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مفتتح

بقلم: 
نعمان  طاهر الصهيبي 

وزير المالية

 مع بدء عام جديد من عمر الوحدة المديد، 
وانجازات 20 عامًا مضت من مس��يرة اليمن 
الجديد، على كافة المس��تويات السياسية 
والديمقراطي��ة واالقتصادي��ة والثقافي��ة 
واالجتماعية ونحوها، يتطلع ش��عبنا اليوم 
ليس إلى المزيد من المكاس��ب واإلنجازات 
فحس��ب بل إلى ما يمكن من خالله العبور 
ب��كل اقتدار إلى مس��تقبل واع��د ومزدهر 
منطلق��ًا م��ن "اليم��ن أواًل" وه��ي قاع��دة 
راس��خة نمضي بها نحو الباب الكبير الذي 
يقودنا إلى آفاق رحب��ة في ضوء الملحمة 
الوحدوية التي كان��ت مفتاح النصر على 
مخلفات النظم الش��مولية والرجعية التي 

ذهبت وإلى غير رجعة.
إن م��ن مظاهر إعادة البناء الش��امل لليمن 
الجدي��د بم��ا يتف��ق ومتطلب��ات العص��ر 
وتطلعات وآم��ال جماهير ش��عبنا، تتجلى 
في عش��رات االنجازات التنموية العمالقة 
التي تقف شامخة في كل مدن ومحافظات 
الوط��ن م��ن المه��رة وحتى صع��دة وهي 
منج��زات واضحة .. وال ينكرها أي إنس��ان 

يحترم يمنيته ويقدس وحدته.
وعندم��ا ننظر اليوم إلى اآلتي من األعوام، 
نج��د أن مه��ام وتحديات كبي��رة ال زالت 
قائمة.. تأتي في مقدمتها اس��تكمال برنامج 
االقتصادية والمالية واإلدارية  اإلصالحات 
التنموي��ة  الخط��ط  وتنفي��ذ  الش��املة 
واالقتصادية الهادفة إلى دفع عجلة التنمية 
واإلنتاج ومواصلة المسيرة لتحقيق مزيد 
م��ن الرخاء والنماء واألمن للوطن في ظل 

قيادة سياسية مجربة وحكيمة.
وفي هذا اإلطار وتنفيذًا لتوجيهات فخامة 
األخ علي عبد اهلل صالح رئيس الجمهورية 
ش��رعت الحكومة بتنفيذ برنامجها القائم 
على خطط مدروس��ة وواقعي��ة لمعالجة 
م��ا تبقى م��ن إخت��الالت وتعزي��ز ما تم 
م��ن إنج��ازات والتأس��يس لنظ��ام مال��ي 
واقتص��ادي متي��ن ترفده م��وارد متنوعة 
ومس��تدامة تقي االقتصاد الوطني ونظامه 
المالي م��ن الهزات واألزمات التي تواجهها 
الق��ارات والبلدان  االقتصادي��ات بمختلف 

بين الفينة واألخرى.
وتأسيس��ًا على ذلك قامت الحكومة بإعادة 
صياغ��ة منظوم��ة القوانين والتش��ريعات 
واإلجراءات المالية واالقتصادية بالشراكة 
م��ع القط��اع الخ��اص وكاف��ة القطاعات 
والهيئات والمنظم��ات المتخصصة وبدعم 
م��ن مجموع��ة المانحي��ن الت��ي وف��رت 

خب��رات متميزة ونادرة لمراجعة منظومة 
تلك القوانين والمس��اعدة ف��ي صياغتها 
وإخراجها وفقًا ألفضل التطبيقات وأنجح 
الممارسات في اإلقليم والعالم بهدف خلق 
بيئ��ة جاذب��ة وصديقة لالس��تثمار وبدأت 
بتطبيق بعضه��ا كقانون ضريبة المبيعات 
وتنتظ��ر المصادق��ة على بقي��ة القوانين 
المعروض��ة عل��ى مجلس الن��واب لتضعها 

موضع التنفيذ.
وف��ي ه��ذا الص��دد فإنن��ا نهي��ب باألخوة 
المعنيين والمكلفين بتنفيذ قانون الضريبة 
العامة على المبيعات بالقطاعين الحكومي 
والتجاري أن يكونوا ش��ركاء فاعلين في 
تنفيذ القانون الذي يعد من أفضل القوانين 
في المنطقة من حيث تدني معدل الضريبة 
وش��فافية اإلج��راءات وس��هولة التنفي��ذ 
خاص��ة وق��د مض��ى عل��ى تنفي��ذه وعلى 
مراح��ل قرابة خمس س��نوات واكتس��ب 
الجمي��ع الخب��رة المتراكم��ة المطلوبة 
للتنفي��ذ الس��لس والخ��الق مؤكدين أن 
وزارة المالي��ة ومصلحة الضرائب س��وف 
والمرون��ة  الفني��ة  المس��اعدة  تقدم��ان 
اإلداري��ة المطلوبة لكل األخ��وة المكلفين 
ممن يخضعون ألحكام القانون ويلتزمون 
بأحكام��ه كم��ا أنه��ا س��تتعامل بصرامة 
وس��تطبق أقصى العقوبات القانونية بحق 
الممتنعين والمتهربين عن االلتزام بأحكام 
القان��ون.. باعتبار تنفيذ هذا القانون أصبح 
ضرورة وطنية ومتطلب هام لتعزيز موارد 
الدول��ة وتنظيم بيئة االقتص��اد واألعمال 
ومكافحة التهريب والتهرب وتهيئة البيئة 
االقتصادية اليمنية لالندماج والتكامل مع 

االقتصاديات اإلقليمية والعالمية.
عل��ى م��ا تق��دم فإنن��ا نث��ق وبيقي��ن تام 
مس��توى  عن��د  س��يكونون  الجمي��ع  أن 
المس��ئولية الوطنية وسيغلبون المصلحة 
العلي��ا للوطن عل��ى المصالح الش��خصية 
واآلنية وهو اس��تحقاق الوطن على أبناءه 
الش��رفاء والمخلصين خاصة في مثل هذه 
الظروف االقتصادية الصعبة التي تمر بها 
بالدن��ا التي تتطلب حش��د كاف��ة الجهود 
والطاق��ات للتعام��ل معه��ا والتغلب عليها 
وحتمًا سينتصر شعبنا ويتغلب على كافة 
الصعوب��ات ويحقق كافة تطلعاته في ظل 
القيادة السياسية الحكيمة إلبن اليمن البار 
فخام��ة األخ الرئيس عل��ي عبد اهلل صالح 

حفظه اهلل.
واهلل الموفق،،،

من أجل المستقبل
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متابعات

جدد الدعوة لحوار وطني مسؤول في سبيل تعزيز بناء دولة النظام والقانون : 

رئيس الجمهورية يوجه الحكومة بمـــــــــــواصلة مسيرة اإلصالحات وتعزيز 
االقتصاد الوطني، وتنفيذ المزيـــــــــــــــد من المشاريع اإلستراتيجية

 متابعة / وليد منصور

 أ ك��د فخام����������ة الرئي���س علي 
عب��د اهلل صالح رئي��س الجمهورية  
أن إع��ادة تحقي��ق وح��دة الوط��ن 
وقيام الجمهورية اليمنية في ال�22 
مايو العظيم، الذي التأم فيه شمل 
األس��رة اليمنية.. قد أع��اد للتاريخ 
اعتب��اره.. ولليمن مكانتها  اليمني 
وقوتها وعزتها.. وطوى وإلى األبد 
عهود االنقسام والتشطير.. وأعلن 
ميالد اليمن الجدي��د, يمن الحرية 
والنهوض  والتنمية  والديمقراطية 

الحضاري الشامل. 
وقال في خطاب سياسي هام وجهه 
إل��ى جماهي��ر ش��عبنا اليمن��ي في 
داخ��ل الوط��ن وف��ي دول المهجر 
بمناس��بة العي��د الوطن��ي ال��� 20 
للجمهورية اليمنية )22مايو(: تأتي 
احتف��االت ش��عبنا بالعي��د الوطني 
للجمهوري��ة اليمني��ة مقترن��ٌة بما 
وتح��والت  إنج��ازات  م��ن  تحق��ق 
عظيم��ة وعل��ى مختل��ف األصعدة 
السياسية والتنموية والديمقراطية 
واالجتماعية والثقافية وغيرها، على 
الرغم من كل التحديات السياسية 
اليم��ن  واجه��ت  الت��ي  واألمني��ة 
»..معبرا عن الشكر والتقدير لكافة 
ال��دول الش��قيقة والصديق��ة التي 
وقفت إل��ى جانب اليم��ن ووحدته 
ومس��يرته التنموية وفي مقدمتها 
الدول الشقيقة في مجلس التعاون 
الخليجي ومجموعة أصدقاء اليمن. 
ووج��ه الحكومة بمواصلة مس��يرة 
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اإلصالح��ات وتعزي��ز االقتص��اد الوطن��ي، وتنفيذ 
المزي��د من المش��اريع اإلس��تراتيجية لخلق فرص 
عمل للشباب للتخفيف من الفقر والحد من البطالة، 
والب��دء بتنفيذ مش��روع أنبوب الغاز م��ن مأرب إلى 
معب��ر، وتحدي��ث مصف��اة ع��دن، ومش��اريع توليد 
الطاق��ة الكهربائي��ة والبتروكيماويات واألس��منت 
واإلسكان، وتش��جيع االستثمار والس��ياحة، والدفع 
بعملية التنمية التي تحت��اج إلى تعاون الجميع من 
أجل ترس��يخ األمن واالس��تقرار، حيث أنه ال تنمية 

بدون أمن واستقرار.
كما أعلن فخامة الرئيس علي عبداهلل صالح رئيس 
الجمهورية عن ترحيبه بالش��راكة الوطنية مع كل 
القوى السياسية في ظل الدستور والقانون وبحسب 
ما يتفق عليه الجميع عبر حوار وطني مس��ؤول في 
س��بيل تعزيز بناء دولة النظام والقانون و بناء يمن 
ال�22 من مايو يمن الحرية والديمقراطية والتنمية 

والنهوض الحضاري الشامل. 
وقال فخامته:« وف��ي ضوء نتائج الحوار فإنه يمكن 
تش��كيل حكومة من كافة القوى السياسية الفاعلة 
الممثلة في مجلس النواب وفي المقدمة الش��ريك 
األساس��ي في صن��ع الوحدة وش��ركاؤنا في الدفاع 
عنه��ا، وكذل��ك التحضير إلج��راء انتخاب��ات نيابية 
في موعدها المحدد في ظل الش��رعية الدس��تورية 
والتعددي��ة السياس��ية، وذلك حرص��ًا منا على طي 
صفح��ة الماض��ي وإزالة آثار م��ا أفرزت��ه أزمة عام 

1993م وحرب صيف عام 1994م«. 
وأعلن فخامته في الخطاب إصدار توجيهاته بإطالق 
س��راح جمي��ع المحتجزين عل��ى ذمة الفتن��ة التي 
أشعلتها عناصر التمرد في صعدة، وكذا المحتجزين 
الخارجي��ن عن القان��ون في بع��ض مديريات لحج 
وأبي��ن والضالع، عل��ى أمل أن يس��تفيدوا من هذا 

العفو وأن يكونوا مواطنين صالحين. 
كم��ا أعلن فخامته ع��ن منح جمي��ع المقاتلين من 
منتسبي القوات المس��لحة واألمن والقوات الجوية 

والدفاع الجوي والقوات الش��عبية الذين استبسلوا 
وقاتل��وا ف��ي المنطقة الش��مالية الغربية وس��امي 
الواج��ب والش��جاعة، وك��ذا من��ح أس��ر الش��هداء 
والمعاقي��ن م��ن أبن��اء الق��وات المس��لحة واألمن 
والقوات الش��عبية قطع أراض لبناء مس��اكن لهم، 
تقديرًا لم��ا قاموا به من واجب وطن��ي كبير دفاعًا 

عن الثورة والجمهورية واألمن واالستقرار. 
ودع��ا فخامة الرئي��س به��ذه المناس��بة الوطنية 
كل أطي��اف العمل السياس��ي وكل أبناء الوطن في 
الداخل والخارج إلى إجراء حوار وطني مسئول تحت 
قبة المؤسس��ات الدستورية دون شروط أو عراقيل 
مرتك��زًا عل��ى اتفاق فبراي��ر الموقع بي��ن المؤتمر 
الش��عبي العام وأحزاب اللقاء المشترك الممثلة في 
مجل��س النواب من أجل بناء يم��ن ال�22 من مايو 
وال�26 من سبتمبر وال�14 من أكتوبر، وتعزيز بناء 

دولة النظام والقانون. 
وأه��اب ف��ي ذات الوق��ت بالجمي��ع باالبتع��اد عن 
المش��اريع الصغيرة والمكايدات السياسية والعناد 
واألنانية والتعصب الف��ردي والمناطقي والطائفي 
والس��اللي، والترفع ف��وق كل الصغائ��ر، وأن يكبر 
الجميع مثلما كبر الوطن بوحدته المباركة؛ مشددا 
بأن��ه ال يج��وز بأي حال م��ن األحوال ألي ش��خص 
ينتم��ي إل��ى هذا الوطن أن يس��عى إل��ى التخريب 
واإلضرار بمصالح الوطن والمواطنين، وأن الوطن 

ملكنا جميعًا وهو يتسع للجميع«. 
وثمن فخامته عاليًا النجاحات التي حققتها األجهزة 
األمنية في مكافحة اإلرهاب.. داعيا في ذات الوقت 
إلى تضافر جهود الجميع في الوطن والعمل كفريق 
واحد لمواجهة اإلرهاب الذي أضر بالوطن والتنمية 
ويه��دد األمن والس��لم االجتماعي، مؤك��دا بأنه ال 
مكان لإلرهاب والتطرف في يمن اإليمان والحكمة 

واالعتدال والسالم. 
وتطرق إل��ى التحدي��ات الراهنة الت��ي تواجه أمتنا 

العربية واإلسالمية ..

جدد الدعوة لحوار وطني مسؤول في سبيل تعزيز بناء دولة النظام والقانون : 

رئيس الجمهورية يوجه الحكومة بمـــــــــــواصلة مسيرة اإلصالحات وتعزيز 
االقتصاد الوطني، وتنفيذ المزيـــــــــــــــد من المشاريع اإلستراتيجية
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متابعات

    رأس اجتماع لمجلس الوزراء ودعا لترشيد االنفاق في كافة المجاالت : 

رئيس الجمهورية يدعو لوضــــــــــــــــــــع المعالجات السليمة لسياسة 
دعم المشتقات النفطيةالبالغـــــــــــــة 510 مليارات ريال سنويا
الرئيس يدعو الحكومة للمضي قدما في جهود اإلصــــــــــــالحات االقتصادية واإلدارية وتنمية االيرادات 

 متابعة /عبدالرحمن العزي

أك��د فخام��ة االخ / عل��ي عب��د اهلل صال��ح رئي��س 
الجمهوري��ة عل��ى أهمي��ة المض��ي قدما ف��ي جهود 
اإلصالح��ات االقتصادي��ة واإلداري��ة والعم��ل عل��ى 
ترش��يد اإلنفاق في كافة المجاالت س��واء في جانب 
المش��تروات والس��فريات أو إنش��اء المبان��ي أو أي 
جوان��ب اس��تهالكية وإنف��اق آخ��ر غي��ر ضروري 
وإع��ادة النظر في الصناديق المنش��أة، واالتجاه نحو 
تنمية اإليرادات المالية، واالستثمار في مجال النفط 
والغاز والمعادن، وفي القطاع السمكي، والزراعة، مع 
االهتمام في اإلنفاق والتوس��ع في مش��اريع اإلشغال 
العامة والطرق والكهرباء والمياه التي تخدم أهداف 

التنمية.
وأك��د فخامت��ه خ��الل ترأس��ه  اجتماع��ا لمجلس 
الوزراء مطلع يونيو بحضور رئيسي مجلسي النواب 
والش��ورى وعدد من مستش��اري رئيس الجمهورية  
عل��ى ضرورة قي��ام الحكومة بتقديم دراس��ة علمية 
متكاملة حول سياس��ة دعم المشتقات النفطية والتي 
يبل��غ حج��م اإلنفاق فيه��ا حاليا إلى أكث��ر من 510 

مليارات ريال سنويا.
وأش��ار إل��ى ان االس��تمرار في هذا الدع��م وفي ظل 
الوضع الراهن يش��جع على الفس��اد وه��و ما ينبغي 
وضع المعالجات الس��ليمة لهذا الوض��ع وبما يحقق 
المصلح��ة الوطنية بما في ذلك رفع األجور بش��كل 
ع��ام لموظف��ي الخدم��ة المدنية ومؤسس��ة الجيش 

