

االختصاصات اإلضافية
لمحكمة الحسابات:

•االخت�صا�صات اال�ست�شارية التي تن�ص على
�أن املحكمة تبدي ر�أي��ا ا�ست�شاريا بناءا على
طلب احلكومة حول الن�صو�ص املتعلقة بتنظيم
ورقابة الأموال العمومية.
•اخت�صا�صات التقييم والإبالغ وامل�شورة.

•م��ذك��رات مفو�ض احل�ك��وم��ة (مم�ث��ل النيابة
العــــــامة باملحكمة).

الموارد البشرية وتشمل:
•�أع�ضاء املحكمة :رئي�س حمكمة احل�سابات,
ر�ؤ�ساء الغرف ,ر�ؤ�ساء الأق�سام ,امل�ست�شارين,
الق�ضاة املنتدبني.
•العمال والإداري��ون :حيث يتوفر لدى املحكمة
طاقم ال ب��أ���س ب��ه م��ن املوظفني والعمال من
خمتلف امل�ستويات ،ميار�سون جملة من الأعمال
املختلفة ،غري الرقابية.
وت�ضم املحكمة ما يربو على � 40إط��ارا �ساميا
يحملون م�ؤهالت عليا يف خمتلف االخت�صا�صات:
قانون ،اقت�صاد ،مالية عامة ،حما�سبة� ،إح�صاء,
ويتميزون ب�خ�برات وا��س�ع��ة ،واغ�ل��ب ه� ��ؤالء من
�أع�ضاء املحكمة الدائمني ،وتتوزع الن�سبة الكبرية
منهم ب�ين غرفتي :املالية العامة وامل�ؤ�س�سات
العمومية املعنيتان ب�شكل مبا�شر مبمار�سة مهام
الرقابة امليدانية.

تتمثل املهام واالخت�صا�صات مبا يلي:
•ال�ب��ت يف ح���س��اب��ات املحا�سبني العموميني،
والبت يف ح�سابات الأ�شخا�ص الذين تعتربهم وسائل تبليغ المالحظات
للسلطة العليا:
املحكمة حما�سبني فعليني حتى ولو كانت لهم
العالقات الدولية
وتتمثل يف:
�صفة الآمر بال�صرف.
•م�ساعدة الربملان واحلكومة يف الرقابة على •ال�ت�ق��ري��ر ال���س�ن��وي ال �ع��ام امل�سلم �إىل رئي�س واإلقليمية للمحكمة:
اجل �م �ه��وري��ة وال � ��ذي ت �ع��ر���ض ف �ي��ه املحكمة يف نطاق ال�سيا�سة التي اعتمدتها املحكمة لتنمية
تنفيذ قوانني املالية (امليزانية).
مالحظاتها وال��درو���س امل�ستخل�صة منها ،ق��درات�ه��ا وتكري�س دوره ��ا على ك��ل امل�ستويات
•و�ضع تقرير حول م�شروع قانون الت�سوية.
•رق��اب��ة امل �� �ش��روع �ي��ة ورق ��اب ��ة ��ص�ح��ة ون��زاه��ة بالإ�ضافة �إىل التقارير امل�صاغة حول موا�ضيع و�إمي��ان��ا منها ب�أهمية التعاون ال��دويل يف جمال
الإي� ��رادات والنفقات املبينة يف احل�سابات خا�صة والتي ميكن �أن توجهها املحكمة �إىل الرقابة املالية ،ت�شارك املحكمة يف ع�ضوية عدد
العمومية.
رئ�ي����س اجل�م�ه��وري��ة �أو �إىل رئ�ي����س اجلمعية من املنظمات العربية والدولية املتخ�ص�صة منها:
•رقابة الت�سيري �أو الرقابة غري الق�ضائية بهدف
�أوال :امل �ن �ظ �م��ة ال �ع��رب �ي��ة ل�ل��أج� �ه ��زة ال�ع�ل�ي��ا
الوطنية ورئي�س جمل�س ال�شيوخ.
تقدير نوعية الت�سيري واقرتاح الو�سائل الكفيلة
للرقابة املالية واملحا�سبة "االرابو�ساي"
•القرارات �أو البيانات واملالحظات والتقارير
بتح�سني �أ�ساليبه.
(.)ARABOSAI
•تقدير مدى حتقيق الأهداف املقررة والو�سائل اخلا�صة املوجهة �إىل ال�سلطات العمومية �أو
ثاني ًا :املنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة
امل�ستعملة وتكاليف الأموال واخلدمات املقدمة الإدارية واجلهات اخلا�ضعة للرقابة.
املالية "انتو�ساي" ((.INTOSAI
•امل�� ��ذك�� ��رات والأوام� � � � � ��ر ذات ال �� �ص �ب �غ��ة
والأ�سعار املطبقة والنتائج املالية املحققة.
ً
•تدقيق ح�سابات وت�سيري امل�ؤ�س�سات وال�شركات اال�ستعجــــــالية ال�صادرة عن رئيـــــ�س املحكمة ثالثا :هيئة ارتباط دواوين املحا�سبة يف البلدان
الناطقة بالفرن�سية (.)AISCCUF
العمومية ذات الطابع ال�صناعي والتجاري� ،إىل الوزراء املعنيني.
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وأوائــــــل
رواد
الحسابات بالجمهورية اإلسالمية الموريتانية
محكمة

من أوائل قيادات الجهاز
عبد الملك منصور حسن المصعبي
محل وتاريخ
الميالد :صنعاء 26
ستبمبر1952م.
الحالة االجتماعية:
متزوج وأب
لعدد من األبناء والبنات
المؤهالت العلمية:
دكتوراه يف علم االجتماع جامعة تون�س 2007م .
دكتوراه يف الفل�سفة جامعة �صنعاء 2000م.
ماج�ستري يف الدرا�سات الإ�سالمية جامعة �صنعاء 1995م.
بكالوريو�س درا�سات �إ�سالمية جامعة �صنعاء 1977م.

