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يف اإط��ار حر�ص اجلهاز على اإح��داث نقلة نوعية يف عمله الرقابي كان ال بد من تبني
االأ�شاليب احلديثة املتبعة يف هذا ال�شاأن من اأجل حتقيق االأهداف املرجوة وتفعيل االأداء
املهني وذلك عن طريق اإعداد خطة اإ�شرتاتيجية للجهاز يتم العمل على تنفيذها خالل
االأعوام (2018-2014م).
لقد مت اإعداد اخلطة اال�شرتاتيجية وفق ًا التفاقية التعاون بني كل من اجلهاز ومبادرة
تنمية االنتو�شاي واملنظمة العربية لالأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�شبة ويتم حاليا
مراجعتها واالإ�شراف على تنفيذها عرب م�شروع حتديث املالية العامة املمول من البنك
الدويل ،بعد اأن مت اإقرار االإطار العام للخطة من قبل اجلهاز.
اإن اأهم املكونات التي ا�شتمل عليها االإطار العام للخطة تتمثل يف الروؤية والر�شالة والقيم
اجلوهرية �شوا ًء التي حتكم عمل اجلهاز اأو حتكم ت�شرفات العاملني فيه ثم االأهداف
اال�شرتاتيجية والفرعية التي ت�شتهدف حتقيق ر�شالة اجلهاز وروؤيته ثم امل�شفوفة التنفيذية
للخطة التي تعترب ج�شر ًا بني اخلطة اال�شرتاتيجية واخلطط الت�شغيلية ال�شنوية ،وقد د�شنت
االإجراءات التنفيذية بعقد جمموعة من ور�ص العمل للجان وفرق العمل التي �شكلت الإعداد
اخلطط التنفيذية للم�شاريع التي ت�شمنتها م�شفوفة التنفيذ للم�شاريع امل�شتهدفة وذلك
خالل الفرتة من  9اإىل 2013/11/13م باإ�شراف خبرية م�شروع مراجعة اخلطة
اال�شرتاتيجية واملتخ�ش�شة يف هذا املجال وذلك لو�شع االأهداف اال�شرتاتيجية والفرعية
مو�شع التنفيذ وفق ًا للم�شفوفة التنفيذية واالإجراءات املزمنة خالل الفرتة التي ت�شمنتها
اخلطة وبالتايل اإعداد اخلطة الت�شغيلية لل�شنة االأوىل من اخلطة اال�شرتاتيجية وال�شروع
يف تنفيذها.
اإن من �شاأن تنفيذ اخلطة اال�شرتاتيجية تعزيز ا�شتقاللية اجلهاز من خالل تطوير اإطاره
الت�شريعي وبناء قدراته املوؤ�ش�شية مبا يكفل االرتقاء مب�شتوى االأداء وحتقيق رقابة فعالة
على االأم��وال العامة باجلهات اخلا�شعة لرقابته وفق ًا الأف�شل املمار�شات املهنية ،وكذا
حتقيق اجلودة املطلوبة كم ًا ونوعا يف تقاريره وخمرجات عمله الرقابي ب�شورة عامة.

القا�سي/
اأبو بكر ح�سن ال�سقاف
رئي�س �جلهــــــــــــــــاز
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وأبح���اث
دراس�����ات وأبحاث
دراسات

أهمية التحليل المالي في
توفي����ر المعلوم��ات الالزمة
لمتخ���ذي القرارات المالية
دراسة ميدانية لعينة من الوحدات االقتصادية في اليمن

إن توافر المعلومات أصبح أحد أهم عوامل تطور الشعوب وتقدمها،
حيويا للنمو واالزده��ار ،وأداة فاعلة في شتى مناحي الحياة،
وعنصرا
ً
ً
خصوصا ف��ي ظ��ل ال��ت��ط��ورات السريعة التي يشهدها العالم صوب
ً
موردا من مواردها
االقتصادية
الوحدات
تعتبرها
بل
المعرفة.
تكنولوجيا
ً
كونها تشكل المادة األساسية لمتخذي القرار ،إذ ُتعد نظم المعلومات
العمود الفقري لكثير من تلك الوحدات لقدرتها على توفير المعلومات
الالزمة والمالئمة لمتخذي القرارات.
د/هـــــادي ال�صيـــاد
ع�صو املكتب الفني

4

ونتيجة للتطورات االقت�صادية مل تعد النتائج التي حقيقة و�صع الوحدة ودرا�صة اأ�صباب جناحها وف�صلها،
تظهرها القوائم املالية كافية الأغ��را���ض اال�صتثمار متثلت يف التحليل املايل.
والتمويل و�صناعة القرارات املختلفة ،لذلك كان البد
مشكلة الدراسة:
من توفر اأداة تقوم بفح�ض وتدقيق البيانات جلعلها
مالئمة التخاذ القرار والتحليل؛ بهدف الوقوف على املحلل املايل تكون قاعدة انطالقه جمموعة التقارير
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متخذي القرارات من المعلومات الكافية والمؤشرات المالئمة
التي تمكنهم من اتخاذ قرارات مالية رشيدة؟

فرضيات الدراسة:
حتقيق ًا الأهداف الدرا�صة قام الباحث ب�صياغة �صت فر�صيات حاول
فيها االإج��اب��ة عن ال�صوؤال اجلوهري يف الدرا�صة واالأ�صئلة الفرعية
املرتبطة به يف اجلانب النظري ،اإ�صافة اإىل فر�صيات الدرا�صة امليدانية
التي مت �صياغتها بحيث تكون قابلة لالختبار االإح�صائي.
أهمية الدراسة:
توجهت االأنظار بعد احلرب العاملية الثانية اإثر انت�صار ظاهرة الت�صخم
املايل وارتفاع االأ�صعار ،نحو البحث عن و�صيلة ناجعة توفر معلومات
مالئمة متكن امل��الك وامل�صاهمني من حفظ اأموالهم وت�صاعدهم يف
رفع م�صتوى وكفاءة االأداء فكان التحليل املايل االأداة االأ�صا�صية التي
تركزت حولها تلك االأنظار ملا له من قدرة على توفري املعلومات املالئمة
ملتخذي القرارات وم�صتخدمي املعلومات ومبا ميكنهم من تقييم االأداء
والتخطيط امل�صتقبلي لكافة الن�صاطات ،حتى اأ�صبح له ق��درة على
اإخ�صاع ظ��روف ع��دم التاأكد للرقابة وال�صيطرة ،وذل��ك با�صتخدام
كافة البيانات املحا�صبية وغري املحا�صبية ،وكذا البيانات اخلارجية
التي تتعلق بالوحدة .ولالعتبارات ال�صابقة ،فان الباحث يرى اأن هذه

هيكلية الدراسة:
حاول الباحث اإجناز هذه الدرا�صة واالإجابة على االإ�صكالية واختبار
الفر�صيات ،م��ن خ��الل ع��دة مباحث تناولتها ال��درا��ص��ة يف الثالثة
الف�صول التي ميكن ذكرها كما ياأتي:
الف�صل االأول :تناول الباحث فيه االإط��ار العلمي للمحا�صبة كنظام
للمعلومات من خ��الل ثالثة مباحثُ ،خ ِّ�ص�ض املبحث االأول للنظم
وعالقتها باملحا�صبة والتحليل املايل ،حيث ا�صتعر�ض الباحث فيه مفهوم
النظم ومفهوم املحا�صبة واأهدافها ووظائفها ،ويت�صمن املبحث الثاين
خ�صائ�ض املعلومات املحا�صبية ا�صتعر�ض الباحث فيه اأهداف القوائم
املالية ،ف�صال عن املبادئ والفرو�ض املحا�صبية واأثرهما على التحليل
امل��ايل وبيان اخل�صائ�ض النوعية للمعلومات املحا�صبية ،وخ�ص�ض
املبحث الثالث ملتطلبات االإف�صاح املحا�صبي الأغرا�ض التحليل املايل،
وختمه بخال�صة وا�صتنتاجات.
الف�صل الثاين :يهدف هذا الف�صل اإىل معرفة التحليل املايل من
حيث مفهومه ،واأدوات��ه واأ�صاليبه ،وح��دوده .لذلك ق�صم الباحث
هذا الف�صل على ثالثة مباحث ،يت�صمن املبحث االأول منه مفهوم
ومقومات التحليل امل��ايل ،اأو��ص��ح فيه مفهوم واأهمية ومقومات
التحليل املايل وكذا م�صادر املعلومات التي يعتمد عليها ،باالإ�صافة
اإىل ا أالط��راف امل�صتفيدة منه ،ويف املبحث الثاين ال��ذي ُخ ِّ�ص�ض
الأ�صاليب وتقنيات التحليل املايل اأبرز الباحث فيه كذلك اأ�صاليب
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املالية املتمثلة يف القوائم املالية التي حتتوي على امل��رك��ز امل��ايل ،الدرا�صة متثل اأهمية خا�صة باعتبارها حماولة جادة يف هذا املجال.
وقائمة الدخل ،وقائمة التدفقات النقدية ،وكذا تقارير جمل�ض االإدارة
المنهج واألدوات المستخدمة في الدراسة:
وتقرير مراقب احل�صابات ،مبا يف ذلك جمموعة املبادئ والطرق التي
ا�صتخدمت يف اإعدادها .وبطبيعة احلال ال ي�صتطيع اأي قارئ للتقارير تعتمد هذه الدرا�صة ب�صورة اأ�صا�صية على ا�صتخدام املنهج التحليلي
املالية ا�صتيعابها وفهمها الفهم ال�صليم ،ما مل يكن على دراي��ة تامة الو�صفي ،ويف �صبيل حتقيق اأهداف الدرا�صة فقد قام الباحث باإتباع
االإجراءات الالزمة لذلك ،حيث مت تق�صيم الدرا�صة على جانب نظري
باأبعادها وحدودها.
اإذ ُتعد تلك التقارير امل��ادة االأ�صا�صية ملدخالت نظام التحليل املايل وم�ي��داين ،وق��د مت تطوير اجلانب النظري باالعتماد على مراجعة
ال��ذي يحور وي�ح��ول البيانات امل��وج��ودة يف تلك التقارير م��ن جمرد االأدبيات ذات العالقة بالتحليل املايل والدوريات العلمية املتخ�ص�صة
اأرقام جامدة اإىل معلومات ُتبني حقائق العوامل املوؤثرة على الوحدة يف مو�صوع هذه الدرا�صة ،وبالن�صبة للجانب امليداين فقد مت اإع��داد
االقت�صادية يف ظل مناخ يت�صم باحلركة وعدم التاأكد ومبا اأن النظام ا�صتبانة موجهة اإىل كل من املديرين واملحللني املاليني واملراجعني
ي�صتهدف احل�صول على املعلومات التي ُتعنى بتحليل البيانات وحتويلها اليمنيني الداخليني واخلارجيني يف بع�ض الوحدات االقت�صادية العاملة
اإىل معلومات بغر�ض اتخاذ القرارات ..وتاأ�صي�ص ًا على ما �صبق ميكن يف اليمن؛ بهدف احل�صول على البيانات االأولية الالزمة للدرا�صة،
ومت حتليلها با�صتخدام االأ�صاليب االإح�صائية املنا�صبة باالعتماد على
القول اأن امل�صكلة تتمحور يف �صوؤال جوهري هو:
الربنامج االإح�صائي Statistical Packages for Social
هل لنظام التحليل المالي إمكانية في توفير احتياجات .Sciences SPSS
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التحليل املايل �صواء كان التحليل االأفقي اأو الراأ�صي لفرتة زمنية
حمددة اأو لعدة فرتات ،ف�صال عن تقنيات التحليل املايل املتمثلة يف
الن�صب املالية والتي تقوم كل منهما مبثابة عمليات الت�صغيل لنظام
التحليل املايل .اأما املبحث الثالث فقد خ�ص�صه الباحث للتحليل
املايل با�صتخدام الن�صب ،تناول فيه العمليات اخلا�صة بكل من ن�صب
الربحية ،والقوة االإيرادية ،ون�صب ال�صيولة ،ون�صب الكفاية ،ون�صب
املديونية ،ون�صب ال�صوق ،واأختتم الف�صل بخال�صة وا�صتنتاجات.
الف�صل الثالث :قام الباحث فيه بدرا�صة ميدانية لعينة من الوحدات
االقت�صادية العاملة يف اجلمهورية اليمنية مبختلف اأنواعها من خدمية
و�صناعية وجتارية ومقاوالت ،بغر�ض معرفة اإمكانية التحليل املايل
يف توفري احتياجات متخذي القرارات من معلومات كافية وموؤ�صرات
مالئمة متكنهم من اتخاذ قرارات مالية ر�صيدة ،وذلك باالعتماد على
خمرجات القوائم املالية ومعرفة مدى مالءمتها كمدخالت لعملية
التحليل املايل ،ويف ذلك فقد ُخ�ص�ض املبحث االأول لل�صركات التجارية
من حيث اأهميتها واالأ�صكال القانونية لها واأنواعها ،ويف املبحث الثاين
الذي ُخ�ص�ض ملنهجية الدرا�صة واخل�صائ�ض العامة لعينة الدرا�صة من
حيث عمر امل�صتجيبني ،و�صنوات اخلربة ،والتخ�ص�ض ،والتاأهيل العلمي
والعملي ،اأم��ا املبحث الثالث واالأخ��ري فقد ُخ�ص�ض لتحليل النتائج
واختبار الفر�صيات التي متت عليها الدرا�صة واأُختتم الف�صل بخال�صة
وا�صتنتاجات.
الخاتمة:
هذا اجل��زء من الدرا�صة يهدف اإىل عر�ض اأه��م اال�صتنتاجات التي
مت ا�صتخال�صها من اجلانب النظري للدرا�صة ،ومن النتائج التي ّمت
تناولها يف الف�صل الثالث بنا ًء على حتليل ومناق�صة البيانات واختبار
الفر�صيات ،ثم و�صع التو�صيات التي يراها الباحث �صرورية واالأخذ
بها حتقيق ًا الأهداف الوحدات االقت�صادية ،وهذا ما �صيتم تناوله يف
النقاط االآتية:
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أوال :اختبار الفرضيات:
فيما يتعلق بجوهر امل�صكلة االأ�صا�صية التي تناولتها الدرا�صة فقد تبني
اأنَّ ما توفره اأدوات واأ�صاليب التحليل املايل ،مبختلف اأنواعها وتكامل
بع�صها البع�ض ،من معلومات مفيدة ،بعد القيام بعملية ت�صغيل البيانات
املالية املتمثلة يف خمرجات النظام املحا�صبي؛ توؤكد باأن نظام التحليل
املايل له اإمكانية يف توفري احتياجات م�صتخدمي املعلومات ومتخذي
ال�ق��رارات من املعلومات الالزمة التي متكنهم من �صناعة ق��رارات
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ر�صيدة وب�صورة اأف�صل من االعتماد على قرارات ع�صوائية اعتمادا على
املجهود ال�صخ�صي .وهذا ما بينته نتائج اختبار الفر�صيات ال�صت التي
تناولتها الدرا�صة والتي ميكن ذكرها ملعرفة مدى قبولها من عدمه كما
هو مو�صح يف الفقرات االآتية:
•ت�صري الفر�صية االأوىل اإىل اأن فاعلية نتائج التحليل املايل تعتمد
على �صدق و�صالمة القوائم املالية املعتمد عليها يف عملية التحليل،
وقد بينت نتائج الدرا�صة اأن قيمة املتو�صط احل�صابي االإجمايل
جلميع الفقرات لهذه الفر�صية قد بلغت ( )3،73درج��ة من
اأ�صل ( )5درجات ،وهي قيمة اأعلى من قيمة املتو�صط احل�صابي
املعتمد وف��ق املقيا�ض امل�صتخدم يف ه��ذه ال��درا��ص��ة ،وهي()3
درج��ات .كما بلغت الن�صبة املئوية للمتو�صط احل�صابي للفقرات
جمتمعة ( ،)% 74،61وهي اأكرب من الن�صبة املعتمدة للمقيا�ض
امل�صتخدم يف ه��ذه الدرا�صة والبالغة ( ،)% 60االأم��ر الذي
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ي�صري اإىل اأن اأفراد العينة يوافقون على �صرورة التزام الوحدات
االقت�صادية بتطبيقها ملعايري املحا�صبة الدولية ومراجعة قوائمها
املالية من قبل مدقق ح�صابات خارجي.
•يف حني ت�صري الفر�صية الثانية اإىل اأن كفاءة وفاعلية القرارات
املالية تعتمد على توافر اخل�صائ�ض الرئي�صة والنوعية للمعلومات
املحا�صبية ،فقد اأو�صحت نتائج الدرا�صة اأن املتو�صط احل�صابي
للفقرات جمتمعة قد بلغ ( )3،87درجة من اأ�صل ( )5درجات،
وبن�صبة مئوية مقدارها ( ،)% 77،57وهما اأعلى من قيمة
املتو�صط احل�صابي املعتمد وفق املقيا�ض امل�صتخدم يف هذه الدرا�صة،
ون�صبته املئوية ،االأمر الذي ي�صري اإىل اأن اأفراد العينة يوافقون على
�صرورة توافر اخل�صائ�ض الرئي�صة والنوعية للمعلومات املحا�صبية
يف القوائم املالية.
•اأما الفر�صية الثالثة فت�صري اإىل اأن هناك داللة اإح�صائية باأهمية

اال�صتعانة باأ�صاليب واأدوات التحليل امل��ايل يف عملية اتخاذ
القرارات املالية التي تتم يف الوحدات االقت�صادية ،فقد بينت
نتائج الدرا�صة اأن املتو�صط احل�صابي جلميع الفقرات قد بلغ
( )3،55درجة وبن�صبة مئوية مقدارها ( ،)% 71وهما اأعلى
من قيمة املتو�صط احل�صابي املعتمد وفق املقيا�ض امل�صتخدم يف هذه
الدرا�صة ون�صبته املئوية ،االأمر الذي يعني اأن امل�صتجيبني يوافقون
على اأن اأدوات وو�صائل التحليل املايل لها اأهمية يف اتخاذ القرارات
املالية ولديهم الوعي الكايف بذلك.
•وبالن�صبة للفر�صية الرابعة التي ت�صري اإىل اأن لدى االأطراف املهتمة
بعملية التحليل املايل اإملام كايف حول كيفية ا�صتعمال الن�صب املالية
وتف�صري النتائج ،فقد اأظهرت نتائج الدرا�صة اأن قيمة املتو�صط
احل�صابي على م�صتوى الفقرات جمتمعة قد بلغت ()3،93
درجة من اأ�صل خم�ض درجات ،وبن�صبة مئوية للمتو�صط احل�صابي
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قدرها ( ،)% 78،78وهاتان القيمتان اأعلى من قيمة املتو�صط
احل�صابي ون�صبته املئوية املقا�ض عليهما يف هذه الدرا�صة ،مما
يعني اأن االأفراد يف الوحدات االقت�صادية عينة الدرا�صة يتمتعون
باملعرفة اجليدة بكيفية ا�صتعمال الن�صب املالية وتف�صري النتائج.،
•وفيما يخ�ض الفر�صية اخلام�صة التي ت�صري اإىل اأن هناك داللة
اإح�صائية باإمكانية نظام التحليل امل��ايل يف توفري احتياجات
متخذي ال �ق��رارات من موؤ�صرات ودالالت مهمة ت�صاعدهم يف
ات�خ��اذ ق ��رارات ج�ي��دة ،فقد اأظ�ه��رت نتائج ال��درا��ص��ة اأن قيمة
املتو�صط احل�صابي وذل��ك على م�صتوى الفقرات جمتمعة ،قد
بلغت ( )4،07درجة من اأ�صل خم�ض درجات ،وبن�صبة مئوية
للمتو�صط احل�صابي قدرها( ،)% 81،46وهما اأعلى من قيمة
كل من املتو�صط احل�صابي ون�صبته املئوية املقا�ض عليهما يف هذه
الدرا�صة ،مما يعني موافقة امل�صتجيبني على اأن لنظام التحليل
املايل قدرة على توفري احتياجات امل�صتخدمني من املعلومات التي
ت�صمح باتخاذ قرارات اأف�صل من قبل م�صتخدميها.
• وبالن�صبة للفر�صية ال�صاد�صة واالأخرية فت�صري اإىل اأن هناك داللة
اإح�صائية باأن فاعلية القرارات املالية تتوقف على م�صتوى العر�ض
واالإف�صاح املحا�صبي يف القوائم املالية ،فقد بينت نتائج الدرا�صة
اأن قيمة املتو�صط احل�صابي على م�صتوى الفقرات جمتمعة قد بلغت
( )3،76درجة من اأ�صل خم�ض درجات ،وبن�صبة مئوية (75،24
 ،)%وهاتان القيمتان اأعلى من قيمة كل من املتو�صط احل�صابي
املقا�ض عليه ون�صبته املئوية املقا�ض عليها يف هذه الدرا�صة ،وهذا
يدل على اأن امل�صتجيبني لديهم االإدراك الكايف بتاأثري م�صتوى
العر�ض واالإف�صاح على نتائج التحليل املايل.
ثانيا :النتائج العامة للدراسة:
ً
•اإن توافر البيانات واملعلومات يعد اأحد العوامل املهمة يف حتديد
طبيعة التحليل و يف اختيار الن�صب امل�صتخدمة يف هذا التحليل.
فاملحلل الداخلي اأو املدير املايل يف الوحدة تتاح له الفر�صة للح�صول
على البيانات واملعلومات اخلا�صة بالعمليات الداخلية للوحدة التي
ال ميكن للمحلل اخلارجي احل�صول عليها بنف�ض الدقة.
•اإن التحليل املايل نظام معلومات ،وخمرجات النظام املحا�صبي
ت�صكل القاعدة االأ�صا�صية ملدخالت ذلك النظام التي تعد قاعدة
معلوماتية ذات فائدة كبرية للم�صتخدم متكنه من اتخاذ القرارات،
اعتمادا على جودة املعلومات التي حتكمها خ�صائ�ض متعددة.
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فعند توافر خ�صائ�ض املعلومات الرئي�صة والثانوية جمتمعة يف
املعلومات؛ يوؤدي اإىل زيادة منفعة وفاعلية القوائم املالية املن�صورة
لكافة م�صتخدميها مبن فيهم املحلل املايل ،وتخفي�ض درجة عدم
التاكد وح�صول امل�صتخدمني على نتائج مر�صية.
•اإن التحليل املايل يعد عملية دقيقة ومدرو�صة ت�صعى اإىل تعزيز
القرارات التي اأثبتت القوائم املالية جناحها ،وتعديل القرارات
التي تبني وج��ود ثغرات فيها .واأن التحليل امل��ايل يعترب نظام ًا
لت�صغيل البيانات واملعلومات بهدف م�صاعدة متخذ القرار يف
التو�صل اإىل حقيقة الو�صع املايل للوحدة االقت�صادية ،وتقييم
اأدائها ،والتنبوؤ مب�صتقبلها.
•اإن ا�صتعمال ن�صب ال�صيولة مي ّكن من معرفة مقدرة الوحدات
االقت�صادية على مواجهة التزاماتها املالية ق�صرية االأجل ،واإن
ال�صيولة تكون اأهم من الربحية يف اأوق��ات االأزم��ات املالية حيث
ت�صتطيع الوحدة االقت�صادية اال�صتمرار لفرتة طويلة طاملا توفرت
لديها ال�صيولة ب�صرف النظر عن العائد.
•اإن ا�صتخدام ن�صب الربحية مي ّكن امل�صتثمرين من معرفة مدى
جناح االإدارة يف اإدارة االأ�صول بكفاءة .بل اأن هذه الن�صب تعد
املعيار االأقوى للحكم على االأداء الكلي للوحدة ،وتعترب من اأهم
املوؤ�صرات التي يهتم بها املحللون املاليون واالإدارة كونها تعك�ض
نتائج حتليل الن�صب املالية االأخرى.
•اإن لن�صب الهيكل املايل اأهمية يف حتديد مدى التوازن بني م�صادر
التمويل الداخلية واخل��ارج�ي��ة ،وك��ذا معرفة كفاءة االإدارة يف
ا�صتثمار االأموال اململوكة واملقرت�صة ،وتعد هذه املجموعة من اأهم
الن�صب التي يهتم بها املالكون واملقر�صون ،فاملالك يحاول تعظيم
ثروته يف توظيف االأم��وال املقرت�صة بحيث يح�صل على عوائد
اأكرب من معدل فوائد تلك القرو�ض ،يف حني يهتم املقر�ض بهذه
املجموعة ملعرفة قيمة حقوق امللكية التي ت�صمن له ا�صرتداد حقوقه
ومعرفة مدى املخاطرة التي قد يتعر�ض لها جراء م�صاهمته يف
عملية التمويل.
•اإن الن�صب املالية تعاين من بع�ض نقاط ال�صعف التي حتد من
فاعليتها ودورها يف التحليل؛ لذا فعلى املحلل املايل اأن ي�صتعمل
الن�صب بتعقل وحذر حتى ال يفقدها م�صمونها ويفرغها من قيمتها
احلقيقية ،وحتى ُميكنه التو�صل اإىل ا�صتنتاجات مقبولة ب�صاأن
املركز املايل للوحدة وربحية عملياتها.
•اإن الن�صب املالية حالة ما يتعر�ض االقت�صاد الوطني ملوجات
الت�صخم ت�صبح غري مالئمة للحكم على كفاءة االإدارة ،خ�صو�ص ًا

ثالثا :نتائج الدراسة الميدانية:
ً
تبني من الدرا�صة امليدانية اأهمية التحليل املايل للوحدات االقت�صادية
العاملة يف اجلمهورية اليمنية ملا له من قدرة على توفري احتياجات
م�صتخدمي القوائم املالية ومتخذي ال�ق��رارات املالية من معلومات
ودالالت ت�صاعد يف تر�صيد القرارات مبختلف اأنواعها وميكن حتديد
اأهم نتائج هذه الدرا�صة التي مت احل�صول عليها بناء على ا�صتبانة مت
توزيعها على مفردات البحث املتمثلة يف املديرين واملحللني املاليني،
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التي يكون �صايف الربح واملخزون ال�صلعي طرف ًا فيها؛ الأن جزء ًا
من االأرباح ،التي اأظهرتها القوائم املالية ،يرجع اإىل اأ�صباب تتعلق
بالظروف االقت�صادية ال�صائدة.
•اإن التقارير املالية يف ال��دول النامية قد ال تتالءم والبيئة التي
اأُع��دت فيها؛ ب�صبب غياب االإط��ار الت�صريعي املحلي ،واعتمادها
على معايري حما�صبية م�صتوردة .فتنعدم اإمكانية اال�صتفادة
منها يف اتخاذ القرارات ،ناهيك عن عدم التجان�ض يف املجتمع
املحا�صبي؛ ب�صبب تعدد جن�صيات املمتهنني ،وثقافاتهم ،ولغاتهم،
وتعدد االجتاهات واملدار�ض املحا�صبية يف اإعداد التقارير .وهو ما
يزيد من االأمر خطورة عند التحليل املايل ،عند وجود االختالفات
يف املبادئ املحا�صبية املتبعة يف االإعداد .خ�صو�صا عند املفا�صلة
بني تلك املبادئ يف معاجلة بند معني.
اإن توفري االإف�صاح املنا�صب يف القوائم املالية يحتم اإعادة النظر يف كثري
من املفاهيم واالأعراف التي حتكم اإعداد تلك القوائم ،من خالل اإعادة
ترتيب االأهمية الن�صبية للخوا�ض واملعايري املتعارف عليها للمعلومات
املحا�صبية وفق اأولوية ترجح كفة خا�صية املالءمة على ما عداها من
اخلوا�ض االأخ��رى للمعلومات ،واإج��راء نوع من املقاي�صة بني خا�صية
املالءمة واخلوا�ض االأخرى التي متثل قيد ًا على مالءمة املعلومات.
•اإن االإف�صاح العادل يتطلب اختيار وتطبيق �صيا�صات حما�صبية
مقبولة ،وتقدمي معلومات بطريقة منا�صبة ،وموثوق بها ،وقابلة
للمقارنة و�صهلة الفهم ،لتمكني االأط��راف ذات العالقة من فهم
تاأثري اأي عمليات ،اأو اأحداث اأو ظروف معينة على املركز واالأداء
املايل للوحدة االقت�صادية حمل الدرا�صة .وهذا ما يوؤكده معيار
املحا�صبة الدويل رقم(« )1عر�ض البيانات املالية» باأن العر�ض
ال�ع��ادل للمعلومات يقت�صي اأن يكون �صادقا الآث��ار املعامالت،
واالأح ��داث ،وال�ظ��روف االأخ��رى لالأ�صول واالل�ت��زام��ات ،والدخل
وامل�صاريف ،واأن ينتج عن تطبيق املعايري الدولية الإعداد التقارير
املالية بيانات مالية حتقق عر�صا عادال.

واملراجعني الداخليني واخلارجيني ،وكانت اأهم النتائج كاالآتي:
•اإن اإتباع الوحدات االقت�صادية ملعايري املحا�صبة الدولية يف اإعدادها
لقوائمها املالية وامل�صادقة عليها من قبل مدقق خارجي ،ي�صاعد
القائمني بعملية التحليل امل��ايل يف االعتماد على تلك القوائم
كمدخالت مالئمةُ ،ومي ّكن م�صتخدمي القوائم املالية من اتخاذ
قرارات ر�صيدة ،وكذا يزيد من كفاءة وفاعلية التحليل املايل ومن
درجة االعتماد عليه يف اتخاذ القرارات املالية.
•اإنه عند تطبيق اأدوات التحليل املايل اأو تف�صري نتائجه الذي
يعتمد على القوائم املالية املتمثلة يف قائمة الدخل وقائمة
امل��رك��ز امل��ايل ،جن��د اأنهما تعانيان م��ن نقاط ال�صعف ،وهو
ما يجب على املحلل امل��ايل توخي احل��ذر عند ا�صتعمالهما،
فامليزانية العمومية مث ًال تعك�ض املركز املايل حلظة اإعدادها
اأي حلظة اإقفال امليزانية ،وهو ما يعني اأنها ال تعك�ض التغريات
التي حدثت يف بنودها من فرتة الأخرى ،ولذا فاإن اأدوات التحليل
املايل التي تعتمد على تلك القوائم قد ال تعك�ض حقيقة االأمور.
كذلك وجود اأكرث من طريقة للمعاجلة املحا�صبية لبع�ض بنود
هاتني القائمتني ،االأمر الذي يوؤثر على حجم العائد املتولد من
العمليات ،وعلى عملية املقارنة بني الوحدات االقت�صادية ،اأو
عند املقارنة مع �صنوات �صابقة للوحدة ذاتها.
•اإن القوائم املالية ال توفر بيانات عن القيمة اجلارية واال�صتبدالية
ل�الأ��ص��ل جنبا اإىل ج�ن��ب م��ع التكلفة ال�ت��اري�خ�ي��ة ،وال يُ�صمح
لالجتهادات ال�صخ�صية يف اإع��داد م�صمون القوائم املالية ،واأن
القوائم املالية حتتوي على ق�صور حتد من اال�صتفادة الكاملة
منها يف توفري املعلومات الالزمة لرت�صيد القرارات �صيما املتعلقة
بتوقيت الن�صر وم�صتوى االإف�صاح ،ويرجع ذلك ،العتماد الوحدات
االقت�صادية على مبداأ التكلفة التاريخية يف اإع��داده��ا للقوائم
املالية ،مما يجعل من املعلومات املحا�صبية غري واقعية يف تعبريها
عن احلقائق االقت�صادية ،واملركز املايل ،و�صايف االأرباح....
•عدم قيام اجلهات امل�صوؤولة عن الت�صريع املحا�صبي باإ�صدار ت�صريع
حمدد ينظم مهنة املحا�صبة واملراجعة ،تكون منبثقة من معايري
املحا�صبة الدولية املتعارف عليها ،ومنقحة ومنا�صبة للبيئة اليمنية
والت�صريع اليمني ،ومن ثم اإلزام الوحدات االقت�صادية مبختلف
اأنواعها وانتمائها بتطبيق تلك املعايري؛ يوؤدي حتم ًا اإىل بيانات
غري قابلة للمقارنة وغ��ري مالئمة ،االأم��ر ال��ذي يفقد الثقة يف
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القوائم املالية ،وهذا يربهن على ارتفاع م�صتوى اإدراك امل�صتجيبني
الأهمية االإف�صاح وم��ا له من تاأثري على نتائج التحليل امل��ايل،
فااللتزام مبعايري املحا�صبة الدولية واملتعارف عليها جتعل الوحدة
تف�صح عن املعلومات املالئمة التي يكون لها اآثار فعلية اأو متوقعة
على اتخاذ القرارات ،وميكنها من عر�ض قوائمها املالية عر�ص ًا
عاد ًال يعرب ب�صدق عن املعامالت واالأحداث املالية ،...ثم تقدمي
معلومات بطريقة منا�صبة وموثوق بها ،وقابلة للمقارنة ،و�صهلة
الفهم ،ويف الوقت املنا�صب ،مع مراعاة اأن تكون منفعة احل�صول
على تلك املعلومات اأكرب من تكلفة احل�صول عليها.

البيانات املالية التي ت�صدرها الوحدات االقت�صادية ،ويرتتب عليه
احل�صول على نتائج غري �صليمة عند القيام بعملية التحليل املايل.
ف�ص ًال عن حمدودية وتوا�صع التطورات التي ي�صهدها �صوق مهنة
املحا�صبة واملراجعة يف اجلمهورية اليمنية ،خ�صو�ص ًا يف مو�صوع
التحليل املايل ،حيث تقت�صر دور مكاتب التدقيق املحا�صبية على
تقدمي اخلدمات التقليدية املتمثلة يف اب��داأ ال��راأي ح��ول عدالة
و�صالمة القوائم املالية للوحدات االقت�صادية.
•ح�صول خا�صية املالءمة على درجات اأكرب من خا�صية املوثوقية
من وجهة نظر امل�صتجيبني كان منطقي ًا؛ نظر ًا ل�صعف التطابق بني
املقايي�ض (املعلومات) وبني الظواهر املراد التقرير عنها ،فالقوائم
املالية املعدة على اأ�صا�ض التكلفة ال تواكب متطلبات التقييم الدقيق
رابعا :التوصيات:
َ
وال�صليم ،الأنها ال توفر بيانات عن القيمة اجلارية وال اال�صتبدالية يف �صوء ما تو�صلت اإليه الدرا�صة من النتائج �صالفة الذكر يورد الباحث
لالأ�صل ،كما اأنها تتجاهل التغريات االقت�صادية احلالية التي تت�صم بع�ض التو�صيات:
•لتحقيق اأهداف التحليل بدقة وم�صداقية ال بد من توفر مدخالت
مبعدالت ت�صخم مرتفعة ،وهو ما ينعك�ض بال�صلب على احت�صاب
دقيقة لعملية التحليل املايل .اإذ اإن خمرجات العملية التحليلية
راأ�ض املال االإجمايل وال�صايف ،ومعدل دوران املخزون ،وغريها من
املتمثلة باملعلومات ت�صاغ من خالل اإيجاد العالقة املتداخلة بني
موؤ�صرات الربحية والهيكل املايل ،حتى ي�صبح االعتماد على القيم
البيانات التي يتم اال�صتناد عليها �صحة البيانات التي اعتربت
الدفرتية لالأ�صول يف جمال التحليل املايل اأمرا عدمي الفائدة وال
املادة االأولية لعملية التحليل.
ميكن االعتماد عليها كاأ�صا�ض لتقييم االأداء.
•�صرورة التزام املهنيني والقائمني على مهنة املحا�صبة واملراجعة
•اإن ظهور ترتيب اأ�صاليب واأدوات التحليل املايل ح�صب ا�صتعمالهم
بتطبيق معايري املحا�صبة الدولية �صواء عند اإع��داد البيانات
دون اأهميتها يف ات�خ��اذ ال �ق��رارات ك��ان واقعي ًا م��ن وجهة نظر
املحا�صبية اأو عند تدقيق تلك البيانات ،وااللتزام مبعيار االإف�صاح
امل�صتجيبني ،فقد ح�صلت االأ�صاليب واالأدوات التقليدية املتمثلة يف
ومب�صتواه من حيث �صكل وحمتوى القوائم املالية املن�صورة ملا له من
التحليل االأفقي والراأ�صي والن�صب املالية التقليدية على متو�صطات
تاأثري وا�صح على عملية التحليل املايل واتخاذ القرارات.
اأع�ل��ى م��ن االأ�صاليب واالأدوات احلديثة املتمثلة يف االأ�صاليب
•يو�صي الباحث اجلهات الرقابية خا�صة وزارة املالية ،واجلهاز
االإح�صائية والريا�صية.
املركزي للرقابة واملحا�صبة ،ومكاتب التدقيق اخلارجية ،ا�صتخدام
•اإن لنظام التحليل املايل اإمكانية يف توفري احتياجات امل�صتخدمني
اأدوات واأ�صاليب التحليل امل��ايل من خ��الل املراجعة التحليلية
م��ن املعلومات التي ت�صمح باتخاذ ق ��رارات اأف�صل م��ن جانب
لعنا�صر القوائم املالية للجهات اخلا�صعة للتدقيق واملراجعة،
م�صتخدميها� ،صواء يف توفري املوؤ�صرات املفيدة التي تقي�ض القدرة
والذي �صي�صاعدهم يف تقييم اأداء احلكومة ،وذلك بتحليل االأداء
املالية للوحدة االقت�صادية ،اأو املعلومات التي تفيد يف معرفة
وفح�ض اخلطط ومقارنتها مع ما مت تنفيذه ،وميكن االعتماد عليه
كفاءة االإدارة ،اأو يف مدى ا�صتغالل الوحدة االقت�صادية ملواردها
اأي�ص ًا يف عملية االإ�صالح املايل واالإداري يف اجلهاز االإداري للدولة.
االقت�صادية ،وكذا يف توفري املعلومات التي تزيد من فاعلية تقييم
•يو�صي الباحث بت�صجيع اجلامعات على اإن�صاء ق�صم خا�ض بالتحليل
االأداء ،كما اإن التحليل املايل ي�صاعد كذلك يف توفري معلومات
املايل يف كليات التجارة والعلوم االإدارية واالقت�صادية اإىل جانب
االأق�صام املوجودة وحتديد مواد درا�صية خا�صة بالتحليل املايل
تفيد يف التنبوؤ بالف�صل املايل ،اأو يف توفري املعلومات املالية التي
تدر�ض يف هذا الق�صم ،ومن ثم القيام بتاأهيل االأ�صخا�ض القائمني
تفيد يف التنبوؤ بالقوة االإيرادية.
بعملية التحليل املايل ،وذلك بعقد دورات تدريبية لتح�صني مهارات
•اإن فاعلية ال�ق��رارات املالية مرهونة على م�صتوى االإف�صاح يف
اأدائهم املختلفة ،ومتكينهم من االعتماد على نظام التحليل املايل
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يف توفري خمتلف املعلومات با�صتخدام و�صائله املتعددة الذي من
�صاأنها حت�صني جودة القرارات واالبتعاد عن التقدير ال�صخ�صي يف
اتخاذ القرارات التي قد تكون يف كثري من االأحيان غري �صحيحة.
•�صرورة قيام اجلهات امل�صوؤولة عن الت�صريع املحا�صبي باإ�صدار
ت�صريع حم��دد ينظم مهنة املحا�صبة واملراجعة ،وو�صع معايري
حما�صبية منبثقة من معايري املحا�صبة الدولية املتعارف عليها،
واإلزام الوحدات االقت�صادية مبختلف اأنواعها وانتمائها بتطبيق أهم المراجع العربية:
•ح�صبو ،ه�صام احمد ،االجتاهات احلديثة يف التحليل املايل واملحا�صبي( ،القاهرة،
تلك املعايري يف اإع��داد قوائمها املالية وفق املعايري ،ملا لها من
مكتبة عني �صم�ض ،بدون تاريخ).
اأثر فعال يف خمرجات االأنظمة املحا�صبية التي تتبعها الوحدات
•احل�صني� ،صادق ،التحليل املايل واملحا�صبي درا�صة معا�صرة يف االأ�صول العلمية
االقت�صادية يف حت�صني ج��ودة املعلومات ،ويف توفري املعلومات
وتطبيقاتها( ،عمان ،دار جمدالوي للن�صر.)1998 ،
•حنان ،ر�صوان حلوة ،بدائل القيا�ض املحا�صبي املعا�صر (،عمان ،دار وائل للن�صر،
الالزمة واملالئمة التخاذ القرارات ،وتاأثريها كذلك على كفاءة
2003م).
وفاعلية التحليل املايل.
•احليايل ،وليد ناجي ،االجتاهات املعا�صرة يف التحليل املايل-منهج علمي وعملي
•��ص��رورة تكامل اأرك ��ان اأنظمة املعلومات املحا�صبية واالإداري ��ة
متكامل( ،-عمان ،موؤ�ص�صة الوراق للن�صر والتوزيع.)2004 ،
•� � � � �� ،االجت��اه��ات احلديثة يف التحليل امل��ايل( ،عمان ،اإث��راء للن�صر والتوزيع،
والتحليل املايل ،مبا يوؤدي اإىل توفري معلومات واقعية ودقيقة ويف
.)2009
الوقت املنا�صب تكون قادرة على حتديد كفاءة وفاعلية االإدارة،
•دهم�ض ،نعيم ح�صني ،القوائم املالية واملبادئ املحا�صبية املتعارف عليها واملقبولة
واإب��راز �صورة املركز املايل وقائمة الدخل ب�صورتهما احلقيقية
قبوال عاما( ،عمان ،معهد الدرا�صات امل�صرفية.)1995 ،
•الكرخي ،جميد ،تقومي االأداء با�صتخدام الن�صب املالية(،عمان ،دار املناهج للن�صر
بحيث تعربان عن االأح��داث املالية التي متت بالفعل واملحتملة
والتوزيع2007 ،م).
اعتمادا على معيار االإف�صاح.
•مريزا ،عبا�ض علي واآخرون ،املعايري الدولية الإعداد التقارير املالية دليل وكتاب
•�صرورة تعزيز املعلومات واملوؤ�صرات املحا�صبية امل�صتخرجة من
التنفيذ العملي( ،ط� ،2:صركة جون وايلي واأبنائه.)2008 ،
القوائم املالية بقوائم مالية مكملة للقوائم االأ�صا�صية بحيث
تعرب عن التغريات يف امل�صتوى العام لالأ�صعار ،وا�صتخدام التكلفة أهم المراجع االجنبية:
• Bernstein A. Leopold، Financial Statement
التاريخية املعدلة اأو التكلفة اجلارية لبع�ض عنا�صر القوائم املالية.
Analysis، Theory application and Interpreta•تو�صي الدرا�صة الوحدات االقت�صادية باالعتماد على نظام التحليل
tion، )Home wood، Illionis، Richard، D. Irwin
Inc، 1983(.
املايل يف توفري احتياجات متخذي القرارات من املعلومات املهمة
• David E. Vance، Financial Analysis And Deciواملوؤ�صرات ذات الداللة التي ت�صاعدهم يف اتخاذ قرارات ر�صيدة؛
sion Making Tools and Techniques to Solve
ملا له من اإمكانيات وق��درات يف ت�صغيل البيانات وحتويلها اإىل
Financial Problems and Make Effective Business Decisions،) New York، The McGraw-Hill
معلومات مهمة باالعتماد على ا�صتخدام دوات واأ�صاليب التحليل
Companies، 2003(.
املايل يف حتليل البيانات.
• David F. Fetyko، Financial Accounting Con•لكي يقوم املحلل املايل بتحقيق االأه��داف التي ي�صعى اإليها بكل
cepts and Principles، )Boston، Wadsworth Inc،
1980(.
فاعلية ،يجب اأن يتمتع بدرا�صة اأكادميية علمية وخ��ربة عملية
• Eldon S.، Hendrickson، Accounting Theory،
متكنه من فهم ما تعنيه االأرقام والعنا�صر التي حتتويها القوائم
Home Wood، Illinois، Richard D.، Irwin، 1982.
ً
املالية ،ف�صال عن اإملامه بكيفية ن�صوء البيانات املالية والقدرة على • FASB Qualitative Characteristics of Accounting
تف�صري وتو�صيح النتائج التي يتم التو�صل اإليها من خالل عملية Information “، Statement of Financial Account-
التحليل امل��ايل ،يف �صوء االإج��راءات واملبادئ وال�صيا�صات التي ing Concepts No.2 )Stamford، conn: FASB، May
1970(.
ا�صتخدمت يف �صبيل احل�صول على تلك البيانات وحتويلها اإىل
• Foster، George، Financial Statement Analysis،
Prentice-hall، new Teroey 1978.
معلومات بعد القيام بعملية الت�صغيل عليها.
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أهمية التحليل المالي في توفير المعلومــات الالزمة لمتخـــذي القرارات المالية

•تعاين بع�ض الن�صب امل�صتعملة يف التحليل املايل من بع�ض الق�صور
بحيث حتد من فاعليتها ودورها؛ لذا فعلى املحلل املايل اأن ي�صتعمل
الن�صب بتعقل وحذر حتى ال يفقدها م�صمونها ويفرغها من قيمتها
احلقيقية .وال ميكنه اأن يك ِّون راأيا �صائبا اأو يتو�صل اإىل حقائق ،اإال
اإذا تعرف على نقاط ال�صعف واأخذها يف احل�صبان.

11
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التخطيط االستراتيجي
ظهر التخطيط االستراتيجي كأحدث صورة من صور التخطيط
في المؤسسات الخاصة والعامة ،وأدى هذا النوع من التخطيط إلى
تغيير الكيفية التي تخطط بها المؤسسات لوضع استراتيجياتها
وتنفيذها ،وأصبحت اإلدارة اإلستراتيجية أداة أساسية للمؤسسات
لكي تتعلم وتتطور إذا أرادت صياغة حالة من التميز واالستجابة
بطريقة فعالة للتغيرات المتسارعة في البيئة المحيطة.

مفهوم التخطيط االستراتيجي:
ه �ن��اك ال �ع��دي��د م��ن ال �ت �ع��اري��ف للتخطيط
ال�سرتاتيجي تتفق يف الأ�سا�س وتختلف يف
الرتكيز على بع�س اجلوانب والتفا�سيل ومن
تلك التعاريف م��ا ت�سمنه دليل التخطيط
ال� �س��رتات �ي �ج��ي ل ��أج �ه��زة ال�ع�ل�ي��ا للرقابة
امل��ال �ي��ة وامل�ح��ا��س�ب��ة ال �� �س��ادر ع��ن م �ب��ادرة
تنمية النتو�ساي ،وال��ذي مت العتماد عليه

12
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اإعداد /في�سل �سالح البعداين

ع�سو فريق التخطيط اال�سرتاتيجي باجلهاز

يف اإع ��داد اخلطة الإ�سرتاتيجية الأوىل
للجهاز (2018 – 2014م) ،حيث
عرف التخطيط ال�سرتاتيجي باأنه « م�سار
نظامي متوافق عليه يف جهاز ما ويوؤ�س�س
عليه التزاما بني الأط��راف ذات الع�قة
جت��اه جملة م��ن الأول��وي��ات تعد حا�سمة
بالن�سبة اإىل مهمته وت �ك��ون م�ستجيبة
لبيئته ،وي��وج��ه التخطيط ال�سرتاتيجي
عملية احل�سول على املوارد وتخ�سي�سها

أهمية التخطيط االستراتيجي:
ه �ن��اك ال �ع��دي��د م��ن الأ� �س �ب��اب امل�ه�م��ة التي
حتتم على املوؤ�س�سات ال�ع��ام��ة ال�ت��وج��ه نحو
عملية التخطيط ال�سرتاتيجي فالتخطيط
ال�سرتاتيجي ميكن اأن يفرز جمموعة خمتلفة
م��ن امل�ك��ا��س��ب للموؤ�س�سات وم��ن اأه ��م ه��ذه
املكا�سب:
•تعزيز التفكري والعمل ال�سرتاتيجي،
وه��ذا ينتج اأ�سلوب ًا اأك��ر منهجية جلمع
املعلومات عن البيئة الداخلية واخلارجية
للموؤ�س�سة كما يهيئ مزيدا من الهتمام
ب ��امل� �ع ��ارف ال�ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة والجت ��اه ��ات
امل�ستقبلية للموؤ�س�سة ب��الإ��س��اف��ة اإىل
حتديد اأولويات العمل.
•حت �� �س��ني اأ�� �س� �ل ��وب � �س �ن��ع ال � �ق� ��رارات،
فالتخطيط ال�سرتاتيجي يركز الهتمام
على الق�سايا واخل��دم��ات الهامة التي
تواجهها املوؤ�س�سة ،كما ي�ساعد �سناع
القرار على الو�سول اإىل ما ينبغي اتخاذه

مزايا التخطيط االستراتيجي:
•ر�سم �سورة النجاح للموؤ�س�سة من خ�ل
احل��دي��ث ع��ن م�ستقبلها ،وم��ا ميكن اأن
تكون عليه وما يجب اأن تكون عليه.
•ي�ساعد ع�ل��ى حت��دي��د الأه� ��داف امل��راد
الو�سول اإليها بحيث ميكن تو�سيحها
للعاملني ،مما ي�سهل تنفيذها.
•املحا�سبة عن الجن��از من خ���ل و�سع
مقايي�س دقيقة لرقابة الأداء وتقييمه
وحتقيق امل�ساءلة.
•التكيف والتفاعل مع التغريات والتطورات
يف البيئة.
•امل�ساعدة على اإقامة نظام ال�سفافية يف
الإدارة.
•و�سيلة لتحقيق الإدارة بالأداء والأخذ بنظام
اإدارة اجلودة ال�ساملة.
•يحقق الأمن النف�سي ل�أفراد ،حيث يطمئن
اجلميع اإىل اأن الأمور التي تهمهم قد اأخذت
يف العتبار.

الفرق بين التخطيط االستراتيجي
والتخطيط التشغيلي:
م���ن الأه� �م� �ي ��ة ال �ت �م �ي �ي��ز ب���ني ال�ت�خ�ط�ي��ط
ال�سرتاتيجي والتخطيط الت�سغيلي .ذلك اأن
هذين النوعني من التخطيط يقت�سيان �سكلني
خمتلفني من التفكري.
فالتخطيط ال�سرتاتيجي يتعلق باتخاذ قرارات
�ساملة وجوهرية وتوجيهية وذات بعد م�ستقبلي
على امل��دى املتو�سط اأو البعيد .اأم��ا التخطيط
الت�سغيلي فيتعلق بو�سع خطط تف�سيلية لتنفيذ
ال�ق��رارات الإ�سرتاتيجية املتخذة خ���ل م�سار
التخطيط الإ� �س��رتات �ي �ج��ي؛ وع� ��ادة م��ا حت��دد
اخلطط الت�سغيلية امل�ساريع اأو الأن�سطة ال�سنوية
وامليزانية ال�زمة لتنفيذها.
وميكن القول اإن اخلطط الت�سغيلية ترتجم
اخلطة الإ�سرتاتيجية اإىل عمل فعلي؛ حيث
ّ
يتعني اإط ���ق ع��دد م��ن اخل�ط��ط الت�سغيل ّية
على نحو متتابع لتحقيق الأه��داف والغايات
الإ��س��رتات�ي�ج�ي��ة .وت�ب�ق��ى عمليتا التخطيط
ال�سرتاتيجي والت�سغيلي وثيقتي الرت�ب��اط،
فمن دون تخطيط ت�سغيلي ل ميكن للتخطيط
ال�سرتاتيجي اأن ينتج عم� نظاميا ،كما اأن
من �ساأن التخطيط الت�سغيلي الذي ل ي�ستند
اإىل تخطيط ا�سرتاتيجي اأن يجعل املوؤ�س�سة
مقت�سرة على الإدارة اليومية دون توجه
م�ستقبلي بعيد املدى.

التخطيط االستراتيجي

لتحقيق هذه الأولويات.
كما عرف جون براي�سون يف كتابه التخطيط
ال�سرتاتيجي للموؤ�س�سات العامة وغري الربحية
باأن «التخطيط ال�سرتاتيجي هو اجلهد املنظم
من اجل �سياغة قرارات وت�سرفات اأ�سا�سية
ت�سكل دلي� وت�سع اإط��ارا ملا ينبغي اأن تكون
عليه املوؤ�س�سة ،وما تفعله وملاذا تفعله «.
وم��ن خ���ل م��ا �سبق يت�سح اأن التخطيط
ال�سرتاتيجي عملية نظامية لتحديد كيفية
انتقال املوؤ�س�سة من الو�سع الراهن اإىل الو�سع
املرغوب ،فالتخطيط ال�سرتاتيجي وفقا لذلك
عملية اتخاذ ق��رارات ت�ستند بالأ�سا�س على
جمموعة من الت�ساوؤلت وهي:
اأين نحن ؟
اأين نرغب اأن نكون ؟
كيف ن�سل اإىل هناك ؟
كيف نقي�س مدى تقدمنا ؟

جتاه تلك الأمور ،وي�ساعد على ممار�سة
اأق�سى درجات التوجيه يف كافة املناطق
التي تخ�سع ل�سيطرة املوؤ�س�سة.
•ت���س��ري��ع ا��س�ت�ج��اب��ة امل�وؤ��س���س��ة وحت�سني
الأداء ،فاملوؤ�س�سة التي تتعامل بالتخطيط
ال� �س��رتات �ي �ج��ي جت ��د ال �� �س �ج��اع��ة على
ك�سف ق�ساياها الرئي�سية ومواجهتها
وال�ستجابة بحكمة للطلبات وال�سغوط
الداخلية واخلارجية والتعامل بكفاءة مع
الظروف املتغرية ب�سرعة.
•تعزيز العمل اجلماعي واكت�ساب اخلربة
ب��ني كافة اأف ��راد املوؤ�س�سة ،ويعمل على
غر�س ثقافة التح�سني امل�ستمر على جميع
امل�ستويات.
•ي�سجع على ال�سعي نحو حتقيق التغيري،
ب��دل من جم��رد اتخاذ جانب رد الفعل
على املواقف واملتغريات اخلارجية.

•ي�ساعد التخطيط على حتقيق ال�ستثمار
الأف�سل للموارد املادية والب�سرية مما
يوؤدي اإىل القت�ساد يف الوقت والتكاليف.

مراحل التخطيط االستراتيجي:

مير التخطيط ال�سرتاتيجي بعدة مراحل تاأتي
يف مقدمتها مرحلة اإعداد اخلطة الإ�سرتاتيجية
واملرحلة الثانية تتعلق بتنفيذ اخلطة الإ�سرتاتيجية
اأما املرحلة الأخرية فتتعلق بتقييم تنفيذ اخلطة
وفيما يلي ا�ستعرا�س ًا خمت�سر ًا للمراحل الث�ث:
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أوال :مرحلة إعداد الخطة اإلستراتيجية-:
ً
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اإن اإعداد اخلطة الإ�سرتاتيجية لي�س عم ً� �سه ً�
ميكن القيام به يف اأي وقت وحتت اأي ظروف ،بل
هو عمل ذهني يتطلب بذل جهود كبرية من اجلهة
امل�سئولة عن و�سع اخلطة ،والإملام بجوانب عديدة
عن املوؤ�س�سة ،وتوفري الإمكانات املادية والب�سرية
ال�زمة لو�سع اخلطة ،حيث اإن مراعاة الدقة يف
حتديد جوانب اخلطة واإتباع الأ�ساليب العلمية
يف اإع��داد اخلطة وال�ستفادة قدر الإمكان مما
هو متوافر لدى املخطط من املعلومات والبيانات
والو�سائل والإمكانات املادية والب�سرية ،م�ساألة
حيوية للو�سول اإىل درج��ة عالية م��ن الكفاءة
والفاعلية يف جميع املراحل التي متر بها اخلطة
وت�ستمل هذه املرحلة على اخلطوات التالية-:
•حتليل وتقييم البيئة الداخلية واخلارجية:
وه��ي عملية منظمة ت�ستند اإىل حتليل مكونات
البيئة ال��داخ�ل�ي��ة واخل��ارج �ي��ة وحت��دي��د الو�سع
ال��راه��ن للموؤ�س�سة بهدف حتديد نقاط القوة
وال�سعف يف بيئتها الداخلية وحتليل اأ�سبابها ،وكذا
حتديد الفر�س والتهديدات يف بيئتها اخلارجية
(حتليل  ،)SWOTوذل��ك لتحديد اأف�سل
ال�سبل يف ال�ستجابة للتغريات البيئية والتي ت�سمح
بتقوية وتعزيز نقاط القوة وا�ستغ�ل الفر�س
املتاحة وجتنب التهديدات املحتملة ،والعمل على
التخل�س من نقاط ال�سعف اأو تقليل اأثارها اإىل
اأدنى حد ممكن ،ويتم جمع البيانات واملعلومات
عن البيئة الداخلية واخلارجية من خ�ل عدة
و�سائل مثل :ال�ستبيان ،واملقابلة ال�سخ�سية،
وجمموعة التفكري ،والفح�س امل�ستندي.
•�سياغة الروؤية والر�سالة والقيم:
يقت�سي م�سار التخطيط ال�سرتاتيجي بلورة فهم
م�سرتك ل�سبب وجود املوؤ�س�سة وروؤيتها امل�ستقبلية
ويف اإط��ار كل من ال��روؤي��ة والر�سالة يتم حتديد
القيم وفيما يلي اإي�ساح لهذه املفاهيم الث�ثة:
ال��روؤي��ة :هي حلم قابل للتحقق ،وتعطي �سورة
واقعية ع��ن احل��ال��ة امل�ستقبلية امل��رغ��وب��ة والتي
ت�سعى املوؤ�س�سة اإىل حتقيقها من خ���ل تنفيذ
خطتها الإ�سرتاتيجية؛ وتوفر ال��روؤي��ة الإر��س��اد
ب�ساأن الأ�سا�س الذي يجب املحافظة عليه ،وت�سور
امل�ستقبل الذي ينبغي حث اخلطى جتاهه ،وحتث
على اإح��داث تغيريات جوهرية مطلوبة يف ثقافة
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املوؤ�س�سة ويف من��اذج ال�سلوك الأ�سا�سية ،وتبنى
حالة من التفاعل اليجابي بني جميع العاملني يف
املوؤ�س�سة.
الر�سالة (املهمة) :بيان ي�سف املوؤ�س�سة والأهداف
التي اأن�سئت من اجلها وجمال ن�ساطها والأطراف
التي ت�ستفيد م��ن عملها؛ وتعد الر�سالة ج��ز ًء
حيوي ًا من مكونات هوية املوؤ�س�سة ،ومتثل الأ�سا�س
املنطقي لوجودها وتعطي اإح�سا�س ًا والتزام ًا واعي ًا
باأهدافها ،ويعترب بيان الر�سالة اأداة مهمة جدا
لتوجيه وتخطيط وتنفيذ جهود املوؤ�س�سة.
القيم :هي الثوابت والقناعات واملبادئ التوجيهية
التي حتكم عمل املوؤ�س�سة ،وتت�سمن جمموعة من
القيم املوؤ�س�سية التي حتدد اإطار العمل وجمموعة
من القيم الفردية التي حتكم ت�سرفات العاملني
يف املوؤ�س�سة؛ وتعترب القيم الأ�سا�س يف اأي ثقافة
تنظيمية ،وج��وه��ر فل�سفة امل�وؤ��س���س��ة لتحقيق
النجاح ،وتعطي القيم �سعور ًا بالتوجهات امل�سرتكة
لكل العاملني وتعد موؤ�سرات لت�سرفاتهم اليومية،
ومن تلك القيم :ال�ستق�لية ،النزاهة ،املوثوقية.
•حتديد امل�سائل (الق�سايا)الإ�سرتاتيجية:
يعترب حتديد الق�سايا الإ�سرتاتيجية م��ن اأه��م
اخل �ط��وات يف عملية التخطيط ال�سرتاتيجي،
فبعد النتهاء من تقييم الو�سع احلايل من خ�ل
حتليل وتقييم البيئة الداخلية واخلارجية وحتديد
الو�سع املرغوب الو�سول اإليه م�ستقب ً� من خ�ل
الروؤية والر�سالة والقيم ،يتم حتديد (الفجوات)
والتي متثل الفرق بني الو�سعني احلايل واملرغوب،
وبعد ذلك يتم جتميع الفجوات املت�سابهة يف عدة
جمموعات لتحديد عدد من الق�سايا الإ�سرتاتيجية
ال�ت��ي ت�وؤث��ر ب�سكل مبا�سر على اجن��از املوؤ�س�سة
ملهمتها ،وينبغي التعبري عن الق�سايا الإ�سرتاجتية
حتد ميكن للموؤ�س�سة اأن تعمل ً
�سيئ جتاهه
على اأنها ٍ
وغالبا ما يكون لها اأكر من حل.
•حتديد الأهداف الإ�سرتاتيجية والفرعية:
ت�ُعد الأه��داف ال�سرتاتيجية والفرعية املكونات
الرئي�سية لأي خطة اإ�سرتاتيجية ،فهي ُتع ِّرف
اإ�سرتاتيجية املوؤ�س�سة على نحو تف�سيلي ،ويتم
�سياغة الأهداف بالرجوع مبا�سرة اإىل الق�سايا
الإ�سرتاتيجية التي مت حتديدها خ�ل اخلطوة
ال�سابقة م��ن التخطيط الإ��س��رتات�ي�ج��ي؛ ومتثل
الأه� ��داف ال�سرتاتيجية “غايات م�سغ�رة”

تت�سافر لتمك�ن من اإجناز الغاية النهائية الواردة
يف بيان الر�سالة (املهمة) وتف�سي اإىل حتقيق
روؤي��ة املوؤ�س�سة؛ وتكون الأه��داف ال�سرتاتيجية
مت�سلة ب�سكل مبا�سر بالروؤية واملهمة وت�سف
جمالت تغيري التوجه الذي �سيكون له اأثر على
القيمة التي حتققها املوؤ�س�سة.
اأما الأه��داف الفرعية فهي نتيجة دقيقة وقابلة
للقيا�س ت�ساعد على حتقيق الهدف ال�سرتاتيجي،
والأه��داف الفرعية املندرجة يف نطاق كل هدف
ا�سرتاتيجي ت�سف ال�سبل املعتمدة للو�سول اإىل
حتقيقه ،ويتم �سياغة الأه ��داف الفرعية من
خ�ل الفجوات التي �سبق جتميعها يف الق�سايا
الإ�سرتاتيجية واأ�سباب تلك الفجوات بحيث يوؤدي
الهدف الفرعي اإىل �سد تلك الفجوات ومعاجلة
اأ�سبابها.
•اإعداد موؤ�سرات الأداء:
تعد موؤ�سرات الأداء اإحدى تقنيات قيا�س جناح
اأداء املوؤ�س�سة ،ومن خ�لها يتم التعرف على قدرة
املوؤ�س�سة على حتقيق اأهدافها املحددة من خ�ل
اإ�سرتاتيجيتها ،ويف نطاق اخلطة الإ�سرتاتيجية
يتم ربط املوؤ�سرات بالأهداف الفرعية مبا ي�ساعد
على تقدير مدى النجاح يف حتقيق تلك الأهداف،
وبالتايل تقدير مدى النجاح يف حتقيق الأهداف
الإ��س��رتات�ي�ج�ي��ة ،وت�ت�ك��ون م �وؤ� �س��رات الأداء من
جمموعة من القيم التي تقي�س مدى النجاح يف
حتقيق الأهداف ،وتوجد عدة اأنواع من املوؤ�سرات
م�ث��ل م �وؤ� �س��رات ال �ك �ف��اءة وم �وؤ� �س��رات الفعالية
وموؤ�سرات اجناز العمل وموؤ�سرات اجلودة.
ثانيا :مرحلة تنفيذ الخطة اإلستراتيجية:
ً

تت�سمن هذه املرحلة و�سع الأهداف ق�سرية الأجل
ور�سم ال�سيا�سات وتخ�سي�س امل��وارد الب�سرية
واملادية وتوزيعها بني بدائل الإنفاق ،كما تتطلب
تهيئة املوؤ�س�سة من الداخل مبا قد يتطلبه ذلك من
تعديل الهيكل التنظيمي واإعادة توزيع ال�سلطات
وامل���س�ئ��ول�ي��ات وو� �س��ع الأن���س�ط��ة واهتماماتها،
وحت��دي��د خ�سائ�س ال �ق��وى العاملة وتدريبها
وتنميتها مبا ي�ساعد على تنفيذ ال�سرتاتيجيات
ويتم ذلك من خ�ل عدة خطوات كما يلي-:
 -1الرتويج للخطة الإ�سرتاتيجية:
ي�ع��د ال��رتوي��ج عملية ت��وا��س��ل ب�غ��ر���س التوعية

التخطيط االستراتيجي

وت �ع��ري��ف خم �ت �ل��ف الأط � � ��راف ذات ال �ع���ق��ة
الداخلية واخلارجية مبكونات واأه��داف اخلطة
الإ�سرتاتيجية وب� ��الأدوار امللقاة على عاتق كل
منهم ،وت�ه��دف ه��ذه العملية اإىل �سمان تبني
ال�ع��ام�ل��ني ب��امل�وؤ��س���س��ة للخطة الإ��س��رتات�ي�ج�ي��ة
وم�ساركتهم الفاعلة يف تنفيذها؛ واحل�سول على
دعم الأطراف اخلارجية ذات الع�قة ،ويتطلب
ذلك حتديد الطرق والو�سائل امل�ئمة لإي�سال
اخلطة مبا يحقق اأق�سى فائدة واقل تكلفة ومن
تلك الو�سائل طباعة اخلطة بت�سميم ج��ذاب،
وو�سع اخلطة على من��وذج الكرتوين ،واملقالت
ال�سحفية ح��ول اخل�ط��ة ،والن�سرات الداخلية

ولوحات الإع�نات وعر�س اخلطة يف املنتديات.
 -2اإعداد خطة ت�سغيلية:
اإن اإع � ��داد خ�ط��ة ت�سغيلية ب �ن��اء ع�ل��ى اخلطة
الإ�سرتاتيجية خطوة مهمة ل�سمان تنفيذ اخلطة
الإ�سرتاتيجية على نحو من�سق وفعال؛ ويف هذا
ال�سياق يجب حتويل اخلطة الإ�سرتاتيجية اإىل
خطط ت�سغيلية �سنوية مدعومة مبيزانية؛ وت�سمل
اخلطة الت�سغيلية امل�ساريع والأن�سطة واجلداول
الزمنية وامل��وارد املطلوبة وامليزانية التقديرية
وم�سادر التمويل وامل�خ��رج��ات وامل�سوؤولية عن
التنفيذ واملخاطر املحتملة.
وحتى يتم تخ�سي�س امل��وارد الب�سرية واملالية

ب�سكل ف �ع��ال ل�ل�م�ج��الت املختلفة ي�ت��م اإع ��داد
خطط ت�سغيلية موحدة تت�سمن م�ساريع اخلطة
الإ�سرتاتيجية املخطط تنفيذها خ���ل ال�سنة
بالإ�سافة اإىل امل�سائل الت�سغيلية املرتبطة بالعمل
اليومي للموؤ�س�سة.
 -3اإدارة التغيري:
تتمثل اإدارة التغيري من وجهة النظر املوؤ�س�سية
يف العملية النظامية لإدارة التحول من الو�سع
ال��راه��ن اإىل ال��و��س��ع امل�ستقبلي امل �اأم��ول (اأي
ال��روؤي��ة)؛ ول�ه��ذا التغيري وج�ه��ان هما (التغيري
املوؤ�س�سي) و(التغيري الفردي).
فالتغيري املوؤ�س�سي يركز على املمار�سات الإداري َة
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العامة التي من �ساأنها اأن ت�ساعد املوؤ�س�سة على
فهم التغيري املوؤ�س�سي وقبوله وم�ساندته ،ويكون
حمور اهتمامه التوا�سل عرب م�ستويات املوؤ�س�سة
املختلفة والتدريب واإح��داث التغيري املنا�سب يف
الثقافة العامة ال�سائعة يف املوؤ�س�سة؛ وت�ُعد اإدارة
التغيري املوؤ�س�سي �سرورية بالن�سبة للموؤ�س�سة حتى
تكون قادرة على معاجلة امل�سائل امل�ستجدة على
الدوام يف بيئة متغرية.
اأما اإدارة التغيري الفردي فت�عنى ب�اإدارة التغيري
م��ن منظور امل��وظ�ف��ني؛ فيكون حم��ور تركيزها
الأدوات والتقنيات التي من �ساأنها اأن ت�ساعد
املوظفني على تبن�ي التغيري املوؤ�س�سي ودعمه.
وينبغي على املديرين التنفيذيني وامل�سرفني اأن
يوف�روا الدعم ال�زم مل�ساعدة الأفراد على فهم
ما ميكن اأن يحققه تنفيذ اخلطة الإ�سرتاتيجية
م��ن ف��وائ��د بالن�سبة اإل�ي�ه��م وك �ي��ف مي�ك��ن لهم
امل�ساهمة يف م�سار تنفيذها.
ول ميكن لأي موؤ�س�سة اأن تقوم ب��اإدارة التغيري
امل�وؤ��س���س��ي دون اإ�� �س ��راك امل��وظ �ف��ني ،ذل ��ك اأن
الأف� ��راد ه��م ال��ذي��ن ي�ن�ف��ذون الإ��س��رتات�ي�ج�ي��ات
يف نهاية امل�ط��اف ولي�ست التقنية ،وق��د يكون
للموظفني اأ�سباب ًا عديدة تدفعهم اإىل عدم تبني
التغيري املوؤ�س�سي ،مبا يحول دون تنفيذ اخلطة
الإ�سرتاتيجية ،مما يتطلب من املوؤ�س�سة اإعداد
ا�سرتاتيجيات التغيري الفردي وتنفيذها جنبا اإىل
جنب مع تلك املت�سلة بالتغيري املوؤ�س�سي.
ثــالــثــا :مــتــابــعــة الــخــطــة اإلستراتيجية
وتقييمها:
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م��ن ال �� �س��روري اأن ت�ق��ع متابعة تنفيذ اخلطة
الإ�سرتاتيجية طيلة عملية تنفيذها ،وتتمث�ل عملية
متابعة تنفيذ اخلطة الإ�سرتاتيجية يف م�سار
متوا�سل من تتبع خمتلف امل�ساريع والأن�سطة التي
يجري اإجنازها يف نطاق تنفيذ الإ�سرتاتيجية؛
كما تقت�سي التثبت من مدى احلاجة اإىل تعديل
اخلطة الأ�سلية يف �سوء تغريات هامة قد تطراأ
على بيئة املوؤ�س�سة.
وتتمث�ل فوائد متابعة تنفيذ اخلطة الإ�سرتاتيجية
باأنها ت�سمح مبتابعة م�ستوى التقدم يف تنفيذ
اخل�ط��ة ،وك��ذا ات�خ��اذ الإج � ��راءات ال��وق��ائ�ي��ة اأو
الإج��راءات الإ�س�حية يف الوقت املنا�سب كل�ما
جرت الأمور على نحو خمالف ملا ورد يف اخلطط،
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اأو يف �سوء التغيريات احلا�سلة يف بيئة املوؤ�س�سة.
ومن �ساأن تقييم م�سار اإعداد اخلطة الإ�سرتاتيجية
اأن ي�ساعد على تبني مدى حتقيق امل�سار املعتمد
من قبل املوؤ�س�سة يف اإعداد اخلطة الإ�سرتاتيجية
والنتائج املرجوة ومدى كفاءته؛ ويوف�ر هذا التقييم
رافدا ً
هاما جد ًا ي�ستفاد منه خ�ل دورة التخطيط
الإ�سرتاتيجي التالية وي�ساعد على اإر�ساء م�سار
للتخطيط الإ��س��رتات�ي�ج��ي وموا�سلته يف ف��رتات
منتظمة؛ كما اأن تقييم تنفيذ اخلطة الإ�سرتاتيجية
ي�ساعد املوؤ�س�سة على تقييم م�ستوى اأدائها مقارنة
مبوؤ�سرات قيا�س الأداء املحددة يف مرحلة اإعداد
اخلطة الإ�سرتاتيجية .فهو يوف�ر بيانات ت�ربز مدى
جن��اح املوؤ�س�سة يف تنفيذ خطتها الإ�سرتاتيجية
ومدى حتقيق م�ستوى التنمية والتطور ال��وارد يف
اخلطة .ومن �ساأن الدرو�س امل�ستخل�سة امل�سجلة
يف هذا املرحلة اأن ت�ساعد يف اأن�سطة التخطيط
والتنفيذ امل�ستقبلية.