واألمن ودعم صندوق الرعاية االجتماعية.
وأكد فخامة رئيس الجمهورية على أهمية مصارحة 
الحكومة للشعب عبر مجلسي النواب والشورى حول 
حقيقة هذا الدعم وما ينبغي القيام به وانتهاج سياسة 
شفافة وواضحة في هذا الجانب، فاليمن أصبحت اليوم 
دولة مس��توردة للنفط ومش��تقاته في ظل انخفاض 
اإلنت��اج وزيادة االس��تهالك في الس��وق المحلية لما 
يتم استخراجه من النفط.. مؤكدا على ضرورة قيام 
وزارة النفط والمعادن بإقرار سياس��ة توزيع سليمة 

للمش��تقات النفطية تكفل بيعه��ا للوحدات الصناعية 
اإلنتاجي��ة ذات االس��تهالك الكبير بالس��عر العالمي 
والحيلول��ة دون تهريب تلك المتش��قات المدعومة 

من الحكومة بمليارات الرياالت.
ووجه فخامته الحكومة بإعادة النظر في أقرب وقت 
ممك��ن ف��ي االتفاقية الخاص��ة ببيع الغ��از الطبيعي 
المس��ال اليمني المصدر عبر ميناء بلحاف بمحافظة 
شبوة وبما يتواكب مع متغيرات أسعار بيع الغاز في 

السوق العالمية وتحقيق المصلحة الوطنية.
وأكد فخامة الرئيس على أهمية التعاون والتنسيق 
بي��ن الحكوم��ة ومجلس الن��واب من اجل التس��ريع 
بإص��دار التش��ريعات وبخاصة ذات الصل��ة بجوانب 
اإلصالح��ات واالتفاقيات الخاصة بالجوانب التنموية 
واالس��تثمارية وأعم��ال االستكش��اف والتنقيب عن 

الثروات النفطية والغازية والمعدنية.
وتطرق فخامة رئي��س الجمهورية إلى األوضاع في 
الساحة الوطنية، حيث جدد مرة أخرى دعوته للحوار 
الجاد والمس��ئول ولما يخدم مصلحة الوطن وذلك 
انطالقا مما ورد في الدع��وة التي وجهها في خطابه 
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    رأس اجتماع لمجلس الوزراء ودعا لترشيد االنفاق في كافة المجاالت : 

رئيس الجمهورية يدعو لوضــــــــــــــــــــع المعالجات السليمة لسياسة 
دعم المشتقات النفطيةالبالغـــــــــــــة 510 مليارات ريال سنويا
الرئيس يدعو الحكومة للمضي قدما في جهود اإلصــــــــــــالحات االقتصادية واإلدارية وتنمية االيرادات 

بمناسبة العيد الوطني العشرين إلعادة تحقيق وحدة 
الوطن وقيام الجمهورية اليمنية.. مؤكدا بأن الحوار 
سيظل هو الوسيلة الحضارية المثلى لمعالجة كافة 
القضاي��ا وأن الوط��ن هو ملك الجميع ومس��ؤولية 
بنائه واس��تقراره وتقدمه هي مس��ؤولية كل أبنائه 

دون استثناء.
وأشار إلى توجهات الدولة نحو الحكم المحلي واسع 
الصالحيات وبما يعزز من دور السلطات المحلية في 
المحافظات في معالجة قضايا المواطنين والتس��ريع 

بجهود التنمية في الوحدات اإلدارية.
وأوضح فخامته بهذا الصدد ما وجه به أثناء اجتماعه 
م��ع أعضاء مجلس الن��واب وأمناء عم��وم المجالس 
المحلي��ة وم��دراء المديري��ات ف��ي محافظتي لحج 
والضالع وحيث أكد فخامت��ه على ضرورة عقدهم 
الجتماع��ات ف��ي المحافظتين يش��ارك فيه��ا أعضاء 
مجلس الشورى والش��خصيات االجتماعية ومسئولي 
الس��لطة القضائي��ة والقي��ادات العس��كرية واألمنية 
من أبناء المحافظتي��ن وذلك للوقوف أمام القضايا 
والموضوعات التي ته��م المواطنين في المحافظتين 

واتخاذ القرارات المناس��بة إزائها سواء كانت قضايا 
األراضي والممتل��كات أو القضايا اإلدارية والتنموية 

واالجتماعية وغيرها.
وأك��د فخامة رئي��س الجمهورية عل��ى ضرورة أن 
تضطلع السلطات المحلية بواجبها في معالجة قضايا 
المواطنين أوال بأول وبعيدا عن أي تعقيدات اإلدارية.
وقال: "ان الس��لطة المحلية هي األس��اس في معالجة 
قضايا المواطنين".. مؤكدا على أهمية دعم األجهزة 
األمني��ة ورفدها بكاف��ة اإلمكان��ات الالزمة من اجل 
االضطالع بدورها في ترسيخ األمن والسكينة العامة 

في المجتمع.
وأكد فخامة رئيس الجمهورية في ختام حديثه على 
أهمي��ة ان تعمل الحكومة بوتي��رة عالية وتكامل في 
الجوانب االقتصادية وتشجيع االستثمارات وتحسين 
األداء اإلداري والعم��ل على توفير المزيد من فرص 
العم��ل والتخفيف من البطالة ورس��م إس��تراتيجية 
تنموية بعيدة المدى يتم من خاللها اس��تغالل كافة 
الم��وارد وتوظيفها التوظي��ف األمثل لخدمة أهداف 

التنمية وتحسين األحوال المعيشية للمواطنين
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متابعات

الثروة الحيوانية أمن غذائي 
يعول60 % من السكان

نحو تكامل 
حكومي – خاص 

لالستثمار في قطاع 
الثروة الحيوانية 

كتب /  رامز العبسي

تعد الثروة الحيوانية أحد أهم روافد التنمية االقتصادية وأحد القطاعات 
التي يعول عليها في التخفيف من الفقر.. فيعمل به نسبة كبيرة من 
المواطنين خاصة في الريف إذ يرعى ويعول 60% من السكان.ونصيبه 
من االستثمارات العامة، رغم أهميته مازال متواضعًا.. فالقطاع الخاص 
لم يتوسع في هذا المجال باستثناء بعض األشخاص من أصحاب رأس 
إن  كما  الالحم..  الدجاج  إنتاج  مزارع  إقامته  خالل  من  المتوسط  المال 

مزارع تسمين العجول محدودة أيضًا.
دائرة  في  حقه  يأخذ  ولم  متدنيًا  زال  ما  الزراعية  البحوث  نصيب  اما 
الحيوي  القطاع  بهذا  العناية  أيضًا – ضرورة  تؤكد –  االهتمام، األرقام 

من أي تدهور والعمل على حمايته من األمراض.
الغذائي،  األمن  تحقق  التي  الزراعية  بالتنمية  إال  الحماية  تكون  وال 
والذي يصب بدوره في النهوض باالقتصاد الوطني. دالالت هذه األرقام 
مجلس  في  المائية”  والموارد  واألسماك  الزراعة  لجنة  دراسة”  تكشفها 

الشورى والتي نوقشت في نهاية مارس الماضي.
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الدعوة لسن تشريعات للمحافظة على السالالت 
الحيوانية في سقطرى .. ومنع ذبح اإلناث والماعز الصغير
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الوضع الراهن:
تقدم الدراس��ة تقييم��ًا مهمًا لقط��اع الثروة 
الحيواني��ة ف��ي البالد وذل��ك باعتمادها على 
المص��ادر الموثقة من جهات االختصاص.. وفي 
هذا المضمار تقول األرقام: تمتلك الجمهورية 
اليمنية ثروة حيوانية تقدر بأكثر من )18.6( 
مليون رأس، منها )1.5( مليون رأس من األبقار 
ومن األغنام )8.5( ملي��ون رأس والماعز )8.4( 
ملي��ون رأس .. واإلبل )365( ألف رأس باإلضافة 

إلى )135( مليون دجاجة.
كما تقدر الجهات المعنية الطاقة اإلنتاجية المحلية 

في عام 2008م كما يلي:
• لحوم حمراء من أبقار + أغنام + إبل ب� 	

)82( ألف طن.
• لح��وم بيض��اء دج��اج الم��زارع الالحم 	

والدجاج البلدي ب�)133( ألف طن.
• ومن ألبان األبقار المحلية )248( ألف طٍن.	

ونتيجة تزايد االس��تهالك تلجأ الحكوم��ة إلى تغطية 
العجز باس��تيراد المنتجات الحيوانية من خارج البالد 
من حيوان��ات حية ومذبوح��ة، لحوم بيض��اء مجمدة، 
ولحوم حم��راء مب��ردة، إضافة إلى األلب��ان المجففة 

والسائلة ومشتقاتها المختلفة من زبدة وأجبان... الخ.
وفي األعوام 2004 – 2008م تم استيراد أبقار حية )108.583( 
رأس، وصلت في عام 2008م بمبلغ )3.917.861( ألف ريال، 
و)1.410.946( رأس من الضأن والماعز بمبلغ )5.740.978( 
وكتاكي��ت بمبل��غ )1.177.349( أل��ف ري��ال إذ وصل 
عددها )460.702(، وحيوانات أخرى )7.029( رأس بقيمة 

 )1 3 4 . 3 0 0 (
ري��ال،  أل��ف 
لح��وم  وم��ن 
 )72.692( الدواج��ن 
ط��ن بمبل��غ )24.559.478( 
أل��ف ري��ال، وم��ن لحوم 
بقيمة  )4.390( طن  األبق��ار 
)1.014.848( أل��ف ريال، ولحوم 
الضأن والماعز )1.837( طن بقيمة 
)379.339( أف ريال، ولحوم محفوظة وأحش��اء بما 
ف��ي ذلك دجاج حي بل��غ في ع��ام 2008م )7.020( طن 

بمبلغ )134.300( ألف ريال.
وتخلص اإلدارة المعنية إلى أن االس��تيراد من اللحوم 
الحم��راء المبردة والمعلبة وصل إل��ى )52( الف طن، 
ولح��وم بيضاء مجم��دة )104( ألف ط��ن، ومن األلبان 
المجفف��ة )55( ألف طن أي ما يس��اوي )330( ألف طن 

حليب سائل.

الصادرات:
فيم��ا يتعلق بالصادرات من اللح��وم ومنتجات الثروة 
الحيواني��ة من ألبان وجلود تقول الدراس��ة: في العام 

       احدث دراسة 
    “الشورى” تؤكد : 

• اليمن يمتلك 18.6 مليون رأس من 
األبقار و األغنام واإلبل و35 مليون 

دجاجة 
 • 463  الف طن ارتفاع الطاقة اإلنتاجية 

من اللحوم..االستيراد بسبب زيادة 
االستهالك

• 16 الف طن حجم صادرات الجلود 
واأللبان بقيمة 6 ماليين ريال 
• إيجاد شبكة معلومات لمسح

 األمراض الحيوانية .. 
والتوسع في البحوث 

ضرورة وطنية 
• العمل على تنظيم

 تسويق الثروة
 الحيوانية .. والحد
 من ظاهرة التهريب 

متابعات
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)2005( م تصدي��ر )3.536( ط��ن م��ن الجل��ود بقيم��ة 
)1.660.510( أل��ف ري��ال. وفي الع��ام 2002م تم تصدير 
)2.182( طن م��ن األلبان ومش��تقاتها بقيمة )282.602( 
أل��ف ريال، بينما في الع��ام 2008م تم تصدير )12.761( 

طن من األلبان بقيمة )4.359.580( ألف ريال.
ويتضح من خالل النتائج الت��ي تم الحصول عليها أن 
ص��ادرات اليمن م��ن األلبان أومش��تقاتها يأتي نتيجة 
ضم��ن برنامج إع��ادة التصدير إذ يت��م تصدير ألبان 
س��ائلة وأخرى عل��ى صورة زب��ادي لبع��ض البلدان 
المجاورة بالرغم من أن مصدرها األساس��ي من خارج 

اليمن.
وخلصت الدراس��ة إلى جملة م��ن التوصيات نورد أهمها في 

النقاط التالية:
• استكمال جوانب القصور في التشريعات الخاصة 	

بالث��روة الحيواني��ة وتل��ك المتعلق��ة بتنظيم 
اس��تغالل المراعي، إضافة إلى وجود تش��ريعات 
خاصة للمحافظة على السالالت الحيوانية ومنها 
تلك المنتش��رة في جزيرة س��قطرة، ومنع ذبح 
اإلن��اث والعجول والماعز الصغي��ر وأيضًا إعادة 
وزارة الزراعة النظر ف��ي هيكلها، وإيجاد قطاع 
أساسي ومعني باإلنتاج الحيواني كما هو الحال 

في معظم بلدان العالم.
• مطالب��ة وزارة التخطي��ط والتع��اون الدول��ي 	

ووزارة الزراعة والغرفة التجارية بالتوس��ع في 
مجال االس��تثمارات الخاصة باإلنت��اج الحيواني 
وإنت��اج اللح��وم بأنواعه��ا وكذل��ك األلب��ان 
ومشتقاتها.. خاصة والمؤشرات تؤكد بأن اليمن 

قادر على تحقيق اكتفاء ذاتي في هذا الجانب.
• توصي الدراس��ة وزارة التعليم الفني والتدريب 	

المهن��ي بالتوس��ع ف��ي إقام��ة المعاه��د الفنية 

الحيوان��ي  اإلنت��اج  عل��وم  ف��ي  المتخصص��ة 
والبيطري، كما توصي الدراسة المجلس األعلى 
للجامعات بالعمل على متابعة تنفيذ مباني كلية 
الطب البيطري والمستش��فى التاب��ع لها بجامعة 
ذمار باعتبارها أول كلية معنية بالطب البيطري 
خاص��ة وقد تم اعتماد الق��رض وإقراره من قبل 
مجلس النواب والجهات األخرى ذات العالقة، في 
وقت في��ه تمكنت الكلية م��ن تخريج عدد كبير 

من الدفع.
• عل��ى وزارة الزراع��ة إيج��اد قاع��دة معلوماتية 	

تمكنه��ا من إع��داد مس��ح لألم��راض الحيوانية 
والحد من تفش��يها وإيجاد المعالج��ات الوقائية 
الضروري��ة قبل انتش��ار األمراض م��ع التأكيد 
على أهمية في البحوث الزراعية في دور األبحاث 
الزراعية في مجال اإلنت��اج الحيواني وأن يكون 
لإلرش��اد الزراعي دور فعااًل في حماية المراعي 

الطبيعية واستغاللها على أسس سليمة.
• توصي الدراس��ة بض��رورة أن يك��ون للحكومة 	

والجه��ات ذات العالق��ة خاص��ة وزارة الزراع��ة 
والري وهيئة األراضي والسلطة المحلية دورها 
الفع��ال في حماي��ة األراضي الزراعي��ة وإيقاف 
المح��اوالت الهادف��ة إل��ى القضاء عل��ى مزرعة 
وصافي��ة الحرابج في تهام��ة باعتبارها من أهم 
محط��ات إكثار الب��ذور ومنها ب��ذور األعالف 

ومركز مهم لتربية الماشية وإكثارها.
• التأكيد على ضرورة الحد من تنامي الهجرة من 	

الري��ف إلى المدينة، وما يترت��ب عليه من تدني 
اإلنتاج وتحويل القرية اليمنية من قرية منتجة 
إلى مس��تهلكة... كما توصي الدراس��ة بأهمية أن 
تق��وم الجهات ذات العالقة بدراس��ة أهمية إيجاد 
الحواف��ز والعوام��ل التي م��ن ش��أنها االرتباط 

باألرض.
• أن يك��ون لكل من الصن��دوق االجتماعي للتنمية 	

وبنك التس��ليف التعاون��ي والزراعي وصندوق 
التش��جيع الزراع��ي والس��مكي دور ف��ي تنمية 

وتطوير قطاع اإلنتاج الحيواني.
• تنظيم عملية تس��ويق الثروة الحيوانية بمختلف 	

أنواعها في الداخل والخ��ارج، والحد من ظاهرة 
التهري��ب لهذه الثروة، ومعالجة ظاهرة مش��كلة 
الموانع لتس��ويق الثروة الحيوانية بلحومها من 
جزي��رة س��قطرى خاصة في األس��واق المحلية، 
به��دف تش��جيع مالك��ي ه��ذه الث��روة وتوفير 

متطلبات أسرهم، وأعالف للثروة.



