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اإلفتتاحية

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

حتتفل بالدنا يف التا�سع من �شهر دي�سمرب من كل عام كغريها من دول العامل باليوم العاملي
ملكافحة الف�ساد ،هذه الظاهرة التي باتت ت�شكل خطرا على م�ستقبل ال�شعوب يف تبديد ثرواته
ونهب مقدراته� ،إننا نتفق جميع ًا على �أن الف�ساد هو بالأ�سا�س �سلوك ب�شري منحرف ي�سعى،
بالرتغيب والرتهيب ،اىل جتاوز القوانني واخرتاق الأنظمة النافذة لتحقيق م�صالح �شخ�صية
ومنافع مادية بدون وجه حق.
ويربز الف�ساد يف وجود بيئة حا�ضنة له مع تراجع يف القيم وق�صور يف القوانني والأنظمة وق�صور
�آلياتها ،كما �أننا نتفق جميعا على �أن �إنت�شار ظاهرة الف�ساد يف بالدنا وتفاقمها على نحو يهدد
لي�س فقط الإ�ستقرار ال�سيا�سي والإقت�صادي ،و�إمنا �أي�ض ًا وبنف�س اخلطر يهدد ال�سالم االجتماعي
ومنظومة قيمه يف ظل �شحة املوارد وتراجع �إيرادات الدولة بالتزامن مع االزمة اخلانقة التي متر
بها البالد.
�إن ظاهرة الف�ساد تعني بنية حتتية باه�ضة الكلفة متوا�ضعة العائد� ،سواء كانت مدار�س �أو
م�ست�شفيات �أو طرق �أو غريها وب�شكل ال يحقق الفوائد املرجوة منها ،كما �أن ظاهرة الف�ساد تعني
زيادة الت�ضخم وارتفاع معدالت البطالة وانخفا�ض م�ستوى املعي�شة لدى خمتلف فئات ال�شعب
يرافقه �إرتفاع يف معدالت الفقر.
والثابت من التجارب �أن مكافحة ظاهرة الف�ساد وف�ضح ممار�ساته تتطلب جهودا م�شرتكة
ومنظمة من كافة املكونات الر�سمية وال�شعبية لأن مواجهة هذه الظاهرة تتعدى قدرات جهة
بعينها وتتخطى �إمكانيات �أي كيان تنظيمي بذاته ،وهو ما ي�ستدعي تظافر اجلهود ب�إعتبار
�أن اجلميع لديه م�صلحة يف مكافحة هذه الظاهرة وعليه م�س�ؤولية و�إن اختلفت املواقع يف
الت�صدي لها.
ان ظاهرة الف�ساد �صارت هم ًا ي��ؤرق كاهل الوطن واملواطن وما ت�شهده ال�ساحة الوطنية من
متغريات ت�ؤكد الوعي الذي و�صل �إليه املجتمع يف ال�سعي لإجتثاث هذه الظاهرة ،ويبدو ذلك
وا�ضح ًا وجلي ًا مبا مت ت�ضمينه يف بنود �إتفاق ال�سلم وال�شراكة حيث ن�صت (ت�ضمن اللجنة يف
خطتها ر�ؤي��ة لتفعيل امل�ؤ�س�سات الرقابية واملحا�سبية ،ويف مقدمتها اجلهاز املركزي للرقابة
واملحا�سبة ،وتعلن تقاريرها ال�سنوية للر�أي العام) كما ن�صت يف البند(( :)5تلتزم احلكومة
اجلديدة التنفيذ الكامل ملخرجات م�ؤمتر احلوار الوطني املتعلقة مبكافحة الف�ساد وتوفري املوارد
ال�ضرورية لذلك).
لذلك يحدونا الأمل ب�أن ت�أتي هذه املنا�سبة يف العام القادم 2015م وقد مت قطع العديد من
اخلطوات لإجتثاث هذه الظاهرة لترتبع بالدنا مكان ًا مرموق ًا بني دول العامل يف مكافحة الف�ساد.
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مقـــــاالت..

نـــظـــام ت ــوث ــي ــق ومــتــابــعــة
وتــحــلــيــل مــخــرجــات الــجــهــاز
الــــرقــــابــــيــــة إلـــكـــت ــرونـــيـــا
>> تــــجــــربــــة الـــــجـــــهـــــاز الـــــمـــــركـــــزي لـــلـــرقـــابـــة
والــــمــــحــــاســــبــــة فـــــي الــــجــــمــــهــــوريــــة الـــيـــمـــنـــيـــة..
نقال عن مجلة الرقابة المالية  -العدد  63ديسمبر 2013م

إن نظام توثيق ومتابعة وتحليل مخرجات الجهاز الرقابية
إلكترونيا يعد ثمرة لــقــاءات الجهاز المركزي للرقابة
ً
والمحاسبة في الجمهورية اليمنية مع الجهات الرقابية
وخصوصا مجلسي النواب والشورى (ممثلي
والتشريعية
ً
الشعب) صاحب المصلحة الحقيقية في الدور الرقابي الذي
يقوم به الجهاز.
ومنها تلك اللقاءات مع األخوة رئيس وأعضاء اللجنة المالية
بمجلس الشورى ،وعادة يتم النقاش حول المالحظات وجوانب
القصور في أداء بعض الوحدات الحكومية من الــوزارات
والهيئات والمؤسسات وفروع الوزارات بالمحافظات ،ويستلزم
أحيانا موافاة األخوة اللجنة المالية ببيانات وإيضاحات
األمر
ً
إضافية عن أداء بعض الجهات محل المراجعة.

طبيعة المشكلة (تلبية رغبات
مستخدمي تقارير الجهاز):

بعده وح�صر املخالفات املتفق عليها كظواهر
عامة وم�شرتكة والو�صول �إىل رقم �إجمايل لكل
نوع من املخالفات وعلى م�ستوى جميع اجلهات
التي مت مراجعتها من قبل اجلهاز.
�إن عملية الو�صول �إىل النتائج قد كلفت الكثري
من الوقت واجلهد ،كما مل تكن النتائج دقيقة
بل كانت �أرقام ًا تقريبية خا�صة �إذا ما علمنا �أن
�إجمايل التقارير التي ي�صدرها اجلهاز �سنوي ًا
تزيد عن 1300تقرير.

من خالل النقا�ش مع الأخوة/رئي�س و�أع�ضاء
اللجنة امل��ال�ي��ة مبجل�س ال���ش��ورى طلب الأخ/
رئي�س اللجنة املالية حينذاك ب�أن اللجنة ال تريد
املالحظات واملخالفات عن اجلهات احلكومية
فقط و�إمن��ا تريد موافاتها بحجم كل ن��وع من
�أنواع املخالفات وخا�صة تلك املخالفات الهامة
واملتكررة وعلى امل�ستوى الكلي للجهات احلكومية
البدايات األولى للنظام-:
جميعها خالل ال�سنة املالية 2002م فما كان من
�أع�ضاء اجلهاز حينها( ومن بينهم املدير العام �إن اجلهد والوقت ال��ذي بذله الفريق املكلف
للرقابة على اجل ��ودة �صاحب فكرة النظام) باملهمة هو ما دفع الإدارة العامة للرقابة على
�إال العودة �إىل اجلهاز ومن ثم البحث وجتميع اجل��ودة للتفكري والبحث عن بدائل يف توظيف
تقارير اجلهاز ال�صادرة خالل العام 2003م وما تقنية احل��ا��س��وب يف ح�صر ال�ظ��واه��ر العامة
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إعداد :عبدالحكيم لطف الصباحي
مدير عام الرقابة على الجودة

ملموس-:

وبد�أت �أعمال النقا�ش والدرا�سة جمع البيانات
لفرتة لي�ست بالق�صرية وم��ن ث��م البدء
ال �ع �م �ل ��ي ب� � ��الإع� � ��داد ل �ل �ن �ظ��ام
وا�ستمرت عملية الدرا�سة
والتحليل والت�صميم
مل � ��دة ت ��زي ��د ع��ن
ال � � � �ع� � � ��ام مت
خالل هذه
ال�ف�ترة
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وامل���ش�ترك��ة وك��ان��ت ن�ق�ط��ة االن �ط�ل�اق بتقدمي رم��ز �إل �ك�تروين لكل ن��وع م��ن �أن ��واع املخالفات ب��الإدارة باجللو�س معنا لدرا�سة �إمكانية تنفيذ
مقرتح مكتوب �إىل الأخ/رئي�س اجلهاز بتاريخ واجل�ه��ات حم��ل امل��راج�ع��ة ،ومت تذييل املقرتح املقرتح وحتديد املتطلبات الالزمة لذلك.
بطلب التوجيه للإدارة العامة لتقنية املعلومات
2004/10/3م مت�ضمن ًا �أفكار ًا �أولية حول و�ضع باجلهاز لتكليف �أح ��د امل�برجم�ين املخت�صني الفكرة بدأت بالتحول إلى واقع

5

مقـــــاالت..

�إع ��داد دليل ال��رم��وز الإل�ك�ترون�ي��ة للمخالفات
والتي مت ا�ستخال�صها من واقع القوانني واللوائح
والقرارات النافذة ولعدد يتجاوز ال�سبعني قانون يتميز هذا النظام بالمميزات اآلتية:
والئحة وق��رار ،كما مت �إع��داد دليل امل�ستخدم 1.1يعترب النظام نظام �شبكي()Distributed
تقارير النظام-:
ويو�ضع على ال�سريفر بكل بياناته ،ويتم
للنظام.
�إن لهذا النظام �أهمية كبرية للجهاز املركزي
و��ض��ع �أي �ق��ون��ة ال�ن�ظ��ام ع�ل��ى احلوا�سيب
وان�ضم م�برجم��ون �آخ ��رون يف �أع �م��ال البحث
امل ��وج ��ودة يف الإدارة ال �ع��ام��ة ل�ل�ج��ودة للرقابة واملحا�سبة وذلك ملا له من دور كبري يف
والت�صميم ومت و��ض��ع اخل��رائ��ط الإل�ك�ترون�ي��ة
والإدارات امل�ستفيدة من النظام لتكون هي �إعداد التقارير الدورية والنوعية وتلبية طلبات
لتنفيذ الأه��داف العديدة والتي كانت تر�سمها
ورغ �ب��ات امل�ستخدمني ملخرجات اجل�ه��از من
املدخل واملنفذ للنظام.
الإدارة العامة للرقابة على اجلودة كجانب مهني 2.2تعدد امل�ستخدمني()Multi-usesبحيث التقارير وغريها ومب��ا يحقق �أه ��داف اجلهاز
ومبا يلبي االحتياجات املتوقعة من النظام ويقوم
ميكن لأك�ث�ر م��ن م�ستخدم ال��دخ��ول �إىل ور�سالته الرقابية وفق ًا لقانونه.
الأخوة املربجمون باجلهاز بتحويل تلك الأفكار
النظام لإدخال البيانات يف نف�س الوقت �أو وفيما يلي ن�ستعر�ض بع�ض ًا من تقارير النظام يف
�إىل تقارير عرب �شا�شات �إلكرتونية ،ومت تكليف
النقاط الآتية:
الإطالع على بيانات معينة.
عدد من املراجعني من الإدارة العامة للرقابة
3.3ه��ذا النظام نظامي تكاملي(�1.1 Integrityسهولة احل�صول على املعلومة �أي � ًا كانت
على اجل��ودة مب�سك وتعبئة النماذج بالبيانات
امل�ع�ل��وم��ة امل�ط�ل��وب��ة م�ث��ل ح�ج��م �أو قيمة
)Systemم ��ع بع�ض الأنظمة امل��وج��ودة يف
يدوي ًا من واقع التقارير ال�صادرة ومن ثم طباعة
خمالفة معينة �أو جميع املخالفات على عدة
ال�سريفر ليقوم ب�سحب بع�ض البيانات من
ومراجعة تلك البيانات و�إدخالها �إىل النظام ومت
م�ستويات ولفرتة زمنية حمددة ومنها:
تلك الأنظمة مثل نظام الرتميز العام،
البدء بالتطبيق العملي التجريبي للنظام يف
●على م�ستوى جهة معينة �أو عدة جهات
ونظام اجلهات اخلا�ضعة للرقابة(بيانات
الأول من يناير من العام 2006م.
�أو على امل�ستوى ال�شامل جلميع اجلهات.
رموز اجلهات).
وخالل العام الأول 2006م مت �إجراء املراجعات
●ع�ل��ى امل���س�ت��وى ال�ق�ط��اع��ي م�ث� ً
لا قطاع
ال�لازم��ة للنظام و�إج ��راء التعديالت يف بع�ض 4.4الت�أمني العايل()High Securityال�ستخدام
التعليم وعلى م�ستوى الوزارات الثالث
هذا النظام ،حيث ال ميكن دخول النظام
ال�شا�شات لت�سهيل التعامل معها من قبل مدخلي
املعنية بالتعليم وهي وزارات (الرتبية
�إال عن طريق رمز امل�ستخدم وكملة ال�سر
البيانات ،كما �أن �أعمال التطوير م�ستمرة حيث
والتعليم ،التعليم العايل ،التعليم الفني
املمنوحة لكل موظف من موظفي الإدارة
يتم �إ�ضافة �شا�شات(تقارير) �إلكرتونية جديدة
واملهني) واجلهات التابعة لكل منها� ،أو
العامة للرقابة على اجلودة.
وبح�سب احلاجة نظر ًا ملرونة النظام وقابليته
قطاع ال�صحة وي�شمل وزارة ال�صحة
للتطوير ووف�ق� ًا لعدة ع��وام��ل منها الت�صنيف � ��5.5ص�ل�اح� �ي ��ات ال� ��� �ش ��ا�� �ش ��ات امل �م �ن��وح��ة
(الديوان العام) وامل�شروعات التابعة
للم�ستخدمني()Menus Privilegesبحيث
الوارد يف تبويب املوازنة العامة للدولة.
لها ومكاتب الوزارة باملحافظات و�أمانة
ي��وج��د لكل م�ستخدم �صالحيات معينة
كما يقدم النظام تقارير �إلكرتونية يف �شكل
العا�صمة.
ر�سوم بيانية تو�ضيحية مما ي�ساعد على �سهولة
وحمددة من قبل املدير العام للرقابة على
●ع� � �ل � ��ى م � �� � �س � �ت� ��وى اجل � �م � �ه� ��وري� ��ة
تو�صيل املعلومة للقارئ �أو متلقي التقرير.
اجلودة.
بالكامل(ال�سلطة املركزية وال�سلطة
6.6م��راع��اة م�ب��د�أ وح��دة الإدخ� ��ال والتعديل
املحلية) �أو على م�ستوى كل منهما على
واحل��ذف حت��دي��د ًا للم�س�ؤولية ويتم ذلك
معلومات عن النظام-:
ح��ده ،وع��دد التكرارات يف كل نوع من
عرب الإدارة العامة للرقابة على اجلودة
ا��س��م ال�ن�ظ��ام :ن�ظ��ام توثيق ومتابعة وحتليل
ً
�أنواع املخالفات.
ومب��وج��ب م��ا ي��رد ر�سميا م��ن قبل الأخ/
خم��رج��ات اجل �ه��از ال��رق��اب �ي��ة �إل �ك�ترون �ي � ًا �أي
●يقدم النظام التقارير ال�سابقة على
رئي�س اجلهاز �أو من قبل الأخ ��وة وكالء
خمرجات نتائج �أعمال املراجعة.
�شكل �إجمايل للجهات الأم(الوزارات)
القطاعات ومبوجب النماذج املعدة لهذا
بعض الوظائف التي يقدمها النظام:
ممث ًال كما يقدم تقارير مف�صلة وعلى
الغر�ض واملرفقة بتعميم رئي�س اجلهاز
تتنوع هذه الوظائف وتتعدد ومنها-:
م�ستوى اجلهات التابعة وحتديد مبلغ
رقم()22ل�سنة 2005م ويتم االحتفاظ
1.1وظ��ائ��ف معلوماتية :تقارير �إح�صائية/
املخالفة لكل منها.
بتلك الأوام ��ر والنماذج ل��دى �سكرتارية
تقارير غري �إح�صائية.
●كما يقدم النظام تقارير حتتوي على
الإدارة العامة للرقابة على اجلودة.
2.2وظائف تنظيمية و�إدارية.
بيانات �أكرث تف�صي ًال مثل (رقم التقرير
�7.7صمم هذا النظام بلغة �أوراكل ()هي لغة

مميزات النظام-:
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برجمة قوية ت�سمح ب�إعادة هيكلة النظام
عند تطويره م�ستقب ًال.

باعتقادنا �أن هذا النظام ي�ؤ�س�س لقاعدة بيانات
�إلكرتونية عن خمرجات املراجعة هي الأوىل
م��ن نوعها ومي�ك��ن للنظام �أن ي�ق��دم العديد
من امل�ؤ�شرات التي ت�سهم يف ر�سم ال�سيا�سات
الرقابية وامل�ساعدة يف اتخاذ ال�ق��رارات التي
تهدف �إىل حماية املال العام ومن تلك امل�ؤ�شرات
على �سبيل املثال:
1.1يعمل ال�ن�ظ��ام على ت�صنيف املخالفات
ومعرفة حجم كل منها وهل ت�شكل ظاهرة
�أو ظواهر يف معظم اجلهات احلكومية مما
ميكننا من ت�شخي�ص امل�شكالت ودرا�سة
�أ�سبابها وم��ن خ�لال ذل��ك ميكن �إع ��داد
التقارير الالزمة عنها �إىل اجلهات املعنية
مع مقرتح بالتو�صيات الالزمة ملعاجلتها
م ��ن خ�ل�ال �إع � ��ادة ال �ن �ظ��ر يف ال �ق��وان�ين
�أو اللوائح املت�صلة بتلك املخالفة والظواهر
امل�شرتكة.
2.2ت�ط��وي��ر �أع �م��ال امل��راج �ع��ة واالن �ت �ق��ال من
الرتكيز فقط على املخالفات على م�ستوى
اجلهة حمل املراجعة �إىل معرفة الظواهر
امل�شرتكة واالختالالت على م�ستوى املوازنة
العامة للدولة.
3.3يتمتع النظام باملرونة والتطور امل�ستمر
مبا يلبي تنوع وتطور حاجات ومتطلبات
م�ستخدمي تقارير اجلهاز.
4.4ت�ع��زي��ز ال �ت �ع��اون والتن�سيق م��ع اجل�ه��ات
الرقابية والداعمة:
�سوف ي�سهم النظام يف تعزيز عالقات التعاون
والتن�سيق مع اجلهات اخلارجية(رقابية،تنفيذية،
ت�شريعية) من خالل تقدمي البيانات واملعلومات
وتكييفها وفق ًا ملتطلبات هذه اجلهات وم�ساعدتها
يف تنفيذ املهام الرقابية والت�شريعية �أو التنفيذية
املوكلة لها.
ومن هذه الجهات:

●رئا�سة اجلمهورية.
●جمل�سي النواب وال�شورى.
●جمل�س الوزراء.
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ال�صادر من اجلهاز وتاريخه ،الإدارة
العامة �أو الفرع املنفذ لعملية املراجعة،
�سنة املراجعة ،امل�ستوى الإداري املوجه
�إليه تقرير اجلهاز ،ثم ن�ص املخالفة
وتو�صية اجلهاز حيالها.
●و�أخ� ً
يرا املتابعات التي قام بها اجلهاز
ثم رد اجلهة وتعقيب اجلهاز على الرد
�إن مت وبالتايل حتديد املالحظات �أو
املخالفات التي ال تزال قائمة ومل تعمل
اجلهة على معاجلتها.
2.2معرفة الظواهر ال�شائعة واجلهات الأكرث
مم��ار� �س��ة ل �ه��ا (م ��ن ح �ي��ث ع ��دد م ��رات
املخالفة وحجم مبلغ املخالفة يف كل مرة
والإجمايل).
�3.3إمكانية �إع��داد ر�سوم بيانية تو�ضح مدى
تزايد �أو تناق�ص بع�ض املخالفات يف جهة
ما �أو عدة جهات خالل �سنوات معينة.
�4.4إمكانية ا�ستخراج و�إعداد التقارير النوعية
لأي ن ��وع م��ن امل �خ��ال �ف��ات وب�ح���س��ب رم��ز
املخالفة والفرتة الزمنية.
�5.5إمكانية البحث عن �أي كلمة �أو مبلغ ورد
يف التقارير ال�سابقة للجهاز وعلى م�ستوى
عدة حقول(عنوان التقرير ،ن�ص املخالفة،
ن�ص التو�صية).
�6.6إم�ك��ان�ي��ة ح�صر ال�ت�ق��اري��ر ال�ت��ي مت ال��رد
وال�ت�ع�ق�ي��ب عليها م��ن ع��دم��ه ،وحت��دي��د
املالحظات التي ال تزال قائمة وبحاجة �إىل
متابعة.
�7.7إمكانية احل�صول على املعلومات والتي ال
تدرج عادة يف التقارير و�إمنا يتم �إدراجها
يف ال �ن �ظ��ام الح �ت �م��ال اال� �س �ت �ف��ادة منها
م�ستقب ًال مثل� :أ�سماء ومنا�صب كل من
ا�شرتك يف خمالفة معينة ح�سب ما �أوردته
تقارير املراجعة.
8.8كما توجد العديد من املالحظات والتي
ع��ادة ما ترد يف تقارير املراجعة ب�صورة
�أو ب�أخرى والتي ميكن ت�صنيفها �إىل �سوء
الإدارة من امل�س�ؤولني املعنيني يف اجلهات،
وغريها من املالحظات التي تندرج يف بند
تقييم الأداء.

أهمية النظام في رسم
السياسات الرقابية:

●الهيئة الوطنية العليا ملكافحة الف�ساد.
●اللجنة العليا للمناق�صات.
●الهيئة العليا للرقابة على املناق�صات.
●جهات �أخرى ذات عالقة.
5.5من �أهداف النظام �أي�ض ًا متابعة خمرجات
اجلهاز ومالحظاته ال�سابقة وعلى م�ستوى
كل مالحظة مبلغة �إىل اجلهات اخلا�ضعة
للرقابة وبالتايل ح�صر جميع املالحظات
الواردة يف تقارير اجلهاز والتي ت�ضمنتها
التقارير ال��دوري��ة ومعرفة م��ا �آل��ت �إليه
ت �ل��ك امل�ل�اح� �ظ ��ات وه� ��ل مت م�ع��اجل�ت�ه��ا
باتخاذ �إجراء معني مث ًال( ا�سرتداد املال
ال�ع��ام ،اتخاذ �إج ��راءات قانونية معينة،
� �ص��دور �أح �ك��ام ق���ض��ائ�ي��ة...ال��خ) وذل��ك
من خالل االلتزام ب�إيجاد تغذية عك�سية
م��ن الإدارات الرقابية برئا�سة اجلهاز
وفروعه باملحافظات عم ًال بتعميم رئي�س
اجلهاز رقم()22ل�سنة 2005م بنا ًء على
اقرتاح الإدارة العامة للرقابة على اجلودة
واملت�ضمن لنموذج (درا�سة ردود اجلهات)
وه���ذا ال �ن �م��وذج يت�ضمن ث�لاث��ة �أج���زاء
(حقول)هي:
●مالحظة اجلهاز.
●رد اجلهة على املالحظة.
●ر�أي اجل�ه��از النهائي على املالحظة
(�إيجابي �سلبي) واخلطوات الالحقة
لذلك.
ً
6.6ميكن للنظام �أي�ضا �أن ي�ؤثر وب�شكل مبا�شر
يف ر� �س��م ��س�ي��ا��س��ات امل��راج �ع��ة ب��اجل�ه��از
الق�صرية والطويلة الأجل من خالل النتائج
التي تربزها قاعدة البيانات التي يوفرها
النظام ع��ن مراجعة ال�سنوات ال�سابقة
للجهات املختلفة وحت��دي��د املو�ضوعات
ذات املخاطر والأهمية الن�سبية العالية
وبالتايل �سوف ي�ساعد ذلك يف اال�ستثمار
الأمثل للموارد الب�شرية والإمكانات املادية
املحدودة.
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الـــــتـــــقـــــيـــــيـــــم الــــــمــــــالــــــي
ل ــل ــم ــش ــروع ــات اإلس ــت ــث ــم ــاري ــة
تعاني اليمن من قلة الموارد المالية التي تسمح لها
تغطية كافة أوجه االستثمار التي تحتاج لها البالد ،وعليه
فإن حسن تخصيص تلك الموارد المالية في المشروعات
االستثمارية تعد ذات أهمية قصوى وتكمن أهمية
التقييم المالي للمشروعات االستثمارية في اآلتي:

8
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إعــداد /معــين محمد الشعبي
عضو فني القطاع االقتصادي
فرع عدن

تربز �أهمية املفا�ضلة بني امل�شروعات �إىل ندرة
امل ��وارد االقت�صادية ال�لازم��ة لإق��ام��ة وت�شغيل
تلك امل�شروعات خا�صة يف ال��دول النامية ،من
خ�لال املفا�ضلة العلمية ميكن تالقي الهدف
باال�ستخدام العقالين وال�سليم لتلك امل��وارد،
وه��ذا يعني ان��ه م��ن �أج��ل جت��اوز م�شكلة ن��درة
املوارد االقت�صادية ،البد من اللجوء �إىل املقارنة
واملفا�ضلة.

ثانيا :التقدم التكنولوجي:
�إن ال�ع��ام��ل الآخ� ��ر ال ��ذي ي��دع��و �إىل امل�ق��ارن��ة
وامل�ف��ا��ض�ل��ة ب�ين امل �� �ش��روع��ات ،ه��و ال�ت�غ�يرات
والتطورات التكنولوجية ال�سريعة ،حيث �أ�صبحت
�أمام املنتج وامل�ستثمر عدة خيارات جديدة ،وما
عليه �إال اختيار الفر�ص الإ�ستثمارية املنا�سبة من
جهة التكاليف والعوائد.
لذلك ميكن القول �إن عملية تقييم امل�شروعات،
هي عملية اختيار ومقارنة وتر�شيد للقرارات
اال�ستثمارية ،تفر�ضها ندرة املوارد االقت�صادية
من جهة ،ونوع الأهداف املراد حتقيقها من جهة
�أخرى.
�إن ال��وح��دات احلكومية � �س��وا ًء �أك��ان��ت ممثلة
بوزارات حكومية �أو وحدات اقت�صادية �أو غريها
حتتاج �إىل تقييم البدائل اال�ستثمارية املتاحة
وتعمل على املفا�ضلة بني تلك البدائل مبا يعود
�إيجاب ًا على تلك الوحدات �أو ًال ،ثم على االقت�صاد
الوطني ،وهناك دور للجهات الرقابية العليا يف
الت�أكد من ح�سن ا�ستخدام الوحدات احلكومية
للطرق املالئمة يف التقييم املايل للم�شروعات
اال�ستثماريةوتنفيذ نتائجها.

�إن هذه الأ�ساليب امل�ستخدمة �أثناء املفا�ضلة
تختلف باختالف الهدف من �إقامة امل�شروع،
وال��ذي يختلف باختالف ما �إذا امل�شروع عام ًا
�أو خا�ص ًا ،وبالن�سبة للم�شروعات العامة ،تعتمد
بع�ض املعايري للمفا�ضلة ،ومنها:
 .أأهمية المشروع في عملية التنمية
اإلقتصادية:

�إن �أه�م�ي��ة �أي م���ش��روع وع�لاق�ت��ه وت ��أث�يره يف
عملية التنمية الإقت�صادية تختلف باختالف
طبيعة و�أه� ��داف و�أح �ج��ام تلك امل���ش��روع��ات،
فامل�شروعات ال�صناعية تكون �أكرث ت�أثري ًا على
التنمية االقت�صادية من امل�شروعات الزراعية،
كما �أن ال�صناعات يف ح��د ذات�ه��ا تختلف يف
�أهميتها وت��أث�يره��ا على عملية التنمية وفقا
لنوعها فال�صناعات الثقيلة تعترب �أكرث �أهمية
مقارنة بال�صناعات الغذائية والن�سيجية) ،على
الرغم من �أهمية كل هذه ال�صناعات يف زيادة
الدخل الوطني و توفري فر�ص اال�ستخدام وزيادة
الإنتاجية.