عوامل النجاح الرئيسة في مجال
التخطيط االستراتيجي:

لي�ست م�ساألة التخطيط ال�سرتاتيجي جمرد
�سياغة وثيقة تبدو جيدة يف ظاهرها ،بقدر ما
هي ت�سور و�سع م�ستقبلي واإر�ساء اإ�سرتاتيجية
ترتجمه اإىل واق��ع ملمو�س .وبالتايل ف�اإن اإع��داد
خطة اإ�سرتاتيجية وتنفيذها ب�سكل ناجح مرتهنان
اإىل حد كبري بعدة عوامل من اأهمها:
•القيادة الإ�سرتاتيجية:
ل يعترب التخطيط ال�سرتاتيجي بدي ً� عن القيادة
الإ�سرتاتيجية ...حيث اأن التخطيط ال�سرتاتيجي
عبارة عن جمموعة من املفاهيم والإج ��راءات
والأدوات امل�سممة مل�ساعدة القادة والإداري��ني
على التفكري والت�سرف بطريقة اإ�سرتاتيجية.
بينما تتمث�ل القيادة الإ�سرتاتيجية يف القدرة
على التفكري وال�ف�ع��ل وال�ت�اأث��ري على الأط ��راف
ذات ال�ع���ق��ة مب��ا ينه�س مب�م��ار��س��ات �سليمة
والقدرة على قيادة التغيري للو�سول اإىل حتقيق
الأه ��داف املن�سودة باخلطة الإ�سرتاتيجية من
خ�ل التوظيف العلمي ال�سليم للموارد الب�سرية
والإمكانات املادية والفنية املتاحة للموؤ�س�سة.
•ب�ن��اء ثقافة التغيري والأداء املتميز لدى
العاملني باملوؤ�س�سة:

من اأه��م امل�سائل التي يجب اأن تدركها الإدارة
العليا باملوؤ�س�سات اأن العاملني ه��م العن�سر
الأ�سا�سي لتنفيذ اأي اإ�سرتاتيجية ،لذلك يجب
اإ��س��راك اجلميع يف تطوير وبناء ثقافة جديدة
تتبنى ال�ت�غ�ي��ري والأداء امل�ت�م�ي��ز وت �وؤم��ن بقيم
و�سلوكيات وتوجهات املوؤ�س�سة ،حتى يتجه اجلميع
طواعية وعن قناعة اإىل حتقيق اأهداف اخلطط
الإ�سرتاتيجية وبالتايل حتقيق اأهداف املوؤ�س�سة.
•التوا�سل الفعال مع الأطراف ذات الع�قة
واإ�سراكها:
يُعد اإ�سراك الأطراف ذات الع�قة على نطاق وا�سع
والتوا�سل معها من مقومات جن��اح اإع��داد اخلطة
الإ�سرتاتيجية وتنفيذها ،ف�خ���ل ف��رتة الإع ��داد
ينبغي على املوؤ�س�سة اأن تعرف ما تنتظره الأطراف
اخلارجية والداخلية ذات الع�قة منها؛ اأما خ�ل
فرتة التنفيذ ،فاملوؤ�س�سة حتتاج اإىل تدخ�ل الأطراف
الداخلية ذات الع�قة وم�ساركتها واإىل دعم الأطراف
اخلارجية ذات الع�قة .ومن �ساأن اإ�سراكها اأن يحقق
غايتني هامتني ،اأولهما ال�ستفادة من م�ساهمة هذه
الأطراف وثانيهما غر�س روح تبني اخلطة والتفاعل
معها ،وهو ما يي�سر عملية التنفيذ.

المراجع:
•مبادرة تنمية النتو�ساي  -دليل التخطيط
ال�سرتاتيجي ل�أجهزة العليا للرقابة املالية
واملحا�سبة
•ج��ون براي�سون  -التخطيط ال�سرتاتيجي
للموؤ�س�سات العامة وغري الربحية  -ترجمة
د /حممد عزت – مكتبة لبنان 2003م
•د /خالد حممد بني حمدان ،ووائل حممد
��س�ب�ح��ي  -الإ� �س��رتات �ي �ج �ي��ة وال�ت�خ�ط�ي��ط
ال�سرتاتيجي – دار الياروزي 2007م
•جمموعة مقالت وبحوث من النرتنت.

التخطيط االستراتيجي

ً
ﻟﻨﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ...
ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم
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أهمية تكنولوجيا المعلومات
لتطوير فعالية الرقابة المحاسبية
إن استخدام تكنولوجيا المعلومات في مختلف مناحي الحياة تمكننا
سواء على مستوى الفرد أو
من تحسين جوانب كثيرة من شؤون الحياة،
ً
على مستوى المجتمع ككل ،وفي مختلف مجاالت األعمال.
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اإن نظم املعلومات الناجحة الفعالة توؤدي خدمات جمة
للمجتمعات ،فهي ت�ساعد املوؤ�س�سات يف بناء الع�قات
الناجحة مع عم�ئها ،وبالتايل يتم احل�سول على
ح�سة جمزية يف �سوق املناف�سة ،وت�ساعد يف خمتلف
عمليات اتخاذ القرارات وحت�سني الإنتاجية وت�سجيع
املناف�سة العاملية ،وكذلك يعترب قطاع تكنولوجيا
املعلومات من القطاعات التي اأ�سبحت داعم ًا رئي�سي ًا
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ل�قت�ساد يف البلدان التي اأح�سنت ا�ستخدامها ب�سكل
فعال .كما ت�ساهم ب�سكل كبري يف تعزيز رقابة اجلهات
اخلا�سعة للرقابة.
لقد اأ�سبحت تكنولوجيا املعلومات من اأهم الو�سائل
ال�ت��ي ت�ستخدمها خمتلف اأن ��واع من�ساآت الأع�م��ال
الهادفة وغري الهادفة اإىل الربح يف عملياتها املختلفة
�سواء كان ذلك يف عمليات التخطيط والإ�سراف اأو

اإعداد/
عبداهلل على الك�شري
الإدارة العامة لتقنية املعلومات

التوثيق اأو ال�سوؤون الإداري��ة اأو املحا�سبية اأو غريها
من اأوج��ه الن�ساط ،ويف نف�س الوقت �سهدت عملية
املراجعة تطور ًا متزايد ًا �سمن مواكبة التطورات يف
تكنولوجيا املعلومات لدى تلك املن�ساآت وال�سركات،
ونتيجة لذلك ظهر م��ا ي�سمى ب(تدقيق الأنظمة
املحو�سبة اأو مراجعة احلا�سوب) ،و�سهد هذا املجال
تطورات م�ستمرة وازداد اهتمام مهنة املراجعة به،
حيث مت اإ�سدار املعايري املهنية التي تر�سد املراجعني
يف هذا املجال.
اأما بالن�سبة ل�ستخدام تكنولوجيا املعلومات يف عملية
املراجعة والذي يطلق عليه Audit Automation

قدرات نظم الكمبيوتر في
المراجعة :

فكان اأق��ل ت�ط��ور ًا اإل اأن الهتمام ب��ه ازداد خ�ل
العقدين ال�سابقني.
وب��داي��ة �سوف يتم تو�سيح بع�س املفاهيم كمدخل
للمو�سوع:

المقصود بتكنولوجيا المعلومات :

“عملية تطبيق اأي ن��وع م��ن الأن�ظ�م��ة احلا�سوبية
با�ستخدام تكنولوجيا املعلومات مل�ساعدة املراجع
يف التخطيط والرقابة وتوثيق اأعمال املراجعة “.
كما تعرف باأنها و�سائل اإلكرتونية لتجميع املعلومات
ومعاجلتها وتخزينها ون�سرها.

المراجعة باستخدام الحاسب
اإللكتروني :

يقوم املراجع مبراجعة الأنظمة الإلكرتونية بوا�سطة
برامج املراجعة الإلكرتونية وهذه الربامج م�سممة

لقد �ساحب التطور يف ا�ستخدامات الكمبيوتر
حدوث تغيريين هامني ت�سبب عنهما تعقيد عملية
جمع اأدلة الإثبات ،يتمثل الأول يف ت�سجيل البيانات
املحا�سبية على بطاقات مثقبة اأو ا�سطوانات اأو
اأ�سرطة ممغنطة ل ميكن قراءتها اإل بوا�سطة
اأج �ه��زة ال�ك�م�ب�ي��وت��ر ،اأم ��ا ال �ث��اين فينطوي على
الزيادة املطردة يف كمية البيانات ال�زم فح�سها
وتدقيقها .وعلى �سوء ه��ذه امل�ساكل يجب على
امل��راج��ع اأن يختار ب��ني ث���ث ب��دائ��ل جلمع اأدل��ة
املراجعة وهي:
 -1امل��راج �ع��ة ح��ول الكمبيوتر ح�ي��ث ي �ق��وم بعمل
اختباراته على عينة من امل�ستندات الأ�سلية واإعادة
ح�ساب قيمة بع�س عنا�سر ال�ق��وائ��م املالية حتت
املراجعة للتاأكد من �سحة اإثبات العمليات املالية
بالدفاتر املحا�سبية.
 -2تقييم اأ�ساليب الرقابة التي تت�سمنها برامج
الكمبيوتر التي ي�ستخدمها العميل اأو اجلهة اخلا�سعة
للرقابة يف معاجلة البيانات املحا�سبية.
 -3ا�ستخدام الكمبيوتر بعد النتهاء من تقييم نظام

أهمية تكنولوجيا المعلومات لتطوير فعالية الرقابة المحاسبية

لتنفيذ عملية املراجعة وق��د تكون عامة اأي ميكن الرقابة املحا�سبية يف قراءة واختيار ومعاجلة عينة من
ا�ستخدامها يف اأي عملية مراجعة ،اأو خا�سة ،اأي البيانات املخزنة ومعاجلة عينة من البيانات املخزنة
تكون معدة خ�سي�س ًا لعملية مراجعة معينة .وتقوم بلغة الآلة على �سج�ت الكمبيوتر ومراجعة النتائج.
هذه الربامج بعدة مهام تنفيذ ًا لعملية املراجعة منها
ما يلي :
أهداف التدقيق بواسطة تكنولوجيا
 -1اختيار عينات اإح�سائية من العمليات املختلفة
المعلومات
واخ �ت �ب��ار م��دى �سحتها م��ن ال�ق�ي��ود الأول��ي��ة حتى  -1تو�سيع دور املراجع يف الإط�ع على تنوع اأعمال
الرت�سيد والتبويب النهائي.
املوؤ�س�سة وحجمها والدقة الواجب توفرها يف عملياتها
 -2اختبار مدى الثبات يف تطبيق املبادئ والطرق وتقليل الوقت ال�زم لذلك.
املحا�سبية مع رقابة الإجراءات والقيود وفقا للقانون -2 .تعزيز مكانة املراجع يف املوؤ�س�سة ونطاق عمله.
 -3اختبار العمليات احل�سابية املختلفة والتاأكد من  -3زيادة معارف املراجع التقنية ومهاراته.
ال�س�حيات املمنوحة.
 -4التدقيق الداخلي والآين لت�يف الغ�س والتزوير
 -4عمل ج��داول اأع�م��ار ال��دي��ون للمدينني وتقدير
اأول باأول.
خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها.
 -5دع��م الع�قة ب��ني التدقيق ال��داخ�ل��ي ومفو�س
 -5اختيار عينة من املدينني وجتهيز امل�سادقات
املراقبة.
املراد اإر�سالها اإليهم مع بيان نوع امل�سادفة (موجبة
اأو �سالبة).
 -6عمل املقارنات وا�ستخراج الن�سب املحا�سبية أثر تكنولوجيا المعلومات على
األنظمة المحاسبية وعلى أنظمة
للتنبوؤات املختلفة.

الرقابة الداخلية :

تطورت تكنولوجيا املعلومات بدرجة كبرية خ�ل
الع�سرين عام ًا املا�سية ،كما زاد عدد املنظمات التي
تعتمد بدرجة كبرية على اأنظمة احلا�سب الآيل يف
الت�سغيل الإلكرتوين لبياناتها ،وعند بدء ا�ستخدام
احلا�سبات الآلية لت�سغيل البيانات املحا�سبية كان
عدد املنظمات التي ت�ستخدم تلك احلا�سبات �سئي ً�
وك��ان اأغ�ل��ب احلا�سبات تتميز بكرب احلجم وك��ان
يوجد باأغلب تلك املنظمات اإدارة يطلق عليها «اإدارة
احلا�سب الآيل” يقوم العاملون بها بتجميع البيانات
امل���ئ�م��ة ب���س��ورة ي��دوي��ة م��ن الأق���س��ام الأخ ��رى ثم
يقومون بتحويلها اإىل �سورة اأخرى تكون مفهومة من
قبل احلا�سب الآيل.
ومتثلت التطورات التي حدثت يف تكنولوجيا املعلومات
فيما يلي :
 -1زي��ادة كبرية يف ق��درة احلا�سبات الآل �ي��ة على
ت�سغيل وحفظ البيانات و�سرعة املعاجلة للبيانات.
 -2ال�ت��و��س��ع يف ��س�ب�ك��ات ال�ك�م�ب�ي��وت��ر مم��ا ي�سمح
ب��الت���س��ال املبا�سر ب��ني اأج �ه��زة احل��ا��س��ب بع�سها
ببع�س ،وي�سمح بتبادل املدخ�ت واملخرجات خ�ل
تلك ال�سبكة والقدرات على الإت�سال بالأنظمة من
خارج املوؤ�س�سات وحتى عرب املوباي�ت.
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إلكترونيا :
طرق اختيار العمليات
ً

مقــــــــــــاالت

تهدف طريقة اختبار العمليات اإلكرتوني ًا اإىل اختبار
مدى �سحة برامج العميل اأو اجلهة اخلا�سعة للرقابة
وحتديد قدرتها على اكت�ساف الأخطاء والتمييز بني
العمليات ال�سحيحة وغ��ري ال�سحيحة .ويتم ذلك
ب �اأن يقوم املدقق ب�اإع��داد ع��دد معني من العمليات
الإختبارية ،م�سابهة لعمليات فعلية للعميل اأو اجلهة،
ثم يقوم بت�سغيلها م�ستخدم ًا برامج العميل اأو اجلهة
واأجهزته الإلكرتونية.
 .1طريقة برامج الرقابة :
ت�ستخدم كو�سيلة مكملة اأو بديلة لطريقة اختبار
ً
إلكرتونيا ويتم ذلك عن طريق قيام املراجع
العمليات ا
با�ستخدام برامج خا�سة م�سابهة لربامج العميل اأو
اجلهة يطلق عليها ا�سم "برامج الرقابة" لإعادة ت�سغيل
العمليات الفعلية اجل��اري��ة للم�سروع حتت املراجعة،
ثم يقوم مبراجعة ،ثم يقوم مبقارنة خمرجات برامج
الرقابة مبخرجات برامج العميل اأو اجلهة.
 .2طريقة برامج املراجعة العامة :
هي عبارة عن برامج قادرة على اأداء بع�س اإجراءات
املراجعة وذلك عن طريق ت�سمينها جمموعة معينة
من الأوامر التي توجه اجلهاز الإلكرتوين لأداء بع�س
العمليات التي تتطلبها هذه الإجراءات.

أثر العوامل الثقافية والرقابية
والمنافسة على توظيف تكنولوجيا
المعلومات:

"اإن املناف�سة هي اأح��د العنا�سر الأ�سا�سية املوؤثرة
على ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات وبالتايل هي من
املتغريات الأ�سا�سية التي يجب اأن توؤخذ بعني العتبار
عند درا��س��ة م��دى تطبيق تكنولوجيا املعلومات يف
جميع الأن�سطة".
اإن هناك حاجة قوية ل�ستخدام تكنولوجيا املعلومات
يف عملية املراجعة اأي اأنها ت�سهل عملية املراجعة
وتخف�س التكلفة ال�زمة لإجرائها ،كما اأن ا�ستخدام
تكنولوجيا املعلومات ت�ساعد املن�ساآت ال�سغرية على
التطور والنمو.

كفاءة وفعالية عملية المراجعة :
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اإن عملية املراجعة تتكون من وظيفيتني اأ�سا�سيتني
تتعلقان باأدلة املراجعة ،الوظيفة الأوىل تتعلق بجمع
الأدل��ة ،واأم��ا الثانية فتتعلق بت�سميم الأدل��ة التي مت
جمعها ،وقد اأ�ساف البع�س وظيفة اأخ��رى اأ�سا�سية
وهي اإعداد التقرير ،بل اعترب البع�س اإعداد التقرير
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اأهم وظيفة من وظائف املراجعة وقد ركزت معايري
املراجعة الدولية على اأهمية جمع الأدل��ة الكافية
وامل�ئمة وذات امل�سداقية حتى يتمكن املراجع من
تكوين راأي منا�سب عن مدى عدالة البيانات املالية.
وملا كانت املوارد املتاحة للمراجع حمدودة يف جميع
الأحوال ،فاإن املراجع مكلف بتوجيه املوارد املحدودة
توجيه ًا اأف�سل جلمع الأدل��ة التي متكنه من اخلروج
بالنتيجة املنا�سبة.
وبالرغم من اأن معايري املراجعة الدولية و�سعت
بع�س الإر� �س��ادات ل ُتعني امل��راج��ع على تقدير مدى
كفاية وم�ءمة وم�سداقية الأدلة اإل اأن احلكم املهني
للمراجع يعترب بالغ الأهمية يف هذا املجال.
اإن ما يعطيه املراجع من وزن ن�سبي للدليل من حيث
مدى م�ءمته وكفايته وبني مدى اإمكانية العتماد
على منهجية جديدة يف املراجعة والتو�سع يف اإدخال
تكنولوجيا املعلومات يف عملية املراجعة ،اأي اأنه اإذا
مت اإعطاء وزن ن�سبي مقداره �سفر لدليل مراجعة
معني من خا�سية الكفاية وامل�ءمة ،فاإن هذا يعني
اإن املنهجية اجلديدة والتقنية اجلديدة امل�ستخدمة
يف عملية جمع الأدلة وتقييمها لن توؤدي اإىل حت�سني
كفاءة وفاعلية عملية املراجعة ،اإل اأن البع�س اعترب
ا�ستخدام التقنيات احلديثة يف عملية املراجعة والتي
من �سمنها ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات يوؤدي اإىل
التغلب على بع�س جوانب الق�سور الب�سري يف حالة
ممار�سة احلكم املهني ،وبالتايل فاإنه ميكن حت�سني
كفاءة وفعالية عملية املراجعة.
اإن ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات يف عملية املراجعة
يوؤدي اإىل تقليل الوقت املبذول يف العمليات الكتابية
وامل�ه�م��ات احل�سابية اخل��ا��س��ة ب �اأم��ور ك�ث��رية مثل:
خماطر املراجعة واأحجام عينات املراجعة ،وبالتايل
ي �وؤدي اإىل تقليل ال��وق��ت والتكاليف وحت�سني ج��ودة
عملية املراجعة ،وتوفري اأ�س�س اأف�سل ملمار�سة احلكم
املهني من قبل مراجعي احل�سابات .اإذ اأن املراجع
ميكن اأن ي�ستخدم برامج احلا�سوب التي ت�ستطيع
حماورة برامج العميل اأو اجلهات اخلا�سعة للرقابة،
وه��ذه العملية تفيد يف جم��ال �سرعة تنفيذ اأعمال
امل��راج�ع��ة ودق�ت�ه��ا ،ك��ذل��ك ف��اإن ا��س�ت�خ��دام امل��راج��ع
لربامج تخزين وا�سرتجاع املعلومات وبرامج املراجعة
التحليلية با�ستخدام احلا�سوب ميكن امل��راج��ع من
اإج��راء املقارنات والتحلي�ت بني الأرق ��ام الفعلية
واملخططة ،وق��د ي�ستخدم امل��راج��ع ب��رام��ج خا�سة
ت�ساعده يف عملية اإجراء الختبارات ويف عملية تكوين
راأيه الذي ي�ستخدم فيه درجة من احلكم املهني مما
ي�ساعد يف دعم عملية اتخاذ القرارات التي يقوم بها
مراجع احل�سابات وهذه الربامج يطلق عليها ما يعرف

باأنظمة اخل��رباء كما اأنها تدعم الرقابة امل�ساحبة
للعمل ،.ولذلك فاإن ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات يف
عملية املراجعة يعترب اإ�سافة نوعية لبد منها ت�ساف
اإىل مراجعة الأنظمة املحو�سبة وت�ساعد يف حت�سني
�سورة املراجعني واملهنة بالإ�سافة اإىل حت�سني كفاءة
وفاعلية عملية املراجعة فع ً�.

الحاجة إلى رقابة تقنية المعلومات:

اإن الإدارة التي تقوم بتوظيف اأنظمة تقنية املعلومات
لديها اأهداف وتوقعات ملا تنوي حتقيقه من وراء اإنفاق
اإ�ستثمارات باهظة على تلك التقنية .منها الرغبة يف
زي��ادة الربحية عن طريق تخفي�س التكاليف و زيادة
الفاعلية و حت�سني ال�ك�ف��اءة وزي ��ادة م�ع��دلت تقدمي
اخلدمات .ومقابل هذه الأه��داف ينبغي على مراقبي
تقنية املعلومات تقدمي تقاريرهم التي ت�وؤك��د ذل��ك.
وعادة ما تت�سمن اأهداف ومرامي الإدارة من الإ�ستفادة
من تلك التقنية لدعم عمليات الت�سغيل ما يلي:
•ال�سرية.
•التكاملية.
•اجلاهزية.
•العتمادية.
•الإلتزام باملتطلبات القانونية والتنظيمية.
وتدعيم ًا لتلك الأه��داف واملرامي تن�ساأ احلاجة اإىل
توفري تقنية املعلومات وال�سوابط الرقابية الداعمة
لها مل�ساعدة اجلهة على حتقيق اأهدافها من خ�ل
الإ�ستخدام املنا�سب ملواردها.

السرية:

تهتم ال�سرية باملحافظة على البيانات احل�سا�سة
وحمايتها من الإنك�ساف غري امل�سرح به ،ويجب اأن
يوؤخذ يف الإعتبار م�ستوى احل�سا�سية فهي التي حتدد
درجة الت�سديد يف ال�سوابط الرقابية التي حتول اأو
متنع الو�سول اإىل تلك املعلومات.وحتتاج الإدارة
اإىل التاأكد من قدرة اجلهة يف املحافظة على �سرية
املعلومات لأن اإنتهاك هذه ال�سرية ميكن اأن يلحق
� �س��رر ًا بليغ ًا ب�سمعة اجل�ه��ة اأم ��ام ك��اف��ة الأط ��راف
وخا�سة عندما تتعلق تلك البيانات مبعلومات ح�سا�سة
كذلك التاأكد من ال�س�حيات املمنوحة واأنها وفقا
للم�سوؤوليات والإجراءات.

اإلعتمادية:

ت�سري الإعتمادية اإىل “دقة واإكتمال و�سحة املعلومات
وف�ق� ًا لقواعد وت��وق�ع��ات اجلهة” وه��ذا ه��دف هام
للرقابة لأن احل�سول على تاأكيد بذلك يطمئن كل
من الإدارة وامل�ستخدمني اخلارجيني باأن املعلومات
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امل�ستخرجة م��ن اأنظمة معلومات اجلهة اإمن��ا هي اأحد اأهداف الرقابة الهامة التي يجب التحقق منها
معلومات ميكن الإعتماد عليها والوثوق بها لإتخاذ حتى ميكن اإيجاد تاأكيد ب�اأن النظام يعمل بطريقة
القرارات املتعلقة بالعمل.
متناغمة ويقوم باأداء وظائفه املو�سوعة كما هو متوقع
منه ووفقا للمتطلبات التي حتتاجها اجلهة.

الجاهزية:

تتعلق اجلاهزية مب��دى توافر البيانات كما ونوعا
عند اإحتياج العمليات الت�سغيلية لها عاج� اأم اآج�.
كما تهتم اجلاهزية اأي�س ًا بحماية املوارد ال�سرورية
والإمكانيات امل�ساحبة لها وبالنظر لطبيعة تخزين
البيانات الهامة يف اأنظمة احلا�سب الآيل التي تت�سف
مبخاطر مرتفعة فاإنه من املهم اأن تتاأكد اجلهة من
جاهزية البيانات التي حتتاج اإليها لإتخاذ القرارات
وذل��ك عند طلبها .وه��ذا يعني �سمني ًا التاأكد باأن
ل��دى اجلهة اإج ��راءات اإحتياطية مو�سوعة ل�سمان
اإ�ستمرارية العمل واإ��س�ت�ع��ادة البيانات يف الوقت
املنا�سب عند حدوث كارثة فقدان بيانات بحيث تكون
البيانات جاهزة مل�ستخدميها وقتما وحيثما يطلبوها.

الخالصــــــــــة:

اإن توجهات احلكومات نحو احلكومة الإلكرتونية
واأمتتة كافة الأعمال والإجراءات وكذلك تطور تقنية
احلا�سب الآيل فقد تزايد اإعتماد اجلهات احلكومية
على اأنظمة املعلومات التي ت�ستخدم اأجهزة احلا�سب
الآيل لأداء عملياتها الت�سغيلية وتقدمي خدماتها
ومعاجلة البيانات الهامة وحفظها واإ�سدار التقارير
ب�ساأنها ،كما ات�سع اأي�س ًا جمال اخرتاق اأنظمة تقنية
املعلومات والإت���س��الت وازدادت التهديدات التي
يتعني مواجهتها بفاعلية وكفاءة .وبالنتيجة تعترب
�سرية بيانات احلا�سب الآيل ومو�سوعيتها وجاهزيتها
ودرج��ة العتماد عليها وعلى الأجهزة التي يتم بها
معاجلة تلك البيانات وحفظها واإ� �س��دار التقارير
ب�ساأنها تعترب م��ن امل�خ��اوف الرئي�سية التي ينبغي
التكاملية:
ت�سري التكاملية اإىل م�ستوى تناغم اأحد الأنظمة اأو مراعاتها اأثناء الرقابة ،كما ويجب على مدققي تقنية
قدرة النظام اأو مكوناته على اأداء الوظائف املطلوبة املعلومات اإجراء تقييم فعال وكفوؤ لل�سوابط الرقابية
منه وفق �سروط معينة مو�سوعة .وتعترب التكاملية لأنظمة املعلومات ولعملياتها ذات الع�قة للتاأكد من

اأنها تعمل وفق ما هو خمطط لها.
اإن ا��س�ت�خ��دام تكنولوجيا امل�ع�ل��وم��ات يف جم��الت
املراجعة املختلفة ت�ساعد يف حت�سني كفاءة وفاعلية
عملية املراجعة بالرغم من وجود امل�ساكل التي تعيق
الإقدام على اتخاذ قرارات جادة من اأجل ا�ستغ�ل
تكنولوجيا امل�ع�ل��وم��ات ب�سكل ي � �وؤدي اإىل حت�سني
الكفاءة والفاعلية .اإن تطور تكنولوجيا املعلومات
يفر�س واج�ب��ات اأك��ر على الأج �ه��زة الرقابية من
اأج��ل تطوير خمرجات تلك الأج�ه��زة بفاعلية ودقة
و�سرعة اأك��ر وذل��ك باإعداد خطط مراجعة حديثة
واأدوات وبرامج حديثة تت�ءم مع التطور امل�ستمر
لتكنولوجيا املعلومات .وال�سوؤال املطروح ما هو دورنا
يف رفع كفاءة الدور الرقابي للجهاز املركزي للرقابة
واملحا�سبة يف املرحلة القادمة وكيف ميكن تطويره يف
ظل تطور تكنولوجيا املعلومات.

المراجع:

•تطور تكنولوجيا املعلومات واأنظمة الرقابة
الداخلية الباحث  :اإيليا عيلبوين  -الأكادميية
العربية املفتوحة يف الدمنارك.
•بحث حول اثر ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات على
فعالية الرقابة الداخلية منتدى ملوك الثق�افة.
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الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة

بين الواقع والمأمول

في العدد السابق تحدثنا من واقع للجهاز تضمن التجاوب والتفاعل مع
القانون رقم()39لسنة1992م عن الدور متطلباته ومخرجات عمله الرقابي.
المناط بالجهاز والمتمثل في ترسيخ وذلك بحكم اأن ولية اجلهاز اأو �سلطته القانونية
مجموعة من المبادئ األساسية في تقت�سر على القيام بالوظائف الرقابية الآتية:
واقــع الجهات واألنشطة الخاضعة
بحكم القانون لرقابته ،ومنها على
وظيفة الرقابة المالية .
وجـــه الــخــصــوص مــبــادئ االقــتــصــاد
والكفاءة والفعالية وسيادة القانون
•وظيفة رقابة تقييم الأداء ومتابعة تنفيذ
والــمــســاءلــة والــشــفــافــيــة والــنــزاهــة،
اخلطة.
وأكــدنــا على أن نجاح الجهاز في
•وظيفة الرقابة القانونية وتقييم الأو�ساع
تحقيق هــذا الــهــدف يتوقف على
القانونية والتنظيمية.
توفر الوعي بمتطلبات العمل الرقابي
وبأهميته في التحسين والتطوير
•اإع ��داد تقارير بنتائج ممار�سته لتلك
لألداء والنظم ووجود سلطة قانونية
الوظ � � ��ائف واإب���غ�ه��ا اأو ت�سديرها
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اإىل كل من ميلك �سلطة اتخاذ القرار
يب�سرهم فيها وي��ر��س��ده��م م�ث� ً� اإىل
م��واط��ن ال�ت�ب��ذي��ر والإ�� �س ��راف وج��وان��ب
ال �ق �� �س��ور وع� ��دم ال �ك �ف��اءة وال�ف�ع��ال�ي��ة
والن �� �س �ب��اط يف امل �م��ار� �س��ات والأداء
ويف النظم وغ��ريه��ا م��ن ح��الت الغ�س
والخ� �ت ���� ��س ،م���س�ف��وع��ة ب��ال�ت��و��س�ي��ات
باحللول واملقرتحات التي ت�ساعدهم على
اتخاذ القرارات املنا�سبة لرت�سيد الإنفاق
وما يكفل التح�سني والرتقاء مب�ستويات
الأداء والتفعيل لنظم امل�ساءلة العامة
باجتاه تر�سيخ املبادئ �سالفة الذكر يف
وحدات اخلدمة العامة امل�سمولة برقابة
اجلهاز وتوفري احلماية ل�أموال واملوارد
ال �ع��ام��ة واحل� ��د م��ن ال �ت �ج��اوز لأح �ك��ام
القوانني وغريها من النظ� � � � � � � ��م.
وعلى ذلك فاإن الوعي مبتطلبات العمل الرقابي
وباأهميته يف التح�سني والتطوير ل�أداء والنظم
ويف دعم امل�ساءلة ومكافحة الف�ساد يقت�سي
متكني اجلهاز من ممار�سة مهامه وحتقيق
اأهدافه مبناأى عن اأي اإعاقات اأو تدخ�ت اأو
تاأثريات من �ساأنها تقييد حريته يف التخطيط
والربجمة لعمله اأو الحتكار خلدماته اأو احلد
من رقابته اأو العرقلة والتاأثري على قدرته يف
تنفيذ العمل الرقابي بكفاءة وفعالية وحياد
�سوا ًء من خ�ل عدم التجاوب اأو التحكم يف
احتياجاته املالية والب�سرية واملادية اأو عدم
التفاعل اأو التفعيل ملخرجات عمله الرقابي
اأو م��ن خ���ل ع��دم حت�سني ق�ي��ادة واأع�ساء
اجل�ه��از م��ن اأي اإج���راءات واأف �ع��ال انتقامية
ب�سبب قيامهم بواجباتهم الرقابية اأو تركهم
عر�سه لعوامل ومفاعيل اخلوف املختلفة اأثناء

خدمتهم يف اجلهاز وبعد خروجهم منها.
وت�ل��ك اأم ��ور ل ت�ت�اأت��ى اإل م��ن خ���ل �سمان
تدابري واإج���راءات د�ستورية وقانونية توؤكد
اخت�سا�س اجل �ه��از ب��ال��رق��اب��ة على خمتلف
الأم��وال واملمتلكات العامة اإدارة وا�ستخدام ًا
وت�سرف ًا اأينما وج��دت ومهما كانت وت�سمن
يف نف�س الوقت للجهاز ال�ستق�لية مبفهومها
ال�سامل كونها ت�سكل جوهر العمل الرقابي وبها
تتحقق الثقة بحياده ،ومبو�سوعية وم�سداقية
نتائجه لدى �سلطات اتخاذ القرار يف الدولة
واملانحني واجلمهور ف�س ً� عن اأنها �ست�سع
حد ًا حلالت اللغط والخت�ف احلا�سل حول
م��دى ا�ستق�لية اجلهاز باعتبار اأن النظم
الد�ستورية ه��ي التي حتكم تبعية اأي جهاز
من الأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبية
ح�سب ما اأجمع عليه الفقه الرقابي.
وذل ��ك اإىل ج��ان��ب م�ن��ح اجل �ه��از �سلطة اأو
�س�حية اتخاذ اأو التوجيه باتخاذ اإجراءات
ت�ك�ف��ل ال �ت �ج��اوب وال �ت �ف��اع��ل م��ع متطلبات
وخمرجات عمله الرقابي.
اإن عدم وجود ن�سو�س اأو ن�س د�ستوري يوؤكد
على اأن اجلهاز هيئة رقابية عليا م�ستقلة رقابي ًا
ومالي ًا واإداري ًا وعلى اأنه خمت�س بالرقابة على
الأم��وال واملمتلكات العامة والك�سف عن اأي
عبث اأو عدوان عليها واأي�س ًا ما ي�سمن توفري
امل��وارد ال�زمة لقيامه بتلك الرقابة والوفاء
بالتزاماته وف�ق� ًا مل��ا ه��و مبني يف قانونه من
اخت�سا�سات و�س�حيات على الوجه الأمثل،
كل ذلك قد اأدى اإىل عدم احرتام قانونه منذ
بدء �سريانه بتاريخ 1992/4/3م وهو ما
و�سع اجلهاز يف معاناة وحالة دف��اع م�ستمر
عن ا�ستق�له واخت�سا�ساته و�س�حياته.

وندلل على ذل��ك ب�اأن اجلهة املخت�سة ومنذ
ال�سهور الأوىل لنفاد القانون رف�ست تعزيز
اجل�ه��از بالبدلت امل�ق��ررة يف القانون وهما
بدلني فقط مع اأنهما ل ي�ساويان �سيء يف ذلك
الوقت بالنظر اإىل البدلت املمنوحة ل�أجهزة
الرقابية الأخرى يف خمتلف دول العامل ،وظل
العاملون يف اجل�ه��از حم��روم��ني منها لأك��ر
من خم�سة اأ�سهر ول يتقا�سون �سوى ما كانوا
يتقا�سونه قبل ال��وح��دة ،ومل تفلح كل جهود
اجلهاز باإثناء تلك اجلهة عن موقفها واحرتام
القانون اإل بعد ح�سوله على اأمر رئا�سي اإليها
بالتنفيذ للبدلت وفق ًا للقانون.
ويف اإط� ��ار امل �ت �غ��ريات الق �ت �� �س��ادي��ة وال�ت��ي
منها التغري يف اأمن��اط امللكية اأو م��ا ي�سمى
اخل�سخ�سة مل ت�سمح الت�سريعات املتعلقة
بها ب �اأي دور رق��اب��ي للجهاز على اإج ��راءات
اخل�سخ�سة للوحدات القت�سادية التي مت
خ�سخ�ستها مع اأن اجلهاز خمت�س بالرقابة
على الت�سرفات ب��الأم��وال العامة وم��ن حقه
اإعمال رقابته يف اأي مرحلة من مراحلها غري
اأنه مل ميكن من ذلك.
ويف نطاق اجلهات اخلا�سعة بحكم القانون
لرقابة اجلهاز رف�ست العديد منها ال�سماح
ملمثلي اجلهاز مببا�سرة مهامهم الرقابية فيها
وذلك بالتعلل والتحجج بال�ستق�لية املمنوحة
لها يف قوانينها واأنها تخ�سع لرقابة واإ�سراف
جهات اأخ��رى مبقت�سى تلك القوانني اأو اأن
طبيعة عملها تقت�سي اإتباع اأ�ساليب اإداري��ة
وحما�سبية مغايرة عن التي يجري العمل بها
يف الدولة .
وللعلم اأن تلك الأمور قد اأحدثت اأثناء �سريان
ق��ان��ون اجل �ه��از يف ق��وان��ني ال�ك�ث��ري م��ن تلك
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اجلهات وبهدف التمل�س من رقابة اجلهاز.
ويف مواجهة هذا التحدي اأ�سطر اجلهاز للدفاع
عن رقابته حتى يت�سنى له الوفاء بالتزاماته
الد�ستورية والقانونية املتمثلة مبراجعة وتقييم
احل�سابات اخلتامية للموازنات العامة للدولة
وامل��وازن��ات امل�ستقلة وامللحقة وال�سناديق
املتخ�س�سة وتقدمي تقرير عن نتائج ذلك
اإىل جمل�س النواب يف مدة ل تتجاوز الت�سعة
اأ�سهر من تاريخ انتهاء ال�سنة املالية اإىل جانب
اإع��داد وعر�س بيان الرقابة ال�سنوي للجهاز
اأمام املجل�س عن املوؤ�سرات التي اأ�سفرت عنها
اأع�م��ال املراجعة والتقييم لتلك احل�سابات
وذل ��ك م��ع م��واف��اة املجل�س مب��ا يتطلبه من
بيانات وتقارير اأخرى.
وبهذا اخل�سو�س اأيدت وزارة ال�سوؤون القانونية
و� �س �وؤون جمل�س ال �ن��واب اجل �ه��از يف دف��اع��ه
وت�سديه ملحاولت النتقا�س من نطاق �سريان
رقابته واإ�سعاف قدرته على الوفاء بالتزاماته
وذلك بفتوى قانونية ت�سمنته مذكرة بفتوى
قانونية ت�سمنتها مذكرة الوزارة املرفوعة اإىل
دولة رئي�س جمل�س الوزراء برقم()44وتاريخ
2007/5/13م.
حيث اأك��دت مبدئي ًا على اأن حق اجلهاز يف
الرقابة على اأم��وال الدولة هو مبداأ د�ستوري
واج ��ب الح� ��رتام ،واأن ��ه لكي ي�ت�اأك��د جمل�س
النواب من �س�مة تنفيذ املوازنة وا�ستخدامها
يف الأوجه التي خ�س�ست لها اأوجب الد�ستور
ع��ر���س احل �� �س��اب اخل �ت��ام��ي ع �ل��ى جمل�س
النواب ...م�سحوب ًا بالتقرير ال�سنوي للجهاز
بنتائج مراجعة هذا احل�ساب واأي تقارير اأو
بيانات اأخ��رى يطلبها املجل�س من اجلهاز،
وعلى اأن هذا التقرير هو املعمول عليه عند
املناق�سة والتقييم مل�ستوى تنفيذ اخلطط
وال�سيا�سات العامة واتخاذ الإجراءات املطلوبة
حلماية املال العام من العبث و�سوء ال�ستخدام
باعتبار اأن اجلهاز هو الهيئة الرقابية العليا
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التي ت�سطلع مبهام م�ساندة ال�سلطات العليا
للدولة يف تنفيذها ملهامها يف جمال الرقابة
على املال العام.
وجتدر الإ�سارة اإىل اأن الد�ستور مل ين�س على
حق اجلهاز يف الرقابة على اأم��وال الدولة
كمبداأ د�ستوري واإمنا اعتربته الوزارة كذلك
ترتيب ًا على ما اأوجبته عليه املادة()19
من الد�ستور من التزامات ل�سالح جمل�س
ال �ن��واب ب���س�اأن احل���س��اب اخل�ت��ام��ي مل��وازن��ة
الدولة وغريه وذلك بالقول ن�س ًا (كما يجب
عر�س التقرير ال�سنوي للجهاز املخت�س
بالرقابة املحا�سبية وم�حظاته على جمل�س
النواب وللمجل�س اأن يطلب من هذا اجلهاز
اأي بيانات اأو تقارير اأخرى).
فندت الوزارة الحتجاج بال�ستق�لية بالقول
اأن من القواعد الإدارية امل�سلم بها اأن ا�ستق�ل
ال�سخ�س الع�ت�ب��اري ال�ع��ام مهما بلغ م��داه
فاإنه يظل ا�ستق� ًل ن�سبي ًا يقت�سر على اأدائه
ملهامه ووظائفه يف احلدود املر�سومة له قانون ًا
ليخ�سع يف النهاية لقدر من الرقابة املركزية
من قبل الأجهزة املخت�سة للتحقق من عدم
خ��روج��ه على القوانني وال�ل��وائ��ح وال �ق��رارات
املنظمة لن�ساطه والتزامه بالتنفيذ ال�سليم
لها يف اإطار ال�سيا�سة واخلطط العامة للدولة
املقررة مركزي ًا.
وفيما يتعلق بحجة اخل�سوع لرقابة واإ�سراف
جهة اأخ��رى غري اجلهاز ردت باأن امل�سرع يف
قانون اجلهاز قد قطع الطريق كلي ًا اأمام اأي
اجتهادات اأو ا�ستثناءات من �ساأنها اأن تقرر
اإعفاء هذه اجلهة اأو تلك من اخل�سوع لرقابة
اجلهاز اأي � ًا كانت اأ�سبابها وذل��ك بالن�س يف
الفقرة(اأ) من املادة ()32يف قانون اجلهاز
على اأنه (ل يجوز باأي حال من الأحوال اإعفاء
جهة خا�سعة للرقابة مبوجب هذا القانون من
اخل�سوع لرقابة اجلهاز ول يحول دون ممار�سة
اجلهاز لرقابته خ�سوع اجلهة لرقابة واإ�سراف

اأي �سلطة اأو جهة اأخرى غري اجلهاز).
ك �م��ا اأن �ه��ا ردت ع �ل��ى ال� �ت ��ذرع ب �ع��دم اإت �ب��اع
الأ�ساليب الإداري ��ة واملحا�سبية املعمول بها
يف ال��دول��ة بالتاأكيد على اأن اإت�ب��اع اأ�ساليب
اإداري ��ة وحما�سبية مغايرة ع��ن التي يجري
العمل بها يف اأج �ه��زة ال��دول��ة اأو ال��وح��دات
القت�سادية كنظام املحا�سبة احلكومية اأو
النظام املحا�سبي امل��وح��د لي�س يف ذل��ك اأي
تعار�س مع اأحكام قانون اجلهاز الذي تقت�سر
اأحكامه على تنظيم عملية الرقابة على املال
العام للتحقق من مدى التزام اجلهات بتنفيذ
القوانني واللوائح والأنظمة النافذة املنظمة
لن�ساط كل منها.
واأع �ت �ق��د ب� �اأن ه��ذه ال�ف�ت��وى تنطبق ع�ل��ى كل
حم ��اولت ال �ه��روب اأو التخل�س م��ن رق��اب��ة
اجلهاز �سوا ًء بالتمرت�س وراء ال�ستق�لية اأو
وراء اأي ذرائع وحجج اأخرى كالقول باأن هذه
اجلهة اأو تلك تراجع ح�ساباتها من قبل مراقب
ح�سابات يعني من قبل جهة الإ�سراف على هذه
اأو تلك اجلهة.
ك�م��ا اأن �ه��ا وب �اأم��ان��ة ت�ع��رب ع��ن اإن���س�ج��ام بني
اأق��وال ال��وزارة واأفعالها بالنظر اإىل اأنها قد
جاءت من�سجمة مع الت�سنيف الذي اعتمدته
الوزارة يف مو�سوعتها الت�سريعية وهو ت�سنيف
يقوم على قاعدة اأو مبداأ التدرج يف القواعد
القانونية حيث بداأ بالقوانني الأ�سا�سية وعلى
راأ�سها الد�ستور ثم بعد ذلك رتب هذه القوانني
بح�سب قربها اأو ع�قتها باملبادئ والأحكام
ال��واردة يف الد�ستور كالقانون امل��ايل وقانون
اجلهاز وغريها من القوانني املنظمة لقواعد
النظام العام يف الدولة التي ل يجوز اخلروج
عليها اأو العمل مبا يخالفها اأو ال�ستثناء من
اأحكامها اإل مبوجب ما ورد يف جمالها من
ا�ستثناءات.

تفرض االلتزامات الرقابية الدستورية واالقتصادية والمالية في عالقة
الهيئة العليا للرقابة -الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة  -بالسلطة
التشريعية  -مجلس النواب  -بالجمهورية اليمنية في ظل السياسات
الهيكلية ,وفق رؤية منهجية ومقاربة موضوعية ان تتضمن مخرجات
الجهاز اهم ما افضت اليه أعمال الرقابة كما أوكل المشرع الى الجهاز
بالنسبة للوحدات الخاضعة للرقابة الكشف عن المخالفات وأوجه القصور
ومستوى االداء وجودة العمل المنجز.

اإعــــــــــــــداد/
د.عبد ال�سمد امني عبد الوا�سع
املكتب الفني

وجت�سيد ًا لهذه املهمة الرقابية من وجهة نظر
البحث العلمي ،فان اأ�ساليب واليات ومنهجيات
ع�م��ل اجل �ه��از ت��رت�ك��ز ع�ل��ى نقطتي ال�سفافية
وامل���س��اءل��ة يف رق��اب��ة م�سروعية وج ��ودة اعمال
ال�سلطة التنفيذية والوحدات اخلا�سعة للرقابة
و�سفافيتها من ناحية ،واملطابقة مع اله��داف
امل��و� �س��وع��ة ع �ن��د اإع � ��داد ال���س�ي��ا��س��ات ال�ع��ام��ة
والقت�سادية الكلية (اإعادة �سياغة ال�سيا�سات)
وامل�ساءلة عنها لي�سبح برنامج احلكومة كمعيار
لتقييم اداءه��ا العام ناجعا يف التثبت من مدى
حتقيق اله ��داف م��ن ناحية اخ ��رى ،فتكري�س
ال�سفافية وامل �� �س��اءل��ة يك�سب اأع �م��ال اجل�ه��از

وخمرجاته مزيد ًا من اجلدوى والفاعلية لإبراز
ج��وان��ب الق�سور اأو التح�سن يف الداء العام
واإط�ع ممثلي ال�سعب (ال�سلطة الت�سريعية) على
مدى �س�مة ا�ستخدام الموال العامة واحلفاظ
عليها اىل جانب ت�سخي�س اأوج��ه الخ�ت���ل يف
املجالت حمل نظر الهيئة العليا للرقابة وال�سلطة
الت�سريعية ،يف �سوء نقطتي ال�سفافية وامل�ساءلة
كمكونني اأ�سا�سيني من مكونات احلكم الر�سيد،
حيث ت�س ّك�ن مع ًا اأ�سا�س ًا ينطلق منه عمل برامج
 .1برنامج المم املتحدة المن��ائ��ي» م�ب��ادرات مكافحة
ال� �س���ح وال���س�ي��ا��س��ات الهيكلية ،بخا�سة يف
الف�ساد» برنامج ادارة احلكم يف الدول العربيةwww. .
اجلزئية املتعلقة مبراجعة وتقييم الداء والرقابة pogar.org/.../transparency-and-
على النفاق ،نظر ًا للت�ساوؤلت العديدة التي تثريها ..accou
ق�سية الن�ف��اق ال�ع��ام ،بل واجل��دل الكبري فيما
يتعلق مبجالته واأه��داف��ه ،كالأنفاق على البنية
التحتية...وغريه م��ن اوج��ه ال�سرف يف اإط��ار
اإتباع مقاربة علمية ملواجهة حتديات الف�ساد التي
متثل تهديد ًا للتنمية القت�سادية والجتماعية ،بل
وللتنمية الب�سرية والأمن الإن�ساين مل�يني النا�س
يف املنطقة العربية واليمن منها ،ولأع��داد اأكرب
من الب�سر يف خمتلف اأرجاء العامل(.)1
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والمأمول
الواقع
التقاءبين
والمحاسبة
للرقابة
الشفافيةالمركزي
الجهاز
للرقابة والمحاسبة بالسلطة التشريعية في ظل السياسات الهيكلية
العليا
الهيئة
نقطتي
والمساءلة

الشفافية والمساءلة نقطتي إلتقاء
الهيئة العليا للرقابة والمحاسبة بالسلطة
التشريعية في ظل السياسات الهيكلية

25

مقــــــــــــاالت
26

متكام�ن ويعزز كل منهما الآخر ،وكذلك ع�قة
اوال :اهمية الموضوع:
ج�ه��از ال��رق��اب��ة واملحا�سبة املف�سلية مبكونات
تنبثق اهمية الإثارة لنقطتي ال�سفافية وامل�ساءلة ال�سلطة الت�سريعية ،وال�سيا�سات الهيكلية وميكن
يف ال�ع���ق��ات الرقابية م��ن م�ف��ردات ن�سق اجل��ودة تلخي�س املفاهيم امل�ستخدمة فيما ياأتي:
ال�ساملة امل�اأم��ول��ة يف املخرجات الرقابية لي�س يف
البيان الرقابي للجهاز ام��ام ال�سلطة الت�سريعية
 - 1نقطتا االلتقاء:
ف�ح���س��ب ،ب��ل ويف ت �ق��اري��ر احل���س��اب��ات اخل�ت��ام�ي��ة،
وال�ت�ق��اري��ر ال��دوري��ة املنتظمة ع��ن النتائج العامة تكمن نقطتي التقاء ال�سفافية وامل�ساءلة جوهريا
للرقابة ،واأي��ة تقارير اأو بيانات تطلبها منه اأيا من يف ع�قة الهيئة العليا للرقابة و(الهيئة الت�سريعية)
مكونات ال�سلطة الت�سريعية او تقارير يرى اأهميتها يف د�ستوريا وقانونيا يف طبيعة الع�قة التبادلية نف�سها
املجالت املختلفة ،لت�سبحا مبثابة عن�سرا اأ�سا�س يف بني ال�سفافية وامل�ساءلة ،من حيث ان ال�سفافية توفر
قاطرة ال�س�ح الهيكلي ،ومرتكز يف حتديث النظام معلومات ادق تدعم القدرة على م�ساءلة ال�سلطة
الرقابي وتطويره ،يف مواجهة �سلبيات عديدة ،لعل التنفيذية و�سانعي ال�سيا�سات عن مدى م�سداقية
اأبرزها الف�ساد الإداري واملايل ،فمحا�سبة املق�سرين ال�سيا�سات العامة وال�سيا�سات القت�سادية الكلية
مبفاع�تها الي�ج��اب�ي��ة نحو امل �ج �ه��ودات الرقابية املنتهجة ،فامل�ساءلة تتطلب وجود حرية معلومات
للجهاز وللهيئة الت�سريعية كما حتد من ا�ست�سراء �سفافة واأ�سحاب �ساأن قادرين على تنظيم اأنف�سهم
الف�ساد ،فاإنها تعزز فر�س امل�ساءلة ال�سعبية التي تعد و�سيادة القانون ك�سلطة عليا يف البلد ،وعمليا
من اأجنع اأنواع امل�ساءلت ،فتفعيل امل�ساءلة ال�سعبية فان �سفافية تقارير اجلهاز ،ت�ساعد فرق وجلان
مبفاع�ته( )2ايجابا و�سلبا نحو جممل العملية العمل املختلفة ملكونات ال�سلطة الت�سريعية على
الرقابية والتقييمية �سينعك�س ايجابا يف حت�سني اأداء حتليل ال�سيا�سات العامة وال�سيا�سات القت�سادية
القطاع العام ،وجتاوز الق�سور يف األأداء املوؤ�س�سي ،ليكون حم�سلة ذل��ك متابعة نتائج الداء الكلي
الناجم عن الفتقار لل�سفافية ،ب�سبب الكيفية التي ل�قت�ساد على ن�ط��اق اأو� �س��ع ،وب��ال��س�ت�ن��اد اإىل
يتم مبوجبها اختيار القيادات الإدارية كاعتماد مبداأ معلومات اأدق ،لتزيد من كفاءة امل�ساءلة ،فالنفتاح
الولءات احلزبية بدل الكفاءة والبتكار ،وهو ما ينذر والو�سوح فيما يتعلق باملنهج الرقابي وامل�حظات،
بناقو�س خطر على او�ساع القطاع العام ،الذي يحتاج والتو�سيات التي يوردها اجلهاز عرب خمرجاته
ل�ستعادة التعايف اقت�ساديا واإداريا اي�سا اىل الكثري لت�ستفيد منها اجل�ه��ات اخلا�سعة للرقابة ،من
من اجلهد ،واختيار قيادات اإدارية متمكنة ونزيهة� .ساأنها الإ�سهام اي�سا يف عمل حما�سر مناق�سة
عميقة وم���س�ت�ن��رية -ب� �اأدل ��ة الث �ب��ات ال�ك��اف�ي��ة-
للم�حظات التي تت�سمنها تقارير مراجعة الداء
وتقييم ال�سيا�سات ،ف�س� عن كونهما –ال�سفافية
ثانيا :تحليل المفاهيم:
يعك�س حتليل املفاهيم الإي�ساح ال�سمني ل�أفكار وامل�ساءلة -حتققا فهم اأعمق للدور احليوي للجهاز
امل �ث��ارة ،فمفهومي ال�سفافية وامل���س��اءل��ة مث� واإج��راءات��ه الرقابية ،ومتكنانه من خ���ل اإتاحة
خم��رج��ات��ه ملمثلي ال�سعب يف جمل�س ال �ن��واب او
 .2يتطلب المر حتلي� حذرا ازاء جممل الت�سرفات ال�سورى من اي�ساح روؤيته ومنهجيته التي تتناولها
الغري م�سوؤلة فيما يتعلق مب�سار اعداد ال�سيا�سات العامة تف�سي� التقارير املدعومة باأدلة ال�سناد الرقابية
والقت�سادية الكلية وال�سمانات الكافية ل�س�مة وجناح واملحا�سبية والتكييف القانوين للم�حظات ،بعد
التنفيذ ومراعاة اجلودة ال�ساملة فاإذا انحاز الباحث او
افتقد لعن�سر احلذر يف التحليل �سيفقد احلياد وبالتايل اكتمال حما�سر مناق�ساتها مع الوحدات اخلا�سعة
املو�سوعية وي�سبح منظرا �سيا�سي غري حمرتف وهو ما للرقابة ،واإخ�ساع نتائج الفح�س والتدقيق للنقا�س،
ينبغي ان يتحا�ساه البحث العلمي للم�سك�ت يف املجالت بعمل قائمة على امل�ساركة ت�سف �سكل املناق�سة
املتعلقة بالأموال العامة واإدارة ال�ساأن العام وهي من اهم ومعدل تواترها واأماكن اإجرائها ،وتقدم م�سفوفة
املع�س�ت التي توجه الباحثني يف العامل املتاأخر او النامي تلخ�س اأهم امل�حظات املطروحة واآراء امل�ساركني
كما ي�سمونه مهما كانت ارقام خم�س�سات النفاق على يف مناق�سة تلك امل���ح�ظ��ات ،كما تو�سح تاأثري
البحث العلمي...
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املناق�سات على امل�حظات مت�سمنة مناق�سة اي�سا
لدور التو�سيات يف معاجلة الخت�لت القائمة او
املحتملة...مبا ميكن الرت�ق��اء مب�ستوى التحليل
بال�ستناد لنتائج تلك املناق�سة وم��دى �سفافيتها
لتنعك�س ايجابا يف رفع كفاءة امل�ساءلة ،وبالتايل
امل�ساعدة يف حت�سني كفاءة الأداء ،وباملقابل فان
زي ��ادة ان�ف�ت��اح احل �ك��وم��ة...مب��زي��د م��ن الل �ت��زام
بال�سفافية تدفع يف اجتاه ك�سف انحرافات الداء
واأوج ��ه ال�سعف والق�سور وب��ال�ت��ايل العمل على
ال�ستفادة من الخطاء واكت�ساف نقاط ال�سعف
لتحويلها اىل نقاط ق��وة ،كما توفر ل��ستثمارات
الأ�سموكلوجية (الطائرة او املتحركة) مث�...
معلومات متكنها من العمل بنظام وكفاءة ،بتوفري
املعلومات التي يحتاجها امل�ستثمر املحلي والأجنبي
مل�ساعدته على جت��اوز �سعوبات تعرت�سه ك�توفري
معلومات حول الت�سجيع املمنوح ل��ستثمار الجنبي
بهدف النهو�س به والإط��ار القانوين والإج��راءات
املتعلقة باإحداث املوؤ�س�سات ،والدرا�سات القطاعية
وكلفة الن�ت��اج بالرتكيز يف التدخ�ت امليدانية
للجهاز على جمالت -من اهم اخليارات الوطنية-
تتعلق ب� � ت�سجيع ال�ستثمار ،والنهو�س بالقطاعات
املولدة لفر�س العمل (الت�سغيل) ،والعدل والتوازن
يف م�ستوى تقدمي اخل��دم��ات يف مقدمتها الغذاء
والدواء والتعليم.
 - 2الشفافية:

تكمن ال�سفافية يف و�سوح ومعرفة اآليات اتخاذ
القرار املوؤ�س�سي كمتطلب �سروري لو�سع معايري
اأخ�قية وميثاق عمل موؤ�س�سي ،مل��ا ت �وؤدي اإليه
من الثقة وتقا�سم املعلومات والت�سرف بطريقة
مك�سوفة ،تتيح لأ��س�ح��اب ال���س�اأن ،اأن يجمعوا
م �ع �ل��وم��ات ح��ول��ه (ح ��ق امل ��واط ��ن يف ال��و� �س��ول
للمعلومات) ،ب�سكل قد يكون له دور حا�سم يف
الك�سف عن امل�ساوئ ،وبذلك فهي توفر اإجراءات
وا�سحة لكيفية �سنع ال �ق��رار على ال�سعيدين
العام واخل��ا���س� ،سمن قنوات ات�سال مفتوحة
بني اأ�سحاب ال�ساأن وامل�سوؤولني ،بو�سع �سل�سلة
وا�سعة من املعلومات يف متناول النا�س ،فالتدفق
احلر للمعلومات يتيح للمعنيني ب�ساأن ما اأن يطلعوا
مبا�سرة على العمليات واملوؤ�س�سات واملعلومات
املرتبطة به ،مبا توفر من معلومات كافية ت�ساعد

 - 3المساءلة:

 - 4الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة:

هيئة رقابية عليا م�ستقلة ذات �سخ�سية اعتبارية،
اأُن�سئ مبوجب القانون رقم  54ل�سنة 1974م
ال�سادر يف �سنعاء ،والقانون رقم ( )11ل�سنة
1972م ال�سادر يف عدن ...وتطور بعد اإعادة
توحيد الوطن واإع�ن اجلمهورية اليمنية يف 22
مايو 1990م ،بدمج جهازي الرقابة يف كيان
واحد مب�سمى اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة
يف اإط��ار القانون رق��م ( )39ل�سنة 1992م،
وتتج�سد ر�سالة اجلهاز يف ال�سعي لتحقيق رقابة
فعالة على املوارد العامة وفقا ملنهجيته الرقابية
والإ� �س �ه��ام يف تطوير اداء ال��وح��دات امل�سمولة
بالرقابة ،وكذا مهنة املحا�سبة واملراجعة ،ويقوم
ب�ت��زوي��د رئ�ي����س اجل�م�ه��وري��ة وجم�ل����س ال �ن��واب،
واجلهات ذات الع�قة بنتائج اعماله الرقابية مبا
ي�سهم يف تعزيز امل�ساءلة العامة ،ويعطي اجلهاز
يف املرحلة الراهنة اهتمام ًا كافي ًا لل�سيا�سات
الهيكلية ب��دء ب �اإع��ادة هند�سة اجل�ه��از نف�سه،

ياأتي لفظ امل�ساءلة من امل�سئولية ويعني يف امل�سمون
اأن الفرد ل يعمل بنف�سه فقط بل اأن��ه م�سوؤول اأم��ام
الآخ��ري��ن ،وي�ع�رّف برنامج الأمم املتحدة الإمن��ائ��ي
اي�سا امل�ساءلة على اأنها الطلب من امل�سوؤولني تقدمي
التو�سيحات ال���زم��ة لأ�سحاب ال�ساأن ح��ول كيفية
ا�ستخدام �س�حياتهم وت�سريف واجباتهم ،والأخذ
بالنتقادات التي توجه لهم وتلبية املتطلبات املطلوبة
منهم ،كقبول امل�سوؤولية عن الف�سل وعدم الكفاءة اأو
عن اخل��داع والغ�س ،وبذلك تكون م�ساءلة طرف من
اأطراف العقد اأو التفاق للطرف الآخر ب�ساأن نتائج اأو
خمرجات ذلك العقد والتي مت التفاق على �سروطها
من حيث النوع والتوقيت ومعايري اجل��ودة ذات قيمة الداء احلكومي يف ظل ال�س�ح الهيكلي باجلمهورية
حمورية( )3يف الدارة العامة �سمن اآل�ي��ات و�سع اليمنية» جملة الرقابة ال�سادرة عن اجلهاز املركزي
للرقابة واملحا�سبة ،العدد 28 / 27 ،يونيو 2012م �س
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الشفافية والمساءلة نقطتي التقاء الهيئة العليا للرقابة والمحاسبة بالسلطة التشريعية في ظل السياسات الهيكلية

على الفهم وامل��راق�ب��ة ،فاملوؤ�س�سات امل�ستجيبة
حل��اج��ات ال�ن��ا���س وم�ساغلهم ،عليها اأن تكون
�سفافة وتعمل وفقا ل�سيادة القانون كمرتكز اأ�سا�س
ل�إ�س�ح املوؤ�س�ساتي ،وجعلها (املوؤ�س�سات) اأكر
كفاءة و�سفافية وم�ساءلة ،وهو ما يعد يف �سلب
الإدارة العامة الر�سيدة ،كتوفري البيانات املتعلقة
باحل�سابات القومية..مث� وم�ي��زان املدفوعات
والعمالة ،وتكلفة املعي�سة ،وترتبط نوعية عملية
�سنع القرار واملخاطر والتكاليف املرتتبة عليها
بطبيعة امل�ع�ل��وم��ات ال�ت��ي يتم ت��زوي��ده��ا ل�سناع
ال �ق��رار ،فاحلكومة م�سدر رئي�سي للمعلومات
وم�ستخدم رئي�سي لها يف اآن واحد ،كون �سيا�ساتها
ع��ر��س��ة ل�ل�ت�اأث��ر مب�ع�ل��وم��ات ذات ن��وع�ي��ة ردي�ئ��ة
وغري �سفافة والعك�س...فال�سفافية اذا تعد من
ال�ع��وام��ل ال���س��روري��ة ال�ت��ي متكن ج�ه��از الرقابة
و(الهيئة الت�سريعية) واملجتمع بوجه ع��ام من
مراقبة اداء احلكومة وحما�سبتها ،حيث ي�ستلزم
حتقيق ال�سفافية يف حالت املوازنة مث� تو�سيح
اأهداف املوازنة وكذلك توزيع الإنفاق على البنود
املختلفة بالإ�سافة اإىل توفري بع�س املوؤ�سرات التي
ت�ساعد على متابعة تنفيذ الربنامج ال�ستثماري
واملخططات التنموية ،ف�س� عن �سرورة ن�سر
املعلومات حول ما مت تنفيذه من اأهداف ال�سيا�سات
العامة من اجل املزيد من امل�ساءلة ال�سيا�سية اأمام
ال�سلطات الرقابية الت�سريعية وال�سعبية.

امل�سوؤولني مو�سع م�ساءلة يف املوؤ�س�سات احلكومية
املختلفة اأو داخل املوؤ�س�سة بني امل�سرفني واملروؤو�سني
اأو اأن تتعدى املوؤ�س�سات...مث� عندما يتوجب على
موؤ�س�سة وموظفيها الإجابة مبا�سرة على اأ�سئلة العم�ء
اأو كل من لهم م�سلحة يف املوؤ�س�سة...وميكن لآليات
امل�ساءلة اأن تتناول ق�سايا تبحث يف من هم الذين
يحتلون م��واق��ع امل�سوؤولية يف املوؤ�س�سات ويف طبيعة
القرارات التي يتخذونها.
وبهذا املفهوم فاملوظف العام ال��ذي يكلف بامل�سوؤلية
ال���زم��ة لأداء وظيفته يكون م���س�و ً
ؤول ع��ن اأداء كفوؤ
ون��زي��ه مل�ه��ام تلك الوظيفة ،وان امل�ستفيد ي�ستطيع
ان يحا�سب الدارة ،طب ًقا مل��ا ه��و حم��دد �سل ًفا عن
اتباع اللوائح والقوانني ،ف�س� عن امل�ساءلة املتعلقة
بالكفاءة ،الفعالية ،القت�ساد ،وامل�ساءلة املتعلقة
ب��ال��ربام��ج بالن�سبة لل�سيا�سات ال�ع��ام��ة ،ومب��ا ميكن
اأع�ساء ال�سلطة الت�سريعية من م�ساءلة احلكومة على
�سيا�ساتها اخلارجية والدولية ،مبا يف ذلك ع�قاتها مع
املوؤ�س�سات املالية الدولية واملانحني مث�.

فاإر�ساء قواعد الإ�س�ح امل�ستمر ،وتر�سيخ مبادئ
ال�سفافية وامل�ساءلة يف العمل العام داعم اأ�سا�سي
للجهاز يف الرقابة على املال العام والقيام بدوره
امل�سوؤول يف احلفاظ عليه بكفاءة واقتدار ،وهو ما
يعك�س الأهمية الرقابية لكونه الأداة الفعالة التي
ميكن من خ�لها متابعة اأعمال الهيئة التنفيذية
وال��وح��دات الخ��رى امل�سمولة بالرقابة ،و�سبط
وتقييم ومعاجلة الظواهر ال�سلبية كالخت��س
والإ�سراف يف ا�ستخدام املوارد ،و�سوء ا�ستخدام
ال�سلطة ،وت�سحيح الأخ �ط��اء الرتاكمية اأثناء
العمل وامل�ساعدة يف حتقيق الأه��داف من خ�ل
�سبط اجلهود املبذولة ،وحتديد م�سارها ومعاجلة
خمتلف اأ�سكال الت�ستت او النحرافات ،وتوفري
البدائل والأ�ساليب احلديثة حلل امل�ساكل القائمة
وت�يف امل�ساكل املحتملة او املتوقع حدوثها ل�سمان
�س�مة اتخاذ القرارات ،واإعداد ال�سيناريوهات
املمكنة والتاأكد من اأنها حمل اح��رتام اجلميع
وتنفيذها بجودة عالية ،اإ�سافة اإىل ما للجهاز من
دور يف اكت�ساف احلاجة لتح�سني الداء وتطوير
العمل اأو الأف� ��راد العاملني يف ك��ل امل�ستويات
الدارية اأو الإمكانات املتعلقة باجلهات اخلا�سعة
للرقابة ،حيث ي�ستطيع القيام ب��دوره يف تقييم
الأداء للجهد والن�ساط احلكومي املبذول واإبداء
الراأي بكل كفاءة وحياد ،بقدرته على تقييم اأداء
جميع الوزارات واملوؤ�س�سات وال�سركات احلكومية
من خ���ل متابعة تنفيذ امل�ساريع املختلفة وفق
املعايري املو�سوعة لهذه الغاية ،والقابلة للقيا�س،
وامل�ت�ف��ق عليها م�سبقا ،لتقييم اأدائ �ه��ا ونتائج
الرقابة والتدقيق على الداء احلكومي واه��م
املخالفات �سمن املخرجات الرقابية املتعلقة
بعمله ومنهجه (برامج املراجعة واليات تنفيذها
وحما�سر املناق�سة )...يف املحافظة على املال
ال�ع��ام والتعامل الأم�ث��ل يف الرقابة على الداء
طبقا للمعايري وللت�سريعات احلديثة ،واإع��داد
ور�س العمل وتنظيمها ملوظفي الوزارات واجلهات
احلكومية واملوؤ�س�سات العامة ،ف�س� عن تنظيم
اللقاءات التي تهدف ب�سكل ا�سا�سي اإىل مناق�سة
حالت عملية تتعلق بالتجاوزات والأخطاء املالية
والإداري� ��ة م��ن خ���ل ادوات ال��رق��اب��ة الداخلية
لت�فيها واأ�ساليب ت�سويبها ومعاجلتها ح�سب
الت�سريعات �سارية املفعول ومقت�سيات التطور.
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 - 5الهيئة التشريعية:
الهيئة الت�سريعية من زاوي��ة الفعالية والأداء هي
التي ت�سن القوانني وتراقب الداء ،تتمثل يف الوقت
الراهن يف جمل�س النواب يف اجلمهورية اليمنية،
وت�سطلع ب��دور اإ� �س��رايف مهم يف مراقبة �سيا�سات
القت�ساد الكلي وبرامج التنمية التي ت�سعها وتطبقها
احلكومة ،وامل�ساءلة عنها ،ففي ظل الفتقار لعن�سر
ال�سفافية تخفق مكونات ال�سلطة الت�سريعية وان
ب��درج��ات متفاوتة فى بلوغ ه��دف امل�ساءلة في�سري
املواطن (جمهور الناخبني) كم ًا مهم ً� تهدر حقوقه
ول ي�ستطع حما�سبة من هم فى ال�سلطة خا�سة فى
ظل غياب تقاليد حما�سبية وقانونية واإدارية و�سيا�سية
غري ر�سمية كعدم فعالية منظمات املجتمع املدين...يف
جانب امل�ساءلة لتعذر اللتزام بال�سفافية ،مما يوؤدى
لتعر النجاح املثمر لل�سيا�سات العامة -اقت�سادية
و�سيا�سية واجتماعية -وتف�سى بع�س ظوهر الف�ساد
ب��اخ�ت���ف ��س��وره��ا ،وه��و م��ا جعل كثري م��ن ال��دول
تخفق فى حتقيق التنمية القت�سادية والجتماعية،
وب�ه��ذا ف �اإن ال�سفافية وامل���س��اءل��ة او املحا�سبة من
اهم القيم املحورية فى الع�قة الرقابية بني الهيئة
الرقابية العليا وال�سلطة الت�سريعية بخا�سة ويف ادارة
ال�ساأن العام ،كما تعترب الرقابة الفاعلة مل�ستويات
تنفيذ امل��وازن��ة من اأه��م م�سوؤولياتهما الإ�سرافية،
واأح ��د ال�سبل ال�ت��ي متكن ال�سلطة الت�سريعية من
القيام بدور حا�سم يف ع�قتها بال�سلطة التنفيذية
ل�ت�ح��دي��د الأول ��وي ��ات الق�ت���س��ادي��ة والج�ت�م��اع�ي��ة،
واإجازة القوانني يف املجالت بالغة الأهمية بالن�سبة
لل�سيا�سات القت�سادية واملالية ،مبا يف ذلك املوازنات
العامة ،والإج��راءات ال�سريبية والإنفاق ،والقرو�س
والت �ف��اق��ات اخل��ارج �ي��ة ،وق��وان��ني البنك امل��رك��زي
والقطاع املايل ،والإ�س�حات الهيكلية.
 - 6السياسات الهيكلية:
ه��ي تلك ال�سيا�سات التي ت�وؤث��ر على اأداء املوؤ�سرات
القت�سادية الكلية من وجهة نظر رقابية وتقوميية مبا يف
ذلك �سيا�سات الت�سخم والبطالة يف �سوق العمل او �سوق
املوارد الب�سرية (تعليم ،تاأهيل ،تدريب )...وتوؤثر ب�سكل
مبا�سر وغري مبا�سر يف �سلوك املتغريات القت�سادية
الكلية ،وكيفية حت�سني ال�سيا�سات العامة والقت�سادية
الكلية يف هذه املجالت ،مبا يتيح ً
مزيدا من الفاعلية
يف ال�سعي لبلوغ اأهداف مثل ال�ستخدام المثل للمتاح
الـعـدد | � | 34 - 33سبتمرب-دي�سمرب 2013م

من املوارد الب�سرية ورفع معدل توظيف العمالة ،وكبح
جماح الت�سخم ،وحتقيق النمو القابل ل��ستمرار دون اأن
يوؤدي اإىل م�ساعب واأعباء ت�سخمية ا�سافية او م�سك�ت
ميزان املدفوعات...ف�س� عن الهتمام بق�سايا ادارة
الدين العام الداخلي واخلارجي وما اإذا كان ا�ستمرار
ال�ق��درة على حتمل ال��دي��ن لي�س م�ث��ارا للقلق...مث�،
فهناك اعتبارات اأخرى قد ل يكون من امل�ست�سوب معها
زيادة ال�ستثمار العام عن طريق تخفيف اأهداف املالية
العامة لتنفيذ ا�ستثمارات البنية التحتية ذات األأولوية
التي يت�سمنها برنامج رائ��د لتح�سني ج��ودة امل�ساريع
واختيارها وتقييم اإدارت�ه��ا ،ومب��دى النجاح يف خطط
الإ� �س���ح ،او ال��س�ط���ع ب��الإ��س���ح��ات التي ت�ساعد
على رفع م�ستوى املعي�سة واإر�ساء اقت�ساد اأكر تنوعا،
ودعم عملية التحول وتعزيز موؤ�س�سات احلكم وتوفري
احلاجات الإن�سانية امللحة وت�سجيع الإ�س�ح القت�سادي
والتنمية...و�سول للنمو امل�ستدام.