•رئ�ي����س اجل �ه��از امل��رك��زي ل�ل��رق��اب��ة وامل�ح��ا��س�ب��ة م��ن 1988/8/18حتى
.1989/9/2
•نائب وزير الأوقاف والإر�شاد 1988 - 1982م.
•وكيل وزارة الرتبية والتعليم (املعاهد العلمية �سابق ًا) 1982 - 1977م.

الوظائف والمناصب السابقة:
توىل العديد من املهام واملنا�صب التنفيذية واال�ست�شارية وال�سيا�سية
والدبلومـــــــــــا�سية:
•ع�ضو املجل�س الأعلى جلامعة �صنعاء 1990 - 1987م.
•املندوب الدائم للجمهورية اليمنية لدى جامعة ال��دول العربية
•ع�ضو الهيئة العلمية لتقنني �أحكام ال�شريعة ا لإ�سالمية.
2011/3 - 2008م.
•�سفري اجلمهورية اليمنية لدى اجلمهورية التون�سية - 2002
معلومات أخرى أضافية :
2006م.
•ع�ضو جمل�س ال�شورى  2002-2001م.
•�أ�صدر العديد من الكتب والدرا�سات الإ�سالمية وال�سيا�سية والثقافية.
•وزير الثقافة وال�سياحة  2001-1997م.
•�شارك يف العديد من امل�ؤمترات والندوات العربية والإقليمية والدولية.
•م�ست�شار رئي�س اجلمهورية 1994-1990م.
•ع�ضو اللجنة العليا النتخابات املجال�س املحلية 1990 - 1980م.

الـعـدد  26دي�سمبـر 2011م
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أضـــواء

اإلدارة العامة للشئون
القانونية

تستمد اإلدارة العامة للشئون القانونية مهامها من قانون الجهاز
رقم ( )39لسنة 1992م والئحته التنفيذية ومن قرار رئيس الجهاز
رقم ( )252لسنة2003م بشأن تنظيم اختصاصات وصالحيات اإلدارة
العامة للشئون القانونية ،والذي نظم عمل واختصاصات وصالحيات
اإلدارة من حيث تبعيتها لرئيس الجهاز وخضوعها إلشرافه
�إعداد/
المباشر فني ًا وإداري ًا وتنظيمي ًا .ح�سن �شيخ بارجاء
مدير عام ال�ش�ؤون القانونية

كما تخت�ص مبمار�سة �أعمالها يف كافة امل�سائل مهام واختصاصات اإلدارة:

القانونية التي تتعلق باجلهاز من ت�شريع وفتوى
وم�شورة قانونية� ،أو تلك املهام التي تت�صل ب�أداء
اجلهاز ملهامه القانونية يف اجلهات اخلا�ضعة
لرقابته للتحقق من �سالمة الإجراءات القانونية
وما يتخذ حيال تقارير اجلهاز.

الهيكل التنظيمي لإلدارة:

يتبع املدير العام نائبني بالإ�ضافة �إىل الإدارات
الفنية والإدارية التالية:
•�إدارة املراجعة القانونية للقطاع الإداري.
•�إدارة املراجعة القانونية للقطاع االقت�صادي.
•�إدارة امل��راج�ع��ة القانونية لقطاع ال��وح��دات
الإدارية.
•�إدارة املراجعة القانونية للقطاع الفني.
•�إدارة املراجعة للمهام اخلا�صة.
•�إدارة اللوائح والعقود والدرا�سات القانونية.
•�إدارة الإفتاء والت�شريع والن�شر.
•�إدارة التحقيقات والدعاوى والدفوع.
•�إدارة البالغات وال�شكاوى.
•�إدارة املتابعة لق�ضايا املال العام.
•�إدارة ال�سكرتارية واملتابعة الداخلية.

القوى الوظيفية لإلدارة:
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ع�ضوا ً
يعمل يف الإدارة  28موظفا ،منهم ً 24
فنيا
موزعني على الإدارات الفنية بالإ�ضافة اىل� 4إداريني.
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تتمثل �أه��م اخت�صا�صات الإدارة املناطة بها
مبوجب قرار رئي�س اجلهاز امل�شار �إليه مبا يلي:
1 .1درا�سة م�شروعات التقارير وك��ذا التقارير
املحالة ل�ل��إدارة العامة من رئي�س اجلهاز
وت�ك�ي�ي��ف امل �خ��ال �ف��ات وال��وق��ائ��ع اجلنائية
املتعلقة باملال العام والوظيفة العامة و�إعداد
و�صياغة مذكرات الإحالة �إىل الق�ضاء ،بعد
الت�أكد من توفر عنا�صر ومقومات الإحالة.
2 .2درا�سة كافة املوا�ضيع ذات الطبيعة القانونية
واملحالة �إليها من رئي�س اجلهاز و�إع��داد
مذكرات الر�أي يف كل حالة منها.
3 .3مراجعة �صياغة جميع م�شروعات اللوائح
والقرارات الداخلية و�إعداد م�شاريع ال�صيغ
التنفيذية لها واملن�شورات والكتب الدورية
القانونية التي ي�صدرها اجلهاز وذلك قبل
اعتمادها من رئي�س اجلهاز.
4 .4درا�سة البالغات وال�شكاوي املتعلقة باملال
العام والوظيفة العامة املحالة من رئي�س
اجلهاز و�إبداء الر�أي ب�ش�أنها.
�5 .5إعداد ومراجعة ما يحال �إليها من القرارات
الإدارية املتعلقة ب�شئون الأع�ضاء �أو بغريها
للتثبت من مدى مطابقتها للقوانني واللوائح
والقرارات النافذة.
�6 .6إع��داد ال�صيغ القانونية لالتفاقيات والعقود
والتعليمات العامة التي ت�صدر عن رئي�س اجلهاز.