التقييم المالي للمشروعات اإلستثمارية

أوال :ندرة الموارد االقتصادية:

اال�ستثمارات يف الأ�صول املتداولة ،والتي ي�سهل
حتويلها �إىل �أ�صول نقدية �إذ ما رغبت امل�ؤ�س�سة
يف ذلك ،ويكفي تقييم الربحية املتوقعة من هذه
الأ�صول يف الأجل الق�صري فقط.
و�أما اال�ستثمارات طويلة الأجل ،فهي تلك التي
ال تعطي ربح ًا �سريع ًا يف االجل الق�صري ولي�س
من املنطقي تقييم ربحيتها يف الأجل الق�صري،
وبذلك ميكن القول ب�أن �أي تخ�صي�ص للأموال
يرتتب عليه �آثار يف الأجل الطويل و املتو�سط هو
«ا�ستثمار».
على �ضوء ما �سبق ،ميكن �إعطاء تعريف عام
لال�ستثمار :وهو املبادلة بني الإنفاق احلايل �أو
املبدئي ،بالإيرادات امل�ستقبلية ،وقد توجد بع�ض
اال�ستثمارات ال يرتتب عنها تدفقات نقدية
داخلة ،وعلى الرغم من ذلك تدخل حتت نطاق
اال�ستثمار ملا ترتبه من منافع م�ستقبلية.
وت�صنف اال�ستثمارات �إىل:
•اال�ستثمارات الإحاللية.
•اال�ستثمارات التو�سعية.
•ا�ستثمارات البحث والتطوير.
•ا�ستثمارات لتطبيق معايري الأم��ان املهني
و� /أو احلفاظ على البيئة.
•العقود طويلة الأجل

أوال :األساليب االقتصادية:
ً

 .بأهــمــيــة الــمــشــروع بالنسبة لألمن
الوطني:

يتم يف بع�ض الأحيان جتاوز املعايري االقت�صادية
والفنية ومبد�أ الربح واخل�سارة عند املفا�ضلة
2 .2أهداف تقييم المشروعات ب�ين امل���ش��روع��ات ،عندما يتم �إع �ط��اء �أول��وي��ة
االستثمارية:
للجانب الأمني بغ�ض النظر عن تكاليف �إقامتها،
•و� �س �ي �ل��ة مي �ك��ن �أن ت �� �س��اع��د يف حتقيق مث ًال اقامة م�شروعات زراع�ي��ة وتخ�صي�صها
لإنتاج القمح ،نظر ًا لكون القمح من املحا�صيل
اال�ستخدام الأمثل للموارد املتاحة.
•و�سيلة ت�ساعد يف التخفيف م��ن درج��ة الإ�سرتاجتية التي متثل جزء من الأمن الغذائي،
وال ��ذي يعترب رك�ن� ًا ا�سا�سي ًا م��ن ارك ��ان الأم��ن
املخاطرة للأموال امل�ستثمرة.
•ت�ساعد يف توجيه املال املراد ا�ستثماره �إىل الوطني.
املجال الذي ي�ضمن حتقيق النتائج املراد  .جأهمية المشروع في اإلستخدام:
�إذا ك��ان خلق فر�ص ج��دي��دة للعمل يعد �أح��د
حتقيقها.
1 .1مفهوم وأنواع المشروعات
•و�سيلة ت�ساعد ع�ل��ى تر�شيد ال �ق��رارات الأه � ��داف الرئي�سية للتنمية ،ف� ��إن اجل�ه��ات
االستثمارية:
امل �� �س ��ؤول��ة ع��ن التخطيط ت�سعى �إىل �إق��ام��ة
اال�ستثمارية.
امل�شروعات التي ت�ؤدي �إىل خلق �أكرب عدد ممكن
ي�ق���ص��د ب��امل �� �ش��روع��ات اال� �س �ت �ث �م��اري��ة تلك
امل�شروعات التي يتوقع �أن ت��وزع العائد منها 3 .3أساليب التقييم والمفاضلة من الوظائف اجلديدة.
بين المشروعات اإلستثمارية . :دأهمية الــمــشــروع بالنسبة لميزان
على عدد من ال�سنوات تزيد عن العام الواحد
المدفوعات:
وتنق�سم �إىل ا� �س �ت �ث �م��ارات ق���ص�يرة الأج� ��ل ،للو�صول �إىل مفا�ضلة �شاملة ودقيقة ،البد من
�إن حتديد مدى ت�أثريها على ميزان املدفوعات
وا�ستثمارات طويلة الأجل.
اعتماد �أكرث من �أ�سلوب من �أ�ساليب التقييم،
يت�أتى من خ�لال معرفة م��دى اعتماد امل�شروع
�أم��ا اال�ستثمارات ق�صرية الأج ��ل ،فهي متثل ومن هذه الأ�ساليب ما يلي:
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امل �ق�ترح على امل ��واد الأول �ي��ة املحلية ،ام على تعد نقطة التعادل من �أ�شهر �أ�ساليب التقييم
مواد م�ستوردة ،ف��إذا كانت من �سيا�سة الدولة بالرغم من عيوبها كما �إن االعتماد عليها يرتكز
تقلي�ص العجز يف ميزان املدفوعات ،ف�إنه يتم على املدى الق�صري ويف ظروف معينه.
�إع�ط��اء �أول��وي��ة للم�شروعات التي تعتمد على
خامات حملية ،او امل�شروعات التي تنتج �سلع ًا  .بفترة االسترداد :Payback period
كانت ت�ستورد من اخل��ارج� ،أو �إعطاء الأولوية هي عبارة عن عدد ال�سنوات الالزمة ال�سـرتداد
للم�شروعات امل�ع��دة للت�صدير للح�صول على قيمة اال�ستثـمار املبدئي .
العمالت الأجنبية.
طريقة احت�ساب فرتة اال�سرتداد:
عند ت�ساوي �صايف التدفقات النقدية ال�سنوية
ثانيا :األساليب الفنية:
�إن �إقامة م�شروعات �ضخمة وحديثة ت�ساهم يف حت�سب ف�ت�رة اال�� �س�ت�رداد بق�سمة اال�ستثمار
تنمية كفاءات ومهارات العاملني ،بل و�أكرث من املبدئي = على �صايف التدفق النقدي ال�سنوي.
ذلك ت�ساهم يف تغيري القيم التقليدية ،وتخلق فرتة اال�سرتداد = اال�ستثمار املبدئي
�صايف التدفق النقدي ال�سنوي
ل��دى �أب�ن��اء املجتمع روح اال�ستثمار والتناف�س
ب�إقامة امل�شروعات ،وتعمل على تدعيم الرغبة
يف حت���س�ين ال��ظ ��روف املعي�شية وامل ��زي ��د من �أم��ا يف حالة ع��دم ت�ساوي التدفقات النقدية
الإن�ضباط يف العمل ،وبالتايل ت�ؤدي �إىل تغيري ال�سنوية من �سنة �إىل �أخرى فيتم جتميعها �سنة
منط و�أ�س�س التنمية االقت�صادية تغيري ًا جذري ًا .بعد �سنة حتى يتم التو�صل ايل املجموع الذي
		
يتعادل مع اال�ستثمار املبدئي.
ثالثا :األساليب المالية:
فرتة اال�سرتداد = عدد ال�سنوات قبل اال�سرتداد
�إ��ض��اف��ة �إىل املفا�ضلة االقت�صادية و الفنية
 +اجلزء غري امل�سرتد من قيمة اال�ستثمار
بني امل�شروعات ،فانه الب��د من �إع�ط��اء �أهمية
�صايف التدفق النقدي ل�سنة اال�سرتداد
للمفا�ضلة املالية ،التي تتعلق باحت�ساب وتقدير
ومن �أه��م عيوب فرتة اال�سرتداد هي جتاهلها
التكاليف والإيرادات واالرباح والعوائد ال�صافية
للتدفقات النقدية الداخلة بعد فرتة اال�سرتداد
للأموال امل�ستثمرة ،والتي تعترب املحدد الأ�سا�سي
وللقيمة الزمنية للنقود.
لال�ستثمار خا�صة بالن�سبة للم�شروعات اخلا�صة.
وتظهر �أهمية هذا النوع من املفا�ضلة ً
نظرا لتعدد
 .جمعدل العائد المحاسبي ( المعيار
البدائل واختالفها من حيث التكاليف اال�ستثمارية،
المحاسبي):
او تكاليف الت�شغيل وال�صيانة ،والعمل الإنتاجي
(ARR) Average Rate of Return
لها ،ومن �أهم تلك الطرق ما يلي:
يقوم ه��ذا املعيار على �إي�ج��اد الن�سبة املئوية

 .أنقطة التعادل:
ملتو�سط �صايف الربح املحا�سبي ال�سنوي بعد
يق�صد بها النقطة التي تت�ساوى فيها الإي��رادات خ�صم اال�ستهالك وال�ضرائب �إيل متو�سط قيمة
الكلية مع
التكاليف الكلية ملنتج معني ،ويعرب عنها اال�ستثمار الالزم لالقرتا�ض.
ً
ً
كميا او نقديا ،وع��ادة ف�إنه كلما ارتفعت نقطة
متو�سط �صايف الربح املحا�سبي بعد خ�صم اال�ستهالك وال�ضرائب
التعادل ،كلما زادت فر�ص امل�شروع يف حتقيق معدل العائد املحا�سبي= متو�سط قيمة اال�ستثمار يف امل�شروع 100 X
الأرباح ،وكلما زادت احتماالت حدوث خ�سائر.
ميكن �إحت�ساب كمية املبيعات التي حتقق نقطة وم��ن �أه ��م ع�ي��وب ه��ذا امل�ع��دل �أن ��ه ال ي��أخ��ذ يف
احل���س�ب��ان ا�� �س�ت�رداد ر�أ�� ��س امل� ��ال ك �ج��زء من
التعادل باملعادلة التالية:
التدفقات النقدية الداخلة وبالتايل ف�إنه ال يبني
كمية املبيعات عند نقطة التعادل =
احلجم احلقيقي للتدفقات النقدية الداخلة
التكاليف الثابتة
( �سعر بيع الوحدة – التكلفة املتغرية للوحدة) الربح احلدي  .دصافي القيمة الحالية
قيمة املبيعات عند نقطة التعادل =
)Net Present Value(NPV
كمية املبيعات عند نقطة التعادل * �سعر بيع الوحدة .هي ناجت طرح القيمة احلالية للتدفقات النقدية الداخلـة
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مــن القيمة احلالية للتدفقات النقديـة اخلارجة.
ويعترب االق�ت�راح اال�ستثماري م��رب��ح �أذا كان
�صايف القيمة احلالية موجب ًا (�أي ان القيمة
احلالية للتدفقات النقدية الداخلة اك�بر من
القيمة احلالية للتدفقات النقدية اخلارجة).
ويعترب االقرتاح اال�ستثماري غري مربح اذا كان
�صايف القيمة احلالية �سالب ًا ( �أي �أن القيمة
احلالية للتدفقات النقدية الداخلة تقل عن
القيمة احلالية للتدفقات النقدية اخلارجة).
و�أما يف حالة وجود �أكرث من اقرتاح ا�ستثماري
يف�ضل االق�تراح ال��ذي يعطي اكرب �صايف قيمة
ح��ال�ي��ة .وي�ت��م �إي �ج��اد ��ص��ايف القيمة احلالية
عن طريق خ�صم التدفقات النقدية املرتبطة
ب��اال��س�ت�ث�م��ار (ال��داخ �ل��ة واخل ��ارج ��ة) مبعدل
(خ�صم) ميثل تقدير الإدارة لتكلفة الأم��وال.
وحت�سب  NPVباملعادلة التالية :
 = Npvجمـ ( التدفق النقدي الداخل )
(  +1معدل اخل�صم) مرفوع با�س الزمن
مطروح ًا منه:

التقييم المالي للمشروعات اإلستثمارية

جمـ ( التدفق النقدي اخلارجة )
(  +1معدل اخل�صم) مرفوع با�س الزمن
��ص�ح�ي��ح �أن ه� ��ذه ال �ط��ري �ق��ة ت�ل�اف ��ت ع�ي��وب
الطرق ال�سابقة �إال �أنها ال تعطي ترتيب ًا �سليم ًا
للم�شروعات اال�ستثمارية (يف حالة اختالف
العمر االقت�صادي لكل م�شروع).
 .همعدل العائد الداخلي
)Internet rate of return(IRR

•ا�ستخدام معدل خ�صم تكلفة الأموال عند
احت�ساب �صايف القيمة احلالية  ،ففي حالة
كانت �صايف القيمة احلالية موجبة فيجب
علينا اختيار معدل خ�صم �أعلى يجعل من
نتيجة �صايف القيمة احلالية �سالبه والعك�س
�صحيح  ،وهنا يكون لدينا معدلني خمتلفني
بالإ�ضافة �إىل وج��ود �صايف قيمة حالية
للمعدل الأكرب و�صايف قيمة حالية للمعدل
الأ��ص�غ��ر يتم ا�ستخدامهما يف احت�ساب
معدل العائد الداخلي .
•�إختيار �إحدى الطريقتني الحت�ساب معدل
العائد الداخلي:

 .ومؤشر الربحية
Profitability Index(PT):

وه��و الربحية الن�سبية �أو القيمة احلالية لكل
دوالر م�ستثمر يف امل�شـروع املعني.
ويحت�سب هذا امل�ؤ�شر باملعادلة التالية:

القيمة احلالية للتدفقات النقدية الداخلة
م�ؤ�شر الربحية =
التكلفة املبدئية لال�ستثمار

100 X

خاتمة:

نظر ًا الن كل طريقة من طرق التقييم املايل لها
وهو معدل اخل�صم الذي يجعـل القيمـة احلالية
عيوبها ف�إنه يتم االعتماد على �أكرث من طريقة
للتدفقات النقدية الداخلة (الإيرادات) م�ساوية
أكرب
ل
ا
لمعدل
ل
احلالية
القيمة
�صايف
لتاليف تلك العيوب وال��و��ص��ول للتقييم امل��ايل
للقيمة احلالية للتدفقات النقدية اخلارجة أ .معدل الأكرب ( +املعدل الأكرب -املعدل الأ�صغر)
الفرق بني �صايف القيمتني
للم�شروعات اال�ستثمارية بطريقة �أكرث دقة.
(التكاليف).
�أو
�أو مبعنى �آخ��ر ه��و امل�ع��دل ال��ذي يجعل �صايف
�صايف القيمة احلالية للمعدل الأقل
أ�صغر)
ل
ا
ملعدل
ا
أكرب-
ل
ا
ملعدل
ا
(
+
أقل
ل
ا
معدل
ب.
المراجع:
الفرق بني �صايف القيمتني
القيمة احلالية ت�ساوي �صفر.
•د .نبيل عبد ال�سالم �شاكر ،درا�سات اجلدوى االقت�صادية
�أي( :التدفقات النقدية الداخلة = التدفقات ومن عيوب هذا اال�سلوب �صعوبة االعتماد عليه
وتقييم امل�شروعات اجلديدة ،م�صر.2011،
النقدية اخلارجة)
يف حاالت ا�ستثمارات الإح�لال ،كما �إنه يحتاج
•�أجني برغام ،ترجمة :حممود فتوح وعمر عبد الكرمي،
الداخلي:
العائد
معدل
احتساب
خطوات
�إىل العديد من العمليات احل�سابية والريا�ضية.
الإدارة املالية ،الأردن2010،
الـعدد |  | 38 - 37سبتمرب-ديسمرب 2014م
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االســـتـــقـــالـــيـــة وت ــأث ــي ــره ــا
عــــلــــى الـــــمـــــراجـــــع وعـــلـــى
األجــــهــــزة الــعــلــيــا لــلــرقــابــة
تعتبر االستقاللية العنصر األســاســي والــحــيــوي والــهــام ألي
عملية مــراجــعــة وه ــي مــن المتطلبات األســاســيــة للمراجع
ولــجــهــاز الــرقــابــة لضمان الحماية مــن الــضــغــوط المختلفة،
ألن مخرجات الرقابة من التقارير تقدم إلى مستخدمين ذوي
مصالح متضاربة ونشر هذه التقارير بما فيها من معلومات ذات
حساسية يضع أجهزة الرقابة في مواجهة مباشرة مع مختلف
الشرائح من المستخدمين والمجتمع بشكل عام .
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إعداد /محمد يوسف الصلوي
القطاع االقتصادي -اإلدارة العامة
للرقابة على البنوك والتأمين والتجارة

أ) -تأثير االستقاللية على
سلوك المراجع:
تعترب اال�ستقاللية �أحد املعايري ال�شخ�صية التي
تتعلق ب�سلوك املراجع ومن �أ�سا�سيات املراجعة �أن
ت�ؤدي مهنة املراجعة و�أن ي�صدر فيها ر�أي املراجع
املتمتع باال�ستقاللية �أثناء �إ�صدار ر�أيه ،وقد �أكد
املعيار الثاين من معايري املراجعة املتعارف عليها
(�أنه يجب �أن يحتفظ املراجع با�ستقالل ذهني يف
جميع الأمور املتعلقة بعملية املراجعة).
لذلك تعترب اال�ستقاللية (�سلوك ذهني يت�سم
ب��ال�ن��زاه��ة وامل��و��ض��وع�ي��ة واحل �ي��اد جت��اه العمل
املهني) وحتى يت�سم ال�سلوك الذهني بالنزاهة
واملو�ضوعية ،ال بد �أن يكون املراجع بعيد ًا عن

الـعدد |  | 38 - 37سبتمرب-ديسمرب 2014م

االستقاللية وتأثيرها على المراجع وعلى األجهزة العليا للرقابة

لذلك ف ��إن اال�ستقاللية ه��ي الو�سيلة الفعالة
حلماية �أجهزة الرقابة من ال�ضغوط املختلفة ومن
الوقوع حتت ت�أثري و�سيطرة اجلهات التنفيذية
واخلا�ضعة للرقابة من ناحية ومن ناحية �أخرى
ت�ؤثر على الأداء الرقابي مما ينعك�س � ً
إيجابا على
�أه��داف وج��ودة املراجعة ويعزز الثقة مبخرجات
الرقابة لأن �أي جهة رقابية بحاجة �إىل قوة ودعم
لأعلى م�ستوى من اال�ستقاللية لكي تتمكن من
القيام بعملها بثقة عالية وب�صورة فعالة.
ك�م��ا مت�ث��ل اال��س�ت�ق�لال�ي��ة ل�ل�م��راج��ع ال�ضمان
احلقيقي وال�ف�ع��ال يف احل�ف��اظ على من�صبه
وح�صانته القانونية �أثناء �أداء مهامه وتعترب
امل�ق�ي��ا���س امل �ح��دد مل ��دى حت ��رره م��ن ال�ضغوط
وال�ق�ي��ود وامل ��ؤث��رات املختلفة ،ك��ل ذل��ك ي�ؤكد
ب��أن اال�ستقاللية بكافة �أ�شكالها و�أنواعها هي
ج��وه��ر ال��رق��اب��ة اخل��ارج�ي��ة وركنها الأ�سا�سي
والعن�صر املميز لها عن باقي �أن��واع الرقابات
حتى �أ�صبحت اال�ستقاللية معيار ًا �أ�سا�سي ًا للعمل
الرقابي بدونه ال تتوفر ال�شرعية ويف غيابه تهدر
م�صداقية النتائج.
لذلك ق�ضى العرف القانوين واملحا�سبي �أن تكون
�أجهزة الرقابة م�ستقلة يف عملها ،ولدرا�سة
ت�أثري اال�ستقاللية على �سلوك امل��راج��ع وعلى
�أجهزة الرقابة �سنتطرق �إىل الآتي:

كل امل�ؤثرات والقيود التي ت�ؤثر على �سلوكه .
ل��ذا ف ��إن اال�ستقالل يعني (التحرر م��ن كافة
القيود وامل�ؤثرات التي حتد من �أداء املراجع يف
�أداء مهامه بتجرد كامل دون حتامل �أو حماباة
م��ن خ�لال التعامل م��ع الأح� ��داث املالية على
�أ�سا�س القرائن والأدلة الكافية واملالئمة فقط).
مم��ا جعل لال�ستقالل وع��دم التحيز م��ن قبل
امل��راج��ع اخل��ارج��ي �أه�م�ي��ة خا�صة يف حتديد
�شكل وحمتوى التقرير الذي يعده املراجع ويبني
مدى قدرة اجلهة اخلا�ضعة للرقابة يف ال�ضغط
على املراجع لتعديل ر�أيه حول �شكل �أو م�ضمون
التقرير ،مما ي�ؤثر على املعلومات التي يقدمها
التقرير ،وقد يحدث يف بع�ض الأحيان تعار�ض ًا
يف الآراء بني املراجع واجلهة اخلا�ضعة للرقابة
حول املبادئ املحا�سبية و�إجراءات املراجعة وهو
ما ي�ؤثر على ا�ستقاللية امل��رج��ع ،لذلك يقوم
كل من املراجع واجلهة اخلا�ضعة با�ستخدام
قوة التفاو�ض لذلك كلما كان املراجع مركزه
التفاو�ضي �أق ��وى يكون �أك�ثر ا�ستقال ًال و�أك�ثر
حيادية ،والأهمية الن�سبية للتقرير �أكرب.
وق���د �أ�� �ش ��ار �إع �ل��ان ل�ي�م��ا ب���أن ��ه ي�ترت��ب على
اال�ستقاللية �أن يتمتع اجلهاز بال�سلطة واحلرية
وان �ت �ه��از ال �ف��ر���ص امل�ن��ا��س�ب��ة وي�ت�رت ��ب عليها
�أي�ض ًا حتمل امل�س�ؤولية لأن ممار�سة املراجع
لال�ستقاللية ي ��ؤث��ر ع�ل��ى الآخ ��ري ��ن ويتطلب
احلر�ص والعناية لتجنب �أو تاليف �أي �صعوبات
ولأه�م�ي��ة اال�ستقاللية للمراجع �أ��ش��ار املعيار
رقم()10للأنتو�ساي (�إع�ل�ان مك�سيكو) �إىل
الآتي( :ينبغي �أن ت�ضمن �أجهزة الرقابة العليا
عدم قيام موظفيها بتكوين عالقات وثيقة مع
اجلهات اخلا�ضعة).
�أما عن ت�أثري ا�ستقاللية املراجع على �أهداف
املراجعة ف��إن ذلك يت�ضح من خالل التعريف
الآت ��ي لعملية املراجعة (�أن مراجعة القوائم
املالية جلهة م ��ا ...ه��ي اختبار ه��ذه القوائم
مبعرفة مراجع (م��دق��ق) م�ستقل ،لكي يبدي
ر�أي ًا عما �إذا كانت هذه القوائم ككل قد �أعدت
على نحو �سليم يف نطاق ال�سيا�سات املحا�سبية
املتعارف عليها ،والقوانني املطبقة من �أجل �أن

تعطي �صورة �صادقة وعادلة عن املركز املايل
ونتيجة �أعمال اجلهة).
من التعريف �أعاله ن�ستنتج الآتي:
•هدف عملية املراجعة وا�ضح يف التعريف
م ��ن ال �ف �ق��رة (ل �ك��ي ي �ب��دي ر�أي � � � ًا) حتى
(�آخر التعريف).
ً
•ع� �ب ��ارة (ل��ك ��ي ي��ب ��دي ر�أي � � � �ا) ت�سبقها
ك�ل�م��ة(م���س�ت�ق��ل)مم��ا ي� ��دل ع �ل��ى ت ��أث�ير
ا�ستقاللية املراجع على �إبداء الر�أي.
•عبارة (لكي يبدي ر�أي ًا) وما بعدها انتهت
بعبارة (من �أجل �أن تعطي �صورة �صادقة
وعادلة عن املركز املايل) وهذا يدل على
�أن لال�ستقاللية ال ��دور الكبري يف عك�س
م�صداقية هذه القوائم.
•نتيجة �إعطاء �صورة �صادقة وعادلة عن
امل��رك��ز امل ��ايل  ...ت� ��ؤدي �إىل م�صداقية
املعلومات ،التي يقدمها املراجع ،وت��ؤدي
�إىل ات�خ��اذ ال �ق��رار (وه ��ذا ي��دل على �أن
اال�ستقاللية ت�ؤدي �إىل اتخاذ القرار ونيل
ثقة امل�ستخدمني).
�أما عن ت�أثري اال�ستقاللية على املراجع وعالقتها
باجلودة فيت�ضح من كون املراجع اخلارجي يقوم
باختبارات املراجعة املختلفة لتكوين ر�أي حمايد
وم�ستقل عن القوائم املالية التي تقدمها اجلهة
اخلا�ضعة للرقابة ،ون �ظ��ر ًا لأن امل�ستخدمني
والأطراف اخلارجية يعتمدون على هذه القوائم
يف اتخاذ القرارات اال�ستثمارية املختلفة ،ونظر ًا
ملا تت�صف به العمليات احلديثة من تعقيد ،ف�إن
امل�ستخدمني والأطراف اخلارجية يحتاجون �إىل
مراجع م�ستقل ،لالطمئنان على جودة املعلومات
التي يقدمها نظام املعلومات املحا�سبية .
�أما عن �أهمية ا�ستقاللية املراجع وت�أثريها على �شخ�صيته
ً
فيت�ضح م��ن ك��ون اال�ستقاللية ً
�شخ�صيا تتعلق
معيارا
بالتكوين ال�شخ�صي للمراجع فهي (اال�ستقاللية) حتافظ
على �سمعته وي�صبح جانبه ً
مهابا داخل اجلهة التي يقوم
مبراجعتها وكذلك من املجتمع ب�شكل عام� ،إ�ضافة �إىل
�أن اال�ستقاللية متثل �شرف مهنة املراجعة ومن يتجرد
عن اال�ستقاللية يتجرد من هذا ال�شرف ،و�إذا ما نظرنا
�إىل املراجعني ب�صفة عامة ،نالحظ �أنه(لي�س كل مراجع
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ميتلك املتطلبات ال�شخ�صية ،غري �أنه ميكن �أن يكون ً
قادرا �أ�سا�سها تقومي نوعية نتائج الرقابة املالية ومن
على العمل بطريقة مهنية ،والتدرب على ال�سلوك واحلزم هذه املعايري (اال�ستقاللية).
يف املواقف ميكن �أن يكون ذا اعتبار وميكن احل�صول عليه
كخربة من خالل التعلم واملمار�سة) كما �أن اال�ستقاللية
الــهــدف الــثــانــي :الــمــســاهــمــة في
معيارا ً
تعترب ً
(عاما)يحتاج �إليه املراجع ملقابلة معايري
تــطــويــر أداء ال ــوح ــدات الخاضعة
العمل امليداين و�إعداد التقرير ب�صورة مالئمة.
لرقابة الجهاز وخاصة في المجاالت
كما �أن اال�ستقاللية ت�ؤهل املراجع ليكون وكيالً
المالية واإلدارية.
عن املالك (امل�ساهمني) وال تربطه باملن�ش�أة �أي عالقته باالستقاللية:
عالقة �إيجابية حتى يتمتع باال�ستقالل يف �أداء 1.1ال تكون امل�ساهمة �إال بن�شر الوعي الرقابي
مهامه وباحلياد عند �إبداء ر�أيه.
داخ� ��ل اجل��ه ��ات اخل��ا� �ض �ع��ة وت��ك ��ون درج ��ة
اال�ستجابة للتطور مرتبطة بالثقة يف اخلدمات
ب -تأثير االستقاللية على
التي يقدمها جهاز الرقابة ،وال ينال جهاز
االجهزة العليا للرقابة-:
الرقابة الثقة واالحرتام �إال �إذا كان م�ستق ًال.
تعترب االجهزة العليا للرقابة �أجهزة حكومية 2.2لتطوير �أداء الوحدات �سيتم تطوير نظام
الرقابة الداخلية ،وال بد من تر�سيخ القواعد
ر�سمية متار�س مبقت�ضى القانون �أعلى وظيفة
الرقابية ،ومن هذه القواعد (اال�ستقاللية )
رقابية حكومية يف الدولة ،ولكي متار�س عملها
وبالتايل �سيتم جت�سيد مفهوم اال�ستقاللية.
بكفاءة وفاعلية وحتقيق �أهدافها املن�شودة كان
لزام ًا عليها �أن تكون م�ستقلة.
3.3بن�شر ال��وع��ي ال��رق��اب��ي وبتج�سيد مفهوم
لذا ف�إن ا�ستقالل هذه االجهزة هي(حرية هذه
اال�ستقاللية �ستتم املعرفة الكاملة بالدور الذي
الأج �ه��زة يف معاجلة كافة امل�سائل والأع�م��ال
يقدمه املراجع واحرتام كيانه وا�ستقالله.
الرقابية ب��دون توجيه ملزم �أو تدخل خارجي 4.4تطوير �أداء ال��وح��دات ي�ق��وي م��ن نظام
ومبا يحول دون تعر�ضها لل�ضغوط حتى تتمكن
الرقابة الداخلية وي�سهل من عمل مراجع
من �إبداء الر�أي الفني واملحايد واملو�ضوعي).
جهاز الرقابة وقد يحد من �شكوكه ال�سلبية
(وب�صفة االجهزة العليا للرقابة متار�س �أعلى وظيفة
ويجعله �أكرث ا�ستقاللية.
رقابية يف الدولة )ف��إن هذه الأجهزة لها �أهدافها
ولها و�سائلها يف حتقيق هذه الأهداف ،وملعرفة ت�أثري
اال�ستقاللية على �أجهزة الرقابة �سنقوم بتو�ضيح الهدف الثالث :المساهمة في تطوير
ورفع مستوى أداء مهنة المحاسبة
ال�ع�لاق��ة الآت �ي��ة (ع�لاق��ة �أه� ��داف االج �ه��زة العليا
والمراجعة في الجمهورية اليمنية:
للرقابة باال�ستقاللية) ولن�أخذ �إحدى هذه الأجهزة عالقته باالستقاللية:
ً
ونبني عالقة �أهدافها باال�ستقاللية مثال اجلهاز 1.1ال تكون اال�ستجابة من قبل املجتمع مبا
املركزي للرقابة واملحا�سبة يف اجلمهورية اليمنية.
ي�صدر ع��ن جهاز ال��رق��اب��ة اال اذا كانت
الهدف األول :تحقيق رقابة فعالة
ال�سلطة الت�شريعية والتنفيذية واجلمهور
على األم ــوال العامة ،والتأكد من
والوحدات اخلا�ضعة للرقابة على قناعة �أن
حسن إدارتــهــا مــن حيث االقتصاد
اجلهاز بعيد عن كل ال�شكوك وامل�آخذ ،و�أنه
والكفاءة والفعالية.
جدير باالحرتام والثقة ،وال يكون ذلك �إال
عــاقــتــه بــاالســتــقــالــيــة :ال مي �ك��ن حتقيق
�إذا التزم جهاز الرقابة باال�ستقاللية.
رقابة فعالة �إال �إذا �أخذنا بعني االعتبار قواعد
و�أ�س�س تكوين رقابة فعالة وهذه القواعد تتكون 2.2تطوير مهنة املراجعة يعني :ن�شر املفاهيم
وال �ق��واع��د ال��رق��اب�ي��ة وذل ��ك يعني جت�سيد
من املعايري واملقايي�س املعتمدة التي يتم على
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مفهوم اال�ستقاللية داخ��ل املجتمع ونظر ًا
ل�ل�ع�لاق��ة ال��وط �ي��دة ب�ي�ن �أه � ��داف اجل �ه��از
واال�ستقاللية كما هو مبني � ً
آنفا (ف�إن ن�سبة
كبرية من ن�صو�ص و�أحكام قانون اجلهاز
امل��رك��زي للرقابة واملحا�سبة باجلمهورية
اليمنية تتناول اال�ستقاللية ب�شكل مبا�شر
�أو غري مبا�شر) وكانت هذه العالقة بهذه
ال��ق ��وة ،ن �ظ��ر ًا مل��ا ي�ق��دم��ه ج �ه��از ال��رق��اب��ة
م��ن امل�ع�ل��وم��ات يف ت�ق��اري��ره ع��ن ال��وح��دات
اخلا�ضعة للرقابة ،وتقا�س هذه اال�ستقاللية
مب��دى ق ��درة ج�ه��از ال��رق��اب��ة يف ا�ستخدام
قوته للتحرر من ال�ضغوط من قبل ال�سلطة
التنفيذية والت�شريعية ،وللمحافظة على
�أج�ه��زة الرقابة من ال�ضغوط والعالقات
الغري م�شروعة فلقد �أ�شارت(الأنتو�ساي)
يف امل��ادة رقم(� )54ضمن (قواعد الرقابة
املالية) مبا يلي( :مهما يكن �شكل احلكومة
ف�إن احلاجة �إىل اال�ستقالل واملو�ضوعية �أمر
حيوي �إن درجة منا�سبة من اال�ستقالل عن
كل من ال�سلطة الت�شريعية والفرع التنفيذي
ً
�ضروريا من �أجل
من احلكومة يعترب �أم��ر ًا
القيام بالرقابة املالية ومن �أجل م�صداقية
نتائجها) حيث �أن م�صداقية النتائج ت�ؤدي
�إىل ات �خ��اذ ال��ق ��رارات ال�ت��ي ت�ساعد على
التغيري والإ� �ص�لاح امل��ايل والإداري لذلك
ك��ان��ت ا�ستقاللية �أج �ه��زة ال��رق��اب��ة مطلب
اجتماعي ،مم��ا �أدى �إىل زي ��ادة االهتمام
با�ستقاللية �أج�ه��زة الرقابة على م�ستوى
جميع الدول املتقدمة.
مما �سبق ن�ستنتج� :أن��ه ً
ونظرا لأهمية دور اجلهاز
يف �أداء مهامه وحتقيق �أه��داف��ه الرقابية بحياد
ومو�ضوعية ف ��إن اال�ستقاللية �أه��م عن�صر لأداء
اجل�ه��از ال��رق��اب��ي ،ويف غ�ي��اب اال�ستقاللية لها ال
ت�ستطيع تنفيذ املهام الرقابية وتكون درجة اال�ستفادة
من العمل الرقابي �ضعيفة ً
جدا ،وهذا ي�ؤدي �إىل فقد
الأع�ضاء الفنيني لهيبتهم و�سمعتهم وقد ي�ؤدي بهم
�إىل الإحباط والت�سرب من العمل الرقابي.