ــة اليمنية  ــذ قيام الجمهوري إلى ذلــك تمكنت الوزارة من
في الثاني والعشــرون من مايــو1990 , بانجاز مجموعة من 
التشريعات والقوانين واألنظمة واألنشطة المتصلة بمجمل 
السياســات واإلجــراءات الهادفة لتحســين القطــاع المالي 
ورفع كفاءة المالية العامة وتتمتع الوزارة بعالقات هامة 
مع كافة المؤسسات المالية اإلقليمية والدولية والصناديق 
المالية ، وكذا مع الدول الشقيقة والصديقة المانحة لدعم 

مشروعات وبرامج التنمية في اليمن .
وإزاء ذلك اضطلعت “المالية” بالكثير من المهام والوظائف 
منها المشاركة الفاعلة في اإلعداد وتنفيذ برنامج اإلصالح 
المالي واالقتصادي واإلداري , الذي بدأ العمل به في مرحلة 
األولى في مارس 1995 ومازال متواصاًل . ونســتعرض أهم 
ما حققته “المالية “ خالل عقدين من عمر الوحدة اليمنية 
المباركة .. وذلك باالعتماد على تقرير “وزارة التخطيط 

والتعاون الدولي” وهاكم المحصلة على النحو التالي :
 تحديث وتطوير التشريعات

 التشريعات المالية )1990 – 2009م(
ــوزارة عنايــة كبرى لتطويــر كافــة القوانين  أولــت ال
ــة والضريبية وفي هــذا الجانب تم في  التشــريعات المالي

مجال التشريعات المالية :
•  صدور القانون رقم )8( لســنة 1990م بشــأن القانون 	

المالي وتعديالته بالقانون رقم )50( لسنة 1999م.
• صدور القانون رقم )13( لســنة 1990م بشــأن تحصيل 	

األموال العامة.

• صدور القــرار الجمهوري بالقانون رقم )49( لســنة 	
1991م بشأن المناقصات والمزايدات الحكومية.

• صدور القــرار الجمهوري بالقانون رقم )37( لســنة 	
1992م بشأن اإلشراف والرقابة على شركاء ووسطاء 

التأمين.
• صدور القــرار الجمهــوري رقم )269( لســنة 2000م 	

بشأن الالئحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية.
ــح التنفيذية لتلــك القوانين  باإلضافــة إلى إصدار اللوائ
ــة الهادفة إلى  وكذلــك إصــدار عدد من األنظمــة واألدل
تطوير وتحديــث النظــام المالي والمحاســبي للموازنات 

العامة.
 وبالنسبة للتشــريعات الجمركية.فقد تم تعديل القوانين 
والتشــريعات الجمركية بعد قيام الوحدة اليمنية كجزء 
من عملية دمج وتوحيد النظم والقوانين التي كان معمول 
ــا قبل الوحــدة.. وفي هذا الصدد تم انجــاز مجموعة من  به
القوانين والقرارات الجمهورية والوزارية وتعديالتها منها 

:
القانون رقم )14( لسنة 1990م بشأن الجمارك. �
القانون رقم )15( لســنة 1990م بشأن إصددار التعرفة  �

الجمركية.
القانون رقم )20( لســنة 1990م بإلغاء بعض الرســوم  �

المفروضة على البضائع.
القانون رقم )61( لسنة 1990م بشأن إعفاء وتخفيضات  �

ــن العائدين من  ــى ســيارات المغتربي ــة عل جمركي
الكويت والســعودية وبقية دول الخليج بســبب أزمة 
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متابعات

عامًا من انجازات 
وزارة المالية

تعتبر وزارة المالية إحدى أهم الوزارات التي تلعب دورًا حيويًا وهامًا في مسيرة االقتصاد الوطني 
النظم  الحدث  وفقًا  تنفيذها  ومتابعة  للدولة  العامة  الموازنة  إعداد  في  دورها  خالل  من  سواء   ,
المالية والمحاسبية و قيامها بتحسين إيرادات الخزينة العامة من خالل مصالحها االيرادية الهامة 
“الضرائب “ “ الجمارك “  وكذا العمل على تفعيل أدوات السياسة المالية .. ولموقعها الهام .. , فأن 
وزارة المالية من أوائل الوزارات التي ترتبط بكافة أنشطة  الجهاز اإلداري للدولة ووحدات القطاع 
االقتصادي ومؤسسات القطاع الخاص عبر الديوان العام أو مكاتبها في عموم محافظات الجمهورية. 
وفي إطار مصفوفة البرنامج االنتخابي لفخامة الرئيس علي عبد اهلل صالح , قامت الوزارة بالعديد 
من االنشطة .. لعل أهمها االنتقال التدريجي إلى نظام الالمركزية المالية من خالل سن التشريعات 

واللوائح المنظمة لذلك.

 كتب/ حسن مانع 



الخليج.
التعرفــة  � بشــأن  1996م  لســنة   )2( رقــم  ــون  القان

الجمركية.
ــون رقم )4( لســنة 1996م بشــأن إجــراء بعض  � القان

التخفيضات على التعرفة الجمركية.
ــون التعريفة )النظام المنســق( رقم )41(  � إصدار قان

لسنة 2005م بتاريخ 2005/7/18م.
القــرار الجمهــوري بالقانون رقم )37( لســنة 1997م  �

بشــأن التعرفة الجمركية وبموجب هــذه القوانين 
صدرت العديد من القرارات.

ــى ان الوزارة  التش��ريعات الضريبي��ة:  ويشــير التقرير إل
ــة  ــة كافــة التطــورات االقتصادي ــى مواكب حرصــت عل
والمالية التي اســتجدت بعد قيام الوحدة اليمنية في مجال 
التشريعات الضريبية ،وفي هذا السبيل تم إصدار القوانين 

الضريبية التالية:
القانون رقم )31( لسنة 1991م بشأن ضرائب الدخل. �
القــرار الجمهــوري بالقانون رقم )44( لســنة 1991م  �

بشأن فرض ضرائب الدمغة.
القــرار الجمهــوري بالقانون رقم )45( لســنة 1991م  �

بشأن الضريبة على المركبات.
القانون رقم )70( لســنة 1991م بشــأن ضرائب اإلنتاج  �

واالستهالك والخدمات.
ــون رقم )3( لســنة 1995م  � القــرار الجمهوري بالقان

بشــأن إضافة الفقرة )ج( إلى المادة )70( من القانون 
رقم )31( لسنة 1991م بشأن ضرائب الدخل.

ــون رقم )4( لســنة 1995م  � القــرار الجمهوري بالقان
بشــأن تعديــل بعض أحــكام القانون رقم )70( لســنة 

1991م بشأن ضرائب اإلنتاج واالستهالك والخدمات.
القــرار الجمهــوري بالقانون رقم )13( لســنة 1996م  �

بتعديل نــص المادة رقم )49( مــن القانون رقم )31( 
لسنة 1991م بشأن ضرائب الدخل.

القرار الجمهــوري بالقانون رقم )14( لســنة 1996م،  �
بشــأن تعديــل بعض أحــكام القانون رقم )70( لســنة 

1991م بشأن ضرائب اإلنتاج واالستهالك والخدمات.
القانون رقم )4( لســنة 1997م بشأن تعديل بعض مواد  �

القانون رقم )70( لســنة 1991م بشــأن ضرائب اإلنتاج 
واالستهالك والخدمات.

القانون رقم )27( لســنة 1995م بشــأن الضرائب على  �
استخدام المركبات واآلليات.

القــرار الجمهــوري بالقانون رقم )12( لســنة 1999م  �
بشأن تعديل بعض مواد القانون رقم )31( لسنة 1991م 

بشأن ضرائب الدخل.
القــرار الجمهــوري بالقانون رقم )13( لســنة 1999م  �

بشأن تعديل بعض مواد القانون رقم )70( لسنة 1991م 
بشأن ضرائب اإلنتاج واالستهالك والخدمات.

القــرار الجمهــوري بالقانون رقم )23( لســنة 1999م  �
بشــأن تعديل المادة رقم )45( مــن القانون رقم )70( 
لسنة 1991م المعدل بالقرار الجمهوري بالقانون رقم 
)13( لســنة 1999م بشــأن ضرائب اإلنتاج واالستهالك 

والخدمات.
القانون رقم )19( لســنة 2001م بشأن الضريبة العامة  �

على المبيعات.
اإلصالحات املالية
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تحديث وتطوير التشريعات المالية والضريبية • 
والجمركية وفقًا الحدث النظم المحاسبية 

اعتماد إستراتيجية إصالح إدارة المالية العامة • 
واالنتقال إلى الالمركزية 



والبنك الدوليين خالل الفترة )2003م – 2005م( بإجراءات 
العديد من الدراســات في مجال إصالح إدارة المالية العامة 
والتي شملت المضي قدمًا في المسائلة المالية والمحاسبية، 
ونظــام المناقصــات، والمجــاالت ذات األولوية فــي إدارة 

المالية العامة.
وفي هذا اإلطار تم إقرار إســتراتيجية إصالح إدارة المالية 
العامة من قبل مجلس الوزراء وتعد )2006-2008م( المرحلة 
ــى لتنفيذهــا، حيــث اســتطاعت وزارة المالية تنفيذ  األول
العديد مــن اإلصالحات التي تضمنتها اســتراتيجية إصالح 
إدارة المالية العامة خــالل المرحلة األولى للفترة )2006-

2008م( وفي المجاالت اآلتية:
مجال إصالح الموازنة العامة:

ــي ومالي متوســط المدى  ــم إعــداد إطار اقتصــادي كل ت
ــام المالي 2007م  ــة العامــة للدولة ابتداء مــن الع للموازن
للفترة )2008-2010( بالتنســيق مع شــركاء التنمية ويتم 

تحديثه سنويًا.
تطويــر نموذج آلي )RMSM-X( لإلطار االقتصادي الكلي 
ــي المتوســط المدى بنظــام إكســل وبالتعاون مع  والمال

المانحين.
إعــداد دليل التصنيف االقتصادي إلحصاءات مالية الحكومة 
ــم البدء في تنفيذه ايتداء من العام المالي 2007م،  2001م، وت
ــل التبويب الوظيفــي للنفقات وتدريب  كمــا تم إعداد دلي
ــة والعاملين فــي إدارة الموازنة في  موظفــي وزارة المالي
ــى مســتوى الســلطتين )المركزية  الجهــات األخــرى عل

والمحلية( خالل العام المالي 2008م.
إدراج معظم الحســابات خارج إطار الموازنة العامة للدولة 
ــة العامة للدولة 2007- حيث تم تضمينها مشــروع الموازن

2008م.
في مجال تحسين مستوى تنفيذ الموازنة العامة تم :

تعديل دليل اعداد  الموازنة العامة ودليل  النظام المحاسبي 
الحكومي وفقًا لدليل إحصــاءات مالية الحكومة 2001 على 

اساس  نقدي.
ــل دليل النظام المحاســبي الحكومي  وفقًا لدليل   تم تعدي
إحصاءات مالية الحكومة 2001 على اســاس نقدي مع إظهار 
ــدًا لالنتقال التدريجــي الى تطبيق   بعــض االلتزامات تمهي

اساس االستحقاق.
ــذ موازنتها ابتداًء من موازنة  تم تفويض الجهات  في تنفي

عام 2007م بصورة ربعيه.
ــم االنتهاء من نظــام AFMIS )المرحلة االولى(وتجريبه  ت
في موازنات تجريبية في اربع جهات هي )الصحة، االشغال، 

المالية، التربية،( ابتداًء من موازنة العام المالي 2007م.
تم اعداد دراســة في مجال نظام تخطيــط وادارة النقدية، 
ــم التصميم الفني لنظام مراقبة التعهدات وفي اطار  كما ت

وضع اللمسات االخيرة على النظام.
: ) AFMIS(مجال تطبيق نظام المعلومات المالية والمحاسبية-

تم العمل بنظام )افمس( ابتداًء من العام المالي 2007م.
ــم تطوير النظــام ليســتوعب جميع التعديــالت في كل  ت
ــل التصنيف االقتصــادي ودليل النظام المحاســبي  من دلي
الحكومــي ودليل التصنيف الوظيفي وفقًا الحصاءات مالية 

الحكومة 2001م.
تم تركيب وانزال النظام شبكيًا في االدارات المعنية بإعداد 
ــذ الموازنة العامة بديوان عام وزارة المالية كما تم  وتنفي
تجريبه في اربع جهات )االشغال،الصحة ، المالية، التربية(.

تطبيق المرحلة االولى لبرنامج الحسابات المصرفية )نقل 
التقاريــر( من نظــام البنك الى نظــام وزارة المالية عبر 

برنامج وسيط.

- في مجال الرقابة والمسائلة ومكافحة الفساد:
1.تم اصدار قانون الذمة المالية ، وقانون مكافحة الفساد.

ــم إصدار قانون المناقصات والمزايدات رقم )23( لســنة  2.ت
2007م، واعداد الوثائق النمطية  واالدلة االرشادية لتنفيذه.

3. إعداد نظام آلي لخدمات إدارة الجمهور واســتخدامه في 
عملية المتابعة وسير اداء المعامالت وتنفيذها.

ــم تضمين نظام )AFMIS ( إجــراءات رقابية في تنفيذ  4. ت
ــات في الصــرف من  ــح الصالحي ــة مــن حيــث من الموازن

االعتمادات.... الخ.
ه�- في مجال تحس��ين مس��توى رفع التقارير بما فيها ش��مولية 

الموازنة:
تم تعديل التصنيفات المتعلقة بإعداد الموازنة وكذا النظام 
المحاســبي الحكومي كما تم االشارة اليه مما ينعكس على 

مستوى وجودة رفع التقارير.
تقديم مقترح العادة هيكلة الصناديق الخاصة.

ــة في إطار الموازنة  إدراج كافة الحســابات خارج الموازن
ــات المتعلقة بها في  العامــة للدولة مــع إدراج كافة البيان

التقارير المرفوعة.
تقديم مشروع قانون بشأن إعادة النظر في وضع الصناديق 
ــل وزارة  التخطيط والتعاون  المتخصصة وســحب من قب

الدولي.
ــًا النظر في وضع بعض الوحــدات االقتصادية  يجري حالي

التي تؤدي وظائف الحكومة .
- ف��ي مج��ال تنفي��ذ نظ��ام إص��الح المناقص��ات والمزايدات 
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متابعات
تطبيق نموذج إلي • 

)RMSM–X ( لإلطار 
االقتصادي والمالي بالتعاون 

مع المانحين 
وضع دليل متطور لتحسين • 

مستوى الموازنة العامة 
تفعيل أدوات السياسة • 

المالية.. واستخدام أذون 
الخزانة لتمويل عجز الموازنة 

في الحدود اآلمنة
وزارة المالية قامت بدور • 

فعال في تنفيذ برنامج 
اإلصالح المالي واإلداري 

االقتصادي .. وقانون 
مكافحة غسل األموال أهم 

التشريعات
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والمش��تريات الحكومية بمش��اركة وزارة التخطي��ط والتعاون 
الدولي ومساعدة البنك الدولي:

1. تم إعداد االدلة النمطية والوثائق االرشــادية لمناقصات 
ومشتريات الحكومة من قبل شركة كراون اجنيتس.

2. عمل نظام آلي للمناقصات والمشتريات من قبل الشركة 
االستشارية والذي سيتم ربطه مع نظام أفمس.

- اإلصالحات الضريبية والجمركية:
في ظــل برنامج االصــالح المالــي واالقتصــادي وأجندة 
ــت اليمن إجراء  ــذ مايو 1995م تبن االصالحــات الوطنية من
ــي الجمركي  إصالحــات هيكلية فــي بنيةالنظام الضريب
في إطار برنامج شــامل لالصالحــات االقتصادية والمالية 
واالدارية بالتعــاون مع صندوق النقــد والبنك الدوليين 
وبرنامج االمم المتحدة اإلنمائي وبعض الدول والمنظمات 
ــد مــن االصالحــات  ــه العدي ــة وتحققــت بموجب الدولي
الضريبية بغية تحسين بيئة االعمال وتهيئة ظروف اكثر 
ــة والعربية واالجنبية  مؤاءمة لجذب االســتثمارات المحلي
والمســاهمة في تحقيق النمــو االقتصادي .وفي هذا اإلطار 
ــة من خالل  ــم تطويــر وتحديــث التشــريعات الضريبي ت
مراجعة منظومة التشــريعات القائمة) الضرائب المباشرة 
والضرائــب غير المباشــرة(.والتي شــملت ضرائب الدخل، 

والضريبة العامة على المبيعات.
كما تم تنفيذ العديد من االصالحات الجمركية من أبرزها:

ــا وتحديث  إصــالح التعرفــة الجمركية وإعــادة هيكلته
ــا: تم خفض الهيكل من  ــة ورفع كفاءته االدارة الجمركي
خمسة عشــر حزمة يتراوح ســعرها بين )5%(و)100%( الى 
هيكل تعرفــة جديد في ثالث مراحل يتكون من ثالث حزم 

فقط)5%( و)10%(و)%25(.
تبســيط إجراءات المعامالت الجمركية عن طريق توحيد 

البيانات الجمركية.
ــون التعرفة  ــود ومواد قان اعــداد مشــروع تعديل بعض بن

الجمركية رقم )41( لسنة 2005م.
تحسين أسعار السلع.