7 .7متابعة احل�صول على الت�شريعات القانونية
التي ت�صدرها اجلهات الت�شريعية والقانونية
يف الدولة والعمل على توزيعها على خمتلف
م�ستويات اجلهاز.
8 .8متثيل رئي�س اجلهاز بناء على تكليف منه
�أم��ام الق�ضاء فيما يتعلق بالدعاوى التي
ت��رف��ع م��ن اجل�ه��از �أو عليه �أم ��ام الق�ضاء
�أو هيئات التحكيم .حيث ق��ام��ت الإدارة
بتمثيل اجلهاز �أمام الق�ضاء يف العديد من
الق�ضايا� � ،س��وا ًء امل��رف��وع��ة م��ن اجل�ه��از �أو
عليه ،وتقدمي املرافعات ب�ش�أنها ،و�أثمرت
عن �صدور العديد من الأح�ك��ام ال�صادرة
ل�صالح اجلهاز.
9 .9التحقيق الإداري واالدعاء �أمام املجل�س الت�أديبي.
�1010إع��داد التقارير العامة الدورية والف�صلية
وال�سنوية بق�ضايا املال العام املنظورة �أمام
اجلهات الإدارية والق�ضائية.
�1111إع ��داد ال��درا��س��ات القانونية مل��ا م��ن �ش�أنه
تطوير العمل القانوين والرقابي باجلهاز.
�1212إع��داد التقارير ال�سنوية عن كافة الأعمال
واملهام املحالة واملنجزة من قبلها.
�1313إع��داد الفتاوى واال�ست�شارات القانونية يف
املو�ضوعات التي يتطلب ب�ش�أنها الإف�ت��اء
والر�أي القانوين.
1414الإ��س�ه��ام يف ن�شر ال��وع��ي ال�ق��ان��وين داخ��ل
اجلهـــــــــــــــــاز.

القروض والمساعدات
القانونية
للشئونعلى
اإلدارة العامة للرقابة

1515متابعة الإدارات القانونية بالفروع يف جمال
متابعة الق�ضايا واملخالفات الواقعة على
املال العام املكت�شفة من قبلها وكذا املبلغة
�إليها عن طريق اجلهات اخلا�ضعة لرقابته
ك��ل يف ن �ط��اق اخ�ت���ص��ا��ص��ه وت�ق�ي�ي��م م��دى
فاعليتها والت�أكد من �سالمة قيدها وتوثيقها
لتلك الق�ضايا واملخالفات واملتابعات التي
تتم ب�ش�أنها.
1616القيام ب�أي مهام �أخرى تكلف بها من رئي�س
اجلهـــــــــــــاز.

كما تتوىل �إدارات املراجعة القانونية القطاعية
املهام واالخت�صا�صات التالية:

1.1الدرا�سة و�إبداء الر�أي القانوين حيال املوا�ضيع
املعرو�ضة على اجلهاز واملحالة من قبل كل من
رئي�س اجلهاز �أو القطاع املخت�ص يف �ش�أن
املخالفات املالية والإدارية.
2.2درا� �س��ة م���ش��اري��ع ال�ت�ق��اري��ر امل �ع��دة م��ن قبل
القطاع املخت�ص باجلهاز وبيان مدى توافقها
مع الإطار العام للتقارير الرقابية و�إجراءات
�إحالتها �إىل اجلهات املخت�صة وت�ضمينها �أي
مالحظات حيالها.
3.3التكييف القانوين للمخالفات والوقائع التي

تت�ضمنها تقارير اجلهاز والت�أكد من مدى توفر
�أدلتها الثبوتية الدالة على وقوعها و�إ�سنادها
�إىل القوانني واللوائح والأنظمة النافذة.
4.4ال�ق�ي��ام ب ��أع �م��ال امل�ت��اب�ع��ة لق�ضايا الأم ��وال
واملمتلكات العامة بتحرير مذكرات متابعة،
وم��ذك��رات تعزيز و�إب�ل�اغ الإدارة املخت�صة
للت�أ�شري يف �سجل الق�ضايا �أو البالغات مبا
تنتهي �إليه تلك الق�ضايا.
5.5الدرا�سة واملطابقة للإح�صائيات ال�سنوية
ال�صادرة من ال�سلطة الق�ضائية ب�ش�أن ق�ضايا
املال العام.
6.6امل�شاركة مع الرقابات املخت�صة يف �أعمال
الفح�ص واملراجعة لعدد من املوا�ضيع التي
تتطلب تواجد ع�ضو ًا قانوين �أو �أك�ثر �ضمن
قوام فريق املراجعة.
7.7التوا�صل والتن�سيق مع كافة م�ستويات اجلهاز
وال �ف��روع لبيان م��ا ي�ستجد ب�ش�أن املوا�ضيع
املعرو�ضة للدرا�سة والإحاطة مبا �آلت �إليه.
8.8امل�شاركة يف الندوات واملحا�ضرات واللجان
والفعاليات املقامة باجلهاز �أو خارجه ذات
ال�صلة مبهام واخت�صا�صات الإدارة.