ون �ظ��ر ًا مل��ا لال�ستقاللية م��ن �أهمية للمراجع
ولأجهزة الرقابة فقد �أ�صدرت الهيئات املهنية
العديد من القواعد التي متثل �أدبيات و�سلوكيات
يجب االلتزام بها فعلى �سبيل املثال الآتي:
•�أ� �ش��ار �إع �ل�ان ليما �إىل الآت � ��ي(ال ميكن
لأجهزة الرقابة �أن ت��ؤدي مهامها �إال �إذا
ك��ان��ت م�ستقلة ع��ن اجل �ه��ات اخلا�ضعة
للرقابة وكانت تتمتع باحلماية من الت�أثري
والنفوذ اخلارجي).
•كما �أ��ش��ار امل�ب��د�أ الثالث من املعيار ال��دويل
رق� ��م( )10ل�ل�أن �ت��و� �س��اي(�إع�لان مك�سيكو)
�إىل الآتي(يجب �أن تتوفر لأج�ه��زة الرقابة
�صالحية وا�سعة كافية وحرية الت�صرف التامة
يف �أداء مهامها و�أ�شار � ً
أي�ضا �إىل �ضرورة حترر
�أجهزة الرقابة من �أي توجيه �أو تدخل من
ال�سلطة الت�شريعية �أو التنفيذية).
•كما �أ�شار املعيار ب�أنه يتعني على �أجهزة
الرقابة العليا �أن تلتزم بقواعد ال�سلوك أوال :بالنسبة للمستخدمين:
امل ��ذك ��ورة يف ال��وث��ائ��ق الر�سمية ملنظمة 1.1من املنتظر �أن تكون قواعد اال�ستقاللية
الأنتو�ساي واحتاد املحا�سبني الدويل.
معروفة للم�ستخدمني.
•كما �أ��ش��ار املعيار رق ��م( )11للأنتو�ساي �2.2أن يكون لدى امل�ستخدمني الوعي الرقابي
(�إعالن مك�سيكو).
الكايف ،الذي ب��دوره يعزز فهم املعلومات
املقدمة م��ن الأج �ه��زة امل��رك��زي��ة ويج�سد
ج -أهمية استقاللية أجهزة
مفهوم اال�ستقاللية.

الرقابة للمستخدمين وللمجتمع
بشكل عام-:
ثانيا :بالنسبة للمجتمع:
ً

كما هو معروف �أن مهنة املراجعة ت�ؤدي خدماتها
�إىل طرف ثالث هم امل�ستخدمون وقد �أ�شار دليل
الأداء الرقابي ال�شامل للجهاز ب�أنه يف الوحدات
االقت�صادية وال��وح��دات املعانة ،ي�أتي يف مقدمة
امل�ستخدمني للبيانات امل��ال�ي��ة وت�ق��ري��ر امل��راج��ع
هم ال ��وزراء وامل�شرفون وجمل�س ال�ن��واب وال��ر�أي
العام واجلهات املانحة واملمولة الداخلية ومقدمو
املعونات والقرو�ض الأجنبية والوحدات احلكومية
الأخ��رى ،التي تتلقى خدماتها من هذه الوحدات
واملجموعات والأفراد الذين يتلقون خدماتها � ً
أي�ضا
معدو الربامج وامل�شاريع ومعدو احل�سابات القومية.

1.1يجب على �أجهزة الرقابة تطوير وحت�سني مهنة
املحا�سبة بال�شكل ال��ذي يجعلها ق��ادرة على
توفري خدمات م�ستمرة ول�صالح اجلمهور.
2.2يجب على �أجهزة الرقابة تقدمي خدماتها
بجودة عالية ،حيث �أن اجل��ودة تزيد من
اطمئنان امل�ستخدمني ،وتزيد بالتايل من
ثقتهم يف املعلومات وتدعم اال�ستقاللية.
ف�أجهزة الرقابة م�س�ؤولة �أمام امل�ستخدمني الذين
لي�س لديهم املعلومات الكافية عن �أن�شطة الوحدات
اخلا�ضعة لرقابة اجلهاز ،ومبا �أن امل�ستخدمني ال
ميكنهم الإملام الكامل مبا تعده الوحدات من قوائم

المراجع:
•الأن�ت��و��س��اي جلنة ق��واع��د ال��رق��اب��ة املالية
باملنظمة الدولية للهيئات العليا للرقابة
املالية ،ترجمة �أ.د/طارق ال�سلطي (قواعد
الرقابة املالية) 1997م.
•وزارة ال�ش�ؤون القانونية ،اليمن (القرار
اجلمهوري بالقانون رقم()39ل�سنة 1992م
ب�ش�أن اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة )
مطابع � 14أكتوبر لل�صحافة والطباعة والن�شر.
• KPMGدليل املراجعة يف ال�شرق الأو�سط
مار�س 1989م.
•اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة عرب ع�شرين
ً
عاما �صنعاء النربا�س للطباعة والن�شر.
•حممد يو�سف �سالم (ا�ستقالل �أجهزة
الرقابة املالية)اجلمهورية اليمنية �صنعاء
 /مار�س2003م.
•اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة املر�شد
التف�صيلي لدليل الأداء الرقابي ال�شامل
(الف�صل الثاين).
•في�صل عبدال�سالم قمحان ا�ستقالل اجلهاز
بني التحوالت الكبرية والتحوالت اخلطرية.
•املعيار الدويل للأنتو�ساي(�إعالن ليما).
•املعيار ال��دويل رق��م(�)10إع�لان مك�سيكو
ب�ش�أن اال�ستقاللية .
•املعيار ال��دويل رقم()11املعايري الدولية
للأجهزة العليا للرقابة .
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االستقاللية وتأثيرها على المراجع وعلى األجهزة العليا للرقابة

وه�ؤالء امل�ستخدمون غالب ًا ما تكون م�صاحلهم
متعار�ضة �إىل حد كبري ،ومن هنا جاءت احلاجة
�إىل ر�أي فني حمايد عن الأحوال املالية للجهة
اخلا�ضعة للرقابة ،لذلك ف�إن جهاز الرقابة �إىل
تدعيم ذلك اال�ستقالل حتى يظل حمل ثقة تلك
الأطراف ذات امل�صالح املتعار�ضة ،لذلك يتعني
على مراجع اجلهاز �أن يبتعد عن تلك املواقف
التي تثري ال�شكوك يف درجة احلياد واال�ستقالل
الواجب توافرها ،حيث �أنه عندما يقوم مراجع
اجلهاز ب�إبداء ال��ر�أي حول مدى �صدق وعدالة
القوائم املالية ،ف�إنه يقدم املعلومات التي ت�ساعد
امل�ستخدمني على اتخاذ ال�ق��رارات املنا�سبة،
وتعترب اال�ستقاللية امل�ؤ�شر ال��ذي على �ضوءه
ت�صبح املعلومات التي يقدمها اجلهاز موثوق
بها ،ويتم االعتماد عليها.
وك��ان ال ب��د م��ن توفر ع��دة ع��وام��ل حتى ت ��ؤدي
اال�ستقاللية دورها يف ثقة امل�ستخدمني.

وتقارير مالية ،لذلك فهم يعتمدون على �أجهزة
الرقابة ،ويعربون عن ثقتهم يف املعلومات التي
تقدمها ه��ذه الأج�ه��زة ،فيجب على الأج�ه��زة �أن
ت�ؤدي عملها بدرجة ت�ساوي هذه الثقة.
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مقـــــاالت..

التحقيق اإلداري والتحقيق
الجنائي ..الفوارق والسمات
يعرف التحقيق بصفة عامة بأنه
عملية الفحص والبحث والتقصي
الستبانه وجه الحقيقة فيما يتعلق
بصحة حدوث وقائع محددة ونسبتها
إل ــى شــخــص أو أشــخــاص محددين
وكشف العالقة بين المتهم والتهمة
أو التهم المنسوبة إليه وهو إجراء
شكلي يتخذ بعد وقــوع المخالفة
الهدف منه الوصول إلى الحقيقة.
إعداد :حنان أحمد السالمي
اإلدارة العامة للشؤون القانونية

أوجه الشبه بين التحقيق
اإلداري والتحقيق الجنائي
هناك عدة �أمور يت�شابه فيها التحقيق الإداري
والتحقيق اجلنائي تتمثل يف التايل:
•يتفقان يف الغاية التي يهدف �إليها ك ًال
منهما وه��ي ك�شف احلقيقية عن عالقة
املتهم بالتهمة املن�سوبة �إليه وك ًال منهما
ي�ستخدم �أ�سا�س ًا يف تطبيق �شريعة العقاب.
•تتميز الإج��راءات يف كليهما ب�أنها و�سيلة
جلمع �أدلة الإثبات فاملعاينة و�سماع �شهادة
ال���ش�ه��ود والتفتي�ش وا� �س �ت �ج��واب املتهم
وانتداب اخلرباء كلها م�صادر للتنقيب عن
الأدلة التي تفيد يف �إثبات وقوع اجلرمية �أو
املخالفة ون�سبتها �إىل متهم معني.
•تدوين كال التحقيقني والأخذ مببد�أ الكتابة
ل�ك��ون ال�ت��دوي��ن ميثل ال�سند ال ��دال على
ح�صول التحقيق وع��دم توفره ي ��ؤدي �إىل
افرتا�ض عدم مبا�شرة الإجراء.

16
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•ال يختلف حم�ضر التحقيق الإداري عن
حم�ضر التحقيق اجلنائي من حيث افتتاح
حم�ضر التحقيق وكيفية حتريره والبيانات
ال �ت��ي ي �ج��ب �أن ي���ش�م�ل�ه��ا م �ث��ل ال �ت��اري��خ
والديباجة وم�ضمون املح�ضر .
•�سلطات املحقق الإداري واجلنائي مقومات وضمانات التحقيق:
واح � � ��ده يف ا� �س �ت��دع��اء من املبادئ والأ�س�س املقررة يف نطاق �شرعية
ال � �� � �ش � �ه� ��ود الإجراءات الت�أديبية �أنه يجب �أن يكون للتحقيق
الإداري كل مقومات التحقيق القانوين ال�صحيح
وكافة �ضماناته وه��ي �أم��ور تقت�ضيها العدالة
كمبد�أ ع��ام يف ك��ل حماكمة جنائية �أو
ت�أديبية دون حاجة �إىل ن�ص خا�ص
بها وتتمثل �ضمانات التحقيق
فيها بالآتي:
•ت� � � � � ��دوي� � � � � ��ن
�إجراءات التحقيق
ك � �� � �ض � �م� ��ان� ��ة
� ��ش ��ك ��ل ��ي���ة
وذل� � � � ��ك

التحقيق اإلداري والتحقيق الجنائي ..الفوارق والسمات

و��س��ؤال�ه��م والإط �ل�اع على م��ا ي ��راه الزم � ًا
من الأوراق وتفتي�ش الأماكن والأ�شخا�ص
(مق�صور على �أع�ضاء النيابة الإدارية دون
غريهم) واال�ستعانة باخلرباء.

لتمكني املوظف من ت�سجيل كل ما يتعلق
مبوقفه من املخالفة املن�سوبة �إليه.
•ا��س�ت�ي�ف��اء حم���ض��ر ال�ت�ح�ق�ي��ق ل�ل�ب�ي��ان��ات
الأ��س��ا��س�ي��ة وم ��ن �أب ��رزه ��ا ا� �س��م املحقق
املخت�ص وبيان وظيفته وتاريخ فتح املح�ضر
و�ساعته ومكان التحقيق وا�سم املوظف
ووظيفته والتهمة املن�سوبة �إليه...الخ.
•�إج ��راء التحقيق من قبل اجلهة املخولة
ق��ان��ون� ًا بذلك و�إال ك��ان التحقيق م�شوب ًا
بالبطالن.
•ا��س�ت��دع��اء امل��وظ��ف للتحقيق معه وذل��ك
لتحقيق دفاعه ب�سماع �أقواله ف��إذا �صدر
اجل���زاء دون اال��س�ت��دع��اء وق ��ع التحقيق
باط ًال.
•الإط�ل�اع على التحقيقات اجل��اري��ة وعلى
جميع الأوراق وله (املحال للتحقيق)عند
االنتهاء �أن ي�أخذ �صورة منها.
•الدفاع عن نف�سه كتابة �أو �شفاهة وله احلق
�أن يوكل من �سيتوىل الدفاع عنه.
•التظلم من العقوبة والطلب امل�سبب لإعادة
التحقيق.
•اللجوء �إىل الق�ضاء يف حالة �صدور قرار
بتوقيع الف�صل عليه خالل ثالثني يوم ًا من
تاريخ �إبالغه ب�صورة القرار.
•احل�صول على الوثائق التي ت�ساعده يف
ال ��دف ��اع ع��ن نف�سه حت��ت �إ���ش ��راف جهة
التحقيق.
•طلب �ضم التقارير ال�سنوية عن كفاءته
و�سلوكه �إىل ملف الأوراق املحالة �إىل جهة
التحقيق.

أوجه االختالف بين التحقيق
اإلداري والتحقيق الجنائي:
يختلف التحقيق الإداري عن التحقيق اجلنائي
يف عدة نواحي وتتمثل يف الآتي:
الغرض من التحقيق:

الغر�ض من التحقيق الإداري هو حتديد ماهية
الأفعال التي �صدرت من املوظف العام واملبلغ
عنها و�أدل ��ة ثبوتها وبيان ما �إذا كانت ت�شكل
خمالفة ت�أديبية لواجبات الوظيفة �أو خروج
عن مقت�ضياتها من عدمه و�صو ًال �إىل احلقيقة
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لتوقيع اجل ��زاء املنا�سب على مرتكبيها على
�أ�سا�س من اليقني واجلزم ال من ال�شك والظن،
�أم��ا الغر�ض من التحقيق اجلنائي هو التثبت
م��ن الأدل ��ة القائمة على ن�سبة اجل��رمي��ة �إىل
فاعل معني وقد و�ضع نظام التحقيق اجلنائي
حتى ال يطرح على �سلطات احلكم غري املتهم
لتوقيع العقاب املقرر قانون ًا على �أ�سا�س متني
من الوقائع والقانون فاجلرمية اجلنائية ال تعد
كذلك �إال �إذا قرر لها الت�شريع عقوبة.
السلطة المختصة التحقيق:

•يخت�ص ب�إجراء التحقيق الإداري جهتان
�أ�صيلتان هما اجلهة الإداري� ��ة والنيابة
الإداري��ة وحق اجلهة الإداري��ة يف التحقيق
هو حق �أ�صيل و�إعما ًال لهذا احلق ت�ستطيع
اجلهة الإداري��ة التحقيق مع العاملني بها
ب�إحدى �أ�سلوبني:
•�أن يقوم بالتحقيق الرئي�س الإداري للعامل
عن طريق تكليف �أحد الر�ؤ�ساء املبا�شرين
للعامل بالتحقيق معه.
•�أن ي�ق��وم بالتحقيق �إدارة متخ�ص�صة
م�ل�ح�ق��ة ب��اجل �ه��ة ال��رئ��ا� �س �ي��ة ه ��ي �إدارة
ال���ش��ؤون القانونية �أو �إدارة التحقيقات
ويكون الت�صرف بالتحقيق مرتوك ًا للرئي�س
الإداري وف�ق� ًا لالخت�صا�ص بالت�صرف
يف التحقيق وتخت�ص النيابة الإداري� ��ة
بالتحقيق مع العاملني املدنيني بالدولة
بكافة مرافقها.
�أما التحقيق اجلنائي فتخت�ص به النيابة العامة
واخت�صا�صها بذلك اخت�صا�ص �أ�صيل وع��ام
والقاعدة العامة �أن اجلهة التي خولها القانون
�سلطة التحقيق ه��ي ال�ت��ي تبا�شر �إج� ��راءات
التحقيق بنف�سها ومع ذلك فقد تقت�ضي �سرعة
�إجن ��از التحقيق ن��دب �أح ��د م ��أم��وري ال�ضبط
الق�ضائي للقيام بعمل معني �أو �أكرث من �أعمال
التحقيق.
اإلجــــــراءات االحــتــيــاطــيــة المتصلة
بالتحقيق:

تقت�ضي م�صلحة التحقيق الت�أديبي يف بع�ض
الأحيان اتخاذ �إج��راء احتياطي �أو حتفظي مع
املوظف املتهم والو�سيلة التي حددها القانون
ل��ذل��ك ه��و ال��وق��ف االحتياطي ع��ن العمل �أم��ا
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التحقيق اجل�ن��ائ��ي ف ��الإج ��راءات االحتياطية
متنوعة فقد يقت�ضي التحقيق ح�ضور املتهم
ال�ستجوابه �أو ملواجهته وق��د ي�ستلزم تقييد
حريته العتبارات معينة تت�صل ب�سالمة التحقيق
لذلك خول القانون �سلطة التحقيق اتخاذ تلك
الإج��راءات االحتياطية التي متكنها من حتقيق
هذا الغر�ض وهي:
ثانيا :اإلحالة إلى قضاء الحكم:
ً
()1الأم � ��ر ب��احل���ض��ور)2( .الأم � ��ر بالقب�ض يخت�ص ب�إحالة الدعوى اجلنائية �إىل الق�ضاء
والإح�ضار)3( .احلب�س االحتياطي.
النيابة العامة �إذا كانت هي التي تبا�شر التحقيق
بنف�سها ،وقا�ضي التحقيق يف احل ��االت التي
يندب فيها لتحقيق الدعوى.
التصرف في التحقيق:
يتم الت�صرف يف التحقيق الإداري ح�سب اجلهة
التي تقوم به ف�إذا تولت التحقيق اجلهة الإدارية
طبيعة قرار التصرف في
ف�ع�ن��دئ��ذ ي �ك��ون ل�ه��ا م�ط�ل��ق احل��ري��ة يف حفظ
التحقيق:
التحقيق �أو توقيع جزاء على العامل �أو �أن يطلب ال�ق��رار ال�صادر ب�ش�أن الت�صرف يف التحقيق
من النيابة الإداري��ة �أن تقوم بالتحقيق متهيد ًا الإداري ��س��وا ًء باحلفظ �أو بتوقيع اجل ��زاء �أو
لإحالة املوظف �إىل املحكمة الت�أديبية و�إذا تولت بالإحالة على املحاكمة الت�أديبية هو من حيث
التحقيق النيابة الإداري ��ة ور�أت احلفظ �أو �أن طبيعته القانونية ق��رار �إداري وفق ًا للتعريف
املخالفة ت�ستوجب توقيع ج��زاء من اجل��زاءات الق�ضائي امل�ستقر ه��و (�إف���ص��اح الإدارة عن
التي متلكها ال�سلطة الرئا�سية �أحالت الأوراق �إرادت �ه��ا امللزمة مب��ا لها م��ن �سلطة مبقت�ضى
�إىل اجلهة الإدارية للت�صرف فيها ومتلك النيابة القوانني واللوائح بق�صد �إح ��داث �أث��ر قانوين
الإداري� ��ة الت�صرف يف التحقيق ب�إحالته �إىل معني ابتغاء م�صلحة عامة) �أما القرار ال�صادر
املحكمة الت�أديبية املخت�صة وعندما تقرر ذلك يف �ش�أن الت�صرف يف التحقيق اجلنائي �سوا ًء
فلي�س عليها �أي قيد من ناحية اجلهة الإدارية ،ك��ان الت�صرف ب ��أن ال وج��ه لإق��ام��ة ال��دع��وى �أو
�أما الت�صرف يف التحقيق اجلنائي فيكون بعد الإحالة �إىل ق�ضاء احلكم فهو من حيث طبيعته
البحث والتحقيق ملعرفة حقيقة الأمر يف الدعوى القانونية قرار ق�ضائي.
اجلنائية وعلى �أ�سا�س ذلك يكون �أم��ام �سلطة ويعرف القرار الق�ضائي (ب�أنه القرار الذي
التحقيق الت�صرف على �أحد وجهني:
ت�صدره احلكومة مبقت�ضى وظيفتها الق�ضائية)
�1).1أن ت�صدر �أمر ًا ب�أن ال وجه لإقامة الدعوى ويح�سم على �أ�سا�س قاعدة قانونية خ�صومة
اجلنائية.
ق�ضائية تقوم بني خ�صمني وتتعلق مبركز قانوين
ً
�2).2أن ت�صدر �أم ��را برفع ال��دع��وى اجلنائية خا�ص �أو عام وطبيعة احلكم الق�ضائي �أن يحوز
�إىل ق�ضاء احلكم للف�صل فيها(املحكمة قوة ال�شيء املحكوم فيه متى ما �أ�صبح نهائي ًا،
املخت�صة �أو الق�ضاء).
والعلة يف �أن قرار الت�صرف يف التحقيق اجلنائي
قرار ق�ضائي هي �أن قانون الإجراءات اجلزائية
أوال :األمر بأن ال وجه إلقامة الدعوى :قد عهد �إىل النيابة العامة ب�صفتها الأمينة على
ً
�إذا كانت النيابة العامة هي التي تبا�شر التحقيق الدعوى العمومية بالوالية املر�سومة لها يف هذا
بنف�سها �سوا ًء يف واقعة جنائية �أو خمالفة ف�إن القانون ،كما عهد �إليها بو�صفها جهاز ق�ضائي
ر�أت بعد التحقيق �أن��ه ال وج��ه لإقامة الدعوى بوالية الإ�شراف على تنفيذ الأحكام ال�صادرة
ل�سبب قانوين �أو مو�ضوعي ت�صدر �أمر ًا بذلك ،يف الدعاوى اجلنائية ومن ثم ف��إن ما ت�صدره
�أما �إذا كان الأمر �صادر يف جناية فال يجوز �إال النيابة العامة يف �ش�أن ذلك كله يعد من قبيل
من املحامي العام �أو من يقوم مقامه� ،أما �إذا القرارات الق�ضائية.
ك��ان قا�ضي التحقيق ه��و ال��ذي يتوىل حتقيق
الدعوى فال يكون له �أن ي�صدر بعد التحقيق
�أمر ًا ب�أن ال وجه لإقامة الدعوى �إال يف حالتني:
(�)1إذا كانت الواقعة ال يعاقب عليها القانون.
(�)2إذا كانت الأدلة على املتهم غري كافية.
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عالقة التحقيق اإلداري بالتحقيق الإحالة �إىل التحقيق من ال�سلطة املخت�صة بذلك
ً
الجنائي:
وهذا احلكم م�ستقر عليه فقها وق�ضاء يف جميع ق���ص��د امل �� �ش��رع م��ن ت��رت�ي��ب ��س�ق��وط ال��دع��وى
الت�شريعات.
الأ�صل اختالف النظام القانوين للت�أديب عن
الت�أديبية بعد م��دة معينة حتى ال يظل �سيف
ال�ن�ظ��ام امل�ق��رر ب��ال�ق��وان�ين اجلنائية للأفعال السلطة المختصة باإلحالة إلى التحقيق االتهام م�سلط ًا على متهم الأ�صل فيه ال�براءة
امل�ؤثمة ويرجع ذلك الختالف املخالفات الإدارية في دولة الكويت:
وميثل �ضمانة �أ�سا�سية للموظف وحلث اجلهة
يف طبيعتها و�أركانها عن اجلرمية اجلنائية وقد حدد امل�شرع الكويتي �سلطة الإحالة �إىل
التحقيق الإدارية على �إقامة الدعوى الت�أديبية خالل �أجل
ً
ً
�أوج��د ه��ذا االخ�ت�لاف ا�ستقاللية ل�ل�إج��راءات طبقا مل�ستويات الوظيفة ودرجة �شاغليها فطبقا معني قد يرتتب على فواته �ضياع معامل املخالفة
الت�أديبية عن الإج��راءات اجلنائية ولذا ا�ستقر للمادة()56من قانون اخلدمة الكويتي تكون واختفاء �أدلتها حيث ن�صت امل ��ادة ()70م��ن
الق�ضاء الفرن�سي على �أن التحقيق اجلنائي ال �إح��ال��ة امل��وظ�ف�ين �شاغلي ال��وظ��ائ��ف القيادية قانون �إن�شاء ديوان املحا�سبة الكويتي رقم()30
يحل حمل التحقيق الإداري ف�إذا ارتكب املوظف والعامة �إىل التحقيق بقرار من الوزير وبقرار ل�سنة 1964م على (ت�سقط الدعوى الت�أديبية
جرمية جنائية خ��ارج مهام وظيفته تعني على من وكيل ال ��وزارة بالن�سبة ل�شاغلي الوظائف ع��ن املخالفات املالية مب�ضي خم�س �سنوات
جهة التحقيق اجلنائي �إخطار اجلهة الإداري��ة الفنية امل�ساعدة واملعاونة ورت��ب على خمالفة ميالدية من تاريخ وقوع املخالفات وتنقطع هذه
التي يتعني عليها �أن تبا�شر التحقيق الإداري مع قواعد االخت�صا�ص يف الإح��ال��ة �إىل التحقيق املدة ب�إجراءات التحقيق �أو االتهام �أو املحاكمة
املوظف فيها �إذا كان الفعل املن�سوب �إليه جنائي ًا ب�ط�لان اجل ��زاء مل��ا ي�ترت��ب عليه م��ن انتقا�ص وت�سري هذه املدة ابتدا ًء من تاريخ �آخر �إجراء
�ضمانات املوظف.
ميثل جرمية ت�أديبية.
و�إذا تعدد املخالفون ف�إن انقطاع املدة بالن�سبة
�أم ��ا �إذا ارت �ك��ب ال�ف�ع��ل �أث �ن��اء ق�ي��ام امل��وظ��ف السلطة المختصة باإلحالة إلى التحقيق �إىل �أحدهم يرتتب عليه انقطاعها بالن�سبة �إىل
مبهام وظيفته تعني مبا�شرة التحقيق الإداري في الجمهورية اليمنية-:
الباقني ولو مل تكن قد اتخذت �ضدهم �إجراءات
واجلنائي يف �آن واح��د دون �أن يكون للتحقيق حدد امل�شرع اليمني �سلطة الإحالة �إىل التحقيق قاطعة للمدة وك��ذل��ك ت�ضمن ه��ذا احلكم يف
ً
اجلنائي �أثر واقف على الإج��راءات الت�أديبية ،طبقا مل�ستويات الوظيفة فق�ضت املادة()38من املادة ()69من قانون اخلدمة املدنية الكويتي.
فالأفعال املكونة للمخالفات الت�أديبية لي�ست الئحة اجل��زاءات واملخالفات املالية والإداري��ة �أم ��ا امل���ش��رع اليمني فقد ب�ين ح ��االت �سقوط
ً ً
حمددة ح�صرا ونوعا و�إمن��ا مردها بوجه عام ال�صادرة بقرار جمل�س الوزراء رقم()27ل�سنة احلق يف امل�ساءلة الت�أديبية يف املادة ()53من
�إىل الإخالل بواجبات الوظيفة �أو اخلروج على 1998م تكون الإحالة ب�أمر من الوكيل املخت�ص �أو الئحة اجل��زاءات واملخالفات املالية والإداري��ة
مقت�ضياتها.
الوكيل امل�ساعد بنا ًء على اقرتاح املدير العام �إذا رقم()27ل�سنة 1998م وكذا امل��ادة ()319من
كان املوظف من غري موظفي جمموعة وظائف الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية وكما
إجراءات التحقيق اإلداري:
الإدارة العليا وب�أمر من الوزير �أو نائب الوزير يلي:
تبد�أ الإج��راءات الت�أديبية قبل املوظف ب�إحالته �إذا ك��ان املوظف املقرتح �إحالته للتحقيق من مادة()53تسقط المساءلة التأديبية
جمموعة وظائف الإدارة العليا.
عند توفر إحدى الحاالت التالية:
�إىل التحقيق:
السلطة المختصة باإلحالة إلى التحقيق  :كما ا�ستثنت املادة ()2من الالئحة فئات وظيفية
•وفاة املوظف وال يرتتب على ذلك �سقوط
تبد�أ الإجراءات الت�أديبية ب�صدور قرار الإحالة من نطاق �سريان �أحكامها وتلك الفئات هي:
احلق يف امل�ساءلة الت�أديبية وا�ستمرارها
�إىل التحقيق وذلك من قبل ال�سلطة املخت�صة 1).1الع�سكريني يف القوات امل�سلحة والأمن غري
جتاه املوظفني امل�ساهمني معه يف ارتكاب
العاملني فيها ب�شروط اخلدمة املدنية.
املخالفة.
قانون ًا بذلك وهي التي �أعطاها القانون احلق
يف مم��ار��س��ة ه��ذا الإج� ��راء وحت��دي��د ال�سلطة ��2).2ش��اغ�ل��ي وظ��ائ��ف ال���س�ل��ك ال��دب�ل��وم��ا��س��ي
•م�ضي ث�ل�اث ��س�ن��وات ع�ل��ى ت��اري��خ وق��وع
والقن�صلي.
املخالفة دون اكت�شافها وتقطع هذه املدة
املخت�صة بذلك هو �أم��ر جوهري �إذ �أن �صدور
القرار ب�إحالة املوظف من �سلطة غري خمت�صة �3).3شاغلي الوظائف الق�ضائية.
ب� ��أي �إج� ��راء م��ن �إج � ��راءات التحقيق �أو
يرتتب عليه بطالن التحقيق والآث ��ار املرتتبة �4).4شاغلي الوظائف ذات الكادرات اخلا�صة
املحاكمة و�إذا تعدد املتهمون ف�إن انقطاع
والتي تنظم �أو�ضاعهم و�شروط خدمتهم
امل ��دة بالن�سبة لأح��ده��م ال ي�ترت��ب عليه
عليه و�أه�م�ه��ا اجل ��زاء املطعون فيه وتطبيق ًا
قوانني ولوائح خا�صة.
انقطاعها بالن�سبة للآخرين.
لذلك ق�ضت املحكمة الكلية (الدائرة الإدارية)
يف دول��ة الكويت ب�أنه يف حالة �إح��ال��ة املوظف وتعترب �أح �ك��ام ه��ذه الالئحة الأ��س��ا���س العام
•انق�ضاء �ستة �أ�شهر على اكت�شاف املخالفة
للتحقيق من غري اجلهة املخت�صة ف��إن م��ؤدي فيها مامل يرد ب�ش�أنه ن�ص يف القوانني واللوائح
و�إه� �م ��ال ال ��وح ��دة الإداري � � ��ة يف ات �خ��اذ
ذلك بطالن القرار الت�أديبي لتعلق ذلك ب�ضمانة اخلا�صة بالكادرات امل�شار �إليها �سابق ًا.
الإجراءات التي من �ش�أنها مواجهة املوظف
باملخالفة املن�سوبة �إليه للتحقيق فيها.
من ال�ضمانات املقررة للموظف وهو �صدور قرار
سقوط الحق في اإلحالة إلى التحقيق:
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•عندما يكون من�ش�أ املخالفة تنفيذ ًا لأمر
مكتوب خمالف ًا لأحكام القوانني واللوائح
والنظم النافذة و�صادر عن ر�ؤ�ساء املوظف
املن�سوب �إليه املخالفة �شريطة �أن يكون
املوظف قد نبه كتابة عن املخالفة و�صدر
�إليه الأمر املكتوب جمدد ًا رغم ذلك .
مدى جواز الطعن على قرار اإلحالة
إلى التحقيق:

خ�ص امل�شرع الكويتي يف نظام اخلدمة املدنية
احل��ايل �شاغلي الوظائف القيادية ب�ضمانات
هامة وه��ي �إن��اط��ة التحقيق معهم �إىل جمل�س
اخلدمة املدنية وذل��ك وفق ًا حلكم امل��ادة()13
من نظام اخلدمة املدنية فوفق ًا للمادة ()63
منه يبلغ امل��وظ��ف ال�ق�ي��ادي ب�صورة م��ن ق��رار
الإح��ال��ة قبل امل��وع��د امل�ح��دد الن�ع�ق��اد املجل�س
بخم�سة ع�شر يوم ًا على الأقل ويكون له الإطالع
على التحقيقات وجميع الأوراق واحل�صول على
�صوره منها (وحقيقة �أن املوظف �أي ًا كان بحاجة
لل�ضمانات الت�أديبية بغ�ض النظر عن موقعه
الوظيفي).

�إن الأمر بالإحالة �إىل التحقيق لي�س قرار ًا �إداري ًا
كما ال يُعد �أن يكون �إجرا ًء متهيدي ًا �سابق ًا على
املحاكمة ومن ثم فال يجوز الطعن فيه ا�ستقال ًال
قبل �صدور القرار النهائي من ال�سلطة الت�أديبية ()2بالنسبة لباقي الموظفين:
تخت�ص اجلهة الإدارية التي وقعت فيها املخالفة
املخت�صة.
ب�إجراءات التحقيق مع املوظف التابع لها طاملا
�أنه لي�س من �شاغلي الوظائف القيادية ومل يحدد
مباشرة التحقيق:
تختلف الت�شريعات فيما بينها يف حتديد اجلهة امل�شرع جهة معينة داخل اجلهة الإدارية تخت�ص
املخت�صة مببا�شرة التحقيق فبع�ض الت�شريعات ب�إجراء التحقيق بينما تن�ص بع�ض اللوائح على
ت�أخذ ب��ازدواج �سلطة التحقيق عندما متار�سه حتديد اجلهة املخت�صة بالتحقيق داخل اجلهة
بالإ�ضافة �إىل اجلهة الإداري��ة هيئة ق�ضائية �أو الإدارية �أما بالن�سبة للموظف املعار �أو املنتدب
�إداري ��ة �أخ��رى م�ستقلة وم��ن ال��دول التي ت�أخذ ف�إنه طبق ًا للمادة()65من نظام اخلدمة املدنية
ب ��ازدواج التحقيق جمهورية م�صر �إذ تخت�ص تكون �إحالة املوظف �إىل التحقيق و�إجرائه من
اجلهة الإدارية بالإ�ضافة �إىل النيابة الإدارية يف اخت�صا�ص اجلهة احلكومية التي وقعت فيها
�إجراء التحقيق مع املوظف �أما الت�شريع الكويتي املخالفة ولو كان تابع ًا جلهة �أخرى.
في�أخذ مببد�أ وحدة جهة التحقيق حيث متار�سه و�أي�ض ًا خ�ص امل�شرع اليمني �شاغلي الوظائف
اجلهة الإداري��ة فقط ،وكذلك الت�شريع اليمني الإدارية العليا ب�ضمانات هامة كالآتي:
1).1بالن�سبة ل�شاغلي ال��وظ��ائ��ف العليا فقد
ي�أخذ بوحدة جهة التحقيق �أي�ض ًا.
خ�صهم ب�ضمانة �إج ��راء التحقيق معهم
مبا�شرة التحقيق بوا�سطة اجلهة الإدارية:
م��ن قبل املجل�س الت�أديبي الأع�ل��ى وفق ًا
مبقت�ضى ال�سلطة الرئا�سية التي خولها امل�شرع
حلكم املادة ( )221من الالئحة التنفيذية
ف�إن اجلهة الإداري��ة تقوم ب�إجراء التحقيق مع
ل�ق��ان��ون اخل��دم��ة امل��دن�ي��ة ح�ي��ث يخت�ص
املوظف العام باعتبارها �أقدر على فهم ظروف
املجل�س الت�أديبي الأعلى بنظر الدعاوى
املخالفة الت�أديبية والتي تقوم على االعتبارات
الت�أديبية املحالة �إليه على �أي من جمموعة
القانونية والإداري��ة ون�شري يف هذا اجلانب �إىل
وظ��ائ��ف الإدارة العليا وك ��ذا النظر يف
�أن امل�شرع و�إن كان يعطي االخت�صا�ص للجهة
ق�ضايا التظلم املرفوعة �إليه من موظفي
الإدارية يف التحقيق مع املوظفني �إال �أنه قد مييز
املجموعات الوظيفية م��ن (الثانية �إىل
بني طوائف املوظفني ويف هذا ال�صدد فقد ميز
اخلام�سة) الذين �صدرت �ضدهم قرارات
امل�شرع الكويتي بني ك ًال من �شاغلي الوظائف
بتوقيع �أي من العقوبات ال��واردة يف البند
القيادية و�شاغلي الوظائف الأخ��رى بالن�سبة
( )10 8-من امل��ادة ()191م��ن الالئحة،
للجهة املخت�صة ب�إجراء التحقيق وهو ما �سوف
وتكون الإحالة �إىل املجل�س بنا ًء على طلب
نو�ضحه على النحو التايل:
ً
من الوزير املخت�ص وعمال بحكم امل��ادة
()1بالنسبة لشاغلي الوظائف القيادية:
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( )57من الئحة اجل ��زاءات واملخالفات
املالية والإدارية.
تخت�ص اجلهة الإدارية التي وقعت فيها املخالفة
ب�إجراء التحقيق مع املوظف التابع لها وين�ش�أ
جمل�س ت�أديبي يف كل وح��ده �إداري ��ة للنظر يف
الدعاوى الت�أديبية املحالة عليه لأي من موظفي
امل�ج�م��وع��ات ال��وظ�ي�ف�ي��ة م��ن ال ��درج ��ة الثالثة
�إىل اخلام�سة مع م��راع��اة اخت�صا�ص الإدارة
القانونية ب�إجراء التحقيق �إبتدا ًء طبق ًا حلكم
امل ��ادة()222م ��ن ال�لائ�ح��ة التنفيذية لقانون
اخلدمة املدنية.
م ــدى جـــواز إجـ ــراء التحقيق خــارج
اإلدارة العامة للشؤون القانونية:

الو�ضع ال�سائد هو اخت�صا�ص ال�ش�ؤون القانونية
ب � ��الإدارات املختلفة بالتحقيق م��ع املوظفني
على اعتبار �أنها تتكون من العنا�صر القانونية
املتخ�ص�صة وي �ث��ور ت���س��ا�ؤل ح��ول م��دى ج��واز
�إج��راء التحقيق خارج ال�ش�ؤون القانونية ويرى
البع�ض �أن ال�سلطة الإدارية لي�ست ملزمة ب�إحالة
التحقيق يف كل مرة �إىل ال�ش�ؤون القانونية نظر ًا
لعدم وج��ود ن�ص يقرر ذلك وبالتايل ف��الإدارة
القانونية ال ت�ستمد �سلطتها يف التحقيق من
القانون مبا�شرة و�إمنا ت�ستمد هذا االخت�صا�ص
من القرار ال�صادر بالإحالة �إليها من ال�سلطة
املخت�صة.
والبع�ض الآخر يرى عدم جواز �إجراء التحقيق
خ ��ارج �إدارة ال �� �ش ��ؤون ال�ق��ان��ون�ي��ة باعتبارها
م ��ؤه �ل��ة �أك�ث�ر م��ن غ�يره��ا مل�م��ار��س��ة التحقيق
وتلبية ال�ضمانات الأ�سا�سية للموظف العام،
بالإ�ضافة �إىل �أن معظم الت�شريعات تخ�ص
الإدارة القانونية دون غريها باخت�صا�ص �إجراء
التحقيق ونحن نتفق مع هذا الر�أي.
و�أخذ امل�شرع اليمني بالر�أي الثاين حيث جعل
االخت�صا�ص ب��إج��راء التحقيق ينعقد ل�ل�إدارة
القانونية طبق ًا حلكم املادة ( )197من الالئحة
التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية وامل��ادة()29
من الئحة اجلزاءات واملخالفات املالية والإدارية
حيث خ�صت الإدارة القانونية بالوحدة الإدارية
ب���إج ��راء التحقيق م��ع امل��وظ��ف امل �ح��ال ب��أم��ر
الإح��ال��ة ،و�إج ��از للوزير �أن يعني هيئة حتقيق

�شريطة �أن تكون الإدارة القانونية ممث ًال فيها.
بعد ا�ستكمال �إج��راءات التحقيق ي�صدر قرار
بالر�أي (الت�صرف فيه) وال يخرج ذلك الر�أي
عن �أمرين هما:
1).1احلفظ وال��ذي قد يكون حفظ م�ؤقت ًا �أو
قطعي ًا.
2).2اقرتاح توقيع جزاء ت�أديبي مبعرفة اجلهة
الإدارية املخت�صة.

()1التصرف بالحفظ:
قد يرى املحقق بعد االنتهاء من التحقيق اقرتاح (ب) -أسباب الحفظ القطعي:

احلفظ وهو �أمر �إداري حم�ض ي�صدر ا�ستناد ًا
ل�سبب قانوين �أو مو�ضوعي �أو لعدم املالءمة �أو عدم �صحة الواقعة ك�سبب مو�ضوعي يبنى عليه
الأهمية كما قد ي�صدر لأ�سباب قانونية �أخرى الأمر باحلفظ القطعي �إذا ر�أى املحقق �أن الأدلة
التي �أ�سفر عنها التحقيق ت�شري �إىل عدم �صحة
م�ؤقت ًا �أو قطعي ًا.
وقوع املخالفة الت�أديبية املدعى بارتكابها �أو مل
(أ) ـ أسباب الحفظ المؤقت:
�أم��ر احلفظ هو �إج��راء �إداري ت�صدره النيابة تقع �أ�ص ًال �أو املخالفة وقعت فع ًال �إال �أن��ه ثبت
بو�صفها ال�سلطة القائمة بالتحقيق...كما �أ�شرنا ل�سلطة التحقيق عدم وجود �أدل��ة قوية على �أن
املوظف املتهم هو الذي ارتكب املخالفة.
�سابق ًا ،واحلفظ امل�ؤقت نوعان:
•الحفظ لعدم صحة الواقعة:

•الحفظ لعدم معرفة الفاعل:

ال ترفع الدعوى الت�أديبية وال يوقع جزاء ت�أديبي
�إال على من يثبت يف حقه ارتكاب خمالفة مالية �أو
ً
تطبيقا لقاعدة �شخ�صية العقوبة والدعوى
�إدارية
الت�أديبية ال تقام �ضد جمهول و�إن كان التحقيق
يجوز �أن يوجه �ضد جمهول يف امل�سائل اجلنائية
حتى يتم التو�صل �إىل حتديد �شخ�صية اجلاين.
•عدم كفاية األدلة:

•الحفظ لعدم المخالفة:

مبعنى �أن الوقائع ال ت�شكل خمالفة �إداري ��ة �أو
مالية �أو جنائية و�أ�س�س احلفظ لعدم املخالفة
على �أ�سباب قانونية �أي ال ت�شكل الوقائع خمالفة
ل��واج �ب��ات ال��وظ�ي�ف��ة ال�ع��ام��ة �أو خ��روج � ًا على
مقت�ضياتها.
•الحفظ لعدم األهمية:

لل�سلطة الآم��رة بالتحقيق بعد �أجرائه �أن تقرر
حفظ التحقيق لعدم الأهمية وفق ًا العتبارات
ال �صلة لها بالقوانني واللوائح والتعليمات �أو
الأدلة القائمة فلها �أن ت�أمر بحفظ التحقيق مع
�أن الواقعة تخ�ضع للعقاب قانون ًا والئحي ًا �إذا
ا�ست�صويت �صرف النظر عن الدعوى الت�أديبية
لتوافر اعتبارات نرى �إنها قد قللت من خطورتها
�أو �أعدمتها �أو �أن يكون ال�ضرر املرتتب على
املخالفة تافه ًا.

�إذا ر�أى املحقق �أن الأدل ��ة التي �أ�سفر عنها
التحقيق غ�ير كافية لرتجيح الأدل ��ة يف ن�سبة
املخالفة �إىل موظف معني �أ� �ص��درت ال�سلطة
املخت�صة �أمر ًا باحلفظ لعدم كفاية �أدلة الإثبات
ل�صحة الواقعة �أو �إ�سنادها �إىل موظف معني...
ويجوز �إلغاء الأمر باحلفظ امل�ؤقت لعدم كفاية
الأدلة �إذا ظهرت دالئل جديدة قبل انتهاء املدة
امل�ق��ررة ل�سقوط ال��دع��وى الت�أديبية وال��دالئ��ل
اجلديدة قد تكون دلي ًال للإثبات وقد تكون دلي ًال (ج) -أسباب الحفظ األخرى:
•احلفظ ل�سابقة الف�صل يف املو�ضوع :من
للنفي ويعترب الدليل جديد يف فر�ضني:
امل�ب��ادئ امل�ستقرة �أن��ه ال يجوز حما�سبة
•الأول�:أن يكون ق��د وج��د �أو اكت�شف بعد
�شخ�ص عن فعل واح��د مرتني ف ��إذا وقع
�صدور القرار باحلفظ امل�ؤقت.
ج��زاء على امل��وظ��ف ع��ن فعل ارتكبه فال
•الثاين�:أن يكون موجود ومعلوم ًا قبل �صدور
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التصرف في التحقيق:

الأمر باحلفظ ولكنه مل يعر�ض على املحقق
ومل يكن يف اال�ستطاعة عر�ضه عليه.
وبذلك ق�ضت املادة ()47من الئحة الإجراءات
واملخالفات املالية والإداري ��ة ال�صادرة بقرار
رئي�س جمل�س ال��وزراء رق��م( )27ل�سنة1998م
ب�أنه ال مينع الأمر ال�صادر بحفظ التحقيق من
�إع��ادت��ه جم��دد ًا �إذا ظهرت دالئ��ل جديدة من
�ش�أنها تقوية الدالئل التي وجد �أنها غري كافية
وال يجوز �إعادة التحقيق جمدد ًا بعد حفظه �إال
ب�أمر من ال�سلطة املخت�صة خالل ثالثة �أ�شهر
من تاريخ احلفظ.

وجه لتكرار اجل��زاء عن ال�سلوك ذاته ما
دام هو عني املخالفة الت�أديبية بحيث ال
يجوز م�ساءلة املخالف عنه مرة ثانية متى
كان ذلك القرار �صادر ًا ممن ميلكه قانون ًا.
•احلفظ المتناع امل�س�ؤولية الت�أديبية لعاهة
عقلية :بق�صد العاهة جميع الأم��را���ض
العقلية التي تفقد الإن�سان ال�ق��درة على
التميز لأن العاهة العقلية جتعل �إدارته غري
معتربة قانون ًا ب�أن جتردها من التميز �أو
حرية االختيار.
•احلفظ المتناع العقاب :يق�صد ب�إمتناع
العقاب الأعذار املعفية وهي �أ�سباب �إعفاء
من العقاب على الرغم من توافر �أرك��ان
املخالفة الت�أديبية و�شروط امل�س�ؤولية عنها
فتوافرها يعفي اجلانب من جمرد العقاب
امل�ترت��ب ع�ل��ى امل�خ��ال�ف��ة ال�ت��أدي�ب�ي��ة ويتم
احلفظ المتناع العقاب ب�أنه ا�ستثنائي وال
يكون �إال بن�ص �صريح يف القانون ولذلك
تقرر الإعفاء من العقاب يف حالة �إثبات
املخالفة لأم ��ر مكتوب م��ن رئي�س وجب
طاعته �أو اعتقد ب�أنها واجبة بالرغم من
تنبيه الرئي�س كتابة �إىل املخالفة يف هذه
احلالة تكون امل�س�ؤولية على م�صدر الأمر
وح���ده وه���ذا م��ا ق���ض��ت ب��ه ال �ف �ق��رة()4
م��ن امل� ��ادة ()53م � ��ن الئ �ح��ة اجل� ��زاءات
واملخالفات املالية والإداري ��ة والتي بينت
حاالت �سقوط امل�ساءلة الت�أديبية.
•احلفظ لرتك اخلدمة :الأ�صل �أن الت�أديب
مرتبط بالوظيفة العامة والتبعية لل�سلطة
الإداري ��ة املخت�صة التي متار�س الت�أديب
وم��ن فقد ال�صفة الوظيفية زال ��ت عنه
التبعية الإدارية وال يكون هناك حمل للتبعية
ت�أديب ًا وهذا هو مقت�ضى املبادئ العامة �إال
�أن امل�شرع قد يخرج عن هذا الأ�صل ويقرر
تعقب العامل بعد ت��رك اخل��دم��ة وه��و ما
ي�سمى بحق التتبع وال مينع انتهاء خدمة
العامل لأي �سبب عدا الوفاة من حماكمته
ت�أديبي ًا �إذا كان قد بد�أ يف التحقيق معه قبل
انتهاء خدمته ويجوز يف املخالفات التي
يرتتب عليها �ضياع حق من حقوق اخلزانة
العامة �إقامة الدعوى الت�أديبية ولو مل يكن
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قد بد�أ التحقيق قبل انتهاء اخلدمة وهو
ما ي�سمى بحق التتبع وبذلك ق�ضت املادة
( )88من قانون العاملني الكويتي وذلك
خ�لال خم�س ��س�ن��وات م��ن ت��اري��خ انتهاء
خدمة املوظف ،واخذ بهذا احلكم امل�شرع
اليمني يف الفقرتني (�أ ،ب) م��ن امل��ادة
( )52من الئحة اجل ��زاءات واملخالفات
املالية والإدارية.
•احلفظ لتقادم املخالفة الت�أديبية :يق�صد
بالتقادم هو زوال الأثر القانوين يف �إجراء
معني مب�ضي املدة وق�ضت امل��ادة ( )69من
قانون العاملني الكويتي ب�سقوط الدعوى
الت�أديبية التي م�ضى على وقوعها خم�س
��س�ن��وات و�أخ� ��ذ امل���ش��رع اليمني بالتقادم
� ً
أي�ضا حيث ق�ضى يف امل��ادة ()53بفقراتها
( )3 ،2من الئحة اجل ��زاءات واملخالفات
املالية ت�سقط امل�ساءلة الت�أديبية مب�ضي
ثالث �سنوات على تاريخ وقوع املخالفة دون
اكت�شافها وتقطع ب�أي �إج��راء من �إج��راءات
التحقيق �أو املحاكمة وكذلك مب�ضي �ستة
�أ�شهر على اكت�شافها و�إهمال الوحدة الإدارية
يف اتخاذ الإجراءات والتدابري الالزمة.
•احلفظ لوفاة املوظف :يرتتب على وفاة
املوظف املتهم ت�أديبي ًا �أثناء التحقق حفظ
التحقيق وعلة ذل��ك ه��ي قرينة ال�براءة
الأ�صلية التي ي�ستفاد منها �أن كل متهم
ب��ريء �إىل �أن يحكم عليه ب��الإدان��ة بحكم
نهائي و�إذا تعدد امل�ساهمون يف املخالفة
وم��ات �أح��ده��م حفظ التحقيق بالن�سبة
له ويظل قائم ًا بالن�سبة لبقية امل�ساهمني
وب��ذل��ك ق�ضت امل� ��ادة ( )53يف فقرتها
الأوىل من الئحة اجل ��زاءات واملخالفات
املالية والإدارية .
 .2الــــرأي بــتــوقــيــع جـــزاء تأديبي
بمعرفة الجهة اإلدارية المختصة:

•التصرف في األوراق باقتراح توقيع
جزاء تأديبي:

ال�سلطة املخت�صة (الوزير املخت�ص ،املحافظ
املخت�ص بالن�سبة ل��وح��دات الإدارة املحلية)
و�أي جهة خمت�صة يعطيها القانون �صالحية
توقيع اجلزاءات حتفظ التحقيق �أو توقع �أي من
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اجلزاءات الآتية:
(التنبيه ،الإن � ��ذار ،ت��أج�ي��ل م��وع��د ا�ستحقاق
ال �ع�لاوة ،اخل�صم م��ن ال��رات��ب ،احل��رم��ان من
ال�ع�لاوة ال�سنوية ،ال��وق��ف ع��ن العمل ،ت�أجيل
الرتقية عن ا�ستحقاقها ،خف�ض الدرجة ).
وقد نظم امل�شرع اليمني توقيع تلك اجل��زاءات
يف امل ��ادة ()74بفقرتيها (�أ ،ب)م ��ن الئحة
اجل��زاءات واملخالفات املالية والإداري ��ة ،حيث
تبني ال �ف �ق��رة(�أ) توقيع العقوبات الت�أديبية
امل�ن���ص��و���ص ع�ل�ي�ه��ا يف امل � ��ادة()11م � ��ن ه��ذه
الالئحة على املخالفات التي يرتكبها موظفي
جم�م��وع��ة وظ��ائ��ف الإدارة العليا ب �ق��رار من
ال�سلطة املخت�صة بالتعيني بنا ًء على اق�تراح
من الوزير املخت�ص ا�ستناد ًا �إىل ق��رار جمل�س
الت�أديب الأعلى املن�صو�ص عليه يف املادة ()54
من الالئحة فيما ع��دا العقوبات ( )7-1من
امل��ادة ()11م��ن الالئحة تكون من قبل الوزير
املخت�ص� ،أما الفقرة (ب) فقد بينت ال�سلطة
املخت�صة بتوقيع العقوبات املن�صو�ص عليها
يف امل��ادة( )11من الالئحة على املخالفة التي
يرتكبها موظفي جمموعات الوظائف الإ�شرافية
والتنفيذية واحلرفية واخلدمية املعاونة وفق ًا
لل�صالحيات الآتية:
» »بقرار من املدير العام �أو من مياثله بنا ًء
على اقرتاح الرئي�س الأدنى.
» »بقرار من الوكيل �أو من مياثله بنا ًء على
اق�تراح املدير العام ل�ل��إدارة العامة �إذا
ك��ان��ت العقوبة الت�أديبية للمخالفة هي
التنبيه �أو الإنذار �أو اخل�صم من الراتب.
» »بقرار من نائب الوزير �أو من مياثله بنا ًء
على اق�ت�راح ال��وك�ي��ل �إذا ك��ان��ت العقوبة
الت�أديبية للمخالفة هي (التنبيه ،الإنذار،
اخل �� �ص��م م ��ن ال� ��رات� ��ب ،ت ��أج �ي��ل م��وع��د
اال�ستحقاق للعالوات ال�سنوية).
» »بقرار من الوزير املخت�ص �أوم��ن يفو�ضه
بنا ًء على اقرتاح من نائب الوزير �إذا كانت
العقوبة الت�أديبية للمخالفة هي (التنبيه ،
الإنذار ،اخل�صم من الراتب ،ت�أجيل موعد
اال�ستحقاق للعالوات ال�سنوية ،احلرمان
من العالوة) وبنا ًء على قرار من املجل�س
الت�أديبي يف العقوبات الأخرى.

