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الهيئة اإلستشارية

أنشطة وفعاليات:
> القاضي /ابو بكر حسين السقاف  -رئيس الجهاز يشارك في مبادرة تطبيق المعايير الدولية
المنعقدة في الدار البيضاء  -المغرب

أ .أم ــن ق ـ ـ ـ ـ ـ ــاسم الش ــراعي
أ .عب ـ ـ ـ ـ ـ ــد املل ـ ـ ـ ـ ــك الكهايل
هيئة التحرير
عـ ــلي حمـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد اجلـ ــوفـ ـ ــي
خـال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ع ـ ـ ـ ــلي زه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
عبد الرمحن صاحل الغش ــمي
إلـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام عبـ ـ ـ ـ ــداهلل عل ــي
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دراسات وأبحاث
يصدرها اجلهاز املركزي للرقابة واحملاسبة  -اجلمهورية اليمنية

ARRAQABAH MAGAZINE
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عدم جواز الحجز على المال العام

اإلفتتاحية

القاضي/
أبو بكر حسني السقاف
رئيس اجلهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز

مثل م�ؤمتر احلوار الوطني ال�شامل مرحلة فارقة يف تاريخ اليمن ،ا�ستطاع اليمانيون
من خالله �أن يثبتوا للعامل ب�أ�سره ب�أنهم بلد احلكمة و�شكلوا ب�أحرف من نور بداية
مل�ستقبلهم امل�شرق ،وق��د ج��اءت خمرجات م�ؤمتر احل��وار ملبية لآم��ال وتطلعات
املواطنني الذين ي�سعون لإحداث تغيري يف �شتى املجاالت.
ونظ ��ر ًا للدور الهام الذي يج ��ب �أن ي�ضطلع به اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�س ��بة
خالل مرحلة التحول ،فقد كان للجهاز م�س ��احات على �أجندة م�ؤمتر احلوار الوطني
ال�ش ��امل يف �أك�ث�ر م ��ن مكون من مكون ��ات امل�ؤمتر ومت اخل ��روج بالعديد م ��ن النتائج
والتو�صيات التي تتعلق بعمله وا�س ��تقالليته.
وقد حر�ص اجلهاز خالل الفرتة ال�سابقة من الإ�ستفادة من ظروف املرحلة ومت
تقدمي �أوراق عمل مل�ؤمتر احلوار الوطني� ...أو�ضح فيها ال�صعوبات التي يواجهها عند
تنفيذ مهامه الرقابية وما يطمح �أن يتم ا�ستيعابه مبخرجات احلوار ،وكان من �أهم
املتطلبات التي ي�سعى اجلهاز لتحقيقها منذ �أن مت �إن�شا�ؤه هو وجود ن�ص د�ستوري
يبني مهام اجلهاز و�صالحياته الأ�سا�سية وي�ضمن له الإ�ستقاللية الكاملة يف معاجلة
كافة امل�سائل والنواحي الرقابية دون تدخل خارجي ومبا يحول دون تعر�ضه لل�ضغوط
حتى يتمكن من �إبداء الر�أي املحايد واملو�ضوعي يف �ضوء �أحكام قانونه والقوانني
النافذة.
وق ��د �أت ��ت خمرجات م�ؤمتر احل ��وار الوطني ال�ش ��امل ملبية ملا يطم ��ح �إليه اجلهاز
و�أ�ش ��ارت �إىل العديد من اجلوانب الهامة واجلوهرية التي ينبغي ت�ضمينها يف الن�ص
الد�ستوري.
واجلهاز على ثقة تامة ب�أن �أع�ضاء جلنة �صياغة الد�ستور ميتلكون من اخلربات
القانونية واملهارات العالية ما ميكنهم من �صياغة الن�ص الد�ستوري املتعلق باجلهاز
مبا يلبي متطلبات �أداء املهنة ويتفق واملعايري الدولية املنظمة لأعمال الأجهزة العليا
للرقابة واملحا�سبة.
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دراسات وأبحاث

عدم جواز الحجز على
الـــــــمـــــــال الـــــعـــــام
تعتبر اموال المرفق العام الوسيلة
الــمــاديــة الــتــي تستعين بها
الجهات االداري ــة على ممارسة
نشاطها لخدمة الصالح العام..
ومن المجمع عليه فقها وقضاء
ان الــمــال الــعــام هــو كــل شيء
تملكه الدولة من عقار ومنقول
أو أي شخص اعتباري عام ويكون
مخصص للنفع العام بالفعل أو
بمقتضى القانون.

كما ان و�صف مال الدولة باملال العام يرتب
عدة نتائج قانونية تتمثل بعدم جواز احلجز عليه
وحظر طرق التنفيذ اجلربي حوله على خالف
امل��ال اخلا�ص للدولة ال��ذي يتم التعامل ب�ش�أنه
وفق وما يجري بني ا�شخا�ص القانون اخلا�ص.
ولأه�م�ي��ة ذل��ك �سوف نتطرق م��ن خ�لال هذا
البحث ملفهوم امل��ال العام يف القانون اليمني
يف املبحث االول ،ويف املبحث الثاين �سنتطرق
لفكرة احلجز التحفظي على املال العام وذلك
على النحو االتي:
المبحـــث االول :مفه ��وم امل ��ال الع ��ام يف
القان ��ون اليمني
المبحث الثاني :ماهي ��ة احلجز التحفظي
على املال العام .

4
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المبحث االول :مفهوم المال
العام في القانون اليمني
�سنتناول يف هذا املبحث تعريف املال العام يف
الت�شريع والفقه والق�ضاء ،وكذلك معيار التفرقة
بني االم��وال العامة والأم��وال اخلا�صة اململوكة
للدولة.
المطلب االول :تعريف المال العام

ن�صت امل��ادة ( )118من القانون امل��دين رقم
14ل�سنة 2002م على ان(( :امل ��ال ال�ع��ام هو
كل مال متلكه الدولة �أو اال�شخا�ص االعتبارية
ال �ع��ام��ة وي �ك��ون خم���ص���ص� ًا للمنفعة ال�ع��ام��ة
بالفعل �أو مبقت�ضى قانون �أو قرار وهذا املال ال

حمود أحمد المساح
باحث قانوني  -فرع لحج

يجوز الت�صرف فيه واحلجز عليه وال متلك
اال�شخا�ص له ب�أي و�سيلة مهما بقي عام ًا ويجوز
للأ�شخا�ص االن�ت�ف��اع ب��ه فيما اع��د ل��ه طبقا
للقانون وماعدا ذلك من املال فهو مال خا�ص

عدم جواز الحجز على المال العام

�سواء متلكه ال��دول��ة �أو اال�شخا�ص االعتبارية للمنفعة العامة بالفعل �أو مبقت�ضى قانون �أو قرار اليمني اعطى تعريف ًا للمال ال�ع��ام باعتباره
مل�صلحة عامة �أو بانتهاء الغر�ض الذي خ�ص�صت كل مال متلكه الدولة �أو اال�شخا�ص االعتبارية
العامة �أو متلكه احاد النا�س))
ً
العامة ويكون خم�ص�صا للمنفعة العامة ،دون
كما ن�صت امل ��ادة ( )119على ان((:ت�ف�ق��د من اجله من املنافع العامة))
االم ��وال العامة �صفتها بانتهاء تخ�صي�صها يتبني م��ن خ�لال ه��ذه الن�صو�ص ب ��أن امل�شرع ب�ي��ان نوعية ذل��ك امل ��ال م��ا اذا ك��ان ع�ق��ارا �أو
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منقوال ،فامل�شرع مل يق�صر ال�صفة العامة على
العقارات التي تكون مملوكه للدولة �أو لغريها
من اال�شخا�ص االعتبارية العامة بل ا�سبغها
اي�ضا على املنقوالت.
ً
ومن املتفق عليه فقها وق�ضا ًء ان املال العام هو
كل �شيء متلكه الدولة من عقار ومنقول �أو �أي
�شخ�ص اعتباري عام ويكون خم�ص�ص ًا للمنفعة
العامة بالفعل �أو مبقت�ضى قانون.

و� �ش��واط��ئ ال�ب�ح��ر واالن � �ه� ��ار....ال� ��خ ،ويكفي
العتبارها �أم� ��وا ًال ع��ام��ة �أن ت�ك��ون خم�ص�صة
لال�ستعمال املبا�شر للجمهور.
�أم��ا فيما يتعلق بالأموال املخ�ص�صة للمرافق
العامة فيق�صد بها الأموال املخ�ص�صة لت�سيري
و�إدارة املرافق العامة ،وعلى ذلك تعترب جميع
الأم��وال املخ�ص�صة لت�سيري املرافق العامة من
الأم��وال العامة� ،أي��ا كان ال��دور ال��ذي ي�سهم به
املال يف �إدارة املرفق العام فال ي�شرتط �أن يلعب
املال الدور الرئي�سي يف �إدارة املرفق وال ي�شرتط
�أي�ضا �أن يكون املال �ضروري ال ميكن اال�ستغناء
عنه بل يكفي �أن يكون خم�ص�صا للمنفعة العامة.

الشرط االول :ان يكون المال العام مملوكا
للدولة أو االشخاص االعتبارية العامة.

المطلب الثالث :معيار التفرقة بين
األموال العامة واالموال الخاصة
المملوكة للدولة:

المطلب الثاني :الشروط الواجب
توافرها في المال العام

جعل امل�شرع اليمني اال�سا�س يف حتديد �صفة
املال العام بتوافر �شرطان ا�سا�سيان هما:

ل�ل��دول��ة ول�غ�يره��ا م��ن اال��ش�خ��ا���ص االعتبارية
العامة حق امللكية على اموالها العامة ولها تبعا
لذلك �سلطات املالك من ا�ستعماله وا�ستغالله
والت�صرف فيه مبراعاة املنفعة العامة املخ�ص�ص
لها امل��ال وفقا للأو�ضاع والإج ��راءات املحددة
قانونا .فحق ال��دول��ة وغ�يره��ا م��ن اال�شخا�ص
االعتبارية العامة على اموالها العامة ال يقت�صر
فقط على حق اال�شراف والرقابة بل حق ملكية
حقيقي ،وهو ما يتم�شى مع اجتاه امل�شرع اليمني
من ناحية وفقا لن�ص املادة ()118من القانون
امل��دين ،وم��ا ا�ستقر عليه الفقه والق�ضاء من
ناحية اخرى.
الــشــرط الــثــانــي :أن يــكــون الــمــال العام
مخصصا للمنفعة الــعــامــة بــالــفــعــل أو
بمقضي قانون أو قرار

ال�صفة العامة للمال ترتبط وج ��ود ًا وعدم ًا
بتخ�صي�صه للمنفعة ال�ع��ام��ة .وه��ذا م��ا ق��رره
امل�شرع اليمني يف امل ��ادة ( )119بقولة بانه:
((ت �ف �ق��د الأم� � ��وال ال �ع��ام��ة �صفتها ب��ان�ت�ه��اء
تخ�صي�صها للمنفعة العامة)).
كما اعترب الفقه التخ�صي�ص للمنفعة العامة هو
�أن يكون املال العام خم�ص�صا بالفعل ال�ستعمال
اجلمهور مبا�شرة� ،أو �أن ين�ص القانون على
اعتبار مال معني من الأموال العامة خم�ص�صا
خلدمة املرافق العامة.
ف ��الأم ��وال املخ�ص�صة لال�ستعمال املبا�شر
للجمهور تتمثل يف الطرق وال�شوارع واجل�سور
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�إذا كانت الأم ��وال العامة خم�ص�صة للمنفعة
العامة ،فان الأم��وال اخلا�صة اململوكة للدولة
يقت�صر الغر�ض منها على اال�ستثمار وتنمية
م��وارد ال��دول��ة ،وبالتايل ف�إنها تخ�ضع لنظام
القانون اخلا�ص ال��ذي يحكم �أم ��وال الأف ��راد،
بينما خ�ص امل�شرع اليمني الأموال العامة بنظام
قانوين خا�ص يكفل حمايتها من دون غريها من

�أموال الدولة اململوكة ملكية خا�صة ،وهو نظام
القانون العام.
وهذا ما �أكدت عليه املادة ( )118من القانون
امل��دين التي ن�صت على ان )):امل��ال العام هو
كل مال متلكه الدولة �أو الأ�شخا�ص االعتبارية
العامة ويكون خم�ص�صا للمنفعة العامة بالفعل
�أو مبقت�ضي قانون �أو ق��رار وه��ذا امل��ال ال يجوز
الت�صرف فيه واحلجز عليه وال متلك الأ�شخا�ص
له ب�أي و�سيلة مهما بقي عاما.))..
لذا فمعيار التفرقة بني الأموال العامة والأموال
اخلا�صة اململوكة للدولة يكمن يف تخ�صي�ص
امل��ال للنفع ال�ع��ام وا�ستعمال اجلمهور ،حيث
ان��ه وف��ق ه��ذا املعيار يعترب م��اال عاما كل مال
يخ�ص�ص بالفعل خلدمة اجلمهور مبا�شر ًة� ،أو
كل مال ن�ص القانون على ر�صده خلدمة املرفق
العام.
حيث انه ووفق ًا لهذا املعيار يعترب تخ�صي�ص
املال العام للمنفعة العامة هو ما يع�صمها عن
الت�صرف فيها� .أو حيازتها �أو التنفيذ عليها يف
احلجز وذلك على خالف �أموال الدولة اخلا�صة
التي تخ�ضع كما يجري به التعامل يف القانون
اخلا�ص.
واجت��ه الفقه �إىل التمييز بني الأم ��وال العامة
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عدم جواز الحجز على المال العام

والأموال اخلا�صة اململوكة للدولة �إىل القول ب�أنه
يعترب ما ًال عام ًا كل ما متلكه الدولة من عقار
ومنقول خم�ص�ص ال�ستعمال اجلمهور بالفعل �أو
مبقت�ضي القانون ومر�صود خلدمة املرفق العام.
كما تكمن �أهمية التمييز بني املال العام واملال
اخلا�ص بالدولة يف �أن و�صف مال الدولة باملال
العام وفق ًا للمعايري ال�سابقة ي��ؤدي �إىل ترتيب
نتائج قانونية مهمة جدا تتمثل يف الأ�سا�س بعدم
المطلب األول :ما هيه الحجز
جواز الت�صرف مبا يتعار�ض والنفع العام وعدم
التحفظي
جواز ك�سب ملكيته بالتقادم وعدم جواز احلجز
عليه وحظر طرق التنفيذ اجلربي حياله على القاعدة العامة ه��ي �أن جميع �أم ��وال املدين
خالف املال اخلا�ص للدولة الذي يجري التعامل �ضامنه للوفاء بديونه� ،أي �أن �أم ��وال املدين
ب�ش�أنه وف��ق م��ا يجري ب�ين �أ�شخا�ص القانون ت�ك��ون حم� ً
لا ل�ضمان ال��دائ��ن وي �ك��ون التنفيذ
اخلا�ص.
عليها ممكن ًا ،لذا ي�شرتط من اجل التنفيذ على
�أموال املدين املحجوز عليه �أن يكون املال حمل
المبحث الثاني :ماهيه الحجز التنفيذ من الأم ��وال التي يجوز احلجز عليها
التحفظي على المال العام ف��إذا وقع احلجز على مال من الأم��وال التي ال
من املبادئ امل�ستقرة يف نظام القانون العام يجوز احلجز عليها ف��ان احلجز يعد باط ًال،
هو �سري املرفق العام بانتظام وا�ضطراد ,و�أي وعليه �سوف نتناول ماهيه احلجز التحفظي يف
م�سا�س لهذا املبد�أ ي�ؤدي �إىل تعطيل �سري املرفق الفرعني الآتيني:
الفرع الأول :تعريف احلجز التحفظي:
العام ويحول دون انتفاع اجلمهور من خدماته
يق�صد باحلجز ب�صوره عامه ،و�ضع مال املدين
حتت يد الق�ضاء للتحفظ عليه ومنع �صاحبه
من الت�صرف فيه متهيدا لنزع ملكيته ومتكني
الدائن من اقت�ضاء حقه من ثمن املال بعد بيعه .الفرع الثاين� :شروط توقيع احلجز التحفظي:
وق��د عرفه امل�شرع اليمني يف امل��ادة  377من ح� � � ��دد امل� � ��� � �ش � ��رع ال � �ي � �م � �ن� ��ي يف امل� � � ��واد
قانون املرافعات والتنفيذ املدين رقم 40ل�سنه (( ))344،343،387م��ن ق��ان��ون امل��راف�ع��ات
والتنفيذ املدين ال�شروط التي �إذا توافرت جاز
للدائن �أن يطلب احلجز على �أم ��وال مدينه،
فمنها م��ا يتعلق مبحل ه��ذا احلجز ومنها ما
يتعلق باحلق املحجوز من اجله ،ومنها ما يتعلق
ب�أطراف احلجز ،و�سوف نتناول تلك ال�شروط
على النحو الآتي:
�أوال :ال�شروط املتعلقة باحلق املحجوز من اجله:
�أج ��از امل���ش��رع اليمني ل�ل��دائ��ن �أن يطلب من
املحكمة املخت�صة توقيع احلجز التحفظي على
�أموال مدينه ولو مل يتوفر بيده �سند ًا تنفيذي ًا �إذا
توافرت يف احلق املراد اقت�ضا�ؤه ال�شروط الآتية:
�1.1أن يكون احلق حمقق الوجود :يجوز للدائن
طالب احلجز �أن يطلب توقيع احلجز
,وم ��ا ي�ترت��ب على ه��ذا امل �ب��د�أ ه��و ع��دم ج��واز
احلجز على الأموال العامة .وهي حماية كفلها
القانون للأموال العامة ،واعتربت قاعدة من
القواعد الأ�سا�سية يف القانون العام.
وعليه �سوف نتناول ماهية احلجز التحفظي يف
املطلب الأول ،ونتناول يف املطلب الثاين عدم
جواز احلجز التحفظي على الأموال العامة.

2002م على �أن( :احلجز و�ضع امل��ال حتت يد
الق�ضاء ملنع �صاحب املحجوز عليه من �أن يقوم
ب�أي عمل مادي �أو قانوين من �ش�أنه �إخراج هذا
املال �أو ثماره من �ضمان الدائن احلاجز).
كما عرف الفقه احلجز التحفظي ب�أنه و�ضع يد
الق�ضاء على مال املدين ومنعه من الت�صرف فيه
ت�صرف ًا ي�ضر الدائن.
وي�ستدل م��ن خ�لال ذل��ك ب��ان امل�شرع اليمني
�أعطى تعريف ًا عام ًا للحجز ،وجعل من احلجز
التحفظي الو�سيلة الإج��رائ�ي��ة الأك�ث�ر �ضمانا
للدائن للمحافظة على حقوقه املرتتبة يف ذمة
مدينه من ال�ضياع ،وال يق�صد باحلجز التحفظي
�أ�سا�س ًا حجز املال .و�إمنا يق�صد به �أ�ص ًال �ضبطه
ملنع املدين من الت�صرف ب�أمواله كيد ًا بالدائن
وبالتايل ال ي��ؤدي احلجز التحفظي �إىل خروج
�أموال املدين من ذمته املالية ،بل تبقى بني يديه
ويجوز له ا�ستعمالها واالنتفاع بها� ،إىل غاية
حتول احلجز التحفظي �إىل حجز تنفيذي.
وميتاز احلجز التحفظي ب�أنه يعد و�سيله عاجله
للحماية الق�ضائية امل�ؤقتة مل�صلحة الدائن كما
ان��ه ي ��ؤدي وظيفة املحافظة على الأم ��وال التي
تقرر عليها احلجز مل�صلحه الدائن وما يرتتب
على ذل��ك من ع��دم نفاذ �أي ت�صرف يقوم به
املدين ب�ش�أن هذه الأموال.
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التحفظي على �أموال مدينه �إذا كان حقه
املراد اقت�ضا�ؤه حمقق الوجود� .أي �أن يكون
الدين معلوم ًا ،مبعنى �أن يكون ظاهره يدل
على وجود هذا الدين� ،أو احلق� .أما �إذا
كان احلق غري حمقق الوجود �أو انه حق ًا
احتمالي ًا �أو معلق ًا على �شرط فانه ال يجوز
توقيع احلجز التحفظي على �أموال املدين.
�2.2أن يكون احلق م�ستحق الأداء :ي�شرتط
القانون �أن يكون دين الدائن م�ستحق
الأداء �أي قد حل ميعاد ا�ستحقاقه ويكون
معج ًال ال م�ؤج ًال ،وهذا ما قررته املادة
 387من قانون املرافعات اليمني حيث
ن�صت على(( :مع عدم الإخالل مبا ين�ص
عليه �أي قانون �آخر يجوز للدائن بدين
حمقق الوجود حال الأداء ولو مل يكن
بيده �سند ًا تنفيذي ًا �أن يطلب الأمر ب�إجراء
احلجز التحفظي على �أموال مدينة.))...
ثانيا :ال�شروط املتعلقة مبحل احلجز:
القاعدة العامة يف التنفيذ على �أم��وال املدين
باحلجز هو �أن يكون كل �أم��وال املدين �ضامنة
للوفاء بديونه .وق��د اق��ر امل�شرع اليمني هذه
القاعدة يف قانون املرافعات يف املادة (� )349إذ
ن�صت على �أن( :كل �أم��وال املدين املنفذ �ضده
التي يجوز الت�صرف فيها على ا�ستقالل وكذا
حقوقه املالية تكون قابلة للتنفيذ ).
ويتبني من هذا الن�ص ب�أن �أم��وال املدين التي
ال يجوز الت�صرف فيها على ا�ستقالل ال يجوز
احلجز عليها ،كما �أن امل�شرع اليمني مل يح�صر
حمل احلجز يف جم��رد امل��ال املنقول بل �شمل
�أي�ضا العقار و�إن ك��ان العقار ال ميكن تهريبه
مادي ًا ولكن بالإمكان تهريبه قانونا بالت�صرف
فيه بالبيع �أو الهبه �أو غريها .وبالتايل فان حمل
احلجز ي�ستوي �أن يكون م��ا ًال منقو ًال �أو عقار ًا
مملوك ًا للمحجوز عليه (املدين).
كما ينبغي �أن يكون حمل احلجز من الأم��وال
التي يجوز احلجز عليها ف�إذا وقع احلجز على
مال من الأموال التي ال يجوز احلجز عليها فان
احلجز يعد باطال.
ثالثا :ال�شروط املتعلقة ب�أطراف احلجز:
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يق�صد هنا احلاجز واملحجوز عليه باعتبارهما
الطرفني الرئي�سيني يف م�سار احلجز التحفظي،
فاحلاجز (ال��دائ��ن) هو من يبادر بطلب �إج��راء
حجز حتفظي يف مواجهة املدين (املحجوز عليه)
وبالتايل ال بد من توافر ال�شروط املتمثلة يف ال�صفة
والأهلية وامل�صلحة .ونتناول ال�شروط الواجب
توافرها يف احلاجز واملحجوز عليه يف الآتي:
1.1ال�شروط الواجب توافرها يف الدائن طالب
احلجز لقبول طلبه هي.
�أن يكون ال��دائ��ن ذا �صفة يف �أن يطلب الأم��ر
ب��إج��راء احلجز التحفظي على �أم ��وال املدين
(املحجوز عليه) مبعنى �أن يكون هو �صاحب
احل��ق املو�ضوعي ،ويجوز �إ�ضفاء ه��ذه ال�صفة
للنائب عن طالب احلجز �أو وكيله.
وه��ذا م��ا �أك ��دت عليه ن�ص امل ��ادة ( )344من
ق��ان��ون امل��راف �ع��ات على ان ��ه( :م��ن ح��ل �شرع ًا
وقانون ًا �أو �إتفاق ًا حمل �صاحب احلق يف التنفيذ
حل حمله يف طلب التنفيذ �أو ال�سري يف �إجراءاته
طبقا لل�شرع والقانون.)...
ي�ج��ب �أن ي�ك��ون ط��ال��ب احل�ج��ز �أه �ل� ًا لإج ��راء
احلجز ويكفي �أن يكون �أه ًال �أو متمتع ًا ب�أهلية
الإدارة ،فالأهلية التامة غري مطلوبة ،وبالتايل
يجوز للقا�صر امل��أذون له ب��الإدارة طلب �إجراء
احلجز.
ي�شرتط توافر امل�صلحة ف�ض ًال عن توافر �شرطي
ال�صفة والأهلية يف طالب احلجز ,فالقانون
�أوج��ب توافر امل�صلحة يف طالب احلجز وفقا
للقواعد العامة ،ف ��إذا مل يكن لطالب احلجز
م�صلحة يف �إجراء احلجز فال يقبل طلبه حيث
ن�صت املادة ( )75من قانون املرافعات والتنفيذ
املدين على �أن ال تقبل �أي دعوى �أو طلب �أو دفع
ال يكون ل�صاحبه فيه م�صلحة قائمة يقرها
القانون.)...
2.2ال�شروط الواجب توافرها يف املدين
(املحجوز عليه) :تتمثل هذه ال�شروط يف
ال�صفة والأهلية ،وان كان امل�شرع اليمني
اعترب �أن الأهلية التامة غري مطلوبة يف
املحجوز عليه كون انعدام �أو نق�ص الأهلية
ال ي�صح �سبب ًا �شرعي ًا وقانوني ًا لعدم دفع

ديونه الواجبة الدفع وكون الإجراءات
ميكن �أن توجه �إىل من يقوم مقام ناق�ص
الأهلية �أو عدمي الأهلية وهذا ما �أكدته
املادة ( )344من قانون املرافعات التي
ن�صت على((:و�إذا فقد املنفذ �ضده �أهليته
�أو زالت �صفه من ميثله �أو توفى هو �أو
من ميثله جاز ل�صاحب احلق يف التنفيذ
�أن يطلب التنفيذ على وارثه �أو من ميثله
�شرعا وقانونا)).
المطلب الثاني :عدم جواز الحجز
التحفظي على المال العام

ل�ك��ي ت �ق��وم امل��راف��ق ال�ع��ام��ة ب � ��أداء وظيفتها
الإداري ��ة ب�صورة م�ضطردة ومنتظمة جلمهور
املنتفعني بخدماتها حتقيقا للم�صلحة العامة
ينبغي �إحاطة اموالها العامة باحلماية القانونية
الالزمة من احلجز عليها �ضمانا لبقاء ا�ستمرار
تخ�صي�صها للمنفعة العامة دون انقطاع.
فقد اق��ر امل�شرع اليمني احلماية القانونية
ل�ل�أم��وال العامة وذل��ك يف امل ��ادة ( )118من
ال�ق��ان��ون امل ��دين ،حيث اع �ت�برت ق��اع��دة عدم
ج��واز احلجز على الأم��وال العامة مظهر ًا من
مظاهر احلماية التي تتمتع بها الأموال العامة
ولذا �سوف نتناول املق�صود بعدم جواز احلجز
على الأم��وال العامة يف الفرع الأول ويف الفرع
الثاين نتناول الو�سائل الق�ضائية لرفع احلجز
التحفظي.
الفرع الأول :املق�صود مببد�أ عدم جواز احلجز
على الأموال العامة:

يق�صد بذلك منع جميع �صور التنفيذ اجلربي
على هذه الأم��وال �سواء �أك��ان ذلك عن طريق
احلجز باملعنى اال�صطالحي لهذا الإج��راء �أم
بغريه كما هو ال�ش�أن يف �إج��راءات التنفيذ على
العقار.
و�أ�سا�س هذه القاعدة ان �إتباع �سبيل التنفيذ
اجل�بري �ضد الأ�شخا�ص العامة �سوف ي ��ؤدي
بال�ضرورة �إىل �إحل��اق �ضرر م�ؤكد بامل�صلحة
ال�ع��ام��ة .وه ��ذا م��ا جعل امل���ش��رع اليمني يقرر
هذا املبد�أ يف املادة ( )118من القانون املدين

الـعـدد |  | 36 - 35مارس-يونيو 2014م

عدم جواز الحجز على المال العام

باعتباره مظهر ًا من مظاهر احلماية القانونية
للأموال العامة حيث ن�صت على( :املال العام
هو كل مال متلكه الدولة �أو الأ�شخا�ص االعتبارية
العامة ويكون خم�ص�صا للمنفعة العامة بالفعل
�أو مبقت�ضي قانون �أو ق��رار وه��ذا امل��ال ال يجوز
الت�صرف فيه واحلجز عليه وال متلك الأ�شخا�ص
له ب�أي و�سيلة مهما بقي عام ًا.)..
ف�م�ب��د�أ ع��دم ج ��واز احل�ج��ز على امل ��ال العام
يقت�صر تطبيقه على الأم ��وال العامة الالزمة
ل�سري املرافق العامة ،ف��إذا كانت هناك بع�ض
�أم��وال غري خم�ص�صة لإدارة املرفق العام وال
يتعار�ض احلجز عليها مع �سريه ب�شكل منتظم
وم�ستمر تعترب �أموا ًال خا�صة بهذا املرفق وميكن
احلجز عليها وقد اقر امل�شرع اليمني هذا املبد�أ
وذلك عندما ن�ص يف املادة ( )119من القانون
امل��دين على �أن(:تفقد الأم��وال العامة �صفتها
بانتهاء تخ�صي�صها للمنفعة العامة بالفعل �أو
مبقت�ضي قانون �أو قرار مل�صلحة عامة �أو بانتهاء
الغر�ض ال��ذي خ�ص�صت من �أجلة من املنافع
العامة).
فاحلماية القانونية التي �أ�ضفاها امل�شرع اليمني
على امل��ال ال�ع��ام بعدم ج��واز احلجز عليه هو
تخ�صي�صه للمنفعة العامة ف�إذا فقد هذه ال�صفة
فانه ال يعد متمتعا بتلك احلماية.
وت�أ�سي�سا على ذلك فاملال العام ال ي�صلح �أن
يكون حم ًال للحجز ،حيث �أن املقرر قانون ُا بان
الأم� ��وال العامة ال تقبل احلجز ل��وج��ود �صفة
املنفعة العامة ال��واردة على تلك الأم��وال والتي
تكون ح��ائ� ً
لا دون �إمكانية احلجز التحفظي
عليها كون احلجز على �أموال الدولة املخ�ص�صة
للمنفعة العامة قد ي��ؤدي �إىل امل�سا�س بهيبتها
وزعزعه الثقة مب�ؤ�س�ساتها ويحول دون تنفيذها
لوظيفة النفع العام ،وبالتايل �إىل امل�سا�س مببد�أ
�سري املرافق العامة بانتظام وا�ضطراد.
وه ��ذا م��ا ��س��ار عليه امل���ش��رع اليمني عندما
مل يخ�ضع الأم ��وال العامة لإج ��راءات التنفيذ
اجل�بري عليها �أو التحفظ عليها حيث �أوردت
املادة ( )10/350من قانون املرافعات الأموال
امل�ستثناة من احلجز عليها على �سبيل احل�صر

وه ��ذه الأم� ��وال ه��ي الأم� ��وال اململوكة للدولة
واملخ�ص�صة للمنفعة ال �ع��ام��ة ،ح�ي��ث ن�صت
امل ��ادة ع�ل��ى(( :م ��ع ع��دم الإخ �ل�ال مب��ا ين�ص النتائج التي مت التو�صل �إليها تتمثل يف الآتي-:
Óانه لكي يكت�سب املال اململوك للدولة �صفة
عليه �أي قانون �آخر ال يجوز التنفيذ �أو التحفظ
امل ��ال ال�ع��ام ينبغي تخ�صي�صه للمنفعة
على الأم ��وال التالية :الأم ��وال اململوكة للدولة
العامة ،ف ��إذا مل يعد خم�ص�صا للمنفعة
واملخ�ص�صة للمنفعة العامة)).
العامة فانه يفقد �صفة املال العام وي�صبح
وب��ال�ت��ايل ف�ع��دم ج ��واز احل�ج��ز ع�ل��ى الأم���وال
ما ًال خا�ص ًا و�إن كان مملوك ًا للدولة.
اململوكة للدولة واملخ�ص�صة للمنفعة العامة
Óانه ال يجوز احلجز التحفظي على الأموال
تعترب من القواعد املتعلقة بالنظام العام ويعترب
العامة لتعار�ض ذلك مع مبد�أ تخ�صي�ص
احلجز عليها باط ًال بطالن ًا مطلق ُا ملخالفته
تلك الأموال للمنفعة العامة .ويعطل �سري
للنظام العام.
املرفق العام بانتظام وا�ضطراد ويحول
ويرتتب على هذه القاعدة انه يكون للقا�ضي �أن
دون تنفيذه لوظيفة النفع العام.
يق�ضي بالبطالن من تلقاء نف�سه ،ويجوز لكل
Óان العربة يف احلجز على الأموال اململوكة
ذي م�صلحة �أن يتم�سك به ويف �أي مرحلة كانت
للدولة كون حمل احلجز ال يكون الزم ل�سري
عليها هذه الإجراءات.
امل��رف��ق ال�ع��ام ،و�أن ال ي���ؤدي احلجز �إىل
الفرع الثاين :الو�سائل الق�ضائية لرفع احلجز
تعطيل املرفق العام وانتفاع اجلمهور من
خدماته.
التحفظي على املال العام:
Óان عدم جواز احلجز على الأم��وال اململوكة
خلطورة الآث��ار التي يرتبها احلجز التحفظي
للدولة واملخ�ص�صة للمنفعة العامة هو من
على الأم��وال العامة واملتمثلة يف ترتيب حقوق
النظام العام وبالتايل فان توقيع احلجز على
عينية تبعية �ضمان ًا للديون التي ت�شغل ذمة
بطالنا ً
حجزا باط ًال ً
تلك الأموال يعد ً
مطلقا.
ال��دول��ة �أو غ�يره��ا م��ن الأ��ش�خ��ا���ص االعتبارية
ال�ع��ام��ة كاحلجز ال �ع �ق��اري ،ال��ره��ن الر�سمي
المراجـــــــــع:
واحل �ي��ازي وم��ا ي��راف��ق ذل��ك م��ن عرقلة عمل
الإدارة يف حتقيق النفع العام وامل�سا�س مببد�أ 1.1د�.إب��راه�ي��م عبد العزيز �شيحا .الأم��وال
العامة .من�ش�أة املعارف بالإ�سكندرية� .سنة
�سري املرفق العام بانتظام وا�ضطرار ،فللإدارة
الن�شر 2002م.
(املحجوز عليه) �أن تلج�أ �إىل الو�سائل الق�ضائية
لرفع احلجز التحفظي والتي متكنها من مواجهة 2.2د�.إب��راه �ي��م حممد ال���ش��ريف .الوجيز يف
�شرح قانون املرافعات املدنية والتجارية.
ذل��ك احلجز ،فهذه الو�سائل تتمثل يف دعوى
من�شورات دار اجلامعة اليمنية �صنعاء.
رف��ع احل�ج��ز التحفظي .ف �ل�ل�إدارة (املحجوز
(بدون �سنة ن�شر).
عليه) االعرتا�ض على هذا احلجز من خالل
ما يعرف بدعوى رفع احلجز يرفعها املحجوز 3.3د.عبداهلل احمد فروان .حماية املال العام
يف ال�شريعة والقانون درا�سة مقارنة .طبعة
عليه (املدين)�ضد ال�ط��رف الآخ��ر(ال��دائ��ن)
ثالثة(.بدون �سنة ن�شر).
للح�صول على حكم ببطالن �إج��راءات احلجز
4.4د.حممد مقبل �سيف� .إج ��راءات التنفيذ
التحفظي لعدم توافر ال�شروط الالزمة لتوقيع
اجلربي يف قانون املرافعات اليمني� .سل�سة
احلجز واملتعلقة باملال حمل احلجز باعتبار �أن
الكتاب اجلامعي .جامعة عدن 2012 -م.
املال حمل احلجز هو من الأموال العامة اململوكة 5.5ال �ق��ان��ون امل ��دين اليمني رق ��م  14ل�سنه
للدولة واملخ�ص�صة للمنفعة العامة والتي يعد
2002م.
احلجز عليها باط ًال بطالن ًا مطلق ًا ملخالفته 6.6قانون املرافعات والتنفيذ امل��دين اليمني
للنظام العام.
رقم  40ل�سنة 2002م.