ثالثا :المفاعالت الرقابية ايجابا وسلبا
بين الجهاز والسلطة التشريعية:
لل�سفافية وامل�ساءلة مفاع�ت ايجابية مبا�سرة وغري
مبا�سرة قائمة وحمتملة يف ع�قة اجلهاز املو�سوعية
بال�سلطة الت�سريعية نحو كفاءة الداء الكلي للحكومة
كمعياري ا�سا�س نوعية �سمن معايري قيا�س وحت�سني
الأداء ،فاأهمية تفعيل ال�سفافية وامل�ساءلة يف اطار
منظومة احلكم الر�سيد ،تاأتي من كونهما �سامنان
ا�سا�سيان كما ا�سلفنا لنجاح مهمة التقييم املبا�سر
والفاعل ،من حيث تقوية املوقف الفعلي لل�سيا�سات
الرقابية على املال العام ،والأداء الفعلي لهما يف تلبية
الحتياج ال�سعبي للحفاظ على موارد وثروة املجتمع
وال�سعي لتحقيق الرفاهية من خ�ل متابعة وتقييم
نتائج حتقيق الهداف العامة لل�سيا�سات القت�سادية.
ك�م��ا ك��ان للعمل اجل ��اد وال � ��دءوب ل�ل�ج�ه��از يف ع�قته
املو�سوعية بال�سلطة الت�سريعية يف العقد الول من اللفية
الثالثة بكل تناق�ساتها ،مفاع�ت ايجابية نحو اإح��داث
زيادة هائلة يف نوعية وحجم املعلومات املبلغة عن اأن�سطته
و�سيا�ساته ،و�سيا�سات واأداء اجلهات اخلا�سعة لرقابته،
ل�سيما يف ت�ق��اري��ره املبلغة للجهات اخلا�سعة للرقابة
ولل�سلطة الت�سريعية ،فن�سر املعلومات املعممة ،التي يتم
انط�قا م��ن ال�ت��زام��ات اجل�ه��از املهنية ووف��اء بواجباته
الد�ستورية والقانونية يعزز ال�سفافية واحلر�س على التزام

خ�ي��ارات التحديث التي انتهجها ،مع الت�سليم ب�سرورة
اجتناب الك�سف عن اأي معلومات �سرية من غري املمكن
الإف���س��اح عنها( )4ه��ذا الل �ت��زام ميتد لي�سمل تقدمي
معلومات على اأعلى درجة ممكنة من الدقة وح�سن التوقيت
والكتمال ،وتوفري �سرح وا�سح ملا يقوم به اجلهاز وال�سبب
وراءه ،وال�ستماع اإىل الآراء وال�سواغل املختلفة فيما يتعلق
بالأداء الرقابي وم�حظاته وطبيعة تو�سياته والرد عليها
ويف �سياق ه��ذه اجل�ه��ود ،عمد اجلهاز اإىل تو�سيع نطاق
توا�سله وتعاونه مع ال�سلطة الت�سريعية (جمل�سي النواب
وال���س��ورى) ومنظمات املجتمع امل��دين وو�سائل الإع���م،
ف�س� عن ات�سالته املتزايدة مع الهيئة الوطنية العليا
ملكافحة الف�ساد والهيئة العليا للرقابة على املناق�سات،
وال�سلطة الق�سائية ..حيث ي�سمح ذلك للجهاز ال�ستماع اإىل
الق�سايا التي ت�سغل اأع�ساء ال�سلطة الت�سريعية ،ومبا يعمل
اي�سا على حت�سني الفهم لل�سياقات ال�سيا�سية والثقافية
والجتماعية التي تتخذ فيها القرارات القت�سادية املحلية
وكذلك ل�أحوال القت�سادية ال�سائدة اقليميا ودوليا ،يف
ظل توافر قنوات ر�سمية للتوا�سل على �سبيل املثال الن�سرات
الدورية واملجلة الرقابية واملوؤمترات واللقاءات ال�سنوية او
م�ساوراته مع اجلهات ذات الع�قة.
كل ذلك ج�سد لدى اجلهاز ك��سرح رقابي م�ستقل
وح�ي��ادي (ب�سرف النظر ع��ن م�ستوى الع�قة بني
ال�سلطتني التنفيذية والت�سريعية) قواعد تعزيز امل�ساءلة
للجهات اخلا�سعة للرقابة مبا فيها احلكومة ،ومكا�سفة
اجلمهور العري�س عن طريق التقييمات املحايدة التي
يقوم بها ل�سيا�سات واأن�سطة احلكومة ،مبا يهتم به
اجلهاز يف اإ�سرافه على الربامج العامة وال�سيا�سات
القت�سادية الكلية وتقييم اأداء القت�ساد ككل -اأداء
القت�ساد الكلي -وي�سمل الأداء العام للحكومة والإنفاق
الكلي وعنا�سره الأ�سا�سية مثل الإنفاق ال�سته�كي
وم�ف��اع���ت��ه ن�ح��و ت��وف��ري بيئة حم �ف��زة ل��س�ت�ث�م��ارات
الأعمال ،والناجت املحلي ،وتوظيف العمالة (ت�سجيع
النمو القائم على الت�سغيل) والت�سخم ،وذلك يف �سياق
 .4ن�حظ هنا انه ينبغي الخذ يف العتبار ان ال�سرية
املهنية مهمة لن حما�سر املناق�سة او ال�ستف�سارات
الكافية التي مت طرحها ومن ثم اكت�ساف امل�حظة قد
يعر�س دلئل الثبات خلطر الخفاء او التغيري كما يعر�س
امل��راج��ع خلطر التهديد او الذى ان ك��ان��ت امل�حظة
ذات اثر مادي...فال�سرية يف هذه املرحلة اإيجابية اما
بعد التوثيق ورف��ع النتائج واإ�سدار التقرير من اجلهاز
فتعترب �سلبية توؤدي اىل اإمكانية الغاء الثر الهام للتقرير
وامل�حظات اجلوهرية التي ت�سمنها.

رابعا :االستنتاج ووجهة النظر:
جت�سيدا ل��روؤي��ة اجل �ه��از ومنهجه ال��رق��اب��ي يف
اط��ار تفعيل ال�سفافية وامل�ساءلة لتحقيق ر�سالته
بكفاءة وفعالية �سمن اجل��ودة ال�ساملة ،ن�وؤي��د يف
�سياق ال�ستنتاجات ،ونوؤكد من وجهة نظر علمية
واأك��ادمي�ي��ة ومهنية (التجذير والتاأ�سيل املهني)
اي�سا ،اهمية ان ت�ستند جوهريا اىل فكرة ن�سر ردود
اجلهات اخلا�سعة للرقابة و�سول ملا ت�سمى بالرقابة
التحاورية ...لتج�سيد ال�سفافية ،وت�سمني ما يرد من
اجابات اثناء مناق�سة امل�حظات التي مت التو�سل
اليها كمدخل ا�سا�سي للم�ساءلة ،واإبراز مواطن القوة
وال�سعف يف اطار الرقابة املو�سوعية لتحقيق غاية
الرقابة الهادفة التي ترتكز على تقدمي تو�سيات
علمية ومعرفية ت�ساهم يف ابتكار احللول للم�ساكل
املطروحة وحت�سني م�ستوى الداء والرقي بالت�سرفات
الجرائية بالتمحور حول ال�سا�سيات التالية:
 – 1جت�سيد حيادية اجل�ه��از وا�ستق�له :وتتمثل
بال�سعى احلثيث يف املمار�سة املهنية ما اأمكن
اىل البتعاد عن التحيز ال�سيا�سي لدى منت�سبي
اجلهاز كمنطلق د�ستوري وقانوين يوؤكد حيادية
وا�ستق�ل الهيئة العليا للرقابة ،يف التعاطي
اث�ن��اء اج��راء املراجعة والتدقيق واملناق�سة او
عر�س احل�سابات اخلتامية او التقارير الدورية
وال�سنوية ،مع اللجان او الكتل الربملانية او الوان
الطيف ال�سيا�سي املمثلة يف جمل�سي ال�ن��واب
وال �� �س��ورى ،وجت�ن��ب الن���س�ي��اق اإىل مناق�سات
ذات طابع �سيا�سي ،وال�سفافية يف الداء املهني
كال�ستماع اإىل كل الآراء وجتنب النحياز لطرف

دون الآخ��ر ،كلما اأمكن ،مع احلر�س على عدم
تعتيم ال�سباب الرئي�سية للم�سك�ت احلقيقية،
بحيث ميكن اأن ي�ساعد اجلهاز يف �سوء ذلك
على تعيري قيا�س الداء احل�ك��وم��ي ،وم��ن ثم
يو�سح لل�سلطة الت�سريعية البيئة الرقابية او
ال��واق��ع الق�ت���س��ادي الج�ت�م��اع��ي ،وال�سيا�سي
بحيادية وا�ستق�ل ،وخا�سة م��دى التاأييد اأو
املعار�سة ل�سيا�سات احلكومة ،والإ��س���ح��ات
القت�سادية والهيكلية والإداري ��ة واملالية ،مما
يجعل امل�حظات ب�ساأن ال�سيا�سات وم��ا يقدم
من تو�سيات او م�ساعدة فنية اأكر ارتباطا بهذا
الواقع واأكر فعالية يف التطبيق ،وكذلك احلال
بالن�سبة للع�قة مع ال�سلطات املحلية (احلكم
املحلي) كمكون �سعبي مهم للرقابة اي�سا ،فمن
املفيد التوا�سل مبكونات ال�سلطة املحلية املختلفة
عندما تكون طرفا يف �سنع ال�ق��رارات املتعلقة
بالق�سايا القت�سادية ،كمالية ال�سلطة املحلية
وارتباطها باملالية العامة واملخططات املحلية
للتنمية يف تبادل املعلومات عن املمار�سات املثلى
واخلربات املكت�سبة يف وحدات ال�سلطة املحلية.
 – 2التزام التقييم املتتايل ومراجعة الداء :ينبغي

ً
خطوطا اإر�سادية عامة حتقق
ان يت�سمن التقييم
اله��داف الرقابية للجهاز وال�سلطة الت�سريعية،
وت�ساعد احلكومة على اإجراء تقييم ذاتي لإداراتها
امل��ال�ي��ة ولنظم مكافحة الف�ساد لديها م�ث���...
ك��ون التقييم اأداة ديناميكية تتطور با�ستمرار،
وتتطلب حتديثا دائما من خ�ل التغذية العك�سية
او الرتدادية حول اأف�سل املمار�سات والختبارات
التجريبية ،ك �اأداة ت�سخي�سية اإ�سهاما يف جهود
تطبيق اأ�ساليب تقييم فاعلة يف جمال تقييم الإدارة
املالية للدولة واإطار النزاهة الذي تعتمده ،ومعيار
الكفاءة الوظيفية ،كما يتيح التقييم املتتايل فر�سا
مهمة لتزويد اأع�ساء الهيئات الت�سريعية مبعلومات
دق�ي�ق��ة وح��دي�ث��ة ع��ن اجل �ه��از وعملياته املتعلقة
مبراجعة الداء وتقييم ان�سطة احلكومة و�سيا�ساتها
وامل���س��ورة ال�ت��ي يقدمها ب���س�اأن ال�سيا�سات ،مبا
ي�سهم يف تعزيز ال�سفافية ل�أ�سباب املذكورة اآنفا،
فالتوا�سل الرقابي الناجم عن عمليات التقييم
امل�ستمر ايجابا و�سلبا مع مكونات النظام ال�سيا�سي
املختلفة ينبغي األ تت�سبب باأي حال يف خماطر تهدد
الع�قة الأ�سا�سية ب��ني اجل�ه��از و�سلطات الدولة
الت�سريعية والتنفيذية والق�سائية.
الـعـدد | � | 34 - 33سبتمرب-دي�سمرب 2013م

الشفافية والمساءلة نقطتي التقاء الهيئة العليا للرقابة والمحاسبة بالسلطة التشريعية في ظل السياسات الهيكلية

اله�ت�م��ام مبجمل جم��الت الخت�سا�س الد�ستوري
والقانوين للجهاز يف تقييم �سيا�سات القت�ساد الكلي
وال�ق�ط��اع امل��ايل ،مب��ا ميكن اأي���س� ً�ا م��ن زي��ادة فعالية
امل�ساعدات اخل��ارج�ي��ة وال �ق��درة ال�ستيعابية ،ورف��ع
كفاءتها ع��ن طريق حتديد حجم امل�ساعدة الفنية
واملالية ومربرات طلبها والربامج الفاعلة ل��ستيعاب
ونتائج التحقيق ،يف �سياق ذلك ميكن تقييم املفاع�ت
املحتملة على جممل العوائد القت�سادية والجتماعية
نتيجة لزيادة التزامات امل�ساعدة او تخفي�سها ومدى
الوفاء بتلك اللتزامات ،مبا يف ذلك الوفورات الفعلية
املتحققة من تخفيف اأعباء الديون.
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 – 3تعميق ع�قات الرتباط بني ال�سيا�سات والنتائج:
يف �سياق حتديد ال�سيا�سات والأه��داف الرقابية،
ويف �سوء الفهم العلمي للم�سك�ت والخت�لت
وان �ح��راف��ات الداء وم �ع��رف��ة اأ� �س �ب��اب �ه��ا ،ميكن
ا�سرتاتيجيا حتديد الأه ��داف الرقابية ق�سرية
ومتو�سطة امل��دى وطويلة الأج��ل باملخالفات التي
ترتقي مل�ستوى اجل��رم اجلنائي ،وكذلك بالن�سبة
لل�سيا�سات الق�ت���س��ادي��ة ال�ك�ل�ي��ة ،والهيكلية،
والجتماعية امل ��راد تقييمها والآل �ي��ات ال���زم��ة
ً
لتحقيق ذلك ،وتت�سمن ا ً
ا�سرتاتيجيا ملراقبة
إطارا
التقدم املحرز واآليات تبادل املعلومات مع �سركاء
ال�ع�م��ل ال��رق��اب��ي وامل�ستفيدين م��ن امل�خ��رج��ات،
والرتكيز يف جممل اأعمال املراجعة وتقييم الداء
م�ستقب� على ال�سيا�سات الق�ت���س��ادي��ة الكلية
كال�سيا�سات املتعلقة باملوازنات العامة وموازنات
ال��وح��دات الق�ت���س��ادي��ة وامل�ستقلة وال�سناديق
اخل��ا� �س��ة ،ب��ل واإدارة ال�ن�ق��د والئ �ت �م��ان و�سعر
ال�سرف �-سيا�سات القطاع املايل -تنظيم البنوك
وامل�وؤ��س���س��ات املالية الأخ���رى ،ال�ت��ي تتلقى دعما
حكوميا ،وتوؤثر يف املتغريات القت�سادية الكلية
اهتماما ً
ً
كافيا
والرقابة عليها ،كاأن يوجه اجلهاز
لل�سيا�سات الهيكلية التي توؤثر على اأداء القت�ساد
الكلي وال��ربام��ج املدعمة مب��وارد امل��وازن��ة العامة
لدفع جهود التنمية ال�ساملة ،وامل�ساركة العامة
على نطاق وا�سع ،فربغم عدم وجود منوذج قيا�سي
لتقييم الداء احلكومي ميكن تعميم تطبيقاته،
فهناك ع��دد من العنا�سر الأ�سا�سية املرجح اأن
ت�سرتك فيها جممل ا�سرتاتيجيات الداء الرقابي
كتحليل العقبات القت�سادية الكلية والجتماعية
واملوؤ�س�سية التي تعوق حتقيق اأه��داف الرقابة من
خ���ل ال�سفافية وامل�سالة بفعالية و�سرعة اأك��رب،
بال�ستفادة مما تتيحه ال�سفافية وامل�ساءلة للجهاز
م��ن فر�سة اكت�ساب التاأييد الر�سمي وال�سعبي
لعمله وتعميق ال�سعور الوطني باأهمية دوره احليوي
يف احلفاظ على ممتلكات وم�ق��درات الوطن من
خ���ل م��ا يطبق من �سيا�سات رقابية ومبنهجية
علمية ومهنية عالية ،ويف نف�س ال��وق��ت م��ا تتيح
لل�سلطة الت�سريعية من فر�سة الوقوف على مدى
جدية انتهاج �سيا�سات اقت�سادية كلية �سليمة ،يف
�سوء عمليات املفا�سلة التي تنطوي عليها خمتلف
خ �ي��ارات ال�سيا�سات الق�ت���س��ادي��ة ،ف�س� عما
الـعـدد | � | 34 - 33سبتمرب-دي�سمرب 2013م

تتيح من فر�س للم�ساعدة يف تعزيز قدرة اأع�ساء
ال�سلطة الت�سريعية الذين تاأتي بهم النتخابات
م��ن م�ستويات معرفية متفاوتة –انط�قا من
دور اجل �ه��از ك�م��رك��ز م�ع�ل��وم��ات وم �ع��رف��ة -على
حتليل ال�سيا�سات القت�سادية الكلية التي تتبعها
احلكومة ،وم��ن ثم الإ�سهام يف �سياغة القوانني
وال �ل��وائ��ح وم��راق �ب��ة تنفيذها ك�ن�ت��اج ل�ك��ل جهود
التوا�سل ،بحيث يكت�سب اللتقاء باأع�ساء الهيئة
الت�سريعية من الكتل املتعار�سة اأهمية بالغة يف
بع�س الأحيان ،كما يحدث مث� عندما يلزم توافر
دعم برملاين وا�سع النطاق لإجازة املوازنة العامة
او اتفاقيات القرو�س واحل�سابات اخلتامية او
اإ�س�حات اقت�سادية مهمة.
 – 4رب��ط التدريب الداخلي واخل��ارج��ي ب��الأداء:
هناك حاجة ملحة لتطوير التدريب لي�سبح
و�سيلة لتح�سني الداء وال�ستفادة منه يف حتديد
الحتياجات بدقة لتحقيق الزيادة امل�ستمرة يف
الكادر املهني املحرتف من خرباء الرقابة يف
اجلهاز وامل�ستويات الفنية والوظيفية الدنى
(الع�ساء الفنني وم�ساعديهم) ،وملن ي�ساركون
يف اأن�سطة التدريب الداخلي واخل��ارج��ي وهو
ما يتم اأ�سا�سا عن طريق التحديث امل�ستمر
للدورات وور�س العمل او الجتماعات املرتبطة
باأن�سطة ع��دي��دة تهدف اإىل تعزيز الأج�ه��زة
الرقابية يف البلدان النامية والأدلة الر�سادية
للتدقيق وامل�ساءلة املالية واملبادئ ال�سا�سية
واخل �ط��وط التوجيهية ل�إنتو�ساي يف جمال
احلكم الر�سيد وجمموعات العمل القليمية
التي تتمثل مهامها يف حتقيق الأه��داف على
امل�ستوى الإقليمي  -الت�سجيع واملطالبة يف
جمال التعاون العملي والفني ،ك�(الأربو�ساي
والأفرو�ساي والآ�سو�ساي الأول�ساف�س والبا�ساي
والكارو�ساي والأورو��س��اي) ..واملوؤ�س�سات التي
تعالج م�سائل وق�سايا ذات اأهمية اأ�سا�سية ،مثل
اعداد املعايري ،وتوجيهات وتعليمات التدريب
على الرقابة املالية العامة التي يتم تطبيقها يف
كافة منظمة الإنتو�ساي(،)5
 .5موؤ�س�سة م�ستقلة وذات�ي��ة ال�سيادة وغ��ري �سيا�سية
ومنظمة غري حكومية ذات مركز ا�ست�ساري خا�س يف
املجل�س القت�سادي والجتماعي ب��الأمم املتحدة ،مت
تاأ�سي�سها عام 1953م وقد اجتمع اآن��ذاك  34جهازا
رقابيا لعقد املوؤمتر الأول ل�إنتو�ساي يف كوبا ،ويبلغ عدد

واأه��داف �ه��ا يف ا� �س��دار رق��اب��ة منوذجية وتوجيهات
وتعليمات عملية ومثالية ،والإح��اط��ة باأحدث
ال�ت�ط��ورات املهنية ،وور� ��س العمل واملناق�سة
ال�سفافة والعلنية ،واملوؤمترات التي يتم امل�ساركة
فيها ،وال�ت��دري��ب املتخ�س�س وفقا ل�حتياج
الذي تتطلبه الهيئة الرقابية العليا (يف اطار
منهجية علمية جتعل التدريب و�سيلة لتقييم
الداء ومعاجلة الخ�ت���لت) ،وكذلك الهيئة
الت�سريعية وم��ا ينبغي ان تبدي اهتماما به،
بخا�سة امل��رح�ل��ة ال��راه�ن��ة وامل�ستقبل ومنها
مراجعة القرو�س وتخفيف اأعباءها لتقلي�س
حجم املديونية العامة على �سبيل املثال ،ومدى
حتقيق اه��داف التنمية ،وتقارير ا�سرتاتيجية
احل��د من الفقر ،وت�سريعات مكافحة غ�سيل
الأموال ،والك�سب غري امل�سروع ،ومكافحة متويل
الإرهاب ،واإ�س�حات القطاع املايل وال�سيا�سة
املالية ،والنقدية (ال�سيا�سة القت�سادية الكلية)
و�سفافية املالية العامة ،واإ�س�ح اإدارة الإنفاق،
وال�سيا�سة ال�سريبية ،وامل�ساءلة عنها ،وتقارير
مراعاة املعايري واملواثيق الدولية يف مراجعة
الإن �ف��اق الج�ت�م��اع��ي ،وت �ط��ورات القت�ساد،
وال�ستقرار امل��ايل ،واإ� �س���ح �سوق العمل...
مباي�ساعد كل مكونات الرقابة على حتديد ما
ت�سعى احلكومة لتحقيقه واإجن��ازه ،مما يجعل
امل�ستويات الدارية املختلفة اأكر اإدرا ًكا ووع ًيا
ب��روح التحديث والتطور والتغيري ،كما تزود
الفنني بو�سائل تر�سيد متطلبات رقابة املوازنة،
واملراجعة والتدقيق على األ�ستثمارات والنفط
وال�غ��از ،والعقود احلكومية (ال�سغال العامة
وامل�ساريع) وحيازة التقنية ،ف�س� عن ت�سيري
امل ��وارد نحو ال��دع��م ال�سرتاتيجي وجم��الت
اإجن��از النتائج ،والقبول بالتحول اإىل الأداء
املبادر ولي�س الأداء برد الفعل� ،سمن منهجية
تقييم الأداء ومراجعة التح�سينات اجلديدة
وحتديد الإج ��راءات الت�سحيحية على املدى
املتو�سط والبعيد.
اأع�ساءها حاليا  191ع�سوا كام� واأربعة اأجهزة اأع�ساء
منت�سبة .وتقدم ل�أجهزة العليا اإطارا وهياكل موؤ�س�ساتية
لتبادل املعلومات واخل��ربات م��ن اأج��ل حت�سني وتطوير
الرقابة املالية العامة على امل�ستوى ال ��دويل ،وتطوير
اخلربات الفنية.
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اإلحصـــــائية

إحصـــــائية بقضــــــــايا المــــــــال العــــــــــام
خالل النصف األول من العام 2013م
اإعداد  /الإدارة العامة لل�سوؤون القانونية

32

ا�ستناد ًا اإىل قانون اجلهاز رقم()39ل�سنة 1992م والئحته
التنفيذية واإىل منهجية اجلهاز الرقابية وخطته ال�سنوية قام
اجلهاز بتنفيذ العديد من مهام الفح�ص واملراجعة للجهات
امل�سمولة برقابته ومتكن خالل الفرتة من 2013/1/1م وحتى
2013/6/30م من الوقوف على العديد من الوقائع اجلنائية
الواقعة على املال العام واإحالتها اإىل اجلهات االإدارية والق�سائية
املخت�سة الإتخـ ـ ـ ــاذ االإجــراءات الق ـ ـ ــانونية حيالها كما تلقى
اجلهاز العديد من البالغات من قبل اجلهات اخلا�سعة لرقابته
واملت�سمنة الوقائع اجلـ ـن ـ ـ ــائية على االأم ـ ــوال العامة التي مت
اإحالتها من قبل تلك اجلهات اإىل الق�ساء ،حيث قام اجلهاز
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ا�ستناد ًا اإىل ال�سالحيات املخولة له قانون ًا باإعداد قاعدة
بيانات حول تلك الق�سايا والبالغات ومبا�سرة متابعتها لدى
اجلهات املخت�سة ولدى اجلهات الق�سائية بغية االإ�سراع يف
اتخاذ االإجــراءات القانونية حيالها ،حيث بلغ عددها جميع ًا
( )49ق�سية قــدر اإجـمــايل االأ� ـســرار الناجمة عنها مببلغ
وقدره ( )2.282.213.864/6ريال  )700( +دوالر +
( )1.500ريال �سعودي باالإ�سافة اإىل اأ�سرار عينية.
وميك ـ ـ ــن تو�سيـ ـ ــح تفا�سي ـ ـ ــل ما �سبق االإ�سارة اإليه على
النحو االآتي-:

و�سملت تلك الق�سايا اأمانة العا�سمة وحمافظات (عدن ،تعز،
احلديدة ،اإب  ،ح�سرموت  ،حجة ،ماأرب ،البي�ساء� ،سبوة ،عمران،
رميه) وقدرت الأ�سرار الناجمة عنها مببلغ ()1.716.440.012
ً
تف�سيال باجلداول
ريال بالإ�سافة اإلى اأ�سرار عينية مو�سحة
البيانية املرفقة.

ثانيا :القضايا المبلغة للجهاز عن طريق الجهات
ً
المعنية:
بلغ عدد الق�سايا املبلغة اإىل اجلهاز عن طريق اجلهات اخلا�سعة لرقابته
( )27ق�سايا مواقفها مو�سحة على النحو االآتي-:
 عدد ( )3ق�سايا رهن الت�سرف االإداري. عدد ( )1ق�سية اأمام اجلهات االأمنية. عدد ( )15ق�سية رهن التحقيق. عدد ( )7ق�سايا رهن املحاكمة االبتدائية. -عدد ( )1ق�سية �سدرت فيها احكام ومل نقف على تنفيذها.

و�سملت تلك الق�سايا اأمانة العا�سمة وحمافظات ( تعز ،اإب،
احلديدة ،ح�سرموت ،ذمار ،حجة البي�ساء ،عمران ،رمية).
وقــــد بــلــغ اإجــــمــــايل الأ�ـــــســـــرار الــنــاجــمــة عــنــهــا مبلغ
( )565.773.852/60ريــال  )700( +دولر  )1.500( +ريال
�سعودي بال�سافة اإلــى ا�ســــــرار عينيــــة اخــرى مو�سحة
تف�سيال يف اخلال�سة التحليلية املرفقة.
وحيال تلك الق�سايا فاإن اجلهاز يوؤكد باإ�ستمرار على �سرورة
اإيجاد معاجلات ناجعة ووقائية حلماية الأمــوال واملمتلكات
العامة وتاليف اأوجه الق�سور والختاللت التي اأدت وتوؤدي اإلى
ا�ستمرار انتهاك حرمة املال العام ومن اأبرز تلك الختاللت
التي مل تعالج ومل يتم تالفيها ما يلي:

•�سعف منظومة الرقابة الداخلية يف تلك اجلـهــات ومــا ي�ساحبها مــن �سعف
الرقابة ال�سابقة وامل�ساحبة التي تقوم بها اإدارات الرقابة والتفتي�ص وممثلي
وزارتي املالية واخلدمة املدنية يف العديد من اجلهات اخلا�سعة لرقابة اجلهاز،
اإ�سافة اإىل ما تو�سحه موؤ�سرات ق�سايا املال العام اأن من �سمن املت�سببني يف
وقوع العديد من تلك االإنتهاكات هم بع�ص املخت�سني املعنيني بالرقابة ال�سابقة
وامل�ساحبة يف تلك اجلهات.

•وحيال تلك املالحظات فقد اأو�سى اجلهاز -:ب�سرورة
قـيــام اجلـهــات الــواقـعــة فيها الــوقــائــع اجلنائية امل�سرة بــاملــال العام
باتخاذ االإجــراءات القانونية وتكليف املخت�سني بال�سئون القانونية
فيها مبتابعة تلك الق�سايا .كما حث اجلهات االإداريــة والق�سائية
املخت�سة ب�سرعة البت يف تلك الق�سايا واإ�سدار القرارات واالأحكام
الرادعة حيال كل من اإنتهك حرمة املال العام وفق مقت�سيات ال�سرع
والقانون لكي يكونوا عربة لغريهم وعلى نحو يكفل احلد من الف�ساد.
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أوال :القضايا المكتشفة من قبل الجهاز-:
ً
بلغ عدد الق�س ـ ــايا املكت�سفة من قبل اجلهاز ( )22ق�سية مواقفها
على النحو االآتي:
 عدد ( )2ق�سايا رهن الت�سرف االإداري. -عدد ( )20ق�سية رهن التحقيق.

•عدم تنفيذ املخت�سني يف اجلهات اخلا�سعة لرقابة اجلهاز لن�ص املادة
(/207ب) من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية رقم ()19
ل�سنة 1991م والتي تق�سي بوقف املتهمني عن العمل دون حاجة اإىل
�سدور قرار بذلك متى ما مت اإحالتهم اىل النيابة العامة ،االأمر الذي
يرتتب عليه تكرار اإنتهاكهم حلرمة املال العام واإ�ستمرارهم باالإ�سرار
به اإ�سافة اإىل اأن عدم وقفهم عن العمل يتيح لهم فر�ص اإخفاء االأدلة
والتالعب بها على نحو ميكنهم من االإفالت من العقاب و�سياع املال
العام املنهوب جراء ذلك .
•تقاع�ص بع�ص اجلهات احلكومية الواقع فيها تلك الوقائع عن اتخاذ
االإجراءات القانونية حيال املتهمني باإرتكاب وقائع جنائية وخمالفات
مالية واإداريــة ج�سيمة م�سرة باملال العام ،حيث اأن العديد من تلك
اجلهات ال تقوم مب�ساءلتهم اإداري ـ ًا واإحالتهم للق�ساء ،كما ال تقوم
باإيقافهم عن العمل وفق ما �سبق االإ�سارة اإليه ،االأمر الذي يجعلهم
يتمادون باإحلاق االأ�سرار باملال العام ب�سورة م�ستمرة ومتكررة بل
ويدفع وي�سجع املوظفني االآخرين على اإنتهاك حرمة املال العام ومنع
تكرارها وتفاقمها.
•عدم اإلتزام العديد من اجلهات الواقعة فيها مثل تلك الق�سايا بتنفيذ
تو�سيات اجلـهــاز املــدرجــة بتقاريره واملـعــززة بتوجيهات فخامة االأخ/
رئي�ص اجلمهورية ال�سادرة اإليهم ب�ساأن ما ت�سمنته تقارير اجلهاز ومبا
من �ساأنه معاجلة اأوجه الق�سور التي تت�سبب يف حدوث تلك االإنتهاكات
امل�سرة باملال العام ومنع تكرارها وتفاقمها.
•عدم اإلتزام معظم اجلهات احلكومية مبا ن�ست عليه املادة ()4/15
من قانون اجلهاز رقــم ( )39ل�سنة 1992م واملــادتــني ()64 ، 63
مــن الـقــانــون املــايل رقــم ( )8ل�سنة 1990م وال ـتــي اأوج ـبــت عـلــى كل
اجلهات اخلا�سعة لرقابة اجلهاز اإبالغه ووزارة املالية بكل ما تكت�سفه
من خمالفات مالية واإدارية ج�سيمة ومن وقائع جنائية مرتكبة لديها فور
اإكت�سافها  ،حيث الحظ اجلهاز عند اإطالعه على اإح�سائية نيابات االأموال
العامة املرفوعة لفخامة االأخ/رئي�ص اجلمهورية عن ق�سايا املال العام
الواردة اإليها خالل االأعوام 2003م2004 ،م2005 ،م2006 ،م اأن
هناك مئات الق�سايا املحالة من تلك اجلهات اإىل النيابات دون اأن يبلغ
اجلهاز ووزارة املالية بها عم ًال مبا ن�ست عليه القوانني النافذة.
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الإجمـــايل

رميه

عمران

�سبوة

البي�ساء

ماأرب

حجه

ح�سرموت

احلديدة

اإب

تعز

عدن

1

 59،515،370ريال

 3.151.800ريال

 56.363.570ريال

الأ�سرار

الأ�سرار

20

3

 1.656.924.642/78ريال
+اأ�سرار عينية

13.977.279/94ريال

51.099.279ريال

 15.600.000ريال

4.927.600ريال

 7.456.190ريال

22

3

2

1

1

1

3

2

1

2

 1.716.440.012ريال
+اأ�سرار عينية

13.977.279/94ريال

51.099.279ريال

 15.600.000ريال

 3.472.501/84ريال

4.927.600ريال

 10.607.990ريال

 374.146.340ريال

37.080.022ريال

4.599.390ريال
+اأ� ـســرار عينية تتمثل يف هدم
�سور مدر�سة وبناء مق�سف

2

1

1

1

2

2

1

2

1

 3.472.501/84ريال

 374.146.340ريال

37.080.022ريال

4.599.390ريال
+اأ� ـســرار عينية تتمثل يف هدم
�سور مدر�سة وبناء مق�سف

612.000ريال

1

612.000ريال

1

 41.447.380ريال

1

 41.447.380ريال

3

 1.102.506.660ريال

الأ�سرار

4

العدد

 1.158.870.230ريال

الأ�سرار

الأ�سرار

العدد

اأمانة العا�سمة

املحافظة

املوقف

ق�سايا رهن الت�سرف الإداري

ق�سايا التحري اأمام اجلهات
الأمنية

ق�سايا رهن التحقيق

ق�سايا رهن املحاكمة البتدائية

الإجمــــــايل

خالصة تحليلية بعدد القضايا المكتشفة من قبل الجهاز بحسب مواقفها وإجمالي األضرار الناجمة عنها في جميع المحافظات
خالل النصف األول لعام 2013م
العدد
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العدد

34

العدد

6.167.364ريال
 +اأرا�سي  +اأ�سرار عينية
قطعة اأر�ص

3

6.167.364ريال
 +اأرا�سي  +اأ�سرار عينية
1
قطعة اأر�ص

الإجمـــايل

1

15

رميه

عمران

 559،156،488.60ريال
 1.500 +ريال �سعودي
 700 +دوالر
7
 307/87 +ق�سبة
 +مبالغ مالية اأخرى مل يقف اجلهاز
على مقدارها
 +اأ�سرار عينية
450.000ريال
 +اأرا�سي

1

7.859.850ريال
2.740.000ريال
 +اأ�سرار عينية (حراثة)
23.472.000

1

1

800.000ريال
 +مـبــالــغ مــالـيــة اأخـ ــرى مل يقف
اجلهاز على مقدارها

2

البي�ساء

حجة

ذمار

3

 251.940.719/6ريال

7

450.000ريال
 +اأرا�سي

1

 160.331.688ريال
 1.500 +ريال �سعودي
 700 +دوالر
23.501.959ريال
 +اأ�سرار عينية

الأ�سرار

العدد

ح�سرموت

1

1.179.830ريال
 307/87 +ق�سبة
 1.797.250ريال

1

1

 85.533.192ريال

العدد

2

1

العدد

احلديدة

3

العدد

2

اإب

الأ�سرار

الأ�سرار

ق�سايا رهن التحقيق

1

1

1

 1.797.250ريال

1.179.830ريال
 307/87 +ق�سبة

 85.533.192ريال

الأ�سرار

 160.331.688ريال
 1.500 + 2ريال �سعودي
 700 +دوالر
23.501.959ريال
2
 +اأ�سرار عينية
 252.390.719/6ريال
كـ ـيـ ـب ــالت ك ـهــربــائ ـيــة
 + 11اأرا�سي  +اأ�سرار عينية
وكيبالت اإنارة
 +كيبالت كهربائية وكيبالت اإنارة
800.000ريال
 + 1مبالغ مالية اأخــرى مل يقف اجلهاز
على مقدارها
 14.027.214ريال
5
 +اأ�سرار عينية
2.740.000ريال
2
 +اأ�سرار عينية (حراثة)
23.472.000 1
 565،773،852.60ريال
 1.500 +ريال �سعودي
 700 +دوالر
كـ ـيـ ـب ــالت ك ـهــربــائ ـيــة
 307/87 +ق�سبة
27
وكيبالت اإنارة
 +مبالغ مالية اأخــرى مل يقف اجلهاز
على مقدارها
 +اأ�سرار عينية  +اأرا�سي
 +كيبالت كهربائية وكيبالت اإنارة

الأ�سرار

العدد

تعز

الأ�سرار

ق�سايا رهن الت�سرف الإداري

ق�سايا رهن التحري
اأمام اجلهات الأمنية

العدد

اأمانة العا�سمة

املحافظة

املوقف

ق�سايا رهن املحاكمة
البتدائية

ق�سايا �سدرت فيها اأحكام
ومل نقف على تنفيذها

الإجمــــــايل

خالصة تحليلية بعدد القضايا المبلغة إلى الجهاز بحسب مواقفها وإجمالي األضرار الناجمة عنها في جميع المحافظات
خالل النصف األول لعام 2013م
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إحصائية بقضايا المال العام خالل النصف األول من العام 2013م
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دور األجهزة
العليا للرقابة في
تعزيز الشفافية
والمساءلة
()1
ومكافحة الفساد

 .1املقال ميثل الكلمة التي األقاها ال�سيد  /اأ�سامة الفقيه رئي�ص ديوان
املراقبة العامة يف اململكة العربية ال�سعودية يف امللتقى العربي االأوروبي
الثالث املنعقد يف اأبو ظبي – االإمارات العربية املتحدة خالل الفرتة من
30-29مار�ص 2011م.

ترجمة  -:حممد �سالم احلمودي

معلوم ان الفساد اإلداري ظاهرة كونية
له آثــار تدميرية على األمــم والشعوب وقد
ترسخت هــذه الظاهرة بفعل العديد من
األبعاد والمكونات المتشابكة.

تختلف ظاهرة انت�سار الف�ساد من دولة اإىل
اأخ ــرى ا�ـسـتـنــاد ًا اإىل بع�ص ال ـظــروف التي
ت�ساهم يف انت�سار هذه الظاهرة الكارثية.
لقد اأوىل قــادة الــراأي ،الباحثني واملفكرين
اهتماما بهذه الظاهرة وهناك اإجماع على
ان ظاهرة الف�ساد لها عواقب وخيمة على
م�ستقبل االأمم ورقيها.
من جانبها ركزت مبادرة تنمية االنتو�ساي
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يف خطتها االإ�سرتاتيجية الثانية على هذه
الظاهرة ،حيث ن�ست على ان الف�ساد ظاهرة
عاملية مدمرة يت�سبب يف اإهــدار املال العام
وانتهاك القوانني ويعر�ص االأمن االجتماعي
للخطر واإعــاقــة التنمية امل�ستدامة ويقف
حائال دون الق�ساء على ثالوث الفقر واجلهل
واملــر�ــص ،و� ـســددت اخلـطــة االإ�سرتاتيجية
لالنتو�ساي الثانية على ان تـكــون منظمة
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دور األجهزة العليا للرقابة في تعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد

االنتو�ساي قدوة يف مكافحة الف�ساد وان تعمل
على تعزيز امل�ساءلة وال�سفافية وهذا يقت�سي
التعاون الوثيق والتن�سيق فيما بني اجلهات
املـخـتـلـفــة ،واملـنـظـمــات احلـكــومـيــة والـغــري
حكومية ملواجهه هذا الداء.
حقيقة ..يت�سبب الف�ساد يف تقوي�ص اأجهزة
الــدولــة ويت�سبب يف ممار�سات ال اأخالقية
وغ ــري �ـســرعـيــة تظهر ب ــوادره ــا يف اإعــاقــة
التنمية ،واإه ــدار فر�ص التقدم والتنمية،
وتبديد امل ــوارد والـ ــروات ،وب�سببه تعاين
املجتمعات من تبعات التخلف والفقر واجلهل
واال�سطهاد.
للحد من الف�ساد املــايل واالإداري بفاعلية
علينا الـبــدء بت�سخي�ص وحتــديــد م�سببات
تفاقم هــذه الـظــاهــرة واجل ـهــات املتورطة
والعوامل ال�سائعة ،وبراأينا فــان االأ�سباب
الرئي�سة وراء الف�ساد هــو اجلـ�ـســع ،وقلة
الوعي ،وانـعــدام الــوازع الديني لــدى بع�ص
االأ�سخا�ص املتنفذين واالأنانيني يف القطاعني
الـعــام واخلــا�ــص على حــد �ـســواء ويف الــدول
النامية واملتقدمة.
ان جمموعات الف�ساد ال ترتدد يف ا�ستغالل
ظروف الفاقة واحلرمان ومعدالت البطالة
العالية والتفاوت الطبقي احلاد يف املجتمع
لتحقيق مـاآربـهــا الغري م�سروعة ب ـاأي ثمن
كان وهي بذلك تعمل على ات�ساع الفجوة بني

طبقة االأغنياء وطبقة الفقراء.
ان اآثار االأزمة املالية العاملية احلالية املدمرة
على االقت�ساد العاملي اإمنا هي دليل ال ميكن
دح�سه على انت�سار وتفاقم الف�ساد والغ�ص
وانـعــدام الوعي االأخــالقــي .لقد مت انتهاك
الـلــوائــح وال ـقــوانــني والـ�ـسـلــوك واأخــالقـيــات
املهنة من قبل عدد من املــدراء التنفيذيني
يف امل�سارف والقطاعات املالية ،وجتــاوزوا
القيود املفرو�سة على الغ�ص وا�ستغلوا الثقة
املمنوحة لهم لتحقيق مكا�سب �سخ�سية غري
م�سروعة ،وقــد حدثت كل هــذه االنتهاكات
اخلطرية يف غياب النظم الرقابية واللوائح
املالئمة ويف غياب امل�ساءلة.
جنمت هــذه االأزم ــة عــن املـمــار�ـســات الغري
قانونية وعــن الف�ساد وت�سببت يف حــدوث
اآثــار �سلبية بعيدة املــدى ،حيث ان العبء
وقع على دافعي ال�سرائب ،وفقد عدد كبري
من املوظفني وظائفهم ،كما ان املاليني من
النا�ص الذين و�سعوا ثقتهم يف املوؤ�س�سات
املالية فقدوا مدخراتهم يف العديد من الدول
بينما ه ـوؤالء الذين كانوا �سبب ًا يف كل هذه
املا�سي فروا مبظالت هوائية ذهبية.
يف �سوء هذه احلقيقة املروعة ،على االأجهزة
العليا للرقابة اأن تقف بكل حزم جتاه ق�سية
الـفـ�ـســاد وان تعمل عـلــى تـعــزيــز امل�ساءلة
وال�سفافية وقيم العدالة و�سيادة القانون.

كخطوة اأوىل باجتاه االإ�سالح ،على االأجهزة
الـعـلـيــا لـلــرقــابــة اأن حتــافــظ عـلــى امل ـبــادئ
والقيم اجلوهرية ال�ستقالليتها ونزاهتها
وم�سداقيتها ومهنيتها مــن اجــل تعزيز
مبادئ امل�ساءلة وال�سفافية .مل يعد مقبوال
مــن االأج ـهــزة العليا للرقابة اأن تبقى غري
فعالة وان تراقب مثل هذه االأحداث عن بعد،
بل عليها ان تظهر القدرة والفعالية يف ان
تكون منوذجا من خالل جت�سيد ا�ستقاللها
ومو�سوعيتها ومهنيتها .لــذا يجب تطبيق
معايري الرقابة املهنية من قبل هيئة تدقيق
تتوفر لديها اخلــربة وموؤهلة تاأهيال عاليا،
يجب ان تـكــون نتائج املــراجـعــة والتقارير
والتو�سيات ال�سادرة عن اجلهاز الرقابي
االأعلى ان تكون عادلة ،مو�سوعية ،موثوق
فيها ،ويعول عليها مبا يتفق واإعــالن ليما
ال�سادر عــام 1977م ،اإعــالن املك�سيك
عــام 2007م واإع ــالن جوهان�سربغ عام
2010م وق ــد � ـســدرت ه ــذه االإعــالنــات
لتعزيز ا�ستقاللية اجلهاز الرقابي االأعلى
واإر�ساء مبادئ التدقيق املايل االأ�سا�سي يف
القطاع العام واأهمها:
•التاأكيد على ا�ستقاللية االأجهزة العليا
للرقابة مــن خــالل االإط ــار الد�ستوري
والنظامي والقانوين القائم واالأحكام
التطبيقية لهذا االإطار والو�سول الغري
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مقيد للمعلومات والوثائق واال�ستقالل
املايل واالإداري وتوفري الكادر الب�سري
واملوارد املالية واملادية املالئمة والعمل
على دمــج اإعــالنــات ليما واملك�سيك يف
وثيقة االأمم املتحدة بهدف دجمها يف
القانون الدويل.
•ت ـن ـف ـيــذ م ـعــايــري امل ــراجـ ـع ــة املـهـنـيــة
ومنهجياتها ،وعـلــى االأج ـهــزة العليا
للرقابة ان تعمل على تعزيزها وتطويرها
وحتديث املعايري الدولية احلالية.
•دع ــم ب ـنــاء قـ ــدرات اجل ـهــاز الــرقــابــي
االأعلى واإجــراءات التطوير عن طريق
التدريب امل�ستمر ،الدعم الفني واأن�سطة
التطوير االأخرى.
•ت�سجيع اإظ ـهــار فــوائــد وقـيــم اجلـهــاز
الــرقــابــي االأع ـلــى ك ــون ذل ــك ي�ساعد
احل ـكــومــات امل ـت ـعــاق ـبــة ع ـلــى حت�سني
اأداءها ،وتعزيز احلكم الر�سيد ،وتعزيز
ال�سفافية وحتقيق امل�ساءلة.
•التاأكيد على اأهمية امل�ساركة والتوا�سل
املعريف بني اأع�ساء منظمة االنتو�ساي
من خالل الو�سول اإىل املعلومات دون
عوائق وتبادل اخلربات من اجل حت�سني
املراجعة العامة.
يف الــواقــع اإنـنــا بحاجة الـيــوم اأكــر مــن اأي
وقــت م�سى اإىل تعزيز مبداأ ال�سفافية يف
جمتمعاتنا للم�ساهمة ب�سكل بناء يف حت�سني
اأداء كافة اأعمال املراجعة ،ونعتقد ان هناك
عدة اأ�ساليب ت�ساعد يف حتقيق هذا الهدف
اأبرزها ما يلي:
•تطوير وتعزيز النظم املتعلقة مبكافحة
الف�ساد ،املحافظة على النزاهة وتعزيز
امل�ساءلة وال�سفافية.
•اإن�ساء اللجان يف االأج ـهــزة والهيئات
احلكومية ملكافحة الف�ساد و احلفاظ
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ع ـلــى الـ ـن ــزاه ــة ل ـت ـ� ـس ـج ـيــع وتـطـبـيــق
املمار�سات املهنية واالأخالقية يف تنفيذ
املهام والواجبات.
•ت�سجيع منظمات املجتمع املدين ومنحها
ال�سالحيات الالزمة لت�ساهم بفاعلية
يف مكافحة الف�ساد وتعزيز النزاهة.
•تعزيز القيم املعنوية يف اأو�ساط موظفي
القطاعني العام واخلا�ص على حد �سواء
عن طريق االن�سباط الذاتي و التح�سن
من الف�ساد واملمار�سات الغري م�سروعة،
واحلفاظ على النزاهة وتعميم القيم
اخلا�سة بال�سلوك املالئم عن طريق
االإجراءات املالية واالإدارية.
•اإي ـجــاد وتــوفــري بيئة عـمــل مــالئـمــة يف
كــل جـهــة حـكــومـيــة ملــواج ـهــه تطلعات
املوظفني عن طريق منحهم احلوافز
ملنع االنحرافات ومكافحة ممار�سات
الف�ساد ،مراقبة اأداءهم وتطبيق مبادئ
الثواب والعقاب.
•ال ــدع ــوة لـتـطـبـيــق اأحـ ـك ــام امل ـ� ـســاءلــة
وال�سفافية لـلـتـاأكــد مــن ان املوظفني
يـ ـوؤدون مهامهم مبــا يتفق مــع اللوائح
واالأحكام الواجبة التطبيق.
•االلـ ـت ــزام ال ـكــامــل مب ـبــادئ ال ـنــزاهــة
واملو�سوعية فيما يتعلق بتنفيذ تو�سيات
اجلهاز الرقابي االأعلى وتقاريره من
اجل موافاة امل�سئولني ومتخذي القرار
باملعلومات املوثوقة والتي يعول عليها
حــول اأداء وممار�سات اأجـهــزة الدولة
مل�ساعدتهم يف اتخاذ قراراتهم يف الوقت
املنا�سب ومتكينهم من اإلقاء امل�سوؤولية
على كل الذين يرتكبون االأخطاء املادية
واملـخــالـفــات .هــذا �سي�سمن ان تقوم
خمتلف اأجهزة الدولة بتنفيذ مهامها
وواجباتها بكفاءة وفعالية واقت�ساد.

•الـعـمــل عـلــى تـغـيــري ال ـ� ـســور ال�سلبية
لـ ـالأجـ ـه ــزة الــرقــاب ـيــة ال ـع ـل ـيــا ج ــراء
ممار�سات بع�ص امل�سئولني ،والتاأكيد
على ان اجلـهــاز الرقابي االأعـلــى على
اأمت اال� ـس ـت ـعــداد وااللـ ـت ــزام يف تقدمي
ا�ست�سارات مهنية ومو�سوعية للجهات
اخلا�سعة للمراجعة.
•ع ـلــى االأج ـ ـهـ ــزة ال ـع ـل ـيــا ل ـلــرقــابــة ان
تـ�ـســارك وتخطط وتعمل على تطوير
النظم الرقابية بغية تقليل االأخـطــاء
واالن ـحــرافــات وان تـقــوم باكت�سافها
ومعاجلتها حال وقوعها.
•العمل على حما�سرة حــاالت الف�ساد
وامل�سئولني املتورطني عن طريق و�سائط
االإعــالم واإعــداد برامج موجهه لزيادة
الوعي والت�سحيح والردع .يف احلقيقة،
فان دور االأجهزة العليا للرقابة الرئي�ص
يتمثل يف مراقبة تنفيذ وتطوير الربامج
وحتقيق اأه ــداف التنمية امل�ستدامة،
وامل�ساعدة يف التحقق من كفاءة واأداء
املوؤ�س�سات احلكومية وم�ساهمتها الفعالة
يف اتخاذ القرار ال�سديد ،املحافظة على
النزاهة ومكافحة الف�ساد.
وفيما يتعلق بال�سفافية فاإنها تعترب اأداة فعالة
يف تطبيق مبادئ امل�ساءلة ،فبدون امل�ساءلة ال
ميكن تعزيز ال�سفافية يف املجتمع برمته ،لذا
فان ا�ستمرار تعزيز امل�ساءلة وال�سفافية هما
من حق املواطن لتحقيق احلكم الر�سيد يف
املجتمعات املتح�سرة والواعية.

يستعرض بيان الرقابة السنوي لسنة 2012م
أمام مجلس النواب

أفتتح نائب رئيس مجلس النـواب األخ/
محمد علي الشداد صباح يوم الخميس
بــتــاريــخ 2013/12/26م جلسة مجلس
الــنــواب المخصصة لعرض بيان الرقابة
مرحبا باألخ.القاضي/أبوبكر
السنوي
ً
حسين السقاف رئيس الجهاز واألخــوة
الحاضرون من أعضاء الجهاز.
وبــعــد قـــراءة محضر الجلسة السابقة
للمجلس استعرض األخ.القاضي/رئيس
الجهاز أمام ممثلي الشعب بيان الرقابة
السنوي بشأن نتائج مراجعة الحسابات
الختامية للموازنات العامة (الموازنة العامة
للدولة ،مــوازنــات الــوحــدات االقتصادية،
ومــوازنــات الــوحــدات المستقلة والملحقة

والصناديق الخاصة للسنة المالية 2012م).
وقــد رفــع االجتماع في تمام الساعة
ـرا على أن يتم
الــواحــدة والنصف ظــهـ ً
استكمال قراءة البيان الرقابي يوم األحد
الموافق 2013/12/29م.
وقد تضمن البيان الرقابي سالف الذكر
عرض موجز ألهم مؤشرات أداء وحكومة
الــوفــاق الــوطــنــي خـــال الــعــام 2012م
خــصــوصـ ًـا فــي الــمــجــاالت االقــتــصــاديــة
والمالية والنقدية.
باإلضافة إلى العديد من االختاالت وجوانب
القصور التي رافقت إجراءات إعداد وتنفيذ
الموازنات العامة للسنة المالية 2012م.
وعقب استكمال األخ.القاضي/رئيس الجهاز
قراءة البيان الرقابي في الجلسة التي عقدت

يوم األحد 2013/12/29م تم فتح باب النقاش
حيث أشاد األخوة أعضاء المجلس بما تضمنه
البيان الرقابي من مؤشرات وماحظات هامة
تعكس تواضع أداء الحكومة في مختلف
المجاالت كما ثمنوا دور الجهاز في تدعيم
المساءلة البرلمانية.
وفي ختام هذه الجلسة أقر نائب رئيس
المجلس رئيس الجلسة إحالة بيان الرقابة
السنوي مع تقرير الجهاز عن الحسابات
الختامية للموازنات العامة للسنة المالية
2012م إلى لجنة خاصة تشكل برئاسة أحد
نواب رئيس المجلس بحيث تباشر عملها
ابتداء من شهر مارس 2014م ،وتم رفع
ً
الجلسة في تمام الساعة الثانية ظهرا
وفيما يلي تنشر مجلة الرقابة نص البيان:
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الأخ /رئيـــــ�س جملـــــ�س النــــواب
الإخــــــوة /اأع�ســــــاء هيــئة رئـــــــــا�سة
املجـــــل�س
الإخــــــوة /اأع�ســـــــاء الـمـجلــــــــــ�س
ال�ســــــــــالم عليـــــكم ورحمـــــة اهلل
وبركـــــــاته:
في البداية أتقدم إليكم بجزيل الشكر والتقدير
على دعوتكم لحضور أعمال هذه الجلسة والمخصصة
إللقاء بيان الرقابة السنوي عن الحسابات الختامية
لنتائج تنفيذ الموازنات العامة (الموازنة العامة للدولة
ومــوازنــات الــوحــدات اإلقتصادية للقطاعين العام
والمختلط ومــوازنــات الوحدات المستقلة والملحقة
عما بنص
والصناديق الخاصة ) للسنة المالية 2012م،
ً
المادة ( )91من الدستور والمادة ( )174من الائحة
الداخلية للمجلس .
كما أود أن أعرب لكم عن خالص التقدير واإلمتنان
لتفهمكم الواعي للدور الرقابي الــذي يمارسه
الجهاز ولما يصدر عن مجلسكم الموقر من توصيات
تدعم استقالية الجهاز وتعزز نتائج أعماله بما
يحقق المصلحة العامة ويدعم نظام المساءلة
العامة في بادنا.

 ...ودون االإكتفاء باختزال االأ�صباب واملعاجلات فقط يف التحديات
االأمنية برغم اأهميتها الأن يف ذلك تب�صيط ًا للواقع واإغفا ًال لالأ�صباب
احلقيقية بل ومربر ًا الإ�صتمرار تلك االختالالت الهيكلية وتراكمها دون
معاجلة وعلى نحو ال يحتمله واقع احلال ومتطلبات امل�صتقبل املن�صود ،
بل اأن التحديات االأمنية وتداعياتها ت�صتوجب من اجلميع – بذل املزيد
من اجلهود اجلادة واملنظمة – كل بح�صب اخت�صا�صاته وم�صوؤولياته
– باإجتاه الدفع اإىل اإيجاد حلول عملية وغري منطية للم�صكالت
االقت�صادية واملالية واالجتماعية التي تعاين منها بالدنا.
•النقطة الثانية :وتتعلق مبتطلبات املو�صوعية وال�ت��ي تقت�صي
ال�ت�ن��وي��ه اإىل امل �وؤ� �ص��رات االإي �ج��اب �ي��ة وامل��رت �ب �ط��ة ب�ت�ط��ور االأو� �ص��اع
االإقت�صادية واملالية والنقدية خ��الل �صنة 2012م ويف مقدمتها
حتقيق من��و اإق�ت���ص��ادي بلغ ح��وايل ( )% 2مقابل النمو ال�صلبي
ال��ذي �صهده االقت�صاد يف �صنة 2011م  ،باالإ�صافة اإىل حت�صن
وا��ص��ح يف م�ي��زان امل��دف��وع��ات �صاحبه زي��ادة يف ر�صيد االحتياطي
م��ن ال �ن �ق��د االأج �ن �ب��ي وا� �ص �ت �ق��رار ن���ص�ب��ي يف اأ� �ص �ع��ار ال �� �ص��رف ..
ويف املقابل فاإن املو�صوعية تقت�صي اأي�ص ًا التنويه اإىل العوامل اال�صتثنائية
التي �صاهمت يف حدوث تلك املوؤ�صرات االإيجابية ونذكر منها .

الإخوة  /رئي�س واأع�ساء املجل�س  ...احلا�سرون جميع ًا :

اأن التح�صن ال��ذي ط��راأ على ميزان املدفوعات وزي��ادة ح�صيلة

قبل اأن ا�صتعر�ض اأهم االإختالالت وجوانب الق�صور التي رافقت تنفيذ

االح�ت�ي��اط��ي ال�ن�ق��دي اإمن��ا م��رده ب���ص��ورة اأ�صا�صية اإىل اإرت �ف��اع

املوازنات العامة لل�صنة املالية 2012م  ..اأود التاأكيد على جملة من النقاط

حتويالت املغرتبني يف اخلارج وتدفق القرو�ض اخلارجية يف اإطار
الدعم االإقليمي وال��دويل لبالدنا وال��ذي �صاحبه اأي�ص ًا تدفق يف

•النقطة الأولى :وتتعلق ب�صرورة االإي�صاح باأن ت�صليط ال�صوء على

اال�صتثمارات االأجنبية مع االإ�صارة اإىل االإج��راءات الفاعلة التي

املوؤ�صرات ال�صلبية التي ترافق تنفيذ املوازنات العامة للدولة لي�ض فقط

اتخذها البنك املركزي يف اجتاه حتقيق ا�صتقرار ن�صبي يف اأ�صعار

بهدف الوعي باالإختالالت الهيكلية التي تعاين منها املالية العامة

ال�صرف  ...ومن ناحية ثانية فاإن امليزان التجاري وال��ذي حقق
عجز ًا ق��دره ( )378.6مليون دوالر يف �صنة 2012م مقابل

اأن يتحول هذا الوعي اإىل برامج عمل اإ�صتثنائية واإج��راءات وا�صحة

فائ�ض قدره ( )572مليون دوالر يف �صنة 2011م ب�صبب اإرتفاع

وعملية تهدف اإىل معاجلة جذرية لتلك االإختالالت مبا يكفل احلد

قيمة الواردات من خمتلف ال�صلع اال�صتهالكية والراأ�صمالية قابله

من تاأثرياتها وي�صمن رفع كفاءة ال�صيا�صات املالية وحتقيق اأهدافها

اإنخفا�ض يف قيمة ال�صادرات والناجت عن انخفا�ض كميات االإنتاج

االأ�صا�صية االآتية :

للدولة والتنبيه اإىل املخاطر املرتبطة بها  ..واإمنا االأهم يف تقديرنا
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منها قطاعات االقت�صاد الوطني واعتمادها ب�صكل رئي�صي على

ذلك تراجع يف االأولويات االجتماعية لل�صيا�صات املالية فرغم زيادة

االإ�صترياد يف توفري اأحتياجاتها واإعتماد ال�صادرات ب�صكل اأ�صا�صي

املخ�ص�صات املالية لقطاعي التعليم وال�صحة اإال اأنها تراجعت كن�صبة

على ت�صدير النفط اخل��ام والغاز وعلى نحو يهدد االقت�صادي

مئوية يف هيكل االإنفاق ل�صنة 2012م باملقارنة مع ال�صنة ال�صابقة.

واال�صتدامة املالية باإعتبار النفط هو املمول االأ�صا�صي لالإنفاق

ومن جانب اآخر  :فاإن عجز املوازنة يرجع يف جانب هام منه اإىل االإخفاق
يف تنمية االإي��رادات ال�صريبية حتديد ًا ب�صبب العديد من االختالالت

تنويع ال�صادرات من املنتجات وال�صلع االأخرى واالإخفاق يف تنمية

االإدارية والقانونية والفنية التي تعاين منها امل�صالح االإيرادية وبالرغم

اإن ما اأود التاأكيد عليه هو اأن العوامل اال�صتثنائية ( ومن بينها اأرتفاع

من جهود التطوير التي حدثت اإال اأنها مل ت�وؤت ثمارها ب�صكل فاعل
وذلك على النحو الوارد تف�صي ًال الحق ًا .

وغريها من العوامل) ال تقت�صر خماطرها يف التغطية على االختالالت

ويرتبط مب��ا �صبق اأي�ص ًا االإخ �ف��اق يف تنمية امل ��وارد يف العديد من
القطاعات الواعدة وحتديد ًا قطاع االت�صاالت وقطاع الرثوات املعدنية.

العام وامل�صدر الرئي�صي للعمالت االأجنبية يف ظل عدم القدرة على
االإيرادات غري النفطية.
االأ�صعار العاملية للنفط وكميات االإنتاج والقرو�ض واملنح اخلارجية
القائمة ويف احلد من تاأثرياتها ال�صلبية واإمنا –وهو االأهم -اأنها اأدت
وقد توؤدي اإىل التاأخري والتاأجيل يف معاجلة تلك االختالالت وتفاقمها
بل اأنها يف ظل ا�صتمرارها جتعل اال�صتقرار االقت�صادي واال�صتدامة
املالية وخطط التنمية كلها مرهون بعوامل خارجية ي�صعب ال�صيطرة
عليها يف مقدمتها اأ�صعار النفط العاملية والقدرات املتوفرة لزيادة
كميات االإنتاج منه  ،وهو ما ي�صتوجب العمل على تعبئة املوارد الذاتية
ورفع كفاءة ا�صتخدامها .
•النقطة الثالثة :وتتعلق بالعجز امل�صتمر بنتائج تنفيذ املوازنة العامة
للدولة  ...وتخطيه – رغم العوامل اال�صتثنائية املتاحة – للمعدالت
االآمنة امل�صموح بها والبالغ ( )% 3من الناجت املحلي االإجمايل ..
حيث ميثل هذا العجز حم�صلة جلملة االختالالت التي تعاين منها

اأما من حيث التاأثريات املبا�صرة للعجز امل�صتمر يف نتائج تنفيذ
املوازنة العامة للدولة فاإنه ياأتي يف مقدمتها االإرتفاع احلاد يف قيمة
ر�صيد �صايف الدين العام الداخلي والذي بلغ حوايل ( )2084مليار
ري��ال هو ما ي�صتدعي التنبيه لل�صيطرة على معدالت من��وه واإدراك
تكاليف متويله املرتفعة ويكفي االإ�صارة اإىل اأن الزيادة يف قيمة فوائد
الدين الداخلي يف �صنة 2012م تفوق الزيادة التي حدثت يف ح�صيلة
االإي ��رادات ال�صريبية مل�صلحة ال�صرائب بل اأن قيمة فوائد الدين
الداخلي ت�صتحوذ على اأك��رث من ( )% 90من ح�صيلة ال�صرائب
املح�صلة .
•النقطة الرابعة :وتتعلق بتوا�صع االإرباح املحققة يف وحدات القطاع

املالية العامة للدولة وعلى قدرتها يف حتقيق اال�صتقرار امل��ايل ،

االقت�صادي وعلى نحو ال يتنا�صب وحجم اال�صتثمارات فيها اأو ما متلكه

فمن حيث الأ�سباب فاإن جانب من عجز املوازنة يعود اإىل تنامي

من اإمكانيات وقدرات مادية اأو نوعية وطبيعة االأن�صطة التي متار�صها .

االإنفاق وهو اأمر ميكن قبوله بل هو مرغوب خا�صة يف ظروف االإنكما�ض

ويرجع ذلك اإىل جملة من االختالالت االإدارية والتمويلية والفنية والتي

والرغبة يف رفع معدالت النمو االقت�صادي اإال اأنه يفقد اأهدافه بتحيزه

تفاقمت خالل ال�صنوات املا�صية واأدت اإىل تدين االأداء يف العديد من

لالإنفاق اجل��اري على ح�صاب االإنفاق الراأ�صمايل وال��ذي بلغ حوايل

تلك الوحدات ويف خمتلف القطاعات االإنتاجية واخلدمية اإىل احلد

( )301مليار ريال بن�صبة ( )% 10.7من اإجمايل االإنفاق العام

ال��ذي يهدد من ا�صتمراريتها  ،وهو ما ي�صتوجب اتخاذ االإج��راءات
الـعـدد | � | 34 - 33سبتمرب-دي�سمرب 2013م

الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة  -يعرض بيان الرقابة السنـوي أمام مجلس النواب
لسنةرئيس
السنفي
2012م
عبداهللالسنوي
أ.د .الرقابة
بيان

من النفط والغاز االأم��ر ال��ذي ي�صري اإىل االختالالت التي تعاين

مما ي�وؤدي اإىل توا�صع االأث��ر التنموي لل�صيا�صات املالية وقد �صاحب
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العاجلة التي ت�صمح بت�صحيح اأو�صاع تلك الوحدات .

مكافحة الف�صاد وتعزيز نظام امل�صاءلة العامة لديها .
اإن قيام ال�صلطة التنفيذية ( وزارة املالية ) مبناق�صة م�صروع موازنة

•النقطة اخلام�سة :وتتعلق بالعمل الرقابي ومتطلبات ا�صتقالليته اجلهاز بهدف تعديل تقديراته فباالإ�صافة اإىل كون هذا االإج��راء ميثل
واملعلوم اأن العمل الرقابي للجهاز حتكمه معايري مهنية ويخ�صع يف اأعتدا ًء �صارخ ًا على قانون اجلهاز والئحته التنفيذية فاإنه ي�وؤدي اإىل
تنفيذ مهامه الرقابية ملنهجية معتمدة ت�صمن جودة االأداء وتكر�ض ال�صغط على اجلهاز من خ��الل و�صع القيود على اعتماداته مما قد
معايري اال�صتقاللية والنزاهة .

يحد من رقابته ويوؤثر على ا�صتقالله  ،وك��ون اجلهاز يخت�ض مبراقبة

والأهمية اإ�صتقاللية اجلهاز باعتبارها جوهر العمل الرقابي  ،فقد حر�ض ال�صلطة التنفيذية فال يجوز اأن تكون اعتماداته خا�صعة لت�صرفات
امل�صرع اليمني – وفق ًا الأحكام قانون اجلهاز –على توفري احلد االأدنى من ال�صلطة التنفيذية (وزارة املالية) والتي قد ت�صعى جاهدة اإىل تخفي�ض
متطلبات اال�صتقاللية يف اأداء اجلهاز ملهامه الرقابية  ،وا�صت�صعار ًا منا تلك التقديرات اأو احلد منها مما قد يوؤدي اإىل الق�صور يف تنفيذ مهام
باأهمية ذلك  ،ي�صعى اجلهاز جاهد ًا لتعزيز وتفعيل متطلبات و�صمانات الرقابة  ،وهو اأمر عانى منه اجلهاز يف ال�صنوات املا�صية .
ا�صتقالليته  ،مبا يت�صق ومبادئ ا�صتقاللية االأجهزة الرقابية العليا املن�صو�ض
عليها يف اإعالين ليما ومك�صيكو  ...ومبا يكفل حرية اجلهاز يف معاجلة كافة
امل�صائل املتعلقة مبمار�صة اخت�صا�صاته مبناأى عن اأي �صغوط وبعيد ًا عن اأي العليا للرقابة املالية يف الق�صم ال�صابع البند ( )1ت�صمن ما يلي :

وجتدر االإ�صارة اإىل اأن اإعالن ليما ال�صادر عن املنظمة الدولية لالأجهزة

تدخالت ميكن اأن توؤثر ب�صورة مبا�صرة اأو غري مبا�صرة على اأدائه ملهامه » (اإن الهيئات العليا للرقابة املالية يجب اأن تكون مزودة بالو�صائل املالية
الرقابية اأو على نتائج اأعماله .

التي متكنها من القيام باأعمالها على اأكمل وجه ) و�صمن تو�صيات
االأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�صبة يف الدولة العربية ما يلي :

ومن اأهم �سمانات ال�ستقاللية وفق ًا ملا تقدم :

» (اأن تتوفر لالأجهزة العليا للرقابة واملحا�صبة حرية اإعداد تقديرات

» وجود ن�ض �صريح يف الد�صتور ب�صاأن مهام واخت�صا�صات اجلهاز مبا

نفقاتها يف امليزانية العامة للدولة وا�صتعمال تلك التقديرات دون تدخل

يعزز من ا�صتقالليته و�صماناتها وتفعيل دوره الرقابي على االأم��وال

اأو رقابة من اأية جهة اإدارية) .
وتاأ�صي�ص ًا على ذلك فقد اأعد اجلهاز م�صروع موازنته لل�صنة املالية 2014م

واملمتلكات العامة وحتقيق قدر اأكرب من الكفاءة وامل�صاءلة وال�صفافية
يف االأجهزة احلكومية .

وفق ًا لالأ�ص�ض واملعايري العلمية والعملية وربطها باالأن�صطة واملهام الرقابية

وب�صاأن ذلك ياأمل اجلهاز من جمل�صكم املوقر ت�صمني م�صروع التعديالت امل�صتهدف تنفيذها ...كما روع��ي يف تقديرها االحتياجات واملتطلبات
الد�صتورية املقرتحة ن�ص ًا �صريح ًا ب�صاأن مهام واخت�صا�صات اجلهاز امللحة وال�صرورية مراعي ًا بذلك الو�صع املايل للدولة  ،ومتبع ًا يف اعتمادها
االإجراءات املحددة يف قانون اجلهاز النافذ  ،واملعززة بتوجيه فخامة االأخ/
و�صمان ا�صتقالليته .
» اال�صتقالل امل��ايل  ..وذل��ك من خ��الل توفري امل��وارد املالية واملادية رئي�ض اجلمهورية باأعتمادها رقم ًا واحد ًا يف املوازنة العامة للدولة وتوجيه
والب�صرية الالزمة للجهاز ومبا ميكنه من ممار�صة مهامه الرقابية االأخ /رئي�ض جمل�ض ال��وزراء لوزير املالية بالعمل مبوجب توجيهات رئي�ض
على املال العام بكفاءة وفعالية ودون تاأثري اأو تدخل من قبل ال�صلطة اجلمهورية  ،واجلهاز يقدر ويثمن عالي ًا دوركم الداعم دوم ًا � .صوا ًء يف تفعيل
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التنفيذية اخلا�صعة لرقابته  .خا�صة فيما يتعلق بتوفري اإعتماداته خمرجات اجلهاز الرقابية اأو يف جمال تعزيز ا�صتقالليته يف ممار�صة مهامه
املالية  ...وهو ما حتر�ض عليه كافة الدول تاأكيد ًا مل�صداقية توجهها يف الرقابية ويف �صياق هذا الدعم ياأمل اجلهاز من جمل�صكم املوقر التاأكيد على
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قانون اجلهاز وذلك باإدراجها يف موازنة الدولة لل�صنة املالية 2014م وفق ًا

ملا هو حمدد بتوجيهات فخامة االأخ /رئي�ض اجلمهورية ال�صادرة بهذا ال�صاأن 1
اأ�صفر تنفيذ املوازنة العامة للدولة لل�صنة املالية 2012م عن حتقيق عجز
دون نق�صان حتى يتمكن اجلهاز من اأداء مهامه الرقابية على اأكمل وجه
فعلي �صاف ق��دره ( )323،6مليار ري��ال بن�صبة ( )% 4،6من الناجت
والوفاء بالتزاماته جتاه اجلهات امل�صتفيدة من نتائج اأعماله ويف مقدمتها
املحلي االإجمايل ،يف ظل عدم االإف�صاح يف املذكرة التف�صريية للح�صاب
جمل�صكم املوقر ومبا يعزز من نظام امل�صاءلة العامة يف بالدنا .
اخلتامي عن م�صادر متويله.
عجــــــز املوازنة:

يبقى التنوية  ،ب�صاأن ما ت�صمنه قانون اجلهاز رقم ( )39ل�صنة 1992م

وتف�صح نتائج التقييم عن املوؤ�صرات االآتية :

من اأحكام وا�صحة باملادة ( )32الفقرة (اأ) والتي تن�ض على (( اليجوز

أ) رغم التح�صن الن�صبي يف �صايف العجز الفعلي للموازنة العامة للدولة

باأي حال من االأحوال اإعفاء اأي جهة خا�صعة لرقابته مبوجب هذا القانون

لل�صنة املالية 2012م ،كقيمة مطلقة وكن�صبة من الناجت املحلي

...الخ )) كما اأن الفقرة (ج) من نف�ض املادة اأكدت على ذلك اإال اأن هناك

االإجمايل �صوا ًء باملقارنة مع املقدر باملوازنة والبالغ ()561،6

العديد من اجلهات اخلا�صعة للرقابة قد امتنعت عن متكني اجلهاز من

مليار ريال بن�صبة ( )% 7من الناجت املحلي االإجمايل اأو باملقارنة
م��ع العجز املحقق يف �صنة 2011م البالغ ( )335،7مليار

ممار�صة اخت�صا�صاته يف مراجعة ح�صاباتها واأن�صطتها منها �صبع وحدات

ري��ال وبن�صبة ( )% 5.17من الناجت املحلي االإج�م��ايل ،اإال انه
يظل متجاوز ًا احل��دود االآمنة بحوايل ()1،6نقطة .ومل يكن يف

( )432.8مليار ريال وعدد اأربع وحدات اقت�صادية .