باســتخدام   لي)إســكودا(  اآل  الجمركــي   تطويرالنظــام 
النسخة الجديدة .

العمل على تنفيذ النظام الجمركي اآللي العالمي)أســكودا 
وورد(.

تطوير وتشــغيل اجهزة الفحص باالشعة  السينية وربطها 
آليًا بإدارة المخاطر.

تبســيط وتســهيل اإلجــراءات والمعامــالت وتطوير نظم 
وتقنية المعلومات:

- في مجال الحوسبة والبرامج:
تم حوسبة كافة اإلدارات العامة بديوان  عام الوزارة فعلى 
ســبيل المثال تم إدخال نظــام إدارة معلومات النفط، نظام 
أدارة المصادر المخزنية، نظام التدريب في المعهد المالي، 
ونظام ادارة معلومات التنظيم ، ونظام الموارد المعلوماتية.

في مجال الشفافية وتحسين اداء العمل:
ــا إصدار دليل  ــم القيام بالعديد من االنشــطة ومنه ت
خدمــة الجمهور،وإنشــاء وحــدة خدمــة الجمهور 
الستقبال وتسليم المعامالتآليًا. كما تم إصدار نشرة 

دورية إلحصاءات مالية الحكومة 2001.
باالضافة لماســبق فقد تم اتخاذ خطوات متقدمة في 

مجال تبسيط اإلجراءات الضريبية والجمركية.
 تطوير الالمركزية المحلية:

في مجال البناء المؤسسي وبناء القدرات:
ــح عدد مــن الوحدات الحســابية فــي المحافظات  فت

والمديريات.
تزويد هذه الوحــدات بالمعدات والتجهيزات والكادر 

البشرية والموظفين .
ــع الموظفين فــي الوحدات الحســابية  تدريــب جمي
ومكاتــب المالية في جميع المحافظــات في مختلف 

الجوانب المالية والمحاسبية الحكومية
تجهيز وبناء عدد من المجمعات المالية في ســت من 

المحافظات.
التشريعات المالية المحلية:

في مجال التشــريعات المالية المحلية يورد التقرير 
جملة من اإلجراءات منها :

صدر قرار وزير المالية رقم )397( لسنة 2007م بشأن 
دمج الوحدات الحسابية بمكاتب المالية.

ــر المالية رقم )529(  قــرار نائب رئيس الوزراء وزي
لسنة 2001م بشأن إنشــاء وحدات حسابية في وحدات 

اإلدارة للسلطة المحلية.
ــة رقم )13(  ــوزراء وزير المالي قــرار نائب رئيس ال
ــام واختصاصــات الوحــدة  لســنة 2002م بشــأن مه

الحسابية بالمحافظات وتقسيماتها الداخلية.

تطور الموارد واالستخدامات للموازنة العامة للدولة من عام 1990م - 2008م
النسبة المئويةالفائض/ العجزالفائضاجمالي االستخداماتاجمالي المواردالسنة المالية

199026.011.626.48735.967.032.272 9.955.405.78527.7
199137.998.929.48444.069.854.620 6.070.925.13613.8
199234.170.286.06457.042.887.174 22.872.601.11040.1
199338.123.725.03268.983.685.048 30.859.960.01644.7
199442.857.097.19087.128.341.305 44.271.241.11550.8
199593.313.763.461119.880.091.174 26.566.327.71322.2
1996232.224.788.274232.754.713.858 529.925.5840.2
1997299.752.000.000  307.568.000.000------ 7.818.000.000 -
1998244.570.272.119301.430.771.780 56.860.499.66119
1999360.790.890.502342.932.470.57017.858.419..932 5.2
2000599.901.632.748502.440.146.71097.461.486.038 20
2001562.071.353.665522.367.053.61239.704.300.053 7.6
2002579.254.726.987597.788.382.700 18.533.655.7133.1
2003688.215.186.449777.086.839.945 88.871.653.49611.4
2004836.766.780.152889.979.101.657 53.212.321.5055.98
20051.155.631.999.7721.194.426.615.738 3.926.341.5763.28
20061.484.582.880.3101.420.641.154.5416.394.172.577 4.5
20071.460.500.208.7861.754.781.548.474 29.428.133.9691.68
20082.027.789.219.8172.248.165.998.210 22.037.677.8409.8

1.348.153.000.0001.348.153.000.000524.071.000.000 2009 * أولي



المال في تراث اليمن
 الشعبي

أما ثقاف��ة الريف بالنس��بة للمال فه��ي متعددة 
المص��ادر ومن أهم مصادره��ا، األعراف والِحَكم 
واألمث��ال الس��ايرة، وإذا أخذن��ا أه��م جانب من 
الثقاف��ة الش��عبية فس��نجدها تتمثل ف��ي وصايا 
كثي��رة من أق��وال وأمثال من وصاي��ا الحميد 
ب��ن منصور/ وعي بن زايد/ وأب��و عامر/ وحزام 

بثي. مرشد الشَّ
فالمال عند ه��ؤالء هي األرض ومنتجات األرض 
وخباي��ا كنوزه��ا المعدنية والنفطي��ة وغيرها 
وكذا الثروة الزراعية والحيوانية في المقدمة 
ألنها س��ريعة اإلنت��اج واإلثمار أل��م تكن النخلة 
وهي سيدة ألش��جار التاريخية هي العطاء األول 
بين األش��جار مع ش��جرة البخور/ وشجرة البن 
المدرة للطيوب والقه��وة والتمور، فمن النخلة 
تصن��ع م��واد كثي��رة، تصن��ع منها بع��د قطف 
تمورها أثاث المن��ازل وأواني المطابخ والغرف 
والمفارش، فالنخلة عندن��ا وعند غيرنا في بالد 

العرب والمسلمين هي جزء من المال.
ففي اليمن نجد عشرات الحكماْء الذين يفلسفون 
الم��ال بأمثال وأقاويل س��ر على الس��نة العامة 
والخاصة وللفهم أكثرهم حفظًا لتراث، الحميد 

بن منصور/ وعلي بن زايد/ وحزم الشبثي.
األس��تاذ عب��د اهلل البردوني أل��مَّ بأقاويل هؤالء 
الفالس��فة الماليين والزراعيين وإن كان هناك 
أس��ماء حكماء غي��ر ه��ؤالء الثالث��ة يذكرهم 
بالقول: »هناك وصايا حكيمة ال زالت تتردد على 
ألس��نة الناس، من أمثال أب��و خيزرانة في  آنس 
وجه��ران/ وأب��و لؤلؤة في مناط��ق يريم ورداع 
وعنس/ وعلي بن زايد في المناطق الوسطى إلى 
لح��ج وغيره��ا/ الحميد بن منص��ور في نواحي 
تعز، وربما كان أهم خالصة تجاربهم تمجيدهم 
ل��أرض وتفانيه��م في زي��ادة خي��رات األرض 
فالعق��الء المجربون والحكماء الزراعيين تفانوا 
في محبة األرض الجالبة للمال وهنا ال يقصدون 

ف��ي أقاويلهم م��ا يمتلك اإلنس��ان م��ن مرافق 
تجارية ش��ركات وإنما عند هؤالء الفالسفة هو 
األرض، ف��إذا عبَّ��ر أحدهم عن الم��ال فال يقصد 
إال منتج��ات األرض م��ن زروع ونخيل وكروم 
وحب��وب وأش��جار وكل األحوال التي تس��قيها 
الس��يول واألمط��ار حتى اقترن الم��ال بالرجال 
الضطرار كل منهما إلى اآلخر، كما يقول )ابن 

زايد(«ال تقل يامااله وقل يا رجااله«
كم��ا يالحظ ف��ي مناس��بات أف��راح األعراس/ 
والوالئم تمجيد المغنيات وهن يزفين العروسة 
مثل ق��ول إح��دى المغنيات:لو كن��ت تدري ما 
مع��ه.... أي ما مع العريس الغن��م ديمتين والنوب 

تزجر زجير
وتقصد بالن��وب النحل وإغ��داق البيت بأكواب 
العس��ل، كان��ت مث��ل ه��ذه األغاني ت��ردد إلى 

أربعينيات  القرن الماضي.
وعلى كل ح��ال فإن المال والرجال صنوان عند 
فالس��فة الزراعة والحكماء الش��عبيين كما في 
هذا القول: المال كله موارك إذا لقي من يمونه 

-   وإن يالقي ولد ويل باعه وفارط رهونه
فاألرض هي األساس الجالبة للمال قبل االستيراد 
من الخارج والركون على الغير، ألم يقل /حافظ 
إبراهيم/  ال يرتقي ش��عب إلى أوج العال  - ما لم 

يكن بانوه من أبنائه
وه��ذا م��ا رجحه الحكم��اء من زم��ان »أن يعمل 
اإلنسان ويس��تخرج الخيرات من خبايا األرض« 
أن نأكل مما ن��زرع ونلبس مما نصنع فاألرض 
تس��قى تنب��ت وتثمر، فف��ي الس��نوات التي خلت 
أي قبل س��تين عامًا كان اليمني��ون في مدائنهم 
واألري��اف وقراه��م معتمدين عل��ى محصوالت 
أراضيهم ومنتجات مواش��يهم حتى عندما حدثت 
أزمات الحرين العالميتين األولى والثانية كانت 
معظ��م حاجياتهم المادي��ة والغذائية من الداخل 
ال م��ن الخ��ارج يزرعون ويصنع��ون فال ينقص 

عبد القادر الشيباني

المال عند اليمنيين في تراثهم الش��عبي/ وفي فلس��فة حكمائهم/ هي األرض وما تجود به من خيرات، 
وأقوال الحكماء هي أقرب إلى تعاليم الدين بحكم معرفتهم بأحوال الزراعة وفي أعمال األعمال التجارية 

واالقتصادية.
ومجتمعنا اليمني بالنسبة للمال وبحكم طبيعته وأعرافه – له شقان، شعبي ورسمي، فالشعبي يستمد 
ثقافت��ه من األحي��اء الزراعية في الم��دن وهي تتأثر بالثقافة الرس��مية، كما يتأثر الرس��ميون بثقافة 
الزراعيين، ألنهم يشكلون يدًا عاملة في العمارات وتزيين البيوت فاليمانيون حيثما حلوا وأينما ثقفوا 
ماه��رون في البنيان وعبر التاريخ هم )عَمَّارين( ولليمنيين اهتمامات بزراعة النخيل لالس��تفادة منها 

ماديًا وصناعيًا وحرفيًا.
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بعضهم إال أعواد الكبريت وال زال القول المأثور 
– األرض طيبة برجالها«

فالم��ال أعظم المعطيات إذا الق��ى أقدر الرجال 
العاملين أما إذا القى ابن الويل فإنه يبيعه ويغلق 

رهونه.
ورد في الثقافة الش��عبية لأس��تاذ عبد اهلل البرد 
وني أن��ه في القرن التاس��ع عش��ر وأول القرن 
العش��رين كان المزارع��ون الفق��راء يبيع��ون 
أموالهم للقادرين بأرخص األثمان وكان السعر 
/ معراد بريال/ أي أن المشتري يرمي بحجر من 
يده من طرف إلى طرف آخر، فيشتري من حيث 
وق��ف الرجم بالحج��ر، وكان الذين يش��ترون 
يختارون الس��واعد الت��ي تطيل مس��افة الرجم 
بالحجر وهذا ماكان يس��مى )معراد( ، والمعراد 
بري��ال فق��ط، أي أكثر من مائت��ي متر بريال، 
ألن البيع أيامها لم يكن يقوم على المساحة مثل 
ه��ذه األيام، وكانت حج��ة البائعين هي الحاجة 
إلى الري��ال، ومن هذه المواق��ف أطلق ابن زايد 
صيحته: المال كله م��وارد إذا لقى من يمونه -  

وإن يالقي ولد ويل باعه وفارط رهونه
ولق��د كان أهالينا طي��ب اهلل ثراهم يحركون 
زنودهم حتى تعرف جباهه��م ليزيدوا من ثمار 
األرض ذل��ك قبل اس��تيراد الحراث��ات واآلالت 

الزراعية والبذور والكيماويات الضارة.
ولنأتي إلى المال في ش��رع الحك��م الثاني وهو 
)الحمي��د بن منصور( فأقوال��ه ال تخرج عن هذا 
المنحنى الذي يقدس األرض بل إنه يرفع عظمة 
س��لطان األرض فوق س��لطانه يقول الحميد بن 
منصور،   ما صاحبي غير مالي  - يكذب ويصدق 

ويستحي من قبالي
أما بن زايد فقد أطال األقاويل وجعل كل المال 
ف��ي األرض والس��واعد ومثلها )حزام الش��بثي( 
ال��ذي يقول هذا القول المأثور وقد ينس��ب هذا 

القول البن زايد:  
يا ولدي يا محمد - المال ذهبان مجمد   - وخيره 

أطعم وأزيد  -  أوبه يجربه على الغيل 
وكل جرب��ة عل��ى الس��يل - وال اختل��ف بارق 
الصي��ف - م��ا يختلف صيف ثاني - هذي الس��نة 
هي سنة صيف - والثانية خير داني _الخير يقبل 
ويبط��ي - ما أحلى القبول بع��د بطيه - والدهر 

يعلى ويوطى
والخير سيرة وجية .

ألم تكن ه��ذه األقوال س��ديدة وحكيمة من قبل 
حكماء اليمن الذين عمروا األرض واس��تزرعوا 
الجب��ال والوديان وأقاموا نظامًا للري بواس��طة 

السدود المتينة.
وفي البقعة الخضراء من أرض يحصب - ثمانون 

سدًا تقذف الماء سائاًل
أقوال أولئ��ك الحكماء هي اق��رب إلى الوصايا 
الحكيمة وأصبحت أهازيج الفالحين في مواقيت 

البذر والحصاد.