الخاتمـــــــــة:
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دراسات وأبحاث

مدى استجابة الجهات
الخاضعة لرقابة الجهاز
المركزي للرقابة والمحاسبة في
الجمهورية اليمنية للتوصيات
الواردة بتقاريره الرقابية *
هاما في تنفيذ الرقابة المالية على كافة
دورا
تلعب االجهزة العليا للرقابة
ً
ً
قطاعات الدولة المختلفة ،حيث تقوم هذه األجهزة في إطار تنفيذها
للرقابة المالية بالتعرف على كيفية سير األعمال داخل الوحدات الحكومية،
طبقا للقوانين واللوائح والتعليمات المنظمة،
والتأكد من أن الموارد تحصل
ً
والتأكد من حسن استغالل مــوارد الدولة بما يخدم تحقيق أهــداف تلك
الوحدات بكفاءة وفاعلية ويكفل الحفاظ على األمــوال العامة والتأكد
من سالمة تحديد نتائج األعمال والمراكز المالية وتحسين معدالت األداء
والكشف عن االنحرافات وبحث مسبباتها ،وتدعيم االيجابي منها واقتراح
الوسائل العالجية لالنحرافات السلبية لتفادي تكرارها مستقيال.
الباحث /عبدالصمدعبدالجليل الحيدري

الفصل األول :اإلطار العام
للدراسة
ويف �إطار تنفيذها للرقابة املالية تقوم االجهزة
العليا ل�ل��رق��اب��ة بفح�ص وم��راج �ع��ة ح�سابات
اجلهات اخلا�ضعة لرقابتها مبوجب القانون
و�إع ��داد التقارير الرقابية مبختلف ا�شكالها
(تقارير مالية� ،إداري��ة ،التزام) والتي تت�ضمن
�أهم املخالفات والتجاوزات والتو�صيات ب�ش�أن
امل�ع��اجل��ات املطلوبة وال���ض��روري��ة على اجلهة

�إتباعها عم ًال بالقوانني واللوائح الناظمة ،ولكن
ا�ستجابة اجلهات احلكومية مبختلف قطاعاتها
للتو�صيات ال��واردة بتقارير الأجهزة الرقابية
تختلف من جهة لأخرى ومن دولة لأخرى والتي
ت�ؤثر ب�شكل جوهري على فاعلية الدور الرقابي
لهذه الأج �ه��زة ،فكلما كانت هناك ا�ستجابة
فعالة للتو�صيات ال��واردة بالتقارير الرقابية،
كلما �ساعد ذل��ك االج�ه��زة العليا للرقابة يف
حتقيق �أهدافها التي �أن�شئت من اجلها،ومن
اج��ل ذل��ك ك��ان الب��د م��ن توفري كافة الو�سائل

* ملخ�ص لدرا�سة مقدمة من الباحث لنيل درجة املاج�ستري يف املحا�سبة
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والأدوات التي تكفل وت�ساعد يف تفعيل تقارير
االجهزة العليا للرقابة وت�ضمن التزام اجلهات
احلكومية مبعاجلة وت�صحيح كافة االختالالت
املالية والإداري� ��ة ،وك��ذا متكينها من ممار�سة
مهامها الرقابية بكل ا�ستقاللية وحياد.
ويف اجلمهورية اليمنية ميثل اجلهاز املركزي
للرقابة واملحا�سبة ال��ذي مت �إن���ش��ا�ؤه بالقرار
اجل �م �ه��وري رق ��م ()39ل �� �س �ن��ة1992م اجلهة
الرقابية العليا يف الدولة واملعنية ب�شكل �أ�سا�سي
بالرقابة على خمتلف اجلهات احلكومية مبختلف
قطاعاتها ،واجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة

 2-1أهمية الدراسة

موارد الدولة.
وي�سعى الباحث من خ�لال ه��ذه الدرا�سة �إىل
التعرف على مدى توفر مقومات العمل الرقابي
للجهاز ،وم��دى ا�ستجابة اجل�ه��ات اخلا�ضعة
لرقابة اجل�ه��از امل��رك��زي للرقابة واملحا�سبة
باجلمهورية اليمنية للتو�صيات ال� ��واردة يف
ت �ق��اري��ره ال��رق��اب �ي��ة ،وال �ت �ع��رف ع�ل��ى ال�ع��وام��ل
والظروف التي حتول دون اال�ستجابة الكافية

للرقابة للتو�صيات املقدمة من اجلهاز ,اال �أن
اغلب الدرا�سات ت�شري عموما اىل ان اجلهاز
يعاين من ق�صور يف �أ�ساليب قيا�س خمرجاته
الرقابية وك��ذا حتديد مدى ا�ستجابة اجلهات
اخلا�ضعة للرقابة للتو�صيات الرقابية ,ومن هنا
فان م�شكلة البحث �ستنح�صر يف حماولة قيا�س
مدى ا�ستجابة اجلهات اخلا�ضعة لرقابة اجلهاز
للتو�صيات الواردة بتقاريره الرقابية والتي ميكن

تتمثل �أهمية هذه الدرا�سة يف �أهمية الدور الذي
يلعبه اجلهاز امل��رك��زي للرقابة واملحا�سبة يف
اجلمهورية اليمنية يف احلفاظ على املال العام
واحليلولة دون هدره �أو تبذيره وجتنب العبث به
ب�أي �صورة من ال�صور ،وبالتايل تتجلى �أهمية
هذه الدرا�سة يف التايل:
1.1تهتم ال��درا��س��ة بالتعرف على مقومات
ممار�سة الرقابة العليا التي تتوفر للجهاز
املركزي للرقابة واملحا�سبة اليمني.
2.2كما تهتم الدرا�سة بتحديد مدى ا�ستجابة
اجل� �ه ��ات اخل��ا� �ض �ع��ة ل ��رق ��اب ��ة اجل �ه��از
للتو�صيات ال ��واردة بتقاريره الرقابية ملا
لذلك من �أثر مبا�شر على فاعلية حتقيق
اجلهاز لأهدافه الرقابية.
3.3ت�صنيف ه ��ذه اال��س�ت�ج��اب��ة ح�سب �أن ��واع
املخالفات واالخ �ت�لاالت ال�ت��ي تت�ضمنها
تقارير اجلهاز.
4.4التعرف على العوامل وال �ظ��روف الداخلية
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كبقية االجهزة العليا للرقابة يف الدول الأخرى لتقارير اجلهاز الرقابية وحتد من تفعيلها.
تت�أثر فاعلية رقابته ودوره يف احلفاظ على املال
العام مبدى العمل بالتو�صيات الواردة بتقاريره
 1-1مشكلة الدراسة
الرقابية من قبل اجلهات اخلا�ضعة لرقابته،
ت�شري بع�ض ال��درا��س��ات اىل �أن اجلهاز يعاين
واتخاذ الإج ��راءات القانونية والق�ضائية التي
م��ن ق�صور يف تقييم م��دى فاعلية خمرجاته
تكفل احلفاظ على املال العام وح�سن ا�ستغالل
الرقابية ،وميكن القول ب��ان ه��ذا الأم��ر يرجع
لق�صور يف الأ� �س��ال �ي��ب امل�ستخدمة م��ن قبل
الإدارات املخت�صة ب��اجل�ه��از امل �� �س ��ؤول��ة عن
متابعة م�ستوى تنفيذ اجلهات اخلا�ضعة لرقابة
اجلهاز للتو�صيات ال��واردة بتقاريره الرقابية,
ولتحقيق ه��ذه ال�غ��اي��ة ف��ان الأم ��ر يتطلب من
تلك الإدارات ا�ستخدام �أ�ساليب فنية متعارف
عليها لقيا�س مدى ا�ستجابة اجلهات اخلا�ضعة

القول �أن لها اثر على فاعلية رقابة اجلهاز على
اجلهات اخلا�ضعة لرقابته،ومبا ينعك�س �سلب ًا
على دور اجلهاز يف حماية املال العام وحت�سني
�أداء ال��وح��دات احلكومية مبختلف قطاعاتها
االقت�صادية وغري االقت�صادية ،وك��ذا حماولة
التعرف على الظروف والعوامل التي حتول دون
اال�ستجابة لتلك التو�صيات وذل��ك م��ن خالل
الدرا�سة امليدانية للعينات امل�شمولة بالدرا�سة،
وميكن التعبري عن م�شكلة الدرا�سة من خالل
الت�سا�ؤالت البحثية التالية:
#ه ��ل ت �ت��وف��ر ل�ل�ج�ه��از امل ��رك ��زي ل�ل��رق��اب��ة
واملحا�سبة امل�ق��وم��ات ال�لازم��ة ملمار�سة
مهامه الرقابية العليا على املال العام؟
#م��ا م ��دى ا��س�ت�ج��اب��ة اجل �ه��ات اخلا�ضعة
لرقابة اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة
للتو�صيات الواردة بتقاريره الرقابية؟
#م��ا ه��ي ال �ع��وام��ل وال �ظ ��روف (ال��داخ�ل�ي��ة
واخل��ارج�ي��ة)ال�ت��ي حت��ول دون ا�ستجابة
اجل� �ه ��ات اخل��ا� �ض �ع��ة ل ��رق ��اب ��ة اجل �ه��از
للتو�صيات الواردة بتقاريره الرقابية؟
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واخلارجية والتي حتول دون ا�ستجابة اجلهات
اخلا�ضعة لرقابة اجلهاز للتو�صيات ال��واردة
بتقاريره الرقابية ،وو�ضع التو�صيات التي
ميكن ان ت�سهم يف معاجلة ه��ذه امل�شكلة،
وت�ساعد اجلهاز يف تفعيل تقاريره الرقابية،
و�ضمان قيام اجلهات اخلا�ضعة لرقابة اجلهاز
بالعمل على ت�صحيح وجتاوز املخالفات التي
تت�ضمنها تقاريره الرقابية ،ومبا يحقق الهدف
من وراء قيام اجلهاز بدورة الرقابي واملتمثل
ب�شكل رئي�سي يف الت�أكد من اال�ستخدام الأمثل
للموارد العامة املتاحة.

 3-1أهداف الدراسة
�إن الأهداف الأ�سا�سية لهذه الدرا�سة هي:
#حتديد املقومات التي تتوفر لدى اجلهاز
ملمار�سة مهام الرقابة العليا على امل��ال
العام.
#حتديد مدى ا�ستجابة اجلهات اخلا�ضعة
ل ��رق ��اب ��ة اجل� �ه ��از مب�خ�ت�ل��ف ق�ط��اع��ات�ه��ا
ل�ل�ت��و��ص�ي��ات ال� � ��واردة ب �ت �ق��اري��ر اجل �ه��از
الرقابية.
#حت��دي��د ال �ع��وام��ل وال� �ظ ��روف ال��داخ�ل�ي��ة
واخلارجية التي متثل عائق ًا �أم��ام تفعيل
تقارير اجلهاز الرقابية و�إل��زام اجلهات
اخل��ا��ض�ع��ة ل��رق��اب�ت��ه ب ��الأخ ��ذ بتو�صياته
الرقابية.
#تقدمي جمموعة من املقرتحات التي يعتقد
الباحث �أنها �سوف ت�ساهم يف احل��د من
الظروف البيئية (الداخلية واخلارجية)
والتي حتول دون االلتزام بتو�صيات اجلهاز
الواردة بتقاريره الرقابية ،ومبا ي�ساعد يف
الفرضية الرئيسية الثانية( :عدم ا�ستجابة
تفعيل تقارير اجلهاز وتعزيز فاعلية رقابته
اجلهات اخلا�ضعة لرقابة اجلهاز للتو�صيات
على تلك اجلهات.
الواردة بتقاريره الرقابية).
وم��ن ه��ذه الفر�ضية الرئي�سية ميكن ا�شتقاق
 4-1فرضيات الدراسة:
الفر�ضيات الفرعية التالية:
ان�ط�لاق��ا م��ن م�شكلة ال��درا� �س��ة و�أه��داف �ه��ا مت 1.1عدم ا�ستجابة اجلهات اخلا�ضعة لرقابة
�صياغة الفر�ضيات التالية:
اجل �ه��از ل�ل�ت��و��ص�ي��ات ال � ��واردة ب�ت�ق��اري��ره
الفرضية الرئيسية األولى( :تتوفر للجهاز
الرقابية املتعلقة باملخالفات واالنحرافات
امل��رك��زي للرقابة واملحا�سبة ك��اف��ة املقومات
املالية.
الالزمة ملمار�سة مهامه الرقابية العليا على املال 2.2عدم ا�ستجابة اجلهات اخلا�ضعة لرقابة
العام).
اجل �ه��از ل�ل�ت��و��ص�ي��ات ال � ��واردة ب�ت�ق��اري��ره
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الرقابية املتعلقة باملخالفات واالنحرافات
الإدارية.
3.3عدم ا�ستجابة اجلهات اخلا�ضعة لرقابة
اجل �ه��از ل�ل�ت��و��ص�ي��ات ال � ��واردة ب�ت�ق��اري��ره
الرقابية املتعلقة ب�أوجه الق�صور يف نظم
الرقابة الداخلية اخلا�صة بتلك اجلهات.
الفرضية الرئيسية الثالثة( :توجد هناك
جم�م��وع��ة م��ن ال �ع��وام��ل وال �ظ ��روف الداخلية
واخلارجية والتي حتول دون ا�ستجابة اجلهات
اخلا�ضعة لرقابة اجلهاز للتو�صيات ال��واردة
بتقاريره الرقابية).

ق�سمت هذه الدرا�سة �إىل جزئني:
دراسة نظرية :من خالل حتليل الأدبيات واملتمثلة يف الكتب والدوريات
واملراجع العربية والأجنبية التي تتناول مو�ضوع هذه الدرا�سة ،بهدف
ا�ستقراء م�ؤ�شرات الفر�ضيات التي ن�صت عليها الدرا�سة.
دراسة ميدانية :ت�ستهدف احل�صول على بيانات عن �آراء عينة الدرا�سة
املتمثلة يف العاملني باجلهاز امل��رك��زي للرقابة واملحا�سبة ،واجلهات
اخلا�ضعة لرقابة اجل�ه��از م��ن خ�لال ا�ستبيان ر�أي �ه��م ح��ول م�ؤ�شرات
الفر�ضيات التي تتناولها الدرا�سة.

تقت�صر عينة هذه الدرا�سة على رئا�سة اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة
وفرعي الأمانة و�صنعاء باعتبار �أن ن�سبة العاملني فيها متثل ما يقارب
الـ 56%من �إجمايل العاملني يف اجلهاز وفروعه املختلفة ،بالإ�ضافة �إىل
عينة من اجلهات اخلا�ضعة لرقابة اجلهاز ومنها(:وزارة املالية ،وزارة
ال�صحة ،وزارة الرتبية ،وزارة اخلدمة املدنية ،وزارة الكهرباء واملياه،
وزارة التعليم الفني والتدريب املهني ،وزارة النفط ،وزارة ال�صناعة،
وزارة اخلارجية).
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 5-1منهجية الدراسة

 6-1حدود الدراسة
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الفصل الثاني :اإلطار النظري للدراسة
مت التطرق يف هذا الف�صل اىل التقارير الرقابية ال�صادرة عن االجهزة
العليا للرقابة من حيث مفهومها ،وم�ضمونها ،وانواعها ،ومتطلبات جودة
التقارير الرقابية والتي من ابرزها متطلبات املنظمة الدولية للأجهزة
العليا للرقابة ل�صياغة التقارير الرقابية ،كما مت التطرق يف هذا الف�صل
ملقومات العمل الرقابي للأجهزة العليا للرقابة وهي(اال�ستقاللية،
�ضمانات ممار�سة الرقابة ،حق التوجيه باتخاذ التدابري الت�صحيحية،
توفر الكفاءة املهنية الالزمة ،بذل العناية املهنية الالزمة ،و�ضع نظام
مراقبة نوعي داخلي).
كما تناولت هذه الدرا�سة نبذة عن اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة من
حيث �أهدافه وا�ستقالليته ومنهاجه الرقابي ،والتقارير الرقابية ال�صادرة
عنه ،و�أنواع الرقابات التي ميار�سها.
واختتم هذا الف�صل بتعريف املخالفات املالية والإدارية التي حتويها تقارير
اجلهاز الرقابية ومعايري التمييز بينها ،وكذلك التعرف على نظم الرقابة
الداخلية ونقاط الق�صور وال�ضعف فيها ح�سب ما وردت بقانون اجلهاز.

الفصل الثالث :الدراسة الميدانية

 1-3الطريقة واإلجراءات

 1-1-3مجتمع وعينة الدراسة
 1-1-1-3مجتمع الدراسة

يتمثل جمتمع الدرا�سة التطبيقي يف اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة يف
اجلمهورية اليمنية ،واجلهات اخلا�ضعة لرقابته ممثلة بال�سلطة املركزية.

 2-1-1-3عينة الدراسة

قام الباحث باختيار عينة ع�شوائية ب�سيطة ما ن�سبته ( )10%من جمتمع
الدرا�سة ،حيث مت توزيع عدد( )120ا�ستبانة على منت�سبي اجلهاز ،وقد
مت ا�ستعادة ( )100ا�ستبانة وبن�سبة ( )83%من العدد املوزع جميعها
�صاحلة وقابلة للتحليل عدا( )6ا�ستبانات ا�ستبعدت من التحليل لوجود
عيوب بها قد ت�ؤثر على نتائج البحث ،كما مت توزيع عدد ( )30ا�ستبانة
على اجلهات اخلا�ضعة للرقابة ،وقد مت ا�ستعادة ( )22ا�ستبانة وبن�سبة
( )70%من العدد املوزع جميعها �صاحلة وقابلة للتحليل.

 3-3اختبار الفرضيات ومناقشتها
ملعرفة « مدى ا�ستجابة اجلهات اخلا�ضعة لرقابة اجلهاز للتو�صيات الواردة
بتقاريره الرقابية « ،فقد مت �إجراء عملية اختبار فر�ضيات الدرا�سة حيث
مت التحقق من �أن املتو�سط احل�سابي الذي �أبداه �أفراد العينة �أكرب بدرجة
معنوية من متو�سط �أداة القيا�س املعتمد يف هذه الدرا�سة والذي قيمته()3.4
درجة ،ولهذا الغر�ض مت ا�ستخدام اختبا(ر( )tللعينة الواحدة �One Sam
 ،ple T- testولعينتني م�ستقلتني  Independent Samples Testويهدف
ً
إح�صائيا وبالتايل يتم قبول
اختبار(� )tإىل فح�ص ما �إذا كانت الزيادة دالة �
ً
إح�صائيا فيتم رف�ض الفر�ضية.
الفر�ضية� ،أما �إذا كانت غري دالة �
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 1-3-3اختبار الفرضية الرئيسية األولى
ن�صت الفر�ضية الرئي�سية الأوىل :تتوفر للجهاز كافة املقومات الالزمة التي
متكنه من ممار�سة مهامه الرقابية على املال العام �ضد الفر�ضية العدمية
املناق�ضة لها :ال تتوفر للجهاز املقومات الالزمة التي متكنه من ممار�سة
مهامه الرقابية على اجلهات اخلا�ضعة للرقابة وهدفت هذه الفر�ضية
اىل قيا�س مدى املقومات الالزمة ملمار�سة اجلهاز مهامه الرقابية لرتفع
من م�ستوى ا�ستجابة اجلهات اخلا�ضعة لرقابة اجلهاز بالعمل بتو�صياته
الواردة بتقاريره الرقابية.
وللتحقق من هذه الفر�ضية ،مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية لآراء العينة و�إجراء اختبار ( )tللعينة الواحدة وكما هي مو�ضحة
يف اجلدول التايل:
نتائج اختبار( )tللعينة الواحدة لقيا�س الفر�ضية الأوىل
ن�ص الفر�ضية العدمية

املتو�سط
احل�سابي

ال تتوفر للجهاز
املقومات الالزمة التي
متكنه من ممار�سة
مهامه الرقابية على
الوحدات اخلا�ضعة
للرقابة

3.72

االنحراف
املعياري

355.

قيمة ()t

8.611

م�ستوى
الداللة

000.

القرار

رف�ض
الفر�ضية
العدمية

* ذات داللة �إح�صائية ()05. α

يتبني من اجل��دول ال�سابق �أن قيمة املتو�سط احل�سابي عن م��دى توفر
املقومات الالزمة ملمار�سة اجلهاز ملهامه الرقابية قد بلغت ( )3.72درجة
وهي قيمة اكرب من قيمة القيا�س املعتمدة يف هذه الدرا�سة وهي()3.4
درج��ة بانحراف معياري( ،)355.كما �أن قيمة ( )tاملح�سوبة بلغت
( )8.611وهي قيمة كبرية وموجبة و�أن م�ستوى داللة االختبار كانت �أقل
من م�ستوى الثقة )05.حيث بلغت ( )000.وهذا يعني ب�أنه توجد فروق
معنوية ذو دالل��ة اح�صائية بني الو�سط احل�سابي املحت�سب من العينة
والو�سط الفر�ضي حيث ان الو�سط احل�سابي املحت�سب من العينة اكرب
بكثري من الو�سط الفر�ضي وبنا ًء على ذلك يتم رف�ض الفر�ضية العدمية
(ال تتوفر للجهاز املقومات ال�لازم��ة التي متكنه من ممار�سة مهامه
الرقابية على الوحدات اخلا�ضعة للرقابة) وقبول الفر�ضية البديلة القائلة
ب�أنه (تتوفر للجهاز املقومات الالزمة التي متكنه من ممار�سة مهامه
الرقابية على الوحدات اخلا�ضعة للرقابة).
 2-3-3اختبار الفرضية الرئيسية الثانية
ن�صت الفر�ضية الرئي�سية الثانية على :ال ت�ستجيب اجلهات اخلا�ضعة
لرقابة اجلهاز للتو�صيات الواردة بتقارير اجلهاز الرقابية �ضد الفر�ضية
املناق�ضة ل�ه��ا :ت�ستجيب اجل�ه��ات اخلا�ضعة ل��رق��اب��ة اجل�ه��از بالعمل
بالتو�صيات الواردة بتقارير اجلهاز الرقابية وهدفت هذه الفر�ضية اىل
معرفة م�ستوى ا�ستجابة اجلهات اخلا�ضعة لرقابة اجلهاز لتو�صيات
اجلهاز الواردة بتقاريره الرقابية.

للتحقق من هذه الفر�ضية ،مت جتزئتها اىل عدة فر�ضيات فرعية ومت
احت�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لآراء العينة و�إجراء
اختبار( )tللعينة الواحدة ولعينتني وكما يلي:
 1-2-3-3اختبار الفرضية الفرعية األولى
ن�صت هذه الفر�ضية على :ال ت�ستجيب اجلهات اخلا�ضعة لرقابة اجلهاز
بالعمل بالتو�صيات املتعلقة باملخالفات املالية ال��واردة بتقارير اجلهاز
الرقابية �ضد الفر�ضية املناق�ضة لها :ت�ستجيب اجلهات اخلا�ضعة لرقابة
اجلهاز للتو�صيات املتعلقة باملخالفات املالية الواردة بتقارير اجلهاز.
واجل��دول التايل يعر�ض نتائج التحليل الإح�صائي ممثال باملتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية واختبار  tلعينة واحدة ولعينتني م�ستقلتني  2-2-3-3اختبار الفرضية الفرعية الثانية
ن�صت هذه الفر�ضية على :ال ت�ستجيب اجلهات اخلا�ضعة لرقابة اجلهاز
وكما يلي:
نتائج اختبار( )tللعينة الواحدة لقيا�س الفر�ضية الفرعية الأوىل للفر�ضية الثانية للتو�صيات املتعلقة باملخالفات الإدارية الواردة بتقارير اجلهاز الرقابية
م�ستوى
املتو�سط االنحراف
�ضد الفر�ضية املناق�ضة :ت�ستجيب اجلهات اخلا�ضعة لرقابة اجلهاز
ن�ص الفر�ضية
القرار
قيمة ( )tالداللة
احل�سابي املعياري
بالعمل بالتو�صيات املتعلقة باملخالفات الإدارية الواردة بتقارير اجلهاز.
ت�ستجيب اجلهات
واجل��دول التايل يعر�ض نتائج التحليل الإح�صائي ممثال باملتو�سطات
اخلا�ضعة
احل�سابية واالنحرافات املعيارية واختبار  tلعينة واحدة ولعينتني م�ستقلتني.
لرقابة اجلهاز
للتو�صيات املتعلقة  000. 10.218 621. 3.99رف�ض الفر�ضية نتائج اختبار( )tللعينة الواحدة لقيا�س الفر�ضية الفرعية الثانية للفر�ضية الثانية
باملخالفات املالية
الواردة بتقارير
اجلهاز.

ن�ص الفر�ضية

اجلهاز املركزي
للرقابة واملحا�سبة
)94(=n

4.04

اجلهات اخلا�ضعة
للرقابة
)22(=n

3.76

536.
1.437

* ذات داللة �إح�صائية ()05. α

880.

163.

عدم وجود
اختالف
جوهري بني
اراء العينتني

تبني من اجلدول ال�سابق �أن قيمة املتو�سط احل�سابي لآراء عينتي الدرا�سة
(العينة الكلية) عن م�ستوى ا�ستجابة اجلهات اخلا�ضعة للرقابة ب�ش�أن
تنفيذ التو�صيات املتعلقة باملخالفات املالية قد بلغت ( )3.99درجة وهي
قيمة اكرب من قيمة القيا�س املعتمدة يف هذه الدرا�سة والتي قيمتها()3.4
درجة بانحراف معياري( ،)621.كما �أن قيمة( )tالأوىل املح�سوبة بلغت
( )10.218وهي قيمة كبرية وموجبة و�أن م�ستوى داللة االختبار كانت
�أقل من م�ستوى الثقة )05.حيث بلغت ( )000.وهذا يعني ب�أنه توجد
ف��روق معنوية ذو دالل��ة �إح�صائية بني الو�سط احل�سابي املحت�سب من
العينة والو�سط الفر�ضي حيث ان الو�سط احل�سابي املحت�سب من العينة
اكرب بكثري من الو�سط الفر�ضي وبنا ًء على ذلك يتم رف�ض الفر�ضية
املناق�ضة(ت�ستجيب اجلهات اخلا�ضعة لرقابة اجلهاز للتو�صيات املتعلقة
باملخالفات املالية ال��واردة بتقارير اجلهاز الرقابية) وقبول الفر�ضية
القائلة ب��أن��ه (ال ت�ستجيب اجل�ه��ات اخلا�ضعة لرقابة اجل�ه��از بالعمل
بالتو�صيات املتعلقة باملخالفات املالية الواردة بتقارير اجلهاز الرقابية)،

ت�ستجيب اجلهات
اخلا�ضعة لرقابة
اجلهاز للتو�صيات
املتعلقة باملخالفات
الإدارية الواردة
بتقارير اجلهاز
اجلهاز املركزي
للرقابة واملحا�سبة
)n=(94
اجلهات اخلا�ضعة
للرقابة
)n=(22

املتو�سط
احل�سابي

3.82

االنحراف
املعياري

507.

3.84

419.

3.75

786.

قيمة ()t

8.954

505.

م�ستوى
الداللة

000.

618.

القرار

رف�ض الفر�ضية

عدم وجود
اختالف جوهري
بني اراء العينتني

* ذات داللة �إح�صائية ()05. α
يتبني من اجلدول ال�سابق �أن قيمة املتو�سط احل�سابي لآراء عينتي الدرا�سة
(العينة الكلية) عن م�ستوى ا�ستجابة اجلهات اخلا�ضعة للرقابة ب�ش�أن
تنفيذ التو�صيات املتعلقة باملخالفات الإدارية قد بلغت ( )3.82درجة وهي
قيمة اكرب من قيمة القيا�س املعتمدة يف هذه الدرا�سة والتي هي()3.4
درجة بانحراف معياري( ،)507.كما �أن قيمة ( )tاالوىل املح�سوبة بلغت
( )8.954وهي قيمة كبرية وموجبة و�أن م�ستوى داللة االختبار كانت �أقل
من م�ستوى الثقة )05.حيث بلغت ( )000.وهذا يعني ب�أنه توجد فروق
معنوية ذو دالل��ة اح�صائية بني الو�سط احل�سابي املحت�سب من العينة
والو�سط الفر�ضي حيث ان الو�سط احل�سابي املحت�سب من العينة اكرب
بكثري من الو�سط الفر�ضي وبنا ًء على ذلك يتم رف�ض الفر�ضية املناق�ضة
(ت�ستجيب اجلهات اخلا�ضعة لرقابة اجلهاز للتو�صيات املتعلقة باملخالفات
االدارية الواردة بتقارير اجلهاز الرقابية) وقبول الفر�ضية القائلة ب�أنه (ال
ت�ستجيب اجلهات اخلا�ضعة لرقابة اجلهاز للتو�صيات املتعلقة باملخالفات
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كما �أن قيمة ( )tالثانية املح�سوبة بلغت ( )1.437و�أن م�ستوى داللة
االختبار كانت اكرب من م�ستوى الثقة )05.حيث بلغت ( )163.وهذا ي�شري
اىل عدم وجود فرق جوهري بني املتو�سطني احل�سابيني لعينتي اجلهاز
والوحدات اخلا�ضعة للرقابة ومبا �أن املتو�سطني احل�سابني للعينتني كانا
اكرب من درجة القيا�س ( )3.4حيث بلغا ( )3.76(،)4.04على التوايل
وهذا يعني ب�أن �آراء عينتي الدرا�سة تتفق على عدم ا�ستجابة اجلهات
اخلا�ضعة لرقابة اجلهاز للتو�صيات اجلهاز املتعلقة باملخالفات املالية
الواردة يف تقاريره.
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دراسات وأبحاث

االداري��ة ال��واردة بتقارير اجلهاز الرقابية) ،كما �أن قيمة ( )tالثانية
املح�سوبة بلغت ( )1.437و�أن م�ستوى دالل��ة االختبار كانت اك�بر من
م�ستوى الثقة )05.حيث بلغت ( )163.وهذا ي�شري اىل عدم وجود فرق
جوهري بني املتو�سطني احل�سابيني لعينتي اجلهاز والوحدات اخلا�ضعة
للرقابة ومبا �أن املتو�سطني احل�سابني للعينتني كانا اكرب من درجة القيا�س
( )3.4حيث بلغت ( )3.76( ،)4.04على التوايل وهذا يعني ب�أن �آراء
عينتا الدرا�سة تتفق على عدم ا�ستجابة الوحدات اخلا�ضعة لرقابة اجلهاز
بالعمل على تنفيذ تو�صيات اجلهاز املتعلقة باملخالفات الإدارية الواردة يف
تقاريره.
 3-2-3-3الفرضية الفرعية الثالثة
ن�صت هذه الفر�ضية على :ال ت�ستجيب اجلهات اخلا�ضعة لرقابة اجلهاز
للتو�صيات املتعلقة بق�صور نظام الرقابة الداخلية الواردة بتقارير اجلهاز
الرقابية �ضد الفر�ضية املناق�ضة لها :ت�ستجيب اجلهات اخلا�ضعة لرقابة
اجلهاز بالعمل بالتو�صيات املتعلقة بنظام الرقابة الداخلية ال��واردة
بتقارير اجلهاز.
واجل��دول التايل يعر�ض نتائج التحليل االح�صائي ممثال باملتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية واختبار  tلعينة واحدة ولعينتني م�ستقلتني.
نتائج اختبار( )tللعينة الواحدة لقيا�س الفر�ضية الفرعية الثالثة للفر�ضية الثانية
االنحراف
املعياري

ن�ص الفر�ضية

املتو�سط
احل�سابي

ت�ستجيب اجلهات
اخلا�ضعة لرقابة
اجلهاز للتو�صيات
املتعلقة بق�صور نظام
الرقابة الداخلية
الواردة بتقارير اجلهاز
الرقابية

3.93

اجلهاز املركزي للرقابة
واملحا�سبة
)n=(94

3.92

541.

اجلهات اخلا�ضعة
للرقابة
)n=(22

3.96

640.

قيمة ()t

م�ستوى
الداللة

القرار

ن�ص الفر�ضية
558.

10.230

289-.-

* ذات داللة �إح�صائية ()05. α

000.

774.