9.9امل�ساهمة يف البناء امل�ؤ�س�سي والت�شريعي
للمنظومة القانونية ملكافحة الف�ساد من خالل
امل�شاركة ب��الآراء واال�ست�شارات عند درا�سة
م�شاريع تلك القوانني التي �صدرت حتى الآن
يف �إطار العمل امل�ؤ�س�سي باجلهاز.
كما تقوم بقية الإدارات الفنية بالعديد من املهام
واالخت�صا�صات التي م��ن �ش�أنها تطبيق ق��رار
رئي�س اجلهاز امل�شار �إليه �سابقا.

المهام المستقبلية:

1.1امل�ساهمة يف ا�ستكمال الإج��راءات القانونية
والد�ستورية لإ�صدار الت�شريع اجلديد للجهاز
ب�صيغته النهائية.
2.2ا�ستمرار املتابعة ال�ستكمال ت�ضمني الن�ص
ال��د� �س �ت��وري ع��ن اجل �ه��از ب��اع �ت �ب��اره الهيئة
الرقابية العليا امل�ستقلة ،وتعزيز ا�ستقالليته
املالية والإدارية والوظيفية وكادره اخلا�ص.
3.3التهيئة لأمتتة جميع ق�ضايا املال العام وتكوين
قاعدة بيانات متكاملة عنها.
4.4التهيئة للتعامل م��ع م�شروع ق��ان��ون اجلهاز
اجلديد بعد �صدوره.
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كتاب في سطور

الفساد المالي واإلداري
في المؤسسات اإلنتاجية
والخدمية ..

معالجات نظرية
وتطبيقية
بطريقة األنظمة
التكاملية
ا�سم الكتاب :الف�ساد املايل والإداري يف امل�ؤ�س�سات الإنتاجية واخلدمية
 ..معاجلات نظرية وتطبيقية بطريقة الأنظمة التكاملية.
ا�سم امل�ؤلف :د /فار�س ر�شيد البياتي.
ا�سم دار الن�شر :دار الراية للن�شر والتوزيع ،عمان الأردن2009 ،م.

نبذة عن الكتاب:
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يقع الكتاب يف (� )268صفحة من احلجم املتو�سط،
ا�شار امل�ؤلف يف مقدمة الكتاب �إىل ان ظاهرة الف�ساد
الإداري وامل��ايل تعد من الظواهر اخلطرة التي تواجه
البلدان ،على الأخ�ص الدول النامية ،حيث �أخذت تنخر
يف ج�سم جمتمعاتها ..بدء ًا بالأمن وما تبعه من �شلل يف
عملية البناء والتنمية االقت�صادية ،والتي تنطوي على
تدمري االقت�صاد وبالتايل عجز امل��وازن��ة على مواجهة
حتديات �إعادة اعمار وبناء البنى التحتية الالزمة لنموها.
لذلك ف��ان الف�ساد الإداري ظاهرة عرفتها املجتمعات
الإن���س��ان�ي��ة ق��دمي��ا وح��دي�ث��ا ،ول��ه ��ص��ور ع��دي��دة� ،إال ان
الف�ساد الإداري املنت�شر يف املجتمعات املعا�صرة ا�شد
فتكا و�أك�ث�ر تعقيدا م��ن ال���س��اب��ق ..ن�ظ��را للتحوالت يف
الظروف االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية والإدارية
والتكنولوجية لتلك املجتمعات.
ولقد �أ�سهمت العوملة يف �إ�شاعة الف�ساد ب�شقيه املايل
والإداري و�إ�ضعاف دور ال��دول النامية يف توجهها نحو
اقت�صاد ال�سوق وخ�صخ�صة امل�شروعات العامة ..الأمر
الذي يعر�ضها لبع�ض �أ�شكال الف�ساد �أثناء عملية البيع
ونقل امللكية التي ت�سبب يف هدر املال العام وجعله غنيمة
لبع�ض ر�ؤو�س الأموال اخلا�صة.
وي�ستهدف امل ��ؤل��ف م��ن خ�لال ه��ذا ال�ك�ت��اب �إىل و�ضع
امل �ق�ترح��ات ال�لازم��ة مل�ع��اجل��ة م�شكلة ال�ف���س��اد ،وذل��ك
با�ستخدام �أرب��ع �أنظمة مالية و�إداري��ة وقانونية ورقابية
ب�صورة تكاملية ،م�شري ًا ب�أنها �ستكون مفتاحا حقيقيا
ملعاجلة هذه امل�شكلة.
كما ي�شري الكتاب �إىل ان ا�ستخدام نظام تقييم الكفاءة
والأداء ي�ؤدي �إىل ت�شخي�ص امل�شاكل واالنحرافات ال�سلبية
وااليجابية ..اب�ت��دا ًء من الأه ��داف م��رورا ب��الإج��راءات
وحتديد م�سبباتها والوقوف على معاجلتها ،وهذا ال يكفي
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عر�ض :نا�صر نا�صر جملي