•التصرف في األوراق باإلحالة إلى
المحاكم التأديبية-:

يحق لكل من اجلهة الإداري��ة والنيابة الإداري��ة
والأجهزة الرقابية حق حتريك الدعوى الت�أديبية
بطلب �إح��ال��ة امل��وظ��ف امل�ت�ه��م �إىل املحاكمة
الت�أديبية متى ر�أت ال�سلطة املخت�صة ثمة دالئل
كافية على وقوع املخالفة الت�أديبية ون�سبتها �إىل
املتهم مما يكفي لرفع الدعوى الت�أديبية .
•اإلحالة إلــى المحاكمة التأديبية
بمعرفة الجهة اإلدارية:

تكون الإح��ال��ة �إىل املحاكمة الت�أديبية مبعرفة
اجلهة الإدارية يف �صورتني:
» »ال�صورة الأوىل :تطلب اجلهة الإدارية من
النيابة الإدارية (�إقامة الدعوى الت�أديبية
بنا ًء على حتقيق �أجرى مع املوظف وتلتزم
النيابة الإدارية مببا�شرة الدعوى الت�أديبية
و�إذا ر�أت �أن التحقيق مل يتم ا�ستكماله
يف اجل�ه��ة الإداري � ��ة فلها �إع ��ادت ��ه �إليها
لال�ستيفاء).
» »ال�صورة الثانية :تتمثل يف قيام النيابة
الإداري � ��ة بتحقيق ال��واق�ع��ة ور�أت توقيع
جزاء معني �أو حفظ الأوراق حتيل الأوراق
�إىل اجلهة الإدارية وتقوم اجلهة الإدارية
باحلفظ �أو بتوقيع اجلزاء ف�إذا ر�أت اجلهة
الإدارية تقدمي العامل للمحاكمة الت�أديبية
�أعادة الأوراق �إىل النيابة الإدارية ملبا�شرة
الدعوى �أمام املحكمة الت�أديبية املخت�صة
وال ي�ج��وز للجهة الإداري� ��ة �إح��ال��ة �أوراق
التحقيق التي با�شرته النيابة الإدارية �إىل
املحكمة الت�أديبية مبا�شرة و�إمنا عن طريق
النيابة الإدارية.
•اإلحالة إلــى المحاكمة التأديبية
بمعرفة النيابة اإلدارية-:

�إذا ر�أت النيابة الإداري��ة �أن املخالفة ت�ستوجب
جزا ًء �أ�شد مما ق�ضت به اجلهة الإدارية �أحالت
النيابة الأوراق �إىل املحكمة الت�أديبية املخت�صة
مع �إخطار اجلهة الإدارية بذلك ويعني ذلك �أن
النيابة الإداري��ة لها احلق يف مبا�شرة حتريك
الدعوى الت�أديبية يف التحقيق �أمامها ك�سبيل من

•اإلحالة إلــى المحاكمة التأديبية
بطلب من الجهاز األعلى للرقابة
المالية:

ا��س�ت�ح��داث بع�ض ال �ق��وان�ين اخل��ا��ص��ة ب�إن�شاء
الأجهزة العليا للرقابة � ً
أحكاما جديدة يف الرقابة
على ال �ق ��رارات ال���ص��ادرة يف ��ش��أن املخالفات
املالية منها القانون رقم()144ل�سنة 1988م
ب�ش�أن �إ�صدار قانون اجلهاز املركزي للمحا�سبات
امل�صري � ً
أحكاما جديدة يف الرقابة على القرارات
ال�صادرة يف �ش�أن املخالفات املالية حيث ن�صت
امل ��ادة ( )5البند ً
ثالثا منه (ع�ل��ى �أن لرئي�س
اجلهاز املركزي للمحا�سبات الآتي:
•�أن يطالب خالل ثالثني يوم من تاريخ ورود
الأوراق كاملة للجهاز �إذا ر�أى وجه ًا لذلك
تقدمي املوظف �إىل املحاكمة الت�أديبية وعلى
اجلهة املخت�صة بالإحالة �إىل املحاكمة
الت�أديبية ومبا�شرة الدعوى الت�أديبية خالل
ثالثني يوم التالية.
•�أن يطلب �إىل اجلهة الإداري� ��ة م�صدرة
ال �ق��رار يف � �ش ��أن املخالفة امل��ال�ي��ة خالل
ثالثني يوم من تاريخ ورود الأوراق كاملة
للجهاز �إع ��ادة النظر يف ق��راره��ا وت��وايف
اجلهاز مبا مت اتخاذه خ�لال ثالثني يوم
تالية لعملها بطلب اجلهاز ف�إذا مل ت�ستجب
اجلهة الإدارية لطلب اجلهاز كان لرئي�س

وت���ض�م��ن ق ��ان ��ون اجل �ه ��از امل ��رك ��زي ل�ل��رق��اب��ة
وامل�ح��ا��س�ب��ة رق��م()39ل �� �س �ن��ة1992م �أح�ك��ام� ًا
يف رقابته على ال �ق��رارات ال���ص��ادرة يف �ش�أن
املخالفات املالية ومنها ما جاء يف املادة ()14
منه والتي حددت التزامات اجلهات اخلا�ضعة
لرقابة اجل�ه��از بتنفيذ تو�صياته و�إر��ش��ادات��ه
اخلطية فيما يخ�ص النواحي الآتية:
•الوقف امل�ؤقت لأي موظف عام �إذا ت�أكد ب�أن
ا�ستمراره يف العمل ي�شكل عائق ًا يحول دون
مبا�شرة اجلهاز الخت�صا�صاته.
•ات �خ��اذ الإج � ��راءات القانونية املنا�سبة
ال� �س�ترداد الأم ��وال العامة ال�ضائعة من
امل�سئولني ع��ن �ضياعها �أو املت�سببني يف
ذلك.
•وق��ف عملية ��ص��رف �أي ��ة مبالغ للغري �أو
�إعفائه من مبالغ م�ستحقة عليه �إذا ت�أكد
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�سبل الت�صرف فيه ف�ض ًال عن �أنه ال والية جلهة
الإدارة ب�ش�أن هذا القرار.

اجلهاز خالل ثالثني يوم التالية �أن يطلب
تقدمي العامل �إىل املحاكمة الت�أديبية وعلى
اجلهة الت�أديبية املخت�صة مبا�شرة الدعوى
الت�أديبية خالل ثالثني يوم التالية .
•�أن يطعن يف القرارات �أو الأحكام ال�صادرة
م��ن جهات ال�ت��أدي��ب يف ��ش��أن املخالفات
املالية وعلى القائمني ب�أعمال ال�سكرتارية
باجلهات املذكورة موافاة اجلهاز ب�صورة
من القرارات والأحكام ال�صادرة يف �ش�أن
املخالفات املالية فور �صدورها.

ب�أنها غري قانونية.
•وقف تنفيذ �أية اتفاقيات ت�أكد �أنها خمالفة
للقوانني النافذة �أو كان من �ش�أن تنفيذها
الإ�ضرار بامل�صلحة العامة.
•وقف تنفيذ �أي �إجراء متبع يرى اجلهاز �أنه
ي�ضر بامل�صلحة العامة.
•اتخاذ الإجراءات القانونية يف حق املوظف
ال��ذي يرتكب �أح��د املخالفات املن�صو�ص
عليها يف ال �ق��ان��ون وال �ق��وان�ين وال�ل��وائ��ح
املنظمة والقرارات النافذة.
المراجع:

•ق� ��ان� ��ون اخل� ��دم� ��ة امل ��دن� �ي ��ة رق � � ��م()19
ل�سنة1991م والئحته التنفيذية.
•الئ �ح��ة اجل� � ��زاءات وامل �خ��ال �ف��ات امل��ال�ي��ة
والإداري� � � � � ��ة ال � �� � �ص� ��ادرة ب � ��رق � ��م()27
ل�سنة1998م.
•ق��ان��ون �إن���ش��اء دي ��وان املحا�سبة الكويتي
رقم( )30ل�سنة 1964م.
•قانون اخلدمة الكويتي.
•قانون اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة
رقم( )39ل�سنة1992م.
•مهارات اكت�شاف اخللل والثغرات القانونية
يف جمال الرقابة على املخالفات املالية –
خبري�/سيد اجلمال -كبري مدققني ي�سري
هيكل ،ديوان املحا�سبة الكويتي 2013م.
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إحصــــائية ..

بقضــــــــايا المــــــــال العــــــــــام
خالل النصف األول من سنة 2014م
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
2014/1/1م وحتى 2014/6/30م
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 ( )48قضية قدر إجمالي
ً
األضــــــرار الــنــاجــمــة عــنــهــا بمبلغ
وقدره ( )4,400,961,644/33ريال
باإلضــافة إلى أضرار عينية.

بلغ عدد الق�ضـــــايا املكت�شفة من قبل اجلهاز
( )26ق�ضية مواقفها على النحو الآتي:
 عدد ( )1ق�ضايا رهن الت�صرف الإداري. -عدد ( )25ق�ضية رهن التحقيق.

وشملت تلك القضايا أمانة العاصمة
وم ــح ــاف ــظ ــات (صنعاء ،عدن ،إب،
الحديدة ،حظرموت ،ذمار ،أبين ،حجة،
شبوة ،البيضاء ،المحويت ،ريمة)
وق ــدرت األضـــرار الناجمة عنها بمبلغ
( )4,260,265,881/45باإلضافة 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 ( )22ق�ضايا
مواقفها مو�ضحة على النحو الآتي-:
 عدد ( )1ق�ضيه رهن الت�صرف الإداري. ع ��دد ( )1ق�ضيه ره ��ن ال�ت�ح��ري �أم ��اماجلهات الأمنية.
 عدد ( )18ق�ضية رهن التحقيق. عدد ( )2ق�ضايا رهن املحاكمة االبتدائية.وشملت تلك القضايا (عدن ،تعز ،الحديدة،
حظرموت ،ذمار ،البيضاء ،حجة).
وقد بلغ إجمالي األضرار الناجمة عنها
مبلغ ( )140.695.762/88ريال باالضافة
إلى اضــــــرار عينيــــة اخــرى 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

�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
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وميكـــــــن تو�ضيــــــح تفا�صيـــــــل ما �سبق الإ�شارة العام ومن أبرز تلك االختالالت التي لم
�إليه على النحو الآتي-:
تعالج ولم يتم تالفيها ما يلي:
أوال :القضايا المكتشفة من قبل الجهاز-:

اجلمهورية ال�صادرة �إليهم ب�ش�أن ما ت�ضمنته
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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إحصــــائية ..

ا لإ جمـــا يل

ح � � � � �ج� � � � ��ه

ال �ب �ي �� �ض��اء

1

1

428.660ريال

428.660ريال

1

1

العدد

عدد()6قالبات

عدد()6قالبات

18

1

3

2

1

140.267.102ريال

15.259.590/88ريال

�أ�ضرار مل حتدد

�أ�ضرار مل حتدد

9.548.791ريال

2

1

1

العدد

ذم � � � � � � � � ��ار

ح���ض��رم��وت

احل � ��دي � ��دة
2

تهرب ع��ن دف��ع الر�سوم امل�ستحق ومل
حت��دد املبالغ � +أر���ض تقدر م�ساحتها
بـ()100معاد
91.500.000ريال
� +أ�ضرار عينية

7

2

23.958.721ريال

الأ�ضرار

�أ�ضرار مل حتدد

�أ�ضرار مل حتدد

�أ�ضرار مل حتدد

الأ�ضرار

22

1

6

�أ�ضرار مل حتدد

9.548.791ريال

91.500.000ريال
� +أ�ضرار عينية

تهرب عن دفع الر�سوم امل�ستحق ومل حتدد املبالغ +
�أر�ض تقدر م�ساحتها بـ()100معاد

140.695.762/88ريال
 +عدد()6قالبات � +أر�ض
� +أ�ضرار عينية

428.660ريال
 +عدد()6قالبات
� +أ�ضرار مل حتدد
15.259.590/88ريال

3

1

2

7

2

الأ�ضرار

الإجمــــــايل

23.958.721ريال

العدد

ت � � � � � �ع� � � � � ��ز

الأ�ضرار

الأ�ضرار

العدد

ع� � � � � � � � � ��دن

املحافظة

املوقف

ق�ضايا رهن التحري �أمام
اجلهات الأمنية

ق�ضايا رهن التحقيق

ق�ضايا رهن املحاكمة
االبتدائية

خالصة تحليلية بعدد القضايا المبلغة إلى الجهاز بحسب مواقفها
وإجمالي األضرار الناجمة عنها في جميع المحافظات خالل النصف األول من سنة 2014م
ق�ضايا رهن الت�صرف
الإداري
العدد

26
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الإج��م��ـ��ـ��ـ ��ايل

رمي� � � � � � � � � � � � ��ه

امل � � �ح� � ��وي� � ��ت

ال � �ب � �ي � �� � �ض� ��اء

�� � � � �ش� � � � �ب � � � ��وه

ح� � � � � � �ج � � � � � ��ه

�أب � � � � � � �ي � � � � � ��ن

1

2.030.199/56ريال

1

2.030.199/56ريال

1

25

1

1

1

3

1

ذم � � � � � � � � � � � ��ار

ح� ��� �ض ��رم ��وت

العدد

2

2

1

3

5

50.592.000ريال
4.258.235.681/89ريال
� +أر���ض م�ساحتها  15.300م� + 2أر���ض مل
حتدد م�ساحتها

1.635.500ريال

68.471.580ريال

12.555.915/89ريال

1.118.822.334ريال

2.453.297.955ريال
25.014.114ريال
19.008.021ريال
786.141ريال
474.078.800ريال
�+أر�ض م�ساحتها ()15.300م2
20.800.000ريال
�+أر�ض مل حتدد م�ساحتها
13.173.321ريال

الأ�ضرار

50.592.000ريال
4.260.265.881/45ريال
�+أر�ض م�ساحتها ()15.300م� + 2أر�ض مل حتدد
م�ساحتها

1.635.500ريال

2.030.199/56ريال

68.471.580ريال

12.555.915/89ريال
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1

1

1

1

3

1

2.453.297.955ريال
25.014.114ريال
19.008.021ريال
786.141ريال
474.078.800ريال
�+أر�ض م�ساحتها ()15.300م2
20.800.000ريال
�+أر�ض مل حتدد م�ساحتها
13.173.321ريال

الأ�ضرار

الإجمــــــايل

1.118.822.334ريال

1

2

2

1

3

5

4

العدد

4

العدد

احل� � � ��دي� � � ��دة

املحافظة
�أمانة العا�صمة
� � � �ص � � �ن � � �ع� � ��اء
ع� � � � � � � � � � � � ��دن
�إب

املوقف

العدد

ق�ضايا رهن الت�صرف
الإداري
الأ�ضرار

ق�ضايا التحري �أمام
اجلهات الأمنية
الأ�ضرار

ق�ضايا رهن التحقيق

ق�ضايا رهن
املحاكمة االبتدائية
الأ�ضرار

خالصة تحليلية بعدد القضايا المكتشفة من قبل الجهاز بحسب مواقفها
وإجمالي األضرار الناجمة عنها في جميع المحافظات خالل النصف األول من سنة 2014م
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العدد

مقابلة العدد ..

الدكتور /فهمي محمد منصور
وكيل الجهاز لقطاع الرقابة على وحدات
الجهاز االداري للدولة

يــركــز الــقــطــاع بشكل أساسي
على متابعة الجهات المسؤولة
عن أهم الموارد العامة للدولة
يعتبر قطاع الرقابة على وحــدات الجهاز اإلداري
للدولة من أهــم قطاعات الجهاز المركزي للرقابة
والمحاسبة ،حيث تلقى على عاتق هــذا القطاع
جدا وفي غاية األهمية والتي تتمثل
مسؤولية كبيرة ً
في الرقابة على أجهزة السلطة المركزية للدولة
بإعتبار أن هذه األجهزة معنية بالموارد العامة للدولة
مثل (النفط ،والضرائب ،والجمارك) وفي هذا الصدد
رأت مجلة الرقابة أن تجري هذا الحوار مع الدكتور/
فهمي محمد منصور  -وكيل الجهاز لقطاع الرقابة
على وحدات الجهاز االداري للدولة  -والذي سيتفضل
بتعريفنا على الجوانب المهمة من طبيعة عمل
القطاع ومهامة المستقبلية ...إلى نص الحوار:
س :1في البداية ترحب بكم مجلة
الرقابة اجمل ترحيب ..وتود إعطاء
القارئ لمحة مختصرة عن سيرتكم
الذاتية؟

حاوره /عبدالباري محمود الخراساني
رئيس التحرير

ن�صت امل ��ادة ()5م ��ن ال�ق��ان��ون وت�ك��ون ح�سب
منهاج العمل باجلهاز وقواعد ومعايري الأداء
الرقابي وللقواعد والإج���راءات الإداري ��ة التي
ي���ص��دره��ا رئ�ي����س اجل �ه��از وف �ق � ًا ل�صالحياته
املن�صو�ص عليها يف القانون.

فهمي حم�م��د م�ن���ص��ور ،م �ت��زوج ول ��دي �أرب�ع��ة
اب�ن��اء ،حا�صل على البكالوريو�س م��ن جامعة
مــا هــي الــمــســتــويــات الــرقــابــيــة
ع��دن تخ�ص�ص (حما�سبة) وم��ن ث��م ح�صلت
والفنية التي يتكون منها القطاع؟
على درجة املاج�ستري والدكتوراه من جمهورية
اجلزائر الدميقراطية ال�شعبية يف املحا�سبة .يتكون القطاع من �إدارتني مركزيتني وعدد()7
�إدارات عامة وكذا �إدارة للمتابعة و�إدارة فنية
لو تكرمتم ان توضحوا بإيجار وكل �إدارة عامة تتكون من عدد من املراقبات.
مهام واختصاصات قطاع الرقابة
على وحدات الجهاز االداري للدولة؟

يخت�ص القطاع بالرقابة على �أجهزة ال�سلطة
املركزية للدولة ويقوم القطاع مبمار�سة مهامه
واخت�صا�صاته الرقابية املن�صو�ص عليها يف
قانون اجلهاز وذلك بجميع �أن��واع الرقابة كما
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تم تعيينكم حديثا وكيال لقطاع
الرقابة على وحدات الجهاز االداري
معينا
تصورا
للدولة ،فهل وضعتم
ً
ً
للنهوض بالدور الرقابي للقطاع وما
هي أهم االولويات الرقابية للقطاع
عام2015م؟

بالت�أكيد فامل�س�ؤولية الرقابية امللقاة على القطاع
كبرية ج��د ًا كونه املعني بالرقابة على �أجهزة
ال�سلطة امل��رك��زي��ة ل�ل��دول��ة ويف ظ��ل ال�ظ��روف
ال�صعبة التي مي��ر بها ال��وط��ن احلبيب لذلك
قام القطاع وبدعم من قيادة اجلهاز باتخاذ
�إج� ��راءات و�سيا�سات ت�ستهدف الرتكيز على
بع�ض اجلوانب اجلوهرية -املوارد العامة للدولة
–خا�صة(النفط ،وال�ضرائب ،واجلمارك) حيث
ي�سعى اجل�ه��از وبالتعاون م��ع اجل�ه��ات املعنية
باالهتمام بتنمية تلك املوارد و�أ�ساليب حت�صيلها
كما �أننا ما�ضون على تنفيذ مهام ومراجعات
نوعية �سوا ًء من حيث تقييم �أداء احلكومة ومدى
تنفيذ خططها وكذا �شمولية املراجعة لوحدات
ال�سلطة املركزية وح�ساباتها املختلفة.
كما ن�سعى �إىل تعزيز مبد�أ امل�ساءلة واملحا�سبة
على �أي عبث ب��امل��ال ال �ع��ام وه ��ذا يتطلب من
اجلهاز �شحذ الهمم واال�ستعداد والتدريب لتنفيذ

خطة القطاع لــلــعــام2014م واهم
مــؤشــرات الــنــجــاح او االخــفــاقــات ان
وجدت وسبل المعالجة؟

�أح��ب التنويه �أين تعينت يف القطاع يف نهاية �شهر
يونيو 2014م يف ظل مهام مرتاكمة ومن �أعوام �سابقة
وق��د متكن القطاع بف�ضل جهود جميع منت�سبيه
ب�إجناز معظم املهام والتقارير املرحلة من خطط
الأع��وام ال�سابقة خالل العام 2014م وبعدد ()96
تقرير مت ت�صديره وعدد ()69تقرير قيد الطباعة
والت�صدير حيث �أجنزت خطة 2014م بن�سبة عالية
بالإ�ضافة �إىل �إجن ��از العديد م��ن امل�ه��ام النوعية
والعار�ضة وامل�شاركة يف مهام وجلان م�شرتكة من
اجل�ه��از وج�ه��ات �أخ ��رى فهذا اع�ت�بره جن��اح� ً�ا لكل
العاملني يف القطاع.
ً
طبعا نحن يف ال�ق�ط��اع ن�سعى �إىل تنفيذ مهام
نوعية و�أن ��واع خمتلفة من املراجعات ف ��إن هناك
العديد من ال�صعوبات واملعوقات منها ما يتعلق
بالإمكانات املادية والب�شرية ومنها ما يتعلق بطبيعة
�أعمال اجلهاز الرقابية ومنها ما يرتبط باجلهات
اخلا�ضعة للرقابة ونعمل جاهدين على تذليل تلك
ال�صعاب والقيام بواجبنا الوطني على �أكمل وجه.
تمثل اعمال مراجعة الحسابات
الختامية للموازنة العامة للدولة
إحدى صور تقييم االداء ،فهل من
الممكن اعــطــاء الــقــارئ بعض من
أهم مؤشرات االداء لتنفيذ موازنة
العام2013م؟

بالن�سبة للحديث عن نتائج مراجعة احل�ساب
اخلتامي للعام 2013م فالنتائج وامل��ؤ��ش��رات
ع��دي��دة م��ن �أه�م�ه��ا ا��س�ت�م��رار ارت �ف��اع وتنامي
عجز املوازنة وت�ضخم الدين العام وانخفا�ض
االح�ت�ي��اط��ي ،وانخفا�ض �إن �ت��اج النفط وت��دين
الأداء ال�ضريبي واجلمركي عالوة على ما تعانيه
املوازنة العامة للدولة من ت�شوهات مثل االرتفاع
امل�ستمر يف النفقات العامة الت�شغيلية وخا�صة
الأجور واملرتبات ويف املقابل تدين خم�ص�صات
الإنفاق اال�ستثماري ومع ذلك مل يتم ا�ستخدام

هل تضمنت خطة 2015م تقييم
االداء لبعض الجهات او االنشطة
التابعة للقطاع ،وما أهمها؟

ما هي اهم المشاكل والصعوبات
التي يواجهها القطاع في الجهات
الخاضعة لرقابته؟ وتصوراتكم
للمعالجة؟

ي�ع��اين اجل �ه��از ب�شكل ع��ام م��ن ق�صر النظر
للدور الرقابي املناط به للجهاز وهو ما ينعك�س
�سلب ًا على تذليل مهام اجلهاز وكذا عدم تنفيذ
تو�صياته وتاليف الأخطاء و�أوجه الق�صور لذلك
�سعى اجل �ه��از �إىل تر�سيخ مفاهيم الرقابة
واملراجعة و�أهميتها من خالل �ضمان االلتزام
مبو�ضوعية ودق��ة و�شفافية خمرجات اجلهاز
والتعاون والنقا�ش البناء مع اجلهات اخلا�ضعة
كما ن�سعى �إىل �إق��ام��ة ج�سور متينه للتعاون
والتن�سيق مع تلك اجلهاز على �أن تكون مبنية
على القواعد واملبادئ وال�سلوكيات التي جت�سدها
مهنة املراجعة والتدقيق.

نعم ت�ضمنت اخلطة للعام 2015م تقييم الأداء
حيث مت حت��دي��د جهتني لكل �إدارة ع��ام��ة يف
القطاع يتم اختيارها م��ن قبل امل��دي��ر العام،
وم��ع ذل��ك فقد عمل القطاع على تنفيذ بع�ض
مراجعات تقييم الأداء والزال ي�سعى �إىل تطوير
�أدواته و�أ�ساليبه الرقابية.
وهنا �أنوه �إىل وجود العديد من املعوقات ومنها
طبيعة اجلهات اخلا�ضعة (معظمها خدمي)
وال تتوفر لديها بيانات وم�ؤ�شرات كمية كمنطلق
لإجراء تقييم الأداء ومع ذلك ف�إن القطاع يعمل
جاهد ًا على جمع البيانات والأخ��ذ بامل�ؤ�شرات
املالية ومقارنتها ببيانات الأع� ��وام ال�سابقة
كيف تنظرون إلى دور المجلة؟
وقد وقف اجلهاز على نتائج متميزة خا�صة ما
تعترب املجلة م ��ر�آة اجل�ه��از فهي تعك�س �أدائ��ه
يرتبط باملوارد ال�ضريبية واجلمركية.
وجهوده كما تعك�س اهتمامات منت�سبي اجلهاز
تتكون منظومة مكافحة الفساد وتطلعاتهم و�إ�سهاماتهم وك��وين �أح��د متابعي
مــن عـــدة جــهــات ،مــنــهــا :الــجــهــاز هذه املجلة وكونها املجلة الوحيدة املعنية بال�ش�أن
المركزي للرقابة والمحاسبة ،فما ال��رق��اب��ي ف�أمتنى �أن ت�صدر �شهري ًا ب��د ًال من
هي صور واشكال التنسيق مع تلك �صدورها ف�صلي ًا و�أكرث �إثرا ًء باملوا�ضيع الرقابية
الجهات ،وخــاصــة الهيئة الوطنية
واملحا�سبية ،كما �أمتنى �أن تكون �إلكرتونية و�أكرث
العليا لمكافحة الفساد؟
يقوم اجلهاز ب��دور املراجع اخلارجي لكل من انت�شار ًا لتكون بحجم الوطن وبحجم املهنة.
ال�سلطة املركزية واملحلية والوحدات االقت�صادية
كلمة أخيرة تودون قولها؟
والهيئات امل�ستقلة وامللحقة وال�صناديق وينفذ
اجلهاز مهامه الرقابية عليها منذ �سنوات عديدة �أدعو نف�سي وجميع زمالئي �إىل بذل املزيد من
بكفاءة وجناح ويتطلع اجلهاز �إىل تكاتف الكل اجل�ه��ود والعمل ب��روح الفريق ال��واح��د و�شحذ
يف تفعيل خمرجات اجلهاز وتنفيذ تو�صياته ك ًال الهمم وا�ست�شعار امل�س�ؤولية والأمانة امللقاة على
فيما يخ�صه واجلهاز ال ي�ألو جهد ًا يف التعاون مع عاتقنا ،كما �أدعو نف�سي وجميع الزمالء باجلهاز
الهيئة والق�ضاء يف هذا اجلانب وهي م�س�ؤولية �إىل الن�أي ب�أنف�سهم عن احلزبية وال�صراعات
�أخالقية ووطنية قبل �أن تكون قانونية ،عالقة ال�سيا�سية والتحلي باال�ستقاللية.
اجلهاز بالهيئة والق�ضاء يف تطور وتعاون م�ستمر وال ي�سعني �إال �أن �أ�شكر قيادة اجلهاز ملا بذلوه يف
�سبيل رقي وتطور هذا املرفق الهام.
وهذا �أمر مهم ملا تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
وال �شك �أن للجهاز الدور املحوري يف تنفيذ �أعمال ت�شكركم جملة الرقابة على اتاحة هذه الفر�صة
معكم ،ونتمنى لكم التوفيق يف �أداء مهامكم.
املراجعة باعتباره �أعلى هيئة رقابية يف البلد.
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وكيل الجهاز لقطاع الرقابة على وحدات الجهاز االداري للدولة في لقاء مع

تلك املهام وتذليل ال�صعوبات وتوفري املتطلبات معظم تلك املخ�ص�صات اال�ستثمارية بالإ�ضافة
�إىل �سوء التخطيط وعدم تر�شيد الإنفاق وعدم
الالزمة للقيام بتلك املهام على �أكمل وجه.
ما هو تقييمكم لمدى تنفيذ ربطة باملوارد واخلدمات املحققة.
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بناء وتطوير قدرات أجهزة الرقابة
العليا مهنيا وتنظيميا ومؤسسيا

تتطلب طبيعة عملية الــمــراجــعــة بــصــورة
عامة أهمية أن تتمتع االجهزة العليا للرقابة
باالستقاللية ،على الرغم من كونها تواجه سلسلة
 Building the Professional, Organizational, andمن التحديات المتعلقة بنجاح ومهنية المراجعة،
وكــذا االستراتيجيات والــمــوارد المرتبطة بها،
Institutional Capacity of SAIs
عــاوة على الــقــدرات الــازمــة لضمان الحفاظ
عليها واالستخدام األمثل والسليم لها ،بما يحقق
إعداد السيد /أحمد الميداوي
الربحية المتوقعة لــأمــوال العامة .وفــي هذا
رئيس المجلس األعلى للحسابات بالمملكة المغربية
ورئيس لجنة بناء القدرات بمنظمة االنتوساي سابقا
السياق ،يتطلب ذلك بناء قدرات مراجعة بمهنية
عالية وتفعيلها بصورة متواصلة على الرغم
ترجمة :محمد سفيان عبده
إشراق علي االرياني
من كونها تعتبر مهمة صعبة ومعقدة ،إال أن
االدارة العامة للتعاون الفني
ذلك يتطلب االهتمام والحرص باعتبارها عملية
مستدامة ومتجددة تهدف إلى تحسين األداء
الرقابي بصورة مستمرة.