أما علي بن زايد فالتقى مع ابن منصور في خلود 
األرض وعظمته��ا أمام الطوارئ، ففي أكثر من 
نص ميز بن زايد األرض على س��ائر الممتلكات 
ألنها ال تموت كاألغن��ام والجمال واألبقار وال 
تنف��ذ كالدراه��م، فكم من مليونيرات كس��بوا 
وامتلك��وا ولكنهم أفلس��وا.. فالم��ال عند حكماء 
اليمن جميعًا ال يطلق على كل الكنوز، وإنما هو 
ينطبق على األرض التي انبتت اإلنس��ان وس��خر 
ما فيها من خيرات لإلنسان. وهنا يواصل األستاذ 
عبد اهلل البردوني ف��ي تجارب وأقاويل للحكماء 
الزراعيي��ن بالق��ول »فه��ذه األرض ه��ي مدرج 
صبانا من الميالد، وه��ي قبورنا وقبور أجدادنا، 
وهي بي��ن المهود واللحود عط��اء متصل وخير 

موصول بخير«
وعندم��ا بدأن��ا نس��مع المذي��اع ف��ي أواس��ط 
الخمسينات من عدن أو من صنعاء كانت معظم 
األغاني تمجد العام��ل والمزارع وعطاء األرض 
واالستغاثة بهطول األمطار.. مثل: ربي استمع يا 
ه��ادي كل حائر - دعا الرعية ش��وقها لماطر -  

يسقي الجراب يسلي الخواطر
فالينابي��ع الت��ي تتفجر ج��داواًل وس��واقي بعد 
األمطار هي عد فالس��فة اليمن الزراعيين أمجد 
وأق��دس. لذا أصبح��ت أقاويل األولي��ن أحاديث 
اآلخري��ن.. وتعلي��ًم ش��عبيًا، وثقاف��ة اجتماعية 
تناقلتها األجيال ويسردها األجداد لأحفاد، حتى 
أصبحت أقاويل أولئك الحكماء دستورًا زراعيًا 
فيما يتصل بالمواس��م واألرض وخيرات األرض 
التي تس��اوي األموال، كما شكلت تلك األقوال 

التي ال تزال تتردد في أهازيج الغناء.
ف��األرض عن��د محبيها والعاش��قين لمواس��مها 
الرغي��دة أرقى عطاء من األموال المكتس��بة من 
الشركات والبنوك الدولية التي أفلست ووصلت 
إلى أكب��ر أزمة مالي��ة عالمية ف��ي مطلع هذا 

القرن.
وتعالوا نس��تعرض دع��وة أحد حكم��اء اليونان 
تتق��ارب أقواله مع أقوال حكمائن��ا.. هذا الحكيم 
اليونان��ي هو )هزي��ود( الذي قال ف��ي ملحمته 
الزراعي��ة/ األعم��ال واألي��ام/ »ما أس��خى هذه 
األرض تشقها المحاريث، وهي ساكنة وتضربها 
األمط��ار والس��يول وهي صاب��رة وتهبط عليها 
الطيور بكل أش��كالها من نسور وغربان وصقور 
وه��ي مرحب��ة كمائ��دة مفتوحة ل��كل يد وفم 
ومنقار، وحين تجود تجود وال تسأل كم أعطت 
بل تس��تزيد من إغداقه��ا« صحي��ح أن ذا النص 
للحكي��م اليوناني إذا تأملناه نجده ال يختلف في 

مرماه عن حكماء اليمن.
وكثيرًا ما نس��مع حتى اآلن م��ن يردد األقاويل 

واألمثال »مالك في رجالك«
ويكف��ي هذا الق��ول الملحن غناء »ب��ن اليمن يا 
درر، يا كنز فوق الشجر، من يزرعك ما افتقر، 

وال ابتلى بالهون«
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اآللية الجديدة يمكن اعتبارها أنها ش��كلت نواة 
لقيام صن��دوق نقد أوربي حي��ث يعد الموقف 
الجديد تح��واًل كبي��رًا فرضه تفاق��م األزمة 
اليونانية الت��ي أقنعت قادة دول منطقة اليورو 
بضرورة تأس��يس صندوق مالي للتدخل أسوة 
بما يقوم به صندوق النقد الدولي على الصعيد 
العالمي . اليونان حصلت من القمة على تأكيد 
بأنه��ا س��وف تحصل عل��ى القس��ط األول من 
الق��روض في أقرب وقت , والحكومة اليونانية 
أبلغت ش��ركائها تنفي��ذ برنام��ج اإلصالحات 
بالكام��ل .. القرارات التي اتخذتها القمة س��وف 
تعكس مبادئ المس��ئولية والتضامن الواردة في 
معاهدة لش��بونة وتمثل جوهر اإلتحاد النقدي . 
أيضًا تم الرد من قبل القمة على ش��كوك أسواق 
المال في قدرة بعض الدول على تسديد ديونها 
مثل اليونان التي تعرضت إلى دعوات مجموعة 
من المحافظي��ن األلمان إلقصائه��ا من العملة 
الواحدة , وش��ددت القمة عل��ى التزامها بتأمين 
استقرار ووحدة منطقة اليورو , وأن مؤسسات 
اإلتح��اد ل��ن تت��ردد ع��ن اس��تخدام الوس��ائل 
المتواف��رة م��ن أجل ضم��ان اس��تقرار منطقة 
الي��ورو . لقد تبين للق��ادة األوربيين من خالل 
القرارات التي تم اتخاذها أن خطرًا ماثل يتهدد 
منطقة العملة الواحدة جراء اإلختالالت المالية 
الت��ي تنخره��ا وفقدانه��ا سياس��ات اقتصادية 
منسجمة , وأن تصحيح وضع الموازنات العامة 
يمثل أولوية بالنسبة إلى كل عضو , وااللتزام 
باتخ��اذ إجراءات ترم��ي إلى تحقي��ق األهداف 
الضريبية المحددة خالل السنوات المقبلة وفق 

مقتضي��ات مكافح��ة العجز المف��رط . وكان 
االعتقاد الس��ائد أن األزمة الجارية واضطراب 
أسواق المال يس��لطان الضوء على الحاجة إلى 
إح��راز تقدم س��ريع ف��ي مجال وض��ع قوانين 
ومراقبة أس��واق المال وزيادة شفافية األسواق 
مراجعة دور وكاالت التصنيف . يذكر هنا أن 
القمة لم تش��ر إلى البنك المركزي األوربي , 
لكنها شددت على دعم استقالله ودورة من أجل 

تأمين استقرار اليورو .
الكثي��ر م��ن المتعاملي��ن ف��ي أس��واق النفط 
اليزال��ون قلقي��ن م��ن الصعوب��ات المالية في 
منطقة اليورو نتيجة الس��تمرار المخاوف من 
امتداد مش��اكل دي��ون اليونان إل��ى اقتصادات 
دول أخ��رى في منطقة الي��ورو وأزمة الديون 
قد تكون س��لبية جدًا عل��ى النهوض االقتصادي 
ف��ي العالم والس��يما ف��ي أوروبا . وق��د يندفع 
المس��تثمرين إلى الدوالر باعتباره عملة ملجأ 
.. تده��ور س��عر ص��رف اليورو بهذه الس��رعة 
على خلفية األزمة المالي��ة اليونانية قد ولدت 
مخاوف كبي��رة من انتقال الع��دوى إلى دول 
أوربية أخرى .. تدهور سعر صرف اليورو إلى 
ما دون عتب��ة )26,1( دوالر للم��رة األولى منذ 
مارس 2009م على خلفية مخاوف سوق العمالت 
م��ن صعوبات مالية تتضاع��ف بقوة في منطقة 

اليورو..
وعل��ى الرغم م��ن االتف��اق الذي توص��ل إليه 
القادة األوربيون لمس��اندة خطة اإلنقاذ المالي 
ف��ي اليون��ان لضم��ان االس��تقرار االقتصادي 
عل��ى مس��توى منطق��ة الي��ورو إال أن العملة 

أزمة تدهور اليورو.. إستنفار أوروبا 
د.علي الفقيه سياسيًا وماليًا

نتيجة لتدهور العملة األوربية )اليورو( فقد ش��هدت أوربا تحركًا يكاد يكون ش��اماًل حيث اس��تنفرت أوربا بكل ما 
لديها من إمكانات سياس��ية ومالية الحتواء شكوك أسواق المال وكذا مؤسسات تصنيف الديون السيادية ووقف 
تدهور العملة األوربية.. قمة قادة منطقة اليورو وضعت آلية أوربية لتأمين االس��تقرار المالي في القارة تتضمن 
موارد مالية تمكن اإلتحاد األوروبي من إدارة األزمة المالية واألخطار التي عصفت باليونان وتهدد دواًل أخرى في 
أوروبا مثل أسبانيا والبرتغال . صندوق النقد الدولي دخل على خط اإلنقاذ وقرر إقراض اليونان ب)30(مليار دوالر 
لمدة ثالث س��نوات لترتيب أوضاع اليونان الذي وصل إلى ش��فير االنهيار .. القم��ة لمنطقة اليورو صادقت على 
الصفقة التي تم التوصل إليها مع صندوق النقد الدولي والحكومة اليونانية ,ونصت على تزويد اليونان بقروض 
قيمته��ا )110(مليار يورو من بينها )80(مليار تؤمنها دول منطق��ة اليورو. رئيس المفوضية األوربية أوضح أن 
الموارد المالية سوف تتوفر في نطاق سقف الموازنة المشتركة ألن الحديث جرى عن مبلغ بقيمة )70(مليار يورو 
تؤمن��ه المفوضية والبنك المركزي األوربي , ويمكن تعبئته في نطاق اآللية الجديدة في حال واصلت مؤسس��ات 
تصنيف الديون الس��يادية خفض درجات تصنيف دول في منطقة اليورو, وفي مقدمتها أس��بانيا والبرتغال , وقد 
تلجا المفوضية إلى االقتراض من أس��واق المال بضمانات  تقدمها ال��دول األعضاء ثم تقرض الدول التي تواجه 

صعوبات في التزود من أسواق المال .
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األوربي��ة واصل��ت تراجعها ألس��ابيع متوالية 
مقاب��ل الدوالر في ظل المخاوف التي تس��اور 
المتعاملي��ن في األس��واق من أن ي��ؤدي إجراء 
خف��ض عجز الميزانية في بعض دول المنطقة 
إل��ى إضعاف قيمة العملة . س��عر اليورو المس 
خالل التعامالت بأس��واق الصرف في األسابيع 
الماضية أدنى مس��توى له مقاب��ل الدوالر منذ 
نحو ثمانية أش��هر في ظل أجواء الترقب التي 
تسود األس��واق . في تقديرات نش��رت أن نسبة 
تراجع س��عر الي��ورو بنحو 8,4% أم��ام الدوالر 
خالل الع��ام الحالي وبحوال��ي 9,7% أمام الين . 
وإل��ى جانب تداعيات أزم��ة الديون في اليونان 
عل��ى أداء العملة األوربي��ة فقد تعرض اليورو 
لضغ��وط أيضًا ف��ي ض��وء البيان��ات الجديدة 
التي كش��فت ع��ن تباطؤ النمو على مس��توى 
اقتصاديات منطقة اليورو إلى 1,0% خالل الربع 
األخير مقارنة بالنمو المسجل في الربع الثالث 

والذي بلغ %4,0 .
الكثي��ر م��ن االقتصاديي��ن في بل��دان عديدة 
أجمع��وا عل��ى أن أزم��ة دي��ون اليون��ان هي 
نت��اج لخلل داخل��ي متعل��ق بكيفية تس��يير 
البالد لنظامها االقتص��ادي , وأن األزمة تثير 
تس��اؤالت كبيرة بشأن النظم االقتصادية في 
ظل المنافسة المتدنية وغيرها .. بعض عوامل 
الخلل في االقتصاد اليوناني ربما تعود لسوء 
خيارات االس��تثمار وعدم كف��اءة عمل نظام 
الضرائب والتضخ��م في الميزاني��ات العامة 
واس��تمرار العجز المالي . وه��ذه األزمة بما 
تش��كل ضربة خطيرة لإلتحاد األوربي برغم 
نجاحات��ه الماضية وإيجاده عملة مش��تركة 
ألن المش��كلة المركزي��ة لإلتح��اد األوربي 
تتمثل في عدم إيجاد آلية مؤسسات صحيحة 

عند اتخاذ تل��ك الخطوة . وتخلي الدول عن 
عمالتها الخاصة جعلها غير قادرة على التعامل 
م��ع األزمات المالية أو العج��ز في الميزانية 
عن طريق تخفيض قيمة العملة حيث أنه في 
ظل غياب هذه المرونة فإن االتحاد األوروبي 
أصب��ح بحاجة إل��ى س��لطة اقتصادية أكثر 
مركزية مثل بنك مركزي أوروبي حقيقي 
أو نظ��ام ضرائب موح��د . ولو كانت أوروبا 
دولة موحدة وكانت اليونان إحدى الواليات 
الفقيرة فيها لما نش��أت المشكلة من األصل , 
واس��تقرار اليورو اعتمد على افتراضات غير 
واضحة , فهذه االفتراضات بالشأن االقتصادي 
تقوم على التقي��د بالقواني��ن وااللتزام إزاء 
العجز المالي عند أحد األعضاء ضمن أهداف 
لم  وهوامش معينة ألن االتحاد األوروبي 

يكن مستعدًا للطقس السيئ .. اإلتحاد األوروبي 
مر بس��نتين قاس��يتين في ظل األزمة المالية 
الراهنة وانه لم يكن يمتلك آلية للتعامل مع 
ثورة بركان أيس��لندا الذي تسبب في فوضى 
وتشويش للحركة الجوية فوق أوربا كلها .. 
هذا اإلتحاد يعاني جراء منظومة مضطربة من 
السياس��ات القومية سيئة التنسيق األمر الذي 
اضطر اليونان إلى اللجوء إلى صندوق النقد 
الدولي لترتيب برنام��ج إعادة هيكلية مالئم 
بداًل من توجهها إلى ش��ركائها األوروبيين . 
اإلخفاق��ات األخيرة يمك��ن أن تؤدي باإلتحاد 
إلى التوس��ع في إيجاد المؤسسات األوروبية 
وإال تكشف قصر نظر المشروع األوروبي في 
ظل بقاء ظاهرة القومية بش��كل حي في دول 
اإلتحاد وضع��ف الرغبة في مواجهة األخطار 

الخارجية بعد انتهاء الحرب الباردة ..
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    تتسم اإلدارة العامة بالدولة النامية بالتخلف وسوء تقديم الخدمات العامة للجمهور, وتفشي الفساد 
,والمحس��وبية ,واس��تغالل المال العام لمصالح ذاتية وأس��رية في نفس الوقت الذي تعاني منه الدول 
النامي��ة من ندرة الم��وارد وارتفاع مع��دالت الفقر بالمقابل فان العالم ش��هد تط��ورات في المجاالت 
االقتصادي��ة والصناعية , بانتهاج مفهوم االقتصاد الحر الذي ال يقبل بتدخل الدولة في إدارة األنش��طة 
االقتصادية ,وإفس��اح المجال للقطاع الخاص  , ووفق تغي��ر مفهوم الدولة , و من مجمل كل التغييرات 
التي ش��هدها العالم  انعكس��ت تأثيراتها على ال��دول النامية  من ثم بروز حاجتها إل��ى الدول الغنية 
والمنظمات والمؤسسات المالية الدولية للتقليل من اثر تخلي الدولة عن أدوارها التقليدية التي تعّود 
عليها المواطن والتأثيرات الس��لبية للعولمة, ترتب عن ذلك  االلتزام م��ن قبل الدول النامية بالبرامج 
والقواعد- االشتراطات- المفروضة وفق البرامج النمطية منها  تنفيذ برامج اإلصالحات المالية واإلدارية 
الت��ي تضمنت تعزيز األنظمة الرقابية الداخلية ف��ي اإلدارة العامة – الحكومية – والمرتبط نجاحها من 
خالل إنش��اء وظائف المراجعة الداخلية في كافة األجهزة الحكومية وفق المعايير الدولية باعتبارها أهم 
أدوات المتابعة والتقييم لألنظمة الرقابية الداخلية على مس��توى الجهاز الحكومي كما تمثل عامل من 
عوامل نجاح الرقابة والمراجعة الخارجية التي تنفذ سواء  من قبل الرقابة التشريعية  )مجلس النواب( , 

رقابة جهاز الرقابة والمحاسبة , رقابة الهيئة العليا لمكافحة الفساد.
م��ن ذلك فان محور اإلصالحات المالية واإلدارية هي وجود نظام رقابة داخلية كفء وفعال يتطلب إجراء 

متابعة وتقييم مستمرة له والذي يتحقق بواسطة  المراجعة الداخلية .
الملخص:

تهدف الدراس��ة  إلى اس��تعراض أهمي��ة الرقابة 
الداخلي��ة باعتبارها جوهر اإلصالح��ات المالية 
واإلدارية من ثم التوصل إلى الدور الذي تحققه 
المراجع��ة الداخلي��ة ف��ي تحقي��ق اإلصالح��ات 
المالي��ة واإلدارية باعتباره��ا أداة تقييم لكل من 
الرقاب��ة الداخلي��ة ومتابع��ة نتائ��ج اإلصالحات 
المالي��ة واإلدارية  في ض��وء البرامج واألهداف 
المرغ��وب تحقيقها , وتس��ليط الضوء على بيئة 
النظام الرقابي الحكومي في اليمن بالمقارنة مع 
متطلب��ات المعايير الدولي��ة , إلى جانب توضيح 
مفه��وم وأهمية وخصائص المراجع��ة الداخلية 
وملخ��ص ح��ول مش��روع معايي��ر المراجع��ة 
الداخلي��ة اليمني , وض��ع المراجعة الداخلية في 
األجه��زة الحكومي��ة باليمن في الوق��ت الراهن 
,التطورات المطلوب اس��تحداثها  للمس��اهمة في 

تحقيق اإلصالحات المالية واإلدارية . 