نائب مدير عام البحوث وفح�ص اللوائح

ملعاجلة م�شاكل الف�ساد ..بل يحتاج �إىل �إجراءات ب�إعادة
ت�صميم الربامج وتب�سيط الإجراءات مبا ين�سجم ونتائج
التقارير التقييمية للكفاءة الإنتاجية لل�سلعة �أو اخلدمة،
وكذلك الأداء العام لو�ضع امل�ؤ�س�سة.
لقد جاء يف كل الد�ساتري يف العامل ان هناك يد للدولة يف
حماربة ومعاجلة الف�ساد املايل والإداري عن طريق التزام
كل دول العامل بت�شكيل جهة رقابية عليا يكلفها الد�ستور
مهمتها الأ�سا�سية ك�شف اخللل واملحا�سبة.
وي�شتمل الكتاب على �ستة ف�صول ،يتناول الف�صل الأول:
الدولة ودور القطاعات الإنتاجية واخلدمية ،وذلك بتناول
الأ�س�س النظرية لتعريفات الدولة وال�سلطة والوظائف
والتنظيمات الإنتاجية لل�سلع واخل��دم��ات التي ت�شكل
الهيكل الرئي�سي للدولة وتنفيذ ال�سيا�سات العامة لها
لتحقيق �أهدافها ،كما يت�ضمن �شرحا وافيا عن مفهوم
الف�ساد وحتليالت هذه امل�شكلة من خالل مفا�صل احلياة
ال�سيا�سية واالقت�صادية وتفرعاتها يف م�ؤ�س�سات الدولة
ون�شاطاتها املختلفة.
الف�صل الثاين :تناول :الف�ساد ..مفهومه و�أ�سبابه و�أثره،
حيث مت ت�سليط ال�ضوء بدقة على م�شكلة الف�ساد من حيث
املفهوم والأ�سباب والأث��ر ،و�أهمية ذلك يف و�ضع الأ�س�س
العلمية ال�سليمة ملعاجلة امل�شكلة �أينما كانت يف خمتلف
ن�شاطات الدولة ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية.
الف�صل الثالث :تناول نظام تقييم الكفاءة والأداء ،حيث
مت التطرق �إىل مفهوم تقييم الأداء وتقوميه و�أهدافه
وفل�سفة التقومي وتقرير تقييم الأداء ،وتطور نظريات
تقييم الأداء وم�ستلزماته ،وامل�ؤ�شرات واملعايري الإنتاجية
واملالية واالجتماعية وال�سيا�سية والإ�سرتاتيجية ثم تطرق
�إىل معايري التدريب والت�أهيل و�شرح املعايري ،ومنها:
املعايري الت�شغيلية والدولية املتمثلة يف الو�ضع املايل ونتيجة

الن�شاط ،وكلفة ال�ف��رد ،والإي� ��رادات �إىل امل�صروفات،
ون�سبة كل �إي��راد ملجموع الإي��رادات و�إ�سهام املوظف يف
خلق الإي ��رادات ومقارنات يف ر�سوم ال�ط�يران و�إ�سهام
كلف الأجور �إىل الإيرادات على م�ستوى املوظف ثم تناول
معايري التدريب والت�أهيل من حيث �إعداد الدورات.
�أما الف�صل الرابع :فقد مت تخ�صي�صه ملو�ضوع ت�صميم
ال�برام��ج وتب�سيط الإج� ��راءات ،م�شري ًا �إىل �أن تب�سيط
الإج��راءات هو بب�ساطة منهجية �إع��ادة النظر بالإجراء
الإداري ،وذل��ك بدمج خ�ط��وات �أو �إلغائها �أو �إمتامها
�أو �إعطائها ملتعهد خارجي مبا ي�ضمن حت�سني العمل،
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ان��ه مت ال�ترك�ي��ز ع�ل��ى �أه�م�ي��ة تب�سيط
الإج��راءات ،كما مت التطرق يف هذا الف�صل �إىل ت�صميم
الربامج وتاريخها وتقنية وجهود تطوير الربامج والتدريب
وابرز ما يتعلق بنماذج ت�صميم التعليم الأويل يف ال�ستينات
وال�سبعينات ،وتناول كذلك الأح��داث الرئي�سية يف تطور
عملية ت�صميم الربامج ،والعوامل التي �أثرت يف املجال
خالل العقدين املا�ضيني.
الف�صل اخلام�س :تناول نظام الإدارة االلكرتونية ،منوهاً
�إىل ان مو�ضوع الإدارة االلكرتونية من املوا�ضيع احلديثة
املطروحة على ال�ساحة الإقليمية وال��دول�ي��ة ،وك��ان من
الطبيعي ان جند اهتماما ل��دى العاملني يف احل�صول
على معلومات وفرية عنه ،ثم تعر�ض �إىل مفهوم الإدارة
االل�ك�ترون�ي��ة و�أه� ��داف احل�ك��وم��ة والإدارة االلكرتونية
و�أهدافها ،و�أخ�يرا ..املهارات الالزمة لتفعيل احلكومة
االلكــــتــــــرونية.
الف�صل ال�ساد�س :تناول نظام الرقابة العام ،حيث مت
التطرق �إىل مفهوم الرقابة والذي ا�شتملت على تعاريف
متعددة ،فمن التعاريف ما هو وا�سع املفهوم ،ومنها ما هو
مقت�صر على مفهوم �ضيق ،م�شري ًا ان بع�ض املخت�صني
يعرف الرقابة على �أنها :اكت�شاف ما �إذا كان كل �شيء
مت ويتم وفقا للخطط املو�ضوعة والتعليمات ال�صادرة
واملبادئ ال�سارية ،و�إنها تهدف �إىل الوقوف على نواحي
ال�ضعف والأخ �ط��اء ،وم��ن ثم العمل على عالجها ومنع
تكرارها ،وان الرقابة تكون على كل �شيء� ..سواء كانت
�أعماال �أو �أ�شياء �أو �أفراد �أو موقف ،ثم مت التطرق �إىل �أنواع
الرقابة و�أ�ساليبها و�أهميتها ومراحلها.
واجل��دي��ر ب��الإ��ش��ارة �إىل �أن م��ا مييز ه��ذا ال�ك�ت��اب ..هو
عر�ضه للمادة العلمية يف ي�سر و�سال�سة ..مع احلر�ص على
توثيق امل�صادر العلمية التي مت الرجوع �إليها.
ن�أمل �أن نكون قد وفقنا يف ت�سليط ال�ضوء على هذا الكتاب
وحمتوياته ويكون ذل��ك حافز ًا ملن يرغب يف احل�صول
معلومات ومعرفة تف�صيلية حول مو�ضوع الكتاب بالعودة
�إىل الكتاب للإطالع عليه.