ما هي أساليب وطرق بناء
القدرات ألداء عمليات المراجعة
المناسبة لمختلف أجهزة الرقابة
العليا؟

ي�ج��ب ع �ل��ى االج �ه��زة العليا ل�ل��رق��اب��ة تطوير
منهجيات جديدة و�إمكانيات حتليلية ملعاجلة
ال�ت�غ�يرات يف نظم تكنولوجيا وتقنية �إدارة
امل�ؤ�س�سات العامة .كما ينبغي على هذه الأجهزة
�أن ت�ك��ون ج��اه��زة دوم ��ا للقيام ب��دوره��ا على
�أك�م��ل وج��ه يف تقييم لي�س فقط م��دى انتظام
و�سالمة املعامالت املالية ولكن �أي�ضا العمل
على حتقيق االقت�صادية وال�ك�ف��اءة والفعالية
يف ا�ستخدام امل ��وارد العامة لتنفيذ مراجعة
مالية متوافقة مع املعايري املحا�سبية ال�سليمة،
و ينبغي على االج�ه��زة العليا للرقابة تقييم
وقيا�س �أداء امل�ؤ�س�سات العامة على العمليات
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وامل�شاريع واالنتقال تدريجيا �إىل مراجعة وتقييم
الأداء وفقا مل�ستوى التنمية امل�ؤ�س�سية على وجه
اخل�صو�ص ،والتنمية االقت�صادية واالجتماعية
وال�سيا�سية لبيئة العمل ب�شكل عام.
عالوة على ذلك ،يتعني على الأجهزة الرقابية
يف البلدان ذات االقت�صاد املتقدم تو�سيع نطاق
ه��ذه امل��راج�ع��ات ودجم�ه��ا ب��ر�ؤي��ة �أو��س��ع لإدارة
النتائج يف امل�ؤ�س�سات العامة ب�صورة �أكرث دقة.
ويجب �أن يكون تطوير وحت�سني مراجعة الأداء
هو الهدف الرئي�سي لهذه امل�ؤ�س�سات كما ينبغي
ال�سعي احلثيث جنبا �إىل جنب م��ع املراجعة
ذات التخ�ص�صات املت�صلة ب� ��إدارة املخاطر
واملراجعة الإ�سرتاتيجية ،والتي �أ�صبحت ذات
�أهمية حا�سمة على نحو متزايد يف بيئة اليوم
احلديثة املتغرية با�ستمرار.

ولذلك ينبغي على االج�ه��زة العليا للرقابة يف
الدول النامية تعزيز وتطوير خرباتها املهنية يف
�أعمال املراجعة املالية ومراجعة تقييم الأداء التي
من �ش�أنها تعزيز وتفعيل الإدارة املالية العامة من
خ�لال تطوير �أ�ساليب املراجعة واعتبار ذلك
�شرطا � ً
ً
أ�سا�سيا لتنمية وتطوير ثقافة الرقابة
وامل�ساءلة يف امل�ؤ�س�سات العامة و�ضرورة مراقبة
وتتبع كل ما ي�ستجد يف هذا املجال.
وب�ه��ذه الطريقة فقط ميكن لالجهزة العليا
للرقابة امل�ضي قدم ًا نحو املزيد من التو�سع يف
�أعمال املراجعة مثل مراجعة وتقييم الأداء.
و ميكن للجهاز الرقابي االنتقال �إىل مراجعة
وتقييم الأداء وال�سعي �إىل تر�سيخ وتطوير
املفاهيم الإجرائية ب�شكل كامل بهدف الإملام
وال�ق�ي��ا���س ال��دق�ي��ق للجهود اوال ب� ��أول يف هذا

امل�ج��ال م��ن خ�لال �إت�ب��اع نهج يت�سم باملرونة,
على �أن يكون التنفيذ ب�شكل تدريجي حيث �أنه
من الوا�ضح �إمكانية ا�ستمرار التح�سني الدائم
للمنهجيات والإج��راءات اثناء اكت�ساب اجلهاز
الرقابي للخربة واملعرفة الالزمة.
وعلى ال��رغ��م م��ن �أن جن��اح �أك�ثر ب��رام��ج بناء
ال�ق��درات الداخلية يرجع �إىل ا�ستدامتها �إال
�أن بع�ض الأجهزة الرقابية العليا تواجه العديد
من التحديات يف جمال بناء القدرات ,و يتطلب
الأم��ر احل�صول على دعم خارجي لال�ضطالع
ب �ه��ذه ال�ب�رام ��ج ع �ل ��ى �أال ي�خ��ل ه ��ذا ال��دع��م
با�ستقاللية ه��ذه الأج�ه��زة .ويف ه��ذا ال�صدد،
ت�سعى جلنة بناء القدرات( )CBCللإيفاء بهذه
احلاجة من خالل اجلهود الثنائية والإقليمية،
واجلهود متعددة الأطراف ،ال�ساعية �إىل �ضمان
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�إمكانية ا�ستفادة كل ع�ضو يف الإنتو�ساي من
م �ب��ادرات بناء ال �ق��درات ،وفقا الحتياجاتها،
وتعزيزا ال�ستقالليتها وكفاءتها املهنية.

النتائج األساسية المالئمة التي
يجب أن تتمخض عن برنامج
بناء القدرات:

•تعزيز العالقات مع �أ�صحاب امل�صلحة:
لكي تكون هذه العالقة فعالة ،يجب على
اجل�ه��از الأع�ل��ى للرقابة �إن���ش��اء عالقات
وثيقة مع املعنيني �أ�صحاب امل�صلحة �إىل
احل ��د ال ��ذي ي�سمح ب��ه �صالحيته .و يف
الوقت نف�سه ،ينبغي عليه �أي�ضا املحافظة
على ا�ستقالليته عن الربملان واحلكومة
واجل �ه ��ات ال �ت��ي مت م��راج�ع�ت�ه��ا وو��س��ائ��ل
الإعالم والر�أي العام ،واملجتمع املدين.

ال�ق��درات ,هي  :تطوير ثقافة التدقيق،
وحتفيز املوظفني ،و�إلتزام القيادة.
•يجب �أن تتوفرا�سرتاتيجية �شراكة عاملية
مع اجلهات املانحة لتعزيز م�شاريع بناء
ال�ق��درات من خ�لال  :م�شاركة املانحني
وب��رام��ج التنمية وم�شاريع التحديث يف
متويل االج�ه��زة العليا للرقابة ويف هذا
ال�سياق ،وقعت منظمة الإنتو�ساي واجلهات
املانحة على مذكرة تفاهم يف �أكتوبر 2009
يف بروك�سل �أن�ش�أت هيئات للتعاون يف هذا
الغر�ض ح��ددت مبوجبه �أن الدعم املايل
�سوف يكون متوافقا مع ال�شروط املطلوبة
لتنفيذ برامج التنمية والتحديث .وميكن
�أن ت�شمل هذه ال�شروط التدابري التي من
�ش�أنها �أن تعزز الو�ضع امل�ؤ�س�سي للأجهزة
العليا للرقابة ،وحت�سني الو�سائل املالية،
و�إدارة م ��وارده ��ا ،و�إع � ��داد التخطيط
اال�سرتاتيجي ،وحت�سني �أ�ساليب عملها
(�أدلة التدقيق ونظم املعلومات) ،وتوفري
التدريب املنا�سب للمراجعني.

•تعزيز ا�ستقاللية جهاز الرقابة الأعلى� :إن
اجلهاز االعلى للرقابة (دي��وان املحا�سبة)
امل�ستقل ي�ج��ب �أن يح�صل ع�ل��ى امل� ��وارد
ال �� �ض��روري��ة ال �ت��ي يحتاجها وذل���ك على شروط وضوابط عملية تنفيذ
ال�صعيدين امل�ؤ�س�سي واملهني على حد �سواء.
بناء القدرات
•التنفيذ الناجح لعملية بناء وتطوير قدرات
•تعزيز الو�ضع امل�ؤ�س�سي يف اجلهاز الأعلى
االج �ه��زة العليا ل�ل��رق��اب��ة ,تتطلب ال��دع��م
للرقابة :ي�ساعد بناء القدرات على تو�ضيح
ال�سيا�سي ،والتنظيم املنا�سب وال�ق�ي��ادة
و��ض��ع اجل �ه��از الأع �ل��ى للرقابة وعالقته
احلري�صة وامل�شاركة الفاعلة والن�شطة من
باحلكومة و امل�ؤ�س�سات الربملانية الأخرى .
ر�ؤ�ساء الأجهزة .كل هذه العنا�صر يجب �أن
•تطوير مهارات املوظفني وت�أهيلهم ت�أهيال
تت�ضافر معا ل�ضمان توفري التمويل الكايف
ع��ال �ي��ا :ج� ��ودة ال �ع��ام �ل�ين يف امل��راج �ع��ة،
وال�شراكة التي ميكن �أن ت�ساعد على تعزيز
خا�صة بالن�سبة لعملية مراجعة وتقييم
القدرات امل�ؤ�س�سية .ويجب �أن ترتكز عملية
الأداء ،هو عن�صر �أ�سا�سي يف جناح مهام
بناء ال �ق��درات على متكني الأج �ه��زة العليا
املراجعة.بالإ�ضافة �إىل �أنه يجب �أن تعك�س
االستنتاجات
للرقابة لتح�سني عملية ا�ستخدام القدرات
�صفات وك�ف��اءة موظفي الأج �ه��زة العليا
امل ��وج ��ودة ،و�أي �� �ض��ا خ�ل��ق ال �ق ��درات املهنية يجب �أن ت�سري عملية تطوير عمليات التدقيق
للرقابة ع�لاوة على ذل��ك ,تنوع املجاالت
والتنظيمية وامل�ؤ�س�سية اجل��دي��دة .لتحقيق للقطاع العام وبناء القدرات التدريبية واملهنية
التي ت�شملها عمليات املراجعة يف �إدارة
النتيجة املرجوة ،عالوة على �أنه يجب على ل�لاج�ه��زة ال�ع�ل�ي��ا ل�ل��رق��اب��ة جنبا �إىل ج�ن��ب يف
امل�ؤ�س�سات العامة كما �أن املوظفني امل�ؤهلني
االجهزة العليا للرقابة القيام بعملية التقييم ال�سياق ال��ذي يعزز ا�ستقاللية ه��ذه امل�ؤ�س�سات
ميكن تطويرهم من خالل كل من التدريب
على نحو ك��اف الحتياجاتها وو�ضع جدول لأن ه��ذه العملية ت�ستغرق وقتا طويال على حد
الأويل يف خمتلف جوانب عملية املراجعة
زمني منا�سب للإجراءات املخططة لتحقيق �سواء مع اال�ستخدام املتزايد للموارد ،ويجب
والتدريب امل�ستمر ل�ضمان التحديث الدائم
النجاح ،وعليه ف ��إن عملية بناء ال�ق��درات على الأجهزة العليا للرقابة اعتماد توجه تقدمي
واملتوا�صل ملهاراتهم وكفاءاتهم.
ً
ً
تتطلب �إل�ت��زام��ا وت�ع��اون��ا م��ن جانب ك��ل من يت�ضمن التنفيذ التدريجي لربنامج التدقيق
•تفعيل املقدرة املهنية لقيادات الأجهزة
ال�ت�ن�م��وي (ي�ت���ض�م��ن م��راج �ع��ة الأداء وتقييم
الأجهزة العليا للرقابة واملجتمع الدويل.
العليا للرقابة :يجب تفعيل وتطوير القدرات
•الوعي املتنامي للحاجة �إىل بناء القدرات املخاطر ،وما �إىل ذلك) .كما يجب �أن تتم هذه
املهنية لقيادات الأجهزة العليا للرقابة
امل�ه�ن�ي��ة وامل��ؤ��س���س�ي��ة م��ن خ�ل�ال تطبيق العملية بالتنا�سق مع الأه��داف املحددة ووفقا
ومتكينها من تنفيذ خطط �إ�سرتاتيجية
املمار�سات اجليدة التي ت�ضمن التنفيذ للموارد والقوى العاملة املتاحة لأجهزة الرقابة
وخ�ط��ط عمل �شاملة وواق�ع�ي��ة لتمكينها
العملي ال�سليم لأهداف اجلهاز الرقابي .الأف�ضل ت�أهيال لتعريف وحت��دي��د االحتياجات
م��ن الرتكيز على وج��ه اخل�صو�ص على
ووفقا لذلك ،يجب على االج�ه��زة العليا و�أهدافها ،ف�ضال عن الو�سائل والأدوات الالزمة
الأول��وي��ات.و يجب �أن تكون هذه اخلطط
للرقابة �أن ت��درك �أهمية وقيمة تعزيز لإجن��اح مهامها عالوة على ذلك يجب �أن تكون
متوافقة مع كل الإ�صالحات اجلارية يف
قدراتها امل�ؤ�س�سية ،ف�ضال ع��ن التعزيز م�ستعدة للتعامل مع التغريات اجلارية يف البيئات
جم��ال الإدارة امل��ال�ي��ة ال�ع��ام��ة يف البالد
امل�ستمر لهذه القدرات املتزايدة ولذلك ،الداخلية واخلارجية ،وتطوير ثقافة مبد�أ امل�ساءلة
و�أف�ضل املمار�سات (على �سبيل املثال،
ف�إن اخلطوات الأوىل لتنفيذ �أهداف بناء و�أخالقيات املهنة التي ال غنى عنها لنجاحها.
املعايري واملبادئ التوجيهية للإنتو�ساي).
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بناء وتطوير قدرات أجهزة الرقابة العليا مهنيا وتنظيميا ومؤسسيا
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أنشطة وفعاليات ..

القاضي /ابو بكر حسين السقاف  -رئيس الجهاز

يشارك في اجتماع لجنة بناء القدرات للمنظمة الدولية لألجهزة
العليا للرقابة المالية والمحاسبة «االنتوساي»
ليما – البيرو ( 11 - 9سبتمبر )2014
��ش��ارك القا�ضي /ابوبكر ح�سني ال�سقاف -
رئي�س اجل �ه��از امل��رك��زي للرقابة واملحا�سبة
واالخت /احالم احمد باقطيان يف اجتماع جلنة
بناء القدرات للمنظمة الدولية للأجهزة العليا
للرقابة املالية و املحا�سبة (االنتو�ساي) ممثلني
عن املنظمة العربية لالجهزة العليا للرقابة
واملحا�سبة (االربو�ساي) الذي عقد يف ليما –
البريو خالل الفرتة من � 11-9سبتمرب .2014
ه��ذا وق��د تركزت فعاليات االجتماع على عدة
حماور منها:
1.1االع�ل�ان ع��ن امل��وق��ع االل �ك�تروين اجلديد
للجنة بناء القدرات ملنظمة االنتو�ساي على
العنوان التايلorg.intosaicbc.www :
2.2ت �ق��دمي م�ل�ف��ات الأج��ه ��زة ال��رق��اب�ي��ة على
م�ستوى كل �إقليم و�أه��م الأن�شطة التي مت
�إجنازها يف جمال بناء القدرات امل�ؤ�س�سية
وهي كالتايل:
ملف �إقليم منظمة الأجهزة العليا للرقابة املالية
لأمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي (.)OLACEFS
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» »ملف �إق�ل�ي��م منظمة الأج �ه��زة العليا
ل�ل��رق��اب��ة امل��ال �ي��ة ال �ع��ام��ة وامل�ح��ا��س�ب��ة
للكاريبي(.)CAROSAI
» »ملف �إق�ل�ي��م منظمة الأج �ه��زة العليا
للرقابة يف قارة �أوروبا .EUROSAI
» »ملف �إق�ل�ي��م منظمة الأج �ه��زة العليا
للرقابة يف قارة افريقيا .AFROSAI
كما مت عمل حلقات نقا�ش متوازية ركزت على
�أن�شطة اللجنة الفرعية ( )2واملعنية بتطوير
خ��دم��ات الن�صح وامل �� �ش��ورة ب��رئ��ا��س��ة اجل�ه��از
ال��رق��اب��ي يف ال �ب�يرو ،وت��رك��زت على الأن�شطة
املنفذة خ�لال ال�ف�ترة املا�ضية وك��ذا الربامج
امل�ستقبلية التي ت�شتمل على:
•�أن�شطة اللجنة الفرعية ( )3املعنية بتعزيز
تطبيق �أف�ضل املمار�سات و�ضمان اجلودة
من خالل مراجعة النظراء الطوعي وذلك
برئا�سة جهاز الرقابة ال�سلوفاكي.
الورقة البي�ضاء على �شهادة املراجع املتعلقة
بتعزيز مبد�أ املهنية من خالل التطوير الهيكلي.

3.3التقييم الذاتي للنزاهة  IntoSAINTك�أداة
لبناء القدرات.
وت�خ�ل��ل االج�ت�م��اع ح�ل�ق��ات ع�م��ل ع�ل��ى ط ��اوالت
م�ستديرة تلخ�صت بالآتي:
•جانب تزويد بناء القدرات �أجهزة الرقابة
العليا – تعزيز دعم مراجعة النظراء.
•بناء القدرات يف الأجهزة ما بعد ال�صراع.
كما مت مناق�شة موا�ضيع رئي�سية وهي:
•املو�ضوع الأول (�أثر بناء القدرات على):
» »الرقابة املن�سقة.
» »رقابة النظراء.
» »�إط���ار ع�م��ل ق�ي��ا���س الأداء يف �أج�ه��زة
الرقابة العليا.
•املو�ضوع ال�ث��اين (تعزيز ق ��درات �أجهزة
الرقابة العليا) ال�شراكة اال�سرتاتيجية.
•امل��و��ض��وع الثالث (ال�ت�ع��اون على م�ستوى
الأقاليم) خيارات للتعاون على م�ستوى
االٌقليم �أو بني الأقاليم.

أنشطة وفعاليات  ..أنشطة وفعاليات ..

يف �إط��ار م�شروع التعاون الثنائي بني اجلهاز
املركزي للرقابة واملحا�سبة باجلمهورية اليمنية
وبرنامج احلكم الر�شيد يف اليمن  GGCالتابع
للم�ؤ�س�سة الأملانية للتعاون الدويل  ، GIZنظمت
ور�شة عمل لعر�ض نتائج تطبيق نظام املقابالت
ال�سنوية لتطوير الأداء خالل الفرتة من 18-17
دي�سمرب 2014م يف اململكة الأردنية الها�شمية،
وال� ��ذي مت تطبيقه ع�ل��ى ادارات خم �ت��ارة يف
اجل�ه��از ع��ام 2014م  ،حيث ي�سعى اجل�ه��از و
من خالل تر�سيخ هذا النظام الإداري احلديث
اىل تطوير املوارد الب�شرية  ،مواكبا توجهاته يف
حتقيق الأهداف اال�سرتاتيجية املر�سومة لذلك
�ضمن اخلطة اال�سرتاتيجية للجهاز .
ح�ضر ه��ذه الور�شة القا�ضي � /أبوبكر ح�سني
ال�سقاف رئي�س اجلهاز  ،والدكتورة � /إيري�س
جلوزماير  -مديرة برنامج احلكم الر�شيد GGC

باليمن  ،والربوفي�سور  /فريدري�ش بوالي اخلبري
اال�ست�شاري يف تطوير املوارد الب�شرية وعدد ًا من
امل�شاركني من ذوي العالقة من الطرفني .
ت�ن��اول��ت ه ��ذه ال��ور� �ش��ة ال�ع��دي��د م��ن ال�ع��رو���ض
امل �ق��دم��ة واخل��ا� �ص��ة ب�ن�ت��ائ��ج تطبيق ال�ن�ظ��ام
للخم�س الإدارات املختارة و كيف مت التعامل مع
خمرجاتها  ،كما مت ا�ستعرا�ض اخلطة التنفيذية
للم�شروع والأن�شطة الفرعية وامل�ؤ�شرات والتحقق
م��ن �إجن��ازه��ا  ،كما ت�ن��اول��ت ال��ور��ش��ة �أهمية
التو�صيف الوظيفي ملوظفي اجلهاز وارتباطه
بنظام املقابالت ال�سنوية .
واجل��دي��ر بالذكر ب�أنه قد مت اال�ستعداد لهذه
الور�شة من قبل اجلهاز وبالتن�سيق مع برنامج
احلكم الر�شيد يف اليمن ،وذلك بعقد ور�شة ليوم
واحد بتاريخ � 14أغ�سط�س2014م يف مبنى مركز
التدريب برئا�سة اجلهاز� ،أدارتها خبرية التنمية

الب�شرية الدكتورة�/سو�سن الرفاعي – م�صممة
الدليل الإر� �ش��ادي لنظام املقابالت ال�سنوية،
حيث هدفت الور�شة اىل تعريف قيادة اجلهاز
ب�أهمية ا�سلوب االدارة ب��الأه��داف ومكونات
نظام املقابالت ال�سنوية لتطوير االداء وعالقتها
بالعنا�صر الأخ� ��رى لتنمية امل� ��وارد الب�شرية
وحتديد دور قيادة اجلهاز يف دعم وتطبيق نظام
املقابالت ال�سنوية ،حيث ��ش��ارك يف الور�شة
قيادة اجلهاز العليا بالإ�ضافة اىل مدراء عموم
االدارات اخلم�س املطبقة للنظام ،مع م�شاركة
م��دراء عموم االدارات العامة املعنية مبعاجلة
خمرجات نظام املقابالت ال�سنوية وبح�ضور
فريق متابعة اجراءات املقابالت ال�سنوية.

أنشطة وفعاليات ..

عقد ورشة عمل لعرض نتائج تطبيق نظام
المقابالت السنوية لتطوير األداء في
الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة

مشاركة الجهاز في ورشة عمل حول
استراتيجيات مكافحة الفساد في اليمن
� �ش��ارك القا�ضي رئي�س اجل �ه��از يف ور�شة
عمل مركز موارد مكافحة الف�ساد الــ()U4
ال�ت��ي ع�ق��دت يف عا�صمة اململكة الأردن �ي��ة
الهام�شية ع�م��ان خ�لال ال�ف�ترة م��ن 9/30
حتى 2014/10/1م و التي هدفت اىل التي�سري
لنقا�شات حول ا�سرتاتيجيات مكافحة الف�ساد
يف اليمن و الوقوف على برامج ومبادرات
مكافحة الف�ساد يف اليمن وحتديد جماالت

ممكنة حتتاج �إىل املزيد من العمل ،كما مت خالل
هذه الور�شة عر�ض جتارب دولية و�إقليمية حول
ا�سرتاتيجيات مكافحة الف�ساد من �أجل �ضبط
الف�ساد يف ال��دول اله�شة و مت حتديد مداخل
وطرق للم�ساءلة االجتماعية و�إجراءات يقودها
املجتمع يف م��ؤازرة جهود مكافحة الف�ساد على
امل�ستوى املركزي واملحلي ون�شر وتعزيز الفهم
والتن�سيق امل�شرتك فيما بني خمتلف الأطراف

ذات العالقة (احلكومة ,الفاعلني يف املجتمع
امل��دين� ,شركاء التنمية ,ال��خ )...بخ�صو�ص
الأهداف املرجوة من جهود مكافحة الف�ساد
والنتائج املنتظرة ،كما مت و��ض��ع الأ�سا�س
حلوار وتن�سيق وتعاون ا�سرتاتيجي مع اجلهات
النظرية الوطنية وفيما بني املانحني بخ�صو�ص
�أن�شطة مكافحة الف�ساد يف املرحلة القادمة.
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قرار مجلس الوزراء رقم ( )119لسنة 2012م

بشأن دليل إجراءات المراجعة الداخلية

أصدر مجلس الوزراء القرار رقم ( )119لسنة  2012بشأن دليل إجراءات المراجعة
الداخلية بأن على كافة وحدات الخدمة العامة المشمولة بالقرار الجمهوري رقم
( )5لسنة 2010م بشأن وظيفة المراجعة الداخلية إتخاذ اإلجراءات الالزمة لوضع
دليل إجراءات المراجعة الداخلية موضع التنفيذ.
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.
وستستكمل المجلة في هذا العدد نشر (المكون الثاني) وهو كما يلي-:

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

المكون الثاني
المرحلة الثانية:
مرحلة تنفيذ عملية المراجعة
تنفيذ عملية المراجعة الداخلية في ظل االنظمة اليدوية:

Óحتديد العينات ( )Samplingوتعريف عينة املراجعة
�Óأوراق العمـل
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المراجعة الداخلية في بيئة نظام الحاسب االلي:

Óبيئة الرقابه لنظم معلومات احلا�سب الآيل.
Óاعتماد املراجع على رقابه نظم احلا�سب الآيل.
Óبرنامج املراجعة لنظام احلا�سب الآيل.
مراقبة جودة عمليات المراجعة:

Óالتقييم الداخلي
Óالتقييم اخلارجي الداء ادارة املراجعة الداخلية

قرار مجلس الوزراء رقم ( )119لسنة 2012م بشأن دليل إجراءات المراجعة الداخلية
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مكتب المراجـــع
العام لجمهورية
بــــنــــجــــاديــــش
الــــشــــعــــبــــيــــة
ترجمة وإعداد/
محمد سفيان عبده
إشراق علي االرياني
اإلدارة العامة للتعاون الفني

جمهورية بنجالديش الشـــعبية تقع في جنوب
شـــرق قارة آســـيا .تحدها الهند من كل الجهات
ما عـــدا جهة الجنوب الشـــرقي فتحدهـــا بورما
(ميانمـــار) وحتـــى أقصى جنـــوب شـــرق القارة,
ويحدها مـــن الجنوب خليـــج البنغال.
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وه��ي �إح ��دى ال ��دول الأع �� �ض��اء يف احت ��اد دول
الكومنولث واحت��اد جنوب �شرق �آ�سيا للتعاون
الإق �ل �ي �م��ي وم� �ب ��ادرة خ�ل�ي��ج ال�ب�ن�غ��ال للتعاون
االقت�صادي والفني وم�ؤمتر القمة الإ�سالمي
وجم�م��وع��ة ال� ��دول ال�ث�م��ان�ي��ة ال�ن��ام�ي��ة .ووف�ق��ا
للمذكرة اخلا�صة بالدول التي �أ�صدرها البنك
ال��دويل ع��ام 2005م ف ��إن بنجالدي�ش �أح��رزت
تقد ًما مذه ًال يف التنمية الب�شرية ,يف جماالت

مكتب المراجع العام لجمهورية بنجالديش الشعبية

التعليم ,يف امل�ساواة بني الذكور والإن��اث وكذا
احلد من النمو ال�سكاين.

نبذة عن مكتب المراجع العام
يعترب مكتب امل��راج��ع ال �ع��ام ( ،)OCAGهو
امل�ؤ�س�سة العليا امل�ن��وط بها عملية املراجعة
والتدقيق للإيرادات والإنفاق العام احلكومي

على م�ستوى كافة املكاتب احلكومية والهيئات معلومات موثوقة ومو�ضوعية يف �سبيل �إر�ساء
ال �ع��ام��ة وامل�ن�ظ�م��ات ال�ق��ان��ون�ي��ة يف جمهورية دعائم امل�ساءلة وال�شفافية يف �أن�شطة احلكومة.
بنجالدي�ش ال�شعبية والت�أكد مما �إذا كان قد
القيم الجوهرية التي
�أ�سفر عن تلك النفقات امل ��ردودات املتوقعة.
يعتمدها المكتب
واجلدير بالذكر �أن املراجع العام يعني من قبل الكفاءة املهنية ,املوثوقية ,املو�ضوعية ,امل�ساءلة,
رئي�س اجلمهورية ويحدد له القانون نطاق ومدى امل�صداقية ,ال�شفافية ,النزاهة,
املهام املوكلة �إليه.
القابلية للتطبيق.
ود�ستور جمهورية بنغالدي�ش ال�شعبية مينح
مكتب املراجع العام اال�ستقالل التام �أي �أنه
الجهات الخاضعة لرقابة
ال يخ�ضع لأية �سلطة �أخرى وله �أحقية االطالع
المكتب
على جميع الوثائق الالزمة لإج��راء التدقيق.
كما �أن الإدارة العامة للمكتب و ر�ؤ�ساء مديريات تخ�ضع اجلهات التالية لرقابة املكتب:
التدقيق يف خمتلف املحافظات هي امل�س�ؤولة 1.1جميع الوحدات التي يت�ألف منها اجلهاز
الإداري ل�ل��دول��ة وال ��وح ��دات احلكومية
عن �إج��راء املراجعة والتدقيق نيابة عن مكتب
امل�ستقلة امل��درج��ة موازناتها يف امل��وازن��ة
امل��راج��ع ال�ع��ام يف املكاتب احلكومية وكذلك
العامة للدولة �إال ما ا�ستثنى منها بن�ص
م�شاريع القطاع ال�ع��ام ،مب��ا يحقق االقت�صاد
خا�ص يف مر�سوم �إن�شائها.
والكفاءة والفعالية يف �إدارة املوارد العامة.
2.2الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة وغريها من
الأ�شخا�ص االعتبارية العامة.
رؤية المكتب
��3.3ص�ن��ادي��ق ال�ت�ق��اع��د واجل �ه��ات والهيئات
حتقيق �أق�صى درج��ات امل�ساءلة وال�شفافية يف
اخلا�صة باجلمهورية ال�ت��ي ت�ضمنها �أو
�إدارة امل��ال العام بهدف الو�صول �إىل احلكم
ت��دع�م�ه��ا احل �ك��وم��ة �أو �أي م��ن اجل�ه��ات
الر�شيد.
اخلا�ضعة لرقابة املكتب.
4.4ال �� �ش ��رك ��ات ال��ت ��ي ت� � ��زاول ن �� �ش��اط �ه��ا يف
رسالة المكتب
اجلمهورية �إذا كانت مملوكة للحكومة
تنفيذ مراجعة فعالة لأن�شطة القطاع العام
بالكامل �أو بن�سبة  51%على الأق ��ل من
بغر�ض اال�ستغالل الأمثل للموارد العامة وتوفري
ر�أ�سمالها �أو منحتها احل�ك��وم��ة امتياز
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ا��س�ت�غ�لال م��رف��ق ع ��ام �أو م� ��ورد ال�ث�روة
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.
�3.3إع��داد وو�ضع ميزانية معززة بالتعليقات
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�سئوليات 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 .وينفذ املكتب هذه امل�س�ؤولية
من خالل االتي:
•مراجعة ح�سابات �صرف الأم��وال للت�أكد
من �إنفاقها يف الأغرا�ض التي خ�ص�صت
لها .
•مراجعة القواعد واللوائح للت�أكد من �أن
النفقات �صرفت وفقا للقوانني والقواعد
والأنظمة �ضمن �إط��ار التنظيم الداخلي
لإنفاق املال العام.
•مراجعة قرارات الإنفاق للت�أكد من �أن كل
بند من بنود الإنفاق مت مبوافقة ال�سلطة
املخت�صة لإنفاق املال العام يف احلكومة.
•مراجعة احل�سابات اخلا�صة باملمتلكات
و الأ� �ص ��ول و�إب� ��راز احل ��االت الفعلية يف
النفقات �أو �أي هدر مي�س املال العام.
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•الت�أكد �أثناء مراجعة الإيرادات احلكومية
ب�أن قواعد و�إجراءات هذا التقييم ،وجمع
وتوزيع العائدات تتم وفقا للقانون وعدم
وجود ت�سرب �أو تبذير يف الإي��رادات التي
يجب �أن تورد قانونيا �إىل احلكومة.