مشكلة الدراسة:
يعزو س��وء اإلدارة في اليمن إل��ى ضعف أنظمة 
الرقاب��ة الداخلي��ة , وانعدام وظائ��ف المراجعة 
الداخلية وفقًا للمعايير الدولية وان أية إصالحات 
مالي��ة , وإدارية ل��ن يكتب له��ا النجاحات بدون 

وج��ود دور فعال للمراجع��ة الداخلية في كافة 
األجهزة الحكومية المركزية والمحلية ويسعى 

البحث عن اإلجابة على التساؤالت التالية: 
كي��ف تس��تطيع المراجع��ة الداخلي��ة في . 1

القط��اع الحكوم��ي اليمن��ي المس��اهمة في 
تحقيق اإلصالحات المالية واإلدارية ؟

ما مدى إمكانية تطبي��ق المراجعة الداخلية . 2
ف��ي مختل��ف األجه��زة الحكومي��ة اليمنية 
المركزي��ة, والمحلي��ة والمعوق��ات الت��ي 

ستواجهها؟
هل يحقق مشروع معايير المراجعة الداخلية . 3

اليمني المهنية والكفاءة في ممارسة وظائف 
المراجعة الداخلية؟

هل يتوفر نظ��ام رقابة داخلي��ة فعال يمنح . 4
المراجعة الداخلية العوامل للقيام بدورها؟

أهداف الدراسة :
وع��دم . 1 الداخلي��ة  بالمراجع��ة  التعري��ف 

اقتصاره��ا على الجانب المالي والمحاس��بي 
فقط  إنما تش��مل المراجعة التشغيلية التي 

تتضمن مراجعة األداء والمراجعة المالية .
التفرق��ة بين الرقابة الداخلي��ة والمراجعة . 2

أهمي���ة المراجع���ة الداخلي���ة ف���ي 
تحقيق اإلصالح���ات المالية واإلدارية 

1-2 فكري عبد الواحد سيف  *في اليمن
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الداخلي��ة, وأوجه االخت��الف بين المراجعة 
الخارجية والمراجعة الداخلية.

التعرف على انعكاس��ات المراجعة الداخلية . 3
وف��ق المب��ادئ المتع��ارف عليه��ا دوليا في 
الجوانب المرتبطة بإصالحات اإلدارة العامة 

في اليمن .

أهمية الدراسة:
ظل مفه��وم المراجعة الداخلي��ة محصورا على 
المنظم��ات والمؤسس��ات ف��ي القط��اع الخاص 
والذي تالزم مع مفهوم الحوكمة في الشركات 
, وب��داء األمرين معا ينتقالن إل��ى القطاع العام  
وحت��ى أالن مازال��ت الدراس��ات تتح��دث ع��ن 
المراجع��ة الداخلي��ة بش��كل عام, وع��ن الرقابة 
الداخلي��ة ف��ي القط��اع الحكوم��ي دون عرض 
مفصل ع��ن طبيع��ة ودور المراجع��ة الداخلية 
في القطاع العام, ونظرا الن مش��روع المراجعة 
الداخلي��ة في اليمن متظمن��ا للمعايير المطلوب 
انتهاجه��ا  يأت��ي كحالة متفردة على مس��توى 
الوطن العربي )حس��ب وثائق المنظمات المانحة 
ومستشاري الش��ركة المنفذة للمشروع( وهو 
األم��ر الذي توص��ل إليه الباحث بم��ا توفرت له 
م��ن معلوم��ات واس��تمراره في البح��ث ألكثر 
من ع��ام على فترات متقطعة من خالل الش��بكة 
االلكترونية بغرض مقارن��ة النتائج المعروضة 
من الش��ركة االستش��ارية مع التجارب القائمة 
في الدول العربية فل��م يتوصل إلى نتيجة تبين 
وجود تجارب س��ابقة ل��دول عربية في موضوع 
إنش��اء إدارات للمراجع��ة الداخلي��ة الحكومي��ة 
تمارس وظائفها وف��ق المعايير الدولية , وتأتي 
أهمي��ة الدراس��ة كونه��ا تس��تعرض المراجعة 
الداخلية في اليمن وفق المعايير المتعارف عليها 
دوليًا والنتائج التي س��تحققها في إطار برنامج 

اإلصالحات المالية واإلدارية.

منهجية الدراسة :
طبيعة الدراس��ة تحتم إتباع األس��لوب الوصفي 
التحليل��ي  والت��ي  تع��رض  المفاهي��م اإلدارية 
للرقابة والمراجعة الداخلية من خالل دراس��ات 
س��ابقة واالستفادة من االس��تبيان الذي قامت به 
الشركة االستشارية المنفذة لمشروع المراجعة 

الداخلية في اليمن.  

أسلوب جمع البيانات :
والوثائ��ق  البيان��ات  عل��ى  الدراس��ة  اعتم��دت 
التاريخية , والخبرة العملية اثنا ممارسته العمل 
الرقاب��ي ب��وزارة المالية ألكثر م��ن )17( عامًا 
حيث مارس خاللها أعمال المراجعة على مختلف 
ال��وزارات والمصالح الحكومي��ة , وعضويته قي 
لجنة تس��يير مش��روع المراجع��ة الداخلية في 
اليمن , س��اهمت بإطالعه المس��تمر والمباش��ر 
على نش��اط اإلدارات العام��ة للرقابة والتفتيش 
في تلك الجهات والظ��روف المحيطة بها أثناء 
ممارس��تها إلعمالها , ووفرت له مقدار جيد من 
المعلوم��ات والبيانات –  حيث تقترب من مفهوم 

المالحظة , والمقابلة في البحث العلمي.
عين��ة الدراس��ة : س��تبنى م��ن خ��الل تقييمات 
ودراس��ات س��ابقة عن الوضع القائ��م للمراجعة 
الداخلي��ة في الجان��ب اإلداري والممارس��ة من 
خالل الدراسة الطولية  بتقسيم وحدات الخدمة 
العام��ة إلى ث��الث مجموعات  )وح��دات الجهاز 
اإلداري , وح��دات القط��اع االقتص��ادي , وحدات 

السلطة المحلية(.
 تم  تحليل البيانات حسب طبيعتها:

الكتب واألبحاث: التي تستعرض مفاهيم ووظائف 
المراجع��ة الداخلي��ة مداخل نظري��ة وتطبيقية 
ومعظمها تترك��ز على دراس��ة المراجعة وفق 

النشاط التجاري والمحاسبة المالية التجارية.
 دراس��ات: ع��ن الرقاب��ة الداخلي��ة ف��ي القطاع 

الحكومي ومفاهيم الرقابة المالية واإلدارية.
تقاري��ر دوري��ة وخاص��ة: تلك الص��ادرة عن 
المنظم��ات الدولي��ة ع��ن المراجع��ة الداخلية, 
وتقارير عن اإلصالح المالي واإلداري في اليمن . 

التعريفات اإلجرائية :
تس��تند المراجع��ة الداخلي��ة إلى مفه��وم واحد 
س��واء كان يطب��ق في القطاع الخ��اص أو العام 
إال إن هن��اك لب��س م��ازال قائم ح��ول الرقابة 
الداخلي��ة كنظ��ام قائ��م أومن حي��ث المفهوم 
ومفه��وم المراجعة الداخلي��ة باعتبارها وظيفة 
لها مكانتها في الهيكل التنظيمي بالجهة لذا تأتي 

المصطلحات في البحث من حيث:
• معايير المراجعة الدولية: هي األس��س والقواعد 
الموحدة عالميًا في ممارسة مهنة المراجعة من 
قبل االستشاريين والمراجعين الخارجيين وتعد 
مقبول��ة قبواًل عام��ًا في تطبيقها عند ممارس��ة 
المراجعة الداخلية أو من قبل المراجع الخارجي 

لوحدات القطاع العام .
• معايير المراجعة الداخلية : هي األسس والقواعد 
التي يمارسها المراجعين الداخلين في الشركات 
ووح��دات القطاع الع��ام باعتبارهم موظفين في 
الجه��ة نفس��ها –أو- يقدمون خدم��ة المراجعة 
لإلدارة العلي��ا أو مجلس اإلدارة على العكس من 
المراج��ع الخارجي الذي يق��دم تقريره بتكليف 
م��ن اإلدارة العليا ويس��تفيد منه المس��اهمين , 

ومصلحة الضرائب وأسواق المال 
معايي��ر الرقابة الداخلية: تتمثل باألس��س التي 
يجب توفرها عند تصميم أنظمة الرقابة الداخلية 

والتي  أعطت اهتمام بالغ في ثالثة جوانب 
األول: األخالقيات والسلوكيات للرقابة الداخلية

الثان��ي : ض��رورة توف��ر بيئ��ة مالئم��ة وغير 
معيقة عند تصميم نظام الرقابة الداخلية تشمل 

التشريعات والقوانين والهياكل التنظيمية.
 الثال��ث : يرك��ز على أن يتم تصمي��م األنظمة 

الداخلية من اجل إدارة) درء( المخاطر.

محددات الدراسة :  
تتطرق الدراسة بشكل عام لمفهوم المراجعة  �

الداخلية من منظور وظائف اإلدارة وإعطاء 
توضيحات عن الفروق في المفاهيم المتصلة 
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بالرقاب��ة والتدقي��ق والمراجع��ة وأهمي��ة 
المراجعة الداخلية في القطاع الحكومي.

وض��ع إدارة المراجع��ة الداخلي��ة بالنس��بة  �
للوظائف العليا )موقعها من اعلي سلطة في 
الوزارة , أو رئيس مجلس اإلدارة ,أو مجلس 
اإلدارة ( وهو ما يعني االستقاللية التي يجب 

أن تتحقق إلدارة المراجعة الداخلية  
تجمي��ع البيان��ات باالعتم��اد عل��ى البيانات  �

التاريخية والكتب والدراس��ات األكاديمية, 
وتقارير التقييم عن نظم الرقابة في اليمن 
الصادر ع��ن المنظمات الدولية, ومش��روع 

المراجعة الداخلية, والخبرة العملية.
  الدراسة المكتبية وتحليل الوثائق, ويبحث  �

ف��ي موض��وع أهمي��ة المراجع��ة الداخلية 
بالتال��ي ينطبق على جمي��ع وحدات الخدمة 
العام��ة المركزي��ة والمحلي��ة – الن قرار 
المراجع��ة الداخلية يس��تهدف جميع تلك 

الوحدات.
س��تقتصر الدراس��ة عل��ى تحدي��د وظائف  �

المراجع��ة الداخلي��ة ف��ي ش��قيها المال��ي 
واإلداري والمعايي��ر المتصل��ة بها متضمنًا 
والتقاري��ر  للبيان��ات  التحلي��ل والوص��ف 
التاريخية والميدانية التي قدمتها الشركة 
االستش��ارية المنف��ذة لمش��روع المراجعة 
الداخلية في اليمن, ولن يتطرق إلى التحليل 

الكمي واألساليب اإلحصائية

الدراسات السابقة :
تم تكوي��ن صورة ح��ول موضوع الدراس��ة من 

خالل:
الرقاب��ة الداخلي��ة – مدخل نظ��ري تطبيقي  د/ 

محمد سمير الصبان  وآخرون1996م :
ركزت تلك الدراسة بأسلوب أكاديمي على :

مفهوم الرقابة الداخلية والمعايير المتصلة  �
به��ا ومتطلب��ات تصميم نظ��ام رقابي فعال 
باالس��تناد إلى دراس��ات غربية والى تعريف 

معهد المراجعين الداخلين األمريكي.
مفهوم ووظائف المراجعة الداخلية وعالقة  �

المراج��ع الداخلي بالمراج��ع الخارجي مع 
عرض ألهم معايير المراجعة الدولية .

االس��تخالص من ذلك إن معايير المراجعة  �
المهني��ة  بالس��لوك  يتعل��ق  فيم��ا  خاص��ة 
للمراجع الداخلي تنظم الجوانب السلوكية 
التي يجب أن تتوفر في المراجع أو عند أداء 
وظائف المراجع��ة الداخلية وبالتالي تصلح 
بتطبيقها على المراجع��ة الداخلية بالقطاع 

الحكومي.
ل��م يع��رض الكتاب أي��ة نم��اذج أو مفاهيم  �

للرقاب��ة والمراجع��ة الداخلية ف��ي القطاع 
والمراجع��ة  الرقاب��ة  باعتب��ار  الحكوم��ي 
الداخلي��ة قابلة للتطبيق في القطاع الخاص 
والحكوم��ي ومس��ألة الفروق بينها ليس��ت 
جوهري��ة – رغ��م إن مفه��وم الم��ال العام 
يختلف ع��ن مفهوم المال الخ��اص وبنفس 
النسق المحاسبة المطبقة في القطاع الخاص 

- المحاسبة المالية التجارية التي تسعى إلى 
تحقيق الربحية - أما المحاس��بة في القطاع 
الحكوم��ي )فهي المحاس��بة الحكومية التي 
تترجم مس��توى تنفي��ذ الموازنة العامة من 
منطلق الفص��ل بين الس��نوات المالية كما 

إنها ال تسعى إلى تحقيق الربح(.
المراجع��ة مدخل متكامل / تألي��ف )الفين ارينز 
/جيمس لوب��ك( ترجمة دكت��ور / محمد عبد 

القادر الديسطي  وركز الكتاب على :
المفه��وم الش��امل للمراجعة الداخلية بدراس��ة 
ميداني��ة وتطبيقي��ة عل��ى طبيع��ة المراجع��ة 
الداخلي��ة في الواليات المتح��دة األمريكية على 
المس��توى االتحادي أو في إط��ار الواليات والتي 

تطبق أساس المحاسبة وفق قاعدة االستحقاق.
الدراسة تمت من منظور رأسمالي بحت في إدارة 
المؤسس��ات وأنش��طة الواليات ولك��ن كقواعد 
وأس��س عام��ة لمفه��وم الرقاب��ة والمراجع��ة 
الداخلي��ة واألغ��راض التي تحققها ف��ي حماية 

أموال المستثمرين وحماية المال العام 
تؤس��س ألية وظائف مراجعة يتم تبنيها من قبل 
اإلدارة العامة الحكومية ومن ثم توضع لنفس��ها 
معايير للمراجعة تتناسب مع ظروفها وثقافتها .
ولهذا فان دراس��تنا تعرض الص��ورة التي يمكن 
أن تتحق��ق فيها وظائف المراجع��ة الداخلية في 

القطاع الحكومي 
كما تضمنه مش��روع المراجعة الداخلية ضمن 

مشروع تحديث الخدمة المدنية في اليمن.

تنقسم الدراسة : 

أوال: تعري��ف الرقاب��ة الداخلي��ة من عدة 
زوايا )كتب ودراسات( و يشمل : 

مكونات الرقابة الداخلية.. 1
 أهم معايير الرقابة الداخلية. . 2
مرتكزات معايير الرقاب��ة الداخلية للقطاع . 3

العام)الحكومي( الص��ادرة عن لجنة معايير 
الرقابة الداخلي��ة التابعة للمنظمة العالمية 

لهيئات المراجعة العليا.
هيكل الرقابة التنظيم��ي في اليمن , وهيكل . 4

الرقابة على الموازنة العامة للدولة.

ثانيا: تعريف بالمراجعة الداخلية والمعايير 
الدولية المنظمة لها وتشمل التقسيمات:

الداخلي��ة بش��كل ع��ام . 1 أهمي��ة المراجع��ة 
وأهميتها بالنسبة للقطاع الحكومي.

والقواع��د . 2 الداخلي��ة  المراجع��ة  وس��ائل 
المنظمة لها.

أه��م الف��روق بي��ن المراجع��ة الداخلي��ة . 3
والمراجعة الخارجية.

جودة إدارة وظائف المراجعة الداخلية.. 4

ثالث��ا: مكون��ات المراجع��ة الداخلي��ة ف��ي 
الجمهورية اليمنية:

الدوافع إلنشاء إدارة المراجعة الداخلية في . 1
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اليمن وتبني معايير للمراجعة الداخلية.
الهيكل اإلداري والتنظيمي إلدارة المراجعة . 2

الداخلية.
المعوق��ات الت��ي س��تواجه إدارة المراجعة . 3

الداخلية من وجهة نظر الباحث س��وء على 
المستوى المركزي و المحلي.

رابعا: االستنتاجات التي توصلت إليها 
الدراسة

المبحث األول : الرقابة الداخلية اواًل
نهدف في هذا المبحث إلى عرض ش��امل للرقابة 
الداخلي��ة من حيث المنهجية  العلمية والمعايير 
الدولية في تصميم نظام رقابي يتس��م بالفعالية 
والكفاءة , باعتباره أهم األس��س التي من خاللها  
الوج��ود  الداخلي��ة  المراجع��ة  إلدارة  يتحق��ق 
والفعالي��ة وبدون نظام للرقابة الداخلية يصعب 
التأكي��د بالقول إن أية وحدة حكومية أو قطاع 
خاص لديها أو تدعم وظيفة المراجعة الداخلية . 
إل��ى طبيعة نظام الرقابة في اليمن بش��كل عام , 
ونظ��ام الرقابة الداخلية  في إط��ار اإلصالحات 
المالية في وزارة المالية , واإلصالحات اإلدارية 
ف��ي وزارة الخدم��ة المدني��ة والتأمينات  ومن 
خ��الل ه��ذا المبحث فان��ه يمهد لنا  اس��تعراض 
مفهوم ووظائف المراجعة الداخلية في  المبحث 
الثال��ث , وما يمكن أن تحققه المراجعة الداخلية 
من نجاح��ات لإلصالحات المالي��ة واإلدارية في 

اليمن .