رئي�س ق�سم التوثيق

جديد املكتبة للفرتة من2011/ 12 / 31 - 10 / 1م
عنوان املرجع

ا�سم امل�ؤلف

المكتبة الداخلية |مدخل عملي تطبيقي|
جديدالمراجعة
أصول

�إعداد� /أفراح حم�سن علي دودة

�سنة الن�شر

ر�سالة ماج�ستري بعنوان :حما�سبة امل��وارد الب�شرية ومدى �إمكانية تطبيقها يف امل�صارف التجارية
العراقية (( م�صرف دجلة والفرات للتنمية واال�ستثمار �أمنوذج ًا ))

لعيبي هاتو خلف البو علي  /الدامنارك

2011م

الإر�شادات الدولية للممار�سة اجليدة :تقومي نظم التكاليف يف املن�ش�آت و حت�سينها ( مرتجم )

الإحتاد الدويل للمحا�سبني  /الأردن

2011م

الإر�شادات الدولية للممار�سة اجليدة :و�ضع قواعد فعالة لل�سلوك يف املن�ش�آت ( مرتجم )

الإحتاد الدويل للمحا�سبني  /الأردن

2011م

الإر�شادات الدولية للممار�سة اجليدة :تقومي وحت�سني احلوكمة يف املن�ش�آت ( مرتجم )

الإحتاد الدويل للمحا�سبني  /الأردن

2011م

�أجهزة الرقابة ودورها يف حماربة الف�ساد

وزارة حتديث القطاعات العامة  /املغرب

2011م

التقرير الوطني الثاين لأهداف التنمية الألفية

وزارة التخطيط والتعاون الدويل  /اليمن

2010م

التطورات النقدية و امل�صرفية

البنك املركزي اليمني  /اليمن

2011م

جملة الرقابة

ديوان املحا�سبة  /الكويت

2011م

جملة املحا�سبون

جمعية املحا�سبني و امل��راج�ع�ين الكويتية /
الكويت

2011م

املجلة العربية للعلوم الإدارية

جامعة الكويت /الكويت

�سل�سلة ج�سر التنمية

املعهد العربي للتخطيط  /الكويت

2011م
2011م
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اعــــــــــداد  /نبيل عبدال�سالم قمحان
ادارة ال�صناعة  -القطاع االقت�صادي

اإلستـــــــراحة

ق�صيدة �شعرية القاها االخ/حممد ال�صلوي يف احلفل اخلتامي
للقاء التدريبي املنعقد يف اململكة املغربية مدينة الرباط حول
مراجعة التنوع البيولوجي للفرتة ( 9-5دي�سمرب2011م).
يف املغرب العربي كان لقا�ؤنا