معظمه نتاج ًا جلهود احلكومة يف معاجلة االإخ�ت��الالت احلقيقة

م�صمولة باملوازنة العامة للدولة والبالغ ا�صتخداماتها الفعلية ل�صنة 2012م
وفيما يلي ن�صتعر�ض وباإيجاز اأهم النتائج التي خل�ض اإليها اجلهاز من

املزمنة التي يعاين منها هيكل املوازنة العامة للدولة واملوؤدية اإىل

خالل مراجعته وحتليله للح�صابات اخلتامية للموازنات العامة لل�صنة املالية

ا�صتمرار ظاهرة حتقيق املوازنة العامة للدولة لعجز �صنوي وبتلك

2012م وعلى النحو االآتي:

أوال :المؤشرات الخاصة بنتائج تنفيذ
الــمــوازنــة الــعــامــة لــلــدولــة للسنة
المالية 2012م:
اأ�صفر تنفيذ املوازنة العامة للدولة لل�صنة املالية 2012م عن موارد فعلية

املعدالت واإمنا يعود انخفا�ض مبلغ العجز املحقق يف موازنة �صنة
2012م اإىل جملة من العوامل اأهمها حتقق اإيرادات ا�صتثنائية
مت��ت يف �صنة2012م مببلغ وق ��دره ()348،4مليار ري��ال،
وانخفا�ض يف حجم االإنفاق اال�صتثماري ذات التمويل املحلي حمقق ًا
�صايف وفر مببلغ وقدره ()132،5مليار ريال مقارنة باالعتمادات
املر�صودة باملوازنة.
ب) اإن ا�صتمرار حتقيق املوازنة لعجز �صنوي والذي اأ�صبح ميثل اأحد
�صماتها االأ�صا�صية على مدى عقدين من الزمن اإمنا يرجع اإىل جملة

قدرها ( )2490،2مليار ريال وا�صتخدامات فعلية لذات الفرتة مببلغ وقدره

من االختالالت االأ�صا�صية املزمنة التي تعاين منها املوازنة العامة

( )2813،8مليار ريال بعجز فعلي �صاف قدره ( )323،6مليار ريال .

للدولة من اأبرزها:

ومن خالل قيام اجلهاز باأعمال املراجعة والتقييم فقد خل�ض اإىل العديد

» االإخ �ف��اق يف تنمية امل ��وارد ال��ذات�ي��ة ب�صكل ع��ام واالإي� ��رادات
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الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة  -يعرض بيان الرقابة السنـوي أمام مجلس النواب
لسنةرئيس
السنفي
2012م
عبداهللالسنوي
أ.د .الرقابة
بيان

احلكومة التعامل مع موازنة اجلهاز لل�صنة املالية 2014م وفق ًا الأحكام من املوؤ�صرات املرتبطة بنتائج تنفيذ املوازنة نوجز اأهمها يف االآتي:
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أنشطة وفعاليات

ال�صريبية واجلمركية ب�صكل خا�ض .
» انخفا�ض ال�ق��درة االإ�صتيعابية للمنح وال�ق��رو���ض اخلارجية
املتاحة.

باملقارنة مع ح�صيلة ال�صنوات 2010،2011م اأو باملقارنة مع
الربط املقدر لذات الفرتة ،مل يكن ذلك التح�صن يف معظمه نتيجة
جلهود مبذولة يف حت�صيل امل��وارد الذاتية وتنويع اأوعيتها  .واإمنا

» االرتفاع امل�صتمر يف االإنفاق اجلاري خ�صو�ص ًا نفقات (الدعم

يعود يف جانب كبري منه اإىل اإيرادات ا�صتثنائية حتققت خالل �صنة

احلكومي للم�صتقات النفطية ،املرتبات واالأجور ،اأعباء الدين

2012م مببلغ ( )658مليار ريال منه مبلغ ( )424،5مليار

الداخلي).

ري��ال مقابل ف��ارق قيمة امل�صتقات النفطية والغاز املنزيل املقدم

ج) مع االأخذ يف االعتبار ما �صبق فاإن ا�صتمرار ظاهرة العجز والعوامل

لبالدنا من احلكومة ال�صعودية وقر�صي �صندوقي النقد العربي

املرتبطة بتحقيقه وم�صادر متويله تنبه اإىل حجم ونوعية املخاطر

والنقد الدويل املخ�ص�صة لدعم عجز املوازنة ومبلغ ()149.6

والتحديات التي تهدد ا�صتدامة املالية العامة للدولة.

مليار ريال مقابل الزيادة املوردة من البنك املركزي اليمني خالل
�صنة 2012م ك�صريبة اأرباح وح�صة احلكومة يف فائ�ض اإرباحه

 2املوارد العامة:

بلغ اإجمايل امل��وارد العامة للدولة املحققة خالل ال�صنة املالية 2012م

اإ�صدارات اأذون اخلزانة والر�صيد املدين على احلكومة لدى البنك،

( )2،490،2مليار ريال بزيادة قدرها ( )379،1مليار ريال بن�صبة

حيث بلغ اإج�م��ايل ما تقا�صاه البنك خ��الل �صنة 2012م على

( )% 18مقارنة بالربط املقدر وبزيادة قدرها ()728،6مليار ريال

هذا النحو ( )197،7مليار ريال والتي حتملتها املوازنة العامة

بن�صبة ( )% 41،4مقارنة بح�صيلة �صنة 2011م  ،لتمثل ح�صيلة

للدولة ،باالإ�صافة اإىل مبلغ ()83،9مليار ريال ميثل اأر�صدة بع�ض

�صنة 2012م ما ن�صبته ( )% 35.4من الناجت املحلي االإجمايل بزيادة

احل�صابات اجلارية املفتوحة باأ�صماء جهات حكومية طرف البنك

( )8.4نقطة مقارنة ب�صنة2011م .

املركزي والتي مت اإقفال اأر�صدتها يف ح�صاب اإي��رادات احلكومة

ومن خالل قيام اجلهاز باأعمال املراجعة والتقييم لنتائج تنفيذ موازنة

العام .ومع االأخذ يف االعتبار ما تقدم فاإن املوارد العامة للدولة ل�صنة

امل��وارد العامة للدولة لل�صنة املالية 2012م لوحظ �صعف االإ�صتقرار

2012م قد انخف�صت اإىل مبلغ وقدره ()1،832.2مليار ريال

واال�صتدامة املالية و�صعف ال��دور التنموي للموازنة باعتمادها يف جانبها

مرتاجعة بذلك �صوا ًء باملقارنة مع املعدالت امل�صتهدفة اأو باملقارنة

اأالإي� ��رادي على م�صادر غ��ري م�صتقرة وغ��ري اآم�ن��ة وال حتقق االإ�صتقرار

مع احل�صيلة املحققة خالل ال�صنوات 2010م2011 ،م.

واال�صتدامة املالية خا�صة مع تراجع اإنتاج النفط ،باالإ�صافة اإىل ذلك �صعف

ب) توا�صع ح�صيلة املوارد العامة الذاتية املحققة خالل �صنة 2012م

فاعلية االإج��راءات التي اتخذت خالل الفرتات ال�صابقة للحد من التهرب
ال�صريبي والتهريب اجلمركي ،االأم��ر الذي انعك�ض �صلب ًا يف عدم تو�صيع

والتي بلغت( )1،917.1مليار ريال بن�صبة ( )% 27من الناجت
املحلي االإج�م��ايل  ،وه��ذا املبلغ اليغطي �صوى ( )% 77.8من

قاعدة االإي��رادات ال�صريبية وحمدودية اأهميتها الن�صبية يف هيكل املوارد

اإجمايل االإنفاق اجلاري.

العامة للدولة ،وارتفاع الر�صيد القائم للدين العام الداخلي وتزايد االأعباء
ال�صنوية املرتتبة عليه ،ومن موؤ�صرات ذلك ما يلي:
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والناجتة عن ارتفاع ما تقا�صاه البنك من عموالت وفوائد على

ج) ا�صتمرار اختالل هيكل املوازنة العامة للدولة باعتمادها املتزايد
على املوارد النفطية كم�صدر رئي�صي للموارد العامة ومورد اأ�صا�صي

أ) اأن التح�صن الن�صبي يف ح�صيلة املوارد العامة للدولة املحققة خالل

لتمويل االإنفاق العام اإذ �صكل يف املتو�صط حوايل ( ) % 66من

�صنة 2012م كاأرقام مطلقة وكن�صبة للناجت املحلي االإجمايل اأو

اإجمايل املوارد العامة يف الفرتة 2012-2005م  ،ورغم اأهمية
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تلك املوارد يف هيكل املوازنة العامة للدولة اإال اأن قطاع النفط يعاين
جملة من االخ�ت��الالت والتحديات والتي توؤثر �صلب ًا على اأهميته

من �صايف االأرب��اح املحققة اأو من حيث االإعفاءات اجلمركية

الن�صبية وتهدد ا�صتدامة املالية العامة ومن ذلك مايلي :

وال�صريبية املمنوحة مل�صغلي م�صروع تطوير الغاز الطبيعي

» ا�صتمرار الرتاجع يف حجم االإنتاج النفطي �صنة اإث��ر اأخرى

امل�صال  ،حيث بلغ اإجمايل ح�صة احلكومة الربحية واالإتاوات

وال ��ذي ب��رز ب�صكل ملحوظ خ��الل �صنة 2012م  ،بكمية

املح�صلة من كمية الغاز الطبيعي امل�صال امل�صدر للخارج خالل

اإنتاج قدرها ( )61،5مليون برميل بنق�ض قدره ()28.3
مليون برميل بن�صبة ( )% 31.3مقارن ًة باملخطط اإنتاجه

�صنة 2012م ()153.4مليون دوالر مبا يعادل ( )34،1
مليار ريال ومبتو�صط عائد للحكومة قدره( )0.59دوالر ًا لكل

خ��الل الفرتة نف�صها  ،وك��ذا بنق�ض ق��دره ( )38.5مليون
برميل وكمية ()15.6مليون برميل مقارن ًة بكمية االإنتاج

مليون وحدة حرارية ،وهو ما ي�صري وب�صورة ملحوظة اإىل تدين
اإيرادات بالدنا من عائدات بيع وت�صدير الغاز الطبيعي امل�صال

ل�صنة 2010م 2011 ،م على التوايل  ،ترتب عليه تراجع

والناجت عن تدين يف متو�صط اأ�صعار البيع والبالغ خالل �صنة

ح�صة الدولة من النفط اخلام لت�صل يف �صنة 2012م اإىل
()40،7مليون برميل  ،مقارنة بحوايل ( )60.1مليون

2012م حوايل ( )4.09دوالر لكل مليون وحدة حرارية
مقارن ًة باأ�صعار البيع ال�صائدة يف الدول املجاورة ،والتي تتجاوز

برميل يف �صنة 2010م .

(  )12دوالر ًا اأمريكي ًا لكل مليون وح��دة حرارية  .اجلدير

» ا�صتمرار ظاهرة ارتفاع نفط الكلفة والنفط اخلام امل�صتخدم

باالإ�صارة اإىل اأن عائدات بالدنا من مبيعات الغاز الطبيعي

يف العمليات االإنتاجية امل�صتقطع من قبل ال�صركات النفطية

امل�صال امل�صدر للخارج ال تغطي قيمة الدعم احلكومي املحت�صب

امل�صاركة يف االإنتاج والبالغ خالل �صنة 2012م ()9مليون

لكميات الغاز املنزيل امل�صتورد من اخلارج لتغطية النق�ض يف

برميل مبا ن�صبته ( )% 25من اإجمايل االإنتاج يف القطاعات

احتياجات ال�صوق املحلية من هذه امل��ادة وهو ما يتطلب من

االإنتاجية التي الزال��ت تديرها ال�صركات االأجنبية  ،والذي

احلكومة اإت�خ��اذ اإج ��راءات ج��ادة وفعالة لبحث املو�صوع مع

يعادل ( )28،06دوالر اأمريكي ككلفة للربميل املنتج من

ال�صركات املعنية ومبا يكفل حت�صني اأ�صعار البيع ومبا ي�صمن

تلك القطاعات .

حقوق والتزامات كافة االأطراف.

» �صعف القدرات اال�صتك�صافية لبع�ض ال�صركات امل�صاركة يف

د) ا�صتمرار ظ��اه��رة ت��دين وت��وا��ص��ع االإي� ��رادات ال�صريبية البالغة

االإنتاج كونها حمكومة براأ�صمال وتكنولوجيا حم��دودة مما

ح�صيلتها املحققة خالل �صنة 2012م ()546،5مليار ريال

يحد من قدرتها على تطوير وتنمية االإنتاج يف القطاعات

بن�صبة ( )% 21،9من اإجمايل امل��وارد العامة والتي ت�صاهم يف

العاملة فيها.

متويل االإنفاق العام للدولة مبا ن�صبته ( )% 19.4فقط ،كما متثل

» بعك�ض ما كان متوقع ًا اأن ت�صكل عوائد الغاز الطبيعي امل�صال اأحد

تلك احل�صيلة ما ن�صبته ( )% 7.75من الناجت املحلي االإجمايل،

املوارد الرئي�صية للموازنة العامة للدولة  ..اإال اأن اتفاقيات البيع

وتظل احل�صيلة ال�صريبية املحققة متدنية ب�صورة ملحوظة �صواء

املوقعة مع عدد من ال�صركات العاملية كانت جمحفة وب�صكل

كاأرقام مطلقة اأو كن�صبة يف هيكل امل��وارد العامة اأو كن�صبة للناجت

ملحوظ بحق الدولة من هذا املورد ال�صيادي الهام �صواء من

املحلي االإج�م��ايل وذل��ك باملقارنة مع الطاقة ال�صريبية املمكنة

حيث حتديد اأ�صعار البيع مقارنة باالأ�صعار ال�صائدة يف الدول

يف االقت�صاد الوطني والتي تتجاوز ( )% 16من الناجت املحلي
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االإجمايل اأو باملقارنة مبا هو قائم يف بع�ض الدول االإقليمية (تون�ض،

( )11مكلف ًا مببلغ ()19.1مليار ريال بن�صبة ()% 68.8

املغرب ،لبنان ،م�صر ،االأردن) ذات ال�صمات االإقت�صادية املت�صابهة

من اإجمايل ال�صريبة املح�صلة من مكلفي هذا القطاع البالغ
عددهم ( )918مكلف ًا وانح�صرت �صريبة االأرباح التجارية

بني ( )% 88 - % 57يف هيكل مواردها العامة ،كما اأن العبء

املح�صلة من �صركات القطاع العام يف عدد (� )7صركات يف

ال�صريبي يف تلك البلدان ي��رتاوح ما بني ()% 27 - % 14

مبلغ وق��دره ( )58.3مليار ري��ال مع اأن عدد مكلفي هذا
القطاع يتجاوز ( )90مكلف ًا.

ه) مبا ال يتفق ومتطلبات القواعد االأ�صا�صية لل�صريبة ،فاإن تخطيط

» كما اأن ح�صيلة �صريبة املرتبات واالأج��ور على العاملني يف
القطاع اخلا�ض قد تركزت يف عدد ( )15مكلف ًا مببلغ ()8

ا�صتنادا اإىل موؤ�صرات االأداء االقت�صادي الرئي�صة للناجت املحلي

مليار ريال مبا ن�صبته ( )% 41من اإجمايل ح�صيلة �صريبة

االإجمايل ومكوناته لتحديد الوعاء ال�صريبي املتاح ومن ثم ربط

املرتبات واالأجور املوردة من مكلفي هذا القطاع البالغ عددهم

ال�صريبة على اأ�صا�صه  ،عالوة على عدم مراعاة التوجهات املعلنة

()140الف مكلف ،وعلى م�صتوى وحدات القطاع العام فقد
تركزت احل�صيلة يف املح�صل من عدد( )14مكلف ًا يف مبلغ

عليه عدم متكن وا�صعي ال�صيا�صات املالية واالقت�صادية من املوائمة

( )11مليار ريال ومبا ن�صبته ( )% 51من اإجمايل احل�صيلة
املوردة من مكلفي هذا القطاع البالغ عددها ( )90مكلف ًا.

مع بالدنا ،والتي متثل احل�صيلة ال�صريبية فيها بن�صب ترتاوح ما

كن�صبة من الناجت املحلي االإجمايل لتلك البلدان .
وتقييم االأداء ال�صريبي واحل�صيلة ال�صريبية يف بالدنا ال يتم

واملتمثلة بت�صييق الفجوة بني دخول �صرائح املجتمع والذي ترتب
بني منفعة احل�صيلة ال�صريبية وعبء االأثر االقت�صادي لها وحتديد
القطاع االأكرث تاأثر ًا بهذا العبء بهدف و�صع ال�صيا�صات املالئمة

و) ومن حيث م�صادر �صريبة الدخل واالأرب��اح ل�صنة 2012م فقد

للحد والتخفيف من االآثار الناجمة عنه حيث واملالحظ ما يلي :

بلغت ال�صريبة املح�صلة من وحدات اجلهاز االإداري للدولة والقطاع

» مبا ال يتفق والتوجهات االقت�صادية �صاهم االأداء ال�صريبي

العام واملختلط والتعاوين خالل �صنة 2012م ( )173،5مليار

يف زيادة الفجوة االإقت�صادية بني �صريحة املوظفني حمدودي

ري��ال مب��ا ن�صبته( )% 70،7م��ن اإج �م��ايل ح�صيلة ال�صرائب

الدخل و�صريحة التجار ورجال االأعمال  ،حيث بلغت ح�صيلة

املبا�صرة  ،مقابل ( )72مليار ريال اإجمايل املح�صل من القطاع

�صريبة املرتبات واالأج��ور ل�صنة 2012م ()134،0مليار

اخلا�ض التجاري وال�صناعي  ،وهو ما ي�صري اإىل ات�صاع حجم التهرب

ري��ال مب��ا ن�صبته( )% 54،6وح�صيلة �صريبة االأرب ��اح

ال�صريبي يف االأن�صطة التجارية وال�صناعية للقطاع اخلا�ض.

التجارية وال�صناعية امل�صتوفاة من �صركات وموؤ�ص�صات القطاع

اإن ما تقدم ذكره من موؤ�صرات ب�صاأن تدين وتوا�صع ح�صيلة االإي��رادات

العام واملختلط والتعاوين والقطاع اخلا�ض مبلغ( )111،5ال�صريبية واجلمركية يرجع اإىل جملة من االإختالالت وجوانب الق�صور
مليار ريال مبا ن�صبته ( )% 45،4وهو ما ي�صري اإىل ا�صتمرار يف اأداء االإدارة ال�صريبية واجلمركية وامل�صار اإليها تف�صي ًال يف تقرير
حتمل االأفراد ملعظم العبء ال�صريبي مما يعد اإخال ًال بقاعدة اجل�ه��از ال�صنوي ع��ن احل�صاب اخلتامي للموازنة العامة للدولة لل�صنة
العدالة ال�صريبية.

املالية 2012م امل��رف��وع ملجل�صكم امل��وق��ر والتقارير التف�صيلية املبلغة

» تركز معظم احل�صيلة ال�صريبية يف عدد حمدود من املكلفني للوحدات املعنية  ،والأهمية ذلك ن�صتعر�ض وباإيجاز اأهم تلك االختالالت
مقارنة باملجتمع ال�صريبي ،حيث و�صريبة االأرب��اح التجارية وعلى النحو االآتي:
46

املح�صلة من �صركات االأموال (قطاع خا�ض) قد تركزت يف عدد  .1عدم ا�صتكمال منظومة الت�صريعات ال�صريبية واجلمركية رغم اأهميتها
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االإمتثال الطوعي للمكلفني ،ومن اأهمها م�صروع قانون مكافحة التهرب

واملحافظات ،حيث بلغ ع��دد امللفات ال�صريبية الغري منجزة فيها
()409،349ملف ًا بن�صبة( )% 94من املخطط اجنازه ،باالإ�صافة

م�صروع قانون الر�صوم القن�صلية  ،وكذا تعديل قانون �صريبة املركبات

اإىل ا�صتمرار تراكم امللفات ال�صريبية الغري منجزة لدى جمموعات

واالآليات.

االإدارة ال�صريبية (جلان الت�صوية) وجلان الطعن ال�صريبية دون قيام

ال�صريبي والتهريب اجلمركي ،م�صروع قانون االإج��راءات ال�صريبية،

 .2ع��دم جدية احلكومات املتعاقبة يف حتقيق االإ�صالحات الت�صريعية

م�صلحة ال�صرائب باتخاذ االإج��راءات القانونية الالزمة جتاه تلك

والتنظيمية والفنية ملواجهة اأهم التحديات التي يعاين منها النظام

اللجان  ،مما ترتب عليه حرمان اخلزينة العامة من اإيرادات �صريبية
كبرية م�صتحقة  ،من ذلك على �صبيل املثال عدد ()312ملف ًا غري

 .3عدم وجود روؤية متكاملة لدى االإدارة ال�صريبية ب�صاأن تطبيق قانون

منجز من قبل جلان الت�صوية بالوحدة التنفيذية لل�صرائب على كبار

ال�صريبي واجلمركي .

 .4االأداء غري الكايف للنظام ال�صريبي ،وال��ذي يعود ل�صعف يف بنيته

املكلفني مببلغ اإجمايل وق��دره ()24،7مليار ري��ال ،وعدد ()195
ملف ًا لدى الوحدة التنفيذية لل�صرائب على كبار املكلفني غري منجز

واآليات تطبيقه وعدم توفر اأ�ص�ض العدالة ال�صريبية فيه ،والناجت يف

من قبل جلان الطعن مببلغ اإجمايل وقدره ()31،2مليار ريال ،ومبلغ

جانب كبري منه عن �صعف وق�صور يف تطبيق الت�صريع ال�صريبي،

()130،3مليون دوالر اأمريكي.

ال�صريبة العامة على املبيعات وقانون �صريبة الدخل اجلديد .

وترجع اأ�صباب ذلك ب�صورة عامة اإىل عدم توفر الوعي االجتماعي  .8ظهور العديد من البيانات اجلمركية ملكلفني مت توقيف اأرقامهم
لدى املكلفني بال�صريبة ،وعدم فعالية االإدارة ال�صريبية يف فر�ض
ال�صريبية من قبل م�صلحة ال�صرائب لعدم التزامهم �صريبي ًا خالل
االن�صباط ال�صريبي ،و�صعف ال�صالحيات املعطاة جلهاز ال�صرائب
ل�صبط التهرب ومكافحته ،اإ�صافة اإىل عدم توفر جهاز لالإ�صتعالم

�صنة 2010م  ،ومن ذلك على �صبيل املثال ال احل�صر ()6،515
بيان ًا جمركي ًا بقيمة اإجمالية بلغت( )47،1مليار ريال.

ال�صريبي ي��زود اإدارة ال�صرائب باملعلومات ال��الزم��ة ع��ن اأعمال  .9ظهور العديد من االأر�صدة ال�صريبية امل�صتحقة على عدد من املكلفني
ون�صاطات املكلفني بال�صريبة.
يف2012/12/31م وف�ق� ًا مل��ا اأم�ك��ن ال��وق��وف عليه مببلغ وق��دره
 .5ا�صتمرار منح معظم مكلفي قطاع اخلدمات النفطية اإعفاءات من

( )24،9مليار ريال ومبلغ()3،3مليون دوالر اأمريكي .

�صرائب االأرباح ا�صتنادا اإىل اتفاقيات ال�صركات النفطية االأم وب�صورة  .10عدم و�صع اأي خطط اأو برامج ت�صتهدف رفع كفاءة االأداء املرتبط
اأدت وتوؤدي اإىل اإهدار املوارد ال�صريبية املتاأتية من اأن�صطة غري خا�صعة

ب�صبط القيمة اجلمركية للواردات  ،حيث مل يقف اجلهاز على اأي

لنطاق االإعفاءات ال�صريبية تلك من ذلك مقاويل الباطن املتعاملني مع

اإج��راءات ب�صاأن معاجلة االختالالت الظاهرة يف اآلية رقابة القيمة

بع�ض ال�صركات النفطية العاملة يف قطاع النفط وعلى النحو املبني يف

اجلمركية من خالل نظام التعاميم ال�صعرية والتي �صبق للجهاز تناولها

تقرير اجلهاز عن احل�صاب اخلتامي للموازنة العامة للدولة .

يف تقاريره ل�الأع��وام ال�صابقة  ..حيث تعد اختالالت �صبط القيمة

 .6غياب الدور الفني املتعلق بو�صع وتطوير اإجراءات التحا�صب ال�صريبي
لكافة قطاعات املكلفني وغياب برامج املراجعة الفنية يف ال��دورة
امل�صتندية املتبعة يف تنفيذ اإجراءات التحا�صب ال�صريبي .
 .7التدين الكبري يف م�صتوى االإجن��ازات الفنية لدى الوحدة التنفيذية

اجلمركية وما يرتتب عليها من فاقد يف الر�صوم والعوائد االأخرى من

الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة  -يعرض بيان الرقابة السنـوي أمام مجلس النواب
لسنةرئيس
السنفي
2012م
عبداهللالسنوي
أ.د .الرقابة
بيان

يف تب�صيط اإج��راءات املحا�صبة والربط ال�صريبي وحت�صني م�صتوى

لل�صرائب على كبار املكلفني واملكاتب ال�صريبية باأمانة العا�صمة

اأكرث املالحظات املزمنة املرتبطة باالأداء الفني .
 .11كما اأن انخفا�ض القيم اجلمركية لبع�ض الواردات والتي متثل اإحدى
االإ�صكاليات املزمنة يف االأداء الفني  ،وبالرغم من التاأثري ال�صلبي لذلك
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على احل�صيلة من الر�صوم اجلمركية والعوائد االأخرى الناجمة عن
ذلك ،اإال اأن االآثار االأخرى ال تقل �صرر ًا على االقت�صاد الوطني ،ومن

اجلمركية وال�صريبية ،اإال اإن ظاهرة االإعفاءات اجلمركية للواردات

ذلك على �صبيل املثال ما يلي :

املعفاة وحتت نظام ال�صماح املوؤقت ،ال زالت م�صتمرة وتت�صاعد قيمتها

أ) االأثر املرتتب على عدم مالءمة قيم الواردات كمدخالت للتخطيط

�صنة اإثر اأخرى حيث بلغت قيمتها خالل �صنة 2012م ()547،5

االقت�صادي وا�صتخراج موؤ�صرات االأداء االقت�صادي املوجه لل�صيا�صة

مليار ريال واإجمايل قيمة الر�صوم اجلمركية اخلا�صة بها ()30،6

واخلطط والربامج االقت�صادية .

مليار ريال والتي متثل ن�صبة ( )% 35من اإجمايل الر�صوم اجلمركية

ب) انخفا�ض قيم الواردات املتاأتي نتيجة عدم التعامل مع اأ�صول الوثائق

2010م والتي ت�صمنت يف جانب منها اأحكاما حتد من االإعفاءات

امل�صتوفاة خالل ذات ال�صنة.

املعتمدة واملكتملة والذي من �صاأنه عدم حماية امل�صتهلك فيما يتعلق  .16ا�صتمرار االختالالت اجلوهرية يف اإجراءات الت�صفية لبيانات االإدخال
باجلودة والقيمة ،وبالتايل تعري�ض االقت�صاد الوطني للخ�صائر

املوؤقت وملا يخ�ض مدخالت ال�صركات العاملة يف جمال النفط والغاز

املرتتبة على ذلك.

يف ظل غياب قاعدة البيانات ال�صليمة واملتكاملة لبيانات االإدخ��ال

 .12بلغت البيانات اجلمركية التي مل يتم معاجلتها للفرتة -2001
2010م وفقا ملا اأمكن الوقوف عليه ( )156،068بيان ًا مببلغ

ا�صتك�صاف واإنتاج النفط مع ال�صالحيات القانونية مل�صلحة اجلمارك

اإجمايل وقدره ( )314،8مليار ريال االأمر الذي ي�صاعد على التهرب

يف اإلزام مقاويل الباطن بت�صفية بيانات االإدخال املوؤقت عرب ال�صركات

ال�صريبي.

االأم ،وعدم و�صع اإطار مكتوب فيما بني الهيئة وامل�صلحة لتنظيم تنفيذ

� .13صعف وق���ص��ور يف اإج� ��راءات التحقق م��ن القيمة اجلمركية
والكميات واالأوزان وخ�صو�ص ًا يف املنافذ الربية والتي اأ�صبحت
مالذا للتهريب االآمن.

املوؤقت ..عالوة على التداخل الظاهر يف �صالحيات وم�صوؤوليات هيئة

الت�صهيالت القانونية لال�صتثمارات النفطية املنظمة مبوجب اتفاقيات
�صادرة بقوانني ت�صمن االلتزام بالت�صفية وفقا للقانون  ،..وجممل
ذلك مثل اإ�صكالية مزمنة يف تنفيذ اأعمال الت�صفية للبيانات اجلمركية

 .14ا�صتمرار عمليات جتيري بوال�ض ال�صحن والب�صائع يف املنافذ اجلمركية
وهو ما يوؤثر �صلب ًا على االإي��رادات ال�صريبية وي�صهل عمليات التجارة

املعلقة ويف متابعة املتخلفني وحت�صيل الغرامات امل�صتحقة قانونا ،وهو
ما ترتب عليه وفق ًا للبيانات املتاحة عن االإدخ��ال املوؤقت لل�صركات

امل�صبوهة وغ�صيل االأموال ،حيث بلغ اإجمايل البيانات املجرية على ذلك

النفطية لالأعوام من 2004م حتى 2012م بقاء مبلغ ( )30مليار
ريال مقابل ر�صوم جمركية وعوائد اأخرى معلقة دون ت�صفية اأو �صداد.

النحو وفقا ملا مت الوقوف عليه خالل الفرتة 2010م 2013 -م
( )916بيان ًا مببلغ وقدره ( )38،2مليار ريال منها عدد( .17 )561ا�صتمرار املنافذ وال��دوائ��ر اجلمركية ب��االإف��راج ع��ن بع�ض ال�صلع
بيان ًا مببلغ ( )24،8مليار ريال مت جتيريها يف اإطار مكلفي القطاع
امل�صتوردة مبوجب تعهدات و�صمانات مالية يف ظل عدم كفاية وفاعلية
اخلا�ض ،وعدد( )355بيان ًا مببلغ( )13،4مليار ريال ،مت جتيريها
من مكلفي القطاع اخلا�ض اإىل قطاع عام ،علم ًا بان املجري باأ�صمائهم
تلك البيانات قد يتمتعوا باإعفاءات �صريبية وجمركية ،وهو ما يرتتب
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الرقابة واملتابعة للتعهدات وا�صتيفاء قيمة تلك ال�صمانات ،حيث بلغ
عدد البيانات اجلمركية (املعلقة) على ذلك النحو كما يف نهاية ال�صنة
املالية 2012م وفق ًا ملا اأمكن الوقوف عليه ( )10.060بيان ًا وقيمة

عليه تهرب �صريبي وجمركي ويحرم اخلزينة العامة من موارد �صريبية

الر�صوم اجلمركية والعوائد االأخرى امل�صتحقة عليها ( )32.9مليار

وجمركية كبرية.

ريال  ،باالإ�صافة اإىل البيانات اجلمركية املعلقة على �صركة م�صايف

 .15برغم �صدور عدد من القوانني االقت�صادية خالل الربع االأخري من �صنة
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عدن مقابل م�صتورداتها من امل�صتقات النفطية والبالغ قيمة الر�صوم

االأبواب االأخرى  ،ومل نطلع على موافقة ال�صلطة املخت�صة (جمل�ض
 3ال�ستخدامات العامة :

النواب) واعتماده لهذا االإج��راء وذل��ك باملخالفة الأحكام املادة

اأ�صفر التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة لل�صنة املالية 2012م عن

( )41من القانون املايل رقم ( )8ل�صنة 1990م وتعديالته.

ا�صتخدامات فعلية مببلغ ( )2813.8مليار ري��ال ب�صايف جت��اوز قدره

ج) م��ع االأخ ��ذ يف االع�ت�ب��ار االإج � ��راءات احلكومية يف اجت��اه

( )141،1مليار ري��ال بن�صبة ( )% 5،3م��ن اإج�م��ايل ال��رب��ط املقدر

االإ�صالحات ال�صعرية للم�صتقات النفطية اإال اأن املالحظ

البالغ ( )2672.7ملي � � ��ار ري� ��ال وب��زي��ادة ( )716،4مليار ريال

ا�صتمرار ارتفاع قيمة الدعم احلكومي لهذه امل�صتقات والذي

بن�صبة ( )% 34،2مقارنة باال�صتخدامات الفعلية ل�صنة 2011م البالغة

بلغ خالل �صنة 2012م ( )639مليار ريال بزيادة ن�صبتها

()2097.4مليار ريال.

( )% 19،3مقارنة بقيمة الدعم املن�صرف خالل �صنة
2011م ومتثل قيمته ما ن�صبته ( )% 9من الناجت املحلي

وقد اأظهرت نتائج املراجعة والتقييم لهذا اجلانب املوؤ�صرات االآتية:

االإج�م��ايل ،يف حني ا�صتهدفت خطط وبرامج احلكومات

أ) ا�صتمرار اخللل يف هيكل موازنة اال�صتخدامات العامة واملتمثل

املتعاقبة اخلف�ض التدريجي لهذا الدعم لي�صل اإىل ال�صفر

يف النمو امل�صتمر وامل�صطرد يف االإن�ف��اق اجل��اري و�صيطرته على

اإال اأن واقع احلال اظهر خالف ذلك .اإذ يظل هذا الدعم

ا�صتخدامات املوازنة على ح�صاب االإنفاق اال�صتثماري وهو ماال يتفق

للعديد من االعتبارات اأحد اأهم االختالالت التي تعاين منها

وما ت�صمنه الربنامج العام حلكومة الوفاق الوطني ب�صان تر�صيد

املوازنة العامة كونه ي�صتحوذ على ( )% 26من اإجمايل

االإن�ف��اق اجل��اري ل�صالح االإن�ف��اق اال�صتثماري حيث بلغ االإنفاق

االإنفاق اجلاري ويفوق املن�صرف على االإنفاق الراأ�صمايل
واال�صتثماري البالغ ( )301مليار ري��ال وي�ف��وق اأي�ص ًا

( )% 87،5من اإجمايل االإنفاق العام ومبا ن�صبته ()% 35

اإجمايل االإنفاق على قطاعات (التعليم  /ال�صحة العامة/

من الن� � � ��اجت املحلي االإجم � � ��ايل مع اأن امل�صته � � ��دف يف املوازنة

اخلدمات االجتماعية ) والبالغ اإجماليها ()580،3مليار

( )% 78،8من اإجمايل االإنفاق العام ،وما ن�صبته()% 24،9
من الناجت املحلي االإج�م��ايل ،وي�صتحوذ اأي�ص ًا على كامل امل��وارد

ري��ال ليمثل ه��ذا الدعم اأح��د اأه��م التحديات التي تواجه

اجلاري خالل �صنة 2012م ()2462.9مليار ريال مبا ن�صبته

ال�صيا�صات املالية للحكومة.

العامة الذاتية والتمويالت اخلارجية االأم��ر ال��ذي يحد من االأثر
التنموي للموازنة وهو ما ينعك�ض �صلب ًا بطبيعة احلال على معدالت

تخفي�ض الر�صيد القائم للدين العام  ،اإال اأن نتائج التقييم تف�صح

النمو للقطاعات االقت�صادية.

عن الت�صاعد امل�صتمر يف قيمة اأعباء الدين املحلي التي تتحملها

د) رغ��م تاأكيد حكومة ال��وف��اق الوطني يف برناجمها ال�ع��ام على

ب) التجاوز يف االإنفاق الفعلي مقارن ًة بالربط املعتمد يف املوازنة على

املوازنة العامة والتي بلغت خالل �صنة 2012م ()397،6

م�صتوى الباب الثاين (نفقات على ال�صلع واخلدمات واملمتلكات)

مليار ري��ال بزيادة ن�صبتها ( )% 82باملقارنة مع املن�صرف

مببلغ ( )65.2مليار ري��ال ،وعلى م�صتوى اال�صتخدامات غري

خالل ال�صنة 2011م  ،وه��ذه الزيادة يف االأعباء ناجمة عن

املبوبة مببلغ ( )10مليارات ريال  ،وعلى م�صتوى الباب اخلام�ض

ت�صاعد يف اإجمايل الر�صيد القائم للدين العام الداخلي والذي
�صهد خالل ال�صنوات القليلة املا�صية ارتفاع ًا ملحوظ ًا ليبلغ خالل

(اكت�صاب االأ�صول املالية وت�صديدات اخل�صوم) مببلغ ()13.6
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الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة  -يعرض بيان الرقابة السنـوي أمام مجلس النواب
لسنةرئيس
السنفي
2012م
عبداهللالسنوي
أ.د .الرقابة
بيان

اجلمركية عليها كما يف 2012/12/31م ( )274.7مليار ريال.

مليار ري��ال والتي مت تغطيتها باملناقلة من ال��وف��ورات املحققة يف
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أنشطة وفعاليات

ريال ،ومبلغ ()1543مليار ريال ،ومبلغ( )1882مليار ريال

الأخرى فبعد اأن كان يف �صنة 2007م مببلغ ( )380مليار ريال
تراجع ًا يف ال�صنوات 2008م 2009 ،م2010،م اإىل مبلغ

على التوايل ،لريتفع ر�صيده يف نهاية �صنة 2012م اإىل مبلغ

( )355،1مليار ريال ومبلغ ( )347،2مليار ريال ،ومبلغ

( )2235مليار ري��ال ،االأم��ر ال��ذي ي�صكل اأح��د اأه��م خماطر

()340،2مليار ريال على التوايل ،لي�صل يف �صنة 2012م

ا�صتدامة املالية العامة للدولة.

اإىل مبلغ ()301،2مليار ريال  ،كما تراجعت اأهميته الن�صبية

ال�صنوات 2011 ،2010 ،2009م مبلغ ()1276،9مليار

ه) املالحظ اأن املوازنة العامة للدولة ال ترتجم توجه جاد نحو تر�صيد

الإجمايل اال�صتخدامات العامة اإىل ن�صبة ( )% 10،7خالل

االإنفاق اجل��اري على م�صتوى وح��دات اجلهاز االإداري �صواء من

ال�صنة 2012م بعد اأن كان متو�صط اأهميته الن�صبية خالل

خالل ر�صد االعتمادات املقدرة اأو من خالل التنفيذ الفعلي وهو ما

الفرتة 2010-2007م بحوايل ( ، )% 18وتزداد حدة

ميكن ر�صد مالحمه من خالل املوؤ�صرات االآتية -:
» االرت �ف��اع امل�صتمر يف نفقات وتعوي�صات ط��ارئ��ة ،واكت�صاب

هذا الرتاجع باملقارنة مع الن�صبة امل�صتهدفة يف املوازنة واملقدرة
ب�( ،)% 21ومن جانب اآخر اأي�ص ًا تراجع قيمته خالل �صنة

اإن���ص��اءات واأ� �ص��ول اخ��رى وال�ت��ي بلغت خ��الل �صنة 2012م

2012م اإىل ( )% 4،3كن�صبة للناجت املحلي االإجمايل

()162،7مليار ري��ال بزيادة قدرها ()65،1مليار ريال

مقارنة مع ن�صبة ( )% 6،6م�صتهدفة يف املوازنة .
» بالرغم من توا�صع االعتمادات املر�صودة �صنوي ًا يف املوازنة

بن�صبة ( )% 67مقارنة ب�صنة 2011م يف ظل عدم اي�صاح
طبيعة تلك النفقات.
» االرت�ف��اع امل�صتمر يف نفقات ( املكافاآت ،حتويالت واإعانات

اإال اأن التنفيذ الفعلي ي�صفر وب�صكل م�صتمر عن �صايف وفر بلغ

اأخرى ،وقود وزيوت ،ا�صتخدامات غري موزعة ونفقات اأخرى)

خالل ال�صنة املالية 2012م ()221،8مليار ريال  ،عالوة

والتي بلغت خالل �صنة 2012م ( )563،7مليار ريال بزيادة

على ا�صتمرار االختالالت االإداري��ة والتنظيمية التي ت�صاحب

قدرها ( )132،5مليار ريال بن�صبة ()% 31مقارنة بال�صنة

اإج ��راءات ا�صتخدام امل��وارد املخ�ص�صة لهذا االإن�ف��اق والتي

ال�صابقة ،وهو ماال يتفق وما ت�صمنه الربنامج العام حلكومة

�صاهمت يف بطء وتعرث تنفيذ العديد من امل�صاريع اال�صتثمارية

الوفاق الوطني ب�صان ذلك.

واإرتفاع كلفة تنفيذها  ،حيث بلغ عدد امل�صاريع املدرجة مبوازنة
�صنة 2012م ومل تنفذ ( )8579م�صروع ًا والبالغ اإجمايل

الإنفاق الراأ�سمايل وال�ستثماري:

اعتماداتها املر�صودة ( )117.9مليار ريال وباملقابل مت تنفيذ

» بلغ اإجمايل االإنفاق الراأ�صمايل واال�صتثماري – مت�صمن ًا امل�صاهمات يف
روؤو�ض اأموال الوحدات االقت�صادية )301،2( -مليار ريال حمقق ًا

م�صاريع من خارج الربنامج اال�صتثماري لهذه ال�صنة بلغ عددها
( )1947م�صروع ًا واإجمايل املن�صرف عليها مبلغ ()22.9

�صايف وف��ر ق��دره ( )221،8مليار ري��ال بن�صبة ( )% 42،4من

مليار ريال باالإ�صافة اإىل تعرث تنفيذ بع�ض امل�صاريع منذ �صنوات
عدة والبالغ عددها حتى نهاية 2012م ( )996م�صروع ًا

اإجمايل الربط املقدر البالغ ( )523مليار ريال.
وقد اأظهرت اأعمال املراجعة والتقييم لهذا اجلانب املوؤ�صرات االآتية -:
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لالإنفاق الراأ�صمايل واال�صتثماري باملقارنة مع متطلبات التنمية،

» الرتاجع امل�صتمر يف قيمة االإنفاق الراأ�صمايل واال�صتثماري حيث
�صهدت ال�صنوات اخلم�ض املا�صية تراجع ًا يف قيمته من �صنة
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واإجمايل املن�صرف عليها ( )93.9مليار ريال  ..االأمر الذي
يظهر مدى ه�صا�صة اال�صتقرار واال�صتدامة املالية وحمدودية
الدور التنموي للموازنة املتمثل يف تدين حجم واأهمية االإنفاق

الكبرية لالإنفاق اال�صتثماري يف رفع م�صتوى النمو االقت�صادي

اإرتفاع امل�صحوب مببلغ الوديعة ال�صعودية والبالغ ( )1مليار دوالر ،

الكلي ويف توفري البنية التحتية الالزمة لتحفيز اال�صتثمارات
اخلا�صة املحلية واالأجنبية وه��و ما ينعك�ض �صلب ًا على االأث��ر

وقر�صي كل من �صندوق النقد ال��دويل مببلغ ( )158مليون دوالر
لدعم عجز املوازنة  ،و�صندوق النقد العربي مببلغ ( )93مليون دوالر

التنموي للموازنة العامة وعلى قدرتها يف دع��م ال�صيا�صات

لدعم ميزان املدفوعات  ،وقبل ا�صتعرا�ض االإخ�ت��الالت التي تعاين

االقت�صادية والدفع بعجلة التنمية ال�صاملة وامل�صتدامة وحتقيق

منها عملية االإقرتا�ض نرى يف البداية االإ�صارة اإىل حتفظ اجلهاز على
تلك البيانات نظر ًا ملا يلي :

معدالت النمو امل�صتهدفة.

وتربز اآثار تلك التداعيات ال�صلبية يف ظل توا�صع دور وم�صاهمة القطاع  .1التحفظ على اإ�صافة قيمة الوديعة ال�صعودية مببلغ ( )1مليار دوالر اإىل
اخلا�ض يف رفع معدالت النمو ،والتي تعود جلملة من العوامل اأهمها :

الر�صيد القائم للمديونية اخلارجية بنا ًء على احليثيات االآتية :

» تدين م�صتوى خدمات البنية التحتية الالزمة لعملية اال�صتثمار.

أ) قيام البنك املركزي بت�صمني بياناته املالية يف 2012/12/31م

» ا�صتمرار حاالت االنفالت االأمني.

مببلغ الوديعة وال��ذي اأدى اإىل زي��ادة كل من التزاماته واأ�صوله

» االختالالت املزمنة التي يعاين منها جهاز االإدارة العامة للدولة .

اخلارجية بذلك املبلغ .

» تعدد االأجهزة واجلهات امل�صرفة على االأن�صطة االقت�صادية وطول
االإجراءات الروتينية يف املعامالت احلكومية .
» امل�صاكل املتعلقة باالأرا�صي وما يرافقها من تدين يف م�صتوى اأداء الق�صاء. .

ب) من ال�صيا�صات املحا�صبية الهامة للبنك تلك املتعلقة بالقرو�ض
اخلارجية للجمهورية اليمنية وح�صابات املوازنة العامة للدولة  ،وال
متثل تلك البنود التزام ًا على البنك ولذلك ال يتم اإدراجها �صمن
بياناته املالية .

الدين العام وامل�ساعدات اخلارجية :

حقق ر�صيد ال��دي��ن ال�ع��ام الكلي كما يف 2012/12/31م (وف�ق� ًا
لبيانات التقريرال�صنوي للبنك املركزي اليمني لذات ال�صنة ) اإرتفاع ًا مببلغ
( )696.1مليار ريال وبن�صبة منو قدرها ( )% 23.6مقارنة بر�صيده
يف �صنة 2011م  ،وارتفعت ن�صبته كقيمة من الناجت املحلي االإجمايل من

ج) مل يتاأثر ح�صاب احلكومة ال�ع��ام ل��دى البنك امل��رك��زي يف �صنة
2012م مببلغ الوديعة .
د) وعليه يتعني تنزيل املبلغ من الر�صيد القائم للدين اخلارجي كما يف
2012/12/31م باعتباره التزام ًا على البنك وهو امل�صوؤول عن
�صداد خدمته .

( )% 43.8يف �صنة 2011م اإىل ( )% 51.7يف �صنة 2012م  ،وتعود  .2عدم ثبات اأر�صدة الدين العام الداخلي لوجود فارق بالزيادة مببلغ
اأ�صباب الزيادة وفق ًا لتلك البيانات اإىل ما يلي :
( )16.4مليار ريال بني الر�صيد يف 2011/12/31م من واقع
» اإرتفاع ر�صيد �صايف الدين العام الداخلي من مبلغ ()1645.4

التقرير ال�صنوي للبنك ل�صنة 2011م وب��ني الر�صيد ل��ذات العام

ملي� � � ��ار ري � ��ال يف �صنة 2011م اإىل مبلغ ( )2084.7مليار

والظاهر الأغرا�ض املقارنة يف التقرير ال�صنوي للبنك ل�صنة 2012م .

ريال يف �صنة 2012م بزيادة قدرها ( )439.3مليار ريال وبن�صبة  .3مت اإحت�صاب ر�صيد دين اأذون اخلزانة بقيمتها الفعلية والتي تقل عن
(.)% 26.7

الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة  -يعرض بيان الرقابة السنـوي أمام مجلس النواب
لسنةرئيس
السنفي
2012م
عبداهللالسنوي
أ.د .الرقابة
بيان

اال�صتثماري مقارنة باالإنفاق اجلاري على الرغم من االأهمية

بزيادة قدرها ( )256.8مليار ريال وبن�صبة ( )% 19.8نتيجة

قيمتها مببلغ ( )83.7مليار ريال .

» اإرتفاع الر�صيد القائم للدين اخلارجي من ( )1299مليار ريال  .4وعليه فاإنه يلزم اإع��ادة النظر يف البيانات املتعلقة باأر�صدة كل من
يف �صنة 2011م اإىل ( )1555.8مليار ريال يف �صنة 2012م

الدين العام اخلارجي  ،والداخلي وبالتايل ر�صيد الدين العام الكلي
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 ،ومبعدالت اإحت�صابها كقيم مقارنة ببيانات الناجت املحلي االإجمايل .

العام وامل�صاعدات اخلارجية ال�صرتاتيجيات و�صيا�صات �صليمة وربطها

 .5عدم و�صوح االأر�صدة القائمة لبع�ض املديونيات اخلارجية وال��واردة باالإطار االقت�صادي الكلي ل�صمان القدرة على اال�صتمرار يف حتمل
�صمن القرو�ض الت�صديرية الغري مي�صرة مببلغ ( )510.4مليون م�صتويات الدين العام ومعدالت منوه والتحقق من مدى املخاطر التي
دوالر وحتت م�صمى (اأخرى)  ،وبدون اأية بيانات تف�صيلية عنها .

ت�صاحب اإدارة الدين العام وامل�صاعدات االأمر الذي حال دون توفري

 .6اإن البيانات واملعلومات املتعلقة باملجاميع االقت�صادية الكلية تظهرها القدر الكايف من الرقابة الداخلية والتحقق من تلك املخاطر واأثر
التقارير ال�صادرة عن اجلهات الر�صمية املخت�صة كتوقعات رغم �صلب ًا على القدرة االإ�صتيعابية لهذه املوارد وعدم التوظيف االأمثل لها
التاأخري امللحوظ يف اإ�صدار تلك التقارير وال��ذي ميتد لفرتة تقارب لتحقيق االأهداف التنموية املن�صودة من جهة وعلى اجلدارة االئتمانية
ال�صنة  ،والأنها كذلك فهي حمل حتفظ اجلهاز وكذا ما ين�صب اإليها وامل�صاءلة العامة من جهة ثانية  ..مما اأدى اإىل تنامي املخاطر التي
كقيمة ال�صتخال�ض املوؤ�صرات ذات ال�صلة بالدين العام  ،ومثل تلك ترافق اإدارة تلك املوارد وزيادة حدة االإختالالت التي تعاين منها عملية
البيانات واملعلومات الي�صار اإليها من قبل امل�صتخدمني وال يبنى عليها االإقرتا�ض ب�صقيها الداخلي واخلارجي  ،وذلك على النحو االآتي -:
اأي حتليل اأو تقييم وت�صاهم يف اإيجاد بيئة ي�صودها غياب االطمئنان  .1املخاطر من منظور االقت�صاد الكلي واملتمثل يف ع��دم القدرة على
املعلوماتي وي�صعف ثقة املجتمع واملانحني ملدى م�صداقية ما تعده من

حت�صني االإ�صتدامة املالية نتيجة لتزايد عجز امل��وازن��ة العامة حيث

برامج وخطط تنموية .

اأ�صري يف التقرير التحليلي للبنك املركزي عن الدين العام وامل�صاعدات
اخلارجية ل�صنة 2012م اإىل اإرتفاع موؤ�صرات االإ�صتدامة للدين العام

الأخوة رئي�س واأع�ساء املجل�س :

اأن هذا الق�صور يعك�ض مدى االختالالت املزمنة التي يعاين منها

ب�صقيه الداخلي واخلارجي من حيث ن�صبته اإىل الناجت املحلي االإجمايل
وفق ًا ملا �صبق االإ�صارة اإليه  ،كما اأرتفعت ن�صبته اإىل اإي��رادات الدولة

جهاز االإدارة العامة منذ منت�صف ت�صعينيات القرن املا�صي  ،والتي

يف �صنة 2012م اإىل ( )% 177مقرتبة من الو�صع غري امل�صتدام

اأمتد اأثرها لتزيد من حدة ال�صعف يف النظم االإداري��ة لدى اجلهات

بح�صب املعايري الدولية واملحددة ب�( )% 200مع االأخذ بعني االإعتبار
حتفظ اجلهاز على ر�صيد الدين العام الكلي وفق ًا ملا �صبق اإي�صاحه .

امل�صتفيدة واالأخ��رى املعنية باالإ�صراف واملتابعة ومن اأب��رز مظاهره

هذا باالإ�صافة اإىل ما تف�صح عنه موؤ�صرات ال�صيولة باأن ن�صبة خدمة الدين

املعنية ب �اإدارة الدين العام وامل�صاعدات اخلارجية ممثلة باجلهات

ه�صا�صة البنية االإداري ��ة والفنية رغ��م تزايد التعقيدات يف طبيعة الع ��ام اإىل اإي��رادات الدولة يف اإرتفاع حيث و�صل عبء الدين العام اإىل
عمليات الدين العام اإجما ًال ويف الدين اخلارجي على وجه اخل�صو�ض ( )% 21يف �صنة 2012م من اإيرادات الدولة مقابل ( )% 17يف �صنة
 ..اإ�صافة اإىل عدم وجود ت�صريع للدين العام وامل�صاعدات اخلارجية 2011م  )% 12( ،يف �صنة 2010م لتقرتب من الو�صع الغري م�صتدام
رغ��م احلاجة املا�صة اإليه لتوفري احل��د االأدن��ى من �صروط ومعايري بح�صب املعايري الدولية (. )% 25
االإقرتا�ض ب�صقيه الداخلي واخلارجي وامل�صاعدات وحت�صني اإدارتهما  .2اإن م�وؤ��ص��رات االإ��ص�ت��دام��ة للدين اخل��ارج��ي م��ن حيث ن�صبته اإىل
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املوؤ�صرات االقت�صادية (ال�صادرات – الناجت املحلي االإجمايل –

وتفعيل امل�صاءلة وتاليف خماطر االإدارة قدر االإمكان  ..اإال اأن ذلك
الت�صريع مل ي�صدر رغم التاأكيد مرار ًا على ذلك من قبل اجلهاز يف كافة

اإيرادات الدولة) التزال يف الو�صع امل�صتدام بح�صب املعايري الدولية

تقاريره وخمرجاته الرقابية ذات ال�صلة ورغم �صابق اإعداد م�صروع

اإال اأنها تتجه على املدى املتو�صط نحو الو�صع الغري م�صتدام  ..كما

القانون يف �صنة 2005م  ،وترتب على ذلك عدم اإنتهاج اإدارة الدين

اأن خماطر خدمته يف تزايد م�صتمر ويف حتول على املدى الطويل
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بعني االعتبار االإرتفاع امل�صتمر يف ر�صيد الدين العام الكلي وعلى

م�ل�ي��ار ري���ال يف ��ص�ن��ة 2012م ب��زي��ادة ق��دره��ا ()583.3

وجه اخل�صو�ض اأر�صدة �صايف الدين املحلي وقد ترتب على ذلك

مليار ريال بن�صبة ( )% 144هذا باالإ�صافة اإىل ما ترتب على

خماطر اإ�صافية متمثلة ب�صروط االقرتا�ض خالل الفرتة من �صنة

ا�صتخدامها من اأعباء على املوازنة العامة للدولة نتيجة ارتفاع قيمة
الفوائد والعموالت امل�صددة عنها والتي بلغت وفق ًا لبيانات وزارة

ال�صداد واإرتفاع معدل الفائدة والتي ت�صري اإىل اأن تلك ال�صروط غري

املالية ( )199.9مليار ريال مبا ن�صبته ( )% 7.1من اإجمايل

مي�صرة بعد اأن كانت عك�ض ذلك قبل االأزمة.

نفقات املوازنة ل�صنة 2012م كما اأدت تلك االأعباء اإىل تعزيز

(2005م -2012م) واملتجهة نحو خف�ض مدة ال�صماح  ،ومدة

عجز املوازنة حيث مثلت قيمة تلك الفوائد والعموالت ما ن�صبته
وعـــــن الإخـــــتـــــاللت الـــتـــي تــــرافــــق عــمــلــيــة الإقــــرا�ــــس

( )% 61.8من عجز املوازنة لذات العام مقابل ()% 56.3

وا�ــــــســــــتــــــخــــــدام املــــــ�ــــــســــــاعــــــدات اخلــــــارجــــــيــــــة فـــهـــي

يف �صنة 2011م رغم اأن تلك االأذون ا�صتخدمت باالأ�صا�ض لتمويل

لزالــــــــت قـــائـــمـــة ومــ�ــســتــفــحــلــة مــــن اأهـــمـــهـــا مــــا يـــلـــي :

ذلك العجز .
ب) ونتيجة ملا تقدم مت اللجوء اإىل متويل جزء من العجز باللجوء

اأو ًل  :اإ�سعاف اجلدوى من القرا�س الداخلي ب�سورة عامة

اإىل ال�صحب على املك�صوف من البنك املركزي  ..حيث مت متويل

وعرب ا�ستخدام اأذون اخلزانة ق�سرية الأجل ب�سورة

عجز املوازنة ل�صنة 2012م عرب هذه الو�صيلة مببلغ ()11.1
مليار ري��ال وفق ًا لبيانات وزارة املالية وال��ذي يبدو متوا�صع ًا

أ) االإفراط يف اإ�صتخدام اأذون اخلزانة مبا ال يتفق واالأهداف املن�صودة

مقارنة مبا مت متويله يف ال�صنة ال�صابقة مببلغ ( )234مليار
ريال  ،ومع ذلك فقد �صجلت حمفظة هذا الدين اإرتفاع ًا ملحوظ ًا

من خ��الل اإ��ص��دار ال�صندات احلكومية يف االإن�ف��اق على امل�صاريع

يف قيمتها منذ �صنة 2009م لت�صل اإىل مبلغ ( )708مليار

التنموية واالإنتاجية واخلدمية  ..باالإ�صافة اإىل ا�صتمرار تدين

ريال يف �صنة 2011م وظل يف نف�ض امل�صتوى يف �صنة 2012م
 ،وفق ًا لبيانات التقرير ال�صنوي للبنك املركزي لهذا العام ..

اأهم ال�صرائح امل�صتهدفة حيث بلغ ر�صيد املديونية القائم بالقيمة

ع��الوة على ما ترتب على هذا الدين من اأعباء على املوازنة

االإ�صمية ل�صالح ه��ذه الفئة يف 2012/12/31م مان�صبته

العامة للدولة واملتمثلة بالفائدة ال�صنوية عليه والتي كانت يف
�صنة 2012م وفق ًا لبيانات وزارة املالية مببلغ ()155.4

و�صناديق التقاعد واملوؤ�ص�صات العامة  ،واإن كانت قد اأ�صهمت

مليار ريال مبا ن�صبته ( )% 39من اإجمايل الفوائد املدفوعة

يف �صنوات �صابقة ويف حدود �صيقة يف تثبيت �صعر العملة املحلية

على الدين الداخلي  ،كما اأنها متثل ما ن�صبته ( )% 48من

واال�صتقرار الن�صبي لالأ�صعار اإال اأن وظائفها تلك تراجعت واإىل

�صايف عجز املوازنة .

خا�سة جلملة من العتبارات اأهمها :

منها حيث ال يتم ا�صتخدام هذا التمويل للعجز عالوة على التمويل

م�صاركة االأفراد والقطاع اخلا�ض من اأذون اخلزانة رغم اأنهم من

( )% 2.95مقابل ( )% 97.05ل�صالح البنوك التجارية

حد كبري يف ظل االرتفاع امل�صتمر يف قيمة االأذون امل�صدرة �صنة اإثر

ج) اأدى الرتكيز املفرط على االأحجام الكبرية للدين ق�صري االأجل

اأخرى والتي متثل قيمة اأذون اخلزانة املعاد ت�صديرها ن�صبة كبرية

وباأ�صعار فائدة مرتفعة ت�صمني حافظة الدين احلكومي بهياكل

منها  ،وبالتايل اإرتفاع الر�صيد القائم ملديونية هذه االأذون من مبلغ

دين خطرة  ..حيث ت�صري البيانات الواردة يف التقرير ال�صنوي
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الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة  -يعرض بيان الرقابة السنـوي أمام مجلس النواب
لسنةرئيس
السنفي
2012م
عبداهللالسنوي
أ.د .الرقابة
بيان

من الو�صع امل�صتدام اإىل الو�صع الغري قابل لالإ�صتمرار  ..مع االأخذ

( )405.1مليار ريال يف �صنة 2006م اإىل مبلغ ()988.4
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للبنك املركزي ل�صنة 2012م واملتعلقة بالدين العام الداخلي ال�صداد من جهة  ،والو�صع احلايل مل�صتويات الدين املحلي وا�صتمرار عجز
اإىل تفاقم االختالالت يف هيكل هذا الدين والذي متثل ح�صة املوازنة (ول��و يف احل��دود االآمنة) من جهة اأخ��رى كل ذلك ي�وؤدي اإىل منو
كل من اأذون اخلزانة (بعد اإعادة احت�صابها بالقيمة االأ�صا�صية وتراكم هذا الدين على املدى املتو�صط وارتفاع تكاليفه املالية واالقت�صادية
واإ�صافة الفارق بينها وبني قيمتها الفعلية اإىل ر�صيد الدين يف ظل االعتماد بدرجة اأ�صا�صية على اإ�صدارات اأذون اخلزانة واالقرتا�ض
الداخلي) و�صايف االق��رتا���ض من البنك املركزي ما ن�صبته من البنك املركزي مما يوؤثر �صلب ًا على ا�صتدامة املالية العامة وعلى النمو
( )% 71.3من الر�صيد ال�صايف للدين الداخلي يف �صنة االقت�صادي يف البالد .
2012م  ،مما يوؤثر �صلب ًا يف اجل��دارة االئتمانية للدولة ويرى اجلهاز لزوم اإحاطة جمل�صكم املوقر براأيه حول مربرات اال�صتمرار
عندما ي�صتلزم االأم��ر متديد اأج��ل ه��ذه ال��دي��ون والتعر�ض يف اإ�صدار اأذون اخلزانة من كونها م�صدر غري ت�صخمي لتمويل عجز املوازنة
ملخاطر ترحيلها لت�صل املديونية اإىل م�صتوى ال ميكن حتمله وتاأثريها االإيجابي على �صعر ال�صرف باأعتبارها اأداة الإمت�صا�ض فائ�ض
وبالتايل التعر�ض ملخاطر ال�صداد خا�صة مع و�صول ال�صحب العر�ض النقدي ول��دوره يف حتديد �صعر الفائدة املحلي وبالتايل يف �صعر
على املك�صوف يف 2012/12/31م اإىل مبلغ (� )707.3صرف الريال  ..اإال اأن املاآخذ عليها تقلل من رجاحتها  ،واملتمثلة (عالوة
مليار ريال وهو م�صتوى عال ي�صعب جتاوزه يف ظل الظروف على ما �صبق تناوله ) فيما يلي :
االقت�صادية واملالية احلالية .
د) االإرتفاع امل�صتمر يف الر�صيد ال�صايف للدين الداخلي حيث حقق
ر�صيده يف �صنة 2012م من��و ًا مبعدل ( )% 26.1مقابل
( )% 22.7يف �صنة 2011م حيث بلغ ر��ص�ي��ده يف �صنة
2012م ( )2168.4مليار ريال بعد اأن كان مببلغ ()428

امل�صادر غري الت�صخمية لتمويل عجز املوازنة اأغفل باملقابل
تاأثريها ال�صلبي يف قيمته كونها اأداة لتمويل جزء من االإدخار
املحلي باجتاه جم��االت غري اإنتاجية وتوؤثر �صلب ًا على قطاع
اال�صتثمارات االإنتاجية يف التمويل من هذا االإدخار .

مليار ري��ال يف �صنة 2005م ب��زي��ادة ق��دره��ا ()1740.4

» غياب ال�صوق املالية مبفهومها االقت�صادي واملايل .

مليار ريال بن�صبة قدرها ( ، )% 406.6وبواقع ()105.7

» حمدودية اال�صتثمارات يف اأذون اخلزانة وقلة عدد امل�صتثمرين

نقطة عن مع ��دل الزيادة يف �صنة 2011م  ،كما مثلت ن�صبة

فيها ال�صتمرار تدين م�صاركة القطاع اخلا�ض واالأف��راد رغم

( )% 114.8من اإجمايل املوارد الذاتية لذات ال�صنة  ،وزادت

اأنهم يف �صدارة ال�صرائح امل�صتهدفة .

مدفوعات الفائدة عليه بن�صبة ( )% 82.3مقارنة مبدفوعاتها

» فيما يتعلق بالعر�ض النقدي ف �اإن ا�صتمرار حالة االختالل
فيه تتمثل اأ�صا�ص ًا بنمو العر�ض النقدي مبعدل يفوق كثري ًا

( )% 14.1بعد اأن كانت بواقع ( )% 9يف �صنة 2011م كما

معدل النمو يف ال�ن��اجت املحلي االإج�م��ايل احلقيقي وبالتايل

اأنها تعادل ما ن�صبته ( )% 122.8من قيمة العجز ال�صايف

عدم مالءمة عر�ض النقود مع ما يتطلبه حجم املعامالت يف

للموازنة (تتجاوز مبلغ العجز) عالوة على اأنها تعادل ما ن�صبته

ال�صوق املحلية فعلى �صبيل املثال زاد العر�ض النقدي يف �صنة

( )% 196من النفقات اال�صتثمارية .

2012م بن�صبة ( )% 21.5يف حني كان معدل النمو يف

يف �صنة 2011م  ،وارتفعت ن�صبتها اإىل اإجمايل النفقات العامة
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» اإن التوقع بتاأثريها االإيجابي على �صعر ال�صرف باعتبارها من

واأخذ ًا باالإعتبار ما �صبق االإ�صارة اإليه عن تفاقم االختالالت يف هيكل هذا

الناجت املحلي االإجمايل احلقيقي ( )% 2االأمر الذي يفاقم

الدين والتعر�ض ملخاطر ترحيل الديون ق�صرية االأج��ل وبالتايل ملخاطر

من حالة االختالل النقدي وذلك ال ين�صجم مع االإدع��اء باأن
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» تدين حجم اال�صتثمارات االأجنبية يف قطاعات االقت�صاد املحلي.
ه) ونظر ًا ملجمل ما تقدم فاإن االأمر يتطلب التعامل اجلاد وعلى املدى

امل�صحوب يف �صنة 2011م مبا ي�صري اإىل ا�صتمرار م�صكلة عدم قدرة

املتو�صط باجتاه تخفي�ض حجم الدين العام املحلي من خالل االآتي:
» تر�صيد اإ� �ص��دار اأذون اخل��زان��ة والتوجه لدرا�صة اإمكانيات
االإيقاف النهائي لها ولالقرتا�ض من البنك املركزي اإال يف

العديد من اجلهات امل�صتفيدة حتقيق اال�صتفادة الق�صوى من هذه
امل��وارد �صوا ًء من حيث التخ�صي�ض اأو اال�صتخدام وهذا ما اأثر �صلب ًا
بدرجة اأ�صا�صية على عملية التنمية  ،وعلى �صمعة اليمن يف قدرتها
اال�صتيعابية واالئتمانية .

حالة االحتياج ال���ص��روري لتمويل م�صاريع ا�صتثمارية ذات  .2دخول بع�ض القرو�ض يف مراحل ال�صداد وو�صول ن�صبتها اإىل م�صتويات
م��ردود اقت�صادي واجتماعي اأو لتمويل ن�صيب احلكومة يف

مرتفعة رغم عدم ا�صتغالل القيم االأ�صا�صية لتلك القرو�ض بالكامل

اال�صتثمارات املختلفة .

لتدين ن�صب ا�صتخدامها مبا يحد من اجلدوى االقت�صادية يف متويل

» تبني خطة منا�صبة الإ�صتعادة ما مت بيعه من اأذون خزانة للبنوك
واملوؤ�ص�صات ومبا ال يرتك اأثار ًا �صلبية عليها .

ا�صتمرار ا�صتخدام تلك القرو�ض بالتزامن مع مراحل �صدادها يف

» اتخاذ كافة االإج��راءات القانونية الكفيلة بتح�صيل االإيرادات

حني يفرت�ض البدء يف �صداد اأعباء تلك القرو�ض بعد االنتهاء من

امل�صتحقة للخزينة العامة وتقلي�ض النفقات اجلارية منها على

ا�صتخدامها وبدء امل�صاريع التنموية امل�صحوب لها يف حتقيق مردودها

�صبيل املثال نفقات املرتبات واالأجور باجتاه ت�صحيح االختالالت

االقت�صادي واخلدمي ومن ذلك على �صبيل املثال :

يف ك�صوفات املرتبات والتي تت�صمن حاالت الي�صتهان بها من
االزدواج الوظيفي واالأخرى الوهمية .
» رفع كفاءة وفاعلية ال�صيا�صة النقدية للحد من منو العر�ض
النقدي مبا يتالءم وحجم املعامالت يف ال�صوق املحلية للحد من
ارتفاع معدالت الت�صخم .

امل�صاريع ع��ن طريق االق��رتا���ض اخل��ارج��ي مل��ا يرتتب على ذل��ك من

» قر�ض ال�صندوق العربي رقم ( )99/383لتمويل م�صروع
�صبكات ال�صرف ال�صحي يف اأمانة العا�صمة حيث مت �صداد ما
ن�صبته ( )% 53.6من امل�صحوب من القر�ض يف حني اليزال
ما ن�صبته ( )% 26.1من القر�ض بدون ا�صتخدام .
» ق��ر���ض ال�صن�دوق العربي رق��م ( )2001/411لتمويل
م�صروع حتديث مطار �صنعاء الدويل  ،حيث مت �صداد ما ن�صبته

ثــانــي ـ ًا  :اإ�ــســعــاف اجلـــــدوى مـــن الإقــــرا�ــــس اخلــارجــي
نـــتـــيـــجـــة الــــعــــديــــد مـــــن الإخـــــــتـــــــاللت الـــتـــي

( )% 72.7من امل�صحوب من القر�ض يف حني الي��زال ما
ن�صبته ( )% 64.9من القر�ض بدون ا�صتخدام .

تــرافــق هــذا الإقــرا�ــس مــن جهة وتنفيذ امل�ساريع  .3ورغم ما تقدم فقد مت التعاقد على قرو�ض خارجية جديدة لتمويل بع�ض
املمـــولة منه من جهة اأخـــــرى ومن اأبـــــرز مظاهر

تلك امل�صاريع رغم عدم ا�صتغالل كامل القرو�ض ال�صابقة املخ�ص�صة

ذلك ما يلي :

لها لتعرث تنفيذها يف املراحل ال�صابقة ومن اأمثلة ذلك قر�ض ال�صندوق

 .1اإنخفا�ض كفاءة ال�صحب من القرو�ض �صنوي ًا فبا�صتبعاد قيمة الوديعة

العربي رقم ( )2007/516لتمويل م�صروع حتديث مطار �صنعاء

ال�صعودية لدعم العملة املحلية وقر�ض �صندوق النقد الدويل وقر�ض

الدويل مببلغ ( )167.1مليون دوالر  ،والذي مل ي�صتخدم منه اأي مبلغ

�صندوق النقد العربي اخلا�صني بتمويل عجز كل من املوازنة وميزان

رغم انتهاء فرتة العقد يف نهاية �صنة 2012م .

املدفوعات يكون اإجمايل امل�صحوب ل�صالح امل�صاريع يف �صنة 2012م  .4االإنتقال ال�صالب للموارد الناجتة عن االإقرتا�ض اخلارجي واملتمثل يف
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الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة  -يعرض بيان الرقابة السنـوي أمام مجلس النواب
لسنةرئيس
السنفي
2012م
عبداهللالسنوي
أ.د .الرقابة
بيان

اأذون اخلزانة اأداة الإمت�صا�ض فائ�ض العر�ض النقدي .

مبلغ ( )104.9مليون دوالر بزيادة قدرها ( )% 2.5عن اإجمايل
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أنشطة وفعاليات

الفرق بني اإجمايل امل�صحوب وامل�صدد خالل �صنة 2012م فبعد تنزيل

املناق�صات ويف التكلفة التقديرية  ،ومن ذلك على �صبيل املثال :

الوديعة ال�صعودية  ،وقر�صي �صندوق النقد ال��دويل و�صندوق النقد

» اإلغاء مناق�صة تنفيذ حقل الطريان �صمن م�صروع مطار �صنعاء

العربي تبني اأن��ه يتم �صداد ( )1.73دوالر مقابل �صحب كل دوالر

ال��دويل (املرحلة الثانية) يف 2009/9/29م بعد مرور

م�صحوب من القرو�ض املخ�ص�صة للم�صاريع االإمنائية.