مقدمة : 
لماذا الرقاب��ة الداخلية المحدد األول للمراجعة 
الداخلي��ة ؟ س��ؤال ارتأينا عرضه ف��ي المقدمة 

لسببين :
األول : الن المراجعة الداخلية احد أدوات الرقابة 

الداخلية .
الثان��ي: بدون  نظام للرقاب��ة الداخلية  ال وجود 

للمراجعة الداخلية.
أما لماذا نظام للرقابة الداخلية اإلجابة ببس��اطة 
ألنه اح��د عناصر العملي��ات اإلداري��ة المتمثلة 
بالتخطي��ط , والتنظي��م , والتوجي��ه , والرقابة 
, والت��ي تتفاعل مع بعضها بالتال��ي فان الرقابة 
تؤثر وتتأثر بالعناصر األخرى بل هناك ارتباط 

وثيق بين التخطيط والرقابة .
ومع التطورات الحديثة ف��ي علم اإلدارة والذي 
جاء مع متطلبات األنشطة االقتصادية والتجارية 
والتصنيعي��ة والمالي��ة وكذلك ف��ي المجالت 
العس��كرية وعلوم الفضاء جميعها ال تستغني عن 
عناصر اإلدارة األربعة السابقة , ونجم عن اتساع 
حجم وتعدد  فروع الشركات والمنشآت وتعدد 
المالكين والمساهمين في رؤوس األموال  خاصة 
مع )انفصال الملكية عن إدارة المش��روعات أدى 

إلى تطور مفهوم الرقابة ...()1( .
ف��ان الحاجة  للحفاظ على أموال المس��اهمين , 
وتزويد اإلدارة العليا بالبيانات المالية واإلدارية 
التي تس��اعدها في اتخاذ القرارات السليمة تمكن 
الش��ركة أو المؤسسة من االستمرار والمنافسة 

ف��ي األس��واق , وتحميها م��ن مخاطر الفش��ل , 
واإلفالس وتعرض أموال المس��اهمين للضياع , 
إلى جان��ب حاجة المس��اهمين لمعرفة األوضاع 
المالي��ة عن الش��ركة وأس��همهم  , ث��م حاجة 
الضرائب للبيانات المالية عن الشركات لتحديد 
مقدار الضرائب المس��تحقة عن األرباح السنوية 
لتلك الشركات , كل ذلك تعتبر عوامل تفرض 
وجود نظ��ام رقابي يتس��م بالفعالي��ة والكفاءة 
وبق��در كون الرقاب��ة الداخلية تمثل الوس��يلة 
وليس الغاية بحد ذاتها في تحقيق األهداف , فان 
حدود المراجعة الخارجية لن تستطيع الوصول 
إل��ى االنحرافات والغش عادة تكون بس��يطة  في 

ظل وجود دور فعال للمراجعة الداخلية
)" الرقاب��ة الداخلية الجي��دة تمنع وقوع الكثير 
من االختالس��ات بأكثر مما يكتشفه المراجعون 

األكفاء"( )2(.
 وقد جاء االهتمام بالرقابة الداخلية اثر الدرس 
ال��ذي اس��توعبته قواعد المراجع��ة الدولية من 
انهيار اكبر الشركات العالمية – شركة انرون 
األمريكية - والتي امتد نشاطها في مختلف دول 
العالم , حيث اتضح إن أس��باب ذلك ضعف نظام 
الرقابة الداخلية في الش��ركة إل��ى جانب عدم 

جودة المراجعة الداخلية لدى مكتب المراجعة
 ) مكت��ب ارث��ر اندرس��ن ( ال��ذي كان يتول��ى 
مراجع��ة وإع��داد القوائ��م المالي��ة للش��ركة 
العمالق��ة , والقيام بالمراجع��ة الداخلية في آن 
واحد , وكذا تقديم استش��ارات كبيرة , الدرس 

ذلك استخلص منه أمران:
األول :ضع��ف النظ��ام الرقاب��ي ف��ي الش��ركة 
بتضخيم أرباح الش��ركة  إل��ى مليار دوالر في 

العام ,
الثاني : الجانب األخالقي لمكتب المراجعة الذي 
مارس ثالث وظائف في آن واحد وهي المراجعة 
الداخلي��ة , والمراجع��ة الخارجي��ة , وتقديم��ه 

للخدمات االستشارية الهائلة .
إذا الحاج��ة إلى نظام رقاب��ة داخلية جيد متصل 
بش��ركات القط��اع الخ��اص, وما م��دى حاجة 
القط��اع الع��ام إلى تصمي��م نظام رقاب��ي فعال 

وكفء, هذا ما سيتم وصفه وتحليله الحقُا.
أهمي��ة نظ��ام الرقاب��ة الداخلية بالنس��بة لإلدارة 

العامة :
الن اإلدارة العامة تس��ير نش��اطها من خالل  �

السياس��ات واإلجراءات واألنش��طة المتصلة 
باألجه��زة الحكومية التي تدار بأموال عامة 

يدفعها المواطن .
ال يمكن أن تقوم السلطة التشريعية بدورها  �

ف��ي ظل انع��دام أفض��ل األنظم��ة الرقابية 
القائمة في الجهاز الحكومي .

الواج��ب  � والس��لوكية  األخالقي��ة  القي��م 
تعزيزها لدى الموظفين الحكوميين وأصبح 
االهتمام بتل��ك القيم في العمليات اإلدارية 
والمالية )"مب��ررة نظرًا لزي��ادة التركيز 
على تلك الجوانب األخالقية وعلى ضرورة 
من تتبع الغش والفساد في القطاع العام"()3(.

يتطلب إدارة المال الع��ام الحرص والعناية  �
والفعالي��ة وأك��د عل��ى ذلك م��ا تضمنته 
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مقدم��ة معايير الرقابة الداخلية في القطاع 
الع��ام الصادرة عن ) االنتوس��اي (* بالقول " 
الموارد في القطاع العام تش��تمل على أموال 
عامة ويحتاج اس��تخدامها – بغرض تحقيق 
المصلحة العامة – إل��ى عناية خاصة بحيث 
يتم التركيز على الحماية والمحافظة على 

تلك الموارد ".
إن مرتكزات الحكم الجيد ) الرش��يد( والتي  �

تضمنتها وثيق��ة السياس��ات لبرنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي في:

�  - المس��اءلة.   - الش��فافية.   - المش��اركة. 
الفعالية. - العدالة. - تعزيز سيادة القانون. 

وجميعه��ا متصل��ة بش��كل وأخ��ر بضرورة  �
تصمي��م أنظم��ة للرقاب��ة الداخلي��ة عل��ى 
مستوى النظام السياسي, والحكومي اإلداري 
وفي مختلف السلطات, إلى جانب المنظمات 
الش��به حكومية ومنظمات المجتمع المدني, 

واألحزاب السياسية.
تغي��ر دور الدولة , واالتج��اه بتبني إصالح  �

اإلدارة العامة )إعادة هندس��ة اإلدارة العامة 
( وف��ق مفه��وم الحك��م الجي��د , واالهتمام 
بالعنصر البش��ري – رأس المال البش��ري – 
وتعزيز دور الس��لطات الرسمية التشريعية 
والقضائية والتنفيذية ومشاركة الموظفين 
ف��ي صنع الق��رار , وعند التنفي��ذ والتقييم 
عززت من االهتمام بإع��ادة صياغة القواعد 
المتصلة بالرقابة الداخلية في القطاع العام, 
و مع التزام أجهزة الرقابة العليا للمراجعة 
والمحاس��بة ف��ي ال��دول األعض��اء بذلك, 
وجهت بضرورة االهتمام بالرقابة الداخلية 

في بلدانها . 

الف��رع األول : مفه��وم الرقاب��ة الداخلي��ة 
وأهميتها :

اواًل : المفهوم :
اخذ مفهوم الرقابة يتطور مع تطور علم اإلدارة 
وتوسع النشاط في المؤسسات , وقبل ذلك كان 
ينظ��ر للرقابة باعتبارها الضبط الداخلي وكان 
مقتصرًا على المراجعة الحسابية , والحفاظ على 
المخزون , وأضحى مفهوم الرقابة أوسع وشامل 
للجوان��ب المالية واإلدارية وتقيي��م األداء فكان 
التعريف الصادر عن)COSO( * للرقابة الداخلية 
) بأنها مجموعة السياسات واإلجراءات المصممة 
إلم��داد اإلدارة بتأكيد معقول بأن الوحدة محل 

المراجعة تحقق أهدافها( .
بينم��ا ع��رف مجم��ع المحاس��بين والمراجعين 
األمريكيين بالق��ول) إن الرقابة الداخلية تتكون 
م��ن الخريطة التنظيمية ,وكل الطرق المعاونة 
,والمقاييس المس��تخدمة داخ��ل الوحدة لحماية 
األص��ول واختبار مدى دقة البيانات المحاس��بية 
ودرجة الوثوق فيها وتحقيق الكفاية التش��غيلية 
وتشجيع االلتزام بالسياسات اإلدارية الموضوعة(.

)4(
  )INTOSAI( ���وم��ن طرف أخر فق��د عرفت ال

الرقاب��ة الداخلية  )عملي��ة متكاملة يتم تنفيذها 
بواس��طة إدارة الوح��دة والعاملي��ن به��ا , ويتم 
تصميمها للتعامل مع المخاطر , ولتقديم تأكيد 
معقول انه بتنفيذ رسالة الوحدة فأنه يتم تحقيق 

األهداف العامة التالية :
األخالقي��ة, . 1 المنظم��ة,  العملي��ات  تنفي��ذ 

االقتصادية, الكفء والفعالة.
تحقيق التزامات المساءلة /المحاسبة .. 2
االلتزام بالقوانين واللوائح المناسبة.. 3
وس��وء . 4 الخس��ارة  ض��د  الم��وارد  حماي��ة 

االستخدام و التلف(.
من التعريف��ات الثالثة الس��ابقة فإنها تتوحد حول 
شمولية الرقابة للجوانب المالية واإلدارية وبصورة 

عامة فان الرقابة الداخلية:
منظومة متكاملة من السياسات واإلجراءات • 

واألنش��طة الت��ي تقوم بها الوح��دة )اإلدارة 
,والموظفين(.

جزء من أنشطة وإجراءات الوحدة ويجب إال • 
تؤدي لتحمل أعباء تكاليف إضافية .

عملية ديناميكية ومستمرة.• 
وتحقي��ق •  األخالقي��ة  الجوان��ب  تعزي��ز 

االقتصادية والفعالية والكفاءة.
حماية األموال, وصيانة األصول, والمخزون • 

من التلف, والسرقة, والضياع.
المس��اءلة والمحاس��بة, وتحقي��ق •  تعزي��ز 

الشفافية للبيانات والمعلومات.
ضمان االلتزام بالقوانين واللوائح.• 

في كل األحوال – كما سبق القول – إن الرقابة 
الداخلية )تقدم تأكيد معقول ومناس��ب لإلدارة 
  INTOSAI)عن مستوى تحقيق األهداف العامة

ويج��ب أثن��اء تصميم نظ��ام الرقاب��ة الداخلية 
مراعاة أن يتحق��ق من منفعة تزيد من التكاليف 

المرتبطة بتصميم النظام الرقابي.

ثانيًا : أهمية الرقابة الداخلية :
ال يقتصر أهمي��ة الرقابة الداخلي��ة عند اهتمام 
اإلدارة فقط , فان تعدد المستفيدين والذي يشمل 
أط��راف داخلي��ة )الموظفين , مجال��س اإلدارة , 
المراجع الداخلي( وأطراف خارجية )المواطنين 
, المس��اهمين , الضرائ��ب , المراج��ع الخارجي( 
تحت��اج للرقاب��ة الداخلي��ة , وبإيج��از نع��رض 
اهتمامات األط��راف األكثر تأثيرا  إليجاد نظام 

للرقابة الداخلية يتصف بالفعالية والكفاءة :

بالنسبة لإلدارة: . 1
تسعى اإلدارة من خالل نظام الرقابة تقديم تأكيد 
على صح��ة السياس��ات واإلج��راءات والضوابط 
المتبعة , وإعطاء تأكيد بسالمة القوائم المالية 
والمحاس��بية تدعم سياساتها المتبعة وتمنح ثقة 
اآلخرين بالمؤسس��ة وسياسة اإلدارة وأنها تتجه 
إلى تحقيق األهداف وتس��عى لحماية المال العام 

من الغش والضياع والتالعب .

بالنسبة للجمهور )العامة(:. 2
أهمي��ة الم��ال الع��ام ال يقتصر عل��ى إدارته بل 
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تحمل مس��ئولية إنفاقه بج��دارة وفعالية , وأدت 
التغي��رات الدولية بتعزيز نظام الحكم الرش��يد  
وحق المواطني��ن بالرقابة ومس��اءلة الحكومة 
والموظفي��ن العموميين ع��ن تصرفاتهم يقابله 
أزدي��اد  الوعي لدى العام��ة )"أصبحت المطالبة 
بتقرير المساءلة العامة على اإلفراد أو الوحدات 
الت��ي تدير م��وارد عامة أكث��ر وضوحًا بحيث 
أصبح��ت الحاجة ملحة إليجاد عملية المس��اءلة 

وإدارتها بفعالية "( )5(. 

بالنس��بة للسلطة التش��ريعية والجها ت . 3
الرقابية الحكومية :

وج��ود نظ��ام ك��فء للرقاب��ة الداخلية يتس��م 
بالوض��وح والفعالية يعزز م��ن مصداقية نتائج 
النشاط  ومس��توى األداء في األجهزة الحكومية 
, وتس��اعد على عملية المراجعة الخارجية وفق 
قواع��د وإج��راءات واضحة بعيدًا ع��ن الغموض 
الذي قد يواجه��ه المراج��ع الخارجي وتضمين 
تقري��ره بتحفظات عديدة , ومن ثم عدم القدرة 
على تحديد المسئولية التي يترتب عنها المساءلة 
والمحاس��بة عن آي��ة تالعب أو غش وفس��اد قد 

يحدث .
 , والمس��ئوليات  الصالحي��ات  وض��وح  ف��ان 
وتفويض الس��لطة في إطار هيكل تنظيمي يحدد 
االختصاصات والمهام لإلدارات العامة والوحدات 
التابع��ة لها داخل وحدات الخدم��ة العامة يخدم 
الفئ��ات الث��الث , ويعب��ر عن س��المة التخطيط 

والوسائل واإلجراءات التنفيذية المتبعة .