رف�ض
الفر�ضية

عدم
وجود
اختالف
جوهري
بني اراء
العينتني

يتبني من اجلدول ال�سابق �أن قيمة املتو�سط احل�سابي لآراء عينتي الدرا�سة
(العينة الكلية) عن م�ستوى ا�ستجابة اجلهات اخلا�ضعة للرقابة ب�ش�أن
تنفيذ التو�صيات املتعلقة بنظام الرقابة الداخلية قد بلغت ()3.93
درجة وهي قيمة اكرب من قيمة القيا�س املعتمدة يف هذه الدرا�سة والتي
قيمتها( )3.4درجة بانحراف معياري( ،)558.كما �أن قيمة ( )tاالوىل
املح�سوبة بلغت ( )10.230وهي قيمة كبرية وموجبة و�أن م�ستوى داللة
االختبار كانت �أقل من م�ستوى الثقة )05.حيث بلغت ( )000.وهذا يعني
ب�أنه توجد فروق معنوية ذو داللة اح�صائية بني الو�سط احل�سابي املحت�سب
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من العينة والو�سط الفر�ضي حيث ان الو�سط احل�سابي املحت�سب من
العينة اكرب بكثري من الو�سط الفر�ضي وبنا ًء على ذلك يتم رف�ض الفر�ضية
املناق�ضة (ت�ستجيب اجلهات اخلا�ضعة لرقابة اجلهاز للتو�صيات املتعلقة
بق�صور نظام الرقابة الداخلية الواردة بتقارير اجلهاز الرقابية) وقبول
الفر�ضية القائلة ب�أنه (ال ت�ستجيب اجلهات اخلا�ضعة لرقابة اجلهاز
للتو�صيات املتعلقة بق�صور نظام الرقابة الداخلية الواردة بتقارير اجلهاز
الرقابية) ،كما �أن قيمة ( )tالثانية املح�سوبة بلغت ( )289-.-و�أن م�ستوى
داللة االختبار كانت اكرب من م�ستوى الثقة )05.حيث بلغت( )774.وهذا
ي�شري اىل ع��دم وج��ود ف��رق جوهري بني املتو�سطني احل�سابيني لعينتي
اجلهاز واجلهات اخلا�ضعة للرقابة ومبا �أن املتو�سطني احل�سابني للعينتني
كانا اكرب من درج��ة القيا�س ( )3.4حيث بلغا ( )3.96(،)3.92على
التوايل وه��ذا يعني ب��أن �آراء عينتي الدرا�سة تتفق على عدم ا�ستجابة
اجلهات اخلا�ضعة لرقابة اجلهاز لتو�صيات اجلهاز املتعلقة بالق�صور يف
نظام الرقابة الداخلية الواردة يف تقاريره.
الفر�ضية الرئي�سية الثانية :ال ت�ستجيب اجلهات اخلا�ضعة لرقابة اجلهاز
للتو�صيات ال��واردة بتقارير اجلهاز الرقابية �ضد الفر�ضية املناق�ضة:
ت�ستجيب اجلهات اخلا�ضعة لرقابة اجلهاز للتو�صيات ال��واردة بتقارير
اجلهاز الرقابية ،واجلدول التايل يعر�ض نتائج التحليل االح�صائي ممثال
باملتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية واختبار  tلعينة واح��دة
ولعينتني م�ستقلتني.
نتائج اختبار( )tللعينة الواحدة لقيا�س الفر�ضية الرئي�سية الثانية

الـعـدد |  | 36 - 35مارس-يونيو 2014م

ت�ستجيب اجلهات
اخلا�ضعة لرقابة
اجلهاز للتو�صيات
الواردة بتقارير
اجلهاز الرقابية
اجلهاز املركزي
للرقابة واملحا�سبة
)n=(94
اجلهات اخلا�ضعة
للرقابة
)n=(22

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

3.91

447.

3.93

396.

3.83

625.

قيمة ()t

12.257

733.

م�ستوى
الداللة
000.

470.

القرار

رف�ض الفر�ضية

عدم وجود
اختالف
جوهري بني
اراء العينتني

* ذات داللة �إح�صائية ()05. α
يتبني من اجلدول ال�سابق �أن قيمة املتو�سط احل�سابي لآراء عينتا الدرا�سة
(العينة الكلية) عن م�ستوى ا�ستجابة اجلهات اخلا�ضعة للرقابة للتو�صيات
الواردة بتقارير اجلهاز الرقابية قد بلغت ( )3.91درجة وهي قيمة اكرب
من قيمة القيا�س املعتمدة يف هذه الدرا�سة والتي قيمتها( )3.4درجة
بانحراف معياري( ،)447.كما �أن قيمة ( )tاالوىل املح�سوبة بلغت
( )12.257وهي قيمة كبرية وموجبة و�أن م�ستوى داللة االختبار كانت
�أقل من م�ستوى الثقة )05.حيث بلغت ( )000.وهذا يعني ب�أنه توجد

 3-3-3اختبار الفرضية الرئيسية الثالثة
ن�صت الفر�ضية الرئي�سية الثالثة :هناك العديد من العوامل والظروف
الداخلية واخلارجية التي حتول دون ا�ستجابة اجلهات للتو�صيات الواردة
بتقارير اجلهاز الرقابية �ضد الفر�ضية املناق�ضة :لي�س هناك العديد من
العوامل والظروف الداخلية واخلارجية التي حتول دون ا�ستجابة اجلهات
للتو�صيات الواردة بتقارير اجلهاز الرقابية.
واجل��دول التايل يعر�ض نتائج التحليل الإح�صائي ممثال باملتو�سطات

اجلهات اخلا�ضعة
للرقابة
)n=(22

-1.367-

3.89

372.

064.

جوهري
بني اراء
العينتني

* ذات داللة �إح�صائية ()05. α
يتبني من اجلدول ال�سابق �أن قيمة املتو�سط احل�سابي لآراء عينتي الدرا�سة
(العينة الكلية) عن مدى توفر عوامل حتول دون ا�ستجابة اجلهات اخلا�ضعة
للرقابة للتو�صيات الواردة بتقارير اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة قد
بلغت ( )3.72درجة وهي قيمة اكرب من قيمة القيا�س املعتمدة يف هذه
الدرا�سة والتي قيمتها( )3.4درجة بانحراف معياري( ،)418.كما �أن قيمة
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فروق معنوية ذو داللة اح�صائية بني الو�سط احل�سابي املحت�سب من العينة احل�سابية واالنحرافات املعيارية واختبار  tلعينة واحدة ولعينتني م�ستقلتني
والو�سط الفر�ضي حيث ان الو�سط احل�سابي املحت�سب من العينة اكرب وكما يلي:
بكثري من الو�سط الفر�ضي وبنا ًء على ذلك يتم رف�ض الفر�ضية املناق�ضة نتائج اختبار( )tللعينة الواحدة لقيا�س الفر�ضية الثالثة
(ت�ستجيب اجلهات اخلا�ضعة لرقابة اجلهاز للتو�صيات الواردة بتقارير
م�ستوى
املتو�سط االنحراف
ن�ص الفر�ضية
القرار
قيمة ()t
الداللة
احل�سابي املعياري
اجلهاز الرقابية) وقبول الفر�ضية القائلة ب�أنه (ال ت�ستجيب اجلهات
لي�س هناك العديد
اخلا�ضعة لرقابة اجلهاز للتو�صيات ال��واردة بتقارير اجلهاز الرقابية)،
من العوامل
كما �أن قيمة ( )tالثانية املح�سوبة بلغت ( )733.و�أن م�ستوى داللة
والظروف الداخلية
االختبار كانت اكرب من م�ستوى الثقة )05.حيث بلغت( )470.وهذا ي�شري
واخلارجية التي
رف�ض
000.
8.069
418.
3.72
حتول دون ا�ستجابة
الفر�ضية
اىل عدم وجود فرق جوهري بني املتو�سطني احل�سابيني لعينتي اجلهاز
اجلهات للتو�صيات
واجلهات اخلا�ضعة للرقابة ومبا �أن املتو�سطني احل�سابني للعينتني كانا
الواردة بتقارير
اجلهاز
اكرب من درجة القيا�س ( )3.4حيث بلغا( )3.83(،)3.93على التوايل
اجلهاز املركزي
وهذا يعني ب�أن �آراء عينتي الدرا�سة تتفق على عدم ا�ستجابة اجلهات
عدم
للرقابة واملحا�سبة
420.
3.67
وجود
اخلا�ضعة لرقابة اجلهاز للتو�صيات الواردة يف تقاريره.
)n=(94
اختالف
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( )tاالوىل املح�سوبة بلغت ( )8.069وهي قيمة كبرية وموجبة و�أن م�ستوى
داللة االختبار كانت �أقل من م�ستوى الثقة )05حيث بلغت ( )0.000وهذا
يعني ب�أنه توجد فروق معنوية ذو داللة �إح�صائية بني الو�سط احل�سابي
املحت�سب من العينة والو�سط الفر�ضي حيث ان الو�سط احل�سابي املحت�سب
من العينة اكرب بكثري من الو�سط الفر�ضي وبنا ًء على ذلك يتم رف�ض
الفر�ضية املناق�ضة (لي�س هناك العديد من العوامل والظروف الداخلية
واخلارجية التي حتول دون ا�ستجابة اجلهات للتو�صيات الواردة بتقارير
اجلهاز) وقبول الفر�ضية القائلة ب�أنه (هناك العديد من العوامل والظروف
الداخلية واخلارجية التي حتول دون ا�ستجابة اجلهات للتو�صيات الواردة
بتقارير اجلهاز) ،كما �أن قيمة ( )tالثانية املح�سوبة بلغت( )1.367-و�أن
م�ستوى داللة االختبار كانت اكرب من م�ستوى الثقة )05حيث بلغت()064.
وهذا ي�شري اىل عدم وجود فرق جوهري بني املتو�سطني احل�سابيني لعينتي
اجلهاز والوحدات اخلا�ضعة للرقابة ومبا �أن املتو�سطني احل�سابني للعينتني
كانا اكرب من درج��ة القيا�س ( )3.4حيث بلغا ( )3.89( ،)3.67على
التوايل وهذا يعني ب�أن �آراء عينتي الدرا�سة تتفق على وجود العديد من
العوامل والظروف الداخلية واخلارجية التي حتول دون ا�ستجابة اجلهات
للتو�صيات الواردة بتقارير اجلهاز.

الفصل الرابع :النتائج والتوصيات

 1-4النتائج :

من خالل حتليل اال�ستبيانات املوزعة على عينة من منت�سبي اجلهاز وعينة
من اجلهات اخلا�ضعة لرقابة اجلهاز مت التو�صل �إىل عدد من النتائج،
�أهمها:
#تتوفر للجهاز املقومات التي متكنه من ممار�سة عملة الرقابي على
اجلهات اخلا�ضعة لرقابته ،وم��ن اه��م ه��ذه املقومات ا�ستقاللية
اجلهاز املالية والإداري��ة عن اجلهات اخلا�ضعة لرقابته -مع وجود
بع�ض القيود على ه��ذه اال�ستقاللية م��ن حيث التبعية لرئا�سة
اجلمهورية والتعديل امل�ستمر على موازنة اجلهاز ،-كما يتوفر للجهاز
كادر مهني عايل الت�أهيل العلمي والعملي ،كما يحر�ص هذا الكادر
على بذل العناية املهنية الالزمة �أثناء التخطيط والتنفيذ لعملية
املراجعة وفق ًا للأدلة واملرا�شد املهنية املنظمة لذلك.
#يحر�ص اجلهاز على رفع الكفاءة املهنية ملنت�سبيه وذلك من خالل
عقد العديد من الدورات التدريبية الداخلية واخلارجية.
#يلتزم اجلهاز عند �إعداده لتقاريره الرقابية بدرجة كبرية باملعايري
املتعلقة ب�إعداد و�صياغة التقارير الرقابية ،با�ستثناء املعايري املتعلقة
بتوقيت ت�صدير التقارير.
#هناك ق�صور كبري يف م�ستوى ا�ستجابة غالبية اجلهات اخلا�ضعة
لرقابة اجلهاز للتو�صيات ال��واردة بتقارير اجلهاز الرقابية �سواء
املتعلقة باملخالفات املالية �أو الإداري��ة �أو املتعلقة ب�أوجه الق�صور
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وال�ضعف يف نظم الرقابة الداخلية يف تلك اجلهات ،مما ي�شري �إىل
وجود م�شكلة حقيقية جتاه تفعيل تقارير اجلهاز والتي ت�ؤثر �سلب ًا على
دوره يف حماية املال العام.
#ال تلتزم العديد من اجلهات بالرد على تقارير اجلهاز يف املواعيد
املحددة لذلك.
#عدم التزام العديد من اجلهات مبوافاة اجلهاز بقوائمها املالية
وح�ساباتها اخلتامية يف املواعيد املحددة لذلك.
#عدم اتخاذ العديد من اجلهات �إجراءات ت�صحيحية ب�ش�أن املخالفات
والتجاوزات التي حتويها تقارير اجلهاز الرقابية واكتفاء غالبية تلك
اجلهات بالرد على املالحظات.
#ع��دم اتخاذ غالبية اجلهات لأي ق��رارات ت�أديبية ب�ش�أن مرتكبي
املخالفات والتجاوزات يف تلك اجلهات مما ي�ضعف من دورها يف
حتقيق امل�ساءلة القانونية ،و�ضمان االلتزام بالنظام والقانون.
#ع��دم قيام اجلهات مب�ساءلة املوظفني املخلني بواجبات الوظيفة
العامة وعلى وج��ه اخل�صو�ص �إذا ما كانوا من �شاغلي الوظائف
القيادية يف تلك اجلهات.
�#ضعف نظم الرقابة الداخلية يف العديد من اجلهات اخلا�ضعة لرقابة
اجلهاز.
ً
#ت�أخر اجلهاز يف �إ�صدار وتبليغ تقاريره الرقابية نظرا لطول فرتة
�إعداد وطباعة ومراجعة وت�صدير التقارير ،الأمر الذي يعيق تفعيل
هذه التقارير والعمل بها.
#هناك ق�صور يف �آلية اجلهاز ملتابعة التقارير الرقابية بعد ت�صديرها
والذي يربز يف ما يلي:
1.1ق�صور يف ممار�سة اجلهاز للرقابة القانونية ،وال��ذي يربز من
خالل عدم املتابعة الوقتية واملنتظمة ملا تتخذه اجلهات اخلا�ضعة
ل��رق��اب��ة اجل �ه��از م��ن �إج � ��راءات ت�صحيحية ب���ش��أن املخالفات
والتجاوزات التي حتويها تقارير اجلهاز وتركز االهتمام على
متابعة ردود اجلهات على املالحظات واعتبار ما ي�ؤكدها مبثابة
ردود �إيجابية.
�2.2ضعف �إجراءات متابعة ما مت اتخاذه من �إجراءات ب�ش�أن الق�ضايا
املحالة لنيابة الأموال العامة.
#ه�ن��اك �ضعف يف �آل�ي��ة التن�سيق ب�ين اجل�ه��از واجل �ه��ات الرقابية
والإ�شرافية الأخرى يف الدولة والتي من املفرت�ض �أن يكون لها دور
�إيجابي يف تفعيل تقارير اجلهاز.
#عدم وجود فهم حقيقي لدى العديد من اجلهات اخلا�ضعة لرقابة
اجلهاز لطبيعة الدور الذي ي�ضطلع به اجلهاز واملتمثل ب�شكل �أ�سا�سي
يف حماية املال العام ،والعمل على رفع وحت�سني الأداء املايل والإداري
لتلك اجلهات.
�#ضعف �أداء اجلهات الأخ��رى يف الدولة املعنية بالرقابة على املال
العام مثل(وزارة املالية ،وزارة اخلدمة املدنية ،وال�سلطة الت�شريعية

مدى استجابة الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الجمهورية اليمنية للتوصيات الواردة بتقاريره الرقابية

ممثلة مبجل�س النواب) ب�ش�أن متابعة وحما�سبة مرتكبي املخالفات
والتجاوزات يف خمتلف اجلهات وامل�صالح احلكومية.
#ع��دم ت��وف��ر جمال�س ت��أدي�ب�ي��ة يف ال�ع��دي��د م��ن اجل �ه��ات اخلا�ضعة المراجع باللغة العربية
لرقابة اجلهاز واملعنية بتحديد الإجراءات الت�أديبية ب�ش�أن مرتكبي أوال :الكتب:
املخالفات والتجاوزات املالية والإدارية يف تلك اجلهات.
Óبا�سم نعيم عو�ض ،الرقابة املالية للجهاز املركزي للمحا�سبات:
�#ضعف اهتمام �أج�ه��زة ال��دول��ة العليا ممثلة برئا�سة اجلمهورية
درا�سة مقارنة،الطبعة الأوىل ،م�صر2010،م.
وجمل�س الوزراء مبتابعة والزام اجلهات بالعمل بالتو�صيات الواردة
Óال�شريازي وعبا�س مهدي ،نظرية املحا�سبة1990،م.
بتقارير اجلهاز الرقابية.
Óعوف حممود الكفراوي،الرقابة املالية النظرية والتطبيق:م�ؤ�س�سة
�#ضعف دور اجلهات الق�ضائية املعنية بحماية املال العام مثل نيابات
�شباب اجلامعة،الإ�سكندرية ،م�صر1989،م.
الأموال العامة وحماكم الأموال العامة والذي يربز من خالل عدم
البت يف العديد من الق�ضايا املحالة �إليها من قبل اجلهاز.
ثانيا :الدوريات
Óجربوع ويو�سف حممود ،درا�سة وتقييم نظام الرقابة الداخلية ،جملة
 2-4التوصيات
املحا�سب القانوين العربي ،العدد1998 ،107م.
متثلت التو�صيات التي تو�صل �إليها الباحث مبا يلي:
Óطارق ال�ساطي ،رقابة الأداء ،جملة الرقابة املالية،دي�سمرب1986م.
�#ضرورة تفعيل دور اجلهاز يف ممار�سة الرقابة القانونية على اجلهات
اخلا�ضعة لرقابته ،وذلك من خالل متابعة ما مت اتخاذه من قرارات ثالثا :الدراسات واألبحاث
Óيو�سف �إبراهيم املزروعي� ،أثر تقارير ديوان املحا�سبة على حت�سني
ت�أديبية من قبل اجلهات ب�ش�أن مرتكبي املخالفات املالية والإدارية،
والتحقق من كفاية و�سالمة هذه القرارات.
�أداء الوزارات والإدارات احلكومية يف دولة الكويت ،ر�سالة ماج�ستري،
�#ضرورة �إ�صدار تقارير اجلهاز يف الأوقات املنا�سبة واحلد من ت�أخرها
اجلامعة اخلليجية ،مملكة البحرين2009 ،م.
مبا ي�ساعد اجلهات اخلا�ضعة لرقابة اجلهاز على اتخاذ الإجراءات
رابعا :اإلصدارات المهنية والحكومية وأوراق العمل
الت�صحيحية يف الوقت املنا�سب.
�Óشركة براي�س وترهاو�س كوبرز� ،إع��ادة هند�سة اجلهاز املركزي
�#إع ��ادة النظر يف �آل�ي��ة التن�سيق ب�ين اجل�ه��از واجل �ه��ات الرقابية
للرقابة واملحا�سبة ،م�شروع حتديث اخلدمة املدنية ،اجلمهورية
والإ�شرافية الأخرى يف الدولة مبا يعزز من دورها االيجابي يف تفعيل
تقارير اجلهاز.
اليمنية2005 ،م.
�#ضرورة �إعادة النظر يف �آلية اجلهاز ب�ش�أن متابعة تقاريره ال�صادرة
والعمل على تنفيذ التو�صيات الواردة بتلك التقارير من قبل الوحدات Ó Óخامسا :القوانين
اخلا�ضعة للرقابة.
وزارة ال�شئوون القانونية ،اجلمهورية اليمنية ،القرار اجلمهوري بالقانون
��#ض��رورة تفعيل دور اللجان املتخ�ص�صة يف رئا�ستي اجلمهورية رقم ( )39ل�سنة 1992م ب�ش�أن اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة.
وجمل�س الوزراء ب�ش�أن متابعة و�إلزام اجلهات وامل�صالح احلكومية وزارة ال�شئوون القانونية ،اجلمهورية اليمنية ،ق��رار جمل�س الرئا�سة
بالعمل بتو�صيات اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة من خالل �إيجاد
رق��م ( )2ل�سنة 1993م ب�شان الالئحة التنفيذية للقانون رق��م ()39
�آلية منا�سبة تفعل عملية املتابعة.
�#ضرورة تطبيق مبد�أ الثواب والعقاب بالوحدات اخلا�ضعة للرقابة ل�سنة 1992م للجهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة ،املادة( ،)29اجلريدة
الر�سمية ،العدد ( )5/8ل�سنة 1993م.
و�إن�شاء جمال�س ت�أديبية يف تلك الوحدات ت�ضطلع بتنفيذ ذلك.
Óالقانون االحتادي رقم()7ل�سنة 1988م ب�ش�أن �إن�شاء ديوان املحا�سبة
�#ضرورة تفعيل دور اجلهات الق�ضائية املعنية بحماية املال العام يف
الإماراتي.
البت يف الق�ضايا املحالة �إليها من قبل اجلهاز دون ت�أخري.
��#ض��رورة تفعيل �أداء اجلهات الأخ ��رى يف ال��دول��ة املعنية بالرقابة
على املال العام مثل(وزارة املالية ،وزارة اخلدمة املدنية ،وال�سلطة المراجع باللغة اإلنجليزية
الت�شريعية ممثلة مبجل�س النواب) ب�ش�أن متابعة وحما�سبة مرتكبي
1. Andrew, Fight-Measurement an Audit-p.8.35.2002.
املخالفات والتجاوزات يف خمتلف اجلهات وامل�صالح احلكومية.
2.Arens and Lobbeck ,Auditing an Integrated Approach 4th

قائمة المراجع

Ed.,Englewooel Cliff ,N.J;Prentice-Hall,Inc,1998.
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وثيق ًا ب�ش�ؤون اجلهاز بغر�ض الو�صول اىل فكره
وا�ضحة وكاملة عن عملية املتابعة التي ميكن
تنفيذها يف جهاز الرقابه,حيث يعترب مفهومي
املتابعة الفنيه واملتابعة الإدارية مفهومان يكمل
كل منهما الآخ ��ر,وال ميكن جن��اح احدهما �إال
بتنفيذ الآخر ,وعلى النحو التايل:

ونظرا للأهمية التي تكت�سبها املتابعة للو�صول
�إىل الأه��داف بكفاءة وجودة وخا�صة يف العمل
ال��رق��اب��ي ,ك ��ان م��ن ال �� �ض��روري ال �ت��ذك�ير بها
والتعريف ب�أهميتها و�أث��ره��ا يف حت�سني جودة
الرقابة حتى ن�ستطيع الو�صول �إىل �آلية منا�سبة
يتم من خاللها حتقيق رقابة فاعلة .
لذلك �سنتطرق يف هذا املو�ضوع وبدرجه �أ�سا�سيه
�إىل مفهوم املتابعة الفنيه يف العمل الرقابي أوال :مفهوم المتابعة الفنية
ودوره��ا يف حت�سني ج��ودة العمل الرقابي الذي
للعمل الرقابي:
يخت�ص به جهاز الرقابه  ,والوقوف على بع�ض املتابعة هي( :جمموعه من الإجراءات والربامج
ً
مفاهيم املتابعة الإداري��ة التي ترتبط ارتباطا التي يتم تنفيذها ل�ضمان الو�صول �إىل الأهداف
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إعداد  /حسن عبدالله العنسي
مدير إدارة المتابعة الفنية بقطاع
الوحدات اإلدارية

بالكفاءة واجلودة املنا�سبة ويف الوقت املنا�سب),
وهي ( الن�شاط الذي تقوم به الإدارة من خالل
حتديد مدى توافق مراحل التنفيذ مع الأهداف
واخل�ط��ة املعتمدة للتعرف على االن�ح��راف��ات
ومعرفة �أ�سبابها وت�صحيحها �أو َال ب�أول .
واملتابعة تركز على نقاط القوة �أو ال�ضعف يف
مراحل التنفيذ والتي تنتج لعدم و�ضوح الأهداف
�أو عدم واقعيتها �أو عدم توفر الكفاءات الإدارية
والفنية املطلوبة.
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المتابعة الفنية ودورها في تحسين جودة العمل الرقابي

فاملتابعة ت�ساعد يف الإجابة على الأ�سئلة التالية :لرقابته مبوافاته بالبيانات وامل��ؤ��ش��رات التي
متكن اجلهاز من القيام بعملية املتابعة على
Óما هي الظروف املرافقة للتنفيذ ؟
تنفيذ اخلطة وتقومي الأداء  ,وذلك يف الفقرة
Óما هي االجنازات املحققة؟
( )5من امل��ادة رقم ( )15من القانون والتي
Óكيف يتم االجناز ؟
ن�صت على(( :على اجلهات اخلا�ضعة لرقابة
Óهل ي�سري التنفيذ باجتاه الهدف ؟
ونظرا لأهمية املتابعة يف العمل الرقابي فقد اجلهاز موافاته بالبيانات وامل�ؤ�شرات الالزمة
�أكدت عليها العديد من الت�شريعات والأدبيات ملتابعة تنفيذ اخلطة وتقومي الأداء )).
املهنية ,حيث �أك��د عليها ق��ان��ون اجل�ه��از رقم ب) الالئحة التنفيذيه لقانون الجهاز:
( )39ل�سنة 1992م والئ�ح�ت��ه التنفيذية يف ولالهميه التي تكت�سبها عملية املتابعة الداخلية
العديد من الن�صو�ص القانونية ك�إجراء �إداري للجهاز بدءا ب�أعلى م�ستوياته الإدارية املتمثلة يف
يجب على اجلهاز القيام به باعتبار املتابعة هيئة اجلهاز التي تت�شكل من معظم امل�ستويات
من الإج��راءات الهامة للقيام مبهامه الإداري��ة الإدارية العليا يف اجلهاز ن�صت املادة رقم ()14
والرقابية التي ت�ضمن للجهاز حتقيق رقابة من الالئحة التنفيذية لقانون اجلهاز على �أن
فعالة ,هذا بالإ�ضافة �إىل ما ت�ضمنه دليل الأداء املتابعة لقرارات وتو�صيات جمل�س اجلهاز من
الرقابي ال�شامل وعلى النحو التايل:
اه��م املهام ال��واج��ب القيام بها ,حتى ي�ضمن
املجل�س اال�ستفادة من اجلهود التي يبذلها يف
قانون الجهاز رقم ( )39لسنة 1992م� :سبيل تنفيذ مهامه واخت�صا�صاته التي ن�ص
ن�صت امل ��ادة ( )5م��ن القانون على ممار�سة عليها القانون .
اجل�ه��از ل�ع��دد م��ن �أن ��واع ال��رق��اب��ة وال�ت��ي منها جـ ) دليل األداء الرقابي الشامل:
الرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ اخلطة ,فجعل ج�سد اجلهاز عملية املتابعة من خ�لال تبنيه
عملية املتابعة لتنفيذ اخلطة مهمة م�ستقلة للعديد من املعايري الدولية التي ت�ؤكد �أهمية
بحد ذاتها يتج�سد من خاللها التفعيل للمهمة املتابعة يف العملية الرقابية ,و من خالل �إ�صداره
الرقابية على اخلطة ون�صت املادة على :
بع�ض الت�شريعات الرقابية لتكون مرجعا هاما
(( ميار�س اجلهاز �أنواع الرقابة التالية :
و�أ�سا�سا متينا وقواعد عامه ومعايري ي�سرت�شد
الرقابة املالية ب�شقيها املحا�سبي والنـظامي  .ب�ه��ا اجل �ه��از يف �أداء م�ه��ام��ه واخت�صا�صاته
الرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ اخلطة .
الرقابية  ,من تلك الت�شريعات (دليل الأداء
الرقابة القانونية وتقييم الأو��ض��اع القانونية الرقابي ال�شامل) ال��ذي ا�شتمل على الإط��ار
والتنظيمية )).
القانوين لعمل اجلهاز ومفاهيم العمل الرقابي
وت�أكيدا على �أهميه ممار�سة اجلهاز للرقابة و�إج��راءات التخطيط واملراجعة ...ويعترب هذا
على الأداء ومتابعة تنفيذ اخلطة ال ��واردة يف الدليل مبا يت�ضمنه من قواعد و�إر�شادات وخطط
الفقرة رقم ( )2من املادة ( ,)5ن�ص القانون و �إج� ��راءات يج�سد املعنى احلقيقي للمتابعة
يف معظم الفقرات ال��واردة يف امل��ادة رقم ( )8الفنية يف العمل ال��رق��اب��ي م��ن خ�لال حتديد
اخلا�صة مبمار�سة (الرقابة على تنفيذ اخلطة الإج��راءات والأ�س�س والقواعد املهنية يف جميع
وتقييم الأداء) على �أهميه تفعيل اجلهاز لدوره مراحل الرقابة وحتديد امل�سئوليات الوظيفية
الرقابي من خالل تنفيذ عملية املتابعة �سواء جلميع امل�ستويات ال��رق��اب�ي��ة يف اجل �ه��از ومبا
كانت متابعه �إداريه �أو فنيه فجعل املتابعة جزء ًا يحقق اجلوده املنا�سبة يف العمل الرقابي .......
هام ًا لتنفيذ وتفعيل رقابته على اخلطط املالية كما �أن ت�أكيد الدليل على املفاهيم والإجراءات
واالقت�صادية والتنموية وم�شروعات التنمية الإدارية الأخرى كالتقييم والإ�شراف تدعم من
خالل تطبيقها مفهوم املتابعة الفنية وحتديد ًا
والقرو�ض واملنح وامل�ساعدات الدولية.
ولأهمية عمليه املتابعة يف تفعيل العملية الرقابية �أثناء تنفيذ �إج��راءات (تقييم اجل��ودة الالحق
للجهاز �شدد القانون على اجلهات اخلا�ضعة لإج��راءات املراجعة  .بالإ�ضافة �إىل ذلك �أكد

الدليل �صراحة على مفهوم عملية املتابعة يف
العديد من الفقرات منها,
 متابعه تنفيذ اخلطط التي جعلها م�سئوليهتقع على عاتق املدراء العموم .
 �أل ��زم امل��راج��ع مبتابعة تو�صيات املراجعةال�سابقة �أث�ن��اء قيامه بعملية امل�سح امليداين
للوحدة .
 ج�ع��ل ال��دل�ي��ل ( ت�صميم امل�ن�ه��اج اخل��ا���صب ���إدارة �إج� ��راءات العمل ال��رق��اب��ي والإ� �ش��راف
عليها,ي�ساعد امل��دي��ر ال�ع��ام يف التخطيط ...
و�إع ��داد �إج� ��راءات املتابعة ب�أ�سلوب يتفق مع
�أهداف اجلهاز ويتيح اال�ستغالل ال�سليم ملوارده)
 ن�ص الدليل على ((متابعة تو�صيات التقاريرال�سنوية للجهاز) ..التي تهدف �إىل مد ال�سلطه
الت�شريعيه ورئا�سة الدوله مبعلومات ويف الوقت
املنا�سب عن مدى التزام الوحدات اخلا�ضعة
للمراجعة باتخاذ الإجراءات الت�صحيحية لأوجه
الق�صور ال��واردة يف التقارير ال�سنوية للجهاز
 ...وتذكري هذه الوحدات بقيامها بالإجراءات
ال�ضرورية  ....باال�ضافه �إىل متابعه التو�صيات
واملالحظات التي يت�ضمنها التقرير ال�سنوي .
بني الدليل مو�ضوعات �إجراءات املتابعة اخلا�صة
بتو�صيات التقارير ال�سنوية التي ت�شمل الآتي :
�Óإجراءات متابعة وقتيه ومنتظمة ملا تتخذه
�إدارات ال��وح��دات اخلا�ضعة للمراجعة
م��ن �إج� ��راءات ب�شان مالحظات اجلهاز
وتو�صياته...
Óدرا��س��ة عما �إذا كانت الإج� ��راءات التي
قامت بها الوحدة قد �أدت �إىل ت�صحيح
الق�صور الواردة يف التقارير.
Óت�ضمني نتائج املتابعة يف تقارير العام
القادم.
Óاع� �ت�ب�ر ال ��دل� �ي ��ل �إج � � � � ��راءات امل �ت��اب �ع��ة
ت �ق �ي �ي �م��ا ل� �ل ��إج� � ��راءات ال�ت���ص�ح�ي�ح�ي��ة
ال��ت ��ي ات� �خ ��ذت وم � ��دى ك �ف��اي �ت �ه��ا .....
و�إذا ات�ضح للجهاز من خ�لال �إج ��راءات
املتابعة عدم ت�صحيح الق�صور املعني يجب
التحري عن وج��ود �أي خطط ت�صحيحيه
م�ستقبال .
Óيعترب منهاج املتابعة منهاجا عاما..يتطلب
تطبيقه نوعا من احلكم املهني للمراجع,
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ويتطلب الإجراء القيام مبتابعة املالحظات
والتو�صيات التي ت�ضمنها التقرير ال�سنوي
للجهاز م��ره واح ��ده كحد ادن��ى ,ويف كل
مرة تتم فيها املتابعة يتخذ القرار مبدى
احلاجة الج ��راءات متابعه ا�ضافيه ويتم
توثيق هذا القرار .
Óت�ستمر �إج� ��راءات املتابعة ل�ل�أم��ور التي
ت���ض�م�ن�ه��ا ال �ت �ق��ري��ر ال �� �س �ن��وي �إىل �أن
يقتنع اجل �ه��از ب ��زوال �أ��س�ب��اب الق�صور
�أو ت� ��وف� ��ر �أل� �ف ��ر�� �ص ��ه ل�ل��إ�� �ص�ل�اح ��ات
ال�ضرورية....
Óكقاعدة عامه �إذا �أ�سفرت �إجراءات املتابعة
ع��ن اكت�شافات �أو ا�ستنتاجات جديدة
تتطلب �إج� ��راءات الفح�ص اجل��وه��ري..
فيمكن اع �ت �ب��اره��ا ك� ��إع ��ادة لإج � ��راءات
املراجعة يتم حتديدها كمو�ضوع منف�صل
يف تقرير اجلهاز ال�سنوي...