م��ا اج�م��ل ال�ل�ق�ي��اء ب�لا ميعاد

ك��ان ال�ل�ق��اء ره�ين علم ثابت

وجت� ��ارب ت���ش�ه��د ل �ه��ا ال� ��رواد

مل��ا التقينا� ..إل�ت�ق��ى تاريخنا

ب �ع��روب��ة ه ��زت ح�ن�ين ف� ��ؤادي

ر�سمت على كل القلوب �سعادة

فك�أن �صنعاء يف الرباط تنادي

مل ت � � ��أت �أي ب� �ل ��دة ع��رب �ي��ة

اال وك ��ان ح���ض��وره��ا م�ي�لادي

مل �أل � ��ق �أي ف ��رح ��ة ع��رب �ي��ة

اال غ��ر��س��ت بعيدها اع �ي��ادي

فمنالعراققداكت�سبتحما�ستي

وزرع ��ت فيها ع��زت��ي وع�ن��ادي

ومن الكنانة �أ�شرقت ان�شودتي

حتى ارتوت من جمدها اجمادي

وم��ن ال�سعودية حكمة قد�سية

ي�شهد لها ال�ت��اري��خ واالح�ف��اد

يف االردن العربي مار�ست العال

وتقدمي ال�سامي على اندادي

وبتون�س اخل�ضراء مهد عروبة

مي �ن �ي��ة ح �ل��ت ب �ه��ا اج � ��دادي

�أنا يا كويت قد اكتويت بحبكم

حتى ا�ستقرت داخلي اجمادي

عذرا فل�سطني احلبيبة ما بقى

من حزين غري تفتت االكبادي

ار�ضالرباط فيهاالقلوبترابطت

ب� �ع ��روب ��ة وح � �ف� ��اوة ور�� �ش ��اد

اكرم مبن قد اكرمونا بخريهم

وب� ��� �س ��ادة ال �ع �ل �م��اء وال�� ��رواد

�أعني املغاربة اثبتوا ان الكرم

جم��دا لهم ي��ا مع�شر االجم��اد

ك��م اث �ب �ت��وا ان ال��دم��اء زكية

وب� ��أن د��س�ت��ور ال �ع��روب��ة زادي

ثم ال�صالة على النبي حممد

ف �خ��ر ال �ع��روب��ة ��س�ي��د ال� ��رواد
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واع ٌ
ـــــــظ َو ُم َـــ�ؤدِّبُ ** َفا ْفه َْم َف َ�أ ْنتَ ال َعـــــــــا ِق ُل املُ َت َ�أدِّبُ
�أَ ُح َ�سيــْ ُن �إنيِّ َ ِ
و احفظ و�صية والـــــــد متحــنن ** يغذوك بالآداب كيـــــــــال تعطب
أبني �إن الــــــرزق مكفـــــــــول به ** َ
فعليك باالجمـــــــال فيما تطلب
� َّ
َ
َ
َ
َ
ال جَ ْ
تك�سب
ت َعلنَّ املال ك ْ�س َبك ُم ْفــــــ َردا ** و تقى �إلهك فاجعلن ما ُ
كف َل االله برزق كل بريــــــّــــــــــ ٍة ** و املال عـــــــــاري ٌة جتيء وتذهب
ناظ ٍـــر ** �سبب ًا �إىل االن�سان حني ي�سبـــب
وال ِّر ْز ُق �أَ ْ�س َر ُع ِمنْ َت َل ُّف ِت ِ
و من ال�سيول �إىل مقر قرارها ** والطري ِللأَ ْوكا ِر ح َني َت َ�صــــــوَّبُ
من اقوال الإمام علي كرم اهلل وجهه
		

�س

1 .1من ا�سماء اهلل احل�سنى -خمزون 1 .1امرباطورية ا�سالمية قدمية.
لفرتة طويلة.
2 .2ا�سد – عملة ا�سيوية.
2 .2يخ�صني – البحر (م) .
3 .3ثلثي امه – كف (م) –حرف جر.
3 .3من اخللفاء الرا�شدين.
4 .4من اهداف الرقابة الداخلية.
4 .4من ال�صحف اليمنية (م).
5 .5ا�سم م�ؤنث مو�سيقي (م)  -داللة.
5 .5جربيل عليه ال�سالم.
6 .6نوبــــــــــــــل مبعثــــــــرة – تقـــــــــال عند
6 .6توريد –من امرا�ض ال�صدر.
7 .7من االرقام (م) – غري متعلم.
املر�ض (م).
8 .8للنداء – نعم باللهجة العامية (م) 7 .7جمع نهر – حرف ن�صب وتوكيد.
– جمع قط.
�8 .8شغل وظيفة – نار مبعرثة
9 .9ن�صف دانة (م) – �سارق (م) –
9 .9من ال�صلوات  -معيار.
�آله مو�سيقيه.
1010اعلى الربكان – مكان ترفيهي1010 .امل�صلح بني املتخا�صمني – حب (م).
1111احلنيد مبعرثة – �ضد ق�صري.
�1111صديق – مبلغ الر�سالة.
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لعبة سودوكو اليابانية

يتم حلها ب�إكمال املربعات الفارغة بوا�سطة الأرقام من (� )1إىل ()9
�شرط ا�ستعمال كل رقم مرة واحدة فقط يف كل خط �أفقي ويف كل خط
عمودي ويف كل مربع من املربعات الت�سعة.
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 # #تعمر ال�سلحفاة � 150سنة
# #الكوبرا الهندية هي من اخطر احليات لأنها �إذا
ع�ضت الإن�سان قتلته يف احلال.
# #ي�ستخرج امل�سك من غزال امل�سك ولكن لي�س من دمه
و�إمنا من بطن الذكر فقط.
# #احل ��رارة ال�ت��ي يحتاجها ال��زج��اج لالن�صهار هي
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هـــــل تعــــــلم
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اإلستـــــــراحة

أفقــــــي:

رأسي:
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جتميع :قي�س نا�صر الرداعي

( )2000درجة فهرنهايت.
# #ا�صغر كتاب يف العامل كان قيا�سه 1,4 × 1,4
ملم يحكي ق�صة النملة (�آري) ن�شر منه 200
ن�سخة يف اليابان عام 1980م.
# #التم�ساح هو من �أط��ول احليوانات عمر ًا �إذ انه
يعي�ش � 250سنة.
الـعـدد  26دي�سمبـر 2011م
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األخيــــرة

اليوم
العالمي
لمكافحة
الفساد

�إعداد :ح�سني �شيخ بارجاء
مدير عام ال�ش�ؤون القانونية
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أضحى يوم التاسع من ديسمبر من كل عام – وهو
اليوم العالمي لمكافحة الفساد بموجب قرار الجمعية
العامة لألمم المتحدة الصادر عام 2003م -يمثل عالمة
قوية الداللة ..تجدد التزام المجتمع الدولي بأسره
بمكافحة الفساد.