اأربع �صنوات من اإعالن التقدم لتاأهيل املقاولني والذي مت يف

 .5ا�صتمرار ظاهرة التعرث يف تنفيذ امل�صاريع املمولة بقرو�ض خارجية
نتيجة تاأخري جاهزية تلك امل�صاريع من حيث :
» جاهزية املواقع املخ�ص�صة لتلك امل�صاريع وع��دم وج��ود اأية
م�صاكل حولها .
» دقة و�صالمة الدرا�صات والت�صاميم ودرا�صات اجلدوى .
» �صالمة اإجراءات املناق�صات وتنفيذها يف املواعيد املنا�صبة .
» �صالمة وتاأهيل ال�صركات اال�صت�صارية و�صركات املقاوالت .
حيث واملالحظ ما يلي:

أ) ا�صتمرار ظاهرة عدم دقة و�صالمة الدرا�صات والت�صاميم املتعلقة
بامل�صاريع املمولة خارجي ًا االأم��ر ال��ذي يرتتب عليه القيام اأثناء
التنفيذ باإعادة اإعداد تلك الدرا�صات والت�صاميم وتعديلها والأكرث
من مرة يف بع�ض امل�صاريع االأمر الذي ينعك�ض �صلب ًا على تنفيذها
وحتقيقها الأهدافها يف املواعيد املخططة وعلى ا�صتيعاب التمويالت
املتاحة لها  ..كما اأن ذل��ك يخل بجدية املناف�صة وارت�ف��اع تكلفة
التنفيذ من ذلك على �صبيل املثال :
» م�صروع طريق حجة – ك�صر.
» م�صروع حتديث مطار �صنعاء الدويل .
» م�صروع طريق ذمار – احل�صينية .
» م�صروع قطاع الكهرباء .
وتت�صمن تقارير اجلهاز التف�صيلية عن احل�صابات اخلتامية املزيد من
االإي�صاحات حول تلك امل�صاريع وغريها .
ب) ت��زاي��د ح��االت اإل �غ��اء مناق�صات بع�ض امل�صاريع بعد امل�صي يف
56

2005/10/24م .
» اإعادة طرح مناق�صة تنفيذ حمطة التوليد وحمطات التحويل �صمن
م�صروع كهرباء ماأرب الغازية املرحلة الثانية وذلك للمرة الثالثة .
» االإعادة مرتني لطرح مناق�صة تنفيذ م�صروع رفع كفاءة حمطة
املعاجلة لل�صرف ال�صحي يف اأمانة العا�صمة .
ج) اإ�صناد مناق�صات تنفيذ امل�صاريع على مقاولني غري موؤهلني االأمر
الذي يرتتب عليه تعرث التنفيذ ال�صتغراقه فرتات زمنية طويلة ،
واإرتفاع تكاليف التنفيذ قيا�ص ًا بالتكاليف املقدرة نظر ًا لتغري اأ�صعار
املدخالت وحتميل اخلزينة العامة مبالغ باه�صة نتيجة لذلك ..
وعلى �صبيل املثال :
» اإرتفاع تكلفة تنفيذ مبنى الركاب �صمن م�صروع تطوير مطار
�صنعاء الدويل من ( )103مليون دوالر مقابل قيمة االأعمال
املتبقية مبوجب العقد مع ال�صركة ال�صينية التي تعرثت يف
التنفيذ اإىل ( )203مليون دوالر بح�صب التكلفة املقدرة من
قبل اال�صت�صاري لتلك االأعمال .
» اإرتفاع تكلفة تنفيذ م�صروع طريق ذمار احل�صينية من ()38
مليون دوالر بح�صب عقد التنفيذ مع اإئتالف �صركتي الرحاب
ون��وراك الرتكية وال��ذي مت اإلغاوؤه نتيجة التعرث اإىل ()135
مليون دوالر  ،والتي متثل تكاليف العقود اجل��دي��دة لتنفيذ
االأعمال املتبقية باالإ�صافة اإىل ما �صبق �صرفه لالئتالف املتعرث.
د) اإعداد وثائق املناق�صات واالإعالن عنها والبدء يف التنفيذ رغم عدم
البت يف املناق�صات اخلا�صة باال�صت�صاريني املوكل اإليهم اإعداد تلك
الوثائق والدرا�صات مما اأدى اإىل رف�ض املمولني املوافقة على تلك

اإج��راءات تلك املناق�صات والتي ت�صتغرق فرتات طويلة وتزيد يف

املناق�صات  ..من ذلك على �صبيل املثال :

بع�ض احلاالت عن العامني وذلك الأ�صباب متعلقة بق�صور يف وثائق

» اإعالن مناق�صات التوريد والرتكيب ملواد ال�صبكة الكهربائية
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والدرا�صات �صمن م�صروع كهرباء املناطق الريفية واملمول من

على ترحيلها حتميل اخلزينة العامة باأعباء اإ�صافية .

يف مناق�صة اال�صت�صاري املوكل اإليه اإع��داد وثائق املناق�صات

قر�ض الوكالة الفرن�صية مببلغ ( )49.5مليون دوالر ومنحة  .9طول اإجراءات املناق�صات وعدم االهتمام بالعامل الزمني واآثاره على
هيئة التنمية الدولية مببلغ ( )25.8مليون دوالر .
تكلفة تنفيذ امل�صاريع نتيجة تاأخري اإجراءاتها  ..وتت�صمن التقارير
» �صرف مبالغ مقابل ُد َفع مقدمة لل�صركات اال�صت�صارية امل�صرفة
التف�صيلية للح�صابات اخلتامية للموازنات العامة للدولة ولوحدات
على تنفيذ امل�صاريع قبل االنتهاء من االإج ��راءات التعاقدية
لتنفيذ تلك امل�صاريع وم��ن اأمثلة ذل��ك ما مت مع اال�صت�صاري
امل�صرف على م�صروع طريق اخلط املزدوج(عمران – عدن) .
 .6يتم اإع��ادة فتح وا�صتخدام بع�ض القرو�ض والتي كانت خم�ص�صة
لتمويل م�صاريع معينة ال�صتخدامها يف متويل م�صاريع اأخرى باالتفاق
مع املمول دون اإتباع االإج��راءات الد�صتورية والقانونية والتي ت�صتلزم
موافقة ال�صلطة الت�صريعية على اتفاقيات االإقرتا�ض اخلارجي واأية
تعديالت عليها ..وكاأمثلة على ذلك :
» اإع��ادة فتح قر�ض ال�صندوق العربي رقم ()2000/403
وامل �خ �� �ص ����ض مل� ��� �ص ��روع ط ��ري ��ق � �ص �ي �ح��وت /ن �� �ص �ط��ون يف
2009/1/13م بعد اإغ��الق��ه يف 2006/3/10م عرب
ا�صتغالل املبلغ املتبقي من القر�ض يف متويل م�صروع حت�صني
طريق املكال� -صيحوت .
» تعديل اتفاقية قر�ض ال�صندوق العربي رقم ()99/383

القطاع االقت�صادي اأمثلة على ذلك .
ثالثـــــــ ًا :املنح وامل�ساعدات اخلارجية :

 .1اإن �صايف الزي� � � ��ادة امللحوظ يف امل��وارد من املنح اخل� ��ارجية يف
�صنة 2012م والتي بلغت ( )294.2ملي� � � ��ار ري� � � ��ال مب � � ��ا
ن�صبته ( )% 152.1م��ن ال��رب��ط امل�صته ��دف ومب�ع��دل من��و بواقع
( )% 1325.3 ،% 1242.3مقارنة مب��وارده��ا يف ال�صنوات
2011م 2010 ،م على التوايل  ..وتلك الزيادة مل تكن ناجتة عن
الكفاءة يف ال�صحب  ،واإمنا ب�صبب الدعم من امل�صتقات النفطية املقدمة
من ال�صعودية خالل العام كمنح والبالغ قيمتها ( )447مليار ريال..
حيث ا�صتمر النق�ض يف امل�صتخدم من املنح على م�صتوى الوحدات
امل�صتفيدة م�صاريعها من املنح اخلارجية قائم ًا وال��ذي يعود بدرجة
اأ�صا�صية ملا تقدم .

واملخ�ص�ض لتمويل م�صروع �صبكات ال�صرف ال�صحي باأمانة  .2تعود اأ�صباب النق�ض يف امل��وارد من املنح على م�صتوى العديد من
الوحدات اإىل تعرث اإدارات امل�صاريع يف اإجناز مكوناتها وعدم كفاءة
العا�صمة باإ�صافة م�صروع رفع كفاءة حمطة املعاجلة واإدراجه
كمكون �صمن املكونات التي ميولها القر�ض .

املتعهدين بالتنفيذ  ،عالوة على �صعف الدور االإ�صرايف لال�صت�صاريني

 .7وجود فوارق بالزيادة بني اإجمايل قيمة االق�صاط امل�صددة من القرو�ض

امل�صرفني على التنفيذ لبع�ض امل�صاريع  ،وللوحدات واجلهات امل�صتفيدة

اخلارجية وبني اإجمايل قيمة الفوائد امل�صددة من واقع بيانات البنك

 ..باالإ�صافة اإىل عدم جاهزية امل�صاريع امل�صتهدفة يف ترتيب عملية

املركزي والبيانات الواردة يف احل�صاب اخلتامي للموازنة العامة للدولة

ال�صحب من املنح املخ�ص�صة لها  ..كما ترتب على �صعف القدرة

ل�صنة 2012م مببلغ ( )624.1مليون ريال  )923.9( ،مليون

اال�صتيعابية للمنح لدى احلكومة ظهور نوع جديد من املنح منذ �صنة

ريال وعلى التوايل .

2007م واملتمثل يف منح خارجية م�صروطة تت�صمن اتفاقياتها ر�صوم

 .8اإن اأق�صاط وفوائد القرو�ض امل�صددة خالل �صنة 2012م وفق ًا لبيانات

التزام �صنوية كن�صبة من املبالغ املتبقية بدون ا�صتخدام ح�صب اتفاقيات
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يف منطقة احلديدة واأرب��ع حمافظات اأخ��رى رغم عدم البت

البنك املركزي واحل�صاب اخلتامي للموازنة العامة للدولة ال متثل
�صداد ًا لكل االأق�صاط والفوائد امل�صتحقة ال�صداد خالل العام ويرتتب
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املنح املقدمة من وعرب البنك الدويل .

ال�صعبية واالإ��ص��راف على االأجهزة التنفيذية لل�صلطة املحلية وم�صاءلتها

 .3وج��ود ف��ارق بالنق�ض بني اإجمايل امل��وارد من املنح اخلارجية وفق ًا وحما�صبتها م��ن خ��الل املجال�ض املحلية املنتخبة ورغ��م ذل��ك م��ازال��ت .
لبيانات البنك املركزي عنه من واقع احل�صاب اخلتامي للموازنة العامة االختالالت الهيكلية يف موازنة ال�صلطة املحلية تعيق تلبية كافة االحتياجات
للدولة ل�صنة 2012م مببلغ ( )458.1مليار ريال.
 .4وب�صورة عامة فاإن تدين امل�صحوبات من املنح وامل�صاعدات اخلارجية
يعود بدرجة اأ�صا�صية اإىل �صعف التن�صيق بني ال��وزارات واملوؤ�ص�صات

ال�صرورية للمجتمعات املحلية واأهم تلك االختالالت تتمثل باالآتي :
أ) عدم تنا�صب وات�صاق املوارد املحلية مع االأه��داف التي اأن�صئت من
اأجلها ال�صلطة املحلية .

احلكومية يف جم��ال اإدارة التمويل اخل��ارج��ي من جهة واأن حتديد

ب) ع��دم ر�صد االعتمادات الكافية لتدريب وتاأهيل ك��وادر ال�صلطة

امل�صاريع املطلوب متويلها وامل�صتهدفة يف اخلطط والربامج ال يتم مبا

املحلية حيث بلغت نفقات ال�ت��دري��ب املحلي ( )% 7،5من

يتواءم مع اأولويات احلكومة من جهة اأخرى .

اإج �م��ايل نفقات ال�ت��دري��ب والتطوير لل�صلطة امل��رك��زي��ة والبالغ
( )1،478،801،402ري��ال االأم��ر ال��ذي األقى بظالله على

ويف �سوء ما تقدم يوؤكد اجلهاز على ما يلي :

الق�صور الوا�صح يف عدم قدرة ال�صلطة املحلية يف ممار�صة مهامها

 .1االإ�صراع يف اإ�صدار الت�صريع اخلا�ض بالدين العام .

االإ�صرافية والرقابية وتقومي االأجهزة التنفيذية لها .

 .2االإ�صتغالل االأمثل للقرو�ض اخلارجية واملنح املمولة للم�صاريع االإمنائية
ومراعاة جاهزية امل�صاريع قبل ال�صروع يف التعاقد على التمويل من

ج) اال�صتمرار يف ع��دم ر�صد االعتمادات الكافية ال�صتكمال البنية
الت�صريعية واملوؤ�ص�صية لنظام ال�صلطة املحلية .

حيث احليازة الفعلية لالأرا�صي املخ�ص�صة لتلك امل�صاريع  ،واالإنتهاء

د) واجلدير باالإ�صارة اأن موؤ�صرات االأداء امل��ايل واالإداري لل�صلطة

من اإعداد الدرا�صات والت�صاميم ال�صليمة والنهائية وتاأهيل املقاولني
القادرين على تنفيذ تلك امل�صاريع  ،وتنفيذ اإجراءات املناق�صات وفق ًا

املحلية لل�صنة املالية 2012م ت�وؤك��د اأن�ه��ا مل ت��رق اإىل م�صتوى
الطموحات التنموية والتي اأن�صئت من اأجلها وال م�صتوى االأحالم

للربامج الزمنية املحددة يف اإتفاقيات القرو�ض واملنح .

ال�صعبية يف تو�صيع م�صاركه املجتمع املحلي يف اتخاذ القرارات

 .3اإتخاذ االإجراءات القانونية جتاه ال�صركات املقاولة وكذا اال�صت�صارية
التي ال تلتزم باأداء اأعمالها وفق ًا ل�صروط التعاقد .
وفيما يلي ن�ستعر�س عددا من املوؤ�سرات الناجتة عن قيام اجلهاز
التنموية وتنفيذها ومراقبتها .

 .4االإ�صراف واملتابعة امل�صتمرة من قبل اجلهات امل�صتفيدة وكذا االإ�صرافية بتحليل نتائج تنفيذ موازنة ال�سلطة املحلية لل�سنة املالية 2012م :

والرقابية .
 .5التزام احلكومة مبوافاة جمل�ض النواب واجلهاز املركزي للرقابة اأول ً :الـمـــــــــوارد :

واملحا�صبة بتقارير دورية عن م�صتوى تنفيذ امل�صاريع املمولة .

حققت ال�صلطة املحلية موارد فعلية بلغت ( )446مليار ريال ب�صايف زيادة
بلغت ( )17.4مليار ريال وبن�صبة زيادة بلغت ( )% 4من الربط املقدر

وفيما يتعلق بال�سلطة املحلية :

لل�صنة املالية 2012م البالغ ( )428.7مليار ري��ال وبن�صبة منو بلغت

تاأ�ص�ض نظام ال�صلطة املحلية (كما هو معلوم ) على قاعدة الالمركزية ( )% 20.8من املوارد املحققة خالل ال�صنة املالية 2011م .
االإداري��ة واملالية بهدف تو�صيع امل�صاركة ال�صعبية يف اإدارة ال�صاأن املحلي
58

وقد تركزت تلك الزيادة يف ح�صيلة موارد الدعم املركزي اجلاري مببلغ

يف جماالت التنمية االقت�صادية واالجتماعية والثقافية وممار�صة الرقابة ( )34.6مليار ريال وبن�صبة ( )% 98من اإجمايل الزيادة االأم��ر الذي
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واإمنا تعود اإىل الزيادة يف الدعم احلكومي املركزي املمنوح لل�صلطة املحلية

 -تراجع احل�صيلة الفعلية لعدد ( )33نوعا من املوارد الذاتية لل�صلطة

ملواجهة الزيادة يف النفقات الت�صغيلية لالأجهزة التنفيذية التابعة لل�صلطة

املحلية عن ح�صيلتها املقابلة يف ال�صنة املالية 2011م وباإجمايل

املحلية .

نق�ض ( )3.5مليار ريال وبن�صبة نق�ض بلغت (. )% 41

وقــــــــد اأظـــــــهـــــــرت نــــتــــائــــج الــــتــــحــــلــــيــــل جلـــــانـــــب مــــــــوارد

» اإخ�صاع امل��وارد املحلية وامل�صرتكة والعامة وب�صورة غري قانونية

الــــ�ــــســــلــــطــــة املــــحــــلــــيــــة عــــــــــددا مــــــن املـــــــوؤ�ـــــــســـــــرات مــنــهــا

للخ�صم بن�صبة ( )% 5و�صرفها كحافز للقائمني بعملية التح�صيل

مـــــــــــا يلي:

ا�صتنادا اإىل قرار جمل�ض ال��وزراء رقم ( )414ل�صنة 2008م

 .1ا�صتمرار ظاهرة تدين املوارد املحلية ومبا ال ميكن ال�صلطة املحلية من

ال�صادر باملخالفة الأحكام الد�صتور والقوانني ال�صارية .

القيام مبهامها وهو االأمر الذي ت�صري اإليه نتائج املقارنة بني املوارد

» قيام بع�ض االأجهزة املركزية بتح�صيل اأن��واع من امل��وارد املحلية

الذاتية لل�صلطة املحلية البالغة ( )28.9مليار ريال واملوارد العامة

وامل�صرتكة واأ�صافتها اإىل املوارد املركزية بدون م�صوغ قانوين.

للدولة لل�صنة املالية 2012م البالغة ( )2490.2مليار ريال حيث

» �صعف االآليات املتبعة من قبل الوحدات االإداري��ة يف حت�صيل عدد

مل تتجاوز تلك الن�صبة ( )% 1.2من املوارد العامة للدولة يف حني

من اأنواع املوارد املحلية امل�صرتكة  ،حيث يقت�صر دور تلك الوحدات

اأن ن�صبة ( )% 98.8من امل��وارد العامة للدولة ال تزال اخت�صا�صا

على اإثبات املبالغ املوردة ل�صاحلها من قبل اجلهات املخت�صة دون

فعليا لل�صلطة املركزية ف�صال عن �صعف امل�صادر االإيرادية والظروف

الوقوف على حقيقة تلك االإيرادات امل�صتحقة فعال.

اال�صتثنائية التي متر بها بالدنا منذ �صنة 2011م باالإ�صافة اإىل جملة  .2بالرغم من زيادة امل��وارد الزكوية مببلغ ( )1.6مليار ريال وبن�صبة
من االختالالت وال�صعوبات ت�صببت يف حتجيم قدرة ال�صلطة املحلية

زيادة ( )% 14خالل ال�صنة املالية 2012م عن احل�صيلة الفعلية

على حت�صيل مواردها الذاتية ومن اأهمها ما يلي :

لل�صنة املالية 2011م اإال اأن تلك امل��وارد اأظهرت �صايف نق�ض بلغ

» عدم �صدور قانون املوارد املحلية مبا يعنيه ذلك من اإ�صافة م�صادر

( )1.8مليار ريال بن�صبة نق�ض قدرها ( )% 12.20من تقديرات

ايرادية جديدة لل�صلطة املحلية .
» عدم االعتماد على ح�صر �صامل ودقيق لكافة االأوعية االإيرادية

املوازنة البالغة ( )15مليار ريال  ،وجتدر االإ�صارة يف هذا ال�صدد اإىل
اأن عددا من االأوعية الزكوية قد �صهدت نق�صا يف حت�صيالتها مقارنة

وللمكلفني ب�اأداء الر�صوم وال�صرائب يف معظم الوحدات االإداري��ة

بالربط املقدر  ،ومن مظاهر ذلك ما يلي :

ومبا يكفل الرقابة عليها ومتابعة حت�صيلها .

» عدم تنا�صب املوارد املح�صلة من زكاة الفطر خالل ال�صنة املالية

» �صعف دور الهيئات االإدارية للمجال�ض املحلية يف االإ�صراف والرقابة

2012م و البالغة ( )1.22مليار ريال مقارنة مع عدد �صكان

على عمليات حت�صيل امل��وارد املحلية والوقوف اأم��ام االنحرافات

اجلمهورية  ،حيث اأظ�ه��رت نتائج املراجعة اأن ( )% 76من

وظواهر التق�صري ومعاجلتها يف حينه وم�صاءلة االأجهزة التنفيذية

ال�صكان مل يتم حت�صيل زكاة الفطر امل�صتحقة عليهم .

ع��ن اإخفاقاتها يف حتقيق ال��رب��ط امل�صتهدف ب��امل��وازن��ة ومتابعة

» ظهور نق�ض يف م��وارد ثمانية اأن ��واع زك��وي��ة خ��الل ال�صنة املالية

التح�صيل اأدى اإىل تزايد العديد من الظواهر ال�صلبية والتي منها :

2012م مببلغ ( )3.30مليار ريال وبن�صبة ( )% 28.6من

 -ظهور نق�ض بلغ اأكرث من ( )12.6مليار ريال يف موارد ()65

اإجمايل الربط املقدر لتلك االأنواع باملوازنة البالغة ( )11.5مليار

م�صدرا اإيراديا من م�صادر امل��وارد املحلية وامل�صرتكة خالل

ريال ويرجع ذلك اإىل عدة اأ�صباب من اأهمها تردد بع�ض املكلفني
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ي�صري اإىل اأن هذه الزيادة مل تكن نتاجا لكفاءة وفعالية اأعمال التح�صيل ،

ال�صنة املالية 2012م .
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عن دفع الزكاة للدولة لقناعتهم ب�اأن م��وارد الزكاة ال توجه اإىل

املالية 2012م البالغ اأجماليها ( ) 12.7مليار ريال وكذلك املوارد

م�صارفها ال�صرعية املن�صو�ض عليها يف القران الكرمي وال�صنة

امل�صرتكة حيث بلغ غري املوزع منها على املديريات اأكرث من ()1.4

النبوية املطهرة .

مليار ريال االأمر الذي يوؤدى اإىل احلد من قدرة الوحدات االإدارية على

» تزايد حجم البواقي الزكوية يف عدد من الوحدات االإداري��ة نظرا

لعدم اإع��داد وو�صع االآليات واملعاجلات الالزمة لدرا�صة اأ�صباب  .5قيام عدد من االأجهزة التنفيذية بالوحدات االإدارية بفر�ض وحت�صيل
ن�صوئها وتزايد ها بهدف رفع كفاءة التح�صيل  ،وبهذا ال�صدد فقد

اإي��رادات غري قانونية حتت م�صميات خمتلفة وتوريدها اإىل ح�صابات

وقف اجلهاز على اأكرث من ( )9.7مليار ريال من املوارد الزكوية

خا�صة وال�صرف منها خارج اإطار املوازنة باملخالفة الأحكام الد�صتور

غري املح�صلة يف عدد ( )13حمافظة  ،مقابل مبلغ ()8.3مليار

ومواد قانون حت�صيل االأموال العامة وكذا القانون املايل وتعديالته ....

ريال يف ال�صنة املالية 2011م .

ن�صري يف هذا االإطار وعلى �صبيل املثال اإىل ما يلي :

» ا�صتمرار تركز حت�صيل اإيرادات الزكاة يف اأمانة العا�صمة وبن�صبة

» قي � ��ام م�صلحة االأح � � ��وال املدنية وال�صجل املدين باإ�ص � ��افة ن�صبة

( )% 61من اإج�م��ايل امل��وارد الزكوية املح�صلة خ��الل ال�صنة

( )% 20من الر�صوم القانونية اإىل الر�صم القانوين املح�صل حتت

املالية 2012م  ،فيما توزعت بقية الن�صبة البالغة ( )% 39على

م�صمى دعم امل�صلحة وتوريدها اإىل ح�صاب خا�ض وال�صرف منها خارج

بقية املحافظات  ،ويعود ال�صبب يف ذلك اإىل قيام اأمانة العا�صمة

اإطار املوازنة  ،بلغ ما اأمكن الوقوف عليه حوايل ( )78مليون ريال .

بتح�صيل زكاة الباطن من كبار املكلفني من موؤ�ص�صات و�صركات

» قيام املرافق ال�صحية بتح�صيل ر�صوم غري قانونية حتت م�صمى

القطاع اخلا�ض والعام واملختلط من مقراتها الرئي�صية الواقعة

م�صاهمه املجتمع وال�صرف منها خارج اإطار املوازنة بلغ ما اأمكن

باالأمانة وع��دم توزيعها على الوحدات االإداري��ة التي لديها فروع

ح�صره خالل ال�صنة املالية 2012م حوايل ملياري ريال مبا ن�صبته

لتلك ال�صركات واملوؤ�ص�صات باملخالفة لقراري جمل�ض الوزراء رقم

( )% 95من الر�صوم ال�صحية القانونية .

( )118ورقم ( )278ل�صنة 2012م ب�صاأن اآلية تنظيم حت�صيل

» قيام م�صلحة الهجرة واجلوازات واجلن�صية وفروعها باملحافظات

وتوزيع زكاة املوؤ�ص�صات وال�صركات وما يف حكمها املمتد ن�صاطها اإىل

بخ�صم وجتنيب جزء من اإيرادات اجلوازات واالإيرادات امل�صرتكة

اأكرث من وحدة اإدارية .

االأخرى املح�صلة مبعرفتها وتوريدها اإىل ما ي�صمى ح�صاب عائدات

 .3عدم توريد بع�ض اأنواع املوارد املحلية ل�صالح ال�صلطة املحلية ال �صيما
املوارد التي كانت حت�صل وت�صرف من قبل بع�ض اجلهات (�صناديق

احل�صاب اجلاري للم�صلحة حيث بلغ ما اأمكن ح�صره خالل ال�صنة
املالية 2012م ( )108.9مليون ريال.

النظافة والتح�صني ) قبل �صدور قانون ال�صلطة املحلية الذي اأعتربها

» قيام اإدارات املرور بالوحدات االإدارية بتجنيب مبالغ من اإيرادات

بعد �صدوره �صمن املوارد املحلية املخ�ص�صة لتمويل اإن�صاء امل�صاريع

غرامات املخالفات املرورية املح�صلة بن�صب ترتاوح ما بني (% 30

اال�صتثمارية املحلية  ،وهو االأمر الذي اأدى اإىل حرمان ال�صلطة املحلية

 )% 50 -و�صرفها خارج اإطار املوازنة  ،وقد بلغ ما اأمكن الوقوف

من مبلغ ( )15.63مليار ريال خالل ال�صنة املالية 2012م.

عليه خالل ال�صنة املالية 2012م ( )139.4مليون ريال .

 .4بلغت امل��وارد العامة امل�صرتكة الغري موزعة على الوحدات االإداري��ة

» قيام مكاتب الرتبية والتعليم بتجنيب مبالغ من ر�صوم اخلدمات التعليمية

(املحافظات) اأك��رث من ( )2.7مليار ري��ال ومبا ن�صبته ()% 21
60

تنفيذ خططها اال�صتثمارية .

وبن�صب متفاوتة ت�صل يف بع�ض املحافظات اإىل ن�صبة (.)% 100

من اإج�م��ايل امل��وارد العامة امل�صرتكة املتاحة للتوزيع خ��الل ال�صنة  .6ا�صتمرار حرمان الوحدات االإدارية من اأحد اأهم مواردها واملتمثلة يف
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والكريو�صني .

للو�صول اإىل تطبيق نظام ال�صلطة املحلية ناهيك عن نظام احلكم

 .7عدم توريد امل�صتحقات املتاأخرة اخلا�صة بالوحدات االإداري��ة البالغة
نهاية 2012م ( )13.64مليار ريال لدى كل من( �صندوق الت�صجيع

املحلي وا�صع ال�صالحيات  ،ول��ن يتاأتى ذل��ك ما مل ت�صل الوحدات
االإدارية اإىل م�صتوى متقدم من االعتماد على مواردها الذاتية .

الزراعي وال�صمكي  -و�صندوق الن�ضء وال�صباب والريا�صة  -و�صندوق  .2تبني خ��الل ال�صنة املالية 2012م اأن الفجوة ال ت��زال وا�صعة بني
�صيانة الطرق واجل�صور ).

االإنفاق اجل� � � ��اري واال�صتثم� ��اري حيث �صكل االإنفاق اجلاري ما ن�صبته
( )% 91.3من اإجمايل ا�صتخدامات ال�صلطة املحلية واقت�صار

ثانيا  :ال�ستخدامات :

االإنفاق اال�صتثماري على ( )% 8.7فقط  ،مقابل ( )% 9.4خالل

اأ�صفر التنفيذ الفعلي مل��وازن��ة ال�صلطة املحلية لل�صنة املالية 2012م

ال�صنة املالية 2011م  ،وهذا موؤ�صر على عدم متكني ال�صلطة املحلية

عن ا�صتخدامات فعلية بلغت ( )437.6مليار ريال ب�صايف جتاوز قدره

من القيام بعملية التنمية املحلية وال يلبي طموحات املجتمعات املحلية

( )6.89مليار ريال ومبا ن�صبته ( )% 1.6من تقديرات املوازنة البالغة

املتوخاه من انتهاج مبداأ االجتاه نحو الالمركزية املالية واالإدارية .

( )430.7مليار ريال .
وقد اأظهرت نتائج حتليل ح�صاب ختامي ال�صلطة املحلية لل�صنة املالية

 .3اإن اإج �م��ايل اال�صتخدامات العامة لل�صلطة املحلية لل�صنة املالية
2012م البالغة ( )437.6مليار ريال ال زالت ت�صكل ن�صبة متدنية

2012م عددا من املوؤ�صرات منها ما يلي:

حيث مل تتجاوز ن�صبة ( )% 15.6من اإجمايل اال�صتخدامات العامة

 .1ال ت��زال موازنة ال�صلطة املحلية تعتمد وب�صكل اأ�صا�صي على الدعم

للدولة البالغة ( )2.81تريليون ريال بينما ال تزال ال�صلطة املركزية

املركزي املتمثل فيما تقدمه ال�صلطة املركزية من منح وخم�ص�صات

ت�صتحوذ على اأكرث من ( )% 84من اإجمايل تلك اال�صتخدامات،

مركزية (جارية – راأ�صمالية ) واحل�صة من املوارد العامة امل�صرتكة

وه��ذا موؤ�صر اآخ��ر اإىل تدين حجم ال�صلطة املمنوحة لل�صلطة املحلية

وبن�صبة ( )% 94.2من اإج�م��ايل امل��وارد العامة لل�صلطة املحلية

من قبل ال�صلطة املركزية مبعنى اإن قاعدة توازي ال�صلطة مع امل�صوؤولية

خالل ال�صنة املالية 2012م يف الوقت ال��ذي مل تتجاوز فيه ن�صبة

غري متحققة فعليا فيما يت�صل بنظام ال�صلطة املحلية و�صيبقى التوازن

املوارد املحلية ( )% 5.8فقط وهى الن�صبة التي تعك�ض م�صتوى قدرة

خمتال ما مل تتقارب الن�صبة بني ال�صلطات املمنوحة لل�صلطة املحلية مع

ال�صلطة املحلية على امل�صاهمة يف متويل موازنتها  ،ويالحظ اأن تلك

امل�صوؤوليات امللقاة على عاتقها وفقا لقانون ال�صلطة املحلية رقم ()4

الن�صبة هي االأدنى على االإطالق منذ �صنة 2002م االأمر الذي يوؤكد

ل�صنة 2000م والئحته التنفيذية .

ا�صتمرار اأهم االختالالت الهيكلية يف موازنة ال�صلطة املحلية ،واحلقيقة  .4ا�صتمرار �صعف قدرة ال�صلطة املحلية على ا�صتيعاب وتوظيف املوارد
اأن االختالل الهيكلي على امل�صتوى العام ال يعك�ض واقع االختالل الفعلي

املتاحة لها خالل ال�صنة املالية 2012م لتنفيذ امل�صاريع اال�صتثمارية،

على م�صتوى ال��وح��دات االإداري ��ة منفردة ،حيث تفاوتت فيها ن�صبة

حيث و�صلت ن�صبة القدرة اال�صتيعابية اإىل ( )% 59.2فقط من

االعتماد على الدعم املركزي لت�صل اإىل حدها االأعلى يف حمافظة

اإجمايل امل��وارد املتاحة البالغة ( )63.7مليار ري��ال وه��ى الن�صبة

اجلوف بن�صبة ( )% 99.6واىل ح � ��دها االأدنى يف اأم� � ��انة العا�صمة

االأدنى منذ �صنة 2008م مقارنة مبا كانت عليه ن�صبة اال�صتغالل يف

بن�صبة(  )% 76.8وعلى ذلك فاإنه حتى لو انطلقنا يف حتليلنا من

�صنة 2011م والبالغة ( )% 71من اإجمايل املوارد املالية املتاحة .

امل�صتوى االأدنى العتماد ال�صلطة املحلية على دعم ال�صلطة املركزية فاإن

كما يالحظ اأن ن�صبة القدرة اال�صتيعابية ملخ�ص�صات امل�صاريع الراأ�صمالية
الـعـدد | � | 34 - 33سبتمرب-دي�سمرب 2013م

الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة  -يعرض بيان الرقابة السنـوي أمام مجلس النواب
لسنةرئيس
السنفي
2012م
عبداهللالسنوي
أ.د .الرقابة
بيان

الر�صم املقرر على كل برميل يباع للمحطات من مادة البنزين والديزل

االأمر ي�صري اإىل اأنه ال يزال اأمام الوحدات االإدارية الكثري من املراحل
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أنشطة وفعاليات

واال�صتثمارية تزداد انخفا�صا على م�صتوى عدد من املحافظات (ذمار –
البي�صاء – �صبوه -اجل��وف ) لترتاوح بني ()% 0.04،% 35.5من
اإجمايل املوارد املتاحة لتلك املحافظات .
 .5رافق عملية تنفيذ الربنامج اال�صتثماري لل�صلطة املحلية خالل ال�صنة
املالية 2012م العديد من االختالالت والتجاوزات املالية واالإدارية
التي ميكن اإبراز اأهمها فيما يلي :
» ع��دم تنفيذ ع��دد ( )4،828م�صروعا مدرجا باملوازنة بلغت
خم�ص�صاتها املالية ( )36،2مليار ريال
» تنفيذ عدد ( )1،472م�صروعا غري مدرج باملوازنة بلغ اإجمايل
املن�صرف عليها ( )8.1مليار ريال .
» �صرف مبلغ ( )3.9مليار ري��ال بالتجاوز ملخ�ص�صات عدد

القانونية حيال ذلك .
ب) ع��دد ( )3،078حالة وف��اة وب�ل��وغ اأح��د االأج�ل��ني مل يتم ت�صوية
اأو�صاعهم التقاعدية .
ج) عدد ( )560حالة قوى فائ�صة مل يتم ا�صتيعابها للعمل باالأجهزة
التنفيذية لل�صلطة املحلية .
د) عدد ()1،936حالة نقل اإداري مل ت�صتكمل اإج��راءات نقلها ماليا اإىل
املحافظات املنقولني اإليها باالإ�صافة اإىل حاالت انتداب غري قانونية .
ه) عدد ( )1،216حالة تفرغ يف املنظمات اجلماهريية ومرافقني
ل�صخ�صيات ووجاهات اجتماعية وغريها وذلك باملخالفة الأحكام
القانون رقم ( )43ل�صنة 2005م ب�صاأن نظام الوظائف واالأجور
واملرتبات والئحته التنفيذية.

( )861م�صروعا مدرجا باملوازنة .
» �صرف مبلغ ( )3 .1مليار ريال مقابل نفقات جارية منه حوايل
( )2مليار ريال يف اأمانة العا�صمة خ�صما على اعتمادات امل�صاريع
التنموية ملواجهة نفقات جارية وحتت م�صميات عديدة ال �صلة لها
بامل�صاريع ومن ذلك ن�صري اإىل �صرف مبلغ ( )1.7مليار ريال
دعما ل�صناديق النظافة والتح�صني ،علما باأن معظم موارد تلك
ال�صناديق يتم توجيهها اإىل اأغرا�ض ال عالقة لها باالأهداف التي
اأن�صئت ال�صناديق الأجلها .

ثــانــيــا :الــمــؤشــرات الــخــاصــة بنتائج
تنفيذ مــوازنــات وحــدات القطاع
االقتصادي:
اأظهرت نتائج احل�صابات اخلتامية ملوازنات وحدات القطاع االقت�صادي
لل�صنة املالية 2012م عن اإج�م��ايل ع��ام فعلي لال�صتخدامات وامل��وارد
اجلارية والراأ�صمالية بحوايل ( )3464.5مليار ري��ال بنق�ض بحوايل
( )1087.7مليار ري��ال وبن�صبة ( )% 23.9عن تقديرات موازنة

» تعرث عدد ( )463م�صروعا بلغ املن�صرف عليها حتى نهاية ال�صنة وحدات القطاع االقت�صادي البالغة حوايل ( )4552.1مليار ريال .
املالية 2012م حوايل ( )8مليارات ريال .
وفيما يلي ن�صتعر�ض باإيجاز اأهم موؤ�صرات تنفيذ موازنة وحدات القطاع
ثالثا  :القوى الوظيفية:

 .1بلغ فائ�ض الن�صاط اجل��اري وفقا لبيانات احل�صاب اخلتامي بحوايل

وبخ�صو�ض ال�ق��وى الوظيفية ب��ال��وح��دات االإداري ��ة خ��الل ال�صنة املالية

( )257.9مليار ريال وبنق�ض بحوايل ( )34.3مليار ريال وبن�صبة

2012م فقد تبني وجود عدد من احلاالت الوظيفية غري م�صتفاد منها

( )% 12عن تقديرات املوازنة البالغة حوايل ( )292،2مليار ريال
 ،قابل ذلك عجز ًا ً
جاريا بحوايل ( )95.3مليار ريال بزيادة بحوايل

�صنوية اإجمالية بلغت ()5.86مليار ريال وكما يلي :

( )57.7مليار ريال بن�صبة ( )% 154من تقديرات املوازنة البالغة

حيث وقف اجلهاز على عدد ( )7،985حالة على �صبيل املثال بتكلفة
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االقت�صادي ل�صنة 2012م :

أ) عدد ( )1،195حالة انقطاع عن العمل دون اتخاذ االإج��راءات
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( )34.5مليار ريال  .االأمر الذي ترتب عليه انخفا�ض طفيف يف معدل

واملقدر بن�صبة ( ... )% 6.7ويالحظ يف هذا اجلانب ما يلي :

عند اإع��داد تلك املوازنات  ،وكذا ملحدودية االلتزام باأ�ص�ض وقواعد

» اقت�صار حتقيق الربح ل�صنة 2012م على ( )17وح��دة فقط

واإجراءات تنفيذ املوازنة يف وحدات القطاع االقت�صادي

بنق�ض ( )10وحدات عما ا�صتهدفته املوازنة  ،يف حني اأظهرت  .2تداعيات االأزم��ة التي �صهدتها بالدنا خ��الل ال�صنوات 2011م ،
( )66وحدة عجز ًا يف ن�صاطها اجلاري ومتثل ما ن�صبته ()% 80
2012م واإنعكا�صاتها يف تراجع االإنتاجية وارت�ف��اع كلفة الت�صغيل
تقريب ًا من اإجمايل عدد الوحدات االقت�صادية البالغة ( )83وحدة

يف ع��دد من ال��وح��دات االقت�صادية .وي��زداد اث��ر تلك االأزم��ة يف ظل

وبزيادة بعدد ( )26وحدة عما ا�صتهدفته تقديرات املوازنة.

االختالالت الهيكلية التي يت�صم بها اأداء معظم وحدات هذا القطاع

» اأ�صهم البنك املركزي اليمني مبا ن�صبته ( )% 72من اإجمايل � .3صعف دور جمال�ض االإدارات لتلك الوحدات وذلك على اأعمال وخطط
الفائ�ض املحقق ل��وح��دات القطاع االقت�صادي وال��ذي ج��اء نتيجة

وبرامج االإدارات التنفيذية للوحدات وك��ذا ع��دم املتابعة والتقييم

احت�صاب فوائد للديون امل�صتحقة للبنك على احلكومة  .يف حني

امل�صتمر لنتائج اأعمالها ور�صد اأي انحرافات واإ��ص��دار التوجيهات
الالزمة للمعاجلة اأو ًال باأول وم�صاءلة وحما�صبة املق�صرين واملتهاونني

من اإجمايل الفائ�ض على امل�صتوى الكلي ...

يف اأداءه��م وواجباتهم وم�صوؤولياتهم .االأم��ر الذي افرغ املوازنة من

اقت�صرت م�صاهمة ( )16وحدة حققت فائ�صا مبا ن�صبته ()% 28
» اأ�صهمت ( )26وحدة اإقت�صادية يف ارتفاع حجم العجز اجلاري
باملقارنة مع املخطط حيث بلغ اإجمايل خ�صائرها ( )57مليار ريال

كونها اأداة رقابية  ،واأفقدها وظيفتها كو�صيلة للم�صاءلة االإدارية .
باالإ�صافة اإىل ما �صبق فاإنه البد من التاأكيد على اأن البيانات الواردة يف

يف حني كان مقدر ل�( )10وحدات فائ�صا بحوايل ( )31.9مليار احل�صابات اخلتامية التعترب نهائية وقابلة للتعديل حيث مت تقدمي احل�صابات
ريال بينما ت�صمنت تقديرات ( )16وحدة حتقيق نقطة تعادل .

اخلتامية ل�صنة 2012م قبل اإعداد القوائم املالية لل�صنة املالية املنتهية يف

 .2بروز تدين ملحوظ يف تنفيذ امل�صروعات اال�صتثمارية لوحدات القطاع هذا التاريخ ملعظم الوحدات .
االقت�صادي حيث اأظهرت بيانات احل�صاب اخلتامي عن ا�صتخدامات

كما اأن احل�صابات اخلتامية للوحدات االقت�صادية ل�صنة 2012م التعك�ض

فعلية بحوايل ( )82.5مليار ريال وباأقل من امل�صتهدف باملوازنة والبالغة ب�صورة واقعية امل�صحوب الفعلي من التمويل اخلارجي يف تلك الوحدات ،حيث
( )285.3مليار ريال قابل ذلك حدوث نق�ض يف قيمة الدعم الراأ�صمايل بلغت موارد القرو�ض بح�صب بيانات احل�صابات اخلتامية ل�صنة 2012م حوايل
ل�صنة 2012م بحوايل ( )31.2مليار ريال عن التقدير املعتمد  ،وكذا ( )581مليون ريال فقط يف حني اأن امل�صحوب الفعلي من واقع التقارير ال�صادرة
ً
نق�صا يف موارد القرو�ض امل�صتهدفة بحوايل ( )142مليار ريال بن�صبة عن (وزارة املالية /وزارة التخطيط) تبلغ حوايل ( )9.9مليار ريال .
( )% 99.6يف موؤ�صر اإىل اإخفاق وحدات القطاع االقت�صادي عن حتقيق
امل�صتهدف لربناجمها اال�صتثماري ل�صنة 2012م .

ومن جانب اآخر فاإن بيانات احل�صاب اخلتامي ل�صنة 2012م مل تت�صمن
نتائج التنفيذ الفعلي ملوازنة املوؤ�ص�صة االقت�صادية اليمنية التي مت ربط
موازنتها باإجمايل ( )115.4مليار ريال .

اإن الإنحرافات الناجتة عن التنفيذ الفعلي لتقديرات موازنة وحدات

وبذلك فان اال�صتناد على تقديرات املوازنة ملقارنة م�صتوى التنفيذ يعد اأمرا

الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة  -يعرض بيان الرقابة السنـوي أمام مجلس النواب
لسنةرئيس
السنفي
2012م
عبداهللالسنوي
أ.د .الرقابة
بيان

العائد الفعلي من االإنفاق والبالغ ن�صبته ( )% 6.5عن املعدل املخطط

وكذا اإج��راءات تنفيذها وذلك نتيجة لعدم مراعاة االأ�ص�ض العلمية

القطـــــــاع القت�ســـــــادي والإخفاق يف حتقيق امل�ستهدف يرجع يف ال جدوى منه .
جانب منه لالآتي :

 .1ع��دم �صالمة ت�ق��دي��رات م��وازن��ات وح��دات القطاع ال�ع��ام واملختلط

الإخــــــــوة  /احلـــــــــــــــــا�سرون :

وفيما يلي ن�صتعر�ض وباإيجاز اأهم موؤ�صرات االأداء املايل لوحدات القطاع
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العام واملختلط :

زادت حدته خالل ال�صنوات 2011م و2012م نظرا لالأحداث التي متر

فعلى امل�ستوى الكلي لــوحــدات القطاع القت�سادي يالحظ بروز بها البالد  ...وهو ما انعك�ض على االأداء املايل لل�صركة اليمنية لال�صتثمارات
املوؤ�سرات الآتية :

النفطية حيث حدث تراجع كبري يف كمية النفط اخلام املنتجة من القطاع

» اظهرت نتائج احل�صابات اخلتامية عن حت�صن كلي يف موؤ�صرات االأداء رقم ( )5خالل �صنة 2012م بكمية بلغت ( )11.103.491برميل
املايل خالل �صنة 2012م باملقارنة مع االأعوام ال�صابقة حيث بلغ معدل بن�صبة ( )% 72مقارنة بال�صنة ال�صابقة 2011م ب�صبب توقف اإنتاج
العائد من االإنفاق بن�صبة ( )% 6.5بزيادة عن املعدل املحقق ل�صنة النفط اخل��ام من ه��ذا القطاع خ��الل �صنة 2012م مل��دة ( )250يوم ًا
2011م والبالغة ن�صبته ( )% 0.11اأو باملقارنة مع �صنة 2010م نتيجة للتفجريات املتكررة التي تعر�ض لها اأنبوب نقل النفط يف ماأرب وتاأثري
والبالغ معدل العائد ( )% 2.9كما اأن فائ�ض الن�صاط اجل��اري ذلك اأي�صا على ارتفاع معدل ن�صيب الربميل الواحد من تكاليف الت�صغيل
املحقق ل�صنة 2012م وكذا ح�صة احلكومة منه و�صل اأعلى م�صتوياته بن�صبة ( )% 24.17مقارنة بال�صنة 2011م  .االأمر الذي اأ�صهم ب�صورة
باملقارنة مع االأعوام ال�صابقة اإال اأن ذلك التح�صن يرجع ب�صورة رئي�صية رئي�صية يف انخفا�ض مقدار الفائ�ض املحقق لل�صنة 2012م والبالغ حوايل
اإىل الفائ�ض اال�صتثنائي املحقق للبنك املركزي اليمني والبالغ حوايل ( )4.3مليار ريال تقريب ًا باملقارنة مع الفائ�ض املحقق يف ال�صنة ال�صابق
( )185.9مليار ري��ال وبزيادة عن فائ�ض ال�صنة ال�صابقة بحوايل البالغ حوايل ( )4.8مليار ريال .
( )162.3مليار ريال وذلك نتيجة احت�صاب فوائد ل�صالح البنك كما لوحظ اأي�ص ًا اأن من �صمن اأ�صباب التناق�ض يف كميات االإنتاج عدم
على الديون امل�صتحقة له لدى احلكومة -كما �صبق اإي�صاحه .-

تنفيذ اأعمال التطوير الالزمة لالآبار النفطية املنتجة (غري العاملة ) يف

» با�صتبعاد اثر الفائ�ض اال�صتثنائي للبنك يالحظ على امل�صتوى الكلي القطاع ( )5وكذا عدم حفر اآبار جديدة من قبل امل�صغل االأمر الذي اأدى
تدين االأداء املايل باملقارنة مع �صنة 2010م والذي يرجع يف جانب اإىل انخفا�ض عدد االآبار االإنتاجية العاملة يف هذا القطاع اإىل ( )58بئر ًا
منه اإىل تراجع االإنتاجية وارتفاع كلفة الت�صغيل يف عدد من الوحدات يف �صنة 2012م من اإجمايل ( )86بئر ًا .كما اأن بطء عمليات التطوير
االقت�صادية الأ�صباب يتعلق بع�صها ب�اأح��داث ال�صنوات 2011م  ،املتعلقة ب��االإن�ت��اج والت�صغيل للقطاع النفطي رق��م ( )4م��ن قبل امل�صغل
2012م والأ�صباب اأخرى تتعلق باالختالالت الهيكلية التي تعاين منها (ال�صركة الكورية) منذ ت�صلم امل�صغل لهذا القطاع يف 2008/5/31م
العديد من تلك الوحدات  ،وقد كان االنخفا�ض يف االأداء الت�صغيلي اإىل نهاية �صنة 2012م قد �صاهم اأي�ص ًا يف ارتفاع تكلفة الت�صغيل  ،وهو ما
يت�صل باالأن�صطة الهامة املتعلقة ب� (اإنتاج الطاقة الكهربائية – النفط يحتم اتخاذ االإجراءات القانونية الالزمة وفق ًا التفاقية امل�صاركة .
اخل��ام – تكرير امل�صتقات النفطية وبيعها – الن�صاط ال�صناعي –

وتتمثل ثاين التحديات املتعلقة بقطاع النفط يف تنامي

االإقرا�ض متو�صط االأجل للبنوك –اإنتاج املياه ..الخ)

ال�ستهالك املحلي للم�ستقات النفطية والغاز ويالحظ يف

اأما على م�صتوى موؤ�صرات االأداء املايل والت�صغيلي واال�صتثماري لعدد هذا اجلانب م�ستوى اأداء الوحدات العامة النفطية يف الآتي:

من القطاعات النوعية فنوجزها فيما يلي :
اأ ) .قطاع النفط والغاز:
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 .1بلغت الزيادة يف الكمية املباعة للم�صتقات النفطية خالل �صنة 2012م
( )292.771.365لرت ًا باملقارنة مع ال�صنة ال�صابقة االأمر الذي

على الرغم من اأهمية القطاع النفطي باعتباره املمول الرئي�صي للموازنة

ترتب عنه -اإىل جانب رف��ع اأ�صعار امل�صتقات النفطية خ��الل �صنة

العامة للدولة  ،اإال اأنه الزال يعاين من جملة من التحديات يف مقدمتها �

2012م -اإىل زيادة كبرية يف اإيرادات الن�صاط اجلاري ل�صركة توزيع

كما �صبق اإي�صاحه � الرتاجع يف كميات االإنتاج من النفط اخل��ام والذي

املنتجات النفطية ل�صنة  2012بحوايل ( )186مليار ريال وبن�صبة
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حتقيق موارد من التغري يف املخزون –اإىل زيادة فائ�ض الن�صاط ل�صنة

اخل�صارة يف الن�صاط اجل��اري لتلك املحطات ل�صنة 2012م حوايل

2012م عن ال�صنة ال�صابقة بحوايل ( )975مليون ريال

( )578مليون ري��ال وبزيادة تبلغ ح��وايل ( )311مليون ري��ال عن

ويالحظ ب�صان التنامي امل�صتمر لال�صتهالك املحلي للم�صتقات النفطية

�صايف اخل�صارة املحققة يف ال�صنة ال�صابقة 2011م  ،وذلك نتيجة

ا�صتحواذ مادة الديزل خالل ال�صنوات (2010م 2011 ،م 2012 ،م)

لعدم عمل تلك املحطات بالطاقة االإنتاجية املتاحة لها ب�صبب االنت�صار

ما ن�صبته ( )% 49.6( ، )% 47.5( ، )% 48.5على التوايل من

الوا�صع ملحطات القطاع اخلا�ض وتراجع كميات مبيعاتها من الغاز

اإج�م��ايل كميات امل�صتقات النفطية املباعة من قبل ال�صركة خ��الل تلك

خالل ال�صنوات 2011م 2012 ،م مقارنة بال�صنة 2010م  ،اإ�صافة

ال�صنوات  ،وهو ما يتطلب تفعيل عملية الرقابة على توزيع هذه املادة للعمالء.

اإىل النمو الكبري يف حجم االإنفاق اجلاري وبزيادة عن ال�صنة ال�صابقة .

جدير باالإ�صارة باأن ارتفاع اأ�صعار امل�صتقات النفطية قد انعك�ض كذلك يف
زيادة امل�صتخدم لبند م�صاريف البيع والتوزيع وزيادة اأجور نقل امل�صتقات اأمــا ثالث التحديات املتعلقة بقطاع النفط واملتمثلة يف
اإال اأن املالحظ ارتفاع اال�صتخدام الفعلي حل�صاب (االأعباء املختلفة) خالل حمدودية ن�شاط التكرير (الطاقة الإنتاجية ) لكل من

�صنة 2012م بزيادة كبرية قدرها ( )1.7مليار ريال بن�صبة ( )% 102م�سايف عدن وم�سفاة ماأرب والتي ال تلبي احتياجات ال�صوق املحلية
عن ال�صنة ال�صابقة 2011م وهو ما يتطلب و�صع �صوابط وا�صحة ومعتمدة من امل�صتقات النفطية وال تن�صجم مع التزايد امل�صتمر لال�صتهالك املحلي ،
من قبل االإدارة العامة لل�صركة لتنظيم عملية ال�صرف من هذا البند .

نظرا ملحدودية القدرات التكريرية لهما والتي اأ�صبحت ال تغطي يف املتو�صط

كما يالحظ بروز اختالالت مت�صلة بن�صاط كل من (�صركة م�صايف عدن� ،صوى م��ن ( )% %-60 52م��ن حاجة ال�صوق املحلي م��ن امل�صتقات
و�صركة توزيع املنتجات النفطية ) تتمثل ظاهرة العجوزات امل�صتمرة (الفاقد) النفطية ،والذي يعود �صببه اإىل عدم تنفيذ م�صاريع التطوير والتحديث لكل
يف بع�ض ال�صحنات للم�صتقات النفطية املوردة من م�صايف عدن اإىل املن�صاآت من م�صايف عدن وم�صفاة ماأرب حتى االآن  ،حيث يتم تغطية بقية احتياجات
التابعة ل�صركة توزيع املنتجات النفطية والتي بلغت قيمتها ل�صنة 2012م ال�صوق املحلي من امل�صتقات النفطية عن طريق اال�صترياد من اخلارج من
حوايل ( )142مليون ريال مل يتم خ�صمها من قيمة تلك ال�صحنات .

قبل �صركة م�صايف عدن وباالأ�صعار العاملية  ،رغم ما يرتتب على ذلك من

 .2ما يخ�ض اال�صتهالك املحلي مل��ادة الغاز ف�اإن املالحظ ارتفاع حجم حتمل ال�صركة الأعباء اإ�صافية مقابل فوائد تاأخري وفوائد ت�صهيالت بنكية.
مبيعات ال�صركة اليمنية للغاز بكمية ( )117.395طن مرتي وبن�صبة الخ ...
( )% 20من مبيعات ال�صنة ال�صابقة وبالرغم من حدوث حت�صن يف كما اأن تداعيات االأزم��ة التي �صهدتها بالدنا خالل ال�صنوات 2011م،
ن�صاط ال�صركة خالل �صنة 2012م مقارنة بال�صنة ال�صابقة 2011م 2012م وتعر�ض اأنبوب نقل نفط خام مارب الأعمال التخريب وكذا
 ،واملتمثلة يف ارتفاع حجم م�صرتياتها ومبيعاتها من الغاز وكذا ارتفاع التقطعات امل�صتمرة يف خط ماأرب والتي انعك�صت على امل�صايف احلكومية
اأ�صعار بيع الغاز خالل �صنة 2012م اإال اأن املالحظ حتقيق ال�صركة من خالل :
عجز ًا يف ن�صاطها اجلاري بلغ حوايل ( )245مليون ريال يف حني كان  .1انخفا�ض كمية نفط خام م�اأرب امل�صلمة ل�صركة م�صايف عدن خالل
مقدر ًا لها حتقيق فائ�ض ن�صاط بحوايل ( )2.5مليار ريال  ،و بعك�ض

�صنة 2012م والبالغة ( )992.531طن مرتي باملقارنة مع كمية

نتيجة ن�صاطها لل�صنة ال�صابقة 2011م التي حققت فائ�ض بحوايل

( )1.699.810طن مرتي يف �صنة 2011م االأم��ر ال��ذي ترتب

( )520مليون ريال والذي يرجع من �صمن اأ�صبابه تدين االأداء املايل

عليه توقف امل�صفاة عن تكرير النفط لعدة اأ�صهر  ...حيث مت تغطية
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( )% 43باملقارنة مع ال�صنة ال�صابقة وهو ما اأ�صهم –باالإ�صافة اإىل

والت�صغيلي ملحطات تعبئة الغاز التابعة لل�صركة  ،حيث بلغت �صايف
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النق�ض يف الطلب املحلي على امل�صتقات النفطية بزيادة اال�صترياد الواردة خالل �صنة 2011م ون�صبتها ( )% 9تقريب ًا .
لتلك امل�صتقات من اخلارج من قبل �صركة م�صايف عدن  ،والتي بلغت  .3فيما يتعلق باحتياجات ال�صوق ملادة الغاز فان املالحظ بان كميات الغاز
خالل �صنة 2012م ما ن�صبته ( )% 46من الكميات املباعة من قبل

املنتجة من �صافر ال تغطي تلك االحتياجات  ،حيث يتم تغطية العجز

امل�صايف لل�صوق املحلية – بعد ا�صتبعاد الكميات املعاد بيعها للخارج

يف الطلب املحلي عليه بال�صحب من م�صايف عدن وال�صراء من اخلارج

– مما ترتب على ذلك ارتفاع تكلفة الت�صغيل يف امل�صفاة اإ�صافة اإىل

وهو ما يوؤدي اإىل زيادة تكلفة ال�صراء لهذه املادة وحتمل اأعباء اإ�صافية ،

حتمل ال�صركة الأعباء ا�صترياد تلك امل�صتقات ،حيث بلغ اإجمايل (فوائد

وفيما يتعلق ب�صنة 2012م فقد مت تغطية النق�ض يف الطلب على مادة

الت�صهيل للبنك املركزي اليمني  ،وفوائد تاأخري ال�صداد للموردين)

الغاز باالإعتماد على امل�صاعدة ال�صعودية البالغ كميتها ()115.132

حوايل ( )299مليون ريال ل�صنة 2012م  ،اإ�صافة اإىل قيمة الفاقد
البحري للم�صتقات النفطية امل�صرتاة البالغ حوايل ( )322مليون
ريال  .قابل التوقف يف ت�صغيل امل�صفاة ارتفاع حجم اال�صتخدامات
اجلارية وفقا ملا هو مبني تف�صيال بالتقرير  .االأمر الذي ترتب عليه
حتقيق ال�صركة عجزا جاريا بحوايل ( )9.8مليار ريال وبزيادة عن
العجز لل�صنة ال�صابقة والبالغ ( )8.9مليار ريال ...
 .2انخف�صت الكميات املكررة يف �صركة م�صايف م �اأرب من امل�صتقات
النفطية خالل �صنة 2012م بكمية قدرها ( )366.173برميل
مب��ا ن�صبته ( )% 11.3مقارنة ب�صنة 2011م  ،مم��ا اأ�صطر
ال�صركة اإىل اإعادة ال�صخ يف اأنبوب الت�صدير ملا ن�صبته (، )% 31
( )% 34.3على التوايل من اإجمايل الكميات التي �صبق تكريرها
من قبل امل�صايف يف كل �صنة نظر ًا لعدم اإمكانية نقلها اإىل من�صاآت

طن مرتي ومتثل ما ن�صبته ( )% 16.4من حجم الطلب على هذه
املادة  ،اإ�صافة اإىل ال�صراء من اخلارج بكمية ( )78.337طن مرتي
مبا ن�صبته ( )% 11.2من حجم الطلب املحلي على هذه امل��ادة ،
وهو ما يتطلب العمل على تطوير وحدات اإنتاج الغاز يف �صافر لزيادة
اإنتاجيتها  ،وكذا تنفيذ م�صروع اإقامة وحدة الإنتاج الغاز من القطاع
رقم ( )5ومبا يوؤدي اإىل تغطية االإحتياج املحلي من مادة الغاز وبالتايل
عدم احلاجة اإىل عملية االإ�صترياد وتاليف حتمل الدولة لالأعباء املرتتبة
على ذلك  ،مع اإمكانية ت�صدير بقية االإنتاج والذي �صيوؤدي اإىل رفد
خزينة الدولة بعائدات مالية اإ�صافية .
اأما التحدي الرابع لقطاع النفط فيتعلق مبحدودية القدرات

التخزينية املقامة ل�صركة توزيع املنتجات النفطية للم�صتقات النفطية
وت��دين ر�صيد املخزون لديها من تلك امل�صتقات وبحيث ال ميكن اعتباره
كمخزون ا�صرتاتيجي  ،وكذا التدين يف القدرة التخزينية لل�صركة اليمنية

�صركة النفط اليمنية وهو ما يرتتب عليه اإرتفاع تكلفة الت�صغيل  .اإال للغاز ملواجهة اأي اأزمات حملية ملادة الغاز .
اأن املالحظ حت�صن يف االأداء املايل لل�صركة خالل �صنة  2012والتي وفيما يتعلق بن�صاط التعدين باعتباره من القطاعات االقت�صادية الواعدة
حققت فائ�صا ب�ح��وايل ( )391مليون ري��ال بعك�ض نتيجة ال�صنة كواحد من امل�صادر الرئي�صية الإح��داث تنمية م�صتدامة  ،وت�صري التقارير
ال�صابقة والتي اأظهرت عجزا جاريا بحوايل ( )427مليون ريال .
ال�صادرة عن الهيئة باأن هناك درا�صات جيولوجية وا�صتك�صافية خمتلفة

جدير باالإ�صارة باأنه مت تغطية احتياجات ال�صوق املحلية من امل�صتقات توؤكد اأن اليمن ميتلك ثروة معدنية واعدة نتيجة للتنوع اجليولوجي املنا�صب
النفطية باالعتماد على الدعم اخلارجي من تلك امل�صتقات  ،حيث مثلت  ،ووج��ود احتياطيات كبرية م��ن خ��ام��ات امل�ع��ادن وال�صخور ال�صناعية
كمية املنحة ال�صعودية من امل�صتقات النفطية الواردة اإىل �صركة النفط خالل واالإن�صائية  ،والتي منها ( الزنك –الر�صا�ض-الف�صة-الذهب-احلديد-
�صنة 2012م ما ن�صبته ( )% 40من اإجمايل كميات امل�صتقات الواردة الرخام ) وجتدر االإ�صارة بان احتياطي (الزنك – الر�صا�ض – الف�صة) يف
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اإىل ال�صركة خالل هذه ال�صنة مقارنة بكمية املنحة ال�صعودية واالإماراتية منطقة نهم ب�صنعاء يقدر بنحو ( )12.6مليون طن ومت االتفاق مع �صركة
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اأن اأعمال البناء والت�صييد للمنجم واملن�صاآت التابعة له (كاأول منجم حديث – الغزل والن�صيج – االأدوية – ال�صجائر – تعليب االأ�صماك – اإنتاج وتكرير
يف اليمن ) قد توقفت منذ �صنة 2011م .

امللح – االأملونيوم – ال�صناعات املطاطية ) .

كما الزالت م�صاهمة قطاع التعدين يف التنمية االقت�صادية متوا�صعة للغاية اإال اأن حتقيق عائد من الن�صاط اجلاري لتلك ال�صناعات قد اأ�صبح مقت�صر ًا
والتي الزالت تقت�صر على تغطية حمدودة لن�صبة من حاجة ال�صوق املحلية من حالي ًا على �صناعة ال�صجائر  ،يف حني ت�صهد ال�صناعات االأخ��رى تراجع ًا

منتجات املعادن وال�صخور ال�صناعية واالإن�صائية (كاأحجار البناء والزينة – م�صتمر ًا يف اأدائها ملا تعانيه من اختالالت وجوانب ق�صور خمتلفة اإ�صافة اإىل
اجلب�ض – احلجر اجلريي ) وغريها من املواد الالزمة للبناء والت�صييد  ...املناف�صة  .نذكر بع�ض موؤ�صرات التقييم لالأداء املايل والت�صغيلي لعدد من

وتعود اأ�صباب ذلك اإىل العديد من ال�صعوبات واملعوقات التي يواجهها هذا الوحدات ال�صناعية وفق ًا لبيانات ح�صاباتها اخلتامية فيما يلي -:
القطاع نوجز اأهمها مبا يلي :
 .1املوؤ�ص�صة العامة لالأ�صمنت  -:نتيجة لالأحداث التي �صهدتها البالد
» �صعف البنية التحتية املالئمة مثل (الطاقة الكهربائية – �صبكة الطرق
املنا�صبة – ال�صكك احلديدية – موانئ الت�صدير املالئمة ) .
» حدوث م�صاكل من قبل االأهايل يف العديد من املناطق من خالل اإيقاف
ال�صركات عن العمل وهو ما اأدى اإىل ان�صحاب عدد كبري من �صركات
التعدين العاملية يف اليمن .
» تواجد العديد من املوارد املعدنية يف مناطق نائية تتميز بت�صاري�ض وعرة
وال تتوفر فيها بنى حتتية كافية .
» عدم توفر العمالة املاهرة يف قطاع التعدين .
ولتفعيل قطاع التعدين يف اليمن يلزم مراعاة تعزيز اال�صتقرار وتوفري االأمن
وكذا م�صاهمة ال�صلطات املحلية يف حل امل�صاكل التي تواجه �صركات التعدين
العاملة باالإ�صافة اإىل توفري البنى التحتية (�صكك حديدية – األ�صنة بحرية

خالل ال�صنوات 2011م 2012 ،م ويف ظل املناف�صة التي تواجهها
املوؤ�ص�صة يف مواجهة القطاع اخلا�ض  ،فقد ات�صمت مالمح االأداء للن�صاط
الرئي�صي لقطاع االإ�صمنت خالل ال�صنوات 2011م 2012 ،م بجانب
منه بانخفا�ض حجم االإنتاج الفعلي مل��ادة االإ�صمنت مقارنة بال�صنة
ال�صابقة لكل منهما وبن�صبة ( )% 15.5( ، )% 96على التوايل
 ،وانعكا�صاتها على انخفا�ض حجم املبيعات خالل ال�صنوات املذكورة
وبن�صبة ( )% 50( ، )% 45على التوايل عما هو خمطط لها  ،هذا
عالوة على انخفا�ض اإنتاجية امل�صانع التابعة للموؤ�ص�صة مقارنة بالقدرة
الت�صميمية لكل منها .
اأن الرتاجع يف االأداء الت�صغيلي ترتب عليه حدوث نق�ض يف اإيرادات الن�صاط

مالئمة – طاقة كهربائية  ...الخ)  .اإىل جانب اإن�صاء مراكز تقنية لتاأهيل اجل��اري للموؤ�ص�صة لل�صنوات 2011م 2012 ،م بن�صبة (، )% 60
( )% 48.5على التوايل من التقديرات املعتمدة لها  ،وكذا تراجع مقدار
وتدريب العاملني يف قطاع التعدين .
ب) .قطاع ال�سناعة والإن�ساءات:

تلك االإيرادات خالل ال�صنوات املذكورة من االإيرادات الفعلية لل�صنة ال�صابقة

فيما يتعلق بالن�صاط ال�صناعي يالحظ اإنخفا�ض درج��ة تنوع الن�صاط لكل منها  ،وهو ما �صاهم مع ما تعانيه املوؤ�ص�صة من اختالالت اأخ��رى يف
ال�صناعي ل�ل��وح��دات االقت�صادية وال ��ذي ظ��ل مق�صور ًا على ع��دد من حتول املوؤ�ص�صة من حتقيق اأرباح خالل ال�صنوات ال�صابقة اإىل حتقيق عجز
ال�صناعات املعتمدة على عدد حمدود من الوحدات االقت�صادية دون اأن يف ن�صاطها والتي بلغت لل�صنوات (2010م 2011 ،م 2012 ،م) حوايل
يتخلل ذلك الن�صاط منذ �صنوات اأي تطور �صوا ًء من حيث تنوع ال�صناعات ( )6.8( ، )8.6( ، )2.7مليار ريال على التوايل يف حني كان مقدر ًا
اأو من حيث عدد الوحدات ال�صناعية  ،با�صتثناء م�صاريع التطوير املحدودة لها حتقيق فائ�ض خالل تلك االأعوام مبتو�صط يبلغ حوايل ( )13مليار ريال
اجلارية حالي ًا يف �صناعة اال�صمنت وم�صنع الغزل والن�صيج ب�صنعاء .حيث يف كل �صنة  ،وقد �صمل العجز يف �صنتي (2011م 2012 ،م ) امل�صانع
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الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة  -يعرض بيان الرقابة السنـوي أمام مجلس النواب
لسنةرئيس
السنفي
2012م
عبداهللالسنوي
أ.د .الرقابة
بيان

جبل �صلب بتاريخ 2007/8/14م للبدء با�صتغالل هذه اخلامات غري اأن الن�صاط ال�صناعي للوحدات االقت�صادية يتمثل حالي ًا ب� (�صناعة اال�صمنت
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أنشطة وفعاليات

الثالثة التابعة للموؤ�ص�صة .

الغري متت يف فرع القطن باحلديدة...

وجتدر االإ�صارة اإىل اأن اإجمايل اخل�صائر املحققة للثالث ال�صنوات املذكورة

وفيما يتعلق ب �اإع��ادة تاأهيل امل�صنع وا�صتمرار ال��رتاج��ع يف ن�صاط

بحوايل ( )18.1مليار ريال متثل ما ن�صبته ( )% 93من راأ�صمال املوؤ�ص�صة

املوؤ�ص�صة ،فقد لوحظ اأن من اأهم اأ�صباب ذلك :

البالغ ( )19.4مليار ريال  ،وهو ما يتطلب و�صع اخلطط والربامج الكفيلة

» عدم االنتهاء من توفري عدد من االحتياجات املتبقية للم�صنع يف

مبعاجلة االختالالت وجتاوز تلك اخل�صائر .
كما اأن ال��رتاج��ع يف االأداء امل��ايل للموؤ�ص�صة  ،ياأتي يف ظل جمموعة من
ال�صعوبات واالختالالت التي تعاين منها املوؤ�ص�صة والتي منها:
» ارتفاع كلفة الت�صغيل يف وقود املازوت والديزل وفاتورة ا�صتهالك
الكهرباء مل�صنعي الربح وباجل .

اجلانب الفني .
» توقف �صبه تام لن�صاط �صناعة القطن يف فرع احلديدة منذ
�صنة 2008م  ،والن�صاط احلايل للفرع يتمثل يف حلج اأقطان
ل�صالح الغري .
» عدم توفري موازنة ت�صغيلية لتمكني امل�صنع من العمل فع ًال .

» التاأخري يف تنفيذ م�صاريع التطوير مل�صانع االإ�صمنت املرتبطة

حيث اإن ا�صتمرار توقف ن�صاط امل�صنع �صنة بعد اأخرى  ،كلف خزينة

بخف�ض كلفة االإنتاج  ،وكذا عدم التنفيذ الكامل لتو�صيات اللجان

الدولة اإعانات حكومية �صنوية مقدمة للموؤ�ص�صة بلغ منذ �صنة 2005م

الفنية ذات ال�صلة اأي�صا بخف�ض الكلفة .

وحتى �صنة 2012م حوايل ( )4.8مليار ريال  .ومن جانب اأخر فاإن

» �صعف القدرة التناف�صية للموؤ�ص�صة يف مواجهة القطاع اخلا�ض

ذلك قد يوؤدي اإىل تعر�ض اأ�صوله للتهالك وال�صياع يف ظل عدم اإجراء

الذي يتميز باإنخفا�ض كلفة االإنتاج  ،وكذا �صعف اجلانب الت�صويقي

املوؤ�ص�صة الأعمال اجلرد ال�صنوي الأ�صول امل�صنع منذ �صنة 2009م

للموؤ�ص�صة .

وحتى االآن  ،خا�صة واأن تقرير اجل��رد ل�صنة 2008م قد بني عدم

» االأعباء الكبرية التي تتحملها املوؤ�ص�صة �صنوي ًا الناجتة عن اإعادة

وجود عدد من االآالت واملعدات وو�صائل النقل .

تقييم ر�صيد القر�ض الياباين اخلا�ض باإن�صاء م�صنع اأ�صمنت  .3ا�صتمرار م�صنع املكال لتعليب االأ�صماك (الغويزي) بتحقيق خ�صارة يف
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الربح  ،وكذا ق�صط اإطفاء امل�صاريف االإيرادية املوؤجلة للم�صنع .
» ونظر ًا لبدء ا�صتحقاق �صداد اأول ق�صط من هذا القر�ض يف �صنة

ريال مقابل ( )36مليون ريال خ�صارة يف �صنة 2011م  ،يف حني

2013م (بعد اإع��ادة جدولته) ولتجنيب املوؤ�ص�صة اخل�صائر

ت�صتهدف املوازنات ال�صنوية حتقيق امل�صنع لفائ�ض يف نتيجة ن�صاطه

الناجتة عن التقلبات يف اأ�صعار ال�صرف  ،فاإن االأمر يتطلب بحث

 .وبالرغم اأن من اأ�صباب تدين ن�صاط امل�صنع يرجع يف جانب منها

مدى اإمكانية التفاهم مع احلكومة اليابانية مبا ي�صمن حتويل

اإىل االإنخفا�ض امل�صتمر يف الكميات الواردة من اأ�صماك الثمد (املادة

القر�ض اإىل م�صاعدات للحكومة اليمنية .