ثانيا:المسئولية الوظيفية و
عناصر عملية المتابعة:
المسئولية الوظيفية :

Óالتخطيط لإج��راءات املتابعة والقيام بها
فيما يتعلق بكل املالحظات والتو�صيات
ال �ت ��ي ت���ض�م�ن�ه��ا ال �ت �ق��ري��ر ال �� �س �ن��وي �أو
مالحظات جمل�س النواب عن الأمور التي
�شملها التقرير..
�Óإعداد ك�شف باملالحظات والتو�صيات التي
احتواها التقرير ال�سنوي للجهاز والتي
تتطلب املتابعة ورفعها للوكيل امل�ساعد
والوكيل مرفق معها �أي خطط �ضرورية
لإجراءات متابعتها.
�Óإع ��داد تقرير �سنوي ع��ن نتائج املتابعة
ل�ل�ن�ظ��ر يف ت�ضمينه ال�ت�ق��ري��ر ال���س�ن��وي
الالحق..
�Óإع��داد النقاط الرئي�سية لنتائج املتابعة
والتي يجب ان يت�ضمنها التقرير ال�سنوي
الالحق.
Óمناق�شة تقرير نتائج املتابعة مع الوكيل
امل�ساعد والوكيل وما يجب القيام به من
�إجراءات.
Óحت��دي��د وت��وث�ي��ق م ��دى امل�ت��اب�ع��ة املطلوبة
م�ستقبال.
باال�ضافه اىل ذلك ( تقع على م��دراء العموم
م�سئولية تقدمي الن�صح والتوجيه لفرق املراجعة
عن �أ�سلوب تطبيق منهاج املتابعة ,وجتميع وحفظ
البيانات التي يجب متابعتها,..ومد ر�ؤ�ساء الفرق
بك�شوفات وج ��داول حديثه ل�ل�أم��ور التي يجب
متابعتها ,..والدرا�سة مع فرق املراجعة للتوقيت
املالئم لتخطيط وتنفيذ �إجراءات املتابعة ورفع
التقرير ب�ش�أنها يف وقت مالئم ميكن من ت�ضمني
نتائجها يف التقرير ال�سنوي الالحق ,..وتلخي�ص
نتائج املتابعة ال�ت��ي ي ��رون � �ض��رورة ت�ضمينها
التقرير ال�سنوي الالحق,تقدمي التوجيه لفرق
املراجعة ,...و�إعداد تقرير �شامل بنتائج متابعة
الأمور املتعلقة بالوحدات اخلا�ضعة ملراجعه).

�إن املتابعة ال تنح�صر يف �شخ�ص �أو �إدارة �أو جهة
بعينها ,بل هي منظومة متكاملة واجب القيام
بها م��ن كافة امل�ستويات الإداري� ��ة ,وق��د حدد
دليل الأداء الرقابي ال�شامل اخلا�ص باجلهاز
امل�سئولية الوظيفية عن �إج��راءات املتابعة ودور
كل م�ستوى وظيفي وحتديد ًا يف متابعه تو�صيات
التقرير ال�سنوي للجهاز ,حيث (حدد م�سئولية
�إجراءات املتابعة للمالحظات والتو�صيات على
مدراء العموم وذلك وفقا لتقديراتهم وتقييمهم
لالتي:
Óم� ��دى ث��ب ��ات اال� �س �ت �ن �ت��اج��ات الأ� �ص �ل �ي��ة
ومالءمتها.
Óر�أي �إدارة الوحدة فيما يتعلق بالإجراءات عناصر عملية المتابعة:
الت�صحيحية.
ويف �ضوء العمل الرقابي تعتمد املتابعة على عدد
�Óإىل �أي درجه ميكن االعتماد على الآخرين من العنا�صر املتمثلة يف الآتي :
يف ت�صحيح الو�ضع).
Óالأه��داف  :وتنق�سم الأه��داف التي تعتمد
كما ن�ص الدليل على ان امل��دي��ر ال�ع��ام املعني
عليها املتابعة الفنية يف مو�ضوعنا هذا �إىل
م�سئو ًال م�سئولية مبا�شره عن متابعة كل الأمور
ثالثة �أنواع من الأهداف الرقابية وهي :
املتعلقة ب�أعمــــال املراجعة التـــــــابعة له مبا يف
Óالأه� ��داف الرقابية اال�سرتاتيجية التي
ذلك الآتي:
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يخت�ص بها اجلهاز الرقابي ,وهي الأهداف
التي ن�ص عليها قانون اجلهاز ,بالإ�ضافة
�إىل الأه��داف �أال�سرتاتيجيه الأخرى التي
ي�ضعها اجلهاز .
Óالأه ��داف الرقابية الفرعية تخت�ص بها
الإدارات �ألعامه املخت�صة.
Óالأهداف الرقابية التي تخت�ص بها عمليه
املراجعة الجناز مهمة رقابية معينه.
Óاخلطط والربامج  ,حتى يتم تنفيذ عملية
املتابعة من خاللها (كاخلطط ال�سنوية
للإدارات  ,وبرامج املراجعة).
Óاملعايري  ,معايري زمنيه كفرتة االجناز �أو
معايري كميه كعدد املهام املنجزة.
Óق��اع��دة ال�ب�ي��ان��ات ه��ي م�صدر البيانات
ال �ت��ي ي �ت��م م ��ن خ�لال �ه��ا احل �� �ص��ول على
البيانات الفعلية بي�سر و�سهوله ويف الوقت
املنا�سب حتى يتم درا�ستها والوقوف على
االنحرافات و�أ�سبابها يف الوقت املنا�سب.
Óك ��وادر فنية متخ�ص�صة ...(:وك�م��ا �أن
الإدارة تتخذ و�صف النظام ال��ذي يتكون
م��ن م��دخ�لات و�أن�شطة وخم��رج��ات فان
املتابعة تتخذ منط النظام �أي�ضا كالتايل:
Óاملدخالت  :كالأهداف ,املعلومات�,إمكانات
ب�شريه,و�سائل ماديه.
Óالأن�شطة  :كتجميع معلومات,حتليل وبحث
موقف,اكت�شاف عالقات و�أ�سباب,و�ضع
فرو�ض وبدائل,مقارنة واختيار,ت�صميم
و�إعداد.
املخرجات :كخطط وبرامج ,قيا�س �أداء وحتديد
انحرافات ,وتقييم).
�إذا فعملية املتابعة هي اداره متكاملة الأرك��ان
والأ�س�س فتنفيذها يحتم القيام بجميع العنا�صر
الإداري � ��ة كالتخطيط والإ�� �ش ��راف والتنظيم
والتوجيه واملتابعة والتقييم وبهذا تعترب املتابعة
كيان �إداري م�ستقل وهام لنجاح �أي م�شروع �أو
منظمة.
ويف العمل الرقابي ف��ان املتابعة الفنية ميكن
تلخي�صها كحد �أدنى يف الإجراءات التالية:
1.1معرفة الأه��داف الرقابية املراد حتقيقها
خالل فرتة زمنيه حمددة.
2.2احل���ص��ول على خطة وب��رن��ام��ج الرقابه

�إذا فاجلهاز الرقابي يعترب ك��أي وح��ده �إداري��ه
له هدف ا�سرتاتيجي و�أه��داف فرعيه وخطط
وبرامج تنفيذيه يحتاج �إىل تقييم م�ستمر حتى
ي�صل �إىل �أهدافه املرجوة.

ثالثا :العالقة الهامة بين
مفهوم المتابعة ومفاهيم
(التخطيط والتقييم والرقابة):
تعترب العملية تكاملية بني التخطيط واملتابعة
(و لقد �أ�صبحت وظيفة التخطيط واملتابعة
يف مكان القلب من الكيان الإداري للدولة �أو
ال�شركة احل��دي�ث��ه ....ومي�ث�لان رك�ن� ًا �أ�سا�سي ًا
يف ال�ع�م��ل الإداري ع�ل��ى خمتلف امل�ستويات
وبالتايل حتتل �أجهزة التخطيط مكانا رفيعا
يف التنظيم الإداري .من جانب �آخر فان �أجهزة
املتابعة تنت�شر على اخلريطة التنظيمية للدولة
اب �ت��داء مب��ا ي�سمى يف بع�ض ال� ��دول ب��أج�ه��زة
ال��رق��اب��ة,و�أج�ه��زه ال��رق��اب��ة كاجلهاز امل��رك��زي
للرقابة,وهيئه الرقابة الإداري ��ة� ,إىل �إدارات
املتابعة ب ��ال ��وزارات وب��امل�ح��اف�ظ��ات والهيئات
وخمتلف الوحدات الإدارية واالقت�صادية.
ومن املمكن �أن يكون نظام املتابعة والتقييم فعاال
يف الآتي :
Óتزويد التغذية الراجعة (العك�سية) ب�شكل
م�ستمر م��ن اج ��ل ال��و� �ص��ول �إىل حتقيق
الأهداف.
�Óإدراك امل�شاكل الأ�سا�سية يف مرحلة مبكرة

و اقرتاح احللول املمكنة لها.
Óمتابعة م��ا ا ذا ك��ان��ت جميع الأه� ��داف
مت تنفيذها ب�شكل فعال و اق�تراح بع�ض
التح�سينات .
Óتقييم احلد ال��ذي ا�ستطاع �أن ي�صل �إليه
اجلهاز يف �إجناز �أهدافه العامة.
Óدعم العمل الرقابي بناء على امل�ؤ�شرات
الناجتة من عمليه املتابعة.
وتعترب وحدة املتابعة والتقييم �إحدى �ضروريات
الإدارة اجليدة ،وهي عبارة عن عملية ا�ستعرا�ض
و�إ�شراف ت�ضطلع بها الإدارة بجميع م�ستوياتها.
وعن طريق املتابعة ميكن حتديد ما �إذا كانت
مقومات ال�سيا�سة املقرتحة قد مت توفريها كما
رابعا  :معايير المتابعة:
هو مقرتح ،و�أنها حققت �أهدافها املبدئية.
«وي �ع��د التقييم ن��وع � ًا م��ن التحليل املنهجي تختلف املعايري باختالف الأن�شطة والأه��داف،
واملو�ضوعي ،لأن�شطة التنمية امل�ستمرة ،من ولكنها ترتكز يف خم�سة معايري �أ�سا�سية:
حيث ت�صميمها ،وتنفيذها ،ونتائجها .والهدف
Óمعايري زمنية (فرتة الإجناز).
من التقييم هو حتديد مدى حتقيق الأه��داف،
Óمعايري كمية (عدد الوحدات املنجزة)(.
والفاعلية ،والكفاءة ،والأثر ،واال�ستمرارية».
املهام املنجزة).
المتابعة والرقابه :
Óم �ع��اي�ير م��ال �ي��ة ( ت�ك�ل�ف��ة � ،إي � � ��رادات ،
م�صاريف) .تكلفة اجناز املهام .
ت� ��رت � �ب� ��ط ال� �ع� �م� �ل� �ي� �ت�ي�ن ب � � ��رواب � � ��ط ه ��ام ��ه
Óمعايري اجل ��ودة (اخل�ل��و م��ن الأخ �ط��اء)،
و� � �ض� ��روري� ��ة ,ف�ع�م�ل�ي��ة امل �ت��اب �ع��ة ه ��ي مكملة
احلد الأعلى والأدنى للإجناز.
لعملية ال ��رق ��اب ��ة ,وال مي�ك��ن جن ��اح ال��رق��اب��ة
Óمعايري معنوية ( الروح املعنوية للعاملني،
�إال باملتابعة ال�ف�ع��ال��ة ,ويف ت�ع��ري��ف ال��رق��اب��ة
ر�ضا الزبائن.)،
احلكومية تدل على �أهميه العالقة بني املتابعة
والرقابة ,حيث تعرف �ألرقابه ب�أنها (عبارة
خامسا :خصائص المتابعة:
ع ��ن ع�م�ل�ي��ة ت��ر��ش�ي��د ع�ل�م��ي ل �ل �ق ��رارات ال�ت��ي
يتخذها امل�سئولون يف دورة العمل املت�سل�سلة بد�أً لإجناح عملية املتابعة الفنية يجب �أن تت�صف
بالتخطيط ،ثم التنظيم والتن�سيق ،ثم ت�ستمر العملية بعدد من ال�سمات املتمثلة يف الآتي:
بالتنفيذ وتكتمل باملتابعة والتقومي).
املو�ضوعية  -املرونة  -الو�ضوح  -الت�صحيح
(والرقابة ن�شاط متار�سه �إدارة املنظمة ملتابعة والت�شجيع  -ال�سرعة  -الرتكيز  -املالءمه -
تنفيذ ال�سيا�سات املو�ضوعة وتقييمها ،والعمل �أالقت�صاديه  -االعتبار الإن�ساين .
على �إ�صالح مواطن ال�ضعف فيها حتى تتحقق
الأهداف املن�شودة.).
سادسا  :أنواع المتابعة الفنية:
ويعترب مبد�أ املتابعة و�إعادة التغذية من املبادئ
ا) .من حيث التوقيت؛
العلمية للرقابة احلكومية الذي ين�ص على الآتي:
(تبدو احلاجة وا�ضحة للمتابعة والتغذية املرتدة املتابعة الوقائية (التوقعية ,املبدئية( ,ال�سابقة):
باملعلومات حينما ي�ؤدى املوقف �إىل اتخاذ قرار وتهدف �إىل منع االن�ح��راف قبل ت�سيري العمل
وت��رك��ز ع�ل��ى ال�ن�ظ��ر يف ت �ط��ورات ال�سيا�سات

الـعـدد |  | 36 - 35مارس-يونيو 2014م

المتابعة الفنية ودورها في تحسين جودة العمل الرقابي

املعدة بغر�ض حتقيق تلك الأهداف ,
3.3احل�صول على بيانات ومعلومات االجناز.
4.4مقارنه م�ستوى حتقق الهدف مع النتائج
الفعلية ملعرفه م��دى وج��ود انحرافات يف
التنفيذ ,
�5.5أثناء ظهور �أي انحراف يتم بحث �أ�سبابها,
6.6اقرتاح خطه املعاجلة الالزمة يف التنفيذ.
وتتم هذه الإج��راءات ب�صفه م�ستمرة حتى تتم
املعاجلة لالنحرافات يف حال ظهورها �أوال ب�أول.
(وال�شكل التايل يو�ضح ذلك):

ي��ؤث��ر ب ��دوره على امل�ج��ال الأ��ص�ل��ي ،ويف جمال
الرقابة املالية حتديد ًا ي�ؤثر مبد�أ التغذية املرتدة
باملعلومات ب�شكل �أ�سا�سي على عملية �صنع
القرارات الرقابية ،والواقع �أن الت�صرف اليومي
ل�ل�إدارة يف معظم الأح��وال هو عبارة عن ردود
�أفعال واال�ستجابة ملعلومات يعاد تغذية م�ستويات
الإدارة بها عن نتائج قراراتها ال�سابقة .ومن
الأمثلة الوا�ضحة على مبد�أ املتابعة والتغذية
املرتدة باملعلومات �أ�سلوب الرقابة با�ستخدام
امل ��وازن ��ة ،ح�ي��ث ت��و��ض��ع خ�ط��ة وي �ت��م تنفيذها
وي�ستفاد من نتائج التنفيذ واملتابعة يف و�ضع
اخلطة اجلديدة .

23

مقـــــاالت..

والإجراءات والقواعد التي ت�ضمن �سالمة �سري
العمل (مرحلة التخطيط والتجهيز) وكذلك
توفري متطلبات جناح اخلطة.
املتابعة امل�صاحبة :جتري �أثناء تنفيذ اخلطط
وت�شمل ت��وج�ي��ه الأن���ش�ط��ة ور� �ص��ده��ا وتعديل
م�ساراتها كلما لزم ذلك.
املتابعة التقوميية (البعديه)  :يتم من خاللها
حتليل وتقومي املعلومات الواردة عن �سري العمل
الفعلي وذل ��ك ب�ه��دف ال��دف��ع ب��ه �إىل الأح�سن
وتفادي �أي انحرافات يف توقعات الن�شاط ويعتمد
ه��ذا ال�ن��وع على التجارب ال�سابقة لت�صحيح
االنحرافات املتوقعة يف امل�ستقبل.
ب) .من حيث المسئولية :

املتابعة الإداري ��ة (خ��ط ال�سلطة) :ويقوم بها
امل�شرف �أو امل�سئول املبا�شر للعمل ويتابع عمل
الأط��راف العاملة وال�سيا�سات والتو�صيات دون
الت�شعب يف التفا�صيل الفنية للعمل.
املتابعة الفنية (خط الدعم الفني) :يقوم بها
امل�سئول ع��ن العمل الفني ويتابع الإج ��راءات
والتفا�صيل الفنية املتعلقة بالعمل.
ج) .من حيث المستوى :

م�ت��اب�ع��ة �إ��س�ترات�ي�ج�ي��ة  :ت�ن�ف��ذ ع�ل��ى اخلطط
والربامج امل�ستقبلية .
متابعة ت�شغيلية :تنفذ على اجلداول الت�شغيلية
(الربامج التف�صيلية لتنفيذ املراجعة ).
د) .من حيث الموضوع:

متابعة الأه ��داف وم��ؤ��ش��رات االجن ��از :ملعرفة
درجة حتقيقها  ,وبحث �أ�سباب الفروق
متابعة الأن�شطة والعمليات:عن طريق جدول
الأن�شطة وبرامج املراجعة  ,قيا�س م�ستوى اجناز
الن�شاط وتقييم دور الأفراد.
بالإ�ضافة �إىل �أنواع املتابعة التالية:
املتابعة الداخلية :وتتمثل يف املتابعة والإ�شراف
التي تقع م�سئوليتها على امل�ستويات الإداري ��ة
يف متابعة الأع�م��ال الداخلية و �أداءه ��ا الفني
والرقابي والإداري والتي تنق�سم �إىل الآتي:
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Óمتابعه بح�سب االخت�صا�ص :ت�ق��وم بها
الإدارات �أملعنية للقيام ب ��دور املتابعة
والتقييم بحكم االخت�صا�ص
Óامل�ت��اب�ع��ة ال�شخ�صية :ت�ت��م م�ب��ا��ش��رة من
امل�سئول جت��اه موظفيه تعتمد على حافز
ذات ��ي ل ��دى امل���س�ئ��ول يكت�سبه م��ن خ�لال
اخل�ب�رة ,وال �ك �ف��اءة ,و الأم ��ان ��ة املهنية,
والرتبية الذاتية ,وحبه و�إخال�صه جتاه
عمله ,وم��دى رغبته يف التطوير,وتقا�س
مب�ستوى الهمة والإدراك بامل�سئولية لدى
امل���س�ئ��ول جت ��اه عمله وم��وظ�ف�ي��ه ,بحيث
يعمل على املتابعة ال�شخ�صية امل�ستمرة
للموظفني.
Óاملتابعة الأفقية :تتم من خ�لال الزمالء
بع�ضهم البع�ض نتيجة لقيامهم بعمل
م�شرتك �أو الأع �م��ال التكاملية ال�ت��ي ال
يتم تنفيذ عمل معني �إال بالآخر� ,أو على
نف�س امل�ستويات االداري��ه كمدراء العموم
�أو الإدارات �أو الأق�سام �أو �أع�ضاء اللجان
امل�شكلة �أو ف��رق العمل....الذين ي�سعون
لتحقيق ه��دف معني ال ميكن حتقيقه �إال
بتظافر جهودهم جميعا ,كما ال ميكن
تنفيذ خطوة معينة �إال بعد تنفيذ اخلطوة
ال�سابقة.
Óاملتابعة ال��ر�أ��س�ي��ة( :متابعه ت�صاعدية
م��ن امل��ر�ؤو���س لرئي�سه م��ن خ�لال عر�ض
املقرتحات واملعاجلات املنا�سبة  ,وتذكريه
ملو�ضوعات هامه.
Óاملتابعة التنازلية :تتم مبتابعة الرئي�س
للمر�ؤو�سني).
Óاملتابعة اخلارجية :والتي تتمثل يف متابعة
اجلهاز الرقابي للجهات اخلا�ضعة لرقابته
فيما يتعلق مب�ستوى تنفيذها للتو�صيات
والقرارات والأوام��ر ال�صادرة من جهات
ذات ع�لاق��ة وم �ت��اب �ع��ة م ��دى معاجلتها
ل�لاخ �ت�لاالت ال �ت��ي ت�ضمنتها ال�ت�ق��اري��ر
ال��رق��اب�ي��ة  ,وم ��دى االل �ت ��زام ب��ال�ق��رارات
والتوجيهات الوزارية .

سابعا  :نطاق المتابعة الفنية
في العمل الرقابي :
يتحدد جوهر املتابعة الفنية يف عدد من اجلوانب
الهامة والتي منها :
Óاملتابعة اجل ��ادة ل�برام��ج العمل (برامج
املراجعة) والإ��ش��راف عليها �أثناء تنفيذ
�أعمال املراجعة.
Óمتابعه تنفيذ التو�صيات وت�صحيح الأخطاء
وت���ص��وي��ب امل�خ��ال�ف��ات م��ن ق�ب��ل اجل�ه��ات
اخلا�ضعة للرقابة.
م �ت��اب �ع��ة ت�ن�ف�ي��ذ الإج � � � ��راءات ال �ق��ان��ون �ي��ة يف
امل� �خ ��ال� �ف ��ات اجل� ��وه� ��ري� ��ة � � �س� ��واء ال �ت �ن �ف �ي��ذ
ع �ب��ر ال � �� � �ش � �ئ� ��وون ال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة ب ��اجل� �ه ��از,
�أو اجلهة اخلا�ضعة للرقابة لتنفيذها للإجراءات
القانونية جتاه املخالفات اجلوهرية..
Óمتابعه وتقييم م�ستوى حتقيق الأه��داف
واخلطط التي يهدف اجلهاز �إىل حتقيقها
املتمثلة يف �إيجاد رقابه فعاله .

ثامنا  :األثر النفسي والمهني
للمتابعة على المراجع وأثرها
في دعم أخالقيات المهنة:
ن �ظ��را الن امل�ت��اب�ع��ة ال�ف�ن�ي��ة �ستتم م��ن خ�لال
خمت�صني ذوي خ�بره وك �ف��اءة ,ف��إن�ه��ا �سوف
ت�ساهم يف تبادل اخلربات بني خمتلف امل�ستويات
وبالتايل رفع الأداء املهني للمراجع.
التوا�صل امل�ستمر للمراجع مع م�س�ؤوله املبا�شر
وامل�ستويات الأع�ل��ى �سيوجد رقابة ذاتية لدى
املراجع وبالتايل بذل العناية املهنية املقبولة ,
التوا�صل امل�ستمر للمراجع مع م�س�ؤوله املبا�شر
وامل�ستويات الأعلى ي�شجع على االجناز للمهام
يف الوقت املنا�سب.
معرفة املراجع امل�سبقة بوجود �إ�شراف م�ستمر
يف جميع مراحل تنفيذ �أعمال املراجعة �سيعمل
على تاليف الأخطاء.
التوا�صل بني كافة امل�ستويات يف العمل الرقابي
�سريفع م��ن االه�ت�م��ام امل�ت�ب��ادل الجن ��از املهام
ويزيد من قوة العالقة املهنية بني الأع�ضاء.

املتابعة امل�ستمرة من قبل امل�ستويات الرقابية
الجناز برامج املراجعة يف تنفيذ عملية املراجعة
�ست�ؤدي �إىل تدارك الأخطاء املهنية التي قد تقع
�أثناء تنفيذ املراجعة �أوال ب��أول وبالتايل الرفع
من جوده املخرجات (النتائج) .
�إن املتابعة الفنية ميتد �أثرها �إىل حتقيق مبد�أ
ال�شمول يف الفح�ص املتمثل يف مراجعه كافة
اجلوانب اجلوهرية للجهة اخلا�ضعة للمراجعة.
�إن املتابعة �ست�ؤدي �إىل �سرعة االجناز يف الوقت
املنا�سب وبالتايل �إىل و�ضع احللول واملعاجلات
املنا�سبة �أوال ب�أول.
املتابعة الفنية �ست�ؤدي �إىل وجود فر�صه تبادل
اخلربات املهنية بني املراجعني و كافة امل�ستويات
الإداري� � ��ة وال��رق��اب �ي��ة يف اجل �ه��از والإدارات
املخت�صة الأمر الذي �سيعك�س نف�سه على جودة
خمرجات اجلهاز.
امل�ت��اب�ع��ة الفنية اجل �ي��دة � �س �ت ��ؤدي �إىل زي ��ادة
االهتمام لدى املراجع بالتخطيط اجليد لأعمال
املراجعة ال��ذي ي�ساعد على التنفيذ اجليد ثم
الو�صول �إىل نتائج جيده.
�إن تفعيل اجل �ه��از للمتابعة الفنية للجهات
اخلا�ضعة للرقابة يف تنفيذ تو�صياته �سي�ؤدي �إىل
تفعيل دوره الرقابي .

عاشرا :مؤشرات تنفيذ عملية
المتابعة ونجاحها:
مم��ا �سبق يت�ضح �أن امل�ت��اب�ع��ة ن�ظ��ام �إداري
متكامل تنفذ فيها كل الأ�س�س الإداري��ة املتمثلة
يف التخطيط والتنظيم والإ� �ش��راف والتقييم
و�أي�ضا املتابعة ,لذلك ال بد من م�ؤ�شرات يتم من
خاللها التحقق من مدى تنفيذ املتابعة الفنية
وجناحها من عدمه وتقييمها,والتي ميكن �أن
تتحدد كحد �أدنى يف الإجراءات التالية:
Óمقدار الأوامر والتوجيهات ال�صادرة �إىل
املر�ؤو�سني.
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تاسعا  :دور المتابعة الفنية
في تحسين جودة مخرجات
الجهاز و تفعيل دوره):

Óالإر�شادات ال�شفوية واخلطية.
Óاالجتماعات الدورية مع فرق املراجعة.
Óال ��زي ��ارات امل���س�ت�م��رة �إىل م��وق��ع العمل
اثنا عشر  :التوصيات
وتقييمها.
والمقترحات:
Óاالط �ل��اع ال� � ��دوري ع �ل��ى ب ��رام ��ج ال�ع�م��ل  - 1تتطلب عملية املتابعة العديد من الو�سائل
وم�ط��اب�ق�ت�ه��ا ب ��االجن ��از ال�ف�ع�ل��ي لعملية
ومنها:
املراجعة.
Óتوفري الكوادر الفنية املتخ�ص�صة فالذي
Óمدى وجود خطط وبرامج معده م�سبقا.
ميار�س املتابعة �ألفنيه والإ�شراف يف العمل
Óان�ت�ظ��ام التوقيع(الت�أ�شري) على �أوراق
الرقابي يجب �أن يكون من ذوي امل�ؤهالت
العمل التي مت االطالع عليها.
املتخ�ص�صة واخل�ب�رة الكافية حتى يتم
Óكمية االجناز.
التقييم وو�ضع احللول املنا�سبة التي ترفع
�Óسرعة االجناز.
من كفاءة العمل الرقابي.
Óجودة املخرجات.
Óالدعم املادي الذي يحقق الر�ضا الوظيفي
اخلطابات واملذكرات التعقيبيه على التقارير
ويتنا�سب مع حجم و�أهمية املهام الرقابية.
املبلغة �إىل اجلهات اخلا�ضعة للرقابة.
Óت��وف�ير ق��اع��دة ب�ي��ان��ات متكاملة يتم من
Óم�ستوى املخالفات والق�ضايا املحالة �إىل
خاللها الو�صول �إىل البيانات املطلوبة يف
الق�ضاء.
Óح��ج ��م ال �ت �� �ص ��وي �ب ��ات والإ� � �ص �ل�اح� ��ات
الوقت املنا�سب للوقوف على االنحرافات
للمخالفات ال��واردة يف تقرير اجلهاز من
وال�صعوبات ملعاجلتها يف الوقت املنا�سب.
قبل اجلهة اخلا�ضعة للرقابة.
 - 2التوعية ب�أهمية دور املتابعة والإ� �ش��راف
يف الرفع من ج��ودة خمرجات العمل الرقابي
إحدى عشر :المشاكل
وحتقيق الأه ��داف يف الوقت املنا�سب و�سرعة
والصعوبات التي تواجه تفعيل االجناز  ,وعقد الدورات التدريبية املتخ�ص�صة.
عملية المتابعة الفنية :
 - 3تفعيل دور اجل�ه��از يف متابعة اجلهات
�ضعف الوعي ب�أهمية املتابعة الفنية وفائدتها اخلا�ضعة للرقابة يف تنفيذ التو�صيات جتاه
جتاه جناح وتطوير العملية الرقابية و الإدارية .املخالفات ال��واردة يف التقارير وو�ضع الآلية
�ضعف ال�ت��وا��ص��ل ب�ين امل��راج�ع�ين وامل�ستويات املنا�سبة ل��ذل��ك ,الأم� ��ر ال ��ذي �سي�سهم يف
الإ�شرافية ملناق�شة م�ستوى االجن ��از وحتديد
معاجلة ال�صعوبات التي تواجه العمل الرقابي
االن�ح��راف��ات وامل�شاكل ,بغر�ض و�ضع احللول
وتطوير اجلهات اخلا�ضعة للرقابة وتوفري بيئة
املنا�سبة.
�سليمة للقيام بالدور الرقابي ,بالإ�ضافة �إىل
كثافة املهام وامل�سئوليات وتعددها التي تقع على
عاتق املراجع وامل�ستويات التنفيذية والإ�شرافية .الإ�سهام يف مكافحه مظاهر االختالالت املالية
قلة التوجيهات الإر��ش��ادي��ة للمراجع م��ن قبل والإدارية فيها.
امل�ستويات الإ�شرافية واالعتماد الكامل على  - 4يجب على كافة امل�ستويات الإداري��ة تفعيل
امل��راج��ع يف تنفيذ الأع �م��ال الفنية للمراجعة دوره ��ا الإ� �ش��رايف يف متابعة املراجعني �أثناء
واالك�ت�ف��اء مبراجعة م�سودة التقرير م��ن قبل تنفيذ مهام املراجعة حتى يتم تاليف �أي �صعوبات
قد تواجه عملية تنفيذ املراجعة ومعاجلتها �أوال
امل�ستويات الإ�شرافية.
ان �خ �ف��ا���ض م���س�ت��وى ال��ر� �ض��ا ال��وظ �ي �ف��ي ل��دى ب ��أول ,ومب��ا ي�ساعد يف تنفيذ املهام يف الوقت
امل�ستويات الإداري� ��ة� ,أدى �إىل غياب املتابعة املنا�سب ودون ت�أخري.
الفنيه على �أعمال املراجعة.
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نماذج لإلصالحـــــات الهيكليــة
الــمــعــادلــة الــذهــبــيــة للرقابة
الــمــالــيــة الــعــامــة والــمــحــاســبــة
مهما كانت التجارب معملية
أو نظرية؛ فالمنهجية العلمية؛
تقتضي ضــرورة إخضاعها إلى
عملية تقييم موضوعية؛ وذلك
لتحديد امــكــانــيــة االســتــفــادة
مــنــهــا بــمــعــرفــة مــكــامــن الــقــوة
والضعف في النظام المتكامل
الــمــنــبــثــق عــنــهــا؛ والن عملية
التقييم تتطلب اتخاذ قــرارات
وســيــاســات وإجـــــــراءات عملية؛
وهــو مــا يلقي على الباحثين
استشعارا للواجب الوظيفي عبئ
العمل بمسؤولية مهنية إلنتاج
مــبــادرات فعالة باالستفادة من
االنفجار المعلوماتي والمعرفي؛
الكتشاف االختالالت الهيكلية.

ذل� ��ك ��ض�م��ن حم � ��اوالت ال ت �ت��وق��ف؛ م�ت�ع��ددة
االجتاهات وجارية الفعل؛ ل�سد مكامنها؛ ف�ضال
ع��ن اهمية ذل��ك يف �إ� �ش��راك ال ��ر�أي ال�ع��ام ال��ذي
ينبغي ان يعلم يقينا؛ �أن االجهزة العليا للرقابة
املالية العامة واملحا�سبة؛ هي اجلهات التي تبادر
بت�سليط ال�ضوء او بالأحرى اال�ستك�شاف اال�ستباقي
الإن��ذاري او التحذيري بان املوازنة العامة مقبلة
على عجز م��ايل خميف يتجاوز احل ��دود الآمنة
مثال ..او ان م�شكلة الديون قد تتفاقم؛ او ا�ستفحال
خطر االزم ��ة املالية؛ وب��ذل��ك �أ�صبحت الأج�ه��زة
ال��رق��اب�ي��ة العليا يف املنظومة ال��دول�ي��ة للرقابة
(انتو�ساي)1؛ تهتم بالق�ضايا احليوية؛ للدولة
 .1ي�ؤكد جمتمع الإنتو�ساي على �أن وج��وده وقيامه هو من �أجل
حتقيق نتائج ملمو�سة يف حياة املواطنني وحل�شد اال�سرتاتيجيات
والآليات واملوارد من �أجل حتقيق هذا الهدف.
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د /عبد الصمد امين عبد الواسع
باحث في اإلصالحات الهيكلية
والمالية

واملجتمع؛ مبخزون ي�ثري من التجارب املعملية

اليمنية؛ هو �أنه �أ�صبح يهتم بهذه الق�ضايا احليوية
للدولة واملجتمع؛ حيث �أنه �إىل جانب الدور الرقابي
التقليدي؛ واال��س�ت���ش��اري امل��و��س��ع وذي املنظور
اال�ست�شرايف؛ املفتوح على امل�ستقبل؛ مطالب لي�س
ب�إعادة هيكلته؛ وهذه م�س�ألة داخلية؛ بل وتعديال
د�ستوريا وقانونيا يتالءم مع العهد اجلديد.