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:
•املنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة
املالية واملحا�سبة (.)INTOSAI
•املنظمة الأ�سيوية للأجهزة العليا للرقابة
املالية واملحا�سبة ( )ASOSAIوي�سهم يف
دعم �أن�شطتها املختلفة من خالل ع�ضويته
يف كثري م��ن ال�ل�ج��ان املخت�صة كما �أن
املكتب انتخب ع�ضوا يف جمل�س حمافظي

الأ�سو�ساي.
•منظمة ال �ت �ع��اون االق �ت �� �ص��ادي لأج �ه��زة
ال��رق��اب��ة العليا ( )ECOSAIويف ه��ذا
ال�سياق وقع املكتب مذكرة تفاهم مع جلنة
الزراعة الفلبينية.
•عالوة على ذلك ,يحتفظ املكتب ب�صالت
وثيقة مع �أجهزة الرقابة الأخرى يف جميع
قارات العامل ب�صفة عامة ويف �أ�سيا ب�صفة
خا�صة وي�سعى ال��دي��وان دوم��ا 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
Mr .Masud Ahmed
ال�سيد م�سعود �أحمد املراجع العام جلمهورية بنغالدي�ش حا�صل على �شهادة البكالوريو�س
مع (مرتبة ال�شرف) يف جمال املحا�سبة والإدارة ,حائز على درجة املاج�ستري �آداب لغة
�إجنليزية  ،من جامعة داكا وحا�صل على دبلوم الدرا�سات العليا يف املحا�سبة ،جامعة
�أل�سرت -اململكة املتحدة.
�ألتحق ال�سيد م�سعود باخلدمة املدنية وعمل يف كل من مكاتب احل�سابات �إدارات مراجعة
احل�سابات ق�سم املحا�سبة و املراجعة ,ثم عمل نائبا للمحا�سب العام والرئي�س التنفيذي
للح�سابات�( ،شعبة التنمية الريفية باحلكومة املحلية ووزارة ال�ش�ؤون اخلارجية) ثم
�شغل من�صب نائب وزير النقل البحري و�شعبة العالقات االقت�صادية ثم مراجع ًا عام ًا
جلمهورية بنجالد�ش.

مكتب المراجع العام لجمهورية بنجالديش الشعبية
رواد وأوائل

حسن عبدالقادر بارجاء
من أوائل قيادات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة
محل وتاريخ الميالد:
م��ن مواليـــــــــــد م��دي�ن��ة ��س�ي�ئ��ون – حمافظة
ح�ضرموت 1946م
متزوج ولديه  4من االبناء والبنات.
المؤهل:
حا�صل على �شهادة البكالوريو�س يف املحا�سبة
عام1978م.
أهم المهام والمسؤوليات:

•م��دي��ر ل�ل�ق�ط��اع ال���ص�ن��اع��ي واالن �� �ش��ائ��ي
يف1982م.
•ق ��ائ ��م ب� ��أع� �م ��ال ال �ق �ط ��اع االق �ت �� �ص��ادي
يف1984م.

•م ��دي ��ر ف� ��رع اجل� �ه ��از مب �ح��اف �ظ��ة ح���ض��رم��وت
يف1984م.
•نائب رئي�س اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة
ب�ق��رار م��ن جمل�س الرئا�سة ل��دول��ة ال��وح��دة يف
عام1991م وحتى 2001م.
•�شارك وتر�أ�س العديد من اللجان وفرق العمل
التي عملت على تطوير النظم واللوائح والآليات
اخلا�صة بعمل اجلهاز.
•ك�م��ا ق ��ام اي���ض��ا بتمثيل اجل�م�ه��وري��ة اليمنية
واجل �ه��از يف ال�ع��دي��د م��ن امل� ��ؤمت ��رات ال��دول�ي��ة
واالقليمية والعربية املعنية بعمل االجهزة العليا
للرقابة وكذا املعنية مبهنة املحا�سبة واملراجعة،
وق��د ح�صل على العديد من �شهادات التقدير
واالو�سمة والدروع.
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اإلدارة العامة للرقابة على الجودة

إعداد :عبدالحكيم لطف الصباحي
المدير العام للرقابة على الجودة

أنشـــئت اإلدارة العامـــة للرقابـــة علـــى الجـــودة بموجب قـــرار رئيـــس الجهاز رقم ( )2لســـنة
1997م الـــذي تضمـــن تغييـــر تســـمية اإلدارة العامة للمكتـــب الفني إلى مســـمى اإلدارة
ً
العامـــة للرقابـــة علـــى الجـــودة وتتبع رئيـــس الجهاز مباشـــرة  ،كمـــا تضمن القـــرار هيكل
االدارة والمهـــام واالختصاصـــات نوجزهـــا فـــي ما يلي:

هيكل اإلدارة:
تتكون الإدارة العامة للرقابة على اجل��ودة من
مدير عام يتوىل الإ�شراف على جميع �أعمالها
ويكون م�س�ؤو ًال �أمام رئي�س اجلهاز ويتبعه عدد
كاف من االع�ضاء الفنيني وم�ساعديهم وغريهم
من املوظفني للقيام مبهام االدارة .
وحالي ًا يعمل ب��الإدارة عدد ت�سعة اع�ضاء فنيني
وموظف اداري (�سكرتري).
* حتتوي االدارة العامة للرقابة على اجلودة من
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االدارات الفرعية التالية:
•�إدارة الرقابة على جودة �أداء قطاع الرقابة
لتحقيق الرقابة على اجلودة تتوىل الإدارة العامة
على وحدات اجلهاز الإداري للدولة.
•�إدارة الرقابة على جودة �أداء قطاع الرقابة للرقابة على اجل��ودة ممار�سة الإخت�صا�صات
على وحدات القطاع الإقت�صادي للدولة .واملهام التالية:
•�إدارة الرقابة على جودة �أداء قطاع الرقابة 1.1درا�� �س ��ة وم��راج �ع��ة ع �ي �ن��ات م ��ن ملفات
املراجعة ب�شكل متكامل مع الرتكيز على
على الوحدات الإدارية.
ن�ظ��ام�ي��ة وك �ف ��اءة وف�ع��ال�ي��ة و�إق�ت���ص��ادي��ة
•�إدارة الرقابة على جودة �أداء فروع اجلهاز
ع�م�ل�ي��ات امل��راج �ع��ة و�إب � ��داء امل�لاح�ظ��ات
باملحافظات.
والآراء واملقرتحات ب�ش�أنها.
•�إدارة ال�سكرتارية الفنية.

مهام وإختصاصات اإلدارة:

اإلدارة العامة للرقابة على الجودة

2.2درا�سة ومراجعة التقارير الدورية وال�سنوية
وت�ق��ري��ر م��راج�ع��ة احل���س��اب��ات اخلتامية
منجزات حققتها االدارة:
و�إب ��داء املالحظات والآراء واملقرتحات 1.1ابتكرت الإدارة نظام ًا �إلكرتوني ًا (قاعدة
ب�ش�أنها.
بيانات) لتوثيق ومتابعة وحتليل خمرجات
3.3م��راق �ب��ة ج � ��ودة الأداء ال ��رق ��اب ��ي ل�ل�ج�ه��از
اجلهاز الرقابية وهذا النظام يُعد الأول
للتحقق من �صحة و�سالمة تطبيق ال�سيا�سة
من نوعه يف �أجهزة الرقابة املالية و�أجنز
العامة للرقابة واملراجعة للجهاز والأنظمة
بجهود وخربات وطنية من كوادر اجلهاز
والإج� ��راءات الداخلية والأدل ��ة والإر� �ش��ادات
وقد مت عر�ض فكره عملية عن النظام يف
و�إبداء املالحظات والآراء واملقرتحات ب�ش�أنها.
اللقاء العلمي ملمثلي اجهزة الرقابة املالية
�4.4إع� � ��داد ت �ق��اري��ر دوري � ��ة ع ��ن �أن���ش�ط�ت�ه��ا
يف الدول العربية الذي عقد بالقاهرة يف
و�إجن��ازات �ه��ا وت�ق��دمي م�ق�ترح��ات بتطوير
ابريل 2008م بعنوان (جت��ارب االجهزة
العمل فيها.
يف �إعداد التقارير ال�سنوية) ،حيث لقيت
5.5القيام ب�أية �أن�شطة �أخرى تكلف بها الإدارة من
جت��رب��ة اجل �ه��از يف اجل�م�ه��وري��ة اليمنية
قبل رئي�س اجلهاز ويف جميع الأح ��وال تقدم
الإع �ج��اب م��ن امل�شاركني وحماية للحق
وترفع كافة نتائج الأعمال لرئي�س اجلهاز.
ال �ق��ان��وين �إ� �س �ت �ن��اد ًا �إىل اح �ك��ام ال�ق��رار
6.6ل�ل��إدارة العامة للرقابة على اجل��ودة يف
اجلمهوري رقم ( )19ب�ش�أن احلق الفكري
�سبيل القيام مبمار�سة �إخت�صا�صاتها حق
فقد ح�صل اجلهاز على �شهادة من وزارة
التن�سيق واالت���ص��ال املبا�شر وال��زي��ارات
الثقافة حتت رقم ( )197ل�سنة 2012م .
ملختلف ق�ط��اع��ات وف ��روع اجل�ه��از وجمع 2.2اال�سهام يف اعداد دليل نظام �إدارة جودة
املعلومات التي ترى انها �ضرورية لتحقيق
املراجعة:
رقابة اجلودة .
يُعد دليل نظام �إدارة ج��ودة املراجعة املخرج
النهائي للم�شروع البحثي ال�سابع للمنظمة
أهم االعمال واألنشطة:ـ
الأ� �س �ي��وي��ة لأج� �ه ��زة ال��رق��اب��ة امل��ال �ي��ة العليا
ا�سند اىل االدارة مهمة �إعداد و�صياغة التقارير (اال�سو�ساي) حيث اقر �أع�ضاء املجل�س التنفيذي
الدورية الف�صلية ب�إعتبارها التزام على اجلهاز للمنظمة يف �أكتوبر 2003م يف (مانيال) م�شروع
وفق ًا للمادة ( )6/13من قانون اجلهاز رقم البحث وقد اختار املجل�س �سبعة �أع�ضاء لتنفيذ
( )39ل�سنة 1992م حيث ت�ستقبل الإدارة ف�صلي ًا م���ش��روع البحث ه��م ب��اال��س��م �أج �ه��زة الرقابة
يف املتو�سط ح ��وايل ( )350تقرير مراجعة لكل من (بنجالد�ش ،ال�صني ،الهند ،ماليزيا،
�صادر ًا من اجلهاز ويتم درا�ستها وا�ستخال�ص باك�ستان ،الفلبني واليمن).
�أهم ما ورد بها من النتائج والتو�صيات  ،وتعترب هذا وقد مت �إعتماد الدليل على م�ستوى منظمة
التقارير الدورية ثاين �أهم خمرج للجهاز بعد (االنتو�ساي) وترجمته من اللغة االجنليزية اىل
تقارير احل�سابات اخلتامية وهذا ما ي�شغل كل عدة لغات منها اللغة العربية التي قام بها ديوان
وقت العاملني بالإدارة على الرغم من �أن دليل املحا�سبة الكويتي.
االداء الرقابي ال�شامل واملر�شد التف�صيلي قد وقد ت�ضمن الدليل خم�سة حماور رئي�سة تلقي
�أ�شار �إىل �أن مهمة اعداد التقارير الدورية هي ال�ضوء على �أف�ضل املمار�سات الدولية لإدارة
ج ��ودة امل��راج �ع��ة يف �أج �ه��زة وم�ك��ات��ب رقابية
من �صميم �أعمال القطاعات .
م��راج�ع��ة ع�ي�ن��ات م��ن م�ل�ف��ات امل��راج �ع��ة بق�سميها خمتلفة وبطريقة �شاملة.
(اجلاري والدائم) ورفع النتائج للأخ رئي�س اجلهاز  .وهذه املحاور الرئي�سة هي:
•القيادة والإ�شراف.
الرفع بتقارير ف�صلية تبني بع�ض الأخطاء التي يتم
ر�صدها يف تقارير اجلهاز املبلغة للجهات وذلك
•�إدارة املوارد الب�شرية.
بغر�ض لفت االنتباه �إليها وتالفيها م�ستقب ًال.
•تنفيذ �أعمال املراجعة.

•العالقات مع العمالء والداعمني (امل�ستخدمني
وامل�ستفيدين من خمرجات اجلهاز).
•التح�سني امل�ستمر.
وقد �أُعد الدليل ل�ضمان العمل مبعايري املراجعة
ال�صادرة عن الأنتو�ساي واملتطلبات الت�شريعية
و�سيا�سات �أجهزة الرقابة املالية العليا الأع�ضاء
باال�سو�ساي.
ً
ً
والعمل بالدليل �سوف يوفر �ضمانا معقوال جلودة عالية
يف خمرجات العمل الرقابي تلبي توقعات الداعمني
(رئي�س اجلمهورية ،جمل�سي النواب وال���ش��ورى....
�إلخ) وجميع امل�ستخدمني لتقارير اجلهاز من اجلهات
احلكومية ذات العالقة واجلمهور.
كما �أن اجلهاز قد نفذ عدة ور���ش عمل خالل
العام 2009م للتعريف بالدليل �شارك فيها ما
يزيد ع ��ن( )700ع�ضو من الأع�ضاء الفنيني
والقيادات برئا�سة اجلهاز وفروعه ومت توزيع
الدليل عليهم.

الرؤية المستقبلية:

من املعلوم �أن��ه مت �إعتماد و�إ��ص��دار دليل نظم
�إدارة جودة �أعمال املراجعة والتوقيع عليه من
قبل ر�ؤ�ساء �أجهزة الرقابة املالية يف �آ�سيا يف
�أكتوبر من العام 2006م  ،ومن ثم �إعتماد الدليل
على م�ستوى منظمة الأنتو�ساي (�أجهزة الرقابة
املالية يف العامل) ويتم ترجمة الدليل �إىل عدة
لغات ومنها اللغة العربية وحتر�ص العديد من
�أجهزة الرقابة املالية على تطبيق الدليل.
ومن امل�ؤكد �أن اجلودة لي�ست م�س�ؤولية فرد بعينه
�أو �إدارة بعينها ك ��الإدارة العامة للرقابة على
اجل��ودة �أو املكتب الفني �أو الإدارات الفنية يف
القطاعات  ..بل �أن اجل��ودة م�س�ؤولية جماعية
تكاملية لكل الوظائف والإدارات �إذا مت ت�أديتها
على الوجه الأمثل ح�سب ما هو حمدد وخمطط
لكل منها وخا�صة �إذا ما مت الإلتزام بتطبيق مبا
منلكه بني ايدينا وه��و دليل نظم �إدارة جودة
�أعمال املراجعة  ،حيث ال ميكن حتقيق الرقابة
على اجل��ودة �إذا مل ي�سبق تلك الرقابة العمل
مبوجهات �إدارة نظم جودة املراجعة.
ويف �ضوء ذلك ف�إن الإدارة ت�أمل �أن يتم تفعيل
دور جلنة الإ�شراف واملتابعة على تطبيق دليل
نظم �إدارة ج��ودة �أعمال املراجعة و�إ�ستيعاب
م�ضامني الدليل من اجلميع.
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مكافحة
الفساد في
ضوء القانون
واالتفاقيات
اإلقليمية
والدولية

إعداد /ناصر ناصر مجلي

نائب مدير عام اإلدارة العامة للبحوث
وفحص اللوائح لشؤون المكتبات

المؤلف :وليد إبراهيم الدسوقي
دار النشر :شركة العربية المتحدة للتسويق
والتوريدات جمهورية مصر العربية 2012م

نقدم يف هذا العدد من جملة الرقابة عر�ض ًا
خمت�صر ًا ملحتوى كتاب جديد.
ا�سم الكتاب( :مكافحة الف�ساد يف �ضوء القانون
واالتفاقيات الإقليمية والدولية
ي�ت�ك��ون ال�ك�ت��اب م��ن � 467صفحة م��ن القطع
املتو�سط

نبذة عن الكتاب:
�أ�شار امل�ؤلف يف مقدمة الكتاب �إىل �أن ظاهرة
الف�ساد التي انت�شرت وتعاقبت يف املجتمعات من
�أه��م الق�ضايا املطروحة التي حتظى باهتمام
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كافة احلكومات على امل�ستوى املحلي والإقليمي
والدويل ،و�أخذت ت�شغل حيز ًا مهم ًا يف �أولويات
الإ��ص�لاح��ات ن�ظ��ر ًا النت�شار الف�ساد يف كافة
مناحي احل�ي��اة ول�ع��ل معاجلة ه��ذه الظاهرة
بالغة التعقيد والت�شابك ومتعددة امل�ستويات
من منظور قانوين واجتماعي ت�ستوجب الإ�شارة
�إىل االنعكا�سات ال�سلبية املقرتنة بالف�ساد الذي
ي�ؤثر على الدولة داخلي ًا ،خا�صة �إذا كانت دولة
نامية ت�سعى �إىل تقوية اقت�صادها وبنائه لتحقيق
التنمية ملواطنيها بالإ�ضافة �إىل خطورة الف�ساد
عاملي ًا وعالقته باجلرمية املنظمة وغ�سل الأموال

مكافحة الفساد في ضوء القانون واالتفاقيات اإلقليمية والدولية

وحتويل الأموال الناجتة عنه دولي ًا.
كما �أ�شار امل�ؤلف �إىل �إن امل�شرع �أهتم� ،سوا ًء
على ال�صعيد الداخلي �أو ال�صعيد اخلارجي،
مبواجهة الف�ساد من خالل القوانني واالتفاقيات
الدولية وو�ضع ا�سرتاتيجية متعددة اجلوانب
الختالف الثقافات والقيم ال�سائدة يف الدول،
و�إذا كانت الأمم املتحدة قد �أ�صدرت اتفاقية
ملكافحة الف�ساد يف �أكتوبر 2003م ف�إن ذلك يعد
مبثابة �إقرار دويل مبدى انت�شار هذه الظاهرة
وخ�ط��ورة ت�أثريها و�آث��اره��ا امل��دم��رة على دول
العامل� ،سوا ًء اقت�صادي ًا �أو اجتماعي ًا �أو �سيا�سي ًا
و� �ض��رورة ال�ت�ع��اون ال ��دويل ملكافحتها ...وقد
اهتمت الدول واملجتمع الدويل مبكافحة الف�ساد
من خالل بع�ض االتفاقيات الإقليمية مثل:
•اتفاقية البلدان الأمريكية ملكافحة الف�ساد

عام 1996م.
•اتفاقية مكافحة ر�شوة املوظفني العموميني
الأجانب يف املعامالت التجارية الدولية
لعام1997م.
•اتفاقية القانون اجلنائي ال��دويل ب�ش�أن
الف�ساد (جمل�س �أوروبا عام 1999م).
•اتفاقية الإحت ��اد الأف��ري�ق��ي ملنع الف�ساد
وحماربته يوليو 2003م.
وكذلك العديد من امل�ؤمترات الدولية التي نبهت
خلطورة هذه الظاهرة.
الفصل الثالث :اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة
وقد �إ�شتمل هذا الكتاب على ثالثة �أبواب ،وذلك الف�ساد ،مت ا�ستعرا�ض هذا املو�ضوع من خالل
على النحو الآتي:
النقاط الآتية:
•قراءة �أولية يف حمتوى االتفاقية.
الباب األول :الفساد وآثاره السلبية
•طبيعة التزامات الدول الأطراف.
في ظل اتفاقية األمم المتحدة:
•�أ�ساليب الرقابة و�آليات التطبيق.
الفصل االول :املق�صود بظاهرة الف�ساد من
حيث التعريف والأ�سباب وو�سائل منع الف�ساد .الباب الثاني :آليات مكافحة الفساد
الفصل الثاني :مكافحة الف�ساد يف �إط��ار
االتفاقيات الإقليمية والدولية وذلك من خالل
النقاط الآتية:
االت�ف��اق�ي��ات الإقليمية وال��دول�ي��ة ذات ال�صلة
مبكافحة الف�ساد.
الطبيعة القانونية لالتفاقيات الدولية.
ال�سوابق الق�ضائية لتنفيذ �أحكام االتفاقيات
الدولية.

في جمهورية مصر العربية

�أحتوى هذا الباب على ثالثة ف�صول:
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الفصل األول :تناول الآليات الت�شريعية وذلك
من خالل ثالثة مباحث:
1.1مكافحة الف�ساد يف الت�شريع امل�صري
(ج ��رائ ��م ال��وظ �ي �ف��ة ال �ع��ام��ة ،ال��ر� �ش��وة،
االختال�س ،اال�ستيالء).
2.2م�ك��اف�ح��ة ال �ف �� �س��اد خ� ��ارج ن �ط��اق ق��ان��ون
العقوبات.
3.3مكافحة ال�ف���س��اد يف ال �ق��ان��ون امل �ق��ارن:
ا�ستعر�ض الكاتب اال�سلوب الذي انتهجته
ال��دول عند �صياغتها لقوانينها بالن�سبة
جلرائم الف�ساد ،على النحو الآتي:
�أوال :ال ��دول العربية وت�ضم(اململكة العربية
ال �� �س �ع��ودي��ة ،امل�م�ل�ك��ة الأردن � �ي� ��ة ال�ه��ا��ش�م�ي��ة،
اجلمهورية اليمنية ،اجلمهورية التون�سية).
ثاني ًا :الدول الأجنبية( :دولة فرن�سا ،الواليات
املتحدة الأمريكية).
الفصل الثاني :رك��ز على �أج �ه��زة ال��دول��ة
الإدارية املعنية مبكافحة الف�ساد.
ويف �إط��ار ما �سبق عر�ضه من �آليات ت�شريعية
ملكافحة الف�ساد يف جمهورية م�صر العربية يف
قانون العقوبات وقانون الك�سب غري امل�شروع،
والقانون املقارن ف��إن �أجهزة الدولة الإداري��ة
املعنية مبكافحة الف�ساد متثل يف:
•اجلهاز املركزي للمحا�سبات.
•�إدارة الك�سب غري امل�شروع.
•هيئة الرقابة الإدارية.
وي�ؤكد امل�ؤلف من خ�لال عر�ضه ل��دور اجلهاز
املركزي للمحا�سبات بجمهورية م�صر العربية
ورقابته املالية على ال��دول��ة ،وال��دور الإيجابي
الذي يقوم به ملنع �إه��دار املال العام ومكافحة
الف�ساد ،الأمر الذي �أكد على �أهمية تفعيل هذا
الدور من خالل الفرتة املقبلة بالإ�ضافة لأجهزة
الدولة الرقابية للحفاظ على امل�صلحة العليا
للدولة.
الفصل الثالث :ت�ن��اول دور وزارة الداخلية
يف مكافحة الف�ساد من خالل ا�ستعرا�ض دور
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القطاعات ال�شرطية املعنية بذلك على �سبيل
امل �ث��ال ،وم�ن�ه��ا� :إب� ��راز �أه� ��داف وطبيعة عمل
الإدارات التابعة لها وه��ي( :الإدارة العامة
ل�شرطة مكافحة جرائم الأموال العامة ،الإدارة
العامة ملكافحة املخدات ،الإدارة العامة ل�شرطة
ال�سياحة والآثار) التي تهدف جميعها �إىل توجيه
وتن�سيق اجلهود ملكافحة جرائم تهريب الأموال
وتقدمي اخلدمات �إىل امل�ستثمرين والت�صدي
جلرائم الف�ساد وحماية املال العام من اجلرائم
التي تقع باالعتداء عليه.

وأخيرا الباب الثالث :والذي تطرق إلى
ً
الدور األمني في مواجهة الفساد:
�إ�شتمل هذا الباب على ثالثة ف�صول:
الفصل األول :وظ��ائ��ف الأج �ه��زة الأمنية يف
��ض��وء م�ب��د�أ احل �ي��اد� :أهمية ال ��دور الأم �ن��ي يف
حماية النظام ال�ع��ام للمجتمع ومكافحة �أي��ة
ظواهر تنال من هذا النظام �أو تنال من حقوق
وحريات الأفراد ،وقد ا�شتمل هذا الف�صل على
املباحث الآتية:
•مدلول مبد�أ احلياد الوظيفي.
•وظيفة ال�ضبط الإداري.
•وظيفة ال�ضبط الق�ضائي لرجل ال�شرطة.
•الف�صل ال �ث��اين :امل �ع��وق��ات ال�ت��ي ت��واج��ه
الأجهزة الأمنية ملكافحة الف�ساد ،و�إ�شتمل
على مبحثني:
•معوقات ت�شريعية.
•معوقات اجتماعية.
و�أ� �ش��ار امل��ؤل��ف يف ه��ذا اجل��ان��ب �إىل �أن��ه ال بد
من وج��ود تعاون بني وزارة الداخلية واملجتمع
امل��دين ومنظمات حقوق الإن�سان لو�ضع خطة
�إ�سرتاتيجية وا�ضحة وطويلة الأم ��د ،ل�ضمان
عمل ال�شرطة وفق معايري حقوق الإن�سان لتكون
ال�صورة الذهنية لرجل ال�شرطة �صورة مقبولة،
لأن ذلك ي�سهم كثريا يف مكافحة الف�ساد ومنع
اجل��رمي��ة ع�بر ت�ع��اون امل��واط�ن�ين م��ع ال�شرطة،
كما ي�سهم يف مالحقة امل�ج��رم�ين وتقدميهم
للمحاكمة العدالة.

الفصل الثالث :ر�ؤية م�ستقبلية لعمل الأجهزة
الأمنية يف م�صر يف �ضوء اتفاقية الأمم املتحدة.
ي��رى امل�ؤلف �ضرورة و�ضع ا�سرتاتيجية ور�ؤي��ة
م�ستقبلية تتوافق مع �إتفاقية الأمم املتحدة من
خ�لال ال��وق��وف على ت�شكيل الأج �ه��زة الأمنية
واخت�صا�صاتها ومقارنة ذل��ك م��ع �أج�ه��زة يف
دول �أخ��رى لإج�لاء التناق�ض بينها يف �أ�سلوب
العمل والت�شكيل والهيكل الإداري لكل منها
وكيفية مواجهة امل�شاكل الأمنية بهدف و�ضع
اال�سرتاتيجية املنا�سبة التي تتوافق مع االتفاقية
الدولية من الناحية املحلية والإقليمية والدولية،
وا�شتمل هذا الف�صل على املو�ضوعات الآتية:
•امل ��ؤ� �س �� �س��ات الأم �ن �ي��ة مل�ك��اف�ح��ة الف�ساد
(ت�شكيلها ،اخت�صا�صاتها ،دورها).
•�أج�ه��زة الأم ��ن ودوره ��ا يف �ضوء اتفاقية
الأمم املتحدة.
•مقارنة الأجهزة الأمنية يف م�صر مع دول
�أخرى.
•ا�سرتاتيجية �أمنية مقرتحة لتفعيل الدور
الأمني ملكافحة الف�ساد يف ظل منظومة
للتعاون حملي ًا و�إقليميا ودولي ًا.
وق��د خل�ص امل��ؤل��ف يف نهاية ه��ذا الكتاب �إىل
جمموعة من النتائج والتو�صيات التي تتعلق
مبجال مكافحة الف�ساد.
�آمل �أن �أك��ون قد وفقت يف ت�سليط ال�ضوء على
ه��ذا ال�ك�ت��اب وحمتوياته وي�ك��ون ذل��ك ح��اف��ز ًا
ملن يرغب يف احل�صول على معلومات ومعرفة
تف�صيلية ح��ول مو�ضوع الكتاب ب��ال�ع��ودة �إىل
الكتاب للإطالع على جميع حمتوياته واملوجود
ن�سخة منه يف مكتبة اجلهاز.
واهلل املوفق...

أنشطة وفاليات ..
جديد المكتبة ..