الفرع الثاني : مقومات نظام الرقابة :
إن اإلق��رار بوجود نظ��ام للرقابة الداخلية حتى 
فيما يتعلق بالقواني��ن واللوائح المنظمة لمهام 
وان  العام��ة  الخدم��ة  وح��دات  واختصاص��ات 
وج��دت بها هي��اكل تنظيمية توضح الس��لطات 
والتصرف��ات اإلداري��ة للتقس��يمات اإلدارية في 
كل وحدة عامة لم يع��د كافيًا وفي ظل انتهاج 
برنامج اإلصالح��ات المالية واإلدارية  وإخضاع 
األنش��طة الحكومية ومس��توى األداء لمؤشرات 
ومقايي��س دولي��ة يت��م ربطها بمع��دالت النمو 
وتحقي��ق التنمي��ة المس��تدامة ف��ي مقدمته��ا 
مكافحة الفقر فان إصالح اإلدارة العامة يأتي في 
مقدمتها خلق أنظمة رقابية يحكم على فعاليتها 
وكفاءتها مدى توف��ر المقومات – والتي تمثل 
قواعد دولية -  وتوحدت رؤى المتخصصين في 
المج��االت اإلدارية والمالية والمحاس��بية حول 
أه��م المقوم��ات الواج��ب توفرها ف��ي األنظمة 
الرقابية س��واء في مؤسس��ات وشركات القطاع 
الخاص أو وحدات الخدمة العامة وتتركز في:

توفر البيئة المناسبة :. 1
توفر القاع��دة المتينة لنظ��ام الرقابة الداخلية 
يأتي من توفير البيئة المناس��بة وبوجود الدافع 
الحقيق��ي والقوي لدى الحكوم��ة والقيادات في 
الوزارات والمؤسس��ات بأهمية الرقابة الداخلية 
وال��ذي يعطي ب��دوره انطباعًا ل��دى الموظفين 

التفاع��ل مع القي��ادات العليا لخل��ق نظام رقابي 
فعال وكفء , فان مس��ئولية وض��ع النظام يقع 
على عات��ق اإلدارة العليا وحده��ا , وعلى العكس 
من ذلك عدم اهتمام وحرص الحكومة وقيادات 
ال��وزارات والمؤسس��ات العامة بنظ��ام الرقابة 
الداخلي��ة يوج��د من��اخ إداري وتنظيمي س��يئ 
ولن تخلق البينة الرقابية من تلقاء نفس��ها فهي 

تتطلب توفر عوامل عدة تشمل  )6(:
 االس��تقامة والقي��م األخالقي��ة: تعتبر منتجًا • 

للمعايير األخالقية والسلوكية بالوحدة.
االلتزام بالصالحيات : - تتضمن – الصالحيات • 

في المعرف��ة والمهارة الضروري��ة لتنفيذ 
األف��راد لله��ام المكلفي��ن به��ا , وتضي��ف 
االنتوس��اي )يجب على المديرين والعاملين 
المحافظة على مس��توى الكفاءة الذي يسمح 
لهم بفهم أهمية تطوير وتنفيذ , واالحتفاظ 
بنظ��ام رقاب��ة جي��د وأداء مهامه��م النجاز 
أه��داف الرقاب��ة الداخلية العام��ة وتحقيق 

رسالة المنظمة(.
فلس��فة اإلدارة وأس��لوب التش��غيل : اس��تعداد • 

اإلدارة تحم��ل المخاط��ر الكبيرة , وتحقيق 
المنفعة من األنفاق وإعداد الخطط وتحديد 
االنحرافات, وتوجد قواعد االنتوس��اي  هنا 
عل��ى أن تعك��س فلس��فة اإلدارة وأس��لوب 
تش��غيلها تعزي��ز القي��م األخالقي��ة )فعلى 
سبيل المثال يعتبر إنش��اء وحدة للمراجعة 
الداخلية كجزء من نظام الرقابة الداخلية 
مؤش��ر قوي عل��ى إن اإلدارة تهتم بالرقابة 

الداخلية( عن قواعد االنتوساي
هي��كل تنظيم��ي ك��فء: والذي يح��دد مالمح • 

اإلدارة م��ن حي��ث س��لطاتها ومس��ئولياتها 
والقواع��د اإلداري��ة, المالية, والمحاس��بية, 
ووضع قواعد مناسبة للمساءلة والمحاسبة 

وتفويض الصالحيات.
سياس��ة وممارس��ة الموارد البشرية: طرق • 

التعيي��ن, والتدري��ب, والتقيي��م, والترقية, 
والمكافآت تعزز م��ن أيجاد موظفين أكفأ 
قادرين على تحمل المسئولية والوثوق بهم.

تقدير المخاطر :. 2
اهتم��ت به لجنة إعداد قواعد الرقابة في القطاع 
الع��ام – الحكوم��ي – المنبثقة عن االنتوس��اي , 
وكان م��ن ضمن التعدي��الت الت��ي أدخلت إلى 
جانب قواعد األخالق والقيم السلوكية , والهدف 
من��ه ضرورة أن يؤخذ ف��ي االعتبار عند تصميم 
نظ��ام الرقاب��ة الداخلية مراع��اة درء المخاطر 
وتالفيه��ا والتقلي��ل منه��ا حيث هن��اك مخاطر 
يصع��ب التخلص منها فيت��م تحويلها أو التكيف 
معها في أدنى حدودها ففي حالة الفاقد الطبيعي 
والمرتبط بالمواد األولية القابلة للتبخر توضع 
اإلجراءات المناس��بة عند تصمي��م نظام الرقابة 
الداخلية للحد من الكميات المتبخرة , وهنا عند 
تصمي��م النظام يجب أال تك��ون تكلفته أعلى من 

قيمة العائد المتحقق.

األنشطة الرقابية :. 3
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السياس��ات واإلجراءات التي تقوم فيه اإلدارة إلى 
جانب سياستها في خلق مقومات الرقابة الداخلية 

األخرى ويتفرع من أنشطة الرقابة :
تحديد الصالحيات والواجبات. �
نظام فصل للوظائف. �
تحديد مص��در اآلمرين بالص��رف وتوجيه  �

األوامر.
ط��رق التس��جيل والترحيل في الس��جالت  �

والدفاتر.
ط��رق الرقابة على األصول والمراجعة على  �

األداء.

المعلومات واالتصال :. 4
)"أش��ار المعيار األمريكي )SAS 78( إلى أن نظام 
المعلوم��ات المالئم يهدف إل��ى إضفاء الثقة في 
التقارير المالية، والذي يتضمن النظام األساسي، 
ويتك��ون من طرق وس��جالت لتحدي��د وتجميع 
وتحلي��ل وتصنيف وتس��جيل وإش��هار معامالت 
المنشأة مع المحافظة على األصول وااللتزامات 
ذات العالق��ة. واالتص��ال يتضم��ن التزويد بفهم 

واضح عن األدوار والمسئوليات الفردية المتعلقة 
بالرقابة الداخلية على التقارير المالية"( )7( .

المتابعة ومراقبة األداء:. 5
تعبر عن متابع��ة تنفيذ نظام الرقاب��ة الداخلية 
وتحقيقه لألهداف المخطط لها ,ومراقبة األداء 
عن مستوى التنفيذ من خالل المراجعة الداخلية 
وتقرير مدى حاج��ة النظام الرقابي للتعديل أو 
التطوير بم��ا يتواكب مع المتغي��رات للبيئتين 
الداخلي��ة والخارجي��ة ,  ويعتب��ر ه��ذا العنصر 

عملية مستمرة متعددة النشاط.
 ونستخلص من مقومات الرقابة الداخلية :

إن تصمي��م نظ��ام الرقاب��ة الداخلية يتصف . 1
بالكف��اءة والفعالية يقع عل��ى عاتق اإلدارة 

العليا يراعى فيه اكتمال جميع العناصر.
 درج��ة فعالي��ة وكف��اءة نظ��ام الرقاب��ة . 2

الداخلية يظل محدودًا بسبب تدخل العنصر 
البش��ري  وتحكمه ف��ي النظ��ام ومع ذلك 
يس��عى من خ��الل الرقابة الداخلي��ة تقديم 
وس��المة  بج��ودة  وتأكي��دات  التزام��ات 

المالية  والتصرفات  واإلجراءات  السياس��ات 
واإلداري��ة عل��ى مس��توى الوح��دة من قبل 

اإلدارة والموظفين  .
إن أهداف أنظمة الرقابة الداخلية استجابتها . 3

)" إل��ى هدفي��ن : األول ه��و المس��اعدة في 
المالي��ة والمحاس��بية للحكومة  الوظيف��ة 
, أم��ا الثان��ي: فه��و المس��اعدة ف��ي إدارة 
الحكومة وبصورة جوهرية أدائها وأنشطتها 

التشغيلية"(.)8( 
إن حاالت اكتشاف الغش تعود بشكل رئيسي . 4

لفعالي��ة وج��ودة نظ��ام الرقاب��ة الداخلية  
وحس��ب التحليل الذي قدمها – آلفين أرينز 
وزميل��ه ف��ي كتابهم��ا المراجع��ة مدخل 
متكام��ل – يظهر نس��بة 52% في اكتش��اف 
الغش يكون بفضل نظام الرقابة الداخلية ثم 
تأتي الوسائل األخرى , وكون هدف البحث  
وصف وتحليل الرقابة والمراجعة الداخلية 

نعيد عرض التحليل   :

وسائل كشف الغش ونسبة كل منها

يالحظ أن:
توفر المقومات لنظام الرقابة الداخلية , �
الثقاف��ة التنظيمية ل��إلدارة والعاملين عن  �

أهمي��ة نظ��ام الرقاب��ة الداخلي��ة ,وتعزيز 
األخالق الوظيفية و القيم والسلوكيات,

االهتم��ام بوجود إدارة للمراجع��ة الداخلية  �
كجزء من نظ��ام الرقابة الداخلية ,و ضمن 

الهيكل التنظيمي.
  جميعه��ا عوام��ل رئيس��ة ف��ي اكتش��اف  �

الغ��ش,  وتوف��ر الجه��د والوقت ف��ي عمل 
المراج��ع الخارجي عن��د مراجعته وفحصه 
لنظام الرقابة الداخلي��ة, والعمليات المالية 

والمحاسبية..

الفرع الثالث: أنواع الرقابة الداخلية :
تتداول الكثير من المسميات تعبر عن تعدد أنواع 
الرقاب��ة مث��ل الرقابة التحليلية ,و المحاس��بية, 
ورقابة الجودة, ورقابة الموارد البشرية, ورقابة 
المخ��زون بينما جميعه��ا تندرج ضم��ن نوعين 
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رئيسين للرقابة  هما الرقابة المالية )تشمل الرقابة 
المحاسبية ومكوناتها( والرقابة التشغيلية ) وتشمل 
الرقاب��ة اإلدارية , ورقاب��ة األداء( وكون محتويات 
البحث تتضمن كل من الرقابة والمراجعة الداخلية 
فان األولى - كما س��بق  اإلش��ارة - فإنه��ا تعبر عن 
مجموع��ات السياس��ات واإلجراءات واألنش��طة التي 
تمارس��ها اإلدارة والموظفي��ن في الجوان��ب المالية 
واإلداري��ة , بينما الثانية تعتب��ر أداة تقييميه لجودة 
وفعالي��ة نظ��ام الرقاب��ة الداخلية  من ث��م الحاجة 
إلى اس��تعراض أنواع الرقابة تعتبر مكملة لمكونات 
البحث والفروع المتصلة به , وتتفرع أنواع الرقابة  

من حيث الممارسة , والطرق الرقابية إلى :

الرقابة من حيث الممارسة:. 1
ويقصد بها الجهات الحكومية ) الس��لطات ( الرقابية 
فق��د ذكره��ا- د. موفق حدي��د محم��د )9( باعتبارها 

أنواع الرقابة إلى ثالث :
أ – الرقابة السياسية : وتتمثل في ممارسة )البرلمان 
, واألح��زاب السياس��ية , وال��رأي الع��ام ,ومنظومة 
المجتم��ع المدني ,ووس��ائل اإلع��الم( وتختلف قوة 
دورها في ممارسة الرقابة على السياسات واألنشطة 
الحكومي��ة  وتقييم مس��توى التنفيذ حس��ب طبيعة  
نظ��ام الحكم والتش��ريعات والقواني��ن التي تمنحها 
ال��دور الرقاب��ي فقد يعطى له��ا دور رقابي واس��ع 
ولكنها لعوامل داخلية مرتبطة بتكويناتها وكوادرها 
وحضورها الواس��ع يكون دورها ضعيف في ممارسة 

دورها الرقابي .
ب – الرقاب��ة القضائي��ة : يتوقف دوره��ا على حماية 
االلت��زام بالتش��ريعات والقواني��ن من قبل الس��لطة 
التنفيذي��ة , وحماي��ة الموظفي��ن واإلداريي��ن م��ن 
التعس��ف الذي قد يطلهم ألس��باب إداري��ة أو متصلة 
بأدائه��م لوظائفهم العامة فان الس��لطة التش��ريعية 
)ته��دف إلى احت��رام اإلدارة العامة للقوانين من اجل 
حماية حقوق األفراد وحرياتهم من مظاهر التعسف 

في الممارسة اإلدارية ( . )10( 
العام��ة  تمارس��ها اإلدارة   : الرقاب��ة اإلداري��ة   – ج 
)الحكوم��ة( على نفس��ها وتعتبر رقاب��ة ذاتية بحيث 
تق��دم الحكوم��ة تأكي��د عل��ى س��المة سياس��اتها 
وإجراءاتها ومخرجاتها من نتائج مالية , ومحاسبية 
, وإداري��ة  وعن س��المة وج��ودة الهي��كل التنظيمي 
للحكوم��ة والوزارات والمؤسس��ات التنفيذية , وعن 
قيمها التنظيمية واألخالقية والس��لوكية وااللتزام 

به��ا وتعزيزه��ا بي��ن الموظفين في كاف��ة وحدات 
اإلدارة العامة .

الرقابة من حيث مكوناتها :. 2
   حسب تعريف االنتوساي لنظام الرقابة , والتغيرات 
الت��ي طرأت عل��ى طبيع��ة إدارة الحكم ف��ي القطاع 
العام واالنتقال من التعريف التقليدي لنظام الرقابة 
الداخلية – س��بق عرض تعري��ف الرقابة لداخلية – 
ف��ان تط��ورات اإلدارة العام��ة اس��تهدفت التركيز 
على  تقيي��م األداء والبرامج واالس��تراتيجيات وهي 
م��ن أولويات أه��داف المراجع��ة الداخلي��ة , لذا من 
الضرورة وجود نظ��ام للرقابة يغطي تلك الجوانب 
حتى نفهم دور المراجعة الداخلية ومعظم الدراسات 
الحديث��ة اقتص��رت الرقابة الداخلي��ة على نوعين – 
كما س��بق اإلش��ارة في بداية الفرع – وهي الرقابة 
المالية , والرقابة التشغيلية – وذلك التحديد يتفق 

مع توجهات البحث حيث :
أ – الرقابة المالية : تشمل الجوانب المحاسبية)تصميم 
النظ��م المحاس��بية, والس��جالت والدفات��ر والقيود 
الدفترية وإعداد الحسابات الفترية والسنوية(, كما 
تشمل الجوانب المالية  من قوائم موازنات تخطيطية 
وأرصدة بنكية واس��هم وس��ندات إلى جانب شمولها 
للتفرعات األخ��رى للرقابة مث��ل : رقابة المخزون 
, والرقاب��ة عل��ى األص��ول الثابتة , ونظ��ام اإلهالك 
والتامين على األص��ول والممتلكات وحماية النقدية 

والرقابة على النفقات وعلى الموارد .
ب -  الرقاب��ة التش��غيلية : وتش��مل الرقاب��ة اإلدارية 
,ورقاب��ة األداء لتحقي��ق الفعالية والكف��اءة لتحقيق 
األه��داف والبرامج للوح��دات العام��ة فإنها تتضمن 
القواع��د األخالقي��ة والس��لوكية , وإدارة الم��وارد 
البشرية , وتصميم هياكل تنظيمية تتسم بالمرونة 
والفعالية وحدود واضحة للمسئوليات والصالحيات 
, وتعزيز المساءلة والشفافية في اإلدارة الحكومية .

وللفائ��دة التي س��تتحقق عن اس��تعراض المراجعة 
الداخلي��ة ودورها ف��ي تحقيق اإلصالح��ات المالية 

واإلدارية       
نس��تعرض أن��واع الرقابة م��ن حي��ث المكونات من 

منظورين:
األول: م��ن منظ��ور التخصص في مجال المحاس��بة 
والمراجع��ة م��ن خ��الل مقوم��ات النظ��ام الرقابي 

يوضحه الشكل في الصفحة التالية )11(

مكونات نظام الرقابة

الجانب االداريالجانب المحاسبي

- الدليل المحاسبي  .                                                   
- الدورة المستندية .                                                    
- المجموعة الدفترية.                                                  
الوسائل االلكترونية المستخدمة.                                   
-  الجرد الفعلي لألصول.                                                 
- الموازنات التخطيطية.                                              
- أنظمة التكاليف المعيارية                                            

 ونظم تكاليف األنشطة.

- هيكل تنظيمي كفء.
- مجموعة من العاملين 

األكفأ
- معايير أداء سليمة.

- مجموعة من السياسات 
واإلجراءات لحماية األصول.

-  قسم المراجعة الداخلية.                                                                                        
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الثان��ي : من منظور المراج��ع الخارجي )قواعد 
الرقابة المالية الصادرة عن لجنة قواعد الرقابة 
المالية بالمنظمة الدولية للهيئات العليا للرقابة 

المالية ()12(:
الفق��رة )38( إن النط��اق الكام��ل للرقاب��ة  �

المالي��ة الحكومية يتضم��ن الرقابة المالية 
النظامية ورقابة األداء

الفق��رة )39( م��ن القواعد ح��ددت مكونات  �
الرقابة النظامية في :

الشهادة المتعلقة بالمساءلة المالية للوحدات  �
التي تكون عرضة للمس��اءلة وتحوي فحص 

وتقديم السجالت المالية.

الش��هادة المتعلقة بالمساءلة المالية لإلدارة  �
الحكومية ككل.

الرقاب��ة المالي��ة عل