ان حماية املال العام؛ و�أ�صول الدولة واملجتمع؛
وتدعيم نظام احلكم الر�شيد؛ وتعزيز ال�شفافية؛
وت�ق��وي��ة ن�ظ��ام امل���س��اءل��ة ال�ع��ام��ة بالن�سبة للدولة؛
و�أجهزتها العامة؛ يتطلب التفاعل بالن�شر الوا�سع
للمعرفة ع��ام��ة؛ وللمخرجات الرقابية؛ بخا�صة؛
والدرا�سات التقييمية اجلديدة؛ للم�ساهمة يف امناء

2

نماذج لإلصالحات الهيكلية المعادلة الذهبية للرقابة المالية العامة والمحاسبة

وال�ن�ظ��ري��ة� ...إذن فالتطور ال��ذي وق��ع على دور اوال :الموضوع وأهمية اختياره
واألهداف:
اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة يف اجلمهورية

ال��وع��ي امل�ؤ�س�ساتي؛ وال�شعبي او امل��وط�ن��ي؛ مبدى
مو�ضوعية وفعالية ال�سيا�سات العامة؛ و�سيا�سات ادارة
االقت�صاد الكلي؛ وح�سن ادارة املال وال�ش�أن العام؛
ً
اهتماما
االمر الذي ي�ستوجب ايالء املعادلة الذهبية
ً
كبريا؛ فاجلهاز فعال �أمام عهد جديد؛ ور�ؤية جديدة؛
فيما يتعلق مبنظومة الرقابة واملحا�سبة يف بالدنا ؛
وبذلك يكون قد �ساهم ب�شكل الفت يف �إمناء الوعي
امل�ؤ�س�ساتي من جهة ،وكذا وعي املواطن مبو�ضوعية
املالية العامة؛ وح�سن تدبري ال�ش�أن؛ وامل��ال العام؛
وفقا ملقت�ضيات التطور يف منظومة الرقابة املالية
العامة واملحا�سبة؛ ويف ظل اال�صالحات الهيكلية؛
ويف خمتلف امل�ج��االت الرقابية (املالية والإداري ��ة
واالقت�صادية او ال�سيا�سية واالجتماعية)؛ وحيث
تتوافر العديد من املعادالت العملية؛ يف �سياق املنظور
االن�ساين للتطور املعريف؛ و�صوال القت�صاد املعرفة؛ مت
اختيار املو�ضوع...وما يعنينا من حيث االهمية يف
عر�ضنا هذا مللخ�ص عن الدرا�سة املو�سومة بــ «مناذج
للإ�صالحات الهيكلية» هو ا�ستعرا�ض موجز للمعادلة
الذهبية للرقابة املالية العامة واملحا�سبة؛ وبالت�أكيد
فان عملية الدرا�سة والتحليل والتقييم؛ ال ميكن �أن
جتعل الدرا�سات العلمية؛ واملقاربات النظرية تعطي
نتائج �إيجابية؛ اىل �إذا ا�ستهدفت تو�ضيح االفكار
ومناق�شتها؛ و�صوال لتحديد ال�سيا�سات والإجراءات
العملية؛ واملبادرات الفعالة ل�شد انتباه متخذ القرار؛
ورا�سمي ال�سيا�سات الرقابية ب�صفة خا�صة؛ واملعنيني
بعملية االنتقاء الرقابي؛ ومعدي برامج الفح�ص
واملراجعة واملراجعني.

ثانيا :االشكالية:
�أ) اال�شكالية الرئي�سية :تكمن يف طبيعة
وجوهر الإلتبا�س والغمو�ض الذي يحيط بـاالداء
الرقابي والعالقات الرقابية التفاعلية للجهاز
االعلى للرقابة املالية العامة واملحا�سبة؛ يف
اخت�صا�صاته؛ واملنتظر منه؛ مع رقابة ال�سلطة
الت�شريعية؛ وال�سلطة التنفيذية؛ وه��و ما يثري
ا�ستغراب املجتمع؛ عمن يقف وراء ا�ستفحال
اجلرائم املالية واملو�صفة؟.
 .2اتفاقيه جوهان�سربغ خالل م�ؤمتر الإنتو�ساي للعام 2010
حت��دد تو�صيف ًا ا�سمه «لإط ��ار للتوا�صل والتعريف بقيمة وفوائد
االجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة «؛ ويتمحور هذا الإطار؛
امل��درج يف املعيار  2من املعايري الدولية للأجهزة العليا للرقابة
املالية واملحا�سبة؛ حول غايتني لكل جهاز من الأجهزة العليا للرقابة
املالية واملحا�سبة:
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ب) اال�شكالية الفرعية :جعلتنا اال�شكالية العامة وال�سيا�سة االقت�صادية الكلية؛ �أي الرقابة
الرئي�سية يف ح��اج��ة ما�سة للتفكري والبحث ع�ل��ى احل��وك �م��ة  -احل �ك��م ال��ر��ش�ي��د -وجت ��اوز
والتحليل او ال�ت��أم��ل؛ ب��ل اال�ستنتاج واق�ت�راح املفاعالت ال�سلبية يف عالقات التفاعل الرقابي.
احللول البديلة؛ وهو ما �سيتم ا�ستخال�صه من
القراءة املتعمقة؛ يف �سياق الدرا�سة تف�صيال؛
رابعا :ملخص الدراسة:
ليتحمل معنا القارئ واملتتبع احل�صيف؛ عناء وفقا للتطور يف منظومة الرقابة املالية العامة
التفكري والتحليل املنهجي؛ واالنتقال عرب كل واملحا�سبة؛ توجد معادلة ذهبية ميكن تتبعها؛
نقطة من نقاط التحليل؛ واال�ستنتاج و�صوال ف�ضال ع��ن امكانيات اال��س�ت�ف��ادة م��ن جت��ارب
للحلول الإفرتا�ضية؛ وفق متغريات نظام؛ و�شكل
ع��دي��دة؛ يف جم��ال الرقابة املالية؛ ودوره ��ا يف
الدولة و�صوال لدولة مدنية احتادية وع�صرية.
تعزيز ال�شفافية؛ و�سيتطلب االم��ر بعد اجراء
ال��درا� �س��ات اال�ستق�صائية والبحثية حولها؛
ثالثا :الفرضيات:
البدء بتطبيقها؛ وتفعيل التطبيق؛ كلما كانت
الفر�ضية االولى :ي�ؤدي اعتماد معادلة املثلث
الرقابي  -وفقا لطبيعة وحجم امل�شاكل التي املفاعالت نحو حتقيق االهداف الرقابية العليا
لا يف اجل�ه��از ايجابية؛ ونتائج التقييم الدوري؛ وامل�ستمر ت�ؤكد
ت��واج��ه االداء ال��رق��اب��ي -مم�ث� ً
امل��رك��زي للرقابة واملحا�سبة؛ ورق��اب��ة ال�سلطة ذلك؛ وتتمثل يف اعتماد مثلث الرقابة واملحا�سبة
الت�شريعية؛ والتنفيذية (احلكومة)؛ اىل حتقيق وفيه يت�شارك اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة
مثال ال��ذي يعمل ب�شكل تفاعلي؛ م��ع �سلطات
امل�شاركة التفاعلية والفعالية الرقابية.
الفر�ضية الثانية :التفاعل االيجابي لأطراف الدولة واملجتمع كالآتي االتي:
املثلث الرقابي؛ من خمتلف اجلوانب والأبعاد 1.1اجل��ه��از االع��ل��ى للرقابة املالية العامة
املالية (الكلف؛ والإمكانيات) والإدارية (ادارة
وامل��ح��ا���س��ب��ة :ومي �ث��ل ال��رق��اب��ة ال�لاح�ق��ة
امل��وارد الب�شرية) والفنية (امل�ستويات الفنية
وامل�صاحبة وال�سابقة ان اقت�ضى االم��ر؛
واملهنية للكادر ال��رق��اب��ي) ومنهجيات العمل
م��ن خ�لال عمليات الفح�ص واملراجعة؛
(برامج املراجعة و�أوراق العمل)...؛ والتقنية
ل�ل�ج�ه��ات اخل��ا� �ض �ع��ة ل �ل��رق��اب��ة؛ وتقييم
امل�ستخدمة يف عمليات املراجعة والتدقيق؛ اىل
ال�سيا�سات العامة؛ ويف مقدمتها ال�سيا�سة
نتائج فاعلة يف التغلب على كثري من االختالالت
االقت�صادية الكلية  -ال�سيا�ستني املالية
املالية والإدارية واالقت�صادية.
والنقدية وال�سيا�سة التجارية -و�آلياتها
الفر�ضية الثالثة :تفعيل امل�ع��ادل��ة الذهبية
للفعل امل��ايل (�سيا�سة امل��وازن��ة العامة)؛
للرقابة يف ال��دول��ة االحت ��ادي ��ة؛ يتكامل فيها
حيث تبلغ التقارير ال��رق��اب�ي��ة؛ للجهات
اجلهاز االعلى للرقابة املالية العامة واملحا�سبة؛
التي خ�ضعت للفح�ص واملراجعة؛ ومتابعة
م��ع ال�برمل��ان (الهيئات الد�ستورية االحت ��ادي
ال ��ردود؛ وم��دى قيام اجل�ه��ات اخلا�ضعة
واالقليمية واملحلية الت�شريعية)؛ وال�سلطة
للرقابة؛ بعمل الت�صويبات ال�لازم��ة؛ ثم
التنفيذية يف املحليات والأقاليم ويف احلكومة
القيام بعد ذل��ك ب��إح��ال��ة التقارير على
االحتادية يحقق املفاعالت االيجابية حلماية
الربملان؛ وال�سماح بن�شر التقارير التي ال
االموال العامة و�أ�صول املجتمع.
الفر�ضية الرابعة :يعزز عدم االكتفاء على  .3ن��دوة الأمم املتحدة  /الإنتو�ساي املنعقدة يف يونيو 2011
يف فيينا حيث وافق امل�شاركني على عدة تو�صيات تتعلق باالت�صال
ال�صبغة الر�سمية فقط  -يف العالقات الرقابية
اخلارجي .وت�شمل هذه التو�صيات اتخاذ اخلطوات التالية ذات
يف �إطار املعادلة -فر�ص العمل ب�شكل تفاعلي؛ ال�صلة بالتطبيقات والأدوات:
ب�ين اط ��راف امل�ث�ل��ث؛ ويف القلب منه �سيكون �أ -و�ضع دليل �إر�شادي للإنتو�ساي ب�ش�أن التعاون مع املواطنني من
خالل برنامج مـجـمـوعـة الـعـمـل مـن �أجـل �إبـراز قـيـمـة وفوائد
امل��واط��ن؛ لتكتمل منظومة الرقابة واملحا�سبة االجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة.
الدميقراطية؛ على ادارة احلكومة لل�سيا�سة ب� -ضمان �أن تكون نتائج الرقابة مفيدة ،وا�ضحة ،وموجزة،
3

وبالتايل ي�سهل فهمها من قبل اجلمهور.
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تعتمد ال�سرية؛ يف االبالغ بها؛ والتي ي�ستفاد
منها يف دعم القدرات الرقابية لل�سلطة
الت�شريعية خ�صو�صا؛ على م�ستوى التقارير
امل��و��ض��وع�ي��ة ال��داع �م��ة ل�ه��ا يف وظيفتيها
الرقابية والتقييمية ..من خالل التقارير
املتوازنة؛ وهو ما يعمق حقيقة ان اجلهاز
يعطي لكل ذي حق حقه فيقول للم�سيء
ا��س��أت؛ ويقول �أي�ضا للمح�سن �أح�سنت،
فيزداد م�صداقية واحرتاما لدى اجلميع؛
هذه امل�صداقية التي تعترب مبثابة الدرع
املنيع؛ ال��ذي يقيه من �ضربات �أ�صحاب
النفوذ املايل والإداري وال�سيا�سي؛ ومراكز
القوى التقليدية واملتخلفة التي ترثي من
�ضعف هيبة ال��دول��ة؛ وغ�ي��اب ال�شفافية؛
وعدم تعزيز ادوات امل�ساءلة؛ حيث ا�صبح
على اجل�ه��از الأع �ل��ى؛ ان ي��ويل االهتمام
الكايف بالق�ضايا احليوية للدولة واملجتمع .
2.2ال�سلطة الت�شريعية :ت�ع�بر ع��ن ال��رق��اب��ة
التمثيلية لل�شعب؛ م�صدر ال�سلطات؛ والرقابة
ال�شعبية للدولة واملجتمع؛ من خالل الرقابة
الربملانية كـ(الرقابة الت�شريعية)؛ ومراقبة
ال�سيا�سات العامة؛ وال�سيا�سات االقت�صادية
الكلية؛ والياتها التي تعك�سها دورة املوازنة
العامة تقدير؛ تنفيذ؛ رقابة وتقييم واللجان
املتخ�ص�صة يف مراقبة االتفاقية؛ والربامج
اال�ستثمارية؛ وخطط التنمية االقت�صادية
واالج �ت �م��اع �ي��ة؛ ح �ي��ث ق ��د ت �ب��دو يف بع�ض
الأحيان؛ االج��راءات وال�سيا�سات العامة او
حتى املعامالت املالية م�شروعة من ناحية
الظاهر؛ ولكن تنطوي على اختالالت هيكلية؛
وبنيوية عميقة؛ ت�ؤدي �إىل تبذير املال العام؛
ب�صورة تفوق �أكرث اجلرائم ال�شخ�صية.
وبالتايل فدور الربملان هو �إقامة التوازن ما بني
دوره الت�شريعي؛ والرقابي؛ فال ميكن الت�صويت
على امل��وازن��ة العامة واالقت�صادية وامل�ستقلة
4

 .4حول واجبات اجلهاز؛ انظر� :إعالن املك�سيك حقوق وواجبات
اجلهاز �أن يقدم (تقريرا عن عمله)  ....كما يناق�ش حتديدا
ال�سلطة التقديرية للأجهزة العليا للرقابة املالية العامة واملحا�سبة
وحقها يف البت ب�ش�أن توقيت ن�شر وتوزيع تقارير الرقابة اخلا�صة
بها يف �سياق قوانينها.

وال�صناديق؛ مثال دون اقرتاح �إ�صالحات جذرية
وعميقة فيها؛ ملعاجلة االختالالت الهيكلية والتي
متثل كما ا�سلفنا؛ البيئة احلا�ضنة لتبذير �أو
تبديد حجم هائل من امل��وارد املادية (اال�صول
الثابتة)؛ والب�شرية العامة؛ �أكرث من املال العام
الذي قد يختل�سه فرد �أو جمموعة من الأفراد؛
والك�شف للر�أي العام؛ كلما ا�ستدعى االمر ذلك.
3.3ال�سلطة التنفيذية :متثلها احلكومة يف
ادارتها لل�ش�أن العام (من خالل ال�سلطات
الرقابية املمنوحة كــالرقابة ال�سابقة
وامل�صاحبة والالحقة)؛ ف�ضال عن اهمية
�سلطات الق�ضاء؛ يف الف�صل يف اجلرائم
التي ت�ضر باملال العام؛ فاحلكومة يجب
�أن تقوم ب�إ�صالح عميق وهو ما تعهدت به؛
حيث ان ما حاولت احلكومات املتعاقبة
اقناع نف�سها؛ بالإ�صالحات التي اجنزتها؛
لي�ست كافية وقد �سبق ان نبه الكثري من
الباحثني عرب �أبحاث علمية من�شورة اىل
ان هناك اختالالت هيكلية مالية و�إدارية؛
ال تقل خ�ط��ورة ع��ن اجل��رائ��م اجلنائية؛
بل و�أك�ثر �ضررا باملال العام؛ وممتلكات
الدولة و�أ�صول املجتمع؛ فاالختالالت هي
البيئة احلا�ضنة؛ وامل��رت��ع امل��وب��وء؛ التي
يع�ش�ش فيها الف�ساد؛ و�أفعال الفا�سدين؛
لتظهر بعد ذل��ك املخالفات التي يبلغ او
يعلن عنها؛ منها ما يرتقي مل�ستوى اجلرائم
امل�ضرة باملال العام؛ فماذا عن اجلرائم
واملخالفات التي مل يتم الك�شف عنها؟ يف
ظ��ل غ�ش وف�ساد هيكلي ومنظم؛ ميتلك
امكانات؛ تفوق امكانات ادراك م�ؤ�شراته؛
ومكافحته؛ بخا�صة يف ظل التفكري ال�سلبي
سابعا :التحديات
والتعامل م��ع ال��رق��اب��ة العليا؛ على امل��ال
العام؛ بنوع من املزاحمة ومن الإح��راج؛ م��ن �أه ��م ال�ت�ح��دي��ات؛ ال�ت��ي اع��اق��ت حتديث
من وجود فاعل للجهاز يك�شف االختالالت .اجلهاز؛ وتطوير منهجيات؛ عمله لتح�سني الأداء
الرقابي؛ يف املراحل املتعاقبة؛ ان هناك �ضمن
خامسا :ديناميكية المعادلة مراكز وقوى النفوذ؛ امل�ستفيدة من عدم تفعيل
تتحرك املعادلة ثالثية االبعاد افرتا�ضيا ب�شكل دوره؛ وحت�سني اداءه من ال يرغب؛ بل ويرف�ض؛
تكاملي؛ وال ميكنها �أن تكتمل �إذا اقت�صرت؛ لي�س حتى جمرد احل�ضور غري الفاعل للجهاز
على �صبغتها الر�سمية فقط ،ففي قلب املثلث بحد ذاته؛ بل ويعمل على حتجيم دوره؛ برغم
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اي�ضا؛ هناك ما ي�سمى املواطن الرقيب؛ من
ع��ام��ة ال�ن��ا���س؛ وخا�صتهم ممثلة يف املجتمع
امل��دين ،والإع�لام واملنظمات احلكومية؛ وغري
احلكومية وامل��واط �ن�ين ,مب�ب��ادرات�ه��م الفردية
وحتركاتهم الطوعية؛ يف �سياق العمل املنظم؛
والنتائج القابلة للقيا�س؛ فالفاعلون الثالثة
الذين يوحدون زواياه؛ بالإ�ضافة ملن هم يف قلب
املثلث (اجلمهور)؛ يجب �أن يتحركوا ويتفاعلوا؛
يف �سياق الدميقراطية الت�شاركية؛ جنبا �إىل
جنب مع الدميقراطية التمثيلية ,وبالتايل ميكن
احلديث هنا عن املراقبة ال�شعبية؛ واملواطنة
على امل��ال العام؛ لي�أتي يف �سياق ذل��ك؛ اهمية
ب ��روز دور م�ك��ون��ات اجل�ه��از امل��رك��زي للرقابة
واملحا�سبة؛ يف االقاليم واملحليات؛ على �سبيل
املثال...يف تزويد املراقبة املواطنة؛ باملعلومات
ال�صحيحة وب��الأرق��ام الدقيقة؛ حتى ال ت�ستغل
الرقابة املجتمعية؛ تلك او املواطن الرقيب؛ من
قبل االحزاب ال�سيا�سية؛ املت�صدعة واملتكل�سة او
منظومات ال�صراع؛ على امل�صالح التي �شهدها
ال�ن�ظ��ام ال�سيا�سي؛ يف اك�ثر م��ن ن�صف قرن
على االق ��ل؛ وب��ذل��ك تت�شكل منظومة املراقبة
الدميقراطية؛ يف ظل نظام احلكم الر�شيد؛
فيلعب فيها اجلهاز املركزي (االعلى) للرقابة
املالية العامة واملحا�سبة؛ دور �ضابط الإيقاع
ال��رق��اب��ي؛ مبعنى �أن يو�صي �ضمن ديناميكية
اداءه؛ بعقلنة ال�سيا�سات او على االقل تر�شيد
النقا�ش حول �إعادة �صياغتها؛ �ضمن اليات فاعلة
لتقديرها؛ وتوقع اخلطر؛ بتفعيل نظم القيا�س او
املقاي�سة؛ للحد من ا�ستفحال االزمات والكوارث
املالية او االقت�صادية؛ مفاجئة احلدوث!

ما قدمه خالل عمره الرقابي؛ على امتداد اكرث
من اربعة عقود؛ ومفاعالته نحو خمتلف ق�ضايا
املال العام؛ ايجابا و�سلبا؛ للأ�سباب االتية:
1.1اخل�شية او اال�ستعداء امل�سبق :تربز غالبا
للأجهزة العليا للرقابة (املالية العامة)
واملحا�سبة؛ نوعني من اال�ستعداءات:
الأول :ي�ت��ذرع ب��ان اجل�ه��از يتجاوز ح��دود
اخت�صا�صاته؛ مع انها مكفولة وت�شكل
التزام ًا د�ستوريا وقانونيا.
الثاين :يعترب ان تدخل اجلهاز �ضروري؛ فيما
ال ينبغي االهتمام فيه او التدخل ب��ه؛ لغر�ض
ظاهره النزاهة؛ وباطنه اال�ستدراج للخط�أ للنيل
من م�صداقيات مواقفه.
والتعليل يف كلتا احل��ال�ت�ين ي ��درك اجل�ه��از؛
دواف �ع �ه��ا؛ خ��ا��ص��ة يف ظ��ل ال �ق �ي��ادة اجل��دي��دة
و�إدارت� ��ه؛ ومرجعياته؛ املهنية وفقا للمعايري
الدولية؛ يف خمتلف اجل��وان��ب؛ وه��و ما ينبغي
التعامل معه باالرتقاء املعريف؛ وجت��اوز احلالة
الراهنة او القائمة.
2.2اف�ضل امل��م��ار���س��ات ملغالبة التحديات:

تقت�ضي �أف�ضل املمار�سات املهنية الرقابية
املتقدمة؛ وفقا للمعادلة او املثلث امل�شار
اليه؛ ان ال يكتفي؛ اجلهاز االعلى للرقابة
ب��إ��ص��دار تقارير تهتم بالنوع االول من
ال��رق��اب��ة؛ املتمثل يف ال��رق��اب��ة امل��ال�ي��ة او
حتى رقابة االل�ت��زام؛ والتدابري الإداري��ة
وامل��ال �ي��ة؛ ك�ـ(��س�لام��ة ال� ��دورة امل�ستندية
للجهات اخلا�ضعة للرقابة)؛ و�إمنا تقارير
اداء جديدة؛ يف �شكلها ومنهجيتها وفل�سفة
وجودها؛ ومراعاة �سالمة اجلودة املهنية؛
وتهم مو�ضوعاتها؛ ما يتوق املواطن اىل
حت�ق�ي�ق��ه؛ م ��ن خ�ل�ال اجل �ه ��از ال��رق��اب��ي
5

 .5الرقابة املالية كما متار�سها الأجهزة الرقابية؛ تخلق ال�شفافية؛
وتظهر املخاطر؛ وتر�سي �أنظمة رقابة داخلية؛ قوية وفعالة؛ لت�ساهم
ب�شكل خا�ص؛ يف ادراك م�ؤ�شرات الف�ساد؛ متا�شيا مع روح؛ اتفاقية
الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد؛ وتتطلب حماربة الف�ساد؛ ومكافحته؛
تعاونا وثيقا؛ بني الإنتو�ساي ،مبا فيها جمموعات العمل الإقليمية؛
والأجهزة الرقابية التابعة لها؛ واملنظمات الدولية؛ واملجتمع املدين؛
�ضمن �شبكة ملكافحة الف�ساد؛ والأن�شطة ال�شبيهة؛ وب�شرط �أن يحرتم
هذا التعاون؛ ب�شكل كامل ا�ستقاللية الإنتو�ساي؛ والأجهزة الرقابية
الأع�ضاء؛ ومو�ضوعية العمل الرقابي؛ ف�ضال عن مهام الأجهزة
الرقابية الوطنية؛ ونطاقها والإطار القانوين اخلا�ص بكل جهاز.
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ب��اع �ت �ب��اره؛ امل�ستفيد االول م��ن جممل
املخرجات الرقابية للجهاز؛ وت�صنيفها؛
وي�شمل الوجه اجلديد لهذه املخرجات؛
بعد الد�ستور امل�ع��د؛ والأق��ال�ي��م؛ فتكون
التقارير مبختلف �أن��واع�ه��ا؛ وال �ق��رارات
والق�ضايا املحالة لنيابة االم��وال العامة؛
والق�ضاء والأح �ك��ام الق�ضائية؛ معتمدة
ب���ش�ك��ل اك �ب�ر ع �ل��ى ال��ي ��ات امل �ت��اب �ع��ة من
خ�ل�ال م�ن�ظ��وم��ة ت�ك��ام�ل�ي��ة؛ ك �ـ امل��ذك��رات
اال�ستعجالية؛ للجهات اخلا�ضعة للرقابة؛
واخلطاب الرقابي املوجه للم�ستفيدين من
ناحية اخرى؛ وذلك فيما يتعلق ب�أنواعها:
•التقارير االفقية :وت�شمل تقارير الرقابة
وفقا خلطة اجل�ه��از؛ �أي تلك الق�ضايا
التي تكت�سي طابعا �أفقيا؛ فيما يخ�ص
نوعية امل�شكالت التي تواجهها اجلهات
اخلا�ضعة للرقابة وحجم االخ�ت�لاالت؛
و�أوج� ��ه الق�صور وال���ض�ع��ف؛ يف انظمة
الرقابة الداخلية؛ ف�ضال عن امللخ�صات
التقليدية؛ للتقارير الرقابية اخلا�صة
بال�سلطة املحلية؛ وحكومات وبرملانات
االق��ال �ي��م؛ واحل �ك��وم��ة امل��رك��زي��ة يف ظل
ال��دول��ة االحت ��ادي ��ة؛ ف�ضال ع��ن القيام
ب�إ�سداء الن�صح؛ �إىل اجلهات اخلا�ضعة
للرقابة؛ واتخاذ االج ��راءات ال�ضرورية
للت�صويب؛ والعمل بالتو�صيات؛ للنهو�ض
باجلهة نف�سها؛ واحلفاظ على املال العام.
•ال �ت �ق��اري��ر ال��را� �س �ي��ة :ت�ل��ك ال �ت��ي يتم
ت �� �ص �ن �ي �ف �ه��ا؛ وت ��و���ص��ي��ف��ه ��ا؛ وت �ه��م
االخ�ت���ص��ا��ص��ات ال��رق��اب�ي��ة الإداري � ��ة؛
ومنها البيان الرقابي ال�سنوي (التقرير
ال�سنوي)؛ الذي يعترب النتاج النهائي؛
بكونه وثيقة اول�ي��ه؛ لتقدمي احل�ساب
اخلتامي للربملان؛ وال ��ر�أي العام عن
كيفية ادارة املالية العامة وال�ش�أن العام.
•التقارير النوعية :تت�ضمن ملخ�صات
للتقارير النوعية؛ منها التقرير العام
حول الرقابة املالية ودورتها امل�ستندية؛
ومطابقة احل�سابات؛ والتقرير حول نتائج
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االل�ت��زام؛ بتنفيذ القوانني؛ على �سبيل
املثال :القانون املايل والئحته التنفيذية،
وقانون املناق�صات واملزايدات ،واملخازن،
وال �ت �ق��ري��ر اخل��ا���ص مب��ال�ي��ة الأح � ��زاب،
واملنظمات احلكومية ذات امل�صدر العام
ملاليتها ،لإ�شراك الر�أي العام؛ اىل جانب
الربملان؛ يف تتبع التو�صيات النوعية؛ لهذه
التقارير دون اخللط بني ادوار امل�ؤ�س�سات
يف املجال االداري والرقابي.
3.3تقييم اجلهاز لأدائه :يعترب وجود تقرير
م��رك��ز ع��ن كيفية �أداء اجل �ه��از ملهامه؛
من اه��م الركائز اال�سا�سية؛ يف مواجهة
التحديات التي جتابهه؛ والعراقيل التي
تو�ضع؛ يف طريق حتقيقه لر�سالته؛ وهذه
التقارير؛ مبثابة اخت�صا�ص داخ�ل��ي؛ ال
يكمن؛ دوره ��ا اال��س��ا��س��ي يف ال�ع�ق��اب او
ال ��ردع؛ و�إمن ��ا لك�شف �أوج ��ه االخ�ت�لاالت؛
والق�صور وال�ضعف يف النظام الرقابي؛
ون�سب االنحراف يف االجن��از؛ و�أ�سبابها؛
واقرتاح املعاجلات؛ �ضمن ن�شاط وفعالية
اجلهاز؛ يف تعزيز وحت�سني احلوكمة.
4.4مميزات عمل اجلهاز يف الدولة االحتادية
والد�ستور اجلديد :عمل التغري ال�سيا�سي؛

على اح ��داث م�ستجدات جوهرية؛ فيما
يتعلق مبخرجات اجلهاز االعلى ت�ضمنت
متطلبات االنتقال ال�سيا�سي؛ واالقت�صادي
واالجتماعي ،ذلك من ناحيتني:
•الأوىل� :إعداد ون�شر التقارير املو�ضوعية:
ب�إ�صدار ملخ�ص لها يف التقرير ال�سنوي؛
الذي يعد مبثابة تقرير عام؛ تتلخ�ص فيه
�أه��م املالحظات؛ التي مت انتقا�ؤها من
التقارير املبلغة؛ حيث ال تن�شر �إال التقارير
املو�ضوعية وال�ت��ي ال تت�ضمن ت�صريحا
او تلميحا باتهامات �شخ�صية؛ الن ذلك
م�س�ؤولية الق�ضاء.
الثانية� :إلقاء البيان الرقابي ام��ام الربملان :ان
عر�ض البيان الرقابي والتقرير ال�سنوي؛ �أم��ام
ال�ب�رمل ��ان؛ ك��وث�ب��ة مهنية ك�ب�رى؛ وح��اف��زا مقنن؛
وم���ش��دود ل�ل�أم��ام؛ �سيتطلب بالت�أكيد نوعا من

الإبداع؛ املنظم واملح�سوب؛ من �أجل التم�شي؛ مع
التجارب الدولية النموذجية؛ يف الرقابة العليا
على املال العام؛ حيث �سيدفع اجلهاز اكرث تقدما؛
اىل م�صاف الأج�ه��زة العليا للرقابة يف منظمة
االنتو�ساي بخا�صة؛ ومبجموعات العمل؛ يف �سياق
اال�ستفادة من اخلربات املرتاكمة لبع�ض االجهزة
الرقابية كما �سبق اال�شارة.

االستنتاج:

م��ن ا�ستعرا�ض امل�ق��دم��ة؛ والأه� ��داف؛
والإ� �ش �ك ��ال �ي ��ة؛ وال �ف��ر� �ض �ي��ات؛ وحت�ل�ي��ل
امللخ�ص؛ ن�ستنتج اهمية االتي:

1.1املتابعة وثقافة التعامل مع املخرجات من
التقارير الرقابية:

بت�صدير تقارير اجل �ه��از؛ ي�ب��د�أ املخت�صون؛
يف تبادل االتهامات؛ حول م�ضامينه؛ ويذهب
البع�ض �إىل حد التغافل عن الردود؛ والتعقيبات
يف الق�ضايا؛ املهمة واجلوهرية؛ وهو ما يعك�س؛
ثقافة التعامل مع املخرجات الرقابية واملحا�سبة؛
ففكرة اجلهاز الرقابي القوي؛ مازالت جديدة؛
بحكم التطبع على ذلك فيما م�ضى؛ وال�سيما
الدور اال�ست�شاري؛ والتقارير ال�سنوية املن�شورة؛
ف�ضال عن ال�صعوبة؛ يف الت�أقلم مع املتغريات؛
التي حدثت لعل اهمها الثورة ال�شبابية ال�سلمية؛
واالنفجار املعلوماتي؛ وخروج النا�س عن دائرة
اخلوف؛ وال�صمت؛ ودخول مكونات جمتمعية؛
عديدة ك�سلطة رقابية؛ اي�ضا اىل جانب الرقابة
التقليدية؛ ومكوناتها؛ كـ�سلطة؛ ينظر اليها
مكملة ولي�ست م�ضادة؛ على غ��رار م�ؤ�س�سات
احلكم الر�شيد يف العامل؛ التي �أ�صبحت حمور
اهتمام الدول ال�صاعدة؛ وتلك التي يف طريقها
لل�صعود والنامية اي�ضا.
2.2التعريف بدور اجلهاز:

ب��داء وا�ضحا خالل الفرتة املا�ضية؛ ان اجلهاز
نف�سه كان مق�صر ًا؛ �إىل حد ما فيما يتعلق بدوره؛
وخ�صو�صية ر�سالته؛ بخا�صة فيما يتعلق ب�صياغة
ال�سيا�سات العامة؛ و�إدارة ال�ش�أن العام؛ االمر الذي
يتطلب يف ظل التوجه اجلديد؛ االجتاه نحو تقييم
ال�سيا�سات العامة؛ والربامج احلكومية؛ بالرغم
من انها تكت�سي طابعا �سيا�سيا �شئنا؛ �أم �أبينا؛ لكن

اختالالتها تعمق امل�شاكل التي يواجهها اجلهاز
يف اجناز ر�سالته؛ وفقا لـ(�إلتزاماته الد�ستورية
والقانونية)؛ على ان ال تخ�ضع تلك التقييمات
املهنية؛ للتحفيز على ردود االفعال ال�سيا�سية؛
واجل��دل ال�سيا�سي؛ كما ك��ان يف ال�سابق؛ و�إمن��ا
لعقلنة الأفعال؛ وتر�شيد النقا�شات ال�سيا�سية؛ كما
هو د�أب اجلهاز يف املرحلة الراهنة؛ وامل�ستقبل؛ 5.5ت��ف��ع��ي��ل االخ��ت�����ص��ا���ص��ات ال��د���س��ت��وري��ة
بحيث ترتك مالحظات اجلهاز وتو�صياته؛ �شرف
والقـــــــــانونية:
م�س�ؤولية اتخاذ القرار؛ ال�سديد للفاعل ال�سيا�سي؛ الن اجل�ه��از امل��رك��زي (االع �ل��ى) للرقابة (املالية
�سعيا للر�شاد واحلوكمة.
ال� �ع ��ام ��ة) وامل �ح ��ا� �س �ب ��ة؛ غ �ي�ر م �ط ��ال ��ب ب�ت�بري��ر
3.3انتهاج �سيا�سة توا�صل جديدة:
اخت�صا�صاته؛ امل�ك�ف��ول��ة؛ يف ك��ل د��س��ات�ير الدنيا؛
يتطلب الأمر ا�ستحداث �سيا�سة توا�صل جديدة؛ وقوانينها؛ مبا فيها قوانني االجهزة العليا للرقابة
فعندما حتدثت عن التق�صري فقد حتدثت عن املالية العامة واملحا�سبة؛ وال�ل��وائ��ح املنظمة؛ ويف
ال�سنوات ال�سابقة ،لكن يف �سنة 2013؛ وال�سيما ظل امل�شاكل املتعلقة باملوارد؛ ومدى كفايتها لإجناز
يف �سنة 2014؛ ا�صبح اجلهاز بقيادته اجلديدة؛ ر�سالته؛ فيمكن للجهاز تفعيل اخت�صا�صاته؛ وفقا
يتجه نحو فتح املجال؛ للأع�ضاء الفنيني؛ االكرث لذلك فجميع الأج�ه��زة الرقابية؛ يف ال�ع��امل؛ على
ك�ف��اءة؛ ون��زاه��ة؛ ان يقرتبون مما ك��ان يعترب؛ �سبيل املثال ..مبا فيها التي تتوفر لها جيو�ش من
�شبه حم�ضور �أو ب��الأح��رى ح�ك��ر ًا على قيادة االع���ض��اء الفنني وم�ساعديهم؛ ك�ـ ج�ه��از الرقابة
و�سطية ظلت لعقود يف م��وق��ع ات �خ��اذ ال�ق��رار الأمريكي �أو الربيطاين �أو ال�صيني؛ فهي تقوم بتفعيل
الرقابي وهو ما مل يكن مو�ضع تقبل؛ وارتياح اخت�صا�صاتها با�ستقاللية تامة ومهنية وحيادية .
ال �ك �ث�ير؛ ل�ي����س يف اجل �ه��از ف�ح���س��ب؛ ب��ل حتى 6.6الإن�صـــــــات للإنتقــــــــادات ومناق�شة
من اجلهات اخلا�ضعة للرقابة؛ والتي تتمتع؛
الإيجابي منها:
اداراتها بالكفاءة والنزاهة؛ وحتى االنفتاح على
يف ظل تفاقم االختالالت؛ وكرثة املخالفات؛
الإعالم واملواطنني؛ واملحيط امل�ؤ�س�ساتي؛ بحذ ٍر وتعدد اجل��رائ��م املكت�شفة؛ املبلغ عنها ناهيك؛
�شديد من اخللط؛ بني مهنية االت�صال املعريف عما مل يكت�شف؛ ومل يبلغ عنه؛ تكرث انتقادات
ال�شفاف؛ والإ��س�ف��اف يف العالقة لأغ��را���ض ال املواطن للجهاز؛ يف اط��ار اال�شكالية الرئي�سية؛
ترتقي مل�ستوى امل�س�ؤولية الوظيفية.
والفر�ضيات القائمة عمن هو امل�سئول؟ عن هدر
4.4اجلهاز الفاعل الرئي�سي يف االدارة الر�شيدة :االموال العامة؛ و�أ�صول املجتمع؛ فتكون االنتقادات
ان اجلهاز املركزي (االعلى) للرقابة (املالية مثال لعدم االق�تراب من بع�ض اجلهات او كربى
العامة) واملحا�سبة؛ هو الفاعل الرئي�سي يف امل�ؤ�س�سات املالية؛ او ال�صناديق اخلا�صة؛ برغم
تطوير االدارة املالية واالق�ت���ص��ادي��ة؛ و�صوال ما فيها من ف�ساد ،ويف �ضوء ذلك ينبغي االن�صاف
للحكم الر�شيد؛ اىل جانب كونه الكا�شف ل�صحة واملناق�شة االيجابية لهكذا �أمور.
و�سالمة اجل�سم املايل والإداري واالقت�صادي؛ 7.7رقابة االداء:
ف�ل�ا ادارة ر� �ش �ي��دة او ح��وك �م��ة ك �م��ا ي�ق��ول��ون تهم الدولة واملجتمع يف هذه احلقبة من الدهر؛
ب��دون رقابة �صارمة فنية ومهنية؛ على املالية وامل�ستقبل ق�ضايا جوهرية؛ تت�شارك القلق عليها
العامة و�إدارة �ش�ؤون و�أ�صول الدولة واملجتمع مع اجلهاز الرقابي؛ خا�صة وبع�ضها يقع يف �صلب
وال مكافحة ل�ل�ف���س��اد ؛ ب ��دون دور �أ��س��ا��س��ي؛ اخت�صا�صاته املهنية والفنية واال�ست�شارية؛ مما
 .6هو م�شكلة متف�شية؛ وعاملية تهدد املال العام؛ والنظام العام؛ يقت�ضي يف الد�ستور االحت��ادي اجلديد؛ حتديد
واالزده��ار االجتماعي؛ ويعر�ض الأمن االجتماعي للخطر؛
ويحول دوره يف الق�ضايا الأ�سا�سية؛ التي تهم اجلوانب
دون احل��د من الفقر .لذلك ف��إن على الإنتو�ساي �أن تكون مثاال
يحتذى به؛ يف مكافحة الف�ساد؛ وهي ت�ضطلع مب�س�ؤولياتها ل�ضمان الرقابية يف ال�سلطة الت�شريعية الربملان واحلكومة
7
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ال�شفافية؛ ومنع الف�ساد؛ من خ�لال تنفيذ العديد من الأن�شطة
والتدابري.