عنوان املرجع

�سنة الن�شر

ا�سم امل�ؤلف

اللقاء العلمي حول مو�ضوع ( مهارات الإ�شراف الفني على التدقيق و�أثرها على جودة العمل الرقابي) املنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة  /م�صر 2014م
الهيئة الوطنية العليا ملكافحة الف�ساد  /اليمن
ور�شة عمل خا�صة با�سرتداد الأموال املتح�صلة من ق�ضايا الف�ساد
2014م
دليل املحا�سبني القانونيني املرخ�ص لهم مبزاولة مهنة مراجعة وتدقيق احل�سابات للعام 2014م جمعية املحا�سبني القانونيني اليمنيني  /اليمن
2014م
د /حممد يحيى ال�سلمي  /اليمن
النظام القانوين الندماج البنوك التجارية (درا�سة مقارنة)
2013م
علي عبدا هلل العوا�ضي /اليمن
ت�أثري الر�ضا الوظيفي على �أداء املوظفني الإداريني بجامعة �صنعاء
2012م
ر�سالة دك�ت��وراه بعنوان :م��دى كفاية امل�ؤ�شرات املالية والفنية امل�ستخدمة من قبل مراجعي
احل�سابات لتقييم قدرة امل�ؤ�س�سات على اال�ستمرارية درا�سة مقارنة تطبيقية يف اليمن واجلزائر

حممد حممود دائل  /اجلزائر

2014م

مدخل �إىل احلكم الر�شيد

املعهد الوطني للعلوم الإدارية  /اليمن

درا�سة بعنوان �أثر �أخالقيات الوظيفة العامة يف احلد من الف�ساد الإداري

�أ.د  /وهيبة فارع و�آخرون  /اليمن

درا�سات جتارية حما�سبية و �إدارية

خالد �أحمد ثابت حيدرة  /اليمن

�أوراق العمل املقدمة �إىل امل�ؤمتر ال�سابع للقادة الإداريني

املعهد الوطني للعلوم الإدارية  /اليمن

وثيقة احلوار الوطني ال�شامل

الأمانة العامة مل�ؤمتر احلوار الوطني ال�شامل  /اليمن

التطورات النقدية وامل�صرفية

البنك املركزي اليمني  /اليمن

جملة التحكيم

املركز اليمني للتوفيق و التحكيم  /اليمن

جملة امل�صارف

جمعية البنوك اليمنية  /اليمن

جملة املدقق

جمعية املحا�سبني القانونيني الأردنيني  /الأردن

جملة الرائد العربي

�شركة الإحتاد العربي لإعادة الت�أمني � /سوريا

جملة املراقبة

ديوان املراقبة العامة  /ال�سعودية

جملة امل�ستقبل العربي

مركز درا�سات الوحدة العربية  /لبنان

2012م
2008م
2014م
2007م
2014م
2014م
2014م
2014م
2014م
2014م
1435هـ
2014م
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أنشطة وفاليات ..

إعداد /أفراح محسن دودة
مديرة إدارة البحوث

أنشطة وفاليات ..

جديد المكتبة للفترة من 2014/ 12/ 31 - 7/ ١م
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اإلستراحة

فروقـــات..

حديث شريف
الل َ�ص َّلى
عَ نْ �أَ ِبي هُ َر ْي َر َة ر�ضي اهلل تعاىل عنه َق َال َ :ق َال َر ُ�س ُول َّ ِ
َّ ُ
الل عَ َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َ :ك ِل َم َت ِان َخ ِفي َف َت ِان عَ َلى ال ِّل َ�س ِان َث ِقي َل َت ِان ِف ْ ِالي َز ِان
الل ا ْل َع ِظ ِيم .
َح ِبي َب َت ِان �إِ َل ال َّر ْح َم ِن �ُ :س ْب َح َان َّ ِ
الل َو ِب َح ْم ِد ِه ُ�س ْب َح َان َّ ِ
�صدق ر�سول اهلل (�ص)

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

الموعظة الحسنة..

يهودي ﺍ�ﺳﺘﻘﺒﻞ ﺭﺟﻞ ﻣ�ﺴﻠﻢ ﻲﻓ ﺑﻴﺘﻪ ﻓ�ﺄﺣ�ﻀﺮ ﻟﻪ ﺍﻟﻌﻨﺐ ﻓ�ﺄﻛﻠﻪ ﺛﻢ
�ﺃﺣ�ﻀﺮ ﻟﻪ ﺍﻟﻨﺒﻴﺬ (اخلمر)
ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻤﻟ�ﺴﻠﻢ  ..:ﻫﺬﺍ ﺤﻣﺮﻡ ﻋﻠﻴﻨﺎ
ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻯ ً :
ﻋﺠﺒﺎ ﻟﻜﻢ �ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻤﻟ�ﺴﻠﻤﻮﻥ
ّ
ﺤﺗﺮﻣﻮﻥ ﻫﺬﺍ  ..ﻣﻊ ﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ !!..
ﺤﺗﻠﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﻭ ّ
ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻤﻟ�ﺴﻠﻢ � :ﺃﻟﻚ ﺯﻭﺟﺔ ؟
ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻯ :ﻧﻌﻢ ..
ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻤﻟ�ﺴﻠﻢ  :ﺍﺋﺘﻨﻲ ﺑﻬﺎ  ..ﻓ�ﺄﺣ�ﻀﺮﻫﺎ
ﺛﻢ ﻗﺎﻝ ﻟﻪ � :ﺃﻟﻚ ﺍﺑﻨﺔ؟
ﻗﻘﺎﻝ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻯ  :ﻧﻌﻢ
ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻤﻟ�ﺴﻠﻢ  :ﺍﺋﺘﻨﻲ ﺑﻬﺎ  ..ﻓ�ﺄﺣ�ﻀﺮﻫﺎ
ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻤﻟ�ﺴﻠﻢ � :ﺃﻣﺎ ﺗﺮﻯ �ﺃﻥ ﺍﻪﻠﻟ ّ
�ﺃﺣﻞ ﻟﻚ
ﺣﺮﻡ ﻋﻠﻴﻚ ﻫﺬﻩ  ..ﻣﻊ �ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ !!
ﻫﺬﻩ ﻭ ّ
�ﺃ
ً
ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻯ � :ﺷﻬﺪ �ﺃﻥ ﻻ �ﺇﻟﻪ �ﺇﻻ ﺍﻪﻠﻟ ﻭ�ﺃﻥ ﺤﻣﻤﺪﺍ ﺭ�ﺳﻮﻝ ﺍﻪﻠﻟ.

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

هناك عشرة فروقات بين الصورتين هل تسطيع ايجادها.

قصة اآللة الحاسبة..
مت اخ �ت��راع الآل � ��ة احل��ا� �س �ب��ة ��س�ن��ة 1640م يف
ف��رن���س��ا ،ع�ن��دم��ا ك ��ان ب��ا��س�ك��ال ب�ل�ي��ز ،ال�شخ�ص
املولع بالريا�ضيات والفيزياء وحمب ًا للأرقام ،كان
يجد والده دائما من�شغال بح�ساباته ،حيث كان الوالد
يعمل يف م�صلحة ال�ضرائب ،ومل يكن ميلك الوقت الكايف
للعائلة ،ودائما من�شغل يف احل�سابات و�إعادة تدقيق الأرقام،
ولهذا ال�سبب قرر با�سكال اخرتاع الآلة احلا�سبة ،وعكف على ت�صميم
النمودج الأوىل الن�صف �آيل للآلة احلا�سبة مل�ساعدة والده ،ثم �أخذت
يف التطور �إىل ما هي عليه الآن.
أفقي:

رأسي:

1.1من �أنواع االئتمان امل�صريف.
2.2م��ن اج� ��زاء ج���س��م االن �� �س��ان – م��ن ادوات
املراجع.
3.3من اال�صول املتداولة (م).
4.4مدر�س (م) – من انواع البيع (م) – املجاور
يف ال�سكن (م).
5.5من الفواكه – ثلثي �سبق.
6.6وال��د – اح��د ط��ريف القيد املحا�سبي(م) –
نحول من مكان لأخر(م).
7.7اقارب (م) – يود (م) – مدينة يف فنلندا.
8.8يتم �إعدادها قبل البدء ب�إعمال املراجعة.
9.9ن�صف بواب � -سارق (م) – جتدها يف �شاهق.
1010تزييف – امل�سعف مبعرثة.
1111ع�ك����س ا��ص�غ��ر – � �ص��ايف وغ�ي�ر م �ل��وث -من
اال�سلحة قدمي ًا.
1212من ا�شهر �شعراء العرب يف فن الهجاء (م) –
ابو االنبياء(م).

1.1ا�سد ال�صحراء و�شيخ ال�شهداء.
2.2جواهر (م) –من املعادن الثمينة (م) – مدح
طهر.
3.3مكافاة ترك اخلدمة (م)– �شهر ميالدي.
4.4ا�سرتاحة للج�سم (م) – يهز.
5.5جتدها يف ا�صل – مهنة الن�ساء يف املنزل(م).
6.6جتدها يف النيل  -من االع ��داد (م) – حرف
جر (م).
7.7ا�صل وحقيقة ال�شيئ (م) – مقيا�س طول -ري
وتزويد باملاء.
8.8تنظيمات �سيا�سية  -حل ال�شركة.
9.9من االقارب (م)  -من ا�سماء اهلل احل�سنى (م).
1010ما بني االبي�ض واال�سود – ح�صة ون�صيب  -من
الفنون (م).
1111اعلى قمة يف اجلزيرة العربية.
1212امي وغري متعلم (م) – فيل�سوف يوناين وتلميذ
�سقراط(م).

هل تعلم..
• املاء ي�شكل ثلثا وزن ج�سم االن�سان
•فقدان  20%من ماء اجل�سم قد ي�ؤدي �إىل الـــــــــــــــوفاة.
• عدد الغدد العرقية حتت اجللد من (  5ـ  ) 15مليون غدة.
•�أول من فتت احل�صي يف املثانة هو �أبو القا�سم الزهراوي.
•�أول من �أخرتع النظــــارة الطبية هو العــــــــامل امل�سلم حممد
• �سرعة دوران الأر�ض حـــــــــول ال�شم�س ت�ســــــــــاوي 18,9
ميـــــــــ ًال يف الثانية.
• عدد النجوم يف املجرة الواحدة يقدر بـ (  )200مليار جنم.
•� ّأن �إ�سماعيل عليه ال�سالم �أ ّول من ركب اخليل
•� ّأن متو�سط عمر رم�ش العني الواحد يقارب  150يوم ًا علم ًا
� ّأن رمو�ش عني االن�سان تتجدّد دائم ًا.

حل العدد السابق

لعبة سودوكو اليابانية
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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.
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إستراحة العدد..

بن الهيــــثم.

إستراحة العدد..

كان هناك �صديقان مي�شيان يف ال�صحراء  ،خالل الرحلة جتادل
ال�صديقان ف�ضرب �أحدهما الآخر على وجهه.
الرجل الذي ان�ضرب على وجهه ت��أمل ..ولكن دون �أن ينطق بكلمة
واحد ،كتب على الرمال :
اليوم �أعز �أ�صدقائي �ضربني على وجهي .
ا�ستمر ال�صديقان يف م�شيهما ..
الرجل الذي ان�ضرب على وجهه علقت قدمه يف الرمال املتحركة
وبد�أ يف الغرق ،ولكن �صديقة �أم�سكه و�أنقذه من الغرق وبعد �أن جنا
ال�صديق من املوت قام ونحت على قطعة من ال�صخر  :اليوم �أعز
�أ�صدقائي �أنقذ حياتي..
ال�صديق الذي �ضرب �صديقه و�أنقده من املوت �س�أله :
ملاذا يف املرة الأوىل عندما �ضربتك كتبت على الرمال والآن عندما
�أنقذتك كتبت على ال�صخرة ؟
ف�أجاب �صديقه  :عندما ي�ؤذينا �أحد علينا ان نكتب ما فعله على
الرمال حيث رياح الت�سامح ميكن لها �أن متحوها،
ولكن عندما ي�صنع �أحد معنا معروف ًا فعلينا ان نكتب ما فعل معنا
على ال�صخر حيث ال يوجد �أي نوع من الرياح ميكن �أن ميحوها ..
تعلموا �أن تكتبوا �آالم�ك��م على ال��رم��ال و�أن تنحتوا امل�ع��روف على
ال�صخر .

• تناول كوب من املاء �صباحا ين�شط وظائف الكبد .

ت

إستراحة العدد..

أكتب أو أنحت؟؟

2
6

اعداد /
نبيل عبدالسالم قمحان
ادارة الصناعة
القطاع االقتصادي
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اإلستراحة

�إعداد/
حممد يو�سف ال�صلوي
القطـــاع الإقت�صادي

العدد

مسابقة العدد السابق

قائمة الدخل ل�شهر يونيو 2013م
البيان

الوحدة

�إجمايل

املبيعات(225.000 )30.000

الن�سبة

التكاليف املتغرية

90.000

3

40%

هام�ش امل�ساهمة

135.000

4.5

60%

التكاليف الثابته

108.000

�صايف الدخل

27.000

نقطة التعادل-:
بالوحدات

24.000وحدة

بالريال

180.000ريال

هام�ش الأمان-:
بالريال

45.000

الن�سبة

% 0.20

درجة رافعة الت�شغيل

5

قائمة الدخل ل�شهر يوليو 2013م:
البيان
املبيعات()33.000وحدة

الوحدة

�إجمايل

7.5 247.500
3

التكاليف املتغرية

99.000

هام�ش امل�ساهمة

4.5 148.500

التكاليف الثابته

108.000

�صايف الدخل

405.000

الن�سبة
100%
40%
60%

وقد �أعطيت لك البيانات الآتية:
مبيعات �شهر يوليو تزيد بن�سبة  % 10عن مبيعات �شهر يونيو.
مل يتغري �سعر بيع الوحدة والتكاليف املتغرية للوحدة والتكاليف
الثابته يف �شهر يوليو عن �شهر يونيو .
من قوائم الدخل املعرو�ضة �أع�لاه �إيجاد الأر��ص��دة والن�سب
املجهولة وتدوينها يف �أماكنها ال�صحيحة.
( يتم �إر�ســــال الإجابات على عناوين املجلة )
هنـــاك جـــــائزة مــــالية لأف�ضــــل ثالثة حـــلـــول

....................................................................................................
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مســــــــابقة محــــــــاسبيـــــــة

7.5

100%

البيان

ال�سنة

2004 2003 2002 2001

مواد مبا�شرة

4.500

6.000

5.000

3.000

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

الفائزين يف حل م�سابقة
العدد ال�سابق 36-35
•خالد �أحمد حممد �أ�سعد  -الإدارة العامة للرقابة على التعاونيات
•عبد امللك نا�صر التماري  -الإدارة العامة للرقابة على التعاونيات
•جميب حمود الهاليل  -الإدارة العامة للرقابة على البنوك

..إستراحة العدد
..إستراحة العدد

/ñCÓd
¬«LƒdG óªMCG »∏Y óªfi

..إستراحة العدد

Ωó```≤àJ
áHÉ``bôdG á∏```› ôjô– Iô``°SCG
äÉµjÈàdGh ÊÉ¡àdG ¥ó°UCÉH
(ô````«à°ùLÉŸG áLQO ≈∏Y ¬dƒ°ü◊)
AÉ©æ°U á©eÉL - áeÉ©dG IQGOE’G ‘
‘ ádAÉ°ùŸGh á«aÉØ°ûdG á°SÉ«°S ôjƒ£J ) :áeƒ°SƒŸG ¬àdÉ°SQ ‘
ÇOÉÑe Aƒ°V ‘ áÑ°SÉëŸGh áHÉbô∏d …õcôŸG RÉ¡÷G
( z…É°SƒàfC’G{ áª¶æe øY IQOÉ°üdG ádAÉ°ùŸGh á«aÉØ°ûdG

Ωó```≤àJ
áHÉ``bôdG á∏```› ôjô– Iô``°SCG
äÉµjÈàdGh ÊÉ¡àdG ¥ó°UCÉH
/ñCÓd
óªMCG âHÉK »∏Y ∫OÉY

(ô````«à°ùLÉŸG áLQO ≈∏Y ¬dƒ°ü◊)
¿óY á©eÉL - …QGOE’G ¿ƒfÉ≤dG ‘
( ΩÉ©dG ∫Éª∏d á`«fƒfÉ≤dG á``jÉª◊G ) :áeƒ°SƒŸG ¬àdÉ°SQ ‘
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األخيــــــــرة ...

النص الدستوري بشأن الجهاز..
لضمان االستقالل
في ممارسة المهام واالختصاصات

�أ�.سليم حمود �شجاع الدين
االدارة العامة لل�ش�ؤون القانونية

متار�س اجهزة الرقابة العليا مهمتها يف الرقابة على
االموال واملمتلكات العامة للت�أكد من �سالمة ا�ستخدامها
وادارتها يف املجاالت التي خ�ص�صت لأجلها ،ولك�شف
�أي خم��ال�ف��ات او ج��رائ��م ق��د يرتكبها املخت�صون او
امل�س�ؤولون على ادارة تلك الأم��وال واملمتلكات ،وينظم
القانون االجراءات التي يتم اتخاذها يف �سبيل ت�صحيح
االخطاء ،مبا فيها معاقبة من يثبت �ضده ارتكاب وقائع
ينتج عنها �ضياع او �إهدار وتبديد للمال العام.
وحتى يقوم اجلهاز االعلى للرقابة بدوره املناط به ب�شكل
ا�سا�سي وهو الرقابة على االموال واملمتلكات العامة ال بد
من ان يح�صل على العديد من ال�ضمانات التي متكنه
من ممار�سة هذا الدور بكل ا�ستقاللية وحيادية ،وقد
ح��ددت املعايري الدولية املنظمة العمال تلك االجهزة
اهم هذه ال�ضمانات الالزمة ،وعلى ر�أ�سها اال�ستقاللية
عن ال�سلطة التنفيذية ما ميكنها من مزاولة �أعمالها بكل
حرية ومبا يتفق مع طبيعة العمل الذي تنفذه.
ولأهمية ا�ستقالليتها فقد جاء يف �إعالن ليما 1977م،
ال��ذي يعترب اك�ثر تلك املعايري موجها العمال اجهزة
الرقابة العليا ،حيث ن�ص يف الق�سم ( )5ا�ستقاللية
االجهزة العليا للرقابة على الآتي:
�إن الهيئات العليا للرقابة امل��ال�ي��ة ميكنها �أن تقوم
باخت�صا�صاتها ب�صورة مو�ضوعية وفعالة� ،إذا كانت
م�ستقلة عن اجلهة اخلا�ضعة لرقابتها وكانت تتمتع
باحلماية �ضد النفوذ اخلارج عنها.
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رغم �أن الهيئات التابعة للدولة عادة ال ميكن �أن تتمتع
با�ستقالل مطلق لأنها ج��زء من الدولة �إال �أن هيئات
الرقابة املالية العليا يجب �أن يتوفر لها اال�ستقالل
الوظيفي والتنظيمي كي تتمكن من القيام ب�أعمالها
واخت�صا�صاتها.
يجب �أن ين�ص د�ستور الدولة علي �إن�شاء الهيئة العليا
للرقابة املالية فيها ،وع�ل��ى ال��درج��ة ال���ض��روري��ة من
اال�ستقالل الالزم لها� .أما تف�صيالت ذلك فترتك �إىل
القانون  .هذا والبد من تقرير حماية ت�شريعية مالئمة
لهذا اال�ستقالل توجب الرجوع �إىل حمكمة عليا للطعن
يف �أي تدخل يت�ضمن امل�سا�س با�ستقالل الهيئات العليا
للرقابة املالية واخت�صا�صاتها الرقابية.
كما اكد �إعالن مك�سيكو ب�شان اال�ستقاللية باملبد�أ االول
على ��ض��رورة وج��ود اط��ار د�ستوري وتنظيمي/قانوين
منا�سب وفعال واحكام تطبيقية خا�صة بهذا االطار ،كما
ن�ص املبد�أ الثاين من اعالن مك�سيكو ب�شان اال�ستقاللية
على« :ين�ص ا�ستقاللية ر�ؤ�ساء االجهزة العليا للرقابة
واملحا�سبة «واالع �� �ض��اء» (يف امل�ؤ�س�سات ال�ت��ي يتمتع
اع�ضائها ب�صالحية جماعية مت�ساوية) مبا يف ذلك
�ضمان احل�ف��اظ على املن�صب واحل�صانة القانونية
اثناء االداء العادي ملهامهم»� ،أي انه من املطلوب و�ضع
ت�شريعات حتدد بالتف�صيل مدى ا�ستقاللية االجهزة
العليا للرقابة واملحا�سبة.
وت�أكيدا لأهيمه ما ورد يف هذين االعالنني فقد �صدر
قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف  22كانون االول/
دي�سمرب 2011م ،ورد يف الفقرة ( )4منه« :نحيط
علما مع التقدير ب�إعالن ليما ب�شان املبادئ التوجيهية
الناظمة لقواعد مراجعة احل�سابات 1977م و�إعالن
مك�سيكو ب�شان ا�ستقاللية امل�ؤ�س�سات العليا ملراجعة
احل�سابات لعام2007م وت�شجيع الدول االع�ضاء على
ان تطبق املبادئ املبينة يف هذين االعالنيني مبا يت�سق
مع هياكلها امل�ؤ�س�سية الوطنية».
ومن خالل ما �سبق يت�ضح لنا جليا مدى اهمية وجود
ن�ص د�ستوري يبني م��دى ا�ستقاللية اجل�ه��از االعلى
للرقابة عن اجلهات اخلا�ضعة لرقابته ليمار�س اعماله
بكل حيادية ع��ن تلك اجل�ه��ات مب��ا ميكن اجل�ه��از من
احل�صول على قدر عال من احلرية يف تنفيذ اعماله وفق
منهجية عمله الرقابي دون �أي تدخل او توجيه قد ي�ؤثر
ب�شكل او ب�آخر على عمله الرقابي الذي يقت�ضي �أن يتم
على ا�س�س ومعايري دولية متعارف عليها تو�صي ب�ضرورة

اال�ستقاللية لأعمال االجهزة العليا للرقابة.
كما ان اعالن ليما 1977م الذي يعد من �أهم املعايري
املنظمة لأعمال االجهزة العليا للرقابة قد ا�شار اىل
�ضرورة ان يت�ضمن الد�ستور املهام وال�صالحيات التي
يجب ان متار�سها االجهزة العليا للرقابة ،حيث ن�ص يف
الق�سم( )18الفقرة ( )1على �« :إن االخت�صا�صات
الرقابية الأ�سا�سية للهيئات العليا للرقابة املالية يجب �أن
ين�ص عليها يف الد�ستور �أما االخت�صا�صات التف�صيلية
فيمكن �أن ين�ص عليها يف القانون».
وب��ال��رغ��م م��ن ان ه�ن��اك الغالبية م��ن دول ال �ع��ام قد
اخ ��ذت بتلك امل��وج�ه��ات ،ون�صت يف د��س��ات�يره��ا على
املهام اال�سا�سية و�ضمانات اال�ستقاللية للأجهزة العليا
للرقابة� ،إال ان اجل�ه��از امل��رك��زي للرقابة واملحا�سبة
يف اجلمهورية اليمنية مل يحظ بن�ص د�ستوري يحدد
اخت�صا�صاته اال�سا�سية و�ضمانات ا�ستقالليته ،ما واجه
معه اجلهاز عند قيامه بعمله العديد من ال�صعوبات
التي حتد من نطاق رقابته على امل�ستويني املو�ضوعي
والع�ضوي وامل�سا�س با�ستقالليته املكفولة له مبوجب
قانونه ،وذلك نظرا لعدم وجود ن�ص د�ستوري.
ويف مرحلة التحول التي ي�شهدها ال��وط��ن يف الفرتة
االخ�يرة ،وبعد ت�شكيل م�ؤمتر احلوار الوطني ال�شامل،
و�إدراك� ًا من م�ؤمتر احلوار الوطني بكافة مكوناته لدور
اجلهاز يف حماية املال العام وما يتطلبه من �ضمانات
لأداء عمله ..مت ا�ستيعاب العديد من املتطلبات التي
يطمح اجلهاز ا�ستيعابها ،ومنها� :ضرورة وج��ود ن�ص
د�ستوري خا�ص باجلهاز ،ومت ايراد العديد من املوجهات
والقرارات التي ت�ؤيد ذلك يف الوثيقة النهائية للم�ؤمتر.
ل��ذا فاجلهاز على ثقة ب��ان يحظى بالن�ص الد�ستوري
الذي يطمح اليه �ضمن مواد الد�ستور اجلديد ال �سيما
وانه قد مت التطرق اليه �ضمن خمرجات م�ؤمتر احلوار
الوطني ال�شامل ومت ا�ستيعاب العديد من اجلوانب التي
ت�ضمنتها املعايري الدولية املنظمة لأعمال االجهزة العليا
للرقابة والتي او�صت ب�ضرورة ت�ضمينها بالد�ستور.

اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ:
01

02

اﻟﻨـــﺰاﻫـــــﺔ:

اﻟﻌـــﺪاﻟــــﺔ:

04

اﻟﺘﻌــــــﺎون:

05

اﻟﻜﻔــــﺎءة:

06

اﻟﻤﺴـــﺎءﻟﺔ:

07

اﻟﻤﻮﺛﻮﻗﻴﺔ:

ﻋﻨـــﻮان اﻟﺤﻴـــﺎة واﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﻬـــﺎز اﻟﻤﺮﻛـــﺰي ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳـــﺒﺔ وﻗﻮاﻧﻴﻨﻪ
وأﻧﻈﻤﺘـــﻪ  ،وﺗﻌﺎﻣـــﻞ ﻛﻞ ﻣﻮﻇـــﻒ ﻣـــﻊ ﻧﻔﺴـــﻪ وزﻣﻼﺋﻪ ورؤﺳـــﺎﺋﻪ وﻣﺮؤوﺳـــﻴﻪ
واﻟﻤﺴـــﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ،وﻣـــﻊ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ أﺳﺎﺳـــﻬﺎ اﻟﻘﻴـــﻢ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ
واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ  ،وﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص وﻳﺤﻘﻖ اﻟﺮﺿﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ.

إستراحة العدد..
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ﻫﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻴـــﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﺪق واﻷﻣﺎﻧﺔ واﻹﺧﻼص واﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ
ﻣﻨﺘﺴـــﺒﻲ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻤﺴـــﻚ ﺑﻬﺎ أﺛﻨـــﺎء ﻋﻤﻠﻬﻢ أو ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻬـــﻢ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻓﻮق ﻛﻞ اﻟﺸﺒﻬﺎت.

إستراحة العدد..

اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ:

وﺗﻌﻨـــﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺠﻬﺎز ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳـــﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ وﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷـــﺌﻮﻧﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
واﻹدارﻳـــﺔ واﻟﻮﻇﻴﻔﻴـــﺔ دون أي ﺗﻮﺟﻴـــﻪ أو ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ ،وﺗﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴـــﺒﺔ
ً
ً
ً
ﻟﻠﻤﺮاﺟـــﻊ أن ﻳﻜﻮن ﺣﻴﺎدﻳـــﺎ وﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺎ ﻓـــﻲ ﺣﻜﻤﺔ اﻟﻤﻬﻨﻲ ﺑﻌﻴـــﺪا ﻋﻦ أي
ﺿﻐﻮط و دون اﻟﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ أو اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻟﺮأي.

إستراحة العدد..

اﻟﺨﻄﺔ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻟﻠﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ 2018 - 2014م

اﻟـــﺬي ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻼﻗـــﺎت اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻤﻴﺰ واﻟﻄﻤـــﻮح ﻻ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ واﻟﺼﺮاع ،وﻳﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮوح اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻮاﺣﺪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻹﺑﺪاع  ،ﻣﻊ اﻹﻳﻤﺎن ﺑﺄن ﻃﺎﻗﺔ
ً
ً
اﻟﺘﻌﺎون ﺳـــﺘﻜﻮن ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﺴـــﻴﻦ ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺠﻬﺎز ﻛﻤﺎ وﻧﻮﻋﺎ وﺗﺤﻘﻴﻖ
رؤﻳﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻴﺰ وﺛﻘﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
ً
ً
ً
ً
ً
أن ﻳﻜـــﻮن اﻟﻤﺮاﺟـــﻊ ﻣﺆﻫﻼ ﺗﺄﻫﻴـــﻼ ﻋﻠﻤﻴﺎ وﻋﻤﻠﻴﺎ ﻣﻨﺎﺳـــﺒﺎ وأن ﻳﺒـــﺬل اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ
اﻟﻤﻬﻨﻴـــﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ وأن ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺎﺳـــﺘﻤﺮار ﻋﻠﻰ
ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﺤﺴﻴﻦ ﻗﺪراﺗﻪ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ.

أن ﻳﻌﻤﻞ اﻟﺠﻬﺎز ﻋﻠﻰ ﻣﺴـــﺎﻋﺪة اﻟﺴـــﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ رﻗﺎﺑﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ
اداء اﻟﺤﻜﻮﻣـــﺔ ﻣـــﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺰام ﻛﺎﻓـــﺔ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﺸـــﻤﻮﻟﺔ ﺑﺮﻗﺎﺑﺘﻪ ﺑﻤﺴـــﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ اﻻدارﻳﺔ
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔـــﺔ ﺑﺮﻓﻊ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ واﻹﻳﻀﺎﺣـــﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﺣﻮل ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻮاﺟﺒﺎت واﺳـــﺘﺨﺪام اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت
واﻟﺨﻀﻮع ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷﻋﻤﺎل  ،ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻨﻲ اﻟﺘﺰام اﻟﺠﻬﺎز ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻫﺬا اﻟﻤﻔﻬﻮم.

أن ﺗﺘﺴـــﻢ اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎز ﺑﺎﻟﺠـــﻮدة واﻟﺪﻗﺔ واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ واﻟﺘﻮﻗﻴﺖ
اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ،وﺗﻜﺴﺐ ﺛﻘﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻌﻤﻞ اﻟﺠﻬﺎز.
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