اخلام الأ�صا�صية لالإنتاج يف كل �صنة )  ،اإال اأنه يف �صنة 2012م واجه

نتيجة ن�صاطه والتي بلغت يف �صنة 2012م حوايل ( )47.4مليون

 .2يالحظ ا�صتمرار املوؤ�ص�صة العامة ل�صناعة الغزل والن�صيج يف حتقيق

امل�صنع م�صكلة اأخرى متثلت يف عدم ت�صويق االإنتاج التام من قبل اإدارة

عجوزات يف ن�صاطها بالرغم من ا�صتهداف املوازنة حتقيق فائ�ض

امل�صنع بعد توقف الوكيل احل�صري عن الت�صويق والذي ظهر يف نهاية

خ��الل �صنة 2012م وال�صنوات ال�صابقة  ،وذل��ك نتيجة ال�صتمرار

هذه ال�صنة كمخزون وبكمية ( )1.143.687علبة بقيمة اإجمالية

توقف ن�صاطها  ...حيث مثلت اإي��رادات العمليات ال�صناعية البالغة

بلغت ( )311.622.997ريال  ،والذي يعترب ال�صبب الرئي�صي يف

وفقا لبيانات احل�صاب اخلتامي حوايل ( )74.4مليون ريال مبيعات

خ�صارة الدورة احلالية 2012م .

لب�صائع خمزنة من �صنوات �صابقة و قيمة ر�صوم حلج اأقطان ل�صالح  .4ا�صتمرار املوؤ�ص�صة العامة للطرق واجل�صور بتحقيق خ�صائر يف ن�صاطها
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بلغ منذ �صنة 2007م وحتى �صنة 2012م ما يتجاوز ال�( )7مليار

» اإنخفا�ض حجم الطاقة الكهربائية املنتجة واملباعة خالل �صنة

ريال  ،ويرجع ذلك يف جانب منه لالختالالت املالية واالإداري��ة التي

2012م بن�صبة ( )% 17( ، )% 13على التوايل مقارنة مبا

ت�صوب اأداء املوؤ�ص�صة والتي من اأهمها اعتمادها على مقاويل الباطن يف
تنفيذ عدد من مقاوالت م�صاريع الطرق امل�صندة اأ�ص ًال لها  ،اإ�صافة اإىل

هو خمطط  ،وتاأثر اإنتاجية حمطة ماأرب الغازية ( )1باالعتداءات
املتكررة على خطوط ال�صغط العايل  ،وبالتايل حدوث نق�ض يف

التوجه اجلاري حالي ًا من قبل �صندوق �صيانة الطرق يف اإ�صناد بع�ض

اإي��رادات الن�صاط اجل��اري بحوايل ( )34.3مليار ريال بن�صبة

م�صاريع �صيانة الطرقات التي كانت املوؤ�ص�صة تقوم بتنفيذها وذلك
ملقاولني من القطاع اخلا�ض بتمويل اأجنبي خالل �صنة 2012م وهو
ما يوؤدي اإىل حرمان املوؤ�ص�صة من موارد مالية كانت حتققها يف تنفيذ
مثل تلك االأعمال .
ومن تلك االختالالت ما يتعلق بالتكلفة الكبرية للعمالة التابعة للموؤ�ص�صة
البالغ عددها حوايل ( )7000عامل وحتوي عمالة فائ�صة وغري م�صتغلة .
وجدير باالإ�صارة باأن نتيجة ن�صاط املوؤ�ص�صة ل�صنة 2012م تعك�ض موؤ�صر َا
اإيجابي ًا من خالل التوجه اإىل تخفي�ض حجم اخل�صائر التي حتققها املوؤ�ص�صة،
حيث بلغ مقدار العجز املحقق ل�صنة 2012م حوايل ( )660مليون ريال
مقارنة بحوايل ( )2.6مليار ريال العجز املحقق يف �صنة 2011م .
كما اإن االأحداث التي مرت بها البالد خالل ال�صنوات 2011م 2012 ،م
قد ترتب عليها توقف العمل يف بع�ض امل�صاريع التي قامت املوؤ�ص�صة باإ�صناد
تنفيذها ملقاولني من الباطن وعلى الرغم من اأن ذلك �صاهم يف حتقيق
الوفر يف بند (الت�صغيل لدى الغري ) بحوايل ( )3.3مليار ريال وبن�صبة
( ، )% 65ووف��ر يف بند (ا�صتئجار موجودات ثابتة) بحوايل ()875

( )% 32عن التقدير املعتمد .
» ارتفاع معدل الفاقد يف �صبكة التوزيع والذي بلغ يف �صنة 2012م
( )% 35مقارنة ب� ( )% 29يف ال�صنة ال�صابقة  ،حيث اأن قيمة
هذا الفاقد متثل موارد مالية �صائعة .
» اعتماد حمطات التوليد القائمة حالي ًا على وقود املازوت والديزل
مرتفع الكلفة  ،اإ�صافة اإىل تهالك وتقادم عدد من تلك املحطات
وبالتايل تدين اإنتاجيتها من �صنة الأخرى وارتفاع تكلفة ت�صغيلها .
» اال�صتمرار يف �صراء الطاقة املرتفعة الكلفة من حمطات تعمل
بوقود الديزل واملازوت والذي ت�صهم املوؤ�ص�صة العامة للكهرباء يف
تقدميه لت�صغيل تلك املحطات  ،قابله اإنخفا�ض �صاعات الت�صغيل
يف العديد من حمطات التوليد التابعة للموؤ�ص�صة خالل ال�صنوات
(2012-2008م) وبالتايل اإنخفا�ض انتاجيتها  ...وجدير
االإ�صارة باأن عقود �صراء الطاقة املنفذة خالل �صنة 2012م من
حمطات تعمل بوقود الديزل يرتاوح متو�صط �صعر الكيلوات (بدون
الوقود) املحت�صب على املوؤ�ص�صة ما بني ()15.37 – 6.70
ري��ال/ك وبزيادة ن�صبتها ( )% 23( ، )% 36على التوايل

مليون ري��ال بن�صبة ( )% 72من الربط املعتمد لها  ،اإال اأن مثل تلك

مقارنة بالعقود ال�صابقة التي حلت عقود (�صركة ال�صعدي ،و�صركة

االأحداث قد اأفقدت املوؤ�ص�صة م�صادر دخل اأ�صا�صية تعتمد عليها من ن�صاطها

 )ABRحملها .

،باالإ�صافة اإىل حتميلها االأعباء املرتتبة على تاأخري االأعمال جتاه مقاويل

» التو�صع يف االإنفاق على العديد من البنود منها (املزايا العينية)

الب � � � � � � � � ��اطن .

وبتجاوز بلغ حوايل ( )1.9مليار ريال بن�صبة ( )% 120من

ج) .قطاع املياه والطاقة :

الربط املعتمد  ،اإ�صافة اإىل (م�صروفات �صنوات �صابقة ) مبا

 .1بلغ عجز الن�صاط اجلاري للموؤ�ص�صة العامة للكهرباء يف �صنة 2012م

يتجاوز حوايل (مليار) ريال دون وجود ربط معتمد لها  ،وجتاوز

ح��وايل ( )26.8مليار ري��ال وب��زي��ادة عن ال�صنة ال�صابقة بحوايل

يف بند (التربعات واالإع��ان��ات وامل�صاعدات ) بحوايل ()298
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اجلاري منذ �صنوات بعك�ض ما ت�صتهدفه موازناتها من تقديرات للفائ�ض

( )2.2مليار ريال بن�صبة ( )% 9تقريب ًا  ،ترجع اأهم اأ�صبابه اإىل:
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مليون ري��ال بن�صبة ( )% 426عن الربط املعتمد  .كما بلغ

امل�صاريع االإ�صرتاتيجية .

االإن�ف��اق على بند (م�صاريف البيع والتوزيع) ل�صنة 2012م

وتظهر التقارير الفنية ال���ص��ادرة ع��ن االإدارة ال�ع��ام��ة للتخطيط

حوايل ( )1.3مليار ريال مبربر ا�صتخدام تلك االعتمادات يف

بالهيئة باأن عدد امل�صاريع الكهربائية امل�صتهدف تنفيذها يف الربنامج
اال�صتثماري ل�صنة 2012م ( )287م�صروع ًا خمتلف ًا  ،بينما مت

ر�صيد ح� /الزبائن والعمالء بن�صبة ( )% 13عن ال�صنة ال�صابقة

االإنفاق على ( )82م�صروعا فقط .

حت�صيل مبيعات التيار وتخفي�ض الفاقد الكهربائي  ،يف حني اأرتفع

 ،وكذا ارتفع معدل الفاقد يف �صبكة التوزيع من ( )% 29يف �صنة  .3فيما يتعلق بالوحدات االقت�صادية لقطاع املياه وال�صرف ال�صحي :
فالزالت وح��دات هذا القطاع تعاين ع��دد ًا من جوانب الق�صور التي
2011م اإىل ( )% 35يف �صنة 2012م .
تعيق حتقيق اأهدافها وحت�صني اأدائها املايل من اأهمها :
» كما لوحظ عدم تنفيذ العديد من امل�صاريع الهادفة اإىل زيادة
» ا�صتمرار حتقيق موؤ�ص�صات املياه خ�صائر �صنوية تتزايد من �صنة
الطاقة االإنتاجية للكهرباء الأ�صباب تتعلق بع�صها ببطء اإجراءات
البت يف اإعداد الدرا�صات واإنزال املناق�صات  ،وكذا عدم احل�صول
على التمويل الالزم املعتمد ب�صكل كبري على القرو�ض اخلارجية ،
ففي ال�صنوات 2011م 2012 ،م ونتيجة لظروف االأزمة التي
�صهدتها بالدنا مل حت�صل املوؤ�ص�صة العامة للكهرباء على اأي مبلغ
من القرو�ض املخطط حت�صيلها خالل ال�صنتني املقدرة بحوايل
( )137مليار ريال مما اأنعك�ض �صلب ًا على م�صتوى تنفيذ م�صاريع
الكهرباء حيث بلغ معدل الوفر يف تنفيذ امل�صاريع خالل ال�صنوات
2011م 2012 ،م ( )% 69( ، )% 86على التوايل .
 .2وفيما يتعلق ب �اأداء الهيئة العامة لكهرباء الريف يف جانب امل�صاريع
يالحظ وجود وفر كبري يف االعتمادات املر�صودة يف املوازنة التقديرية
للهيئة �صنة 2012م للم�صاريع قيد التنفيذ  ،حيث حتقق وفر لكل
من ( م�صاريع املباين واالإن�صاءات – م�صاريع االآالت والتجهيزات –
االعتمادات امل�صتندية ) باإجمايل بلغ ( )32.4مليار ري��ال بن�صبة
( )% 74من االعتمادات البالغة ( )44مليار ريال  .وترجع اأهم
اأ�صباب ع��دم تنفيذ امل�صاريع وفق ًا ملا هو خمطط لها  ،اإىل حدوث

الأخرى حيث بلغت يف �صنة 2012م حوايل ( )7.9مليار ريال

بزيادة بحوايل ( )7.2مليار ري��ال عن الربط املعتمد  ،وكذا
ب��زي��ادة ( )2.1مليار ري��ال م��ن اإج�م��ايل خ�صائرها يف ال�صنة
ال�صابقة 2011م  ..ومن اأ�صباب ذلك مايلي :
 �صحة م�صادر املياه يف بع�ض املناطق وع��دم التو�صع يف حفراالآبار.
 اإرتفاع ن�صبة الفاقد من املياه املنتجة ل�صنة 2012م ومبعدالتمرتفعة تراوحت بني ( )% 53 - % 25نتيجة لعدم ال�صيانة
وكذا تو�صيالت املياه غري القانونية  ،مما حرم موؤ�ص�صات املياه
من اإي��رادات هذا الفاقد والذي قد ت�صل قيمته التقديرية اإىل
حوايل ( )9.5مليار ريال .
 توقف بع�ض ال�ع��دادات العاملة يف بع�ض ال�ف��روع عن العمل ،وحما�صبة هذه الفئات با�صرتاك ثابت .
» انخفا�ض اإنتاجية تلك الوحدات وعدم قدرتها على حتقيق التغطية
ال�صكانية امل�صتهدفة خلدماتها البالغ ( )% 20من اإجمايل
�صكان اجلمهورية .

نق�ض يف امل�صاهمة الراأ�صمالية املدفوعة من قبل وزارة املالية ل�صنة كما بلغ متو�صط ن�صيب الفرد من املياه حوايل ( )21.3مرت مكعب خالل
2012م لتنفيذ م�صاريع الكهرباء بحوايل ( )2.9مليار ريال وبن�صبة �صنة 2012م وهو اأقل بكثري من ( )1000مرت مكعب كمتو�صط ملنطقة
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( )% 14عن التقديرات  ،وكذا النق�ض الكلي يف التمويل اخلارجي ال�صرق االأو�صط و�صمال اأفريقيا و( )2500مرت مكعب كمتو�صط عاملي .
(القرو�ض) بحوايل ( )24.6مليار ريال تقريب ًا اخلا�ض بتمويل بع�ض كما اأن ن�صاط تلك الوحدات يف جمال ال�صرف ال�صحي الزال متوا�صع ًا وال
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» عدم وجود قاعدة بيانات مل�صاريع مياه الريف املنفذة واجلاري  .1اأظهرت موؤ�صرات االأداء املايل للموؤ�ص�صة العامة لالت�صاالت ال�صلكية
تنفيذها واملناطق املحرومة من خدمة مياه ال�صرب االأمر الذي

والال�صلكية عن حت�صن يف معدل العائد وارتفاع حجم الفائ�ض خالل

ال يحقق الدقة يف اختيار امل�صاريع وي�صمح بهام�ض من االجتهاد

�صنة 2012م  ،البالغ ح��وايل ( )38.7مليار ري��ال باملقارنة مع

ال�صخ�صي يف ذلك  ...كما لوحظ -بح�صب ماهو متاح من بيانات

الفائ�ض املحقق خالل ال�صنوات 2010م 2011 ،م والبالغ حوايل

 ا�صتمرار انخفا�ض ن�صبة الت�صغيل مل�صاريع مياه الريف حيث متخالل �صنة 2012م ت�صغيل ( )56م�صروع ًا وبن�صبة ()% 31

( )34.5( ، )33.1مليار ري��ال على ال�ت��وايل  .وال��ذي يرجع يف

من امل�صاريع املخططة البالغ عددها ( )181م�صروع ًا .
د) .قطاع النقل والت�سالت وتقنية املعلومات :

 .1على الرغم من حتقيق الهيئة العامة للطريان املدين زيادة يف موارد
الن�صاط اجلاري ل�صنة 2012م بن�صبة ( )% 46.9عن التقديرات
اإال اأن فائ�ض الن�صاط انخف�ض بحوايل ( )1.8مليار ري��ال بن�صبة
( )% 58.3عن الفائ�ض امل�صتهدف  ،وال��ذي يرجع يف جانب منه
اإىل قيام الهيئة بتكوين خم�ص�ض ديون م�صكوك يف حت�صيلها بحوايل
( )3.3مليار ري��ال دون وج��ود رب��ط معتمد لذلك  .حيث يالحظ
الت�صاعد امل�صتمر يف املديونية امل�صتحقة للهيئة لدى كل من (�صركة
اخلطوط اجلوية اليمنية � ،صركة طريان ال�صعيدة ) من �صنة الأخرى
يف موؤ�صر اإىل عدم االلتزام ب�صدادها والتي بلغت كما يف نهاية �صنة
2012م حوايل ( )8.7مليار ريال يف حني كان مقدارها يف ال�صنوات

جانب منه اإىل حتقيق زيادة يف اإيرادات الهاتف الدويل وكذا زيادة يف
اإيرادات االنرتنت اإال اأن املالحظ يف االأداء الت�صغيلي واملايل للموؤ�ص�صة
بروز عدد من املوؤ�صرات اأهمها:
» النق�ض يف اإي��رادات الهاتف الثابت بن�صبة ( )% 6من التقدير
املعتمد  ،والذي يرجع يف جانب منه اإىل املناف�صة التي يتعر�ض لها
الهاتف الثابت من �صبكة الهاتف النقال باالإ�صافة اإىل ا�صتمرار
ظاهرة تهريب املكاملات .
» عدم اإثبات كافة االإي ��رادات امل�صتحقة للموؤ�ص�صة �صمن بيانات
احل�صاب اخلتامي ل�صنة 2012م وهي اإيرادات متنوعة مرتبطة
مبمار�صة ن�صاط املوؤ�ص�صة اإ�صافة اإىل عدم اإثبات اإيرادات مبيعات
االأرقام امل�صادرة البالغ ما اأمكن الوقوف عليه حوايل ()574
مليون ريال .
» تراكم م�صتحقات املوؤ�ص�صة ومديونياتها لدى الغري من �صنة الأخرى
والتي تتجاوز ال� ( )100مليار ريال حتى نهاية �صنة 2012م.

2010م 2011 ،م ح��وايل ( )5.7( ، )3.8مليار ري��ال على  .2لوحظ ت��دين االأداء امل��ايل للهيئة العامة للربيد والتوفري الربيدي
التوايل.
وتراجعه من �صنة الأخرى ،حيث تناق�ض مقدار الفائ�ض الذي حققته

كما يالحظ ا�صتمرار تعرث الهيئة يف اإجن��از اأه��م امل�صاريع اال�صرتاتيجية

الهيئة خ��الل ال�صنوات ال�صابقة  ،ففي �صنة 2009م بلغ ح��وايل

للهيئة ( م�صروع مطار �صنعاء الدويل اجلديد) حيث اأعتمد لهذا امل�صروع

( )507مليون ريال لي�صل يف �صنة2011م اإىل حوايل ( )13مليون
ريال فيما حققت الهيئة عجز ًا جاري ًا يف نتيجة ن�صاطها ل�صنة 2012م

ريال بتمويل خارجي (قرو�ض) � اإال اأنه مل ي�صتخدم اأي مبلغ من املخ�ص�ض

بلغ ( )215مليون ري��ال  ،وال��ذي يرجع يف جانب منه اإىل قيام

املذكور خالل ال�صنة يف حني مت ا�صتخدام حوايل ( )61مليون ريال خالل

الهيئة خالل �صنة2012م بتكوين خم�ص�ض بحوايل ( )278مليون

�صنة 2012م يف بند (م�صروفات عامة تخ�ض امل�صاريع ) مقابل نفقات

ريال ملواجهة خ�صائرها الناجتة عن اأح��داث التقطع والنهب الأموال

اإداري��ة للم�صروع من الربط املعتمد يف املوازنة لهذا البند البالغ ()108

الهيئة  ،وكذا حتميل اال�صتخدامات (خ�صائر راأ�صمالية) بقيمة مامت

يف �صنة 2012م حوايل ( )15.2مليار ريال منه مبلغ ( )12.5مليار
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يرقى اإىل م�صتوى الدور املناط به .

مليون ريال  ،رغم تعرث امل�صروع وتوقفه خالل هذه ال�صنة .
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نهبه وتدمريه من االأ�صول الثابتة يف بع�ض املحافظات مببلغ ()54

حوايل (مليار) ريال .

مليون ريال  .هذا باالإ�صافة اإىل التجاوز الكبري يف بنود اال�صتخدامات

» تبني وجود عدد من الت�صهيالت القائمة على م�صتوى العميل الواحد

اجلارية عن الربط املعتمد وبزيادة عن ال�صنة ال�صابقة  ،كما يالحظ

تتجاوز مبالغها ن�صبة ال�( )% 15من راأ�صمال البنك واحتياطياته

ح��دوث منو كبري يف اال�صتخدامات اجلارية ل�صنة 2012م ن�صبته

والتي اأو�صى البنك املركزي اليمني بعدم جتاوزها  ،كما تركز ما

( )% 302عن ال�صنة ال�صابقة فيما بلغت ن�صبة النمو يف االإيرادات

ن�صبته ( )% 46من حجم حمفظة القرو�ض وال�صلفيات للبنك يف

اجلارية ( )% 27يف موؤ�صر اإىل عدم الكفاءة يف حتقيق االأه��داف
املخططة االأمر الذي اأنعك�ض �صلب ًا على نتيجة ن�صاط الهيئة باملقارنة مع

نهاية �صنة 2012م لدى ثالثة من عمالء البنك وهو ما يعر�ض

امل�صتهدف اأو مع ال�صنة ال�صابقة .

البنك ملخاطر تركيز التعامل مع عدد حمدد من العمالء .
» لوحظ اإرتفاع حجم القرو�ض وال�صلفيات (الرديئة) متعرثة ال�صداد

كما يالحظ زيادة يف املديونيات لدى الغري بحوايل ( )358مليون ريال

بحوايل ( )4.7مليار ريال نهاية �صنة 2012م معظمها متعرثة

مقابل تقدمي خدمات �صرف املرتبات للجهات احلكومية وع��دم متابعة

من �صنوات �صابقة دون اتخاذ االإجراءات الكفيلة با�صرتدادها .

حت�صيلها .

 .2وب�صاأن اأداء البنك اليمني لالإن�صاء والتعمري  ..فقد لوحظ اإنخفا�ض

هـ) .وفيما يخ�س بع�س وحدات القطاع امل�سريف :

حجم االإق��را���ض والتمويل املبا�صر على ال��رغ��م م��ن كونه الن�صاط

 .1بروز عدد من املوؤ�صرات ب�صاأن اأداء بنك الت�صليف التعاوين الزراعي

الرئي�صي للبنك مقابل اإرتفاع حجم ا�صتثماراته يف �صراء اأذون خزانة،

نذكر من ذلك :

حيث مت حتقيق فوائد مالية من القرو�ض وال�صلفيات املقدمة للعمالء

» حتقيق فائ�ض ن�صاط �صنة 2012م بحوايل ( )2.6مليار ريال

بلغت خالل �صنة 2012م ح��وايل ( )4.4مليار ري��ال  ،يف حني مت

وبنق�ض ( )3.1مليار ري��ال بن�صبة ( )% 55ع��ن الفائ�ض
امل�صتهدف  ،اإال اأن هناك من��و ًا يف مقدار هذا الفائ�ض بحوايل

حتقيق فوائد مالية كبرية من اأذون اخلزانة بلغت ( )19.7مليار
ريال ت�صكل ما ن�صبته ( )% 70من اإجمايل اإي��رادات البنك لل�صنة

( )1.2مليار ريال بن�صبة ( )% 86عن �صنة 2011م .

املالية 2012م.

» وجود اإرتفاع يف اأر�صدة القرو�ض وال�صلفيات واالأن�صطة التمويلية  .3كما لوحظ اإرت �ف��اع حجم ال��دي��ون امل�صتحقة على احلكومة وبع�ض
غري منتظمة ال�صداد من حوايل ( )13.4مليار ريال نهاية �صنة

املوؤ�ص�صات العامة ل�صالح البنك املركزي اليمني لت�صل اإىل مبلغ

2011م اإىل حوايل ( )15.8مليار ريال نهاية �صنة 2012م

( )967.7مليار ريال يف نهاية دي�صمرب 2012م ومتثل ما ن�صبته
( )% 39.3من اإجمايل اأ�صول البنك  ،وهو ما قد يوؤثر �صلب ًا على

خم�ص�صات مالية بحوايل ( )3.9مليار ريال يف �صنة 2012م

ال�صيولة النقدية للبنك على املدى الق�صري واملتو�صط نتيجة متديد فرتة

ملواجهة خماطر تعرث املقرت�صني عن ال�صداد وذلك يف موؤ�صر اإىل

اإ�صتحقاق تلك الديون من وقت الآخر .

وب��زي��ادة قدرها ( )2.4مليار ري��ال  ،وه��و ما ا�صتدعى تكوين

ممار�صة البنك للن�صاط االئتماين دون مراعاة االلتزام باحلدود
الدنيا ملعايري اإدارة خماطر االئتمان .
» وجود ا�صتثمارات يف راأ�صمال عدد من ال�صركات املتعرثة مل يحقق
72

الأخوة اأع�ساء املجل�س  ...احلا�سرون جميع ًا :

بالرغم من تفهمنا ل�الآث��ار ال�صلبية التي خلفتها اأح��داث �صنة

البنك اأي عائد منها واأهمها ا�صتثمار البنك يف �صركة اأ�صا�ض 2011م وتبعاتها يف �صنة 2012م على خمتلف قطاعات الدولة
العقارية التي متت يف ال�صنوات 2008م 2009 ،م مبا يتجاوز وما انعك�ض �صلب ًا يف اأداء وحدات القطاع االقت�صادي  ،اإال اأن تلك
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اخ�ت��الالت هيكلية م�صتمرة من �صنوات ع��دة حتد من ق��درة تلك كعن�صر اأ�صا�صي يف امل�صاءلة واملحا�صبة من قبل ال�صلطات املخت�صة ملا متثله
الوحدات على تطوير اأدائها واإدارة مواردها بكفاءة وفاعلية وت�صمح موازنات هذا القطاع من اأهمية ن�صبية من حجم الناجت املحلي االإجمايل.
تلك االخ�ت��الالت باإيجاد بيئة مالئمة للممار�صات واالأع�م��ال غري
القانونية  .كما ترجع تلك االختالالت ب�صورة رئي�صية للعديد من
االأ�صباب اأهمها :
» الق�صور يف البناء املوؤ�ص�صي .
» ات�صام واقع االإدارة يف معظم وحدات القطاع االقت�صادي بعدم
القدرة على مواكبة التطوير ورفع كفاءة االأداء .
» الق�صور يف الدور االإ�صرايف والتوجيهي من قبل الوزراء امل�صرفني
على بع�ض الوحدات االقت�صادية التابعة لهم  ،باالإ�صافة اإىل �صعف
دور جمال�ض االإدارات لتلك الوحدات .

ثــالــثــا :الــمــؤشــرات الــخــاصــة بنتائج
موازنات الوحدات المستقلة والملحقة
والصناديق الخاصة للسنة المالية
2012م :
بلغ اإجمايل التنفيذ الفعلي لكل من املوارد واال�صتخدامات اجلارية والراأ�صمالية
ملوازنات الوحدات امل�صتقلة وامللحقة وال�صناديق اخلا�صة لل�صنة املالية 2012م
مبلغ ( )603.4مليار ريال بزيادة قدرها ( )141.8مليار ريال وبن�صبة(
) % 30.7ع��ن امل��وارد واال�صتخدامات الفعلية لل�صنة املالية 2011م

وبالرغم من االإجراءات واجلهود التي قامت بها الدولة خالل الفرتة ال�صابقة البالغة( )461.8مليار ريال.وقد اأظهرت اأعمال املراجعة والتقييم لنتائج
واملتمثل اأهمها ب�صدور القرار اجلمهوري رقم ( )5ل�صنة 2010م ب�صان تنفيذ موازنات الوحدات امل�صتقلة وامللحقة وال�صناديق اخلا�صة ل�صنة 2012م
اإع��ادة ان�صاء وتنظيم وظيفة املراجعة الداخلية ،وكذا �صدور قرار جمل�ض ا�صتمرار االختالالت االإدارية والتنظيمية التي رافقت االأداء املايل لها �صنة اإثر
الوزراء رقم ( )304ل�صنة 2010م ب�صان االإجراءات التنفيذية لتو�صيات اأخ��رى وح�دًّت من كفاءة التنفيذ .وهو ما انعك�ض �صلبا على جودة املخرجات

اللقاء املو�صع والتي ت�صمنته امل�صفوفة املرفقة بالقرار يف ثالث مهام رئي�صية واأعاقت حتقيق االأدوار واالأهداف التنموية واالجتماعية واخلدمية املو�صحة يف
 ...اإال اأن نتائج املتابعة االأولية اأظهرت عدم التعامل اجلاد وااليجابي مع تلك قوانني اإن�صائها وذلك لعدم ا�صتغالل املوارد املتاحة فيها يف االأغرا�ض املحددة.

االإج��راءات من حيث البدء باإعادة اإن�صاء اإدارات املراجعة الداخلية  ،وكذا

ولذا فان اجلهاز يوؤكد على �صرورة حت�صني اأحوال تلك الوحدات وال�صناديق

العمل على تنفيذ االإجراءات املنفذة للمهام امل�صتهدفة ملعاجلة اأو�صاع وحدات من خالل اإعادة هيكلة العديد منها وا�صتكمال اإ�صدار لوائحها التنفيذية واملالية
واالإداري��ة لكي يتحقق االن�صباط املايل واالإداري فيها .وكذا اإع��داد ال�صروط
هذا القطاع  ،وكل ذلك يعترب من م�صوؤوليات روؤ�صاء الوحدات .
وامل��رح�ل��ة احلالية وال�ق��ادم��ة تتطلب منا جميعا و�صع تلك االإج ��راءات املرجعية الختيار اإدارات م�صتقلة لل�صناديق اخلا�صة لتمكني اإداراتها التنفيذية
مو�صع التنفيذ خ�صو�صا انه �صدر قرار جمل�ض الوزراء رقم ( )119ل�صنة من العمل با�صتقاللية بعيدا عن �صغوط اجلهات امل�صرفة عليها  .وكذا العمل
2012م ب�صان دليل اإجراءات املراجعة الداخلية والذي ميثل منهجية علمية على حت�صيل مواردها وتوجيهها اإىل االأن�صطة الرئي�صية املناطة بها  ،وفيما يلي

وفنية للقائمني على اأداء تلك الوظيفة.

الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة  -يعرض بيان الرقابة السنـوي أمام مجلس النواب
لسنةرئيس
السنفي
2012م
عبداهللالسنوي
أ.د .الرقابة
بيان

االأح��داث ال ميكن اعتبارها م��ربر ًا وحيد ًا جلوانب االإخفاق التي القطاع وحتديث و تطوير ملنهاج واأ�صاليب العمل واآلياته واأن تكون هناك عملية
ح�صلت  ...نظر ًا ملا ي�صوب اأداء العديد من تلك ال��وح��دات من اإ�صراف ومتابعة ورقابة وتقييم من قبل القائمني وامل�صوؤولني عن هذا القطاع

اأهم االختالالت التي وقف عليها اجلهاز من خالل مراجعته لتلك الوحدات

اإال اأن تفعيل القوانني والقرارات واللوائح ومنظومات العمل يف هذا القطاع وال�صناديق وعلى النحو االآتي -:
ال تكفي وحدها لت�صويب اأو�صاعه  ،ما مل تكن هناك اإدارة فاعلة يف هذا » ف�صل قطاع االأوقاف يف ا�صتكمال امل�صاريع اال�صتثمارية التي قام بتنفيذها
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أنشطة وفعاليات

�صواء عرب وزاره االأ�صغال العامة والطرق اأو التي قام بتنفيذها القطاع

منح تلك الزيادات.

مبا�صره باالأمر املبا�صر وباملخالفة للقوانني واللوائح النافذة رغم توفر » وجود فارق بالنق�ض بني النفقات التاأمينية الظاهرة باحل�صابات اخلتامية
االعتمادات املخ�ص�صة لذلك يف موازنته اال�صتثمارية من ذلك على �صبيل

ل��وح��دات القطاعني ال�ع��ام واملختلط و(االإي� ��رادات التاأمينية )امل��وردة

املثال (امل�صروع ال�صكني مبحافظة ع��دن) ال��ذي مت تنفيذه خالل الفرتة

اإىل ح�صاب الهيئة والظاهرة بح�صاب ختامي الهيئة العامة للتاأمينات

( )2010-2008بتكلفه قدرها ()613مليون ريال ورغم االنتهاء من

واملعا�صات حيث بلغ الفارق لل�صنوات ال�صابقة (2009م-2011م)

تنفيذه وا�صتالمه يف �صنة 2011م اإال انه مل يتم اإي�صال اخلدمات الالزمة

( )12.8مليار ريال .

اإليه واملتمثلة باملياه والكهرباء و�صفلتة ال�صوارع حتى تاريخه  ،و(م�صروع » قيام كل من الهيئة العامة للتاأمينات واملعا�صات واملوؤ�ص�صة العامة للتاأمينات
املدينة اجلامعية بجامعة �صنعاء) والذي توقف العمل به يف �صنة 2009م

االجتماعية باعتماد بدالت جديدة ملوظفيها و زيادة يف بدل طبيعة العمل

بعد اإن بلغت قيمة االأعمال املنفذة فيه مبلغ ()604مليون ريال اإال انه حتى

بنا ًء على قرارات �صادرة من وزير اخلدمة املدنية دون اخذ املوافقة من

االآن مل يتم ا�صتئناف العمل ال�صتكماله  .االأمر الذي اأدى اإيل حرمان قطاع

جمل�ض الوزراء على منح تلك البدالت باعتباره ال�صلطة املخولة بذلك.وقد

االأوق��اف من م��وارد هذين امل�صروعني يف حالة ا�صتكمال توفري اخلدمات

ترتب على ذلك �صرف ما يزيد عن (مليار) ريال من موازنة الهيئة ومبلغ

للم�صروع االأول وا�صتكمال تنفيذ امل�صروع الثاين  .ياأتي ذلك يف ظل عدم

()463مليون ريال من موازنة املوؤ�ص�صة.

وجود اآلية معتمده لدى القطاع حتدد كيفية اإدارة امل�صروع ال�صكني وغريه من » عدم ح�صول كل من الهيئة العامة للتاأمينات واملعا�صات  ،واملوؤ�ص�صة العامة
امل�صاريع اال�صتثمارية التي يقوم بتنفيذها القطاع وكيفية حت�صيل عوائدها .

للتاأميناتاالجتماعيةو�صندوقتقاعدالداخليةعلياأيةعوائدمنم�صاهمتهم

» �صعف التدابري اخلا�صة بحماية ممتلكات االأوق��اف من التعدي حيث

يف ح�ص�ض امل�صاركة يف راأ�صمال ع��دد من ال�صركات املحلية والبالغة

بلغ عدد الق�صايا املرفوعة من قبل قطاع االأوق��اف و املكاتب التابعة له

( )18مليار ريال.

باملحافظات اأمام اجلهات الق�صائية ب�صان اأرا�صي االأوقاف امل�صتوىل عليها » عدم قيام كل من الهيئة العامة للتاأمينات واملعا�صات  ،واملوؤ�ص�صة العامة
من قبل الغري حتى نهاية �صنة 2012م ()2859ق�صية وال تتوفر لدى

للتاأمينات االجتماعية  ،و�صندوق تقاعد القوات امل�صلحة  ،و�صندوق تقاعد

القطاع بيانات عن الق�صايا التي �صدرت بها اأحكام خالل �صنة 2012م

الداخلية باإجراء الدرا�صات االكتوارية منذ �صنة 2004م على الرغم من

كما انه مل يتم توثيق الق�صايا املرفوعة اأمام اجلهات الق�صائية من بداية

اأهمية القيام بهذه الدرا�صات لتقييم مراكزها املالية يف املوعد املحدد يف

�صنة 2013م حتى تاريخه.

قوانني اإن�صاء الوحدات وال�صناديق املذكورة وذلك ملرة واحدة على االأقل

» عدم قيام اإدارة الهيئة العامة للتاأمينات واملعا�صات بتفعيل اآلية املتابعة

كل ثالث �صنوات للوقوف علي الو�صع املايل لتلك الوحدات وال�صناديق

لالإيرادات التاأمينية من اال�صرتاكات امل�صتحقة للهيئة لدى اجلهات املوؤمنة

واالطمئنان علي دميومة و�صالمة مراكزها املالية لتمكينها من الوفاء

التي قامت مبنح موظفيها زي��ادات اأو عالوات يف مرتباتهم دون ت�صديد

بالتزاماتها جتاه املوؤمن عليه لديها حاليا ويف امل�صتقبل .

اال�صرتاكات التاأمينية لل�صنوات ال�صابقة لهوؤالء املوظفني قبل منحهم » عدم قيام الهيئة العامة للتاأمينات واملعا�صات با�صتكمال تنفيذ النظام
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تلك الزيادات يف املرتبات وتاأجيل تلك املتابعة اإىل حني اإحالة املوظفني

االآيل املخطط تنفيذه يف موازنة الهيئة وما يتطلبه ذلك النظام من االآالت

امل�صمولني بتلك الزيادات وذلك من خالل مطالبة وزارة املالية ب�صداد

واملعدات واخلدمات اال�صت�صارية علي الرغم من اأن الهيئة كانت ت�صتهدف

ا�صرتاكات هوؤالء املوظفني عن ال�صنوات ال�صابقة .االأمر الذي يحرم الهيئة

ا�صتكمال تنفيذ النظام املذكور خالل �صنة 2012م وذلك لتوفري قاعدة

من عوائد ا�صتثمار تلك اال�صرتاكات يف حال حت�صيلها من اجلهات فور

البيانات التي متكنها من حت�صني اأدائ�ه��ا يف التخطيط والرقابة على
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» ا�صتمرار غياب التن�صيق والتكامل بني الهيئة العليا لالأدوية واجلهات

الهيئة ما يوؤكد اإتالفها اأو اإعادة ت�صديرها .

ذات العالقة مثل ( م�صلحة اجل�م��ارك  ،الهيئة اليمنية للموا�صفات » االرتفاع الكبري يف حجم االلتزامات املرحلة من املرحلة الثالثة لل�صندوق
واملقايي�ض و�صبط اجلودة  ،االإدارة العامة ل�صحة احليوان بوزارة الزارعة

االجتماعي للتنمية املنتهية يف �صنة 2010م حيث تبلغ تكلفة تلك

 ،وزارة ال�صحة  ،اجلهات االأمنية) على الرغم من اأهمية ذلك يف عملية

االلتزامات مبلغ ( )25مليار ري��ال  .كما ت�صري بيانات ال�صندوق اإىل

�صبط ومكافحة االأدوي��ة املهربة ع��الوة على عدم تواجد ممثلي الهيئة

حمدودية امل��وارد املتاحة لل�صندوق لتمويل املرحلة الرابعة (-2011

يف بع�ض املنافذ اجلمركية من ذلك على �صبيل املثال منافذ (الوديعة ،

 )2015حيث قدرت الفجوة التمويلية لهذه املرحلة بحوايل ()500

ال�صرورة � ،صحن  ،علب ) مما يودي اإىل عدم متكني الهيئة من اإحكام

مليون دوالر وبن�صبة ( )% 45من اإجمايل التكلفة املقدرة للمرحلة

الرقابة علي االأدوي ��ة وامل�صتلزمات الطبية التي يتم ا�صتريادها عرب

املذكورة البالغة ()1.1مليار دوالر .منها مبلغ ( )82مليون دوالر التكلفة

تلك املنافذ.

املقدرة مل�صاريع اأدرجت يف خطة ال�صندوق ل�صنة 2012م .

» ع��دم قيام الهيئة العليا ل�الأدوي��ة باتخاذ االإج���راءات ال��الزم��ة لتعزيز » تعرث العديد من امل�صاريع التي قام ال�صندوق االجتماعي للتنمية بالتعاقد
ا�صتقاللية موظفيها وخا�صة عند تكلفيهم بالزيارات ل�صركات وم�صانع

على تنفيذها يف االأعوام ال�صابقة باالإ�صافة اإيل تدين ن�صب اجناز العديد

االأدوي ��ة يف بع�ض ال��دول حيث يتم �صرف كامل م�صتحقاتهم م��ن قبل

من امل�صاريع وعدم تنفيذها خالل املدة املخطط لها حيث بلغ عدد تلك

اأ�صحاب ال�صركات وامل�صانع يف تلك ال��دول  .باالإ�صافة اإىل عدم قيام

امل�صاريع اأكرث من( )300م�صروع .

الهيئة باتخاذ االإج��راءات الكفيلة مبنع موظفيها من العمل يف ال�صركات » تعرث تنفيذ العديد من امل�صاريع املمولة من �صندوق ت�صجيع االإنتاج الزراعي
وال�صمكي حيث بلغ عدد تلك امل�صاريع ( )112م�صروع ًا بتكلفة تعاقدية
وامل�صانع الدوائية كونها تعد اجلهة املخولة بالرقابة علي القطاع الدوائي
يف البالد.

اإجمالية قدرها ( )2.7مليار ريال .

» قيام الهيئة اليمنية للموا�صفات واملقايي�ض و�صبط اجلودة باالإفراج عن » عدم وجود اآلية لتح�صيل القرو�ض امل�صتحقة ل�صندوق ت�صجيع االإنتاج
( )59الف �صحنة من اأ�صل ( )62الف �صحنة و�صلت اإىل مكاتب وفروع

الزراعي وال�صمكي لدى الغري منذ �صنوات دون قيام جمل�ض اإدارة ال�صندوق

الهيئة العاملة يف املنافذ اجلمركية وذلك من خالل املعاينة الظاهرية

باتخاذ اأي اإجراءات جادة ال�صرتدادها والبالغة حتى 2012/12/31م

ملفت�صي الهيئة فقط دون توفر املتطلبات واال�صرتاطات املعمول بها عند

مبلغ ( )7.4مليار ريال

اإ�صدار �صهادات املطابقة للموا�صفات القيا�صية اليمنية املعتمدة .

» وجود ق�صور يف اأعمال التخطيط والدرا�صات امل�صبقة مل�صاريع ال�صدود

» وجود كميات من الب�صائع املحجوزة حتت التحفظ من قبل الهيئة اليمنية

واحلواجز املمولة من �صندوق ت�صجيع االإنتاج الزراعي ال�صمكي والتي

للموا�صفات يف خمازن التجار امل�صتوردين ومل يتم البت فيها �صوا ًء باإعادة

�صاحب تنفيذها �صعف يف عملية االإ�صراف واملتابعة والرقابة على مراحل

ت�صديرها اأو اإتالفها وبالتايل اإمكانية ت�صربها اإىل االأ�صواق وما يرتتب على

التنفيذ مما اأدى اإىل حتميل موازنة ال�صندوق اأعباء مالية اإ�صافية مقابل

ذلك من االإ�صرار بحياة امل�صتهلكني لتلك الب�صائع .

االأعمال االإ�صافية والتعديلية التي متت يف بع�ض تلك ال�صدود واحلواجز

» �صعف عملية الرقابة واملتابعة من قبل الهيئة اليمنية للموا�صفات واملقايي�ض
على اأعمال فروعها يف املنافذ اجلمركية فيما يخ�ض الب�صائع التي �صدرت

الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة  -يعرض بيان الرقابة السنـوي أمام مجلس النواب
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أ.د .الرقابة
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ن�صاطها التاأميني.

م�صري تلك الب�صائع واالإج��راءات التي مت اإتباعها ب�صاأنها حيث مل تقدم

املائية وتغيري بع�ض ال�صدود من �صدود ركامية خر�صانية اإىل �صدود ترابية
وبنف�ض التكلفة .

ب�صاأنها تقارير فح�ض خمربية تبني خمالفتها للموا�صفات وعدم و�صوح » ارتفاع تكلفة تنفيذ م�صاريع ال�صيانة للطرق املنفذة من قبل �صندوق
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أنشطة وفعاليات

�صيانة الطرق بنظام ( )pmmrالتي يتم اإ�صنادها اإىل مقاويل القطاع

ال�صرائب واجلمارك للقيام مبوافاة ال�صندوق بالك�صوفات ال�صهرية مع

اخلا�ض بتمويل اأجنبي مقارنة مبتو�صط تكلفة ال�صيانة الروتينية للكيلو

االإقرارات املو�صحة لكافة البيانات املرتبطة باملوارد امل�صتحقة لل�صندوق
واالكتفاء بقيد امل��وارد امل��وردة فع ًال من واق��ع ك�صف البنك دون القيام

والتي ال تختلف جوهريا من حيث املعايري واملوا�صفات واالأع�م��ال عن

بالنزول امليداين ملراجعة ال�صجالت اخلا�صة باجلهات املكلفة بتح�صيل

ال�صيانة بنظام ( )pmmrحيث و�صل متو�صط كلفة ال�صيانة (للكيلو

م��وارد ال�صندوق للتحقق من �صحة احت�صاب تلك امل��وارد وتوريدها اإىل
ح�صابه اأو ًال باأول .

مرت الواحد التي يتم اإ�صنادها اإىل (املوؤ�ص�صة العامة للطرق واجل�صور)

مرت الواحد) املنفذ خالل �صنة 2012م بنظام ( )pmmrما بني

( )7000-6000دوالر يف حني بلغ متو�صط كلفة ال�صيانة (للكيلو مرت » ا�صتمرار تدين م�صتوى كفاءة ا�صتخدام موارد �صندوق تنمية املهارات يف
الواحد )املنفذ من قبل املوؤ�ص�صة خالل نف�ض ال�صنة ( )2،980دوالر .

تنفيذ ن�صاطه الرئي�صي يف جمال الربامج التدريبية حيث بلغ اال�صتخدام

اإ�صافة اإىل اأن عقود ال�صيانة املنفذة بنظام ( )pmmrا�صرتطت

الفعلي على تلك ال��ربام��ج خ��الل �صنة 2012م ( )752مليون ريال

حتميل ال�صندوق تكاليف االأعمال االأولية الطارئة قبل �صريان اأعمال

وبن�صبة ( )% 37.2من التقدير املعتمد البالغ ( )2مليار ريال  .لعدم

ال�صيانة حيث بلغت قيمة هذه االأعمال مبلغ ( )648مليون ريال .

توفر قاعدة بيانات لدى ال�صندوق عن تفا�صيل القوى الوظيفية لكل جهة

» تدين االأعمال املنجزة يف جمال ال�صيانة الدورية للطرق االإ�صفلتية خالل

م�صاهمة والتغري ال�صنوي احلا�صل فيها عند ربط امل�صاهمة املقدرة على

�صنة 2012م والتي كانت مبعدل  % 16مقارنة بامل�صتهدف يف خطة

تلك اجلهات اأو عند القيام باإعادة متويل برامج التدريب ملوظفي تلك

�صندوق �صيانة الطرق مما اأث��ر �صلبا على حتقيق كامل امل�صتهدف يف

اجلهات .

اخلطة اخلم�صية الثالثة لل�صندوق حيث بلغ اإجمايل اأطوال الطرق التي » ع��دم قيام �صندوق تنمية امل�ه��ارات بالتن�صيق مع وزارة التعليم الفني
اأ�صبحت يف حالة �صيئة ومل يتم تنفيذ اأعمال ال�صيانة الروتينية فيها

والتدريب املهني لدعم املراكز واملوؤ�ص�صات التدريبية التابعة للوزارة

( )3،298كيلو مرت ومتثل () % 39من اإجمايل طول الطرق املحددة

وتزويدها بالتجهيزات الالزمة لتمكينها من تلبية احتياجات �صوق العمل

يف عقد ال�صيانة الروتينية  ،ياأتي ذلك يف ظل قيام ال�صندوق بتمويل

وذلك للحد من التكاليف الباهظة التي يدفعها ال�صندوق عند اإعادة متويل

العديد من م�صاريع �صيانة �صوارع بع�ض املدن ومداخلها الرئي�صية والتي

برامج تدريبية يف مراكز وموؤ�ص�صات التدريب التابعة للقطاع اخلا�ض .

كان يفرت�ض اأن يتم متويلها من قبل ال�صلطة املحلية وقد بلغت تكاليف » ا�صتمرار تزايد م�صتحقات �صندوق الرتويج ال�صياحي من الر�صوم املرتاكمة
االأعمال املمولة من ال�صندوق على هذا النحو مبلغ ( )472مليون ريال .

على �صركات ووك��االت الطريان حيث بلغت حتى نهاية �صنة 2012م

» عدم قيام �صندوق رعاية الن�ضء وال�صباب والريا�صة بتنفيذ معظم املن�صاآت

( )1.4مليار ريال منه مبلغ ( )1.2مليار ريال م�صتح�ق ع�لى �صركة

ال�صبابية املدرجة يف موازنته لل�صنة املالية 2012م حيث بلغت قيمة

اخلطوط اجل�وية اليمنية.

االأعمال املنجزة خالل ال�صنة املذكورة ( )30مليون ريال فقط وبن�صبة » وجود (� )18صركة وم�صنع ًا تخ�صع منتجاتها للر�صوم امل�صتحقة ل�صندوق
الرتاث والتنمية الثقافية ممتنعة متام ًا عن �صداد تلك الر�صوم منذ اإن�صاء
() % 13.3من التقدير املعتمد لتلك املن�صاآت البالغ ( )225مليون
ال�صندوق يف �صنة 2002م كما يوجد اأي�ص ًا (� )14صركة وم�صنع ًا مل
ريال ياأتي ذلك يف ظل قيام ال�صندوق ب�صرف مبلغ ( )170مليون ريال
خارج نطاق واأهداف ال�صندوق وبدون وجه حق
76

تقم ب�صداد الر�صوم امل�صتحقة لل�صندوق عن بع�ض اأ�صهر �صنة 2012م

» عدم قيام �صندوق الن�ضء باإتخاذ االإجراءات القانونية الكفيلة باإلزام جميع

وقد اكتفت اإدارة ال�صندوق بتحرير ر�صائل اإىل النيابات بتلك املن�صاآت

ال�صركات وامل�صانع املنتجة وامل�صتوردة لل�صجائر واال�صمنت وم�صلحتي

املمتنعة عن ال�صداد دون القيام مبتابعة تلك النيابات ملعرفة االإجراءات
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» تدين ن�صبة اجناز امل�صاريع اال�صتثمارية املدرجة يف موازنات بع�ض الوحدات
وال�صناديق حيث اأظهرت نتائج املراجعة حل�صاباتها وجود وف��ورات يف

ل�صنة 1999م  ،حيث بلغ ما مت حت�صيله خالل �صنة 2012م على هذا
النحو يف عدد (� )8صناديق مبلغ ( )147مليون ريال .

بندي (م�ص� � ��اريع املباين واالإن�صاءات ،وم�صاريع االآالت والتجهيزات)

 .5ع��دم ق�ي��ام بع�ض �صناديق النظافة والتح�صني بتقييم االأ��ص��ول
واملمتلكات التي اآلت اإليها من م�صاريع النظافة ال�صابقة ف�ص ًال عن

االأهداف الواردة يف خططها االأمر الذي يوؤكد عدم مقدرتها على تطوير

عدم احتفاظ معظم ال�صناديق ب �اأوراق ملكية تلك االأ�صول  ،على
الرغم من اأنها ت�صكل جزء ًا من اأ�صول وممتلكات تلك ال�صناديق.

بن�صب ( )% 86.4 ، % 83على التوايل مما يرتتب عليه عدم حتقيق
قدراتها التنفيذية �صوا ًء املت�صلة بعملية التخطيط اأو متابعة التنفيذ وهو

ما ي�صتلزم العمل على تهيئة كل االأدوات والعنا�صر الالزمة للعمل على » ويف اجلانب البيئي ل�صناديق النظافة والتح�صني لوحظ االآتي -:
�صرعة اجناز امل�صاريع املعتمدة يف موازناتها لتجنب اآثار الت�صخم التي

 .1عدم توفري مواقع منا�صبة (مقالب) يف العديد من املحافظات للتخل�ض

تنعك�ض على زيادة تكلفتها من �صنة الأخرى واال�صتفادة من تلك امل�صاريع

من القمامة التي يتم جتميعها حيث يفرت�ض اأن تكون بعيدة عن االأماكن

يف االأغرا�ض التي خ�ص�صت من اجلها .

ال�صكنية والزراعية  ،ففي معظم املحافظات تقع تلك املقالب �صمن

» وفيما يتعلق ب�صناديق النظافة والتح�صني فقد ات�صح االآتي -:

االإطار اجلغرايف للمدن اأو قرب التجمعات ال�صكانية .

 .1اال�صتمرار يف اإنفاق موارد �صناديق النظافة والتح�صني يف جماالت

 .2ع��دم اأتباع الطرق احلديثة للتخل�ض من القمامة وذل��ك بفرزها

واأغ��را���ض ال ع��الق��ة لها ب��االأه��داف ال�ت��ي اأن�صئت م��ن اأجلها تلك

واال�صتفادة من امل��واد القابلة الإع��ادة الت�صنيع (ال�ت��دوي��ر) ودفن

ال�صناديق ،حيث بلغ م��ا مت اإن�ف��اق��ه على ه��ذا النحو خ��الل �صنة
2012م يف عدد (� )15صندوق ًا مبلغ ( )808مليون ريال ،على

البقية يف مقالب م�صممة لذلك �صواء من قبل ال�صناديق اأو بطرح

الرغم من اأن العديد من ال�صناديق حققت وف��ورات يف ح�صابي
النظافة والتح�صني مببلغ ( )1.1مليار ريال .
� .2صعف الرقابة على حت�صيل اإي��رادات �صناديق النظافة والتح�صني،
االأمر الذي ترتب عليه �صياع بع�ض املوارد امل�صتحقة لل�صناديق وعدم

االمتياز اخلا�ض بذلك يف مزايدة عامة اأمام ال�صركات اال�صتثمارية
املتخ�ص�صة يف هذا املجال حيث يتم عو�ص ًا عن ذلك القيام بحرق
القمامة يف معظم املقالب االأمر الذي يوؤدي اإىل تلوث البيئة ب�صبب
زيادة االإنبعاثات الكربونية الناجتة عن تلك احلرائق وحتمل تكاليف
عملية االإحراق من معدات واأجور وعمال ومواد اإ�صعال ...الخ.
ويف االأخري اأود اأن اأعرب لكم عن خال�ض التقدير واالإمتنان لتفهمكم الواعي

حت�صيلها  ،حيث بلغ اإجمايل ما مت الوقوف عليه من تلك املوارد الغري
حم�صلة حتى 2012/12/31م يف عدد (� )12صندوق ًا مبلغ للدور الرقابي الذي ميار�صه اجلهاز وملا ي�صدر عن جمل�صكم املوقر من تو�صيات
(مليار) ريال.

تدعم من ا�صتقاللية اجلهاز وتعزز نتائج اأعماله ومبا يدعم من نظام امل�صاءلة

 .3قيام اإدارات �صناديق النظافة والتح�صني ب�صرف مبالغ حتت م�صمى العامة يف بالدنا .
(عموالت حت�صيل االإيرادات ) وبدون م�صوغ قانوين يجيز ذلك  ،حيث

كما اأتوجه بال�صكر والتقدير ل�الإخ��وة /روؤ��ص��اء واأع�صاء اللجان الربملانية

بلغ ما مت الوقوف عليه من املبالغ املن�صرفة خالل �صنة 2012م على باملجل�ض ب�صكل عام واالإخ��وة رئي�ض واأع�صاء اللجنة اخلا�صة املكلفة بدرا�صة
هذا النحو يف عدد (� )9صناديق مبلغ ( )237مليون ريال .
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املتخذة من قبلها حيال تلك املن�صات.

للقانون رقم ( )20ل�صنة 1999م و قرار جمل�ض الوزراء رقم ()167

احل�صابات اخلتامية للموازنات العامة وروؤ�صاء واأع�صاء اللجان الفرعية املنبثقة

 .4ا�صتمرار بع�ض ال�صناديق بفر�ض وحت�صيل ر�صوم غري قانونية حتت عنها ب�صفة خا�صة على جهودهم املخل�صة واهتمامهم اجلاد بتقارير اجلهاز
م�صمى النظافة والتح�صني ً
خالفا للر�صوم املحدد ة بالالئحة التنفيذية عن احل�صابات اخلتامية .
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ورشة عمل حول أفضل الممارسات المتبعة في تحديد
األطر القانونية لألجهزة الرقابية مع تسليط الضوء
على مشروع تعديل قانون الجهاز
خال الفترة  27-25نوفمبر  - 2013القاهرة  -جمهورية مصر العربية
متابعة وعر�س /الإدارة العامة للتعاون الفني
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ت�اأت��ي ه��ذه ال��ور��ص��ة ا�صتجابة لطلب اجلهاز
املوجه للبنك ال��دويل يف وقت �صابق لدرا�صة
م�صودة تعديل القانون وم��دى مالءمتها مع
امل�ع��اي��ري ال��دول�ي��ة ل�الأج�ه��زة العليا للرقابة
واملحا�صبة ال�صادرة عن منظمة االنتو�صاي،
� �ص��ارك يف ه ��ذه ال��ور� �ص��ة وف ��د م��ن اجل�ه��از
برئا�صة االأخ القا�صي اأبو بكر ح�صني ال�صقاف
 رئي�ض اجلهاز و اأع�صاء جلنة تعديل قانوناجل�ه��از برئا�صة االأ��ص�ت��اذ حممد دره��م زيد
وكيل اجلهاز للقطاع االقت�صادي ،كما �صارك
اأع�صاء من وزارة ال�صوؤون القانونية ،وال�صيد
ه�صام وايل –مدير ق�ط��اع االإدارة املالية
الإقليم ال�صرق االأو�صط و �صمال اأفريقيا من
جانب البنك ال��دويل و االأخ معاذ الربيدي-
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كبري االخت�صا�صيني يف االإدارة املالية مكتب
اليمن ،و االأخت اأ�صماء الهن�صلي – م�صاعدة
برنامج االإدارة املالية مبكتب اليمن وقد
هدفت هذه الور�صة اإىل:
•زي ��ادة ال��وع��ي ح��ول اأف���ص��ل املمار�صات
الدولية املتبعة يف حتديد االإطار القانوين
لالأجهزة الرقابية ،واأ�ص�ض عمل االأجهزة
الرقابية الفعالة.
•اإت��اح��ة الفر�صة اأم ��ام اجل�ه��از ملناق�صة
ال �ف��ر���ض وال �ت �ح��دي��ات ال �ت��ي ت��واج �ه��ه
ب�خ���ص��و���ض حت��دي��د اإط�� ��اره ال �ق��ان��وين
اجلديد اأم��ام خ��رباء من البنك الدويل
واأجهزة رقابية نظرية.
•مناق�صة مالحظات البنك ال��دويل حول

االإطار القانوين اجلديد املقرتح من قبل
اجلهاز.
•مناق�صة موا�صيع عامة ح��ول االأج�ه��زة
ال��رق��اب�ي��ة وال��رتك�ي��ز على اال�صتقاللية
ومبادئ ال�صفافية و امل�صاءلة.
جت��در االإ�� �ص ��ارة اإىل اأن ��ه ق��د مت اال��ص�ت�ع��داد
والرتتيب لهذه الور�صة قبل اأنعقادها من قبل
اجل�ه��از حيث مت ترجمة مالحظات البنك
ال ��دويل وجتميع ال��وث��ائ��ق املتعلقة باملو�صوع
والتي كان من اأهمها:
•الدرا�صة ال�صابقة التي نفذها اجلهاز
حول قانون اجلهاز.
•املعيار الدويل لالأجهزة الرقابية رقم 1
(اإعالن ليما).

•املعيار ال��دويل لالأجهزة الرقابية رقم
( 10اإع��الن مك�صيكو حول اإ�صتقاللية
االأجهزة الرقابية).
• املعيار ال��دويل لالأجهزة العليا للرقابة
رقم ( 20مبادئ ال�صفافية و امل�صاءلة).
•املعيار ال��دويل لالأجهزة العليا للرقابة
رقم ( 21مبادئ ال�صفافية و امل�صاءلة –
املبادئ و اأف�صل املمار�صات)
•املعيار ال��دويل لالأجهزة العليا للرقابة
رقم ( 30اأخالقيات املهنة).
•ن� �� ��ض ق � � ��رار االأمم امل� �ت� �ح ��دة رق ��م اأمـــا اهــم التو�سيات الــتــي اقرحها البنك
 209/A/66ح��ول (حت�صني كفاءة الدويل فتتلخ�س يف الآتي :
•اإع��ادة النظر يف مواد م�صودة القانون التي
االإدارة ال�ع��ام��ة وخ�صوعها للم�صاءلة
تتعار�ض م��ع ن�ض امل ��ادة ( )3م��ن الباب
وفعاليتها عن طريق تعزيز املوؤ�ص�صات
اخل��ام����ض –اإ�صتقاللية اجل �ه��از – وذل��ك
العليا ملراجعة احل�صابات).
ل�صمان اال�صتقالل املايل والت�صغيلي للجهاز .
جتدر االإ�صارة اإىل اأنه متت االإ�صادة مب�صتوى
•�صرورة العمل على رفع م�صروع موازنة
الرتجمة املتميزة من قبل االأخ /نائب مدير
اجل �ه��از م�ب��ا��ص��رة اإىل جمل�ض ال �ن��واب
عام التعاون الفني.
ل��الط��الع واإج � ��راءات ال�ت�ع��دي��الت التي
وق��د مت افتتاح الور�صة من قبل ال�صيد ه�صام
يراها املجل�ض وامل�صادقة عليها.
وايل ح�ي��ث ا��ص�ت�ع��ر���ض خ��الل�ه��ا اأه �م �ي��ة دور
•يجب اأن ين�ض القانون �صراحة ليو�صح
االأجهزة الرقابية يف تخفيف الفقر ،و الرقي
معايري اإع ��داد م�صروع م��وازن��ة اجلهاز
ب�صعوبها ،تلى ذلك كلمة االأخ  /القا�صي رئي�ض
وحتديد حدود تدخل احلكومة يف ق�صية
اجلهاز ،تقدم من خاللها بال�صكر للبنك الدويل
التعديل على هذه املوازنة قبل تقدميها
على جهوده التي بذلها يف درا�صة م�صروع م�صودة
اإىل جمل�ض النواب .
قانون اجلهاز ،كما ركز على اأهمية ا�صتقاللية
•ي �ج��ب اأن مي �ت �ل��ك اجل� �ه ��از احل� ��ق يف
االأج �ه��زة ال��رق��اب�ي��ة ودوره� ��ا يف رف��ع م�صتوى
خماطبة جمل�ض النواب مبا�صرة وتقدمي
ال�صعوب التي تعمل مل�صلحتها والأجلها ،كما
االعرتا�ض يف حالة اأن املوازنة املعدلة ال
�صلط ال�صوء على خمرجات موؤمتر االإنكو�صاي
تكف اجلهاز للقيام مبهامه و�صالحياته
احلادي و الع�صرين املنعقد يف ال�صني.
القانونية .
حم��اور الور�شة واأه��م التو�شيات التي تقدم
•يجب على اجلهاز اأن يرفع تقريره ب�صكل
بها البنك الدويل حول م�سروع م�سودة قانون
اجلهاز:
ا�صا�صي اإىل جمل�ض ال�ن��واب مع موافاة
تقدم خرباء البنك الدويل بعر�ض �صتة حماور
رئي�ض اجلمهورية واجل�ه��ات احلكومية
ومناق�صتها اأثناء الور�صة وربطها مع التو�صيات
املعنية بن�صخ منه ،كما يجب على اجلهاز
ال�ت��ي اق��رتح�ه��ا ح��ول م���ص��ودة ت�ع��دي��ل ق��ان��ون
اأن ي��رف��ع ت�ق��اري��ر م��راج�ع��ة االأداء التي
اجلهاز وتتمثل هذه املحاور يف -:
ينفذها اإىل جمل�ض النواب ولي�ض فقط
اإىل اجل �ه��ات اخلا�صعة ل�ل��رق��اب��ة ،كما
•املحور االأول :التعريف باأف�صل املمار�صات
يجب مراعاة �صرورة قيام جمل�ض النواب
الدولية املتبعة من قبل االأجهزة الرقابية
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السنفي رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة  -يعرض بيان الرقابة السنـوي أمام مجلس النواب
عبداهلل
أ.د.
وفعاليات
أنشطة

•املحور الثاين :االإطار القانوين لالأجهزة
الرقابية العليا
•امل �ح��ور ال �ث��ال��ث :ا�صتقاللية االأج �ه��زة
الرقابية
•امل �ح��ور ال��راب��ع :امل�ك��ان��ة ال�ت��ي يجب اأن
يحتلها اجلهاز الرقابي يف نظام الرقابة
•املحور اخلام�ض :ال�صفافية و رفع تقارير
املراجعة
•امل �ح��ور ال �� �ص��اد���ض :م���ص��اءل��ة االأج �ه��زة
الرقابية

ب� إاع��داد جل�صات ملناق�صة ه��ذه التقارير
التي يقدمها اجلهاز .
•يجب اأن ميتلك اجل�ه��از احل��ق يف ن�صر
تقارير املراجعة على امل�صتوى ال�صعبي
•يجب اأن تت�صمن اأح�ك��ام القانون على
امل�صاءلة الذاتية للجهاز واالإ�صراف عليه،
اإ�صافة اإىل �صرورة تبني و اتباع معايري
مراجعة دولية مقبولة قبو ًال عاملي ًا ،و تبني
وثيقة تعني باأخالقيات املهنة ملوظفي
اجلهاز و تعالج م�صاألة التعامل مع الوثائق
ال�صرية التي قد يطلع عليها املراجعني
اأثناء اأداء اأعمالهم و بذل العناية املهنية
املنا�صبة حيال ذلك.
•يجب و�صع اأحكام ب�صاأن اإل��زام اجلهاز
لتقدمي تقرير ح�صاباته واأن�صطته ال�صنوية
اىل جمل�ض النواب مع �صرورة مراجعة
ح�صابات اجلهاز من قبل مراجع خارجي
م�صتقل.لتعزيز م�صداقية اجلهاز بني
اأو�صاط اجلهات اخلا�صعة للرقابة.
•م��ن ال���ص��روري التحديد ب�صكل اأو�صح
نطاق واخت�صا�صات و�صالحيات اجلهاز،
و ب��االأخ����ض � �ص��رورة ال��رتك�ي��ز على اأن
يكون دور اجلهاز عند حدوث املخالفات
القانونية ه��و التحقيق و ت�اأم��ني توفري
االأدل��ة الالزمة ،اأما فيما يتعلق مب�صاألة
فر�ض العقوبة واإ��ص��دار اأحكام االإدان��ة
فهي من اخت�صا�صات جهات اأخ��رى و
حتديد ًا مكتب النائب العام واالأجهزة
الق�صائية
•يتعني على اجلهاز و�صع اأنظمة واإجراءات
ت�ن�ظ��م عملية ال �ت �ع��اون وامل �� �ص��ارك��ة يف
امل�ع�ل��وم��ات م��ع الهيئة ال��وط�ن�ي��ة العليا
ملكافحة الف�صاد و�صلطات االإدعاء العام،
ك�م��ا ي�ج��ب ع�ل��ى ه��ذه ال�صلطات اإب��الغ
اجل�ه��از مب��ا مت ب�صاأن تعاملها م��ع تلك
الق�صايا.
•يجب التحديد يف القانون الظروف التي
يتم عندها تطبيق �صالحيات ال�صبطية
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فعلى �صبيل امل �ث��ال ،اإل� ��زام امل��راج�ع��ني
ب�اأت�ب��اع االإج � ��راءات امل �ح��ددة يف قانون
االإج � ��راءات اجلنائية (ب��امل�ث��ل ،قانون
مكافحة الف�صاد يلزم الهيئة الوطنية
العليا ملكافحة الف�صاد على �صرورة اإتباع
قانون االإج��راءات اجلنائية عند اإجراء
حتقيقات حول الف�صاد)
•يجب اأن يطلب من اجلهات اخلا�صعة
ل�ل��رق��اب��ة ال ��رد ر��ص�م�ي� ًا (خ �ط �ي � ًا) على
م��الح�ظ��ات وت��و��ص�ي��ات اجل �ه��از .ميكن
تعزيز اأث ��ر اجل �ه��از م��ن خ��الل اعتماد
اآلية ر�صمية ملزمة ميكن خاللها حتديد
فيما اإذا كانت اجلهة اخلا�صعة للرقابة
ترف�ض العمل بتو�صيات اجلهاز اأو قبولها
وبالتايل االلتزام بها.
•يف ح��ال��ة رغ�ب��ة اجل �ه��از اال��ص�ت�م��رار يف
مراجعة قانون اجلهاز ،نو�صي باأن يقوم
اجلهاز با�صت�صارة جهات اأخ��رى ذات
عالقة ،و باالأخ�ض جمل�ض النواب ووزارة
املالية والهيئة الوطنية العليا ملكافحة
الف�صاد والتي من �صمن مهامها العمل
على اإعداد ت�صريعات ذات عالقة (قانون
مكافحة الف�صاد ،املادة .)23
•ي�ج��ب اأن يت�صمن د��ص�ت��ور اجلمهورية
اليمنية على ن�صو�ض واأح �ك��ام ت�صمن
�صالحياته وا�صتقالليته ع��ن ال�صلطة
التنفيذية و��ص�م��ان اإ�صتقاللية رئي�ض
اجلهاز .
•النظر يف تعديل القانون املايل رقم ()8
ل�صنة 1990م وتعديالته مبا ي�صمن
توفري درجة منا�صبة ال�صتقالليه اجلهاز
يف جم��ال ا�صتخدام امل��وارد املالية على
�صبيل املثال املواد (. ) 45 - 38 - 22
•يجب اأن يوؤخذ بعني االعتبار مدى تنا�صب
امل��ادة ( )66وارتباطها باملمار�صات
احل��ال �ي��ة .ف�ق��د ن���ص��ت امل� ��ادة ع�ل��ى اأن
ي�صادق اجلهاز على احل�صابات اخلتامية
وامل �ي��زان �ي��ات العمومية لكافة وح��دات
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القطاع العام احلكومي مع قيامه باإعداد
االإقرارات ال�صريبية لها .اإن هذه االأمور
ال تقع �صمن مهام واخت�صا�صات اأجهزة
الرقابة العليا ،كما اأن��ه مل يتم االإ�صارة
اإليها يف م�صروع م�صودة قانون اجلهاز.
•من ال�صروري مبكان اأن ي�صهم اجلهاز
يف تاأ�صي�ض اآليات ت�صمن التق�صيم ال�صليم
للم�صوؤوليات مع الهيئة العليا ملكافحة
الف�صاد لتاليف االزدواج يف املهام و�صمان
متابعة كافة ق�صايا الف�صاد.
اأهم املخرجات التي خرجت بها الور�سة:

ب �ع��د ن �ق��ا���ض دام ي��وم��ني مل� �ح ��اور ال��ور� �ص��ة
ومالحظات البنك الدويل ،اتفق اجلميع على
االآتي-:
•العمل على اإيجاد ن�ض د�صتوري ي�صمن
ا�صتقاللية اجلهاز عن ال�صلطة التنفيذية.
•يجب اال��ص�ت�ف��ادة م��ن فعاليات احل��وار
ال��وط �ن��ي ال �� �ص��ام��ل ل �ل��دف��ع يف ق�صية
الن�ض الد�صتوري ال��ذي ي�صمن للجهاز
ا�صتقالليته و مب��ا ي �ت��الءم م��ع املعايري
الدولية املتعارف عليها.
•� �ص �ي �ت��م ال �ن �ظ��ر م ��ن ق �ب��ل اجل� �ه ��از يف
مالحظات البنك ال��دويل و التي تتطلب
اإي�صاحات اأكرث ،و مراعاة عدم التناق�ض
يف بع�ض مواد القانون.
زيارة جهاز الرقابة امل�سري:

على هام�ض فعاليات الور�صة قام االأخ القا�صي
رئي�ض اجلهاز بزيارة نظريه امل�صت�صار ه�صام
جنينة رئي�ض اجلهاز املركزى للمحا�صبات يف
جمهورية م�صر العربية ،حيث مت نقا�ض العديد
من املوا�صيع امل�صرتكة و تبادل اخل��ربات يف
جمال اإعداد موازنة اجلهاز ،و اأوجه التعاون
مع البنك الدويل.
جتدر االإ�صارة اإىل اأنه �صبق تنفيذ هذه الور�صة
تنظيم لقاء ليوم واحد �صارك كل من جهازنا
وج �ه��از ال��رق��اب��ة امل���ص��ري وال��دائ��رة االأوىل

للمحا�صبات يف اجلمهورية التون�صية (جهاز
الرقابة التون�صي) ،وجهاز الرقابة يف جنوب
اأفريقيا مت فيه عر�ض الفر�ض املتاحة اأمام
ا أالج�ه��زة العليا للرقابة يف ظل بيئة التغيري
وال�ن�ظ��رة االإ�صرتاتيجية لالإ�صتجابة لهذا
التغيري .
افتتح ه��ذا اللقاء االأخ  /حممد دره��م وكيل
اجلهاز للقطاع االقت�صادي بكلمة �صكر من
خاللها البنك الدويل الإتاحة مثل هذه الفر�صة
ل �ت �ب��ادل اخل� ��ربات وال �ت �ج��ارب واالإ� �ص �ت �ف��ادة
منها يف تعزيز دور االأج�ه��زة العليا للرقابة
واملحا�صبة يف حماية املال العام  ،كما ا�صار اإىل
خمرجات املوؤمتر الدويل احلادي والع�صرين
ملنظمة االن�ت��و��ص��اي  ،املنعقد يف ال�صني يف
اأكتوبر  ، 2013والذي مت الرتكيز فيه على
�صرورة تعزيز اإ�صتقاللية االأجهزة الرقابية
عن ال�صلطة التنفيذية ودوره��ا يف احلفاظ
على ا�صتدامة ال�صيا�صات املالية  .واختتم االأخ
حممد درهم كلمته موؤكد ًا على اأهمية مثل هذه
اللقاءات التي تتم على امل�صتويني االإقليمي
والدويل.
تلى ذلك كلمة تقدم بها االأخ  /عزت �صالح
مدير عام العالقات الدولية يف جهاز الرقابة
امل�صري �صكر من خاللها البنك الدويل الإتاحة
هذه الفر�صة  ،وقدم عر�ض موجز ًا عن جهاز
الرقابة امل�صري واهم ال�صعوبات التي تواجهه
يف الوقت الراهن والتي متثلت يف و�صع اجلهاز
يف الد�صتور اجلديد وتطبيق املعايري الدولية
ل�الأج�ه��زة العليا للرقابة وق �ن��وات التوا�صل
الداخلية واخلارجية .
كما قدم ال�صيد دايف�ض اآلني خبري البنك الدويل
عر�ص ًا بال�صعوبات التي تواجه االأجهزة العليا
للرقابة واملحا�صبة و�صرورة وجود اآليه تن�صيق
ب��ني اجل �ه��از ال��رق��اب��ي واالأج �ه��زة التنفيذية
وخ�صو�ص ًا وزارة املالية بالتحديد ل�صمان
ا�صتقاللية االأجهزة الرقابية .