لقد جت�سد �إدراك الأ� �س��رة ال��دول�ي��ة مبخاطر
ال �ف �� �س��اد م��ن خ�ل�ال ال �� �ص��ك ال � ��دويل املتمثل
باالتفاقية الدولية ملكافحة الف�ساد ،وما متيزت
ب��ه ه��ذه االتفاقية م��ن ج ��ر�أة عند تعاطيها مع
مفهوم الف�ساد ،وم��ا و�ضعته من �أح�ك��ام ب�ش�أن
ع��دة موا�ضيع على درج��ة عالية م��ن الأهمية،
منها :م�س�ألة ا��س�ترداد امل��وج��ودات املت�أتية من
�أفعال الف�ساد ،ور�شوة موظفي املنظمات الدولية
العمومية ،ومتطلبات الإبالغ والوقاية من الف�ساد،
وامل�ساعدة التقنية.
لقد مثلت تلك امل�سائل �أهم التحديات التي ينبغي
على املجتمع ال��دويل امل�ضي قدما يف حتقيقها،
وه��ي التي كانت حم��ور النقا�شات طيلة �أربعة
م�ؤمترات عقدت حتى الآن مل�ؤمتر الدول الأطراف
يف االتفاقية الدولية ملكافحة الف�ساد ،والتي كان
�آخرها �إعالن مراك�ش يف اكتوبر2011م.
لذلك ف�إن جهود مكافحة الف�ساد يف بالدنا ينبغي
�أن ت�ستمر على امل�ستويني الر�سمي وال�شعبي على
اعتبار ان الف�ساد �أ�صبح هم ًا وطني ًا ومطلبا
دولي ًا ،الأمر الذي يتطلب تعزيز القيم الأخالقية
وال�شفافية وامل�ساءلة والنزاهة واحلكم الر�شيد.
وه��و الأم��ر ال��ذي يتطلب م��ن منظومة النزاهة
وامل�ساءلة ومكافحة الف�ساد العمل على تنفيذ
الإ�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الف�ساد بكافة
مكوناتها وب��راجم �ه��ا وم�ل�ح�ق��ات�ه��ا ..مب��ا ي ��ؤدي
يف الأخ �ي�ر �إىل حتقيق ال��ر��س��ال��ة ال �ت��ي ت�سعى
الإ�سرتاتيجية �إىل حتقيقها وه��ي تعزيز قيم
النزاهة وتطوير نظم ال�شفافية وامل�ساءلة.
لقد مثل �صياغة الإ�سرتاتيجية – بحق – �أهم
النماذج للعمل الت�شاركي بني �أط��راف منظومة
النزاهة ..فحني يرتقي التن�سيق �إىل ذلك امل�ستوى
تكون النتائج على قدر هذا التوا�صل ..وهو ما

ينبغي احلفاظ عليه يف تنفيذ بقية املهام املت�صلة
بتوفري احلماية للأموال واملمتلكات العامة.
ان طبيعة املرحلة التي متر بها بالدنا تتطلب
بالفعل من �أطراف منظومة النزاهة وامل�ساءلة ان
حتافظ على ال�شراكة فيما بينها ،فم�س�ألة مكافحة
الف�ساد ي�صعب ال�ق�ي��ام بها مب�ع��زل ع��ن ادوار
وم�سئوليات كل جهة ،فقد �أثبتت جتربة ال�سنوات
املا�ضية ذلك ،فالعمل اجلماعي ملواجهة تداعيات
الف�ساد و�آث��اره املدمرة على كافة الأ�صعدة باتت
حقيقة ال منا�ص منها واملطلوب ا�ست�شعار هذه
الأط��راف بحجم امل�سئولية امللقاة على عاتقها،
ما مل ف��إن عملية مكافحة الف�ساد �ستظل تراوح
مكانها ،ونحن على يقني ان هذه اجلهات تدرك
متاما ب�أنه ال قيمة لأية جهود يف عملية مكافحة
الف�ساد ما مل يتوفر فيها عن�صر العمل اجلماعي.
ويف امل��ق��اب��ل ف� ��ان ا���ض��ط�ل�اع ه� ��ذا اجل �ه��ات
مب�سئولياتها يتطلب دعمها وتوفري االحتياجات
الالزمة للقيام بذلك وتعزيز ا�ستقالليتها وعدم
امل�سا�س بها حتت �أي �صورة كانت ،باعتبار ان تلك
املقومات � -إن توفرت -متثل ال�ضمانة احلقيقية
ملبا�شرة مهامها وم�سئولياتها وفقا لت�شريعات التي
منحتها تلك امل��زاي��ا ،وعلى ر�أ�سها اال�ستقاللية
املهنية واملادية والوظيفية ،وهي حجر الزاوية يف
تعزيز كيانها وما تواجهه من حتديات خمتلفة
تلقي بظاللها على م�ستوى �أداء ه��ذه اجلهات
وحتد من قدرتها على حتقيق الأه��داف املتوخاة
منها وفقا لقوانينها.
خال�صة القول� ..إن الف�ساد �أ�صبح واقع ًا ملمو�س ًا
ومل يعد وهم ًا ،وبوجود الف�ساد يدفع اجلميع الثمن
الدولة واملجتمع وينبغي تظافر اجلهود ومبا يكفل
حتقيق الأه��داف والغايات املن�شوده يف مكافحة
الف�ساد وجتفيف منابعة.





 





 


  






    



 


  




   









   




   



   






 



 


 




























 







 


 