� .7إعالن ليما عن :مبادئ ا�ستقالل الأجهزة العليا للرقابة املالية
العامة واملحا�سبة؛ وتقاريرها امل�ستقلة املقدمة للربملان واجلمهور.

الخالصة:
�ضمن من��اذج اال��ص�لاح��ات الهيكلية؛ التي يتم
ا�ستعرا�ضها تباعا؛ وبتفعيل امل�ع��ادل��ة الذهبية؛
عما قريب �إذن �سنالحظ؛ جهاز رقابي متمكن؛
منهجيا؛ ومهنيا؛ ومنفتحا؛ ومت�صاحلا مع حميطه؛
و�شركائه؛ يف العملية الرقابية؛ والتفاعل امل�ؤ�س�ساتي؛
واملجتمعي يف االجتاهات الرئي�سية االتية:
•االول :تهذيب دور املجتمع الرقيب؛ وامل�شاركة
الفاعلة؛ لي�س يف املراقبة املجتمعية؛ والتبليغ
ع��ن اجل ��رائ ��م امل �� �ض��رة ب��امل��ال ال �ع ��ام؛ ويف
مقدمتها الر�شوة او االختال�س او الهدر؛ بل
وتتبع ا�سباب الإهمال والت�سيب؛ يف احلفاظ
على االموال العامة؛ القرتاح احللول والبدائل
القابلة للنقا�ش وممكنة التطبيق.
•الثاين :امل�ساهمة يف تفعيل خمرجات اجلهاز؛
على امل�ستوى املجتمعي؛ و�سلطات املحليات؛
والأقاليم؛ ويف الرقابة املركزية؛ عرب ال�سلطة
الرقابية والت�شريعية العليا؛ باعتبار ان ذلك
يهم الدولة واملجتمع؛ واال�صول العامة التي ال
ت�سقط جرائمها بالتقادم.
•الثالث� :شد ع�ضد اجلهاز الرقابي؛ فال ميكن
ان ت�ت�رك ل��ه مهمة حم��ارب��ة ال�ف���س��اد و�إدراك
م�ؤ�شراته؛ يف ظل تراخي م�ؤ�س�ساتي؛ مع الرتكيز
على �إح��داث الفارق يف حياة املواطنني؛ لي�شكل
مثاال يحتذى وقدوة لبقية امل�ؤ�س�سات؛ يف �سياق
ال�سند املجتمعي بقلب املثلث العملي؛ امل�شار اليه
يف الدرا�سة والتي يعترب هذا ملخ�صها.
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نماذج لإلصالحات الهيكلية المعادلة الذهبية للرقابة المالية العامة والمحاسبة

داع ��م وم���س��اع��د للجهاز امل��رك��زي (االع �ل��ى)
للرقابة (املالية العامة) واملحا�سبة؛ فالربملان
واحلكومة؛ مق�صران يف عملية �إخراج الكثري من
القوانني من عقود ،وعلى �سبيل املثال ما يتعلق
باملهام وال�صالحيات الد�ستورية للجهاز و�ضبط
القوانني ال�ضريبية واجلمركية.

واملجتمع؛ وت�شمل جميع الق�ضايا ذات العالقة
بالتقييم؛ �أي تقييم ال�سيا�سات والربامج العامة؛
وم���ش��اري��ع اخل�ط��ط التنموية؛ وه ��ذا ه��و ال��دور
املركزي؛ الآن على م�ستوى املمار�سات الف�ضلى
للرقابة واملحا�سبة؛ يف ال�ع��امل؛ مم��ا ي�ستدعي
االه�ت�م��ام باملعادلة الذهبية (املثلث الرقابي
ويف القلب منه املجتمع الرقيب)؛ وتقوية الدور
اال�ست�شاري؛ وتو�سيعه؛ وتن�سيقه؛ مع الربملان؛
واحلكومة؛ هو الكفيل بتفعيل منظومة الرقابة
الدميقراطية؛ وهكذا يكون اجلهاز يف توجهه
احلديث؛ قد و�ضع قدميه بثبات فوق عتبة الع�صر
اجلديد؛ للرقابة املالية ب�آفاقها العاملية الرحبة.
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إحصــــائية ..

بقضــــــــايا المــــــــال العــــــــــام
خالل النصف الثاني من العام 2013م
إعداد  /اإلدارة العامة للشؤون القانونية

استنادا إلى قانون الجهاز رقم()39
لسنة 1992م والئحته التنفيذية
وإل ــى منهجية الــجــهــاز الرقابية
وخــطــتــه الــســنــويــة قـــام الــجــهــاز
بتنفيذ العديد من مهام الفحص
والــمــراجــعــة للجهات المشمولة
برقابته وتمكن خــال الفترة من
2013/6/1م وحتى 2013/12/31م
من الوقوف على العديد من الوقائع
الجنائية الواقعة على المال العام
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وإحالتها إلــى الجهات اإلداريـــة
والقضائية المختصة إلتخــــــــاذ
اإلجراءات القـــــــانونية حيالها كما
تلقى الجهاز العديد من البالغات
من قبل الجهات الخاضعة لرقابته
والمتضمنة الوقائع الجـــنـــــــائية
على األمـــــوال العامة التي تم
إحــالــتــهــا مــن قــبــل تــلــك الــجــهــات
إلــى الــقــضــاء ،حيث قــام الجهاز
استنادا إلى الصالحيات المخولة له
ً

قانونا بإعداد قاعدة بيانات حول
ً
تلك القضايا والــبــاغــات ومباشرة
متابعتها لدى الجهات المختصة
ولـــدى الــجــهــات القضائية بغية
اإلســـــراع ف ــي ات ــخ ــاذ اإلجـــــراءات
القانونية حيالها ،حيث بلغ عددها
جميعا ( )63قضية قــدر إجمالي
ً
األضرار الناجمة عنها بمبلغ وقدره
( )1,464,844,938/19ريال )770( +
دوالر باإلضــافة إلى أضرار عينية.

�إليه على النحو الآتي-:

أوال :القضايا المكتشفة من قبل الجهاز-:

بلغ عدد الق�ضـــــايا املكت�شفة من قبل اجلهاز
( )36ق�ضية مواقفها على النحو الآتي:
 عدد ( )7ق�ضايا رهن الت�صرف الإداري. -عدد ( )29ق�ضية رهن التحقيق.

وشملت تلك القضايا أمانة العاصمة
ومــحــافــظــات (عـ ــدن ،تــعــز ،الــحــديــدة،
إب  ,حضرموت  ,لحج ،حجة ،البيضاء،
شبوة ،ريمه) وقــدرت األضــرار الناجمة
عنها بمبلغ ( )1.052.806.338ومبلغ
( )770دوالر امريكي باإلضافة إلى
تفصيال بالجداول
أضرار عينية موضحة
ً
البيانية المرفقة.
ثانيا :القضايا المبلغة للجهاز عن طريق
الجهات المعنية:

بلغ عدد الق�ضايا املبلغة �إىل اجلهاز عن طريق
اجل�ه��ات اخلا�ضعة لرقابته ( )27ق�ضايا
مواقفها مو�ضحة على النحو الآتي-:
 عدد ( )1ق�ضايا رهن الت�صرف الإداري. عدد ( )25ق�ضية رهن التحقيق. عدد ( )1ق�ضايا رهن املحاكمة االبتدائية.وشملت تلك القضايا (صنعاء  ،عدن،
تعز ،ذمار ،المهرة ،البيضاء).
وقــد بلغ إجمالي األضـــرار الناجمة
عنها مبلغ ( )412.042.600/19ريال
بــاالضــافــة إلــى اضــــــرار عينيــــة
اخرى موضحة تفصيال في الخالصة
التحليلية المرفقة.
وحيال تلك القضايا فإن الجهاز يؤكد
بإستمرار على ضرورة إيجاد معالجات
نــاجــعــة ووقــائــيــة لــحــمــايــة األمـ ــوال
والممتلكات العامة وتالفي أوجه
القصور واالختالالت التي أدت وتؤدي
إلــى اســتــمــرار انتهاك حــرمــة المال
العام ومن أبرز تلك االختالالت التي لم

�ضعف منظومة الرقابة الداخلية يف تلك اجلهات وما
ي�صاحبها من �ضعف الرقابة ال�سابقة وامل�صاحبة
التي تقوم بها �إدارات الرقابة والتفتي�ش وممثلي
وزارتي املالية واخلدمة املدنية يف العديد من اجلهات
اخلا�ضعة لرقابة اجل�ه��از� ،إ�ضافة �إىل ما تو�ضحه
م�ؤ�شرات ق�ضايا املال العام �أن من �ضمن املت�سببني يف
وقوع العديد من تلك الإنتهاكات هم بع�ض املخت�صني
املعنيني بالرقابة ال�سابقة وامل�صاحبة يف تلك اجلهات.
عدم تنفيذ املخت�صني يف اجلهات اخلا�ضعة
لرقابة اجل�ه��از لن�ص امل ��ادة (/207ب) من
الالئحة التنفيذية لقانون اخل��دم��ة املدنية
رقم ( )19ل�سنة 1991م والتي تق�ضي بوقف
املتهمني عن العمل دون حاجة �إىل �صدور قرار
بذلك متى ما مت �إحالتهم اىل النيابة العامة،
الأمر الذي يرتتب عليه تكرار �إنتهاكهم حلرمة
املال العام و�إ�ستمرارهم بالإ�ضرار به �إ�ضافة
�إىل �أن عدم وقفهم عن العمل يتيح لهم فر�ص
�إخفاء الأدلة والتالعب بها على نحو ميكنهم
من الإف�ل�ات من العقاب و�ضياع امل��ال العام
املنهوب جراء ذلك .
تقاع�س بع�ض اجلهات احلكومية الواقع فيها
تلك الوقائع عن اتخاذ الإج ��راءات القانونية
حيال املتهمني ب�إرتكاب وقائع جنائية وخمالفات
مالية و�إدارية ج�سيمة م�ضرة باملال العام ،حيث
�أن العديد من تلك اجلهات ال تقوم مب�ساءلتهم
�إداري ًا و�إحالتهم للق�ضاء ،كما ال تقوم ب�إيقافهم
عن العمل وف��ق ما �سبق الإ��ش��ارة �إليه ،الأم��ر
الذي يجعلهم يتمادون ب�إحلاق الأ�ضرار باملال
ال �ع��ام ب���ص��ورة م�ستمرة وم�ت�ك��ررة ب��ل ويدفع
وي�شجع املوظفني الآخرين على �إنتهاك حرمة
املال العام ومنع تكرارها وتفاقمها.
عدم �إلتزام العديد من اجلهات الواقعة فيها مثل
تلك الق�ضايا بتنفيذ تو�صيات اجلهاز املدرجة
بتقاريره واملعززة بتوجيهات فخامة الأخ /رئي�س
اجلمهورية ال�صادرة �إليهم ب�ش�أن ما ت�ضمنته
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وميكـــــــن تو�ضيــــــح تفا�صيـــــــل ما �سبق الإ�شارة تعالج ولم يتم تالفيها ما يلي:

تقارير اجل�ه��از ومب��ا م��ن �ش�أنه معاجلة �أوج��ه
الق�صور التي تت�سبب يف حدوث تلك الإنتهاكات
امل�ضرة باملال العام ومنع تكرارها وتفاقمها.
عدم �إلتزام معظم اجلهات احلكومية مبا ن�صت
عليه املادة ( )4/15من قانون اجلهاز رقم ()39
ل�سنة 1992م واملادتني ( )64 ، 63من القانون
املايل رقم ( )8ل�سنة 1990م والتي �أوجبت على
ك��ل اجل�ه��ات اخلا�ضعة لرقابة اجل�ه��از �إبالغه
ووزارة املالية بكل ما تكت�شفه من خمالفات مالية
و�إدارية ج�سيمة ومن وقائع جنائية مرتكبة لديها
فور �إكت�شافها  ،حيث الحظ اجلهاز عند �إطالعه
على �إح�صائية نيابات الأم��وال العامة املرفوعة
لفخامة الأخ/رئ �ي ����س اجل�م�ه��وري��ة ع��ن ق�ضايا
املال العام الواردة �إليها خالل الأعوام 2003م،
2004م2005 ،م2006 ،م �أن هناك مئات الق�ضايا
املحالة من تلك اجلهات �إىل النيابات دون �أن يبلغ
اجلهاز ووزارة املالية بها عم ًال مبا ن�صت عليه
القوانني النافذة.
وحـــيـــال تــلــك الــمــاحــظــات فقد
أوصى الجهاز -:ب�ضرورة قيام اجلهات
الواقعة فيها الوقائع اجلنائية امل�ضرة باملال
العام باتخاذ الإج ��راءات القانونية وتكليف
املخت�صني بال�شئون القانونية فيها مبتابعة
ت�ل��ك ال�ق���ض��اي��ا .ك�م��ا ح��ث اجل �ه��ات الإداري� ��ة
والق�ضائية املخت�صة ب�سرعة ال�ب��ت يف تلك
ال �ق �� �ض��اي��ا و�إ� � �ص� ��دار ال � �ق� ��رارات والأح� �ك ��ام
ال ��رادع ��ة ح �ي��ال ك��ل م��ن �إن�ت�ه��ك ح��رم��ة امل��ال
ال�ع��ام وف��ق مقت�ضيات ال�شرع وال�ق��ان��ون لكي
يكونوا ع�برة لغريهم وعلى نحو يكفل احلد
من الف�ساد.
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الإج� �م� �ـ� �ـ� �ـ ��ايل

رمي� � � � � � � � � � � � � ��ه

ال � �ب � �ي � �� � �ض� ��اء

�� � � � �ش� � � � �ب � � � ��وه

ح � � � � � � �ج� � � � � � ��ه

حل� � � � � � � � � � � � � ��ج

ح � �� � �ض� ��رم� ��وت

7

 9.591.516ريال
 770 +دوالر

7

 9.591.516ريال
 770 +دوالر

17.082.416ريال

3

29

1.043.214.822ريال
� +أ�ضرار عينية

36

1.052.806.338ريال
 770 +دوالر
� +أ�ضرار عينية

3

1

7.797.379ريال

8

2

1

2

26.616.203ريال
5.693.417/37ريال
� +أر�ض مل حتدد م�ساحتها

1

26.616.203ريال
5.693.417/37ريال
� +أر�ض مل حتدد م�ساحتها
17.388.895ريال
 770 +دوالر
17.082.416ريال

4

13.538.284ريال

4

7

13.538.284ريال

1

3.563.322ريال

2.115.900ريال
155.421.446ريال
� +أ�ضرار عينية
447.436.525/22

5.025.613/40ريال
3

1

1

5

358.924.316ريال

الأ�ضرار

الإجمــــــايل

1

7

2.115.900ريال
155.421.446ريال
� +أ�ضرار عينية
447.436.525/22

5.025.613/40ريال

العدد

3.563.322ريال

احل � � � ��دي � � � ��دة

�إب

العدد

3

1

1

5

358.924.316ريال

الأ�ضرار

الأ�ضرار

العدد

ت � � � � � � � �ع� � � � � � � ��ز

الأ�ضرار

الأ�ضرار

العدد

ع� � � � � � � � � � � � � ��دن

املحافظة
الأم � � � � ��ان � � � � ��ة

املوقف

ق�ضايا التحري �أمام اجلهات
الأمنية

ق�ضايا رهن التحقيق

ق�ضايا رهن املحاكمة االبتدائية
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ق�ضايا رهن الت�صرف الإداري
العدد
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املحافظة

الإجمـــايل
1
308.078ريال

308.078ريال

الأ�ضرار

25

3

1

13

3

5

مواد عينية

412.042.600/19 27ريال
 +مواد عينية

2.190.930/19ريال
 +مواد عينية

308.078ريال

835.000ريال

270.496.054ريال

411.734.522/19ريال

2.190.930/19ريال

مواد عينية

4

1

1

13

3

37.644.108ريال

1

1

835.000ريال

270.496.054ريال

37.644.108ريال

100.568.430ريال

5

100.568.430ريال

الأ�ضرار

الأ�ضرار

الأ�ضرار

العدد

الأ�ضرار

ق�ضايا رهن التحقيق

العدد

البي�ضاء

1

العدد

املهره

ذمار

تعز

عدن

الأ�ضرار

ق�ضايا رهن الت�صرف الإداري

ق�ضايا رهن التحري �أمام
اجلهات الأمنية

العدد

�صنعاء

املوقف

ق�ضايا رهن املحاكمة ق�ضايا �صدرت فيها �أحكام ومل
نقف على تنفيذها
االبتدائية

الإجمــــــايل

خالصة تحليلية بعدد القضايا المبلغة إلى الجهاز بحسب مواقفها وإجمالي األضرار الناجمة عنها في جميع المحافظات
خالل النصف الثاني لعام 2013م
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35
العدد

العدد

مقال مترجم

سبل رفع فعالية رقابة
األداء المتصلة بالبيئة
إعداد :بون ريد عضو الهيئة الكندية للرقابة
الشاملة (منشور بالمجلة الدولية)
ترجمة /يوسف عبدالله الشريف
اإلدارة العامة للتعاون الفني

تهدف رقابة البيئة إلى التوصل إلى نتائج
إيجابية فيما يحرص المدققون على أن
تنفذ توصياتهم الهادفة إلــى تحسين
ورفع مستوى األداء لتشمل نتائجها كافة
قطاعات المجتمع كما أنه باإلمكان زيادة
المؤثرات البيئية لرقابة األداء المتصلة
بالبيئة من خالل االختيار بعناية المواضيع
وأعمال التخطيط والتنفيذ ورفع التقارير
ثم التواصل بهدف اإلبداع والتطوير.

األسس الهادفة إلى ضمان
نجاح نتائج رقابة األداء

تتميز رقابة الأداء املت�صلة بالبيئة عن الرقابات
الأخرى باهتمامها بجوانب متخ�ص�صة ت�ستند
�إىل منهجية كلية و�أ�شخا�ص م�ؤهلني يتمتعون
بخلفية منا�سبة من الفهم والإدراك باملو�ضوع.
يويل مدققو احل�سابات �أهمية خا�صة لوجاهة
املنهجية م��ن حيث تقيدها باملعايري املهنية
وتبني �أف�ضل املمار�سات امل�ستندة �إىل املبادئ
الأ�سا�سية ل�ضمان جودة املخرجات والنتائج.
اعتماد النهج ال��رق��اب��ي خ�لال مدته الزمنية
املحددة على ت�شكيل فريق تدقيق ت�ضم �أ�شخا�ص ًا
م�ؤهلني يتمتعون بالقدرات واخلربة يف التعامل
مع خمتلف املوا�ضيع.
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سبل رفع فعالية رقابة األداء المتصلة بالبيئة

من ال�ضروري �أن يتمتع مدققو رقابة الأداء
بالكفاءة وامل�ه��ارات الأ�سا�سية والتميز املهني
والتفكري احلاذق واالبتكار والإب��داع مع قدرات
عملية يف القيادة والإ� �ش��راف والتوا�صل على
امل�ستوى الداخلي واخلارجي.
يتعني على امل��دق�ق�ين يف �سبيل �ضمان ج��ودة
النتائج اختيار املوا�ضيع املنا�سبة للمراجعة و�أن
تت�ضمن نتائج املراجعة والتدقيق ا�ستعرا�ض �أهم
النتائج ب�شكل فعال ومقنع وه��ذا يتطلب توفر
معلومات �سليمة وكافية ح��ول خلفية املو�ضوع
و�أن تت�ضمن مفهوم ًا ج�ي��د ًا مبجرى الق�ضايا

املت�صلة بالبيئة والأنظمة وال�سيا�سات واملعايري
واالتفاقيات الدولية (كتلك املخت�صة بالتغريات
املناخية وحماية الأ�صناف املهددة باالنقرا�ض
و�إدارة النفايات قد يتطلب الأم��ر اال�ستعانة
مب�شورة جهات االخت�صا�ص التي لها خلفية
باملو�ضوع الرقابي).
فيما يلي اخلطوات التي ين�صح باتباعها خالل
مرحلة التخطيط لرقابة الأداء املت�صلة بالبيئة:
•�إن��ت��ق ��اء م��وا� �ض �ي��ع ذات ت� � ��داول وا� �س��ع
ب��اه�ت�م��ام��ات ع��ام��ة ال�ن��ا���س �إذ �أن كافة
رقابات الأداء تبد�أ باختيار املو�ضوع وهي
مرحلة هامة ومن �أ�صعب املراحل ككل.
تتطلب عملية اختيار املوا�ضيع املنا�سبة لرقابة
الأداء ع��ادة توفر معرفة وا�سعة و�سليمة حول
املو�ضوع ،بالإمكان قيام املدققني بزيادة الأثر
من خالل اختيار موا�ضيع ذات اهتمام �شعبي
وا�سع كال�صحة واالقت�صاد والتوظيف والبيئة
املحلية واملجتمع �أو الأمة ب�أكملها.
•فيما يتعلق ب�أهداف التدقيق ،يتم الرتكيز
على النتائج ولي�س الأن �ظ �م��ة ،حيث �أن
عمليات اتخاذ القرار احلكومي والأنظمة
الإدارية وال�ضبط الداخلي تعترب �أ�سا�سية
لتحقيق نتائج جيدة يف �إطار رقابة البيئة.
• بالإمكان �أن تت�ضمن تقارير نتائج رقابة
البيئة م�ستوى االهتمام احلكومي ب�إيجاد
احللول للم�شاكل وال�صعوبات البيئة القائمة.
�إن عملية اختيار املعيار املنا�سب لتقييم الأداء
املت�صل بالبيئة �أحد �أهم التحديات ب�سبب تدين
م�ستوى الأنظمة البيئية ال�شتمالها على �أدنى
املتطلبات كمعيار للتدقيق ،يجب �أن تت�صف
العمليات ال��رق��اب�ي��ة ذات ال �ت ��أث�يرات العالية
بالأ�س�س التالية:
•�إتباع �أف�ضل املمار�سات كمتوقعات لتقييم
الربامج والإدارات.
•مقارنة �أداء الوحدات التي نفذت عملية
م��راج�ع�ت�ه��ا م ��ع ج �ه��ات مم��اث �ل��ة تخ�ضع
لإ�شراف جهة �أخرى.
•توقعات ب�أن يطر�أ حت�سن مطرد وملمو�س
مع مرور الوقت.
بالإمكان �أن ي�ستفيد مدققو البيئة من احلقيقة

القائمة (�إن ع��دد ًا كبري ًا من الق�ضايا البيئية
تعمل ب ��دوران ط��وي��ل الأج ��ل وت�ضم ع ��دد ًا من
نقاط االرتكاز متكنها من الت�أثري على الأحداث
امل�ستقبلية عند احلاجة �إىل اتخاذ القرار).
ب��الإم �ك��ان ق�ي��ام امل��راج�ع�ين بت�شخي�ص نقاط
االرت�ك��از بهدف توقيت عملية املراجعة ورفع
تقرير بالنتائج لغر�ض ال�ت��أث�ير على ال�ق��رار
الذي �سوف يتخذ على �سبيل املثال (قبل البدء
الر�سمي لالجتماعات) للنظر يف الق�ضايا
ال��دول�ي��ة ك��ال�ت�غ�يرات املناخية وح�م��اي��ة طبقة
الأوزون� ،أم��ا نقاط االرتكاز الأخ��رى ميكن �أن
ت�شمل املراجعة الدورية للت�شريعات الرئي�سية
املتعلقة بالبيئة .من ال�ضروري القيام بعمليات
التدقيق يف املجاالت التي تنطوي على خماطر
حمتمله قبل �أن تتطور �إىل كارثة عظمى على
�سبيل املثال تقييم نواحي اجلاهزية يف مواجهة
ت�سرب بقع النفط يف البحر قبل �أن تتطور �إىل
بقع نفطية كبرية.
�إن العديد من ق�ضايا البيئة متداخلة مع تعدد
�أب�ع��اده��ا ،م��ن ث��م ف ��إن تنفيذ رق��اب��ات متعددة
حول مو�ضوع وا�سع كالتغريات املناخية �أو التنوع
البيولوجي قد يكون نهج ًا �سليم ًا �إذا اجتهت
الأنظار �إىل الرفع من �أهمية املو�ضوع وتوفري
تغطية ب�ش�أنه.
يجب على املدققني الأخذ يف االعتبار الروابط
ال�ت��ي م��ن ��ش��أن�ه��ا حتقيق التنمية امل�ستدامة
بجوانبها الثالث (االقت�صاد والبيئة واملجتمع).
وف�ي�م��ا ي�ل��ي ��ش��رح� ًا ل�ك��ل عن�صر م��ن عنا�صر
امل�ؤثرات البيئية:
الدوافع والمسببات:

تعترب الدوافع االجتماعية واالقت�صادية القوى
الرئي�سية ال�ت��ي ت��ؤث��ر ب�ضغوطها على احلالة
البيئية يف حني ان النمو ال�سكاين والعوملة والنمو
االقت�صادي وا�ستخدام الطاقة واالنتقال حتتل
�أهمية يف البواعث وامل�ؤثرات البيئة.
الضغوط:

ت�سفر عن البواعث واملجربات �ضغوط على البيئة
نتيجة م�ؤثرات الأن�شطة الب�شرية ،يتمثل ذلك يف
متغريات ا�ستخدامات الأرا�ضي وا�ستغالل املوارد
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مقال مترجم

وا�ستخدام م�ؤثرات خارجية كاملخ�صبات الكيماوية
واالنبعاثات الغازية وحركة الكائنات احلية.
الحالة االجتماعية:

ال�ضغوط االجتماعية ت�ؤثر بدورها �سلب ًا على
الظواهر البيئية ،حيث تنعك�س ب�أثرها على
رفاهية و�سعادة الب�شر والأنظمة البيولوجية
نتيجة ت�آكل طبقة الأوزون والتغريات املناخية
وانعدام التنوع البيولوجي.
يتم تنفيذ عمليات رقابات م�شرتكة لال�ستفادة
من خربات الآخرين نظر ًا لكون ق�ضايا البيئة
عادة تتعدى احلدود ال�سيا�سية والإقليمية.
قامت جمموعة عمل املنظمة الدولية لهيئات
التدقيق العليا (الأنتو�ساي) العاملة يف �إطار
رقابة البيئة ب��إع��داد �أدل��ة �إر�شادية للرقابات
الت�ضامنية امل���ش�ترك��ة �أوردت� �ه ��ا ع�ل��ى امل��وق��ع
الإلكرتوين.
ت�ضمنت الرقابة الدولية امل�شرتكة والتغريات
املناخية مب�ساهمة ت�ضامنية من()14هيئة
تدقيق عليا وقد مت خالل الأع��وام من 1993م
وحتى 2011م تنفيذ �أك�ثر م��ن ()3200رق��اب��ة
مالية والتزام وتقييم �أداء تخت�ص بالبيئة لعدد
مائة جهاز رقابي.
مــرحــلــة تــنــفــيــذ أعـــمـــال الــفــحــص
والتدقيق:

تعترب التوقعات والتقييم امل�ستمر لالحتياجات
من املعلومات اخلطوة الأ�سا�سية لهذه املرحلة.
يتعني على املراجعني يف ه��ذه املرحلة حتديد
الكم والنوع املت�صل بتحليل البيانات واملعلومات
املختارة لعينة للمراجعة.
�أما خالل مرحلة الفح�ص يتعني على املراجعني
تنفيذ التقييم امل�ستمر لتحديد نوعية و�أدل��ة
البيانات املتوقعة مدى اتاحتها للتدقيق ما مل يتم
�إجراء التعديالت ال�ضرورية على خطة التدقيق.
تخت�ص امل�ه��ام ملرحلة الفح�ص بعملية جمع
املالحظات والأدل ��ة �أم��ا رقابة الأداء ف�ش�أنها
كبقية العمليات ال��رق��اب�ي��ة تخت�ص مبقارنة
املواقف اجلارية مع احلاالت التي ينبغي �أن تكون
عليه طبق ًا للمعايري املتعلقة بها.
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فيما يلي �أمثلة بالنتائج التي يجب �أن تت�صف بها
التقارير الرقابية:
•م ��دى ال�ت�ق�ي��د ب��ال���س�ي��ا��س��ات والأن �ظ �م��ة
الرقابية.
•مدى ارتقاء النتائج التي مت التو�صل �إليها
�إىل امل�ستوى املطلوب.
•م���س�ت��وى ال �ت �ع��ام��ل وال�ت�ق�ي�ي��م للمخاطر
الرقابية.
•م�ستوى التقيد باال�سرتاتيجيات الرقابية
وتطويرها.
•م�ستوى التن�سيق للعمليات والأن�شطة ومدى
و�ضوح دورها.
•م�ستوى توفر البيانات واملعلومات لقيا�س
النتائج ودعم املخرجات.
•�ضعف �أو انعدام الإ�شراف.
تبليغ تقارير التدقيق:

باالنتهاء من مرحلة التدقيق والفح�ص تكون قد
�أتيحت للمراجعني الأدلة من عدة م�صادر والتي
يتعني عليهم �أخذها يف االعتبار لغر�ض حتليلها
وحفظها �أو �صرف النظر عنها.
يلي ذلك مرحلة �إعداد التقارير بنتائج التدقيق
والفح�ص م�صاغة ب�أ�سلوب وا�ضح ومقنع و�أن
�أكرث التقارير فعالية هي التي تت�ضمن الإف�صاح
عن امل�سائل التالية:
•ال�صعوبات وامل�شاكل التي مت الك�شف عنها
من خالل عملية التدقيق.
•�أن يت�ضمن التقرير اجلوانب التي ت�سرتعي
انتباه القارئ واهتماماته.
•ت�شخي�ص ب��ؤر م�سببات امل�شاكل واق�تراح
�سبل تالفيها.
•ت�ضمني التقارير بالتو�صيات واملقرتحات.
•توخي الأ�ساليب ال�سليمة ب�ش�أن الإف�صاح
امل �ت��وازن للإيجابيات وال�سلبيات طبق ًا
للأدلة التي مت جتميعها.
•تنطوي الأم���ور البيئية ع ��ادة على �أم��ور
معقدة مما ي�ستدعي �شرح و�إب��راز �أهمية
امل�ضمون يف مقدمة التقرير لإتاحة الفهم
ال�ك��ام��ل وا�ستيعاب �أه ��م اجل��وان��ب التي
ت�ضمنها.