يدشن فعاليات ورش العمل الخاصة
بإعداد الخطط التنفيذية لمشاريع الخطة االستراتيجية للجهاز
متابعة وعر�س /رفيق احمد علي

يف اإط��ار م�صروع مراجعة اخلطة اال�صرتاتيجية
ل�ل�ج�ه��از 2018-2014م اأح� ��د االأن���ص�ط��ة
اخلا�صة مب�صروع حتديث املالية العامة املمول
من البنك الدويل ،اأفتتح االأخ.القا�صي/اأبوبك� � ��ر
ح�صني ال�صق� � ��اف رئي � � ���ض اجله��از خ� � � � � ��الل
الفرتة  15-8نوفمرب  2013فعاليات اللقاءات
وور�ض العمل اخلا�صة باإعداد اخلطط التنفيذية
للم�صاريع التي ت�صمنتها م�صفوفة التنفيذ للخطة
اال�صرتاتيجية للجهاز املنعقد .
حيث بداأت هذه الفعاليات باجتماع رئي�ض اجلهاز
(رئ�ي����ض جلنة ت�صيري اخل�ط��ة اال�صرتاتيجية)
م��ع اأع �� �ص��اء جل�ن��ة الت�صيري وف��ري��ق التخطيط
اال��ص��رتات�ي�ج��ي وب�ح���ص��ور خبي� � ��رة امل���ص��روع
الدكتورة/مقبولة حمودة ومت يف هذا االجتماع
ال �ت �اأك��د م ��ن اع �ت �م��اد االإط� � ��ار ال� �ع ��ام للخطة

االإ�صرتاتيجية املتمثل بالروؤية والر�صالة والقيم
اجل��وه��ري��ة واأخ ��الق� �ي ��ات امل �ه �ن��ة واالأه� � ��داف
اال�صرتاتيجية .
كما مت التاأكيد على اأهمية دع��م قيادة اجلهاز
للخطة واع�ت�م��اده��ا واالإ���ص��راف على تنفيذها
واأهمية اعتماد موازنة ال�صنة االأوىل 2014م من
اخلطة للبدء يف التنفيذ.
وق��د اأك��د القا�صي/رئي�ض اجل�ه��از على دعمه
الكامل الإجناز اخلطة واأن املهم اأن تكون اخلطة
واقعية وقابلة للتنفيذ على اأر�ض الواقع.
وخالل االأيام التالية اأدارت اخلبرية ور�ض العمل
التي �صارك فيها روؤ�صاء واأع�صاء اللجان وفرق
العمل امل�صئولة عن تنفيذ م�صاريع اخلطة ومت يف
هذه الور�صة مناق�صة كيفية و�صع االأن�صطة وتقدير
املوازنات واملوارد املطلوبة وفرتات االإجناز ،وذلك

وفق ًا لنموذج اإعداد اخلطط التنفيذية للم�صاريع
وال��ذي مت توزيعه على امل�صاركني مع مثال عملي
لال�صرت�صاد عند اإع��داد اخلطط التنفيذية ومن
املتوقع ا�صتكمال هذه اخلطط التف�صيلية مع نهاية
دي�صمرب 2013م ،ليتم على �صوءها حتديد
امل�صاريع التي �صت�صملها خطة �صنة 2014م من
اخلطة اال�صرتاتيجية.
ه � ��ذا وك � ��انت جلن� � ��ة الت�صيي � ��ر برئ� � ��ا�صة
القا�صي/رئي�ض اجلهاز قد عقدت اجتماع ًا لها
قبل ذلك اأقرت فيه ت�صكيل اللجان وفرق العمل
امل�صوؤولة عن تنفيذ امل�صاريع وت�صم هذه اللجنة يف
ع�صويتها القيادات العليا يف اجلهاز وهو ما يوؤكد
تبني اجلهاز للتخطيط اال�صرتاتيجي ودعم قيادة
اجلهاز للخطة اال�صرتاتيجية.

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

القاضي  -رئيس الجهاز
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الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يشارك في

المؤتمر الدولي الحادي و العشرين

للمنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة(األنتوساي)

بكين  -خال الفترة من  21إلى  26أكتوبر 2013م
متابعة وعر�س/الإدارة العامة لتعاون الفني

بناء على موافقة االأخ رئي�ض اجلمهورية� ،صارك
االأخ القا�صي رئي�ض اجلهاز والوفد املرافق له يف
املوؤمتر احلادي والع�صرين لالأنتو�صاي وعدد من
اجتماعات اللجان وفرق العمل التابعة للمنظمة
الذي انعقد يف بكني  -جمهورية ال�صني ال�صعبية
خالل الفرتة من  26-21اأكتوبر.2013
و جتدر االإ�صارة هنا اإىل اأن هذا املوؤمتر ينعقد كل شــــارك الــجــهــاز فـــي الــعــديــد من
ثالث �صنوات ،و جتتمع فيه كافة االأجهزة الرقابية األنشطة أهمها:
االأع�صاء يف املنظمة ،حيث تعمل هذه االأجهزة يف
•اجتماع جلنة ت�صيري بناء القدرات التابعة
اإطار جلان و جمموعات عمل تهتم باإجراء اأبحاث
لالإنتو�صاي على اعتبار اأن جهازنا ع�صو ًا
و درا�صات لتطوير املهنة ،و من خالل هذا املوؤمتر
تقدم هذه اللجان املخرجات التي تو�صلت اإليها
خ��الل ال�ف��رتة ال�صابقة و التو�صيات على هيئة
معايري و اإر�صادات يتم مناق�صتها و اإقرارها من
قبل كافة االأع�صاء .ونعر�ض فيما يلي اأهم النتائج
التي متخ�صت عنها تلك امل�صاركة:
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يف هذه اللجنة ممث ًال عن املنظمة العربية
لالأجهزة الرقابية.
• اللقاء الت�صاوري الأع�صاء املنظمة العربية
ال��ذي ه��دف اإىل توحيد وجهات النظر يف
العديد م��ن الق�صايا اأهمها دع��م تر�صيح
اجلهاز الرقابي يف دولة االإمارات ال�صقيقة
ال�صت�صافة املوؤمتر القادم يف عام 2016م.
وق��د مت افتتاح املوؤمتر يف قاعة ال�صعب الكربى
– مقر الكوجنر�ض ال�صعبي الوطني حيث األقيت
الكلمات املختلفة بهذه املنا�صبة:
•كلمة رئي�ض جمل�ض ال��وزراء ال�صيني الذي
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السنفي رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة  -يعرض بيان الرقابة السنـوي أمام مجلس النواب
عبداهلل
أ.د.
وفعاليات
أنشطة

عرب فيها عن ارتياحه النعقاد هذا املوؤمتر
الهام يف بلدهم واأهمية ال��دور ال��ذي تلعبه
االأجهزة الرقابية يف حماية االأموال العامة،
•كلمة اجل �ه��از امل�صت�صيف وك�ل�م��ة رئي�ض
املنظمة ال�صابق.
•ر�صالة م��ن ال�صيد ب��ان ك��ي م��ون – االأم��ني
ال�ع��ام ل �الأمم املتحدة ،اأب��رز م��ا ج��اء فيها
االإ�صارة اإىل:
» طبيعة ال �ت �ع��اون امل �� �ص��رتك ب��ني االأمم
امل�ت�ح��دة و منظمة االإن�ت��و��ص��اي و ال��ذي
ميتد اإىل اأكرث من اأربعني عام ًا يف جمال
دعم تطوير مهنة مراجعة القطاع العام
وخا�صة يف ال ��دول النامية و ذل��ك من
خالل اإعداد املعايري الالزمة لذلك.
» اأن انعقاد ه��ذا امل�وؤمت��ر ي�اأت��ي يف حلظات
حرجة متر بها اجلهود الدولية نحو الرفع
من النمو االقت�صادي و التقدم االجتماعي.
» اأن املجتمع الدويل ي�صعى ً
حاليا للرفع من
وترية العمل نحو حتقيق اأه��داف االألفية
و ��ص�ي��اغ��ة اأج �ن��دة ط��ارئ��ة لال�صتجابة

للتغريات املحورية التي مير بها العامل  .3مناق�صة واإق � ��رار ت�ق��ري��ر االأم���ني ال�ع��ام
يف ه��ذه ال �ف��رتة ،تغطي ه��ذه االأج �ن��دة
للمنظمة �صمل اجلوانب التالية:
الفرتة اإىل ما بعد  2015كما اأن��ه من
•التقارير املالية عن الثالث ال�صنوات
املوا�صيع الهامة املدرجة �صمن اأولويات
ال�صابقة ل�ل�م�وؤمت��ر وت�ق��ري��ر مراجعي
هذه االأجندة هي تطبيق املبادئ املتعلقة
االأن �ت��و� �ص��اي عليها وك ��ذا ا�صتعرا�ض
باحلكم الر�صيد ،ال�صفافية ،امل�صاءلة،
امل��وازن��ات التقديرية للثالث ال�صنوات
واالإبداع املايل و التمويلي.
القادمة 2016-2014م.
» اأهمية دور االأجهزة الرقابية يف تطبيق
•ك�ت�ي��ب امل �وؤمت��ر ل�ل�ج��ان امل�ت�ف��رع��ة عن
ه��ذه االأج �ن��دة م��ن خ��الل ال��رق��اب��ة التي
االن�ت��و��ص��اي واأع���ص��اء املنظمة اجل��دد
متار�صها للحفاظ على ا�صتخدام املوارد
امللتحقني حديثا.
العامة بكفاءة و فعالية.
•تقرير مدير التخطيط اال�صرتاتيجي.
•تعيني جهاز الرقابة يف دولة االإم��ارات
الجلسات العامة -:
العربية امل�ت�ح��دة ال�صت�صافة امل�وؤمت��ر
و�صمت جميع امل�صاركني يف املوؤمتر ومت خاللها
القادم يف عام .2016
من� � � ��اق�صة جملة من املوا�صي � ��ع العامة اأهمها  .4تقرير اللجنة املالية واالإداري� ��ة (تقرير
ما يلي:
رئي�ض اللجنة – ذات ال�صلة بالهدف الرابع
 .1املوافقة على النظام الداخلي للموؤمتر .
من اخلطة االإ�صرتاتيجية لالأنتو�صاي).
 .2ان�ت�خ��اب ن��ائ��ب رئي�ض للموؤمتر حيث مت  .5عر�ض تقرير جلنة بناء القدرات (ذات
انتخاب رئي�ض اجلهاز ال��ربازي�ل��ي نائب ًا
ال �� �ص �ل��ة ب��ال �ه��دف ال� �ث ��اين م ��ن اخل�ط��ة
للرئي�ض .
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االإ��ص��رتات�ي�ج�ي��ة للمنظمة) مب��ا يف ذل��ك
ال�ل�ج��ان املتفرعة عنها وت�صمل تقارير
اللجان الفرعية التالية:
•الرتويج لتعزيز وتو�صيع نطاق ن�صاطات
بناء القدرات بني االأجهزة االأع�صاء يف
االنتو�صاي.
•تنمية وتطوير اخلدمات اال�صت�صارية.
•ت��روي��ج اأف �� �ص��ل ال�ت�ط�ب�ي�ق��ات واأف���ص��ل
امل �م��ار� �ص��ات و��ص�م��ان ج ��ودة ال��رق��اب��ة
من خ��الل املراجعة الطوعية من قبل
االأجهزة النظرية.
كما انتقلت رئا�صة جلنة ت�صيري بناء القدرات
من رئي�ض اجلهاز املغربي اإىل رئي�ض اجلهاز
يف جنوب اأفريقيا ،كما مت اختيار جهاز الرقابة
ال�صويدي نائب ًا لرئي�ض اللجنة.
و يف ه��ذا ال�صياق مت اإق ��رار االإر� �ص��ادات التي
اأعدتها اللجنة الفرعية  1التابعة للجنة بناء
القدرات ،والتي تتمثل يف االآتي:
•دليل بناء القدرات يف االأجهزة الرقابية.
•املوؤهالت املهنية للمراجعني العاملني يف
االأجهزة الرقابية.
•دليل املراجعة الطوعية من قبل االأجهزة
النظرية.
•فائدة و اأثر تقارير املراجعة.
•اإدارة املوارد الب�صرية يف االأجهزة الرقابية.
•تطبيق معايري املراجعة احلكومية الدولية.
•ب��رام��ج املراجعة امل�صرتكة بالتعاون بني
االأجهزة الرقابية.
•تقرير مبادرة منظمة االأنتو�صاي للتنمية
والتطوير.
•تقرير ح��ول تنفيذ خطة االأمم املتحدة
واالأنتو�صاي .وي�صمل التقرير عر�صا حول
العالقة مع منظمة االأمم املتحدة املت�صل
بن�صاطها وتعاونها مع منظمة االنتو�صاي
خالل الثالث ال�صنوات املا�صية ،حيث مت
ت�صليط ال�صوء على اعتماد اجلمعية العامة
لالأمم املتحدة يف دورتها ال�صاد�صة وال�صتني
ب�ت��اري��خ  22دي�صمرب  2011ق��راره��ا
رق���م  209/A/66ح���ول (حت���ص��ني
كفاءة االإدارة العامة وخ�صوعها للم�صاءلة
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وفعاليتها و�صفافيتها ع��ن طريق تعزيز
املوؤ�ص�صات العليا ملراجعة احل�صابات)
ويعترب اعتماد االأمم املتحدة لهذا القرار
تتويجا للجهود امل�صرتكة جلميع اأع�صاء
االإنتو�صاي لتعزيز ا�صتقالليتهم و لتاأمني
االعرتاف باإعالين ليما و مك�صيكو ،كما اأن
االأمم املتحدة الأول مرة تقر باأن االأجهزة
العليا للرقابة املالية العامة واملحا�صبة
ال ميكنها اأن ت�وؤدي مهامها مبو�صوعية و
فعالية اإال اإذا كانت م�صتقلة عن اجلهة
اخلا�صعة للمراجعة و تتمتع باحلماية من
النفوذ اخلارجي.
وبنا ًء على ه��ذا القرار يتوفر االآن ل��دى جميع
االأجهزة العليا للرقابة املالية و املحا�صبة على
م�صتوى ال�ع��امل اآل�ي��ة جتعل م��ن طلب االأج�ه��زة
الرقابية بتطبيق مبادئ اال�صتقاللية طلب ًا اأكرث
قوة و اقناع ًا ،و يرجع لت�صديق االأمم املتحدة
على هذا القرار اأي�ص ًا اأهمية خا�صة فيما يتعلق
مبجال بناء ق��درات االأج �ه��زة الرقابية حيث
يعرتف جميع اأع�صاء االأمم املتحدة يف هذا
القرار و الأول مرة ب�صرورة ا�صتقالل االأجهزة
الرقابية عن اجلهات اخلا�صعة للرقابة
•التقارير اخلا�صة باالأن�صطة التي قامت
بها املنظمات وجمموعات العمل االإقليمية
التابعة للمنظمة االأم (االنتو�صاي) وت�صمل
املنظمة العربية ،واالأفريقية واالأ�صيوية،
واالوروبية والالتينية والكاريبي واجلنوب
الهادي حيث مت تقدمي وا�صتعرا�ض اأهم
االجنازات منذ انعقاد املوؤمتر الع�صرين يف
جوهان�صربج.

الــجــلــســات الــفــنــيــة لــمــنــاقــشــة
المواضيع المحورية للمؤتمر -:
مت مناق�صة املو�صوعني التاليني يف اإطار جل�صات
عامة متخ�ص�صة-:

•ال��رق��اب��ة امل��ال �ي��ة ال��وط �ن �ي��ة واحل��وك �م��ة
الوطنية.
•دور اأج�ه��زة الرقابة العليا يف احلفاظ
على ا�صتدامة ال�صيا�صات املالية العامة

على املدى الطويل
املو�ســــــــوع الأول :الرقــــــــابة املالية واحلوكمة
الوطنيـــــــــــة:

األ �ق��ى ال���ص�ي��د (وو ه��ون�غ�ب��و) وك �ي��ل االأم ��ني
ال�ع��ام ل �الأمم املتحدة لل�صوؤون االقت�صادية
واالجتماعية ،تطرق فيها اإىل االآتي:
•احلوكمة اجليدة تتطلب وج��ود اأجهزة
رقابية تتمتع بال�صفافية ،اإن وج��ود مثل
ه��ذه االأج��ه��زة �صي�صاعد ب�صكل كبري
يف ت�ع��زي��ز م �ب��ادئ ال �ن��زاه��ة وامل �� �ص��اواة
ال�صفافية و امل�صاءلة و االإلتزام بالقوانني.
•تعترب االأج�ه��زة الرقابية من االأط��راف
الهامةالتي ت�صكل امل�صاءلة الوطنية ،كما
اأنها تعترب �صركاء طبيعيني للمواطنني
ب�اإع�ت�ب��اره��ا اأج �ه��زة م�صتقلة وحم��اي��دة
وت�صعى اإىل تقدمب خدماتها – من خالل
اأعمال املراجعة التي متار�صها -يف �صبيل
توفري حياة كرمية للمواطنني.
•ميكن لالأجهزة الرقابية اأن تلعب دور ًا
هاما يف الق�صاء على الفقر ،حيث اأنه
من خالل اأعمال املراجعة التي متار�صها
�صتتمكن من �صمان توجيه امل��ال العام
لالأغرا�ض املحددة له وبالتايل امل�صاهمة
ب�صكل مبا�صر يف التنمية امل�صتدامة.
•ال �ت �اأك �ي��د ع�ل��ى اأن االأج� �ه ��زة ال��رق��اب�ي��ة
�صت�صاهم ب�صكل كبري يف حتقيق االأهداف
االإمنائية لالألفية ،كما اأنها �صت�صكل داعم
اأ�صا�صي لتفعيل احلوكمة وبالتايل �صتلعب
دور ًا جوهري ًا يف تنفيذ االأجندة االإمنائية
اإىل ما بعد عام 2015م.
وقد �صبق مناق�صة هذا املو�صوع اإعداد اأوراق
قطرية من كافة االأجهزة الرقابية و مت تقدمي
خال�صة بها اأثناء النقا�ض.
وخل�صت املناق�صات ح��ول ه��ذا املو�صوع اإىل
التو�صيات التالية:
•االإقرار باأهمية دور االأجهزة الرقابية يف
تعزيز احلوكمة الوطنية ،وبالتايل و�صع
اأ�صا�ض للتنمية امل�صتدامة و�صمان حياة

ولكي ت�سطلع الأجــهــزة الرقابية بــدورهــا يف
تعزيز احلوكمة الوطنية ،فاإنه ينبغي عليها:

•تعزيز حكومة واإدارة نظيفة ونزيهة.
•زي ��ادة فاعلية احل�ك��وم��ة يف ا�صتخدام
املوارد العامة ا�صتخدام ًا فعا ًال واقت�صادي ًا
و من�صف ًا.
•زي��ادة ال�صفافية وامل�صاءلة يف القطاع
الع � � � � � � ��ام.
•ت��اأ���ص��ي�����ض ال� ��وع� ��ي ب ��احل� �ف ��اظ ع�ل��ى
الدميوقراطية و دولة القانون.
•الدفاع عن امل�صلحة العامة.
•حت�صني ظروف حياة املواطنني.

املو�سوع الثاين :دور اأجهزة الرقابة العليا يف
احلفاظ على ا�ستدامة ال�سيا�سات املالية العامة
على املدى الطويل:

األقى ال�صيد (مارتن �صايديك) نائب رئي�ض
امل�ج�ل����ض االق �ت �� �ص��ادي واالج �ت �م��اع��ي ل �الأمم
املتحدة  ،كلمة تطرق فيها اإىل االآتي-:
•االإ�صارة اإىل االأهداف االإمنائية لالألفية،
واالأجندة االإمنائية ملا بعد 2015م التي
تهدف اإىل تعزيز االأمن وال�صالم ،احلكم
الدميوقراطي� ،صيادة القانون ،امل�صاواة
وحقوق االإن�صان ،والتغري التحويل املقرتح
– بعد 2015م  -يف ه��ذه االأه��داف
نحو (تاأ�صي�ض موؤ�ص�صات فعالة و منفتحة
وم�صوؤولة اأمام اجلميع).
•امل�ص� � ��اءلة وال��رق��اب��ة �صتلعبان دور ًا
جوهري ًا يف تاأ�صي�ض بيئة منفتحة و�صفافة
و اإجناح التغري التحويل اإىل ما بعد عام
2015م.
•اإن عملية التنمية امل���ص�ت��دام��ة تتطلب
اإتخاذ تدابري الإدارة امل��ال العام ،و من
هذه التدابري على �صبيل املثال الرقابة

الجلسة الختامية -:
وفيها مت مناق�صة امل��و��ص��وع��ات والتقارير
وامل��واف �ق��ة عليها وال �� �ص��ادرة ع��ن الهيئات
امل�خ�ت�ل�ف��ة ،ح�ي��ث مت��ت امل��واف �ق��ة ع�ل��ى جميع
امل�خ��رج��ات امل�ق��دم��ة م��ن ال�ل�ج��ان الرئي�صية
والفرعية وفرق العمل ت�صمل املعايري املهنية،
وا�صتقاللية االأجهزة الرقابية وبناء قدراتها
املوؤ�ص�صية واالأن�صطة التي مت اإجنازها خالل
الفرتة املا�صية التي �صبقت املوؤمتر باالإ�صافة
اإىل وثيقة ( اعالن بكني ).
كما مت اختيار جهاز الرقابة يف دولة االإمارات
العربية املتحدة كم�صت�صيف للموؤمتر الثاين
وال�ع���ص��ري��ن للمنظمة امل �ق��رر ان �ع �ق��اده ع��ام
2016م.
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السنفي رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة  -يعرض بيان الرقابة السنـوي أمام مجلس النواب
عبداهلل
أ.د.
وفعاليات
أنشطة

كرمية للمواطنني.
•التاأكيد على اأهمية اإعالين ليما ومك�صيكو
يف حت��دي��د اال��ص�ت�ق��الل ال ��ذي ال يكتمل
بدونه م�صاهمات االأج�ه��زة الرقابية يف
احلوكمة الوطنية.

وال�ت�ق�ي�ي��م ،ال��رق��اب��ة امل��ال�ي��ة اخل��ارج�ي��ة
والداخلية.
•ط��امل��ا و اأن االأج� �ه ��زة ال��رق��اب �ي��ة تلعب
دور ًا ه��ام��ا يف تعزيز احل�ك��م الر�صيد
وال�صفافية ،فاإن االأجهزة الرقابية �صتلعب
دور ًا ه��ام��ا يف احل�ف��اظ على ا�صتدامة
ال�صيا�صات املالية ،كما اأنه من ال�صرورة
مبكان ف�صل الدور اال�صت�صاري و الرقابي
اللذان متار�صهما هذه االأجهزة حفاظ ًا
على ا�صتقالليتها.
وقد �صبق مناق�صة هذا املو�صوع اإعداد اأوراق
قطرية من كافة االأجهزة الرقابية و مت تقدمي
خال�صة بها اأثناء النقا�ض.
وخل�صت املناق�صات ح��ول ه��ذا املو�صوع اإىل
التو�صيات التالية:
•تكوين القدرة على الرقابة عند مرحلة
تخطيط املالية العامة بغية دفع ال�صلطتني
ال�ت���ص��ري�ع�ي��ة وال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ن �ح��و تقييم
الت�صورات اأو التوقعات املرتبطة بتطور
الدورة االقت�صادية املتوقع وخدمة الدين
والربامج العامة وغريها من االلتزامات
كال�صمان االجتماعي واملعا�صات والتعليم
وال��رع��اي��ة ال�صحية وح ��االت ال�ط��وارئ
ك��ال �ك��وارث الطبيعية وال�ت�غ��ري املناخي
وال�صدمات املالية على �صبيل املثال .
» تقييم التكهنات احلكومية املرتبطة
باالقت�صاد وامل��ال�ي��ة العامة وال��دي��ن
العام وبالتايل حتديد املخاطر وتقدمي
التو�صيات البناءة.
» تعزيز االمتثال للقواعد ال�صريبية
وال �ل��وائ��ح امل��ال�ي��ة وامل �ع��اي��ري املقبولة
ل�ل��رق��اب��ة واالل� �ت ��زام بعمليات و�صع
امل�ي��زان�ي��ة ال �ت��ي ح��ددت�ه��ا احل�ك��وم��ة.
ويهدف هذا االأمر اإىل �صمان امل�صاءلة
يف تقييم التخطيط والتنفيذ واالأداء
والنتائج امل�ح��رزة ف�ص ًال ع��ن ذل��ك،
ميكن حت�صني فاعلية الرقابة الداخلية
باإ�صتخدام نظام الإدارة املخاطر.
» حت���ص��ني تقييم ال���ص�ي��ا��ص��ات امل��ال�ي��ة

العامة .بحيث ت�صتمر االأجهزة الرقابية
يف املحافظة على �صالمة ال�صيا�صات
املالية وفاعليتها واإ�صتدامتها بغية
تعزيز التنمية االقت�صادية والرفاه
االجتماعي وفق ًا ل�صياق كل دولة.
» تعزيز الرقابة على البيانات املالية
ل�ل�ح�ك��وم��ة ب�غ�ي��ة و� �ص��ع اإط � ��ار م��ايل
موؤ�ص�صي وم�ع��اي��ري ت�ق��دمي التقارير
املالية وحت�صينها ال�صتعرا�ض االأداء
امل��ايل للحكومة وو�صعها على نحو
دقيق وعادل.
» النهو�ض بالرقابة على اأداء املالية
العامة لت�صجيع ا�صتدامة احلوكمة
اجليدة على املدى املتو�صط والبعيد.
» تعزيز الرقابة على الدين العام مع
االأخ� ��ذ ب�ع��ني االع �ت �ب��ار االل �ت��زام��ات
املبا�صرة واالأ��ص��ول واملخاطر املالية
لتحديد الق�صايا واملخاطر يف اإدارة
ال �ت �ط��ورات امل�ت��وق�ع��ة ب���ص�اأن ال��دي��ون
ال�صيادية والعجز املايل.
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أنشطة وفعاليات
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في إطار الزيارات الميدانية

القاضي /رئيس الجهاز يقوم بزيارة تفقدية
لفروع الجهاز في كل من عدن ـ لحج  -أبين
قام االخ القا�صي /اأبوبكر ح�صني عمر ال�صقاف
 رئي�ض اجل �ه��از امل��رك��زي للرقابة واملحا�صبةلفروع اجلهاز ق��ام بتاريخ 2013/12/15م
بزيارة تفقدية لفروع اجلهاز يف كل من حمافظة
(ع��دن – حل��ج-اأب��ني) وم�ع��ه االخ/اأم� ��ني حممد
قا�صم ال�صراعي القائم ب�اأع�م��ال وك�ي��ل اجلهاز
لقطاع الوحدات االداري��ة واالأخ/د .فهمي حممد
من�صور وكيل اجلهاز امل�صاعد ل �الإدارة املركزية
االوىل بقطاع الوحدات االداري��ة  ،التقي خاللها
بقيادات وموظفي فروع اجلهاز يف تلك املحافظات
وع��رب رئي�ض اجل�ه��از ع��ن �صعادته البالغة بهذا
ً
مو�صحا اأهمية ال��دور ال��ذي ي�صطلع به
اللقاء
اجل�ه��از وف��روع��ه باملحافظات يف حتقيق رقابة
جانب من اإجتماع القا�صي رئي�ض اجلهاز بقيادات وموظفي فرع اجلهاز م .عدن
فعالة على االم ��وال واملمتلكات ال�ع��ام��ة وك�صف
ً
مم��ار� �ص��ات ال�ف���ص��اد وال��ص�ي�م��ا يف ه��ذه املرحلة اأم ��ام اجل �ه��از مل�م��ار��ص��ة م�ه��ام��ه واخت�صا�صاته لقانونه رقم( )39ل�صنة1992م� ،صاكرا دعم
الهامة وما تتطلبه من تفاين وتظافر كل اجلهود الرقابية واأن اجلانب االكرب منها مرتبط وب�صكل القيادة ال�صيا�صية وتفهمها والواعي للدور الرقابي
لالرتقاء ب �اأداء اجلهاز اإىل امل�صتوى املاأمول منه اأ�صا�صي باجلوانب املالية االمر الذي تطلب اإعداد ال��ذي يقوم به اجلهاز يف حماية امل��ال العام وما
كما تطرق القا�صي رئي�ض اجلهاز اإىل اخلطوات
يحتاجة من موارد واإمكانيات ودعم لتنفيذ مهامه
واالج��راءات التي قامت بها قيادة اجلهاز خالل املوازنة التقديرية للجهاز ل�صنة 2014م ،مت من
وتفعيل خمرجاته حيث وجه فخامة االخ/رئي�ض
ً
الفرتة ال�صابقة منذو توليها رئا�صة اجلهاز
مو�صحا خاللها و�صع التقديرات بحدها االدن��ى لتنفيذ اجلمهورية كل من االأخوين رئي�ض جمل�ض النواب
ً
االختالالت وامل�صاكل واملعوقات التي تقف حائ ًال املهام الرقابية امللقاة على عاتق اجلهاز وفقا ورئي�ض جمل�ض الوزراء باالهتمام مبوازنة اجلهاز
القا�صي رئي�ض اجلهاز اأثناء زيارته امليدانية للمبنى اجلديد لفرع اجلهاز م .عدن واإدراجها ً
رقما واحد ًا يف موازنة الدولة.
كما اطلع االأخ/رئي�ض اجلهاز على �صري العمل يف
تلك الفروع واال�صتماع اإىل جمموعة من الق�صايا
واالمور املتعلقة بعملها الرقابي.
ويف نهاية اللقاء اأكد على اأهمية وا�صتمرار اللقاءات
والزيارات امليدانية ملا لها من اأهمية بالوقوف عن
قرب على امل�صاكل واملعوقات التي تعرت�ض الفروع
والعمل على تذليلها �صواء من خالل املوازنة املالية
اجل��دي��دة للجهاز اأو من خ��الل و�صع جملة من
االإجراءات والتدابري الالزمة لتالفيها �صاكرا لهم
احل�صور والتفاعل اجلاد طالب ًا منهم بذل اأق�صى
اجلهود والتفاين يف تنفيذ املهام الرقابية متمني ًا
لهم التوفيق والنجاح.
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الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يعقد ورشة عمل بعنوان
(مراجعة ضمان الجودة)
متابعة وعر�س/الإدارة العامة لتعاون الفني

برعاية القا�صي/اأبو بكر ح�صني ال�صقاف رئي�ض
اجلهاز عقدت يوم 2013/12/24م يف مركز
التدريب باجلهاز املركزي للرقابة واملحا�صبة ور�صة
عمل بعنوان (مراجعة �صمان اجل��ودة) ح�صرها
ق�ي��ادات اجل�ه��از م��ن وك��الء القطاعات وال��وك��الء
امل�صاعدين ومدراء العموم وا�صتهدفت هذه الور�صة
تعزيز قدرات اجلهاز فيما يخ�ض جودة خمرجاته

الرقابية وتناولت اأربعة حماور رئي�صية هي:
املحور الأول :ا�صتعرا�ض نتائج االأعمال التي قام
بها فريق مراجعة �صمان اجل��ودة خ��الل العام
2012م حيث وقد �صارك جهازنا يف الدورات
التاأهيلية يف ذات املجال يف كل من بريوت وتون�ض
ومت اإجن��از مراجعة �صمان اجل��ودة على م�صتوى
اجلهاز وبالتايل مت ا�صتعرا�ض نتائج هذه املراجعة.

املــحــور الــثــاين :اإل �ق��اء ال���ص��وء على م�ك��ون��ات دليل
مراجعة �صمان اجلودة وال�صادر بقرار رئي�ض اجلهاز
رقم ()46ل�صنة2013م ومناق�صة مكونات الدليل.
املــحــور الــثــالــث :مناق�صة امل���ص�وؤول�ي��ات وامل�ه��ام
العاجلة التنفيذ عقب الور�صة مبا�صرة.
املحور الرابع :مناق�صة التوجه امل�صتقبلي للجهاز
لتعزيز مراجعة �صمان اجلودة.

إنجازات مركز التدريب خال العام 2013م
حر�ض مركز التدريب على تطوير اأعمال
امل��رك��ز خ��الل �صنة2013م م��ن خ��الل
اال�صتفادة من النظام االإلكرتوين للتدريب
الذي اأجنز من قبل االدارة العامة لتقنية
املعلومات وقد اأنعك�ض ا�صتخدام النظام
على اأعمال املركز يف حتديد االحتياجات
التدريبية ب�صكل خا�ض وخطة املركز ب�صكل
عام حيث �صاهم هذا النظام يف احل�صول
على البيانات التدريبية ب�صكل اأكرث �صرعة
وي���ص��ر ًا وم�ك��ن امل��رك��ز م��ن �صبط عملية
الرت�صيح للربامج التدريبية مب��ا يحقق
التكافوؤ والعدالة يف توزيع الفر�ض التدريبية
�صوء كانت يف الربامج التدريبية املنفذة
من قبل املركز اأو الربامج اخلارجية .
كما اه�ت��م م��رك��ز ال�ت��دري��ب بالعمل على
تطوير ج��ودة اخل��دم��ات التدريبية التي
يوفرها والتي من �صانها تطوير مهارات
وق��درات املراجعني واالأع�صاء الفنيني يف
اجلهاز يف جمال التدقيق والفح�ض وتقييم
االأداء واملراجعة االألية لتقنية املعلومات
وامل�ح��ا��ص�ب��ة البيئية وب��رام��ج احل��ا��ص��وب
باالإ�صافة اإىل م�صاندة قطاعات اجلهاز
على حتقيق االأهداف اال�صرتاتيجية للجهاز

وذل ��ك م��ن خ��الل ع�ق��د ال��ربام��ج وور���ض
العمل يف جمال اإع��داد االدل��ة االر�صادية
لتطبيق نظام املقابالت ال�صنوية ودليل
مراجعة �صمان اجلودة وذلك لرفع جودة
اداء االأعمال الرقابية واالإداري��ة للجهاز،
واالأرق��ام واالإح�صائيات والر�صوم البيانية
االآتية متثل موؤ�صرات عن الربامج التي مت
تنفيذها يف خطة التدريب عام 2013م .
•امل�صاركة يف الربامج التدريبة التي
نفذ ها مركز التدريب عام:2013
» ال � � ��دورات ال �ت��دري �ب �ي��ة امل �ن �ف��ذة
( )20دورة تدريبية ا�صتفاد منها
( )497م�صارك ًا.
•ان�صطة التدريب اخل��ارج��ي (خ��ارج
اجلمهورية اليمنية):
» ق��ام امل��رك��ز باملتابعة والرت�صيح
للم�صاركة يف ان�صطة ال�ت��دري��ب
اخل��ارج��ي لعدد ( )12برناجم ًا
�صارك فيها( )25م�صارك ًا.
•مقارنة عدد امل�صاركني يف الربامج
التدريبية املنفذة �صنة  2013مع
ال�صنوات ال�صابقة.

اإعداد /اإدري�س ال�سرجبي
مدير عام مركز التدريب

امل�صاركة يف الربامج التدريبة التي نفذ ها مركز التدريب عام� 2013صكل رقم ()1

ان�صطة التدريب اخلارجي (خارج اجلمهورية اليمنية) �صكل رقم ()2

مقارنة عدد امل�صاركني يف الربامج التدريبية املنفذة �صنة  2013مع
ال�صنوات ال�صابقة �صكل رقم ()3

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

برعاية القاضي/أبو بكر حسين السقاف
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اإعداد  /خــالد علي زهـــرة
مدير1عام1العالقات1العامة

القواعد القانونية الخاصة بتعيين
واستقالية قيادات ومراجعي الجهاز
المركزي للرقابة و المحاسبة
تضمن قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم
( )39لسنة 92م والئحته التنفيذية العديد من القواعد
القانونية الهدف منها كفالة االستقال والموضوعية
لقيادات وأعضاء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونورد
فيما يلي أهم تلك القواعد:
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أوال :القواعد الخاصة بتعيين
وإس���ت���ق���ال ق����ي����ادات ال��ج��ه��از
1 .1يعني 1رئي�س 1اجل �ه��از 1ب �ق��رار 1م��ن 1رئي�س1
اجلمه�رية 1ب��درج��ة1وزي ��ر1،وي� ��ؤدي1قبل1
مبا�صرته 1مل�ه��ام 1من�صبه 1اأم ��ام 1رئي�س1
اجلمه�رية1اليمني1القان�نية1التالية:
(( 1اأق���ص��م 1ب��اهلل 1العظيم( 1اأن 1اأق ���م 1بعملي1
ب�صدق1واأمانة1وكتمان1تام1واأن 1اأنتهج1امل�صلك1
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الذي1يحتمه1ال�اجب1وخدمة1ال�صعب1وامل�صلحة1
العامة1واأن1اأحرتم1الد�صت�ر1والق�انني1واأحافظ1
على1الأم�ال1العامة.))1
1 .2يتمتع1رئي�س1اجلهاز1باحل�صانة1من1العزل1
وال�ن�ق��ل 1اإل 1اإذا 1ثبت 1خمالفته 1لأح�ك��ام1
الق�انني 1اأو 1اأخ��ل 1بال�اجبات 1املفرو�صة1
عليه.
1 .3يعني1نائب1رئي�س1اجلهاز1بقرار1من1رئي�س1
اجلمه�رية1بناء1على1عر�س1رئي�س1اجلهاز1

.5

.6

.7

.8

.9
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بدرجة1نائب1وزير.
1 .2يعني 1الأع�صاء 1الفنيني 1يف 1اجلهاز 1وفقا1
1 .4يعني1وك ��الء1اجل �ه��از 1ب �ق��رار 1م��ن1رئي�س1
لنظام1ي�صدر1به1قرار1من1رئي�س1اجلهاز1
اجل �م �ه���ري��ة 1ب �ن��اء 1ع�ل��ى 1ع��ر���س1رئي�س1
وي �� �ص��رتط1يف1ال�ع���ص���1ال�ف�ن��ي 1اأن1يك�ن1
اجلهاز1بدرجة1وكيل1وزارة.
ح��ا��ص� ًال 1على 1م ��ؤه��ل 1جامعي 1يتفق 1مع1
1 .5يعني1روؤ�صاء1الإدارات1املركزية1بقرار1من1
طبيعةالعمل1الرقابي1باجلهاز.1
رئي�س1اجلمه�رية1بناء1على1عر�س1رئي�س1 .3 1ي�صرتط1ل�صحة1التعيني1يف1وظيفة1دائمة1
اجلهاز1بدرجة1وكيل1م�صاعد.
يف1اجلهاز1اأن1يت�فر1يف1املعني1ما1يلي:
ً
1 .6يعني 1م ��دراء 1الإدارات 1ال�ع��ام��ة 1التابعة1
•اأن 1يك�ن 1متمتعا 1بجن�صية 1اجلمه�رية1
لرئي�س1اجلهاز1بقرار1من1رئي�س1اجلهاز1
اليمنية.
بدرجة1مدير1عام1.1ويعني1مدراء1الإدارات1
•اأن1ل1يقل�1صنه1عن�1181صنة1ميالدية1،
العامة1التابعة1للقطاعات1بقرار1من1رئي�س1
واأن1ل1يزيد�1صنة1عن�1451صنة1ميالدية1
اجلهاز1بناء ًا1على1عر�س1ال�كيل1املخت�س1
ويج�ز1التجاوز1عن1هذا1احلد1الأعلى1
بدرجة1مدير1عام
اذا 1ك ��ان 1امل �ت �ق��دم 1للتعني 1م��ن 1ذوي1
1 .7يعني 1روؤ�صاء 1املراقبات 1بقرار 1من 1رئي�س1
ال �ك �ف��اءات 1ال� �ن ��ادرة 1ل�صغل 1وظ��ائ��ف1
اجلهاز1بناء ًا1على1عر�س1ال�كيل1املخت�س1،
حمددة1باجلهاز.1
بدرجة1مدير1اإدارة.
•اأن1يك�ن1حمم�د1ال�صرية1وال�صمعة.1
ي ��ؤدي 1نائب 1رئي�س 1اجلهاز 1وال�كالء 1وروؤ�صاء1
•األ1يك�ن1قد�1صدر�1صده1قرار 1اأو1حكم1
الإدارات 1املركزية 1وم��دراء 1الإدارات 1العامة1
نهائي 1لم��ر 1خمل 1بال�صرف 1والأم��ان��ة1
والأع �� �ص��اء 1الفنيني 1ق�ب��ل 1مبا�صرتهم 1ملهام1
اأو 1ق��رار 1تاأديبي 1نهائي 1بالف�صل 1من1
منا�صبهم1اأمام1رئي�س1اجلهاز1اليمني1القان�نية1
اخلدمة.
امل��صحة 1اآن�ف� ًا1ال ���اردة1يف1الفقرة(1ب)1من1
•اأن1يك�ن1م�صت�في ًا1مل�ا�صفات1ال�ظيفة1
املادة1191من1قان�ن1اجلهاز.1
املطل�ب�1صغلها.
1 .8باإ�صتثناء 1رئي�س 1اجلهاز 1ل 1يج�ز 1تعيني1
•اأن 1يثبت 1لياقته 1ال�صحية 1ب�صهادة1
ال�ق�ي��ادي��ني 1ل�صغل 1ال���ظ��ائ��ف 1الرقابية1
ر�صمية 1ت���ص��در 1م��ن 1اجل �ه��ة 1الطبية1
باجلهاز1اإل1من1الأع�صاء1الفنيني1امل�ؤهلني1
املخت�صة1.
ال��ذي��ن 1تت�فر 1فيهم 1ال���ص��روط 1ال��الزم��ة1 .4 1يك�ن1التعيني1لأول1مرة1يف1اأدنى1ال�ظائف1
ل�صغل1تلك1ال�ظائف.
الفنية1الرقابية1من1بني1حملة1امل�ؤهالت1
اجلامعية 1التي 1تتفق 1م��ع 1طبيعة 1العمل1
ال��رق��اب��ي1ب��اجل �ه��از1وذل� ��ك1ع��ن1ط��ري��ق1
ثانيا :القواعد الخاصة بتعيين
امل�صابقة 1العامة 1،ويج�ز 1لرئي�س 1اجلهاز1
وإس��ت��ق��ال م��راج��ع��ي ال��ج��ه��از
اأن1مينح1املعينني1مرتبات1تزيد1عن1بداية1
1 .1ي�صتقل1اجل �ه��از 1ب �ق���اع��ده11واإج��راءات��ه1
مرب�ط1الفئة1التي1عين�ا1عليها1بحيث1ل1
اخلا�صة1التي1تكفل1له1اإنتقاء1م�ظفيه.1
تتجاوز 1نهائية 1مرب�ط 1ه��ذه 1الفئة 1متى1

ك��ان 1املعينني 1حا�صلني 1ع�ل��ى 1م��ؤه��الت1
اأ�صافية 1تتفق 1واأعمال 1ال�ظيفة 1اأو 1كانت1
لهم1خربة�1صابقة1يف1ن�ع1العمل1املكلفني1
باأدائه1باجلهاز.
1يك�ن1التعيني1يف1ال�ظائف1الفنية1الرقابية1
ب �ط��ري��ق1ال��رتف �ي��ع1م��ن1ال���ظ��ائ��ف1ال�ت��ي1
ت�صبقها 1مبا�صرة 1وباإ�صتثناء 1ال�ظائف1
الرقابية1العليا1يج�ز1التعيني1يف1ال�ظائف1
ع��ن1ط��ري��ق1ال�ن�ق��ل1يف1ح ��دود1رب��ع1ع��دد1
ال�ظائف1اخلالية1يف1كل1فئة1خالل�1صنة1
مالية1كاملة.
1ي� ��ؤدي 1املعين�ن 1لأول 1م��رة 1اأم ��ام 1رئي�س1
اجلهاز1اليمني1القان�نية1املن�ص��س1عليها1
يف1املادة1رقم1191من1القرار1اجلمه�ري1
بالقان�ن1رقم1391لن�صة19921م.
1ل 1ي �ك���ن 1التعينني 1يف 1اأي 1م��ن 1وظ��ائ��ف1
اجلهاز 1نهائي ًا 1اإل 1بعد 1تقرير� 1صالحية1
امل�ع��ني 1ب�ق��رار 1م��ن 1جلنة� 1صئ�ن 1اأع�صاء1
اجلهاز.1
 18-1ل 1يج�ز 1عزل 1الأع�صاء 1الفنيني 1اإل1
بالطريق 1التاأديبي 1كما 1ل 1يج�ز 1نقل 1اأي1
منهم 1اأو1ندبه 1اإىل1وظيفة1خارج1اجلهاز1
اإل1بعد1اأخذ1راأيه1وم�افقة1رئي�س1اجلهاز.
1لرئي�س 1اجل �ه��از 1طبق ًا 1ل �ظ��روف 1العمل1
ت�ع�ي��ني1ع��ام �ل��ني1مب �ك��اف �ئ��ات��1ص��ام�ل��ة1يف1
ال�ظائف1التي1تتطلب1خربات 1اأو1كفائات1
خا�صة1وله1اأن1يعهد1اإىل1بع�س1اخلرباء11اأو1
امل�صت�صارين 1من 1غري 1العاملني 1باجلهاز1
ببع�س 1املهام 1التي 1يتطلبها� 1صري 1العمل1
مقابل 1مكافاأة� 1صهرية 1اأو 1اأت�ع��اب 1حتدد1
بقرار1منه1،1وله1ح�صب1مقت�صيات1العمل1
اإعادة1تعيني1اأي1ع�ص�1باجلهاز1بعد1بل�غه1
ال�صن 1امل �ق��ررة 1ل��رتك 1اخل��دم��ة 1مبكافاأة1
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تعادل1الفرق1بني�1صايف1ما1كان1يتقا�صاه1
العامل1من1مرتبات1وب��دلت1وجمم�ع1ما1
ي�صتحقه1من1معا�س1ويف1هذه1احلالة1يجمع1
من 1اأعيد 1تعيينه 1بني 1املكافاأة 1ال�صاملة1
واملعا�س 1امل�صتحق 1له 1قان�ن ًا 1وذل��ك 1بحد1
اأق�صى1ثالث�1صن�ات.
11.10يت�ىل1رئي�س1اجل�ه��از1الإ� �ص��راف1الفني1
والإداري 1وامل ��ايل 1على 1اأع �م��ال 1اجلهاز1
والعاملني1به1وي�صدر1القرارات1الالزمة1
لتنظيم 1واإدارة 1اأع�م��ال��ه 1وميثل 1اجلهاز1
اأم��ام 1الق�صاء 1ويف 1عالقاته 1بالغري 1ويف1
حالة 1غيابه 1اأو 1خل� 1من�صبه 1يحل 1حمله1
نائب1الرئي�س1،ولرئي�س1اجلهاز1اأن1يف��س1
غ��ريه 1م��ن 1اأع���ص��اء1اجل�ه��از1يف1مبا�صرة1
بع�س1اخت�صا�صاته.
11.11اجلهاز1م�صتقل1يف 1اأداء1مهامه1ول1يج�ز1
لأي 1جهة 1التدخل 1يف� 1صئ�ن 1اجل�ه��از 1اأو1
فروعه1اأو1م�ظفيه1باأية�1ص�رة1كانت.
11.12ل 1ي �ج���ز 1جل�م�ي��ع 1م���ظ�ف��ي1اجل �ه��از 1اأن1
يبا�صروا1اأية1اأعمال1اأو1ن�صاط1مي�س1بطريقة1
مبا�صرة 1اأو 1غ��ري 1مبا�صرة 1با�صتقاللية1
اجلهاز1وحياده1يف1العمل1الرقابي1وعلى1
وجه 1اخل�ص��س 1يحظر 1عليهم 1مبا�صرة1
ما1يلي:
أ1 .ال�ق�ي��ام1ب� �اأي1ع�م��ل1اآخ ��ر1مب��رت��ب1اأو1
مب�ك��اف�اأة1ب �اأي��1ص���رة1ك��ان��ت1و��ص���اء1
م��ن1خزينة1ال��دول��ة 1اأو 1م��ن 1اأي1جهة1
اأخ��رى1ول1ي�صري 1ه��ذا1احلظر1على1
امل�صاهمات 1يف 1امل �ج��الت 1البحثية1
واأع�م��ال 1التدريب 1ب�صرط 1احل�ص�ل1
على1ت�صريح1م�صبق1بذلك1من1رئي�س1
اجل �ه��از 1وي �ك���ن 1الت�صريح 1لرئي�س1
اجلهاز1من1رئي�س1اجلمه�رية.
ب1 .م��زاول��ة 1مهنة 1ح��رة 1اأو 1القيام 1ب�اأي1
عمل 1جت��اري 1اأو�1صناعي 1اأو1مايل 1اأو1
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اأي1عمل 1اآخ��ر1يتعار�س1مع1مقت�صى1
ال�صتقاللية1واحلياد.
ج�1 .صراء1اأي�1صيء1من1اأم�ال1الدولة1اأو1اأن1
ي�ؤجرها1اأو1يبيع�ها�1صيئا1من1اأم�الهم1،
اأو 1يقاي�ص�ا 1عليه 1ول 1ي���ص��ري 1ه��ذا1
احلظر1على1التعامل1الذي1يتم1طبقا1
لق�اعد1عامة1ت�صري1على1الكافة.
د1 .الن�ت�م��اء 1اأو 1النت�صاب 1اإىل 1اأي 1من1
التنظيمات 1احلزبية 1وال�صيا�صية 1اأو1
ال�صرتاك1يف1الدعاية1والرتويج1لها1
اأو 1التدبري 1 1لتك�ين 1اأي 1كيان 1ظاهر1
اأو 1خ�ف��ي 1ي �ك���ن 1م��ن� � 1ص �اأن��ه 1اإدخ ��ال1
ال�صطراب1باجلهاز 1اأو1تعطيل�1صري1
العمل 1اإخ��ال ًل1باأحكام1ق�اعد1العمل1
ووحدة1وحياد1اأع�صاء1اجلهاز.
ه1 .مبا�صرة 1اأي 1عمل 1رق��اب��ي 1يف 1جمال1
الفح�س 1وامل��راج�ع��ة 1لأي 1ن�صاط 1اأو1
ح�صاب 1بغر�س 1خدمة 1اأي 1ح��زب 1اأو1
تنظيم�1صيا�صي1اأو1لأية1اأغرا�س1اأخرى1
ت�خ��رج1ع��ن1اأه���داف1اجل �ه��از1وتخل1
مبقت�صى1احلياد1وال�صتقاللية.
11.13ل1يج�ز1تعيني 1اأو1نقل1الأع�صاء1الفنيني1
اإىل 1اجل�ه��ات 1التي 1با�صروا 1فيها 1املهام1
الرقابية1اإل1بعد1م�صي1ثالث�1صن�ات1على1
تركهم1العمل1يف1تلك1املراقبات.
11.14ل1يج�ز1تكليف 1اأي1من1الأع�صاء1الفنيني1
لرقابة 1جهة 1اإذا 1ثبت 1اأن 1هناك 1اأي 1ن�ع1
من1الرت�ب��اط1بني 1ه��ذا1الع�ص�1والإدارة1
اخلا�صعة1لرقابته.
 11.15ل 1يج�ز 1لل�صلطات 1املخت�صة 1يف 1الدولة1
اأن 1ت�ك�ل��ف 1اجل �ه��از 1بفح�س 1وم��راج�ع��ة1
اأي 1ح�صاب 1اأو 1ن�صاط 1لتحقيق 1اأغ��را���س1
ل1ع��الق��ة1ل�ه��ا1ب��اخ�ت���ص��ا��ص��ات1اجل�ه��از1
واأه��داف��ه 1اأو 1تخل 1با�صتقاللية 1اجلهاز1

وحياده1ويف1جميع1الأح�ال1يحظر1ت�صخري1
اجلهاز 1اأو 1اخت�صا�صاته 1اأو� 1صالحياته1
اأو1م�ظفيه1من1قبل 1اأي�1صلطة 1اأو1جهة 1اأو1
م�صئ�ل 1اإل1لتحقيق1الأه��داف1ال���اردة1يف1
هذا1القان�ن.
11.16يتمتع1الأع �� �ص��اء1ال�ف�ن�ي��ني1يف1اجل�ه��از1
باحل�صانة1من1خمتلف 1اأ�صكال1ال�صغ�ط1
والتدخالت1التي1من�1صاأنها 1اأن1تعرقلهم1
عن1القيام1مبهامهم1ويجب1على1كل1ع�ص�1
من1الأع�صاء1الفنيني1يف1اجلهاز1اأن1يلتزم1
التحفظ 1ال��ذي 1ي�صمن 1ل��ه 1ا�صتقالليته1
وحي� � � � � � ��اده.
 11.17اإذا1وق��ع 1خ��الف 1ب��ني1اجل �ه��از1واإح ��دى1
اجلهات1اخلا�صعة1للرقابة1ومل1يتم1ح�صمه1
يف1خمتلف1امل�صت�يات1املخت�صة1فلرئي�س1
اجلهاز1احلق1يف1اأن1يعر�س1امل��ص�ع1على1
رئي�س1اجلمه�رية.
11.18ل��رئ�ي����س1اجل �ه��از1ال���ص�ل�ط��ات1امل�خ���ل��ة1
ل���زي��ر1امل��ال�ي��ة1ووزي� ��ر1اخل��دم��ة1املدنية1
والإ�صالح 1الإداري 1املن�ص��س 1عليها 1يف1
الق�انني1والل�ائح1فيما1يتعلق1با�صتخدام1
الع �ت �م��ادات1امل �ق��ررة1مب���ازن��ة1اجل�ه��از1
وتنظيم 1اأعماله1و�صئ�ن1العاملني1فيه1كما1
يك�ن1له�1صلطة1الرتخي�س1ب�صفر1العاملني1
به1اإىل1اخلارج1ويك�ن1الت�صريح1له1بال�صفر1
اإىل1اخلارج1من1رئي�س1اجلمه�رية.
11.19ي�صدر1رئي�س1اجلهاز1القرارات1املتعلقة1
بتنظيم1وتط�ير1ورف��ع1م�صت�ى1الأداء1يف1
جميع1ن�احي1العمل1الرقابي1وخا�صة1يف1
املجالت1التالية:
أ1 .حتديد1ال��صائل1والأ�صاليب1املالئمة1
واملتط�رة1يف1ممار�صة1اأعمال1اجلهاز1
خالل1املراحل1املختلفة1التي1متر1بها1
عملية1املراقبة.
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ب1 .ت�ب�ن��ي1امل �ع��اي��ري1وال �ق���اع��د1املهنية1
امل��الئ �م��ة1ل�ل�ق�ي��ام1ب��امل��راق �ب��ة1خ��الل1
م��راح �ل �ه��ا1امل�خ�ت�ل�ف��ة 1م��ن1تخطيط1
وتنفيذ 1واإع��داد 1التقارير 1واإبالغها1
اإىل1اجلهات1املخت�صة.
ج1 .و�صع 1الأ�ص�س 1واملعايري 1التي 1تكفل1
ا��ص�ت�ق��الل�ي��ة1وح �ي��اد1اجل �ه��از1عند1
م�ب��ا��ص��رة 1اخت�صا�صاته 1مب��ا 1يكفل1
حتقيق1امل��ص�عية1يف1العمل1الرقابي.
د1 .ات�ب��اع� 1صيا�صات 1منا�صبة 1ومالئمة1
ب�صاأن 1الت�ظيف 1والتدريب 1ل�صمان1
مبا�صرة1اجلهاز1لخت�صا�صاته1على1
ال�جه1املطل�ب.
ه1 .و�صع 1نظام 1مراقبة 1ن�عية 1داخلي1
مالئم1يكفل�1صالمة1جميع1التقييمات1
وال��ص�ت�ن�ت��اج��ات1امل��دع �م��ة1ب��الأدل��ة1
الكافية 1لإثبات1الراأي1النهائي1وعلى1
نح� 1ي�صمن 1دق��ة 1و�صالمة 1النتائج1
ال � ���اردة1يف1ال �ت �ق��اري��ر1ومب ��ا1ميكن1
الأطراف1ذات1العالقة1من1ال�صتفادة1
من1نتائج1اأعمال1اجلهاز.
11.20يتمتع 1اأع�صاء1اجلهاز1الفنيني1باحلماية1
من1خمتلف1اأ�صكال1ال�صغ�ط1والتدخالت1
واملناورات1التي1تعرقل1القيام1مبهامهم1اأو1
مت�س1نزاهتهم1والح��رتام1ال�اجب1لهم1،
ويتعني 1على 1كافة 1رج��ال 1ال�صلطة 1العامة1
اأن1حتمي 1اأع�صاء1اجلهاز1من1التهديدات1
والإه��ان��ات1وال�ق��ذف1والع �ت��داءات1على1
اختالف1اأن�اعها.
11.21يلتزم1كافة1اأع�صاء1اجلهاز1الفنيني1مبا1يلي1:1
أ1 .الل �ت��زام 1ببذل 1العناية 1الكافية 1يف1
م�ب��ا��ص��رة 1اأع��م��ال1وظ��ائ�ف�ه��م1وفقا1
مل �ن �ه��اج1ال �ع �م��ل1والأ���ص��ل���ب1املهني1
وق�اعد1ومعايري1الأداء1الرقابي1التي1

ي�صدرها1اجلهاز.
ب1 .الل� �ت ��زام1ب��امل�����ص���ع�ي��ة1وال���� �ص���ح1
وال �ن��زاه��ة1واحل �ي��اد 1ع�ن��د1مبا�صرة1
العمل1الرقابي1يف1خمتلف1مراحله.
ج1 .الإمل� � ��ام1ال �ك��ام��ل1مب �ح �ي��ط1اجل�ه��ة1
اخلا�صعة 1للرقابة 1والإف���ص��اح 1عن1
املخالفات 1واملالحظات 1التي 1يقف1
عليها1من1خالل1مبا�صرة1الرقابة.
د1 .العمل1با�صتمرار1على1تنمية1معارفه1
وكفاءته 1املهنية 1والثقافية 1وزي��ادة1
كفاءة1اأدائه.
ه1 .ال �ت��زام 1التحفظ 1ال ��ذي 1ي�صمن 1له1
ا�صتقالليته1وحياده.
و1 .الإب� ��الغ 1ف ���را 1ع��ن1امل� ��ؤث ��رات1التي1
ق ��د1ي �ق��ع1ف �ي �ه��ا1ن�ت�ي�ج��ة1مم��ار��ص�ت��ه1
الرقابة 1وعلى 1وجه 1اخل�ص��س 1تلك1
الرتباطات1اأو1امل�صالح1التي1قد1تك�ن1
له1مع1اجلهات1اخلا�صعة1للرقابة 1اأو1
روؤ�صائها1اأو1الأ�صخا�س1الذين1يراجع1
اأعمالهم.
11.22ل1يج�ز1جلميع1اأع�صاء1اجلهاز1اأن1يبا�صروا1
اأي ��ة 1اأع �م��ال 1اأو 1اأن���ص�ط��ة 1مت����س1بطريقة1
مبا�صرة 1اأو 1غ��ري 1مبا�صرة 1با�صتقاللية1
وحياد 1اجلهاز 1اأو 1اأع�صائه 1يف 1ممار�صة1
العمل 1الرقابي 1وعلى 1وج��ه 1اخل�ص��س1
احلظر1على1كل1ع�ص�1باجلهاز1ما1يلي:1
•م�ب��ا��ص��رة 1اأي 1ع�م��ل1رق��اب��ي1بغر�س1
خدمة 1اأي 1حزب 1اأو 1تنظيم� 1صيا�صي1
اأو 1لأي��ة 1اأغرا�س1تخرج1عن 1اأه��داف1
اجل �ه��از1وت �خ��ل1مب�ق�ت���ص��ى1احل �ي��اد1
وال�صتقاللية.
•ا�صتعمال 1نف�ذ 1ال�ظيفة 1للح�ص�ل1
على1منافع�1صخ�صية1له1اأو1للغري.
•اإف�صاء� 1صرية 1الأم���ر 1التي 1يطلع 1عليها1

بحكم1مبا�صرة1مهام1وظيفته1اأو1ب�صببها.
•اإع� �ط ��اء1ت�ع�ل�ي�م��ات1مل���ظ �ف��ي1اجل �ه��ات1
اخلا�صعة 1للرقابة 1ح���ل 1واجباتهم 1اأو1
ال�ت��دخ��ل1يف1عملية1ات �خ��اذ1ال �ق��رارات1
والإجراءات1التي1تعترب�1صمن1م�صئ�ليات1
اإدارة 1اجل�ه��ة 1اخلا�صعة 1ل�ل��رق��اب��ة 1،اأو1
مبا�صرة 1اأي1عمل1تنفيذي1يخ�س1اجلهة1
اإل1يف�1ص�رة1مراقب1فقط.
•اخل �� �ص���ع1ل �ت �اأث��ري��1ص�ل�ط��ة1روؤ���ص��اء1
اجل� �ه ��ات1اخل��ا� �ص �ع��ة 1ل �ل��رق��اب��ة 1اأو1
امل�ظفني1الذين1يراجع1اأعمالهم.
11.22كل1ع�ص�1فني1باجلهاز1يخالف1ال�اجبات1
امل�ن���ص������س1ع�ل�ي�ه��ا1يف1ق��ان���ن1اجل�ه��از1
ولئحته1التنفيذية1اأو1يخرج1على1مقت�صى1
ال�اجب1يف 1اأعمال1وظيفته1يظهر1مبظهر1
من�1صاأنه1الإخالل1باإقامة1الدع�ى1املدنية1
اأو1اجلنائية1عند1القت�صاء.
11.22ل1يعفى1الع�ص�1الفني1عن1العق�بة1التاأديبية1
ا�صتناد1لأمر1رئي�صه1اإل1اإذا1ثبت1اأن1ارتكابه1
للمخالفات1كان1تنفيذا1لأمر1مكت�ب1بذلك1
�صادر 1اإليه1من1هذا1الرئي�س1بالرغم1من1
تنبيهه1اإىل1املخالفة1ويف1هذه1احلالة1تك�ن1
امل�صئ�لية1على1م�صدر1الأمر1وح�دة.
 11.22ل 1ي�صاأل 1الع�ص� 1الفني 1مدنيا 1اإل 1عند1
خطئه1ال�صخ�صي1.
11.22يتبع1يف1كافة1مراحل1التحقيق1والتاأديب1
الإج� ��راءات 1القان�نيةاملتعلقة 1بتاأديب1
امل�ظف1العام.
ومن 1العق�بات 1التاأديبية 1التي 1يج�ز 1ت�قيعها1
على1الع�ص�1الفني1باجلهاز1هي:
 1�1التنبي� � � � ��ه 1� 12 1 1الإن� � ��ذار 1� 13 1 1قطع1
ال� � � � ��راتب 1 1.4 1 1 1احل��رم��ان 1م��ن 1ال�ع��الوة1
ال �� �ص �ن���ي��ة1.511احل ��رم ��ان 1م��ن1ال��رتف �ي��ع1.61
القهقرة1.711الف�ص � � � ��ل.

91

منظمات وأجهزة رقابية

مكتب المراجع
العام الماليزي

تمهيد
مملكة ماليزيا هي دول��ة تقع يف جنوب �شرق
�آ�شيا مكونة م��ن  13والي ��ة وث��اث��ة �أق��ال�ي��م
�حت��ادي��ة ,مب�شاحة كلية تبلغ 329,845
كم .2وعا�شمت� � � ��ها �ل�شي � ��ا�شية و�القت�شادية
ه��ي ك��و�المل �ب � � � � � � � � � � ��ور ,يف ح ��ن �أن منطقة
«بوتر�جايا» هي م�ق��ر �حل�ك��وم��ة �الحت��ادي��ة.
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ي�شل تعد�د �شكانها �إىل �أك��ر من  28مليون
ن���ش�م��ة .ينق�شم �ل �ب �ل��د �إىل ق���ش�م��ن يف�شل
بينهما بحر �ل�شن �جلنوبي ,هما �شبه �جلزيرة
�ملاليزية وبورنيو �ملاليزية (�ملعروفة � ً
أي�شا با�شم
ماليزيا �ل�شرقية) .يحد ماليزيا كل من تاي ��ا
ند و�ندوني� � ���شي ��ا و�شنغافورة و�شلطنة بروناي.

ويتمثل الأ�شا�س املنطقي ل�شعار مكتب املراجع
العام مبا يلي:

مكتب المراجع العام
تاأ�ش�س ن�ظ��ام �الإد�رة �مل��ال�ي��ة �حلكومية يف
�ململكة �ملاليزية يف وق��ت مبكر م��ن �لقرن
�لع�شرين �أثناء �الإد�رة �ال�شتعمارية �لربيطانية
للمملكة ,ويف ذل��ك �لوقت مت ت�شكيل مكتب
للمر�جعة �لعامة ب�شكل منف�شل يف كل من

•�ل� �ف� �ي ��در�ل� �ي ��ة :وت ��رم ��ز �إىل �الإد�رة
و�ال�شتقال �ملمنوح ملكتب �ملر�جع �لعام
لتنفيذ عمليات �لتدقيق على م�شتوى
�حل �ك��وم��ة �الحت ��ادي ��ة ,وع �ل��ى م�شتوى
ك��ل حكومة يف �إط ��ار م�ك��ون��ات �ل��دول��ة,
و�الأج�ه��زة �لد�شتورية �الحت��ادي��ة ف�شا
عن �أن�شطة �إد�رة �لوكاالت و�ل�شركات يف
ظل �حلكومة �الحتادية و�لدولة.
•غ�شنان من �الأرز :وي��رم��ز�ن �إىل جهد
وم �ث��اب��رة م��وظ�ف��ي �مل��ر�ج �ع��ة لتح�شن
�إنتاجية �الإد�رة وك��ذ� �إنتاجية تقرير
�ملر�جعة ب�شورة متو�زنة.
•د�ئ� ��رة :وت��رم��ز �إىل ق��وة و��ش��ام��ة روح
�لفريق بن موظفي مر�جعة �حل�شابات
وهي �إحدى �لعو�مل �لرئي�شية نحو تعزيز
�لتميز يف جمال �الإد�رة �ملالية و�مل�شاءلة
يف �لقطاع �لعام يف ع�شر �لعوملة.
•�ل�ل��ون �لعنابي :وميثل ��ش��ورة �ل�شر�كة
و�لتعاون وكذ� هوية مكتب �ملر�جع �لعام.
•�ل �ل��ون �الأ� �ش �ف��ر :وي��رم��ز ل�شيادة �مللك
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مكتب المراجع العام الماليزي

عر�ض:حممد �سفيــان عبده
اإ�سراق علي االرياين
�الإد�رة �لعامة للتع� � � ��اون �لفن� ��ي

�لواليات �الحتادية �لتي كانت تعرف �آن��ذ�ك
باملايو و�شنغافورة حتت م�شمى عام يعرف
ب��ا��ش��م مكتب م��ر�ج�ع��ة �حل���ش��اب��ات ي��ر�أ��ش��ه
�ملر�جع �لعام للدولة ويقع �ملقر �لرئي�شي له يف
�لعا�شمة �ملاليزية كو�الملبور.
ويف ع��ام 1906م ��شتجد �الأم ��ر وت�شكل
مكتب �ملر�جع �لوطني كموؤ�ش�شة رقابية �أكر
تنظيما من حيث �لهيكلية و�لنطاق ,ويف عام
1932م مت دمج كل من موؤ�ش�شات �لتدقيق يف
�لواليات وو�شعت حتت �إ�شر�ف مدير �لتدقيق
يف �مل�شتعمرة �ملركزية بلندن .وعندما نالت
�ملايو ��شتقالها عام 1957م تغريت وظيفة
مدير �لتدقيق �إىل م�شمى «�مل��ر�ج��ع �لعام»
ووفقا لذلك تو�شعت م�شوؤوليات و�خت�شا�شات
�مل��ر�ج��ع �ل �ع��ام طبقا ل�ل�م��ادة ( )105من
�لد�شتور �الحتادي وقانون �ملر�جعة.

�لد�شتورية �لذي يعن �ملر�جع �لعام بناء
على تر�شيح رئي�س �لوزر�ء وبعد �لت�شاور
مع جمل�س �حلكام.
•�للون �الأبي�س :وميثل �لتو��شع �الإد�ري
و�ل�شفافية يف �ال��ش�ط��اع مب�شوؤوليته
ل�شمان �لنز�هة و�مل�شاءلة يف �إد�رة �ملال
�لعام.
المهام واإلختصاصات
•تنفيذ عملية �ملر�جعة بطريقة مهنية,
م�شتقلة ومتميزة ,و�إعد�د تقارير متو�زنة
للربملان و�جلهات �ملعنية يف �لدولة بهدف
تعزيز �حلكم �لر�شيد يف �لقطاع �لعام.
•�إع ��د�د ت�ق��اري��ر بنتائج �مل��ر�ج�ع��ة تقدم
للربملان و�لهيئات �ملعنية يف �لدولة وذلك
يف �لوقت �ملنا�شب وباجلودة �ملطلوبة.
•تنفيذ �أن�شطة �ملر�جعة و�إعد�د �لتقارير
بطريقة م�شتقلة ومتو�زنة.
•تلبية �ح �ت �ي��اج��ات وت��وق �ع��ات �أ��ش�ح��اب
�مل�شلحة و�جلهات �خلا�شعة.
•�إد�رة �أن�شطة �ملر�جعة بكفاءة وفاعلية.
•�المتثال لاأخاق �ملهنية يف �إجر�ء و�إباغ
نتائج �ملر�جعة.
•�:لتاأكيد على �أهمية �لعمل �جلماعي من
خ��ال خلق بيئة عمل منتجة توؤكد روح
�لعمل �جلماعي و�البتكار.
•�أن تكون م�شئوال يف جميع �إجر�ء�ت �لعمل
كمدقق ح�شابات �أو كموظف �إد�ري.
•�:شمان م�شتوى عال من �الحرت�فية يف
تنفيذ �أعمال �ملر�جعة من خال �لتاأكيد
على �الن�شباط �لوظيفي ونوعية �لعمل.
•�اللتز�م باأد�ء �لو�جبات دون قيود و�إبد�ء
�ل ��ر�أي بطريقة م�شتقلة وف�ق��ا الأح�ك��ام
قانون �ملحا�شبة.
الجــودة:
•�شمان �أعلى م�شتوى من �جلودة يف �أد�ء
�لو�جبات من خال �لتاأكيد على ثقافة
عمل جيدة و�لتطوير �ملهني �مل�شتمر.
•يلتزم مكتب �مل��ر�ج��ع �مل��ال�ي��زي بتنفيذ
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عملية �ملر�جعة وذلك باجلودة و�ملهنية
�ملطلوبة و�إع��د�د �لتقارير وفقا ملعايري
�لتدقيق �لدولية.
•يلتزم مكتب �ملر�جع �ملاليزي يف نظام
�إد�رة �جلودة باإجر�ء �لتح�شن �مل�شتمر
ل�شمان �الأهد�ف �لنوعية للمكتب بهدف
تلبية توقعات �لعماء.
» �لوز�ر�ت و�الإد�ر�ت و�مل�شالح �لعامة
�ل�ت��ي ي�ت�األ��ف منها �جل �ه��از �الإد�ري
للدولة و�جلهات �مللحقة بها.
» جمل�شي �ل�شورى و�لربملان و�ملجال�س
�لبلدية.
» �الأقاليم وهيئات �الإد�رة �لبلدية و�شائر
�ل�ه�ي�ئ��ات �مل�ح�ل�ي��ة ذ�ت �ل�شخ�شية
�العتبارية �لعامة.
» �لهيئات و�ملوؤ�ش�شات �لعامة و�ملن�شاآت
�لتابعة للدولة �أو لاأقاليم �أو �لبلديات
�أو لغريها من �لهيئات �لعامة ما مل
يتعار�س ذل��ك م��ع �لقو�نن �ملنظمة
الأعمالها.
» �جل �ه��ات �ل�ت��ي تن�س قو�نينها على
خ�شوعها لرقابة �ملكتب.
» �ل�شركات �ملرخ�س لها با�شتغال �أو
�إد�رة مرفق من �ملر�فق �لعامة للدولة
�أو �ملمنوحة �متياز ال�شتغال مورد من
مو�رد �لروة �لطبيعية فيها.
» �أي� ��ة ج �ه��ة ي�ع�ه��د �مل �ل��ك �إىل �ملكتب
مبر�قبتها.