•يجب �إع� ��داد ت�ق��اري��ر امل��راج�ع��ة ب�أ�سلوب
وا� �ض��ح وم�ب���س��ط ل���س�ه��ول��ة ف�ه��م ال �ق��راء
للنتائج املت�ضمنة خ�صو�ص ًا و�أن تقارير
نتائج التدقيق البيئي تعتمد على نوعية
التو�صيات و�سهولة العمل بها وتدرج عادة
يف نهاية التقرير.
يجب �أن ترتكز التقارير على الأ�س�س التالية:
•الطبيعة اال�سرتاتيجية دون العملية.
•الرتكيز على معاجلة امل�سببات الرئي�سية
لل�صعوبات ولي�س �أعرا�ضها.
•الرتكيز على النتائج املتوقعة ولي�س �سبل
الو�صول �إليها.
•توخي �أ�سلوب الإب ��داع م��ن خ�لال القيام
بالتحليل ومقارنة اخلطوات والإج��راءات
املتبعة يف الوحدات الأخرى.
•توخي الواقعية مع الأخذ باالعتبار وجهات
نظر الكيانات قيد التدقيق وذل��ك فيما
يت�صل مبقرتح التو�صيات.
أهمية المتابعة:

تكت�سب عملية املتابعة �أهمية كربى يف الوقوف
على م�ستوى ال�ت�ق��دم ال ��ذي �أح ��رز يف جوانب
معاجلة الق�صور وت�أكيد العمل بالتو�صيات،
تنفيذ رقابة املتابعة عادة بعد مرور ب�ضعة �أعوام
م��ن ت��اري��خ رف��ع التقرير لإت��اح��ة ال��وق��ت للعمل
باملقرتحات والتو�صيات التي ت�ضمنتها التقارير
الرقابية.
عملية املتابعة تتم م��رة واح ��دة فقط �إال �أن��ه
من املفيد و�ضع خطة طويلة الأجل ملا تتمتع به
رقابات البيئة من �إطار زمني طويل.
االختتام:

تقع على عاتق الدولة م�س�ؤولية متابعة ومعاجلة
الق�ضايا البيئية الرئي�سية بد�أً بامل�ؤثرات الناجمة
عن التغري املناخي وحتى التلوث النا�شئ عن
احل �� �ض��ارة وامل��دن �ي��ة ح�ي��ث �أن تقييم م�ستوى
فعاليات الإدارات اخلا�ضعة للرقابة فيما يت�صل
بهذه الق�ضايا تنطوي يف �إطار م�س�ؤوليات هيئات
التدقيق العليا.

سبل رفع فعالية رقابة األداء المتصلة بالبيئة
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أنشطة وفاليات ..

القاضي /ابو بكر حسين السقاف  -رئيس الجهاز

يشارك في ورشة عمل رؤساء االجهزة الرقابية حول برنامج
«تطبيق معايير األنتوساي» المنعقدة في الدار البيضاء  -المغرب
�شارك القا�ضي� /أبو بكر ح�سني ال�سقاف  -رئي�س
اجلهاز يف ور�شة عمل ر�ؤ�ساء الأجهزة الرقابية
حول برنامج “تطبيق معايري الأنتو�ساي” والتي
عقدت يف الدار البي�ضاء باملغرب خالل الفرتة
من  26-24يونيو 2014م ،وذلك يف اطار التعاون
القائم بني املنظمة العربية للأجهزة العربية
العليا للرقابة واملحا�سبة ومنظمة تنمية مبادرة
الأنتو�ساي التابعة لنف�س املنظمة وجلنة املعايري
املهنية للأنتو�ساي وجلانها الفرعية وجلنة بناء

القدرات ،ويحظى هذا الربنامج بدعم مايل من
الوكالة الأمريكية للتنمية .
و�أكد رئي�س اجلهاز لوكالة الأنباء اليمنية (�سب�أ)
لدى مغادرته �صنعاء والوفد املرافق له �أهمية
م�شاركة اليمن يف هذه الور�شة كونها �ست�سهم يف
تطوير �أداء اجلهاز من خالل تبنيه لهذه املعايري
وحتقيق الأهداف التي من �أجلها �أن�شئ اجلهاز.
و�أو���ض ��ح �أن ال��ور� �ش��ة ال �ت��ي تنظمها املنظمة
العربية ل�ل�أج�ه��زة العليا للرقابة واملحا�سبة

ومنظمة مبادرة التنمية وجلنة املعايري املهنية
وجلانها الفرعية ،تهدف رف��ع م�ستوى الوعي
ل��دى ر�ؤ��س��اء الأج�ه��زة الرقابية ب�أهمية تنفيذ
املعايري الدولية للمراجعة احلكومية وتوفري
فر�صة لتبادل اخل�ب�رات املتعلقة ح��ول تنفيذ
هذه املعايري ،ف�ضال عن مناق�شة �إ�سرتاتيجية
التنفيذ واملخاطر والتحديات ومناق�شة توقيع
بيان االلتزام بتطبيق املعايري.

تقديرا لدوره الكبير في
تعزيز أوجه التعاون بين الجهاز
وبرنامج قطاع المياه ()GIZ

منح (درع
الجهاز)
لالستاذ/
زياد شواقفه
المستشار
االداري للبرنامج
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نيابة ع��ن االخ ال�ق��ا��ض��ي /اب��و بكر ح�سني
ال �� �س �ق��اف  -رئ �ي ����س اجل� �ه ��از ق� ��ام الأخ/
حممد دره��م زي��د  -وكيل اجل�ه��از للقطاع
االقت�صادي يوم الأح��د 2014/2/23م
بتكرمي اال�ستاذ /زياد عبدالرحمن �شواقفه
امل�ست�شار االداري ل�برن��ام��ج ق �ط��اع امل�ي��اه
( )GIZيف وزارة امل�ي��اه والبيئة ومنحه
(درع اجلهاز) مبنا�سبة انتهاء فرتة عمله
باجلمهورية اليمنية تقديرا ملا قام به من دور

كبري ومتميز يف تعزيز �أوجه التعاون بني
اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة وقطاع
املياه وامل�ؤ�س�سات التابعة والفروع امل�ستقلة
باملحافظات الجن��از بياناتها املالية �أول
ب�أول وت�سهيل مهمة �أعمال املراجعة لتلك
امل�ؤ�س�سات املحلية باال�ستعانة مبراجعي
اجل� �ه ��از �أو ع�ب�ر م �ك��ات��ب امل�ح��ا��س�ب�ين
القانونيني وفقا لقائمة الت�أهيل املعتمدة
من قبل اجلهاز.

نظمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ورشة
عمل حول استرداد االموال المنهوبة

أنشطة وفاليات ..

تحت شعار (نحو شراكة فاعلة في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني واسترداد االموال)

أنشطة وفاليات ..
أنشطة وفاليات ..

نظمت الهيئة الوطنية العليا ملكافحة الف�ساد ور�شة
عمل حول ا�سرتداد الأم��وال املنهوبة يوم الثالثاء
امل��واف��ق2014/6/10م مب�شاركة �أط��راف املنظومة
الوطنية للنزاهة وال�شفافية وعدد من اجلهات ذات
العالقة وذل��ك يف قاعة املرحوم� /أحمد االري��اين
مببنى اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة.
وقد افتتحت االخت القا�ضي /افراح بادويالن
 رئي�س الهيئة الور�شة التي ح�ضرها القا�ضي/�أبوبكر ح�سني ال�سقاف  -رئي�س اجلهاز املركزي
للرقابة واملحا�سبة واالخ��وة ال��وزراء :الدكتور/
ر�شاد الر�صا�ص وزير الدولة ل�شئوون جمل�سي
ال �ن��واب وال �� �ش��ورى ،واالخ/ح� �م ��ود ع�ب��اد وزي��ر
الأوق��اف والإر�شاد ،واالخ /نبيل �شم�سان وزير
اخل��دم��ة املدنية والت�أمينات ،حيث �أو�ضحت
رئي�س الهيئة بان الور�شة تهدف لتو�ضيح الر�ؤية
املوحدة للهيئة و�شركائها من االجهزة الرقابية
وتعزيز الدور الذي تقوم به تلك االجهزة فيما
يتعلق با�سرتداد االم ��وال ،وان الور�شة تهدف
�أي�ضا اىل تعزيز الوعي القانوين ل��دى ال��ر�أي
العام مبعاين و�أ�ضرار الأم��وال املنهوبة و�أثرها
على االقت�صاد القومي للوطن ومبا يحقق الغاية

امل��رج��وة م��ن ه��ذا القانون وي�ساهم يف تنفيذ
خمرجات احلوار الوطني.
وق��د ا�ستعر�ضت يف ال��ور��ش��ة �أرب ��ع �أوراق عمل،
تناولت الورقة الأوىل التي قدمها القا�ضي /رئي�س
اجلهاز (ا�سرتداد املوجودات وفق �أحكام اتفاقية
الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد) التي يُعد اليمن
�أحد الأطراف املوقعة عليها ،كما قدم االخ /ح�سني
�شيخ بارجاء ع�ضو هيئة مكافحة الف�ساد  -رئي�س
قطاع وحدات اجلهاز الإداري للدولة الورقة الثانية
بعنوان( :درا�سة حتليلية للن�صو�ص القانونية ذات
العالقة با�سرتداد الأم��وال املنهوبة وال ��واردة يف
ق��ان��ون مكافحة الف�ساد رق��م  39ل�سنة 2006م
والئحته التنفيذية) ،فيما تناولت الورقة الثالثة
املعدة من قبل القا�ضي /رمزي ال�شوايف  -وكيل
نيابة الأم��وال العامة االبتدائية الثانية (درا�سة
حول التزامات اليمن القانونية والدولية ب�ش�أن
ا�سرتداد الأم��وال املتح�صلة من ق�ضايا الف�ساد
بني ال��واق��ع والتحديات وا�ست�شراف امل�ستقبل)
وا�ستعر�ضت ورقة العمل الرابعة واالخرية املقدمة
من االخ /طاهر الهاتف � -أمني عام منظمة �أوتاد
ملكافحة الف�ساد (جت��ارب بع�ض ال��دول يف جمال

ا�سرتداد الأموال املنهوبة والإجراءات املتخذة يف
ذلك ونتائجها ومقارنتها باليمن).
ويف نهاية الور�شة خ��رج امل�شاركون بتو�صيات
وبيان ختامي �أك ��دوا فيه على ��ض��رورة توحيد
ال��ر�ؤي��ة وامل�سار ور�سم ال�سيا�سات بني الهيئة
والأج �ه ��زة ال��رق��اب�ي��ة و�شركائها م��ن �أط ��راف
املنظومة الوطنية للنزاهة مبا يحقق الأهداف
امل�شرتكة يف دعم اجلهود الوطنية الهادفة �إىل
مواءمة الت�شريعات الكفيلة با�سرتداد الأم��وال
املنهوبة وو��ض��ع الآل �ي��ات وال�ت��داب�ير الناجحة
لذلك والتغلب على كافة التحديات التي تواجه
جهود التنمية يف اليمن ،كما مت الت�أكيد على
�إلغاء الن�صو�ص القانونية املتعلقة بح�صانات
�شاغلي وظائف ال�سلطات العليا يف الدولة ومبا
يتفق ويتواءم مع اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة
الف�ساد والت�شريعات الوطنية املعنية مبكافحة
الف�ساد حتى يحقق م�ب��د�أ ا� �س�ترداد االم ��وال
املنهوبة �أهدافه املرجوة ،م�ؤكدين على �أهمية
�إ�شراك القطاع اخلا�ص يف احل��وار امل�ستقبلي
ح��ول جوانب ال�شفافية ال��س�ترداد الأم ��وال مع
تبادل املعلومات بني م�س�ؤويل �إنفاذ القانون.
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معاييــــر..

قرار مجلس الوزراء رقم ( )119لسنة 2012م

بشأن دليل إجراءات المراجعة الداخلية

أصدر مجلس الوزراء القرار رقم ( )911لسنة  2102بشأن دليل إجراءات المراجعة
الداخلية بأن على كافة وحدات الخدمة العامة المشمولة بالقرار الجمهوري رقم
( )5لسنة 0102م بشأن وظيفة المراجعة الداخلية إتخاذ اإلجراءات الالزمة لوضع
دليل إجراءات المراجعة الداخلية موضع التنفيذ.
ونظرا ألهمية هذا الدليل فإن مجلة الرقابة تستمر في نشر محتويات هذا
الددليل خالل أعدادها المتتابعة والمكونة من اآلتي-:

المكـــون األول :الجوانب التنظيمية.
المكون الثاني :الجوانب الفنية والمهنية والوظيفية للمراجعة الداخلية.
المكـــون الثالث :تقييم األداء.
المكـــون الرابــع :معايير المراجعة الداخلية وقواعد السلوك المهني.
وستنشر المجلة في هذا العدد (المكون الثاني) وهو كما يلي-:
		

دليل إجراءات المراجعة الداخلية
أعت ِمد من قبل مجلــــــس الـــــوزراء بالقــــــرار ( )119لعــــــــام 2012م
ُ

المكون الثاني
الجوانب التنظيمية
لوظيفة المراجعة الداخلية

يت�ضمن هذا اجلزء املو�ضوعات التالية:

Óمفهوم املراجعة الداخلية و�أهدافها ،ومهامها واخت�صا�صاتها.
Óموقع ادارة املراجعة الداخلية يف الهيكل التنظيمي لوحدة اخلدمة
العامة.
Óالهيكل التنظيمي لإدارة املراجعة الداخلية.
Óادارة امل ��وارد الب�شرية لإدارة املراجعة الداخلية  :التخطيط
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للموارد الب�شرية و�أهدافه و�أ�س�س وقواعد التخطيط ومراحله،
وتقييم اداء العاملني يف ادارة املراجعة الداخلية والإطار املهني
والعملي لتدريبهم ،وكذا مو�ضوع حوافز العاملني ب�إدارة املراجعة
الداخلية.
Óعالقة ادارة املراجعة الداخلية بالتق�سيمات التنظيمية الأخرى
داخل وحدة اخلدمة العامة.
Óعالقة ادارة املراجعة الداخلية باملراجعني اخلارجيني.
Óعالقة �إدارة املراجعة الداخلية مع جهات الفح�ص الأخرى.
Óاملراجعة الداخلية يف ظل قانون ال�سلطة املحلية.
Óحمددات النظام االداري لوظيفة املراجعة الداخلية.
Óمناذج ا�سرت�شادية للتو�صيف الوظيفي.

م بشأن دليل إجراءات المراجعة الداخلية2012 ) لسنة119( قرار مجلس الوزراء رقم

@ @ïãbrÛa@æìØ½a
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منظمات وأجهزة..

مــــــكــــــتــــــب
المراجع العام
األندونيسي
ترجمة وإعداد/
محمد سفيان عبده
إشراق علي االرياني
اإلدارة العامة للتعاون الفني

تقع جمهورية إندونيســـيا ( )Republic of Indonesiaفي جنوب شـــرق آسيا,
تضـــم مجموعة كبيره من الجزر ويبلغ عدد ســـكانها حوالي  238مليون
نســـمة كما أن مســـاحتها  1,919,440كم ،2وتعتبر رابـــع دولة في العالم
مـــن حيث عدد الســـكان ،وأكبر عدد ســـكان فـــي العالم من المســـلمين,
«جاكرتا» هي العاصمة السياســـية واالقتصادية لجمهورية اندونيســـيا،
وتشـــترك بحدود برية مـــع كل من :بابوا غينيا الجديدة وتيمور الشـــرقية
وماليزيـــا كما أنهـــا قريبة مـــن :ســـنغافورة ,الفلبين وأســـتراليا .و تعتبر
إندونيســـيا أحـــد األعضـــاء المؤسســـين لألســـيان وعضـــو فـــي مجموعة
العشـــرين لالقتصاديات الرئيســـية في العالم.
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مكتب المراجع العام
وفقا لد�ستور جمهورية اندوني�سيا ال�صادر عام
1945م �أن�شئ مكتب املراجع العام االندوني�سي
حرا وم�ستقال باعتباره امل�ؤ�س�سة الرئي�سية يف
ال��دول��ة للمراجعة املالية والإداري� ��ة وامل�ساءلة
ال�ع��ام��ة وال�شفافية يف امل�ع��ام�لات احلكومية
واالن�ضباط املايل والرقابة الداخلية يف الإدارات

مكتب المراجع العام األندونيسي

الرؤية

يف جميع امل�سائل املتعلقة مبراجعة احل�سابات.

�ضرورة انتهاج �أ�سلوب مراجعة مالية و�إداري��ة االستقامة:

يت�صف ب��امل���ص��داق�ي��ة وال �ن ��زاه ��ة م��ن خ�لال الت�أكيد على قيمة النزاهة على نحو �صادق
التم�سك بالقيم الأ�سا�سية لإن�شاء �إدارة مالية ومو�ضوعي وحازم يف تطبيق املبادئ والقيم يف
و�إدارية عامة �شفافة وخا�ضعة للم�ساءلة.
اتخاذ القرارات.

الرسالة

تنفيذ مراجعة فعالة لأن�شطة القطاع العام المهنية:

التنفيذية للحد من �إمكانية الغ�ش واالحتيال
ب�صورة متكنه م��ن تعزيز الرقابة املالية من
خالل توفري تقييم م�ستقل ومو�ضوعي لعملية
احلكم على امل�ستويني املركزي واالقليمي .ويقدم
املكتب نتائج مراجعته �إىل جمل�س ال�ن��واب،
جمعية املمثلني الإقليميني ،واملجال�س الت�شريعية
املحلية وعلى �ضوئه تتخذ الإجراءات على النحو
الذي تنظمه القوانني ال�سارية.

التم�سك بالقيم اخلا�صة بالكفاءة املهنية من
بغر�ض اال�ستغالل الأمثل للموارد العامة
توفري معلومات موثوقة ومو�ضوعية يف �سبيل خالل تطبيق مبد�أ احليطة والدقة على �أ�سا�س
�إر��س��اء دعائم امل�ساءلة وال�شفافية يف �أن�شطة املعايري املهنية املعمول بها.
اجلهات احلكومية املختلفة.
الجهات الخاضعة لرقابة
القيام ب��دور ن�شط وكف�ؤ يف ك�شف ومنع جميع
�أ�شكال الإعتداء واالحتيال املايل.
المكتب
تخ�ضع اجلهات التالية لرقابة املكتب:
األهداف اإلستراتيجية
Óجميع الوحدات التي يت�ألف منها اجلهاز
الإداري ل�ل��دول��ة وال ��وح ��دات احلكومية
دع��م �إن�شاء �إدارة مالية عامة فعالة و�شفافة
امل�ستقلة امل��درج��ة موازناتها يف امل��وازن��ة
تتطابق مع القوانني واللوائح وخا�ضعة للم�ساءلة
العامة للدولة �إال ما ا�ستثنى منها بن�ص
مع م��راع��اة االهتمام ال�لازم لتحقيق العدالة
خا�ص يف مر�سوم �إن�شائها.
والإن�صاف.
Óالهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة وغريها من
�إن�شاء عمليات تدقيق م�ؤهلة م��ن �أج��ل �إنتاج
الأ�شخا�ص االعتبارية العامة.
تقارير مراجعة مفيدة تلبي احتياجات �أ�صحاب
��Óص�ن��ادي��ق ال�ت�ق��اع��د واجل �ه��ات والهيئات
امل�صلحة.
اخلا�صة التي ت�ضمنها �أو تدعمها احلكومة
القيم األساسية
�أو �أي من اجلهات اخلا�ضعة لرقابة املكتب.
مي��ار���س املكتب �أداء مهامه م��ن خ�لال القيم
Óال �� �ش ��رك ��ات ال��ت ��ي ت� � ��زاول ن �� �ش��اط �ه��ا يف
الأ�سا�سية التالية :
اجلمهورية �إذا كانت مملوكة للحكومة
االستقاللية:
بالكامل �أو بن�سبة حم��ددة من ر�أ�سمالها
املحافظة على اال�ستقاللية م�ؤ�س�سي ًا وتنظيميا،
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75

منظمات وأجهزة..

�أو منحتها احلكومة امتياز ا�ستغالل مرفق
عام �أو مورد الرثوة الطبيعية.

مسؤوليات واختصاصات المكتب
1.1فح�ص ومراجعة الإي��رادات وامل�صروفات
وم �� �ص��ادر الأم� � ��وال امل�خ�ت�ل�ف��ة املرتبطة
بال�سيا�سات املالية املحددة واملعتمدة يف
امليزانية مع النظر يف التقارير الت�شغيلية
ومراجعة احل�سابات ال��واردة من اجلهات
اخلا�ضعة للمراجعة.
2.2ال��رق��اب��ة على �أن�شطة وعمليات جميــــع
الوزارات واجلهــات احلكومية وال�شركــات
واملنظمات الأخ�ـ�ـ�ـ��رى ال�ت��ي ت�ستفيد من
ميزانية الدولة.
�3.3إعداد وو�ضع ميزانية معززة باملالحظات
ال�ل�ازم ��ة ب�ه��ا و ع��ر��ض�ه��ا ع�ل��ى ال�برمل��ان
طبق ًا لقانون املكتب للمراجعة مع مراعاة
ال �ق��واع��د وال �ل��وائ��ح امل��ال�ي��ة وغ�يره��ا من
القوانني واملعايري التي ال غنى عنها.
وم ��ن �أه ��م م���س��ؤول�ي��ات امل�ك�ت��ب �إع� ��داد تقرير
�شامل عن امليزانية العامة للدولة طبق ًا لقانون
املراجعة املعمول به �إ�ضافة �إىل تعزيز ال�شفافية
وامل�ساءلة يف الإدارة املالية العامة حلماية �أموال
دافعي ال�ضرائب.

األنشطة الدولية واإلقليمية
للمكتب
يف نطاق ال�سيا�سة التي يعتمدها املكتب لتكري�س
دوره وتنمية قدراته على كل امل�ستويات و�إميانا
منه ب�أهمية التعاون الإقليمي والدويل يف جمال
الرقابة املالية ،املكتب ع�ضوا ن�شطا يف العديد
من املنظمات لعل �أبرزها التايل:
Óاملنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة
املالية واملحا�سبة (.)INTOSAI
Óاملنظمة الأ�سيوية للأجهزة العليا للرقابة
املالية واملحا�سبة ( )ASOSAIوي�سهم يف
دعم �أن�شطتها املختلفة من خالل ع�ضويته
يف كثري من اللجان املخت�صة.
Óمنظمة ال �ت �ع��اون االق �ت �� �ص��ادي لأج �ه��زة
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الرقابة العليا (. )ECOSAI
عالوة على ذلك ,يحتفظ املكتب ب�صالت وثيقة
م��ع �أج�ه��زة ال��رق��اب��ة الأخ ��رى يف جميع ق��ارات
ال�ع��امل ب�صفة عامة ويف �أ�سيا ب�صفة خا�صة
وي�سعى املكتب دوما للإطالع على جتارب تلك
الأجهزة لال�ستفادة مما هو مطبق لديها والعمل
على تطوير �أدائه الرقابي وفقا مل�ستجدات الفكر
الرقابي والأ�ساليب امل�ستحدثة.

المراجع العام في سطور
Dr. Hadi Purnomo, Ak- The Auditor General of Indonesia

ال�سيد /هادي املراجع العام جلمهورية اندوني�سيا حا�صل على �شهادة
البكالوريو�س من اجلامعة االندوني�سية يف جاكرتا يف جمال املحا�سبة ,حا�صل
على �شهادة من املعهد الإندوني�سي للمحا�سبني القانونيني ( )IAPIحا�صل على
�شهادة من كلية االقت�صاد من جامعة بادجادجاران ،.باندونغ عام 1981م.

السيرة الوظيفية للسيد هادي:
Óتوىل رئي�س الق�سم االقت�صادي يف جمل�س التحليل اال�سرتاتيجي لوكالة
اال�ستخبارات اخلارجية عام 2006م
Óاملدير العام لل�ضرائب عام 2001م
Óمدير مباحث ال�ضرائب يف املديرية العامة لل�ضرائب عام 2000م.
Óرئي�س .الإدارة الفرعية للتحقيقات ال�ضريبية يف مكتب االدارة العامة
لل�ضرائب يف جاكرتا عام م1998م.
Óرئي�س مباحث ال�ضرائب يف املكتب الإقليمي لل�ضرائب مانادو عام 1996م.
Óمراجع ح�سابات يف �إدارة التفتي�ش والتحقيق والرقابة لدى املكتب الإقليمي
للإدارة العامة لل�ضرائب عام 1980م.
Óمراجع ح�سابات يف التفتي�ش امليداين يف املكتب الإقليمي لل�ضرائب يف
جاكرتا عام 1973م.
Óمدقق احل�سابات يف ال�شركات اخلا�صة ملكتب ال�ضرائب ،جاكرتا عام
1969م.
Óخدم يف مكتب الإدارة العامة لل�ضرائب عام 1965م.

مكتب المراجع العام األندونيسي
رواد وأوائل

عبدالرحمن شيخ بارجاء
من أوائل قيادات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة
محل وتاريخ الميالد:

من مواليد مدينة �سيئون – حمافظة ح�ضرموت 1947م
المؤهل:

بكالوري�س حما�سبة 1971م جامعة بغداد – العراق.
أهم المهام والمسؤوليات:

•حما�سب تكاليف بالهيئة العامة للمياه 1971م.
•مدير عام لإدارة القطاعات املالية والتجارية واملوا�صالت.
•نائب رئيـــــــ�س اجلهــــــاز املركزي للرقــــــابة واملحــــــا�سبة (بعد حتقيق
الوحدة املباركة).
•�ساهم يف العديد من جلان الوحدة امل�شرتكة بني �شطري اليمن �سابقا
لتوحيد اجلهاز يف ال�شطرين.
الـعـدد |  | 36 - 35مارس-يونيو 2014م

77

أضــــــواء ..

اإلدارة العامة للرقابة على الصناعة
واإلنشاءات والطاقة  -قطاع اقتصادي

تســـتمد اإلدارة العامة للرقابـــة على الصناعة واإلنشـــاءات والطاقة مهامهـــا وصالحياتها
مـــن قانـــون الجهاز رقـــم ( )39لســـنة 1992م والئحتـــه التنفيذيـــة ،وتمـــارس اإلدارة مهامها
الرقابيـــة على الوحدات االقتصادية المشـــتغلة في مجـــاالت (الصناعة ،اإلنشـــاءات ،الطاقة).

هيكل اإلدارة:
تتبع الإدارة العامة للرقابة على ال�صناعة
والإن�شاءات والطاقة الإدارة املركزية الثانية
يف القطاع االقت�صادي ،ويتكون هيكل الإدارة
«املعمول به حالي ًا» من املدير العام وثالثة نواب
وع��دد من املراقبات ،ويتوىل النواب الأعمال
الفنية والإداري� � ��ة والإ�� �ش ��راف امل �ي��داين على
املراقبات وفرق املراجعة يف الوحدات اخلا�ضعة
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لرقابة الإدارة ،حيث ي�شرف كل نائب من النواب
الثالثة على عدد من املراقبات التي تتوىل تنفيذ
املهام الرقابية يف الوحدات جمال اخت�صا�صها.
ويتوزع ن��واب املدير العام قطاعي ًا على النحو
التايل:
نائب املدير العام لقطاع ال�صناعة
نائب املدير العام لقطاع الإن�شاءات
نائب املدير العام لقطاع الطاقة

إعداد /أ .علي عبدالعزيز المنصوب
نائب المدير العام

يعمل يف الإدارة حالي ًا ()44كادر ًا وظيفي ًا ،منهم
( )41ع�ضو ًا فني ًا ،و (� )3إداريني ،موزعني على
النحو التايل:
Óاملدير العام
 )3(Óنواب املدير العام
 )12(Óر�ؤ� �س ��اء م��راق�ب��ات (ر�ؤ���س ��اء ف��رق
مراجعة)
� )25(Óأع���ض��اء م��راق�ب��ات (�أع���ض��اء فرق
مراجعة)
� )3(Óإداريني يعملون يف �سكرتارية الإدارة
وفق ًا للمهام املوكلة �إىل كل منهم

الوحدات الخاضعة لرقابة
اإلدارة:
تخ�ضع ل �ل��إدارة ع��دد م��ن ال��وح��دات التابعة
للقطاع االقت�صادي� ،سوا ًء كانت مملوكة للدولة
ملكية كاملة� ،أو تلك الوحدات التي متلك الدولة
جز ًء من ر�أ�سمالها �إىل جانب القطاع اخلا�ص،
وهي على النحو التايل:
�Óشركة توزيع املنتجات النفطية
�Óشركة �صافر لعمليات اال�ستك�شاف والإنتاج
�Óشركة برتو م�سيلة
Óال�شركة اليمنية للغاز
�Óشركة م�صايف م�أرب
Óال�شركة اليمنية لال�ستثمارات النفطية
واملعدنية
�Óشركة م�صايف عدن (�إ�شراف ومتابعة)
�Óشركة كمران لال�ستثمارات
Óال�شركة اليمنية ل�صناعة وجتارة الأدوية
Óهيئة ا�ستك�شاف و�إنتاج النفط
Óه�ي�ئ��ة امل���س��اح��ة اجل�ي��ول��وج�ي��ة وال �ث�روات
املعدنية
Óالهيئة العامة لكهرباء الريف
Óامل�ؤ�س�سة العامة للطرق واجل�سور
Óامل�ؤ�س�سة العامة للنفط والغاز
Óامل�ؤ�س�سة العامة لال�سمنت
Óامل�ؤ�س�سة العامة ل�صناعة الغزل والن�سيج

مهام واختصاصات اإلدارة:
Óمت��ار���س الإدارة امل �ه��ام ال��رق��اب�ي��ة على
ال��وح��دات امل��ذك��ورة �سابق ًا وف�ق� ًا لقانون
اجلهاز رقم ( )39ل�سنة 1992م والئحته
التنفيذية ،ويتم تنفيذ تلك املهام وفق ًا
ل��دل�ي��ل الأداء ال��رق��اب��ي ال���ش��ام��ل ،وك��ذا
معايري املراجعة املتعارف عليها ،وذلك
حتقيق ًا لأهداف اجلهاز املن�صو�ص عليها
يف قانونه.
Óتتوىل الإدارة (بالتن�سيق مع الإدارة العامة
للرقابة املهنية واملحا�سبني القانونيني يف
القطاع االقت�صادي) املتابعة والإ�شراف
على املحا�سبني القانونيني التابعني للقطاع
اخلا�ص واملكلفني من قبل اجلهاز مبراجعة
امل�شاريع املمولة خارجي ًا (كلي ًا �أو جزئي ًا)،
وتتلقي البيانات املالية والتقارير الإدارية
املقدمة منهم لدرا�ستها و�إجراء التعديالت
الالزمة عليها ،ومناق�شها معهم وذلك قبل
�إ�صدارها ب�صورتها النهائية.
Óتقوم الإدارة بدرا�سة وتلخي�ص التقارير
ال � � ��واردة �إل �ي �ه��ا م ��ن ف � ��روع اجل� �ه ��از يف
املحافظات عن الوحدات االقت�صادية �أو
فروعها الواقعة يف نطاق اخت�صا�ص تلك
الفروع ،و�إعادة تبليغها �إىل اجلهات املعنية.
Óتقوم الإدارة بتنفيذ مهام م�شرتكة بالتعاون
مع بع�ض الإدارات التابعة لقطاعات �أخرى
داخ��ل اجلهاز ،وذل��ك نظرا لطبيعة تلك
املهام ،ومبا يحقق التعاون والتكامل بني
خمتلف قطاعات اجلهاز.
وم��ن خ�لال م��ا �سبق ن��رى �أن الإدارة ت�ستمد
�أهميتها (يف القطاع االقت�صادي ب�شكل خا�ص،
ويف اجلهاز ب�شكل عام) من خالل حجم وتو�سع
�أن�شطتها ،ومن خالل الدور امللقى على عاتقها

الرؤية المستقبلية لإلدارة:
Óتتطلع الإدارة (يف �إط ��ار م�ساهمتها يف
حتقيق �أه��داف اجلهاز) �إىل �أن متار�س
مهامها ال��رق��اب�ي��ة ع�ل��ى ك��اف��ة ال��وح��دات
الواقعة يف نطاق اخت�صا�صها� ،سوا ًء كانت
تتبع القطاع العام� ،أو القطاع املختلط مهما
كانت ن�سبة م�ساهمة الدولة يف ر�أ�سمالها،
حيث الزال ��ت ه�ن��اك وح ��دات متتنع عن
مراجعة ح�ساباتها من قبل اجلهاز �إما
بحجة خ�صو�صية ن�شاطها بالن�سبة لعدد
من وحدات القطاع العام� ،أو بحجة عدم
وج��ود ن�صو�ص يف قوانني �إن�شائها ت�شري
�إىل خ�ضوعها لرقابة اجلهاز� ،أو انخفا�ض
م�ساهمة الدولة يف ر�أ�سمالها عن ()50%
بالن�سبة لوحدات القطاع املختلط.
Óك �م��ا ت�ت�ط�ل��ع الإدارة �إىل �أن مت��ار���س
اخ�ت���ص��ا��ص��ات�ه��ا ال��رق��اب �ي��ة ع �ل��ى ك��اف��ة
ال���ش��رك��ات ال�ع��ام�ل��ة يف ب�لادن��ا يف جم��ال
النفط والغاز وامل�ع��ادن� ،سوا ًء كانت تلك
ال�شركات �أجنبية �أو حملية.
Óنظر ًا ملا ميثله تقييم الأداء من �أهمية يف
خمتلف الأن�شطة ،فلدى الإدارة توجه يف
التو�سع يف تقييم �أداء بع�ض الأن�شطة يف
الوحدات اخلا�ضعة لرقابتها.
Óت�أمل الإدارة �أن تتحقق ر�ؤيتها يف ظل قانون
اجلهاز اجلديد املتوقع �صدوره قريب ًا ،ويف
ظل قيادة اجلهاز احلالية ،التي حر�صت
وحتر�ص على تفعيل قانون اجلهاز ،حيث
متكن اجلهاز من مراجعة ح�سابات بع�ض
الوحدات كانت يف ال�سابق ترف�ض متكني
اجلهاز من مراجعة ح�ساباتها.
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القوى الوظيفية لإلدارة:

Óامل�ؤ�س�سة العامة للكهرباء
Óمركز التدريب البرتويل واملعدين
�Óصندوق �صيانة الطرق
Óامل � �� � �ش� ��اري� ��ع امل � �م� ��ول� ��ة خ � ��ارج� � �ي� � � ًا يف
نطاق(ال�صناعة والإن�شاءات والطاقة)

املتمثل يف الرقابة على الوحدات الأكرث ت�أثري ًا
يف اقت�صاد البالد والأكرث دعم ًا للموازنة العامة
للدولة وبناها التحتية.
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كتاب في سطور ..

جرائم الفساد الدولي
والوسائل القانونية من
أجل مكافحته
(دراسة تحليلية)

نيكوال أشرف شالي
دار إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع
مصر 2012م

نبذة عن الكتاب:
ي�ق��ع ال �ك �ت��اب يف (� �)412ص �ف �ح��ة م��ن احلجم
املتو�سط وت�ضمنت املقدمة الإ� �ش��ارة �إىل �أن
الف�ساد ظ��اه��رة عاملية �سريعة االنت�شار عرب
احلدود الدولية ،ذات �آثار �سلبية رئي�سية ترتكز
يف جميع �أج�ه��زة ال��دول��ة ،و�آث ��ار �سلبية �أفقية
ت�ت��وزع ب�ين ال ��دول ،وق��د ت��زاي��د االهتمام بهذه
الظاهرة منذ الن�صف الثاين من ثمانينيات
القرن الع�شرين حيث التكامل العاملي املتزايد
رف��ع م��ن �أهمية الف�ساد كق�ضية دول�ي��ة نظر ًا
ل�ل�آث��ار ال�سلبية واخل�ط��ورة التي يرتتب عليها
وم��ا يطرحه من م�شاكل وخماطر على ال�سلم
والأمن الدوليني ،فالف�ساد يقو�ض مبادئ احلكم
الر�شيد وم�ؤ�س�سات الدميقراطية و�أ�س�س الدولة
القانونية ويقل�ص القيم الأخ�لاق �ي��ة ويعطل
العدالة اجلنائية وال�سيا�سة االجتماعية وي�ضعف
حكم القانون وي�ؤدي �إىل �إهدار و�سرقة الأموال
العامة وموارد الدولة وتنتج عنه خدمات �ضعيفة
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إعداد /ناصر ناصر مجلي

نائب مدير عام اإلدارة العامة للبحوث
وفحص اللوائح لشؤون المكتبات

كم ًا ونوع ًا ويغذي حركات اجلرمية املنظمة من
تبيي�ض الأموال والإرهاب الدويل والإجتار غري
امل���ش��روع...ال��خ ،ويعر�ض القوانني للخطر من
خ�لال تعطيلها وت�شوه حركة وت��دف��ق التجارة
العاملية ،كما �أن��ه يعر�ض التنمية امل�ستدامة

و� �س �ي��ادة ال �ق��ان��ون للخطر وي �ه��دد اال��س�ت�ق��رار
ال�سيا�سي واالقت�صادي والقانوين للدول ،و�أ�شار
امل�ؤلف �إىل �أن الهدف الذي �أنطلق منه يف ت�أليف
الكتاب هو حتديد ماهية جرمية الف�ساد و�أنواعه
و�أ�شكاله والأ�سباب التي �أدت �إىل ظهوره وكذا
�أرك��ان هذه اجلرمية باعتبارها جرمية داخلية
ودولية وتهدد البنية التحتية للدول وكيانها.
كما يهدف الو�صف �إىل بيان العالقة بني نوع
نظام احلكم وهذه اجلرمية وذلك باعتبار �أن
الف�ساد ال ينت�شر ما مل يكن له مالذ �آم��ن كما

�أنه ال يظهر وال يتو�سع يف االنت�شار ما مل يكن نوع
نظام احلكم والإدارة داخل الدولة داعم ًا له.
ه��ذا بالإ�ضافة �إىل بيان النتائج التي ترتتب
على هذه اجلرمية وذلك من �أجل الإحاطة مبا
يرتتب عليها من خماوف ومن ثم الو�صول �إىل
الهدف الأ�سا�سي وهو حتديد الو�سائل القانونية
م��ن �أج ��ل مكافحته ب��اع�ت�ب��اره ج��رمي��ة تهدد
االقت�صاد والبنية التحتية للدول وخا�صة دول
العامل الثالث.
ويحتوي الكتاب على �أربعة ف�صول يحتوي كل
ف�صل على مبحثني يتكون كل مبحث من مطلبني
الف�صل الأول ت �ن��اول امل ��ؤل��ف حت��دي��د ماهية
الف�ساد و�أ�شكاله والأ�سباب والدوافع التي ت�ؤدي
�إىل وقوعه مع بيان �أرك��ان اجلرمية ولت�سهيل
الأمر وبيان ماهية هذه اجلرمية وتناول املبحث
الأول م��ن ه��ذا الف�صل تعريف الف�ساد �أه��م
التعاريف لهذه الظاهرة بالإ�ضافة �إىل حتديد
�
آ
خ�صائ�ص الف�ساد ويف املبحث الثاين مت حتديد مل �أن �أك��ون قد وفقت يف ت�سليط ال�ضوء على
ه�
�أ�سباب و�أ�شكال ودوافع الف�ساد وحتديد �أركانه �ذا ال�ك�ت�اب وحمتوياته وي�ك��ون ذل��ك ح��اف��ز ًا
ملن
ب�صورة عامة.
يرغب يف احل�صول على معلومات ومعرفة
تف
�ص
يلية
ح
�
وتناول الف�صل الثاين حتديد طبيعة العالقة
�ول مو�ضوع الكتاب ب��ال�ع�ودة �إىل
ا
لكت
اب
ب�ين الف�ساد كظاهرة وب�ين ن��وع ن�ظ��ام احلكم
للإطالع على جميع حمتوياته واملوجود
ن�س
باعتباره الو�سيلة الداعمة ملدى انت�شار الف�ساد خة منه يف مكتبة اجلهاز.
ويف املبحث الأول من هذا الف�صل مت تناول �أنواع واهلل املوفق...
�أنظمة احلكم ال�سائدة داخل الدول مدى ارتباط
الأن �ظ �م��ة ال��دمي�ق��راط�ي��ة وغ�ي�ر الدميقراطية
بظاهرة الف�ساد.
�أما الف�صل الثالث فقد تناول الآثار املرتتبة على
جرائم الف�ساد يف مبحثني خ�ص�ص الأول للنتائج
املرتتبة على الف�ساد على ال�صعيد الدويل حيث
تبني �آث ��ار ه��ذه الظاهرة على ب��رام��ج التنمية
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امل�ستدامة واال�ستثمار و�آث� �اره على العالقات
ال�سيا�سية والدبلوما�سية فيما بني ال �دول اما
املب
حث الثاين فقد خ�ص�ص لبيان �أثر الف�ساد
على ال�صعيد الوطني من الناحية االقت�صادية
وال�سيا�سية واالجتماعية.
بي
نما تناول الف�صل الرابع والأخ�ير الو�سائل
ال
قانونية من �أجل مكافحة الف�ساد على امل�ستوى
الدويل واخلارجي ،حيث مت حتديد هذه الو�سائل
بالآتي:
Óاال�سرتاتيجية الدولية من �أج��ل مكافحة
الف�ساد.
Óالتعاون الدويل من �أجل مكافحة الف�ساد.
Óمكافحة الف�ساد على امل�ستوى الوطني.
Óمكافحة الف�ساد على امل�ستوى اخلارجي.
Óوتعرب هذه الو�سائل عن الو�سائل الوقائية
والعالجية من �أجل احلد من الف�ساد .
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وفاليات ..
أنشطةالمكتبة
جديد
جديد المكتبة للفترة من 2014/ 6/ 30 - ١ / ١م
إعداد /أفراح محسن دودة
مديرة إدارة البحوث

عنوان املرجع

ا�سم امل�ؤلف

د .عبد الوهاب ال�شامي  /اليمن
 حما�سبة �شركات �أ�شخا�ص�أ.د /من�صور العريقي  /اليمن
 الإدارة الإ�سرتاتيجية�أ.د /من�صور العريقي  /اليمن
 ال�سلوك التنظيمي طرق البحث للباحثني يف العلوم الإدارية و الت�سويقية و املالية و امل�صرفية �أ.د /من�صور العريقي  /اليمن�أ.د /من�صور العريقي  /اليمن
 �إدارة الأعمال الدولية�أ.د /من�صور العريقي  /اليمن
 �إدارة املوارد الب�شرية خطة عمل 2016 – 2014م جمموعة عمل االنتو�ساي للتدقيق البيئي �أيلول 2013م العراق عر�ض ملخ�ص عن ور�شة عمل باال�شرتاك مع البنك الدويل خالل يوميالعراق
 12-11دي�سمرب 2013م
 تو�صيات اللقاء التدريبي حول ((حتليل الآثار االقت�صادية للم�شكالتالعراق
البيئية)) القاهرة
 جتربة اجلهاز املركزي للمحا�سبات يف تقومي �أداء ال�صندوق االجتماعيللتنمية (رقابة الأداء)وفقا ملنظور التنمية امل�ستدامة (�إر�شاد االنتو�ساي العراق
رقم  – 5130التنمية امل�ستدامة ــ دور اجلهاز الأعلى للمراجعة)
 التدقيق على ق�ضايا املياه  :فح�ص جت��ارب �أجهزة الرقابة العليا و ترجمة دي ��وان ال��رق��اب��ة الإحت� ��ادي يف جمهوريةالعراق 2013م
�أدواتها املنهجية الناجحة
دي ��وان ال��رق��اب��ة امل��ال�ي��ة الإحت� ��ادي ف��ري��ق عمل
 الرقابة البيئية على النفايات الطبية اخلطرةالتدقيق البيئي
ترجمة دي ��وان ال��رق��اب��ة الإحت� ��ادي يف جمهورية
 تقرير اال�ستدامة املفاهيم و �أطر العمل ودور الأجهزة الرقابيةالعراق 2013م
البنك املركزي اليمني  /اليمن
 التطورات النقدية و امل�صرفية -دليل رقابة اجلودة يف امل�ؤ�س�سات ال�صغرية ومتو�سطة احلجم (مرتجم) الإحتاد الدويل للمحا�سبني � /أمريكا
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�سنة الن�شر

2013م
2013م
2013م
2012م
2014م
2014م
2014م
2014م
2014م
2014م
2014م
2014م
2014م
2013م
2011م

.. أنشطة وفاليات
.. أنشطة وفاليات

.. أنشطة وفاليات
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اإلستراحة

فروقات..

حديث شريف
الل َ�ص َّلى َّ ُ
الل عَ َل ْي ِه و ََ�س َّلمَ َي ْومًا َف َق َال:
ا�س َق َال ُك ْنتُ َخ ْل َف ر َُ�س ِول َّ ِ
عَ نْ ا ْب ِن عَ َّب ٍ
َ
َ
َّ
َّ
ُ
(( يَا ُغ َل ُم �إِ ِّن �أعَ ِّل ُم َك َك ِل َم ٍات ْاح َف ْظ الل ي َْح َف ْظ َك ْاح َف ْظ الل َ ِت ْد ُه ُ َ
تاهَ َك
�إِ َذا َ�س�أَ ْلتَ َف ْا�س�أَ ْل َّ َ
الل وَاعْ َل ْم َ�أنَّ ْ أ
الُ َّم َة َل ْو ْاج َت َمعَتْ
الل َو�إِ َذا ْا�س َت َع ْنتَ َف ْا�س َت ِعنْ ِب َّ ِ
وك ِ�إ َّل ِب َ�ش ْي ٍء َق ْد َك َت َب ُه َّ ُ
عَ َلى �أَنْ َي ْن َف ُع َ
وك ِب َ�ش ْي ٍء َ ْل َي ْن َف ُع َ
الل َل َك َو َل ْو ْاج َت َم ُعوا عَ َلى
وك �إِ َّل ِب َ�ش ْي ٍء َق ْد َك َت َب ُه َّ ُ
�أَنْ ي َُ�ض ُّر َ
وك ِب َ�ش ْي ٍء َ ْل ي َُ�ض ُّر َ
الَ ْق َل ُم
الل عَ َل ْي َك ُر ِفعَتْ ْ أ
[رواه الرتمذي وقال :حديث ح�سن �صحيح]
		
ال�صحُ ُف)).
و ََج َّفتْ ُّ

..................................................................

من أجمل ما قيل..

•ال جتعل من نف�سك �أ�ضحوكة لتدخل ال�سرور �إىل نفو�س
الآخرين.
•�أف�ضل �إن�سان ..هو �شخ�ص يكتم غيظه ونف�سه مثقلة بالهموم.
•املجامل هو �شخ�ص ال يكذب ولكنه ال يقول احلقيقة.
•الإن�سان املتكرب كالطري ..كلما عال يف اجلو�َ ،ص ُغر يف �أعني
النا�س.
•ال تتخ ّيل كل النا�س مالئكة فتنهار �أحالمك ..وال جتعل ثقتك
بهم عمياء ،لأنك �ستندم يوم ًا على �سذاجتك.
•كثرية هي الأوهام التي تدمرنا وال �سيما حني ندرك حقيقة
من يحبنا ومن يت�سلى بنا.
•لي�س من ال�صعب �أن ت�ضحي من �أجل �صديق ..ولكن ال�صعب
�أن جتد ال�صديق الذي ي�ستحق �أن ت�ضحي من �أجله.

كلمات متقاطعة
1

2

3

4

5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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6

7

8

9

10

11

12

بين الرسمتين اربعة فروقات يمكنك ايجادها
بأقل من دقيقة  ..هل تستطيع ذلك..؟

تماما كما
صورة من المريخ ..بألوانه الحقيقية،
ُ
التقطها المسبار (كيوريوستي) ..

أفقــــــــي:

رأســــــــــي:

 .1بنك البنوك.
 .2دعم وتعزيز (م) – مت�شابهة  -احد القطع اال�سا�سية
يف احلا�سوب (م) .
 .3الت�شجيع يف العمل – القرى واملناطق النائية (م).
 .4خا�صتي (م) – من الفواكه – بحر (م).
 .5قبل املراجعة (م)– ح�سابات مبعرثة.
 .6للنداء – نقود وب�ضاعة – مت�شابهة.
 .7غفلة ون�سيان (م) – ثلث احد الأرقام � -سته معكو�سة
ن�صف احد الأرقام  -ت�سعة (م)  -مت�شابهة.
 .8من ا�سماء اهلل احل�سنى – ن�صف اقبل.
 .9خليط من مواد كيميائية (م) – العاملي .
 .10ت�أثر ج�سم االن�سان مبواد معينة – منطقة قبلية
مينية(م).
 .11جتدها يف بذرة – يتم تكوينها ملقابلة التزامات او
ملقابلة نق�ص يف قيمة اال�صول.
 .12من ا�شهر امل��زروع��ات اليمنية – متميز يف عمله
(م)  -للنداء.

 .1من املبادئ املحا�سبية.
 .2جمع ليلة – اختالل ذهني مر�ضي.
 .3من ان��واع �شروط ال�شحن للب�ضائع امل�ستوردة
(م)– وكيل او �سم�سار (م).
 .4وقت (م) – من االقارب (م) – فعل اخلري.
 .5ن�صف كتاب – مت�شابهة –تنزيل برامج من
االنرتنت.
 .6من ال�ضمائر املنف�صلة– �شحم يف الطعام (م)
– من االقارب (م).
 .7ي�أخذ مال الغري باخلديعة (م) – جانب الوجه.
 .8ا�ستمر (م) – مكان مرتفع – احليلة واخلداع.
 .9قبل اليوم -م��ن ا�ساليب احل�صول على ادلة
االثبات يف املراجعة (م).
 .10من االوراق املالية  -تقال يف الهاتف (م).
 .11اختفى – للتعريف  -عملة بولندا.
 .12م��ن اه��م علماء احل��دي��ث ال�ن�ب��وي (م) –
ن�صف يخلد.

هل تعلم..

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

ا

ل

ق

ي

د

ا

ل

م

ز

د

و

ج

2

ل

ي

ل

ا

ع

ت

م

ل

ا

3

ج

ب

ل

ن

ك

ا

ا

ب

4

ر

ي

ا

5

د

ا

م

ي

ل

ه

ن

ذ

ي

و

ن

ي

و

ت

ن

9

8

5

2

4

7

1

3

6

ج

ن

ح

2

3

1

6

9

8

5

4

7

5

1

4

9

7

6

2

8

3

6

2

3

4

8

5

7

1

9

7

9

8

3

1

2

6

5

4

3

5

2

7

6

4

8

9

1

1

4

7

8

5

9

3

6

2

8

6

9

1

2

3

4

7

5

6

ا

7

ل

ا

و

ر

8

س

ا

ر

ق

ا

ب

9

ن

ل

س

ل

10

و

ش

11

ي

12

ل

ف

ب

ر

ا

ي

ا

م

ع

ا

م

د

ا

ن

م

ز

ر

ا

و

خ

ل

ا

س

ي

ف

ب

ن

ذ

ي

ي

و
ز

ن

9
7

5

6

1
8

3
5

1

3
7

8

6
6

6
5

1
7

9

3

4

4

5

2

حل العدد السابق

ب

م

و

ن

ب

4

7

6

5

3

1

9

2

س

ا

ر

ي�ت��م حلها ب��إك�م��ال امل��رب�ع��ات ال�ف��ارغ��ة
بوا�سطة االرقام من (� )1إىل (� )9شرط
ا�ستعمال كل رقم مرة واحدة فقط يف كل
خط �أفقي ويف كل خط عمودي ويف كل
مربع من املربعات الت�سعة.
8

د

ع

ر

إستراحة العدد..

لعبة سودوكو اليابانية
12

ا

إستراحة العدد..

حل العدد السابق
م

 - 16الظماء .
- 17الكظم  :وهو كتم احلزن .
- 18اللحظ  :وهو النظر.
- 19اللفظ .
 - 20ال ّن ْظمُ  .ومنها النظام
- 21النظافة .
َ - 22
النظر.
 - 23العظم.
 - 24العظيم.
 - 25الع ََظل  :وهو ال�شدة  ،من قولهم � :أمر
معظل .
 - 26الغيظ � :أعني احلنق .
 - 27الفظاظة  :وهي الق�سوة .
 - 28الفظاعة  :من الأم��ر الفظيع  ،وهو
ال�شنيع .
 - 29التقريظ  :مدح احلي بال�شعر .
 - 30املواظبة.
 - 31الوظيفة.
 - 32اليقظة � :ضد النوم .
ختاما :
هذه القاعدة امكن ا�ستخال�صها من الكتاب:
�أي كلمة تبد�أ ب�أحد هذه الأحرف :
(�أ -ت  -ث  -ذ  -ز -ط � -ص � -ض � -س)
ال يوجد فيها حرف (ظاء) بتاتا !!
مالحظه :
ق��اع��دة االح ��رف اع�ل�اه تطبق على املفرد
ولي�س اجلمع !
فـ مثال كلمة �أظافر مفردها ظفر ..
اذا ننظر للقاعده ونالحظ ان الكلمة مل تبد�أ
باالحرف ال�سابقه
وعليه نكتبها بـــ الظاء

متى تكتب حرف (�ض)
ومتى تكتب حرف (ظ) ؟
كثري ًا مايقع البع�ض يف اخلط�أ...
فال مييزون بني الظاء وال�ضاد �أثناء الكتابة
...
فيخرج الن�ص بطريقة م�شوهة ؛؛
يف ك�ت��اب لأح ��د العلماء وه��و اب��ن احل��داد
املهدوي ،
�أثبت �أن يف اللغة العربية ثالث ًا وت�سعني كلمة
تكتب بحرف (ال�ظ��اء) وم��ا �سواها فيكتب
بحرف (ال�ضاد).
وق��د وج ��د�أن منها الغريب غ�ير امل�ستعمل،
وباختيار �أ�شهرها وم��ا ه��و م �ت��داول اليوم
وجدت �أثنتني وثالثني كلمة (  32كلمة).
حتوي (الظاء)(ظ)
وما عداها (ال�ضاد)(�ض) وت�سلم بعدها
من اخلط�أ �إن �شاء اهلل
-1ا َ
حل ّظ :مبعنى الن�صيب .
احل ْف ُظ :وهو �ضد الن�سيان .
ِ -2
-3ا َ
حل ْظ ُر :وهو املنع .
-4ا َ
حل ْظ َو ُة :وهي الرفعة .
 - 5الظلم .
 - 6الظليم :وهو ذكر النعام .
 - 7الظبي  :وهو الغزال .
 - 8الظبة :وهي طرف ال�سيف .
 - 9الظعن :وهو ال�سفر بالن�ساء .
 - 10الظرف.
- 11الظريف .
َّ - 12
الظنُّ .
ِّ - 13
الظ ُّل .
- 14الظفر  :وهو �ضد اخليبة .
 - 15الظهر.

•هل تعلم �أن اجل�سم الب�شري يتكون من  206قطعة عظم
•هل تعلم �أن �شرايني اجل�سم الب�شري يبلغ طولها  600000كم
هل تعلم �أن بع�ض ح��االت الروماتيزم روماتيزم املفا�صل يعالج
بكمادات الثلج وتلقى جناح ًا كبري ًا
•هل تعلم �أن املاء يك ّون حوايل  90باملائة من وزن اجل�سم
هل تعلم �أن معدّل نب�ضات القلب ي�صل اىل  72نب�ضة يف الدقيقة اي
 4320نب�ضة يف ال�ساعة �أو  37843200يف ال�سنة.
•هل تعلم �أن حجم القلب يختلف من �شخ�ص اىل �آخر وكذلك
�أبعاده � .أما وزنه املتو�سط فهو 325غم بالن�سبة للرجال �أما
متو�سط وزنه عند الن�ساء فهو 245غم ولكن يتفاوت مع حجم
اجل�سم ووزنه
•هل تعلم �أن امل�شوار الذي يقطعه الدم يف جمراه كل يوم يبلغ
 168مليون ميل
•هل تعلم ان القد�س احتلت على مدى التاريخ  24مرة
هل تعلم �أن اقدم ج�سر يف العامل يعود تاريخه �إىل  850ق.م و يقع يف
تركيا و هو عبارة عن ج�سر حجري فوق نهر ملي�س يف تركيا
•هل تعلم �أن �أقرب جنم �إىل الأر�ض هي ال�شم�س و تبعد حوايل
 93مليون ميل
هل تعلم �أن �أطول الأنهار يف العامل هو نهر النيل و طوله  40157ميال
يليه نهر الأمازون فنهر امل�سي�سبي.

إستراحة العدد..

من جماليات لغتنا العربية

2

9

اعداد /
نبيل عبدالسالم قمحان
ادارة الصناعة
القطاع االقتصادي
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�إعداد/
حممد يو�سف ال�صلوي
القطـــاع الإقت�صادي

مسابقة العدد
فيما يلي البيانات لإحدى ال�شركات ال�صناعية:

ال�سنة

البيان

2004 2003 2002 2001

عمل مبا�شر

9.000

3.000

7.000

4.000

تكاليف �إ�ضافية

5.000

4.000

8.000

9.000

�إجمايل التكلفة ال�صناعية

18.500

13.000

20.000

16.000

خمزون �إنتاج حتت الت�شغيل �أول املدة 2.500

2.000

3.000

4.500

خمزون �إنتاج حتت الت�شغيل �آخر املدة 3.000

1.000

4.000

3.000

تكلفة الإنتاج التام

18.000

14.000

19.000

17.500

املبيعات

30.000

21.000

36.000

40.000

خمزون �إنتاج تام �أول املدة

1.000

2.500

3.500

2.000

تكلفة الإنتاج التام

18.000

14.000

19.000

17.500

الإنتاج املتاح للبيع

19.000

16.500

22.500

19.500

خمزون �إنتاج تام �آخر املدة

2.000

1.500

4.000

3.500

تكلفة الإنتاج املباع

17.000

15.000

18.500

16.000

�إجمايل الهام�ش

13.000

6.000

17.500

24.000

م�صروفات الت�شغيل

9.000

3.500

12.500

15.000

�صايف الدخل

4.000

2.500

5.000

9.000

املطلوب� :أوجد البيانات الناق�صة لكل �سنة من ال�سنوات املالية .
( يتم �إر�ســــال الإجابات على عناوين املجلة )
هنـــاك جـــــائزة مــــالية لأف�ضــــل ثالثة حـــلـــول

....................................................................................................

الفائزين يف حل م�سابقة
العدد ال�سابق 33-34
• فهمي املقطري – فرع مارب واجلوف
• احمد ريا�ض طه – االدارة العامة لل�ش�ؤون املالية
• ر�سيل عبدالقادر العب�سي – االدارة العامة للرقابة على
النقل واملوا�صالت – ق.اقت�صادي
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مســــــــابقة محــــــــاسبيـــــــة

مواد مبا�شرة

4.500

6.000

5.000

3.000

حل مسابقة العدد السابق

امليزانية العمومية:

2011

2012

2010

اال�صول
�صايف اال�صول
الثابتة
املخزون
�أ.مالية
مدينون
نقدية
االجمايل

2009

130.000 148.000 120.000

90.000

20.000

28.000

10.000

18.000

30.000

12.000

15.000

17.000

50.000

40.000

25.000

19.000

20.000

20.000

50.000

36.000

180.000 230.000 248.000 240.000
2012

2011

2010

2009

83.150

7.8.841

73.120

32.000

16.850

45.159

26.880

12.000

اخل�صوم
ر�أ�س املال
ارباح حمجوزة
قرو�ض طويلة
االجل
دائنون
�أ.دفع
االجمايل

100.000 100.000 100.000 100.000
15.000

13.000

15.000

18.000

25.000

11.000

15.000

18.000

180.000 230.000 248.000 240.000

نتائج االعمال:

اال�ستخدامات
2009
2010
2011
2012
 12.000 18.000 10.000 28.000خمزون اول املدة
امل�شرتيات
110.000 130.680 140.000 150.000
 8000م�صروفات عامة
40.000 19.788 30.300
فوائد
12.000 13.440 15.053 16.850
الربح
12.000 26.880 45.159 16.850
االجمايل
154.000 229.000 230.000 242.000
املوارد
2009
2010
2011
2012
املبيعات
126.000 207.000 186.000 192.000
 10.000 12.000 16.000 30.000خ�صم مكت�سب
 18.000 10.000 28.000 20.000خمزون اخر املدة
االجمايل
154.000 229.000 230.000 242.000

ن�سب مالية:

بيانات القوائم يف
�صورة ن�سبة مئوية
2012
ا�سم الن�سبة
ر�أ�س املال العامل
80.000
ن�سبة الفائدة املركبة للقر�ض 12%
ن�سبة التداول
1:3
ال�سريعة
ن�سبة اال�صول
2:5
ن�سبة املديونية على ال�شركة
12 : 7
�إىل اجمايل اال�صول
ن�سبة املديونية على
5:7
ال�شركة �إىل حقوق امللكية
معدل تغطية الفوائد
2
املدينة
معدل دوران اجمايل
0.80
اال�صول

2011

2010

2009

76.000

70.000

54.000

12%

12%

12%

1.2 :5

3 : 10

1 : 2.5

1:3

1:3

1:2

2:1

23 : 13

9 : 6.8

1:1

1 : 1.3

1 : 3 1/3

4

3

2

0.75

0.90

0.70

..إستراحة العدد
..إستراحة العدد
..إستراحة العدد

Ωó```≤àJ
áHÉbôdG á∏› ôjô– Iô°SCG
äÉµjÈàdGh ÊÉ¡àdG ¥ó°UCÉH
/ñCÓd

Qó«M OƒªM ¬W ó¡a /O

/ñCÓd

»LÉf πFGO Oƒªfi óªfi /O

(IGQƒàcódG áLQO ≈∏Y ¬dƒ°ü◊)

(IGQƒàcódG áLQO ≈∏Y ¬dƒ°ü◊)

äÉ£°ùH á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’Gh á«fƒfÉ≤dG Ωƒ∏©dG á«∏c øe
á«Hô¨ŸG áµ∏ªŸÉH ∫h’G ø°ù◊G á©eÉL

ôFGõ÷G - ôFGõ÷G á©eÉL - áÑ°SÉëŸG ‘
á«æØdGh á«dÉŸG äGô°TDƒŸG ájÉØc ióe) :áeƒ°SƒŸG ¬àdÉ°SQ ‘
IQób º««≤àd äÉHÉ°ù◊G »©LGôe πÑb øe áeóîà°ùŸG
( ájQGôªà°S’G ≈∏Y äÉ°ù°SDƒŸG

:»eƒª©dG AGO’G ≈∏Y É«∏©dG äÉÄ«¡dG áHÉbQ) :áeƒ°SƒŸG ¬àdÉ°SQ ‘
RÉ¡÷G ÚH á«fGó«e áfQÉ≤e á°SGQO
áÑ°SÉëŸGh áHÉbô∏d …õcôŸG
(.Üô¨ŸÉH äÉHÉ°ùë∏d ≈∏Y’G ¢ù∏éŸGh øª«dÉH

Ωó```≤àJ
áHÉbôdG á∏› ôjô– Iô°SCG
äÉµjÈàdGh ÊÉ¡àdG ¥ó°UCÉH
/ñCÓd

á∏dGóÑY í∏°üe óªMG ìÉ°Vh

(Òà°ùLÉŸG áLQO ≈∏Y ¬dƒ°ü◊)
äÉ£°ùH - á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’Gh á«fƒfÉ≤dG Ωƒ∏©dG á«∏c øe
á«Hô¨ŸG áµ∏ªŸÉH ∫h’G ø°ù◊G á©eÉL

á«ªæàdG á«é«JGÎ°SGh á«dÉŸG OQGƒŸG) :áeƒ°SƒŸG ¬àdÉ°SQ ‘
(á«æª«dG ájQƒ¡ª÷ÉH á«∏ëŸG
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Ωó```≤àJ
áHÉbôdG á∏› ôjô– Iô°SCG
äÉµjÈàdGh ÊÉ¡àdG ¥ó°UCÉH
/ñCÓd

¿Gó©L ó````«dh /O

(IGQƒàcódG áLQO ≈∏Y ¬dƒ°ü◊)
(áeÉY IQGOG) á«ªæàdGh IQGOE’G ‘
á«YÉªàL’Gh á«fƒfÉ≤dGh ájOÉ°üàb’G Ωƒ∏©dG á«∏c øe
á«Hô¨ŸG áµ∏ªŸG – áéæW – …ó©°ùdG ∂∏ŸGóÑY á©eÉL
áÑ°SÉëŸGh áHÉbô∏d …õcôŸG RÉ¡÷G QhO) :áeƒ°SƒŸG ¬àdÉ°SQ ‘
Aƒ°V ≈∏Y ájQGO’G äGóMƒdG AGOG º««≤J ‘
(áãjó◊G á«HÉbôdG äÉ¡LƒàdG

األخيــــــــرة ...

التدريب الذاتي..

يساعد على رفع كفاءة األداء

بقلم  /توفيق حممد عبده

الإدارة العامة للرقابة على لزراعة
والأ�سماك واخلدمات
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الإن�سان بطبيعته ق��ادر على التعلم واكت�ساب
املزيد من العلوم واملعارف واملهارات باعتباره
خم�ل��وق� ًا م�ت�م�ي��ز ًا ك��رم��ه اهلل ع��ز وج ��ل وم�ي��زه
عن �سائر املخلوقات منذ �أن خلق اهلل الأر���ض
ومن عليها قال تعاىل (ولقد كرمنا بني �آدم)
�صدق اهلل العظيم ..و�إكت�ساب العلوم واملعارف
واملهارات لها الت�أثري الكبري على حياته و�سلوكه
يف كل زمان ومكان.
وديننا الإ�سالمي احلنيف حثنا على حما�سبة
النف�س وعلى عدم التق�صري يف �أداء الواجبات
وك ��ذا �إت �ق��ان الأع �م��ال واالرت �ق��اء ب��أدائ�ه��ا قال
تعاىل ( َو ُق ِل ْاع َم ُلوا َف َ�س َ َيى َّ ُ
الل عَ َم َل ُك ْم َو َر ُ�سو ُل ُه
َو ْالُ�ؤْ ِم ُن َون) �صدق اهلل العظيم ،وقال ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم( :رح��م اهلل �إم��رئ عمل
عم ًال ف�أتقنه).
�إن �إتقان العمل ال ي�أتي �إال من خالل البحث عن
�أف�ضل الطرق واملمار�سات لت�أديته ،والتعليم �أ�صبح
يف الوقت احلا�ضر مبختلف التخ�ص�صات �ضرورة
من �ضرورات احلياة ملواكبة التغريات والتطورات
املحيطة� ،سواء على م�ستوى الفرد او على م�ستوى
املجتمع او الدولة ،وا�صبحت اليوم احلاجة ملحة
و�ضرورية عند �شغل �أو ممار�سة الأعمال التنفيذية
�إىل الت�أهيل والتدريب الذاتي امل�ستمر ،وي�ساعد
ذلك ان العلم قد �صار ً
متاحا وو�سائل الو�صول
�إليه �صارت اكرث �سهولة من ذي قبل.
وت ��أت��ي هنا �أه�م�ي��ة التعلم م��ن خ�لال درا��س��ة
الأعمال اليومية املنفذة دون ا�ستثناء كنوع من
التدريب الذاتي اليومي يقوم بها امللتحقون يف

خمتلف الوظائف ،وميكن تطبيق ذلك من قبل
كافة �شرائح املجتمع كمجهود فردي يقوم به كل
فرد يف املجتمع وذلك لت�صحيح الإخفاقات التي
رافقت عملية الن�شاط الذي يقوم به من خالل
�صياغة �أ�سئلة معيارية يجيب عليها نهاية اليوم
ت�شبه هذه العملية متام ًا املوازنة التخطيطية
املعروفة لقيا�س الأداء الفعلي باملخطط.
والهدف من هذه العملية التدريبية هو معرفة
االن���س��ان م��دى التقدم وال�ت�ط��ور ال��ذي يحققه
لي�ساعده يف حت�سني م �ه��ارات��ه ورف ��ع كفاءته
تدريجيا ..و�صو ًال �إىل ما يطمح �إليه من م�ستوى
عال ومتقدم.
�أداء ٍ
ولتحقيق جناح يقود لالبداع ..وجتنب الإحباط
ال��ذي قد ينتج ب�سبب التكرار لتلك االن�شطة
والتي قد ت�ؤدي اىل نتائج غري مطلوبة وتنعك�س
�سلبا على نتائجها املطلوبة ،وعملية التقييم
الذاتي قد نكون بحاجة �إىل تعديل الأ�سئلة ب�شكل
دوري كلما ا�ستدعت احلاجة �إىل ذلك.
�إن خم��رج��ات ال �ع �م��ل ،وال �ت��ي مت�ث��ل النتيجة
النهائية ،ال بد �أن يكون تقييمها وفق ًا ملا هو
خمطط له م�سبق ًا وحتديد نقاط ال�ضعف والقوة
يف الأداء التي رافقت عملية التنفيذ واتخاذ
الإج���راءات ملعاجلة مواطن اخللل با�ستدعاء
عملية التعلم والتدريب من جديد يف اجلوانب
التي حدث فيها الق�صور والإخفاق.

..إستراحة العدد
..إستراحة العدد
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