يقوم املكتب باإعداد تقارير بنتائج فح�س
وم��راج��ع��ة ���ش��ج��ات وم�����ش��ت��ن��دات اجل��ه��ات
امل�شمولة برقابته واإباغ اجلهات بها ومن تلك
التقارير ما يلي:
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•تقرير دوري يتم �إر��ش��ال��ه �إىل �جلهات
�خلا�شعة لرقابته بنتائج �لفح�س و
�لتفتي�س على �الأعمال و�لت�شرفات �لتي
متت خال �لفرتة �ملالية وتقوم كل جهة
باإر�شال ردها على نتائج �لفح�س خال
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�شهر من تاريخ �إباغها.
•ت �ق��ري��ر � �ش �ن��وي ع ��ن ن �ت��ائ��ج �ل�ف�ح����س
و�مل ��ر�ج� �ع ��ة ع �ل��ى ت �ن �ف �ي��ذ م �ي��ز�ن �ي��ات
�ل��وز�ر�ت و�الإد�ر�ت �حلكومية و�لهيئات
و�ملوؤ�ش�شات �لعامة �لتي ترتبط ميز�نيتها
بقو�نن ,وح�شاباتها �خلتامية عن �ل�شنة
�ملالية �ملنق�شية.
•ت �ق��اري��ر خ��ا� �ش��ة ي �ع��ده��ا �مل �ك �ت��ب عن
�لتكليفات �لر�شمية �لتي تتم م��ن قبل
جمل�س �الأمة �أو جمل�س �لوزر�ء.
•ت �ق��ري��ر ن �� �ش��ف � �ش �ن��وي ع ��ن �الأم� � ��و�ل
�مل�شتثمرة طبق ًا للقو�نن �لنافذة ب�شاأن
حماية �الأمو�ل �لعامة.
•تقرير �شنوي عن �حلالة �ملالية للدولة.
•تقارير �أخرى على مد�ر �ل�شنة يف �مل�شائل
�لتي يرى �ملر�جع �لعام للمكتب �أنها على
درج��ة من �الأهمية و�خلطورة ت�شتدعي
�شرعة �لنظر فيها.

ميار�س املكتب يف نطاق اخت�شا�شه الأن��واع
التالية من الرقابة:

•�لرقابة �ملالية.
•رقابة �اللتز�م (�ملطابقة).
•�لرقابة على �الأد�ء.
•�لرقابة �ل�شاملة.
•�لرقابة على �لبيئة.
ي�شارك �ملكتب يف عدد من �ملنظمات �لرقابية
على �مل�شتوى �لدويل و�الإقليمي ,ومن �أهم تلك
�ملنظمات على �مل�شتوى �لدويل �ملنظمة �لدولية

ل�اأج�ه��زة �لعليا للرقابة �ملالية و�ملحا�شبة
(�الن �ت��و� �ش��اي) ,حيث ي���ش��ارك يف �أن�شطتها
�ملختلفة.
وعلى �مل�شتوى �الإقليمي ي�شارك �ملكتب يف
ع�شوية �ملنظمة �الآ�شيوية لاأجهزة �لعليا
للرقابة �مل��ال�ي��ة و�ملحا�شبة (�ال��ش��و��ش��اي)
وي�شهم يف دعم �أن�شطتها �ملختلفة من خال
ع�شويته يف �ملجل�س �لتنفيذي للمنظمة
وع�شويته يف جلنة �لتدريب ,كما �أنه ع�شو� يف
جلنة �الأ�شو�شاي �الإقليمية ل�شئوون �ملر�جعة
�لبيئية ,باالإ�شافة �إىل م�شاركته يف فرق �لعمل
و�للجان �الأخرى.
باالإ�شافة �إىل ذلك فاإن هناك عاقات قوية
ومتميزة م��ع �أج�ه��زة �لرقابة �لعليا بالدول
�ل�شديقة و�ل�شقيقة حيث ي�شعى �ملكتب �إىل
تقدمي �خل��رب�ت و�ملعارف لاأجهزة �لنظرية
يف �ل �ع��امل ع ��اوة على ذل ��ك� ,الإط���اع على
جت ��ارب تلك �الأج �ه��زة لا�شتفادة مم��ا هو
مطبق لديها و�لعمل على تطوير �أد�ئه �لرقابي
وفقا مل�شتجد�ت �لفكر �لرقابي و�الأ�شاليب
�مل�شتحدثة.
يقدم �ملكتب للعاملن به �لعديد من �خلدمات
�لطبية و�لريا�شية و�الجتماعية و�لرتفيهية,
حيث ميتلك جممعا طبيا متكاما يحتوي على
عياد�ت طبية يف خمتلف �لتخ�ش�شات ومعمل
حتاليل جمهزة جميعا باأحدث �الأجهزة و�شيدلية
وكذلك �شالة ونادي ريا�شي و�جتماعي.

Mr. Tan Sri Dato› Setia Haji Ambrin Bin Buang
�ملوؤهات �لعلمية و�الأكادميية :بكالوريو�س يف �القت�شاد(مع مرتبة
�ل�شرف) ,حائز على درجة �ملاج�شتري يف �إد�رة �الأعمال �لدولية ,جامعة
كارولينا �جلنوبية� ,لواليات �ملتحدة �الأمريكية.
�خلرب�ت �لعملية :تقلد �لعديد من �ملهام و�ملنا�شب �لهامة خال �لفرتة
من 2006-1971م.
ع�شو يف �لديو�ن �مللكي �ملاليزي �شياجنور.
ع�شو جمل�س �إد�رة �ملعهد �ملاليزي للنز�هة.

مكتبوأوائــــــل
رواد
المراجع العام الماليزي

من قيــــادات الجهــاز
االستاذ /محمد عبده علي احمد
االسم :محمد عبده علي أحمد.
محل وتاريخ الميالد :كرتير-عدن1938/9/16 -م .

المؤهل الدراسي-:

�مل�شتوى �لثانوي -عدن.در��شة �ملحا�شبة باملر��شات عن طريق جمعية �ملحا�شبن �لتجارين مدينةبر�شنول -بريطانيا.

المهام التي شغلها-:

�للجنة �القت�ش � ��ادية (�الأم � � � ��م �ملتحدة) (حول �مل�شروع �الإقليمي للمالية �لعامة
و�الإد�رة)يف بريوت من � 1/8إىل 1974/2/28م.
•�مل�شاركة يف �ملوؤمتر�ت و�لندو�ت �لدولية حول �لوقاية �حلكومية �لتي نظمتها �الأمم
�ملتحدة بامل�شاركة مع �ملنظمة �لدولية لاأجهزة �لعليا للرقابة (فينا) �لنم�شا خال
�لفرتة من � 9/14إىل 1980/9/25م.
•�مل�شاركة يف برنامج �لتطوير (�أنتو�شاي) يف �لندوة حول ��شتخد�م �أجهزة �لكمبيوتر
يف عمليات �لفح�س (بانكوك) تايلند �شبتمرب 1992م.

•موظف يف �إد�رة فح�س �حل�شابات(عدن) يف عهد �إد�رة �ال�شتعمار �لربيطاين .
•�لتدرج يف �ل�شلم �لوظيفي من درج��ة كاتب -كاتب �أول  -م�شاعد مر�جع حتى
�لو�شول �إىل درجة (مفت�س ح�شابات �أول) يف �أبريل 1970م.
•رئ� � �ي� � ���� ��س �أول ب�� �ع�� �ث� ��ة دب� � �ل � ��وم � ��ا�� � �ش� � �ي � ��ة (ق� � � ��ائ� � � ��م ب � � �اأع � � �م� � ��ال) شارك في العديد من المؤتمرات ممثال للجهاز منها:
ج � �م � �ه� ��وري� ��ة �ل � �ي � �م� ��ن �ل� ��دمي � �ق� ��ر�ط � �ي� ��ة �ل� ��� �ش� �ع� �ب� �ي ��ة (�� � �ش � ��اب� � �ق� � � ًا) يف
•�مل�شاركة يف �ملوؤمتر �لعربي �الأول للرقابة �ملالية للمنظمة �لعربية للعلوم �الإد�رية
(د�ر �ل�شام) جمهورية تنز�نيا يف �شبتمرب � 1970إىل نوفمرب 1972م.
(جامعة �لدول �لعربية) �الإ�شكندرية -فرب�ير 1977م.
•مدير عام الإد�رة مر�جعة �حل�شابات للدو�ئر �حلكومية و�ل�شعبة �حلكومية يف �أبريل
ً
1972م يف �جلهاز �ملركزي ملر�جعة �حل�شابات.
•رئا�شة وفد �جلهاز �ملركزي للرقابة و�ملحا�شبات يف جنوب �ليمن �شابقا يف �ملوؤمتر
•ن��ائ��ب رئ�ي����س �جل �ه��از �مل��رك��زي ل�ل��رق��اب��ة و�مل�ح��ا��ش�ب��ة (درج� ��ة ن��ائ��ب وزي� ��ر) يف
�الأول ملجموعة �لعمل �لعربية لاأجهزة �لعليا للرقابة و�ملحا�شبة� -أبريل 1975
1982/4/1م.
�لقاهرة (بجمهورية م�شر �لعربية).
•�إ�شافة �إىل �ملهام �لتي حتددها �لوظيفة ق��ام باإن�شاء ف��روع للجهاز يف عموم
�ملحافظات �جلنوبية �آنذ�ك و�الإ�شر�ف عليها.
•رئا�شة وفد �جلهاز �ملركزي للرقابة و�ملحا�شبات يف �جتماع �ملوؤمتر �لثاين ملجموعة
•مدير فرع �جلهاز �ملركزي للرقابة و�ملحا�شبة حمافظة عدن (قر�ر جمل�س �لرئا�شة
�لعمل �لعربية لاأجهزة �لعليا للرقابة و�ملحا�شبة (�لريا�س) �ململكة �لعربية
()9لعام1990م (درجة نائب وزير).
�ل�شعودية �أبريل 1980م.
•ح�شور �ملوؤمتر �خلام�س ملجموعة �لعمل �لعربية لاأجهزة �لعليا للرقابة و�ملحا�شبة
حاصل على أكثر من شهادة تدريب مهنية منها:
•�حل�ش� � ��ول على �شه� � ��ادة تدريب للم�ش � ��اركة يف �ل � � � ��دورة �لتي نظمت� ��ها
(�خلرطوم) جمهورية �ل�شود�ن (/19-14يناير .)1989
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أظــــــــــــــــواء

اإلدارة العامة لتقنية المعلومات

تمارس االدارة العامة لتقنية المعلوماتمهامها باعتبارها إدارة عامة مساعدة للقطاعات الرقابية
وتتبع رئيس الجهاز ،وهي معنية باتمتة أعمال الجهاز وتقديم الدعم الفني للقطاعات الرقابية عن
طريق المشاركة في اعمال مراجعة تقنية المعلومات في الجهات المشمولة برقابة الجهاز.
اإعداد /عبد اجلبار امل�سرقي

�ملدير �لعام
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مت��ار���س �الد�رة �ل �ع��ام��ة لتقنية �مل�ع�ل��وم��ات
بحكم تخ�ش�شها وطبيعة م�شوؤلياتها �لفنية
و�ل�شاحيات �ملمنوحة لها يف قر�ر �الن�شاء ,عمل
فني تنفيذي و��شر�يف ومتابعة م�شتمرة لتقنية
�ملعلومات ومبا ي�شهم ويعزز دور �جلهاز �لرقابي .
وتعود ن�شاأت �الد�رة �ىل �شنة 1997م حن
ظ�ه��رت �حل��اج��ة �إىل �إد�رة ت�ت��وىل م�شئولية
ت�شيري و�أمتتة �أعمال �جلهاز  ,حيث مت �إن�شاء
�الد�رة يف نطاق �الد�رة �لعامة لل�شكرتارية
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و�شميت (�إد�رة �حلا�شوب و�ملعلومات).
و��شتمرت �الد�رة يف ممار�شة مهامها حتى �شدور
ق��ر�ر رئي�س �جلهاز رق��م ( )9ل�شنة 2004م
ب�شان �إن�شاء �الد�رة �لعامة للحا�شوب و�ملعلومات,
ومع تطور �ملهام و�لتو�شع يف م�شاركة �الد�رة يف
مهام مر�جعة تقنية �ملعلومات مت �إع��ادة ت�شكيل
�الد�رة �شمن قر�ر رئي�س �جلهاز رقم ( )2ل�شنة
2006م و�لذي مبوجبة مت �إعادة ت�شمية �الد�رة
حتت م�شمى ( �الد�رة �لعامة لتقنية �ملعلومات ) .

•�ملدير �لعام .
•نائب مدير عام لل�شبكات.
•نائب مدير عام للدعم �لفني للقطاعات .
خم�س �إد�ر�ت فرعية هي:
•�إد�رة تطوير �لنظم
•�د�رة �ل�شبكات و�لدعم �لفني .
•�إد�رة �لدعم �لفني للقطاعات �لرقابية .
•�إد�رة قاعدة �لبيانات .
•�إد�رة �النرتنت .
ويتبع �الد�رة عدد من �الق�شام  ,ويعمل يف �الإد�رة
حاليا ( )19موظف ًا تتوزع �خت�شا�شاتهم على
�لنحو �لتايل:
•عدد ( )6مهند�شن �شبكات و�شيانة
•عدد (  )11مربجمن وم�شاعدين.
•عدد ( )1مر�جع تقنية معلومات
•عدد (� )1شكرتري

أهداف اإلدارة

مبوجب ق��ر�ر �الن���ش��اء ف �اإن �الد�رة تهدف �ىل
�لتايل -:
•�ال�� �ش� �ه ��ام يف حت �ق �ي��ق �ه� � ��د�ف �جل �ه��از
وتنفيذ �شيا�شاته وبر�جمه يف جمال تقنية
�ملعلومات.
•م �ت��اب �ع��ة وم��و�ك �ب��ة �ل� �ت� �ط ��ور�ت يف جم��ال
�حلا�شوب و�ملعلومات ومب��ا يعزز م��ن دور
�جلهاز �لرقابي .
•�ال�شهام يف تنمية معارف ومهار�ت وقدر�ت
�أع�شاء �جلهاز يف جمال تقنية �ملعلومات .

مهام واختصاصات االدارة

•�إعد�د وت�شميم وتطوير �أنظمة �ملعلومات,
ومب��ا يتائم م��ع وظ��ائ��ف و�أع �م��ال �جلهاز
�ملختلفة ,وعلى �شوء �لبيانات و�ملعطيات

و�الحتياجات �لتي تتطلبها �الد�ر�ت �ملختلفة
يف �لقطاعات .
•�ال�شهام يف �إع��د�د �ل�شو�بط و�الج��ر�ء�ت
�لو�جب �تباعها لتطوير و��شتخد�م �أنظمة
�ملعلومات يف خمتلف �لقطاعات.
•�إت �خ��اذ �الج� ��ر�ء�ت �لكفيلة بتامن نظم
وق ��و�ع ��د �ل �ب �ي��ان��ات وم �ل �ف��ات �مل�ع�ل��وم��ات
�ال�شا�شية ,و�ملحافظة على �شبكة �ملعلومات
من �أي �خرت�قات ,و�ال�شر�ر �لتي ت�شببها
�ل��ف��ريو���ش��ات� ,ىل ج��ان��ب �ال���ش��ه��ام يف
�ملحافظة على خمتلف �لتجهيز�ت وح�شن
��شتخد�مها ويف �ملقام �الول �ل�شريفر�ت
التطلعات المستقبلية
�خلا�شة بال�شبكة .
•تقدمي �مل�شاعدة �لفنية ملختلف �الد�ر�ت تتطلع �الد�رة �ىل �النطاق نحو تطوير �خلدمات
�ل��رق��اب�ي��ة ب��ال�ق�ط��اع��ات يف �حل���االت �لتي �لتي تقدمها يف �إطار �ملهام �ملناطه بها ومنها:
ت�شتدعي ذلك ,و بنا ًء على طلبات �لقطاع
•�إ�شتكمال تفعيل �النظمة �ملنجزة يف وقت �شابق
�مل�خ�ت����س ت �ت��وىل �الد�رة ت �ق��دمي �ل��دع��م
م��ع �الد�ر�ت �ملعنية بتلك �ل�ن�ظ��م وم��ن ثم
و�لنزول �مليد�ين مع فرق �ملر�جعة لتنفيذ
تكوين نظام جامع جلميع �لنظم ي�شمى بنك
�ملهام �ملتعلقة بتقنية �ملعلومات يف جو�نب
�ملعلومات  ,يقدم �مل�شاعدة يف �تخاذ �لقر�ر يف
(�النظمة – �الجهزة – �شبكات �ملعلومات).
خمتلف �مل�شتويات �لقيادية طبقا لل�شاحيات
و�ملهام �ملناطة بكل م�شتوى �د�ري .
•م�ت��اب�ع��ة تنفيذ �مل��رح �ل��ة �ل�ث��ان�ي��ة م��ن �شبكة
أهم إنجازات االدارة
�مل� �ع� �ل ��وم ��ات ,و�مل �خ �� �ش �� �ش��ة ل �ل �ت �ج �ه �ي��ز�ت
نفذت �الد�رة �لعديد من �ملهام �ملناطة بها وب�شكل
��شا�شي يف جمال �أمتتة �أعمال �جلهاز  ,حيث مت
و�لربجميات �لازمة لتتمكن �الد�رة من تنفيذ
تطوير �لعديد �لنظم �الآلية �أهمها:
�إ�شرت�تيجية تقنية �ملعلومات يف �جلهاز .
•نظام �ملرتبات و�الأجور �ال�شافية .
•رب ��ط رئ��ا� �ش��ة �جل��ه��از ب��ال �ف��روع ب�شبكة
•نظام �شئون �ملوظفن و�الن�شباط �لوظيفي .
�ملعلومات .
•نظام متابعة �خلطة .
•تطوير وتو�شعة خطوط �شبكة �النرتنت �ىل
•نظام توثيق خمرجات �جلهاز.
جانب ت�شميم �النرت�نت �لد�خلي .
•نظام �لتدريب و�الحتياجات �لتدريبية
•�إع��ادة تطوير وت�شميم �ملوقع �اللكرتوين
•منظومة �ل�شئون �لقانونية :
للجهاز .
•نظام متابعة ق�شايا �ملال �لعام.
•تكوين ق��اع��دة بيانات خا�شة با�شتخد�م
•نظام �لتحقيقات .
تقنية �ملعلومات يف �جلهات �مل�شمولة برقابة
•نظام �الفتاء .
�جلهاز حتتوي تلك �لقاعدة على بيانات
•نظام �ل�شادر و�لو�رد �لد�خلي و�خلارجي.
�مللف �لد�ئم و�مللف �ملتحرك  ,وغريها من
•نظام ��شرت�تيجية �الجور .
�لبيانات �ملتعلقة بكل جهة من تلك �جلهات .
•نظام �ملخازن و�لعهد .
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والدارة العامة لتقنية املعلومات من الدارات
التي تتب�����ع رئي�������س اجله�������از ويتكون هيكلها
التنظيمي من:

•كما نفذت �الد�رة �لعديد من �ملهام �ملتعلقة
بتقنية �ملعلومات ومب�شاركة جلنة تقنية
�ملعلومات باجلهاز منها ��شرت�تيجة تقنية
�ملعلومات يف �جل�ه��از و�ل��در���ش��ة �خلا�شة
بالربط �ل�شبكي مع �لفروع حيث مت تنفيذ
�ملرحلة �الوىل من �مل��ر�ح��ل �لتي حددتها
�لدر��شة ويجري حالي ًا �لعمل يف �ملرحلة
�لثانية حيث مت ��شتكمال كر��شة �ملناق�شة
ومت �لرفع بها للقطاع �ملخت�س ال�شتكمال
�الجر�ء�ت .
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ي�شري �ل�ك��ات��ب يف �مل�ق��دم��ة �إىل �أن متا�شي ًا مع
�لتطور�ت �لدولية �ملعا�شرة ,و�إرت �ق��اء ً� مبهنة
�ملحا�شبة و�مل��ر�ج�ع��ة وتدعيم ًا ل�شوق �الأور�ق
�مل��ال �ي��ة وت �ط��وي��ر ً� الأد�ء ق �ط��اع��ات �ال��ش�ت�ث�م��ار
وتدعيم ًا لل�شفافية و�الإف�شاح ,مع متطلبات �لدقة
و�ملو�شوعية يف �لبيانات �لتي حتتويها �لتقارير
�ملالية و�شرورة �لتاأكد من �الإج��ر�ء�ت �ملتبعة يف
�إعد�د وعر�س هذه �لتقارير من خال �الأ�شاليب
�ملختلفة ملر�جعة وفح�س �حل�شابات ,كان ال بد
من �إ�شد�ر جمموعة من معايري �ملر�جعة وتدقيق
�حل�شابات �لتي يتعن �أن يتلزم بها كافة �ملتعاملن
يف هذ� �حلقل.وقد مت يف م�شر �عتماد معايري
�ملر�جعة �لد�خلية و�لق�شد من �العتماد على
معايري �ملر�جعة �مل�شرية و�لدولية ,هو �إر�شاء
قو�عد حمددة لكيفية تناول معاجلات �لتطبيقات
�ملحا�شبية وم��ا يرتبط بها من �أع�م��ال مر�جعة
وتدقيق �حل�شابات ,وهي قو�عد تر�شد على �أف�شل
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�لبد�ئل �ملتاحة �لتي يت�شمنها كل معيار وحتدد
نطاق �لقاعدة يف �شوء م�شمونها ,وه��ي لذلك
قو�عد مرنة قابلة للتطويع مبا يو�كب متغري�ت
�أ�شو�ق �ملال و�القت�شاد ,كما �أنها ت�شمح بالتطوير
وفق مقت�شيات �حلال.
كما ي�شري �لكاتب �إىل �أن �الجت��اه��ات �حلديثة
للمهنة يف ظ��ل م�ع��اي��ري �مل�ح��ا��ش�ب��ة و�مل��ر�ج �ع��ة
�لدولية ال توجه فقط �إىل �ملحا�شبن و�ملر�جعن
بل �أنها ت�شاغ �أي�ش ًا على نحو يفيد كافة طو�ئف
�ملتعاملن مع مهنة �ملحا�شبة و�ملر�جعة ومن�شاآت
�الأع��م��ال ب�ك��اف��ة �أن��و�ع �ه��ا ,وك ��ذ� �مل�شتثمرين
و�جلهات �الأخرى �مل�شتفيدة من خمرجات �لنظم
�ملحا�شبية و�لرقابية ,مبا يحقق �الطمئنان على
�شامة و�شحة وعد�لة �لقو�ئم و�لتقارير �ملالية.
كما �أكد �لكاتب على تركيزه يف �ملو�شوعات �لتي
�شمل عليها �لكتاب على ما �عتمد عليه �لباحثن
ومن �ملوؤلفن و�لكتاب �ل�شابقن فاإذ� كان هناك
�إ�شافة فقد جاءت من خال �لتحليل و�لت�شخي�س
و�لرتكيز على �لبيئة �مل�شرية يف جمال �ملر�جعة

تطرق الف�سل الثالث� :إىل �ملر�جعة �الرجتالية
حيث تناول �لعديد من �لكتاب هذ� �ملفهوم من
خال عدة معاين منها (�ملر�جعة �الرجتالية �أو
�الإ�شهار الإجر�ء�ت عملية �ملر�جعة �شلوك �خللل
�لوظيفي للمر�جع� ,شغوط م��و�زن��ة �ل��وق��ت� ,أو
تغيري برنامج �ملر�جعة عدة م��ر�ت �أثناء عملية
�ملر�جعة).
ويف هذ� �لف�شل تناول �ملوؤلف تاأثري �شغط مو�زنة
�ل��وق��ت على ح��دوث �شلوكيات �خللل �لوظيفي
للمر�جع وذلك يف �شوء منوذج �ل�شغط �لوظيفي
ويتناول �لكاتب يف هذ� �لف�شل ما يلي:
•�ملر�جعة �الإرجتالية (�ملفهوم و�لدو�فع).
•�شو�بط �ملر�جعة �الرجتالية.
•�ملر�جعة �الإرجتالية وخماطر �لتقا�شي.

وتناول الف�ســـــــل ال�ســـــاد�ض :مر�جعة �خلطط
طويل �الأج � � � � � � � � ��ل.
حيث يعتمد �أ�شلوب مر�جعة �خلطط طويل �الأجل
على حتقيق جمموعة من �الأهد�ف �أهمها تقييم
وتر�شيد ��شرت�تيجة �لعمل فيما يخ�س �شحتها
وو�قعيتها و�ختيارها يف مقابل �أه��د�ف �ملنظمة
و�ملو�رد �ملتاحة و�إطار �الإ�شرت�تيجية �لعامة.
ويتناول �ملوؤلف يف هذ� �لف�شل ما يلي:
•م��ر�ج�ع��ة �خل�ط��ط ط��وي��ل �الأج ��ل (�ملفهوم
و�ل�شمات).
•بر�مج مر�جعة �خلطط طويلة �الأجل.
•�مل�ن�ظ��وم��ة �ملتكاملة مل��ر�ج�ع��ة �خلطط
طويل �الأجل.
وي��رى �مل �وؤل��ف �أن �الن�ت�ه��اء م��ن عملية مر�جعة
�خل �ط��ط ط��وي�ل��ة �الأج���ل �ل�شاملة � �ش��وف ت�شل
ب��امل��ر�ج��ع �إىل م��رح�ل��ة ت��وث�ي��ق �ل�ت��و��ش�ي��ات �لتي
ي�شدرها ب�شاأن �إج��ر�ء مر�جعة �الإ�شرت�تيجية
و�لتي �شتعتمد على م�شادر معلومات متعددة
�جل��و�ن��ب وذ�ت روؤي��ة �شاملة ملحتوى �إيجابيات
�لقر�ر �ال�شرت�تيجي للمنظمة.

اما الف�سل الرابع :فقد تطرق ملر�جعة �الأن�شطة
خارج �مليز�نية و�لتي يق�شد بها جمموعة �الأن�شطة
�القت�شادية �لتي ال تظهر بامليز�نية و�لتي تقوم
بها �ملن�شاآت فع ًا �أو �لتي �رتبطت على �لقيام بها
م�شتقب ًا (�شو� ًء كانت م�شروعه �أو غري م�شروعه)
و�لتي لها �نعكا�شات �أو م�شقة وتوؤثر �شلب ًا �أو �إيجاب ًا
على �مل�شروع وعلى قدر�ته �ال�شتثمارية.
وتناول �ملوؤلف يف هذ� �لف�شل ما يلي-:
•مفهوم �الأن�شطة خارج �مليز�نية.
•�شعوبات مر�جعة �الأن�شطة خارج �مليز�نية .اأمـــا الــفــ�ــســل الــ�ــســابــع :ف �ق��د ت��ن��اول م��ر�ج�ع��ة
•معايري �ملر�جعة �ملرتبطة باالأن�شطة خارج �ال�شتثمار�ت �لعقارية.
على �لرغم من �الأهمية �القت�شادية لا�شتثمار�ت
�مليز�نية.
•خطو�ت مر�جعة �الأن�شطة خارج �مليز�نية� .لعقارية وتعدد م�شكاتها �ملحا�شبية� ,إال �أنه مل
ي�شدر حتى �الآن معيار مر�جعة دويل �أو م�شري
اأمــا الف�سل اخلام�ض :فقد تطرق �ىل مو�شوع م�شتقل مل��ر�ج�ع��ة ت�ل��ك �ال� �ش �ت �ث �م��ار�ت ,وتتمثل
�ملر�جعة �لبيئية يف حماولة لتطوير مهنة �ملر�جعة م�شكات مر�جعة �ال�شتثمار�ت �لعقارية ب�شفة
��شتجابة لتز�يد �الهتمام باملحافظة على �لبيئة �أ�شا�شية يف �مل�شكات �لتالية:
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يف جم��ال �مل��ر�ج�ع��ة و�إب� ��د�ء بع�س �الق��رت�ح��ات
و�إ�شافة بع�س �ملفاهيم من و�قع �خلربة �لعلمية
و�لعملية.
وي��رى �مل �وؤل��ف �أن �الجت��اه��ات ت�ت��ز�ي��د يف مهنة
�ملر�جعة �خلارجية نحو �الأخ��ذ مب�شتويات �أعلى
يف �لتخ�ش�س �ل�شناعي ,وذل��ك الرت�ف��اع حدة
�ملناف�شة و�ملتغري�ت �لعاملية على �لنطاق �لدويل
مع تنوع �لقو�عد �ملحا�شبية �خلا�شة بكل ن�شاط
�شناعي على حدة باالإ�شافة �إىل �أن �لكاتب يرى
�أنه لدى موؤ�ش�شات �ملر�جعة حمفز�ت قوية لتقدمي
خ��دم��ات مر�جعة متخ�ش�شة تلبي �حتياجات
�ل�ع�م��ل ب �ط��رق و�أ� �ش��ال �ي��ب ال مي�ك��ن �أن ت�وؤدي�ه��ا
موؤ�ش�شات �ملر�جعة �ملناف�شة ب�شهولة.
ويت�شمن ه��ذ� �لكتاب على ثاثة ع�شر ف�ش ًا
حيث تناول يف الف�سل االأول �ملر�جعة �ملتخ�ش�شة
وذلك من خال �لنقاط �لتالية:
•�لتجارب �ملختلفة للدول لتطبيق �إ�شرت�تيجية
�ملر�جعة �ملتخ�ش�شة.
•طبيعة �ملر�جعة �ملتخ�ش�شة.
•�ملر�جعة �ملتخ�ش�شة ودورها يف رفع كفاءة
عملية �ملر�جعة.
اأمــا الف�سل الــثــاين فقد :ت�ط��رق �إىل مر�جعة
�الأعمال غري �مل�شروعة ,حيث ب��د�أت دول �لعامل
تتنبه لظاهرة غ�شيل �الأم��و�ل وتاأثريها �ل�شلبي
على �ل �ب��اد م�ن� ُذ �أو�خ���ر �لثمانينات ل��ذ� فقد
مت �ت �خ��اذ �إج� ��ر�ء�ت ملمو�شة ملكافحة غ�شيل
�الأم� � � ��و�ل ...وذل� ��ك م��ن خ ��ال م �ع��اه��دة فينا
1988م و�لتي مبوجبها تعاهدت �شبعون دولة
بالعمل على �لتعاون يف مكافحة �جلر�ئم �لناجتة
عن غ�شل �الأمو�ل.
و يرى �ملوؤلف �أن مكافحة هذه �جلرمية مل تكن
ب�ع�ي��ده ع��ن �ه�ت�م��ام��ات �مل��ر�ج �ع��ن و�ملنظمات
�ملحا�شبية و�مل�ه�ن�ي��ة وت��ز�ي��د �ه�ت�م��ام �مل��ر�ج��ع
�خلارجي ملو�شوعات غ�شيل �الأمو�ل نظر ً� للحاجة
�إىل حما�شبة متخ�ش�شة مب�ظ��اه��ره��ا �ملالية
ومعايري حتكم �لتعامل يف هذه �ملو�شوعات.
كما يوؤكد �لكاتب �أنه للح�شول على �شورة حقيقية
وروؤية كاملة عن مكافحة عمليات غ�شيل �الأمو�ل يف
�لقطاع �مل�شريف فاإنه يتحتم على مهنة �ملحا�شبة

و�مل��ر�ج �ع��ة تطوير نف�شها لكي تفي باملتطلبات
�جلديدة من فح�س وتقييم ملدى �لتز�م �لقطاع
�مل�شريف بالقو�عد و�لت�شريعات يف ه��ذ� �ملجال
ويتناول �لكاتب يف هذ� �لف�شل �ملو�شوعات �لتالية:
•طبيعة عمليات غ�شيل �الأمو�ل .
•م�شكات مر�جعة جر�ئم غ�شيل �الأمو�ل.
•�إطار مر�جعة جر�ئم غ�شيل �الأمو�ل.

وحمايتها من خمتلف �الأ�شر�ر �لتي قد تلحق بها
نتيجة �أن�شطة �لوحد�ت �القت�شادية ,مما يتطلب
م�شاهمة �ملر�جعن يف �إد�رة �ملخاطر �لبيئية �لتي
قد تتعر�س لها �لوحد�ت �القت�شادية.
وقد تناول �ملوؤلف يف هذ� �لف�شل ما يلي-:
•مر�جعة �لبعد �لبيئي بن �ملفهوم و�الأهمية.
•م�ع��اي��ري م��ر�ج �ع��ة �ل�ب�ع��د �ل�ب�ي�ئ��ي ل�ل��وح��دة
�القت�شادية.
•ب��رن��ام��ج م��ر�ج�ع��ة �ل�ب�ع��د �لبيئي للوحدة
�القت�شادية.
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•م�شكلة �لتقرير عن مر�جعة �ال�شتثمار�ت �ملر�جع �لد�خلي كوجود �شيا�شة و��شحة لتعيينه.
�لعقارية.
وتناول �ملوؤلف يف هذ� �لف�شل ما يلي:
•م�شكلة تقييم هيكل �ل��رق��اب��ة �لد�خلية
•تقييم ملعيار �ملر�جعة �لدويل رقم(.)10
لا�شتثمار�ت �لعقارية.
•�ل �ت �ع��اق��د �خل ��ارج ��ي ل �ل �ق �ي��ام ب��امل��ر�ج �ع��ة
•م�شكلة �إج� ��ر�ء�ت مر�جعة �ال�شتثمار�ت
�لد�خلية.
�لعقارية.
•�مل� �ع ��اي ��ري �ل� �ت ��ي ت �ن �ظ��م ع �م��ل �مل��ر�ج �ع��ة
وتناول �ملوؤلف يف هذ� �لف�شل ما يلي:
�العتمادية.
•مفهوم �ال�شتثمار�ت �لعقارية يف ظل �ملعايري
اأما الف�سل العا�سر :فقد تناول �ملر�جعة �لفورية.
�لدولية و�مل�شرية.
•تقييم نظام �لرقابة �لد�خلية لا�شتثمار�ت تزيد �ملر�جعة �مل�شتمرة من جودة �ملر�جعة �ملالية
وت�شمح للمر�جعن بالرتكيز �أكر على فهم طبيعة
�لعقارية.
عمل و�شناعة وهيكل �لرقابة �لد�خلية للعميل,
•بر�مج مر�جعة �ال�شتثمار�ت �لعقارية.
فتقييم �لرقابة �لد�خلية ي�شاعد �ملر�جعن على
الف�سل الثامن :تطرق �إىل مر�جعة �لنظري.
تقييم �خلطر و�شياغة �الآر�ء على م�شتوى �لثقة .
بالرغم من م�شئولية �ملر�جع وما ينبغي �أن يو�كبها وتناول �ملوؤلف يف هذ� �لف�شل ما يلي:
من �أد�ء مهام للمر�جعة بجودة عالية� ,إال �أن هناك
•�مل��ر�ج �ع��ة �ل �ف��وري��ة (�مل �ف �ه��وم و� �ش��روط
بع�س �ملر�جعن قد ال ي�شتطيعون �إجناز عمليات
�لتطبيق).
�مل��ر�ج�ع��ة ب��اجل��ودة �ملنا�شبة ,وذل��ك لعديد من
•دور �ملر�جع �لد�خلي و�خلارجي يف �ملر�جعة
�الأ�شباب منها �ختاف خلفية �ملعلومات و�خلربة
�لفورية.
لدى �ملر�جع ,ولتعدد مهام �ملر�جعة ب�شبب �لتطور
�لهائل و�مل�شتمر يف نظم �ملعلومات و�الت�شاالت �أو الف�سل احلــــادي عــ�ــســر :ت �ط��رق �إىل خم��اط��ر
�لديناميكية للحياة �القت�شادية ,باالإ�شافة �إىل �ملر�جعة.
�الختاف يف تطبيق معايري �ملر�جعة وما يتعلق بها با�شتقر�ء �أه��م �الإر� �ش��اد�ت �ملهنية و�لدر��شات
�لعلمية �ملتعلقة مبخاطر �ملر�جعة ومكوناتها
من �إجر�ء�ت .
يت�شح للموؤلف �أنها جميع ًا قد �تفقت على �أن
وتناول �ملوؤلف يف هذ� �لف�شل ما يلي:
خماطر �ملر�جعة تتكون من ثاث مكونات رئي�شية
•دو�فع تطبيق مر�جعة �لنظري.
هي �ملخاطر �حلتمية ,خماطر �لرقابة وخماطر
•متطلبات بر�مج مر�جعة �لنظري.
ع��دم �الك�ت���ش��اف (�مل �خ��اط��ر �ملتعلقة بفاعلية
•تقييم برنامج مر�جعة �لنظري.
�إجر�ء�ت �ملر�جعة)
ومناذج من تقرير مر�جعة �لنظري
مما �شبق يعر�س �ملوؤلف يف هذ� �لف�شل ما يلي:
ويف الف�سل التا�سع :مت تناول �ملر�جعة �العتمادية.
•�الأبعاد �ملتعددة ملخاطر �ملر�جعة.
نظر ً� ملخاوف �الإد�رة من �إن�شاء بع�س ت�شرفاتها
•تاأثري �الأبعاد �ملتعددة ملخاطر �ملر�جعة على
�ملنحازة �أو �مل�شبوهه تفر�س جمموعة من �لقيود
حتديد �أتعاب �ملر�جعة �خلارجية .
على حرية �ت�شال �مل��ر�ج��ع �لد�خلي باملر�جع
•مقايي�س خماطر �ملر�جعة.
�خلارجي ,هذ� باالإ�شافة �إىل فر�س قيود على
�مل��ر�ج��ع �ل��د�خ�ل��ي يف �ختيار نوعية �ملعلومات تناول الف�سل الثاين ع�سر :مر�ج� � � � ��عة نظ � � ��م
و�لك�شوف و�لتقارير �لتي تقدم للمر�جع �خلارجي �إد�رة �جلودة.
لتحقيق فعالية معيار �ملر�جعة �لدويل رقم( )10لقد تاأ�ش�شت �ملنظمة �لدولية للتوحيد �لقيا�شي
ميكن �أن ي�شرت�شد �مل��ر�ج��ع �خل��ارج��ي ببع�س و�ملعايرة وهي منظمة ت�شتهدف رفع �مل�شتويات
�ملعايري �لتي ت�شاعده للحكم على مو�شوعية عمل �لقيا�شية مع و�شع �ملعايري و�الأ�ش�س و�الختبار�ت
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و�ل�شهاد�ت �ملتعلقة باجلودة كما �أ�شدرت �ملنظمة
�شل�شلة �ملو��شفات �لقيا�شية.
وقد تناول �ملوؤلف يف هذ� �لف�شل ما يلي:
•�مل�شطلحات �ملتعلقة مبر�جعة نظم �إد�رة
�جلودة.
•مبادئ �إد�رة �جلودة.
•�مل�ت�ط�ل�ب��ات �ل �ع��ام��ة مل��ر�ج �ع��ة ن�ظ��م �إد�رة
�جلودة.
•�الإطار �لعام ملر�جعة نظم �إد�رة �جلودة.
اأما الف�سل الثالث ع�سر :و�الأخ��ري فقد خ�ش�س
ملعايري �ملر�جعة (�لدولية� ,مل�شرية)
حيث تناول ه��ذ� �لف�شل عر�س وحتليل لبع�س
�ملعايري و�الإر�شاد�ت �لدولية للمر�جعة �ل�شادرة
ع��ن وز�رة �الق�ت���ش��اد و�ل �ت �ج��ارة �خل��ارج�ي��ة يف
�شبتمرب عام 2000م و�لهدف من هذ� �لعر�س
و�ملقارنة هو �الجتاهات �لدولية لعوملة �ملوؤ�ش�شات
و�أ�شو�ق ر�أ�س �ملال حيث يوجد �إجتاه متز�يد نحو
توحيد معايري �ملر�جعة على �مل�شتوى �لدويل.
وقد تناول املوؤلف يف هذا الف�شل ما يلي:

•�إلقاء �ل�شوء على معايري �ملر�جعة �لدولية
ذ�ت �ل�شلة باالجتاهات �حلديثة.
•معايري �مل��ر�ج�ع��ة �مل�شرية �ل �� �ش��ادرة يف
�شبتمرب 2000م.
حيث تتناول �ملعايري مبزيد من �ل�شرح و�لتف�شيل.
و�جلدير باالإ�شارة على �أن ما مييز هذ� �لكتاب هو
عر�شه للمادة �لعملية يف ي�شر و�شهولة مع �حلر�س
على توثيق �مل�شادر �لعلمية �لتي مت �لرجوع �إليها
�شو� ًء كانت باللغة �لعربية �أو �الإجنليزية.
تتوفر ن�شخ من ه��ذ� �لكتاب ل��دى �إد�رة �ملكتبة
باجلهاز ملن يرغب يف �حل�شول على �ملزيد من
�ملعلومات .
�أملي �أن �أكون قد وفقت يف عر�س هذ� �لكتاب.
و�هلل ويل �لتوفيق.

عنوان املرجع

�ملعايري �لدولية الإعد�د �لتقارير �ملالية (مرتجم) �جلزء �الأول و�لثاين

المكتبة
جديد
الحديثة للمراجعة في ظل عولمة المعايير
االتجاهات

جديد املكتبة للفرتة من2013/ 12/ 31 - 7/ 1م

اإعداد /اأفراح حم�سن دودة
مديرة اإدارة البحوث

ا�سم املوؤلف

�سنة الن�سر

ج�م�ع�ي��ة �مل �ج �م��ع �ل �ع��رب��ي للمحا�شبن
�لقانونين�/الأردن

2012م

�إ�شد�ر�ت �ملعايري �لدولية لرقابة �جلودة و�لتدقيق و�ملر�جعة وعمليات �لتاأكيد �الأخرى ج�م�ع�ي��ة �مل �ج �م��ع �ل �ع��رب��ي للمحا�شبن
�لقانونين�/الأردن
و�خلدمات ذ�ت �لعاقة �جلزء �الأول و�لثاين
ج�م�ع�ي��ة �مل �ج �م��ع �ل �ع��رب��ي للمحا�شبن
�إ�شد�ر�ت معايري �ملحا�شبة �لدولية يف �لقطاع �حلكومي
�لقانونين�/الأردن
ج�م�ع�ي��ة �مل �ج �م��ع �ل �ع��رب��ي للمحا�شبن
دليل قو�عد �ل�شلوك �الأخاقي للمحا�شبن �ملهنين
�لقانونين�/الأردن
دليل ��شتخد�م معايري �لتدقيق �لدولية للتدقيق على �ملن�شاآت �ل�شغرية ومتو�شطة ج�م�ع�ي��ة �مل �ج �م��ع �ل �ع��رب��ي للمحا�شبن
�لقانونين�/الأردن
�حلجم �ملجلد �الأول و�لثاين
د�/إبر�هيم عبد �لقدو�س مف�شل�/ليمن

�ملحا�شبة �حلكومية
�لتقرير �الأول ح��ول �ملطابقة �خل��ا��ش��ة مب �ب��ادرة �ل�شفافية يف جم��ال �ل�شناعات
�ملجل�س �ليمني لل�شفافية�/ليمن
�الإ�شتخر�جية يف �ليمن لاأعو�م  2005و 2006و2007م
�ملجل�س �ليمني لل�شفافية�/ليمن
�لتقرير �لثاين حول �ملطابقة لاأعو�م  2008و 2009و2010م

2012م
2012م
2012م
2012م
2013م
2010م
2013م

دليل �جلودة �لكافية ( قيا�س �لتاأثري و�مل�شاءلة يف حاالت �لطو�رئ )

مركز معلومات ق��ر�ءة �ل�شرق �الأو�شط/
م�شر

2008

دليل مر�جعة ح�شابات �ل�شركات

ديو�ن �ملر�قبة�/ل�شعودية

2013
101
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يروى �أن غام ًا خرج من مكة �ملكرمة �إىل بغد�د طالب ًا للعلم,
وعمر ُه ال يزيد على �ثنتي ع�شرة �شنة ,وقبل �أن يُفارق مكة
�ملكرمة قال الأمه :يا �أماه �أو�شني.
فقالت :له �أم��ه :يا بني عاهدين على �أن��ك ال تكذب .وكان
مع �لغام �أربعمائة درهم ينفق منها يف غربته فركب د�بت ُه
متوجه ًا �إىل بغد�د.
�رج ع�شابة ل�شو�س فا�شتوقفوه ,وقالو� له:
ويف �لطريق َخ� َ
�أمعك مال يا غ��ام؟ فقال لهم :نعم معي �أربعمائة درهم.
فهزوؤو� منه وقالو� له� :ن�شرف فور ً� �أتهز�أ بنا يا غام؟ �أمثلك
يكون معه �أربعمائة درهم؟! فان�شرف وبينما هو يف �لطريق
�إذ خرج عليه رئي�س ع�شابة �لل�شو�س نف�ش ُه و��شتوقف ُه وقال
له �أمعك ما ٌل يا غام؟
فقال له �لغام :نعم ,فقال له :وكم معك؟ فقال له� :أربعمائة
درهم .فاأخذها رئي�س �لع�شابة وبعد ذلك �شاأل �لغام ملاذ�
علي و�أنت تعلم �أن �ملال �إىل
�شدقتني عندما �شاألتك ومل تكذب ّ
�شياع؟ فقال ل ُه �لغام� :شدقتك الأنني عاهدت �أمي على �أال
�أكذب على �أحد.
و�إذ� برئي�س �لع�شابة يخ�شع قلبه هلل رب �لعاملن ,وق��ال
للغام :عجبت لك يا غام تخاف �أن تخون عهد �أمك و�أنا ال
�أخاف عهد �هلل عز وجل ,يا غام خذ مالك و�ن�شرف �آمن ًا
و�أنا �أعاهد �هلل �أنني قد تبت �إليه على يديك توب ًة ال �أع�شيه
بعدها �أبد ً� .ويف �مل�شاء جاء �فر�د �لع�شابة ,وكل منهم يحمل
ما �شرقه لي�شلموه �إياها ,فوجدوه يبكي بكاء �لندم فقال لهم:
�إن �هلل ياأمركم �أن توؤدو� �الأمانات �إىل �أهلها.
فقالو� له :يا هذ� �إذ� كنت قد تبت ..فنحن �أوىل بالتوبة منك
�إىل �هلل  ..وتابو� جميع ًا.
مر �إبر�هيم بن �دهم على رجل ينطق وجهه بالهم و�حلزن
فقال له �إبر�هيم  :يا هذ� �إين �أ�شالك عن ثاثة فاجبني فقال
له �لرجل نعم.
فقال له �إبر�هيم � :أيجري يف هذ� �لكون �شي اليريده �هلل ؟
فقال ال  ..قال� :أينق�س من �أجلك حلظة كتبها �هلل لك يف
�حلياة؟..
قال ال ..قال� :أينق�س رزقك �شي قدره �هلل؟
قال ال..
قال �إبر�هيم فعام �لهم.
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قال أحد الحكماء إلبنه:ـ
يا بني ذقت �لطيبات فلم �أذق �أطيب من �لعافية
وذقت �ملر�ر�ت فلم �أجد �أمر من �حلاجة �إىل �لنا�س
ونقلت �حلديد فلم �أجد �أثقل من �لدّين
وتوح�شت يف �لربية و�جلبال فلم �أ ّر �أوح�س من قرين �ل�شوء
ور�أيت �الأغنياء فلم �أجد �أغنى من �لقنوع
و�أكلت �ل�شرب وذقت �الأذى فلم �أ ّر �شيئا �أق�شى من �لفقر
وعاد�ين �الأعد�ء فلم �أجد �أعدى من نف�شي �إذ� جهلت
ولب�شت �لثياب �لفاخرة فلم �ألب�س �شيئا �أجمل من �لتقوى...

أفقــــــي:

رأسي:
يتم يف نهاية �لعام للتحقق من �لوجود.
دولة عربية – �لنجم �ملركزي للمجموعة �ل�شم�شية.
يتكون عند بد�ية �أي م�شروع ��شتثماري (م) –
لبا�س موحد.
بحر – عهود مكتوبة (م) – يف �ملخازن.
عا�شمة حكم حمور�بي (م).
�لق�شد – �أعلى �لهرم – و�حد باالإجنليزية.
َو َز َن (م) – يف ج�شم �الن�شان.
مبعوث ر�شول �هلل (�س) �ىل �ليمن – ن�شف ليلي.
جتدها يف تعز – �شد ي�شار – �يام مبعرة.
يف �الن�شان وحمرم �إر�قته – مت�شابهة – مر�س
ي�شيب �لعيون.
تقال يف �لهاتف (م) – �شبكة �النرتنيت �� -شاعد.
عامل م�شلم عربي يلقب �بو �لكيمياء.
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توأم ولكن...
ك��ان ه�ن��اك ت��و�أم��ان �حدهما متفائل و�الآخ��ر
مت�شائم �ح�شر �الأبوين �أف�شل �لهد�يا و�أغاها
للمت�شائم يف حماولة الإ�شعاده ,بينما �ح�شر�
�شندوق ًا مليئ ًا بالعلف للطفل �الآخر ويف يوم عيد
ميادهما ,كان كل منهما يف غرفة منف�شلة كي
يفتحا �لهد�يا.
عندما �ختل�شا �بويهما �لنظر لرييا ردة فعل كل
طفل على ما تلقاه من هد�يا ..
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لعبة سودوكو اليابانية

يتم حلها باإكمال �ملربعات �لفارغة بو��شطة �الأرقام من (� )1إىل ()9
�شرط ��شتعمال كل رقم مرة و�حدة فقط يف كل خط �أفقي ويف كل خط
عمودي ويف كل مربع من �ملربعات �لت�شعة.
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اإلستـــــــراحة

 .1ف� �ك ��رة ب��ات �� �ش �ي �ل��و يف ت�ط��وي��ر .1
�ملحا�شبة.
 .2خ��ا��ش�ت��ي – م��ن ���ش�م��اء �هلل .2
.3
�حل�شنى (م).
 .3مرتفع – ح�شارة قدمية يف �مريكا
�جلنوبية – �حد �لو�لدين.
.4
 .4عملة – ثاثة �رباع ذيول.
 .5بقى و��شتمر – عا�شمة كمبوديا (م).5 .
 .6من �ال�شجار – وحدة قيا�س �لقوة.6 .
 .7حرف عطف – مهنة (م).7 .
 .8حر�مي  -وجهة نظر.
 .9للنفي (م) – ب�شاعة (م) – .8
.9
��شغال(م) .
 .10وج� ��ه ب��امل �� �ش��ري��ة – �ث�ب�ت��ت .10
�جلرمية عليه.
 .11موؤ�ش�س علم �جلرب (م).
 .12م� �ل ��ك مي� �ن ��ي ح� �م ��ريي ط ��رد .11
�الحبا�س من �ليمن.
.12
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جتميع /اإدارة التحرير

عال� :أنا ال �أحب
�شمعا �ملت�شائم ي�شتكي
ٍ
ب�شوت ٍ
ل��ون ه��ذ� �حل��ا��ش��وب و�أن ��ا على يقن �أن��ه �شوف
ينك�شر� .أن��ا ال �أح��ب ه��ذه �للعبة� ..أن��ا �أع��رف
�شخ�ش ًا لديه �شيارة لعبة �أكرب من هذه ..وم�شى
�الأب� ��و�ن على �أط ��ر�ف �أ��ش��اب��ع �ل�ق��دم و�ختل�شا
�لنظر ..ور�أيا �ملتفائل �ل�شغري وهو يلقي بالعلف
يف �لهو�ء بط� ��ريقة مرحة وم�شحكة ,وي�شحك
ب�شوت عاىل ويقول:

�إن� � �ك� � �م � ��ا ال ت� ��� �ش� �ت� �ط� �ي� �ع ��ان خ � ��د�ع � ��ي,
م � � ��ن �أي� � � � � ��ن ل � �ك � �م� ��ا ب � � �ه� � ��ذ� �ل � �ع � �ل� ��ف,
ال بد �أن يكون هناك ح�شان �شغري يف �نتظاري!
�إذ ً�« :من املمكن اأن متتلك كل �شيء ولكن لن ت�شعر
بال�شعادة اإل بالتفاوؤل ميكنك اإ�شعاد نف�شك واإن
كنت ل متلك اإل القليل»..

"تفاءلوا باخلري جتدوه".
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اإلستـــــــراحة

امليزانية العمومية:

مسابقة العدد

اإعداد/

�ال�شول
2009
2010
2011
2012
� 90.000 130.000 148.000 120.000شايف �ال�شول �لثابتة
�ملخزون
18.000 10.000 28.000 20.000
�أ.مالية
17.000 15.000 12.000 30.000
مدينون
19.000 25.000 40.000 50.000
نقدية
36.000 50.000 20.000 20.000
�الجمايل
180.000 230.000 248.000 240.000
�خل�شوم
ر�أ�س �ملال
�رباح حمجوزة
قرو�س طويلة �الجل
د�ئنون
�أ.دفع
�الجمايل

نتائج االعمال:
2009
2010
2011
2012
12.000 18.000 10.000 28.000
110.000 130.680 140.000 150.000
8000
40.000 19.788 30.300
12.000 13.440 15.053 16.850
12.000 26.880 45.159 16.850
154.000 229.000 230.000 242.000

�ال�شتخد�مات
خمزون �ول �ملدة
�مل�شرتيات
م�شروفات عامة
فو�ئد
�لربح
�الجمايل

2009
2010
126.000 207.000
10.000 12.000
18.000 10.000
154.000 229.000

�ملو�رد
�ملبيعات
خ�شم مكت�شب
خمزون �خر �ملدة
�الجمايل

ن�سب مالية:

بيانات �لقو�ئم يف
�شورة ن�شبة مئوية 2012
��شم �لن�شبة
80.000
ر�أ�س �ملال �لعامل
12%
ن�شبة �لفائدة �ملركبة للقر�س
1:3
ن�شبة �لتد�ول
2:5
ن�شبة �ال�شول �ل�شريعة
ن�شبة �ملديونية على �ل�شركة �إىل
12 : 7
�جمايل �ال�شول
ن�شبة �ملديونية على �ل�شركة �إىل
5:7
حقوق �مللكية
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2011

2010

2009

76.000
12%
1.2 :5
1:3

70.000
12%
3 : 10
1:3

54.000
12%
1 : 2.5
1:2

2:1

23 : 13

9 : 6.8

1:1

1 : 1.3

1 : 3 1/3

معدل تغطية �لفو�ئد �ملدينة

2

4

3

2

معدل دور�ن �جمايل �ال�شول

0.80

0.75

0.90

0.70

من �لنتائج �خلا�شة بالقو�ئم �ملالية �ملعرو�شة �عاه.
الـمطلـــــــــوب:
( �يجاد �الر�شدة و�لن�شب �ملجهولة وتدوينها يف �ماكنها �ل�شحيحة )
( يتم اإر�ســــال االإجابات على عناوين املجلة )
هنـــاك جـــــائزة مــــالية الأف�ســــل ثالثة حـــلـــول
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حممد يو�سف ال�سلوي امليزانية العمومية:
القطـــاع االإقت�سادي

2012

2011

6,120

7,344

4,896

1,836
612
3,060
612
12,240

2,448
1,224
1,836
1,836
14,688

1,836
1,224
2,448
1,836
12,240

1,224
612
1,836
1,224
9,792

2012
6,120
1,224

2011
7,344
3,672

2010
6,120
1,224

2009
4,284
612

مسابقة محاسبية

2009
2010
2011
2012
32.000 73.120 7.8.841 83.150
12.000 26.880 45.159 16.850
100.000 100.000 100.000 100.000
18.000 15.000 13.000 15.000
18.000 15.000 11.000 25.000
180.000 230.000 248.000 240.000

2011
2012
186.000 192.000
16.000 30.000
28.000 20.000
230.000 242.000

حل مسابقة العدد السابق ()32-31
2010

2009
4,896

�ال�شول
�شايف �ال�شول
�لثابتة
�ملخزون
�أ.مالية
مدينون
نقدية
�الجمايل

3,672

1,836

3,060

2,448

612
612
12,240

1,224
612
14,688

612
1,224
12,240

1,836
612
9,792

�خل�شوم
ر�أ�س �ملال
�رباح حمجوزة
قرو�س طويلة
�الجل
د�ئنون
�أ.دفع
�الجمايل

2012
2,448
5,508
3,060
612
1,224
12,852

2011
1,836
8,568
3,672
1,224
3,672
18,972

2010
1,224
9,180
1,836
612
1,224
14,076

2009
3,060
6,120
1,224
612
612
11,628

�ال�شتخد�مات
خمزون �ول �ملدة
�مل�شرتيات
م�شروفات عامة
فو�ئد
�لربح
�الجمايل

2012
10,404
612
1,836
12,852

2011
14,688
1,836
2,448
18,972

2010
11,016
1,224
1,836
14,076

2009
7,344
3,060
1,224
11,628

�ملو�رد
�ملبيعات
خ�شم مكت�شب
خمزون �خر �ملدة
�الجمايل

نتائج االعمال:

ن�سب مالية:

بيانات �لقو�ئم يف
�شورة ن�شبة مئوية

2012

��شم �لن�شبة
4,896
ر�أ�س �ملال �لعامل
5:1
ن�شبة �لتد�ول
7:2
ن�شبة �ال�شول �ل�شريعة
ن�شبة �ملديونية على
40%
�ل�شركة �إىل حقوق �مللكية
ن�شبة �ملديونية على �ل�شركة
3:2
�إىل �جمايل �ال�شول
3
معدل تغطية �لفو�ئد �ملدينة
معدل دور�ن �جمايل �ال�شول 0.85

2011

2010

2009

5,508
4:1
8:3

5,508
4:1
3:1

2,448
2:1
3:2

25%

40%

50%

1:3

2:3

1:1

4
1

3
0.90

2
0.75

اأ�سماء الفائزان يف العدد ال�سابق:

� .1دري� � � ���س �أحمد عاي�س � -الإد�رة �لعامة للرقابة على �لتعاونيات | 20.000ريال|
� .2حم ��د ري� � ��ا�س ف�ش � ��ل � -الإد�رة �لعامة لل�شوؤون �ملالية | 15.000ريال|
 .3خ� � � ��الد �أحم� ��د �أ�شع� ��د � -الإد�رة �لعامة للرقابة على �لتعاونيات | 15.000ريال|

اإلستـــــــراحة

مجتمع الرقابة

Ωó```≤àJ
áHÉbôdG á∏› ôjô– Iô°SCG
äÉµjÈàdGh ÊÉ¡àdG ¥ó°UCÉH
/ñCÓd

»àjƒëŸG »∏Y ≈«ëj óªMG

Ωó```≤àJ
áHÉbôdG á∏› ôjô– Iô°SCG
äÉµjÈàdGh ÊÉ¡àdG ¥ó°UCÉH
/ñCÓd

óFÉb »∏Y óªfi ¥GRôdGóÑY /Ω

(Òà°ùLÉŸG áLQO ≈∏Y ¬dƒ°ü◊)

(ô````«à°ùLÉŸG áLQO ≈∏Y ¬dƒ°ü◊)

Ω2013 »°SGQódG ΩÉ©dG - ∑ƒæHh πjƒ“ ¢ü°üîJ ∫ÉªY’G IQGOG ‘
Éjõ`` ` ` ` «dÉe - RÉ`` ` ` `«` ` àeEG ôjó≤àH

É¡JÉ«∏ªYh áHƒ∏£ŸG á«dÉŸG äÉ°ù°SDƒŸG) :áeƒ°SƒŸG ¬àdÉ°SQ ‘
(øª«dG ‘ á£°ûf á«dÉe ¥ƒ°S AÉ°ûfE’

á«YÉæ°üdG äÉ«æ≤àdGh á«°Sóæ¡dG çƒëÑdG ¢ù∏› - á«YÉæ°üdG á°Sóæ¡dG ‘
ΩƒWôÿG – ¿GOƒ°ùdG ájQƒ¡ªL – Ωƒ∏©∏d ¿GOƒ°ùdG á©eÉL
‘ ÉgQhOh áãjó◊G êÉàfE’G IQGOEG) :áeƒ°SƒŸG ¬àdÉ°SQ ‘
( »YÉæ°üdG ´É£≤dG ôjƒ£J

Ωó```≤àJ
áHÉbôdG á∏› ôjô– Iô°SCG
äÉµjÈàdGh ÊÉ¡àdG ¥ó°UCÉH

Ωó```≤àJ
áHÉbôdG á∏› ôjô– Iô°SCG
äÉµjÈàdGh ÊÉ¡àdG ¥ó°UCÉH

¿É```````Môa óªMCG

…Qó«◊G óª°üdGóÑY

/ñCÓd

(ô````«à°ùLÉŸG áLQO ≈∏Y ¬dƒ°ü◊)
»YGQõdG OÉ°üàb’G ‘
áYGQõdG á«∏c - AÉ©æ°U á©eÉL
‹ÉŸGh …OÉ°üàb’G AGO’G º««≤J) :áeƒ°SƒŸG ¬àdÉ°SQ ‘
≈∏Y õ«cÎdÉH á«æª«dG ájQƒ¡ª÷G ‘ ø£≤dG ≥jƒ°ùJh êÉàf’
(ø£≤dG ≥jƒ°ùJh êÉàfG ´hô°ûe
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/ñCÓd

RÉ«àeG ôjó≤àH ô`«à°ùLÉŸG áLQO ≈∏Y ¬dƒ°ü◊
(á©aódG ≈∏Y ÊÉãdG) ±ô°ûdG áÑJôe ™e
á«aô°üŸGh á«dÉŸG Ωƒ∏©∏d á«Hô©dG á«ÁOÉcC’G øe
Ω2013-2012 »°SGQódG ΩÉ©dG

á©°VÉÿG äÉ¡÷G áHÉéà°SG ióe) :áeƒ°SƒŸG ¬àdÉ°SQ ‘
(á«HÉbôdG √ôjQÉ≤àH IOQGƒdG äÉ«°Uƒà∏d RÉ¡÷G áHÉbôd

األخيــــرة

من واقع العمل الرقابي

�سليم حمود �سجاع الدين
�الد�رة �لعامة لل�شوؤون �لقانونية
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يدرك من يقوم مبهمة �لفح�س و�ملر�جعة للح�شابات الأعمال �جلهة و�أن�شطتها طبيعة �ملهمة �لتي تقع على
عاتقه و�لتي ت�شتند �إىل �أ�ش�س �ملنهاج �لرقابي للجهاز ومعايري �ملر�جعة �ملتعارف عليها دولي ًا.
وكون �لهدف من هذ� �لعمل لي�س ت�شيد� لاأخطاء كما يعتقده �لبع�س بل لت�شحيح �العوجاج �ملوجود و�لتنبيه
لاأخطاء و�ملخالفات �لتي يرتكبها �ملخت�شون باجلهة بغية ت�شحيحها وتايف �لوقوع بها م�شتقبا باال�شافة �إىل
�كت�شاف مظهر من مظاهر �لف�شاد.
وقد تقوم �جلهة نف�شها بذ�ت �لدور من خال �إد�ر�تها �مل�شاعدة كاإد�رة �ملر�جعة �لد�خلية كنوع من �لرقابة
�لد�خلية �لتي ت�شاعد �جلهة نف�شها من �لتاأكد من �شامة �الإج��ر�ء�ت وتعطي موؤ�شر� للم�شوؤولن عن ما قد
يتم �لوقوع به من �أخطاء وخمالفات من قبل �ملخت�شن عند قيامهم بالعمل لتوجيههم باإتخاذ �الإج��ر�ء�ت
�ل�شحيحة وت�شويب �الأخطاء و�تخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية حيالها.
وقد �شهدت هذه �لوظيفة (�ملر�جعة �لد�خلية) تطور ً� ملحوظ ًا يف �ل�شنو�ت �الخ��رية ,حيث �شدر �لقر�ر
�جلمهوري رقم( )5ل�شنة2010م ب�شاأن �عادة �ن�شاء وتنظيم وظيفة �ملر�جعة �لد�خلية ,كما �شدر دليل
�جر�ء�ت �ملر�جعة �لد�خلية بوحد�ت �جلهاز �الد�ري للدولة و�لقطاعن �لعام و�ملختلط بقر�ر رئي�س جمل�س
�ل��وزر�ء رقم( )119ل�شنة2012م ,ما ناأمل معه �ن يتم تفعيل دور تلك �الد�ر�ت يف �جلهات �حلكومية
و�لقطاعن �لعام و�ملختلط.
ومع تكاتف �جلهود �لتي تبذل يف عملية �الإ�شاح �ملايل و�الإد�ري ناأمل باأن ترت�شخ �لثقافة لدى تلك �جلهات
باأهمية �لدور �لذي تلعبه �لرقابة �شو�ء كانت م�شاحبة �أو الحقة.
�إال �أن �لو�قع �لذي يام�شه مر�جعو �جلهاز من خال قيامهم بعملهم �أن �الأخطاء و�ملخالفات �لتي يتم
ت�شمينها تقارير �جلهاز �ملبلغة �إىل �جلهات �خلا�شعة لرقابته تتكرر ذ�تها يف �لعديد من �الأع��و�م ومل تقم
�جلهة باإ�شيعاب �الإجر�ء�ت �لكفيلة بت�شحيحها و�إتخاذ �الإجر�ء�ت �لقانونية حيال �ملت�شببن فيها وكاأن �لوقوع
يف �خلطاأ و�ملخالفة قد �شارت ثقافة مغلوطة �أعتاد عليها �ملوظفن يف تلك �جلهات لعدم �إتخاذ �الإجر�ء�ت
�لفعالة من قبل �الإد�رة نف�شها وكذ� عدم قيام �جلهات �لتي البد �أن متار�س تنفيذ �لعقوبة وحما�شبة �ملت�شببن
من خال �تخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية ,بل تكون �لطامة �أحيانا �أن �مل�شئولن ,من هم يف قمة �لهرم �لوظيفي يف
تلك �جلهات ,هم من ين�شب �إليهم �رتكاب تلك �ملخالفات.
لذ� فاالأمل يحذونا باأن تتغري �ملفاهيم لدى �جلهات من خال جهازها �لتنفيذي خمت�شن وم�شوؤولن ويدرك
�جلميع باأهمية دور �ملر�جعة �لد�خلية يف د�خل �جلهة نف�شها وباأن عملية �ال�شاح من �لد�خل هي �الأقوى
و�الأجنع بل وتعد من �أهم و�جبات �الإد�رة.
وكذ� ال بد �أن ن�شري باأنه وللو�شول �إىل بيئة عمل خالية من �ملخالفات تهدف �إىل �لقيام بالعمل �ملطلوب بال�شكل
�ل�شحيح باأننا �شنكون بحاجة لتظافر كافة �جلهود و�ملوؤثر�ت �لد�خلية من د�خل �جلهة نف�شها و�خلارجية
ممثلة بالرقابة �مل�شاحبة و�لتي قد متار�شه كذلك جهات �خرى كوز�رة �ملالية ووز�رة �خلدمة �ملدنية ,وكذ�
�لرقابة �لاحقة من قبل �جلهاز �ملركزي للرقابة و�ملحا�شبة وتفعيل خمرجاته من خال �إتخاذ �الإجر�ء�ت
�لقانونية ومعاقبة من ثبت �إرتكابهم للوقائع �لتي ينتج عنها �الإ�شر�ر و�إهد�ر �ملال �لعام وذلك من قبل �جلهات
�لق�شائية �ملناط بها �لقيام بهذ� �لدور.
وعندما ترت�شخ هذه �ملفاهيم باإجر�ء�ت عملية جنزم باأن �جلهاز �شيحقق نقلة نوعية يف �أد�ئه لعمله وبدال
من ��شتغر�ق �لوقت و�جلهد من قبل �ملر�جعن للقيام بعملية �ملر�جعة �مل�شتندية للتاأكد من �شامة �الإجر�ء�ت
و�شحة �ل�شرف من خال �لوقوف على �أو�مر �ل�شرف و�ال�شتمار�ت ؛ حينها �شينتقل عملهم للقيام بعملية
�ملر�جعة الأعمال �جلهات �حلكومية �خلا�شعة لرقابة �جلهاز للتاأكد من مدى قيامها باملهام �ملناطة بها مبوجب
قو�نينها ولو�ئحها  ,لي�شل �جلهاز �إىل مر�حل متقدمة من تقييم �الد�ء.

ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ /ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﻨﺪﻕ

ﺭﻣﺰ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀ ﺍﳌﺘﺠﺪﺩ

ﻣﻦ ﺃﻳﻦ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻜﺘﺐ ﻋﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﲝﺠﻢ ﺍﻻﺳﺘﺎﺫ /ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﻨﺪﻕ ،ﺫﻟﻚ ﺍﻷﺏ ﺍﻟﺮﻭﺣﻲ ﳌﻌﻈﻢ
ﻣﺮﺍﺟﻌﻲ ﻭﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﳉﻬﺎﺯ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺃﻥ ﻳﻨﺎﻝ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﻭﻣﻮﻇﻔﲔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺪﻯ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﻀﺎﻩ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﻭﺍﺣﺘﻞ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺭﻓﻴﻌﺔ ﰲ ﻗﻠﻮﺑﻨﺎ.
ﳛﻤﻞ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ،ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﺍﻻﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ١٩٥١ﻡ ،ﲣﺮﺝ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻻﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻡ ١٩٧٤ﻡ ﺑﺘﺨﺼﺺ
ﳏﺎﺳﺒﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺩﺑﻠﻮﻡ ﺍﺩﺍﺭﺓ ،ﻣﺘﺰﻭﺝ ﻣﻦ ﳝﻨﻴﺔ ،ﻭﻟﻪ ﻭﻟﺪﺍﻥ )ﻛﺮﱘ ﻭﺷﺮﻳﻒ(.
ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﰲ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺗﻌﻮﺩ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺎﻡ ١٩٧٨ﻡ ،ﺣﻴﺚ ﺑﺪﺃ ﳝﺎﺭﺱ ﻋﻤﻠﻪ ﻛﻌﻀﻮ ﻓﲏ ،ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺄﺩﻳﺘﻪ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﲟﻬﺎﺭﺓ
ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻧﺎﻟﺖ ﺍﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﻭﺍﻋﺠﺎﺏ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﰲ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﻢ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ ﺧﺒﲑ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﰲ ﻋﺎﻡ
١٩٨٦ﻡ ﻭﺣﱴ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ.
ﻣﺎ ﻳﻜﺎﺩ ﻳﺴﺘﺸﻌﺮﻩ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻗﺘﺮﺏ ﻣﻨﻪ ﺍﻭ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﺍﻧﻪ ﳛﻤﻞ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻣﺘﻮﺍﺿﻌﺔ ﻻ ﻳﺒﺨﻞ ﺑﺎﻥ ﳚﻮﺩ ﲟﺎ ﻟﺪﻳﻪ
ﻣﻦ ﺧﱪﺍﺕ ﻭﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﻮﻛﻠﺔ ﺍﻟﻴﻪ ،ﻭﺍﻟﱵ ﻳﺆﺩﻳﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﺻﻤﺖ ﻭﺗﻔﺎﻥ ،ﺑﻞ ﺍﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪ
ﻟﻴﺰﺭﻉ ﺑﺬﻭﺭ ﺧﱪﺍﺗﻪ ﻭﲡﺎﺭﺑﻪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﰲ ﻋﻘﻮﻝ ﺍﺑﻨﺎﺀ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﳝﺎﺭﺳﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻔﲏ ،ﻭﻛﻢ ﻫﻲ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻥ ﺍﻟﱵ
ﻧﻠﻤﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﺍﻟﺬﻱ ﱂ ﻳﺒﺨﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨﺼﺢ ﻭﺍﻻﺭﺷﺎﺩ ﻹﻛﺴﺎﻬﺑﻢ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﰲ ﺍﺩﺍﺀ
ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ،ﺑﻞ ﻭﻗﺪ ﺗﺘﻠﻤﺬ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻩ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﳑﻦ ﺗﺮﺑﻌﻮﺍ ﻣﻊ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﻗﻴﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﺍﳉﻬﺎﺯ.
ﻭﻭﻓﺎﺀ ﻭﻋﺮﻓﺎﻧﺎ ﳌﺎ ﻗﺪﻣﻪ ﻭﻳﻘﺪﻣﻪ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﻣﻦ ﻋﺼﺎﺭﺓ ﺧﱪﺍﺗﻪ ﻭﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻪ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻤﻞ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﻭﺗﻘﺪﻣﻪ ..ﻓﻘﺪ ﺑﺎﺩﺭﺕ
ﳎﻠﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺑﻨﺸﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺷﺎﺩﺓ ،ﻭﻟﻮ ﺃﻬﻧﺎ ﱂ ﺗﻔﻴﻪ ﺣﻘﻪ ،ﻭﺗﻘﺘﺮﺡ ﻫﻴﺌﺔ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﺠﻤﻟﻠﺔ ﻣﻨﺤﺔ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺭﺋﻴﺲ
ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺗﻘﺪﻳﺮﴽ ﻭﲢﻔﻴﺰﴽ ﻟﻪ ﺍﻳﻀﴼ ﻋﻠﻰ ﺑﺬﻝ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀ.

ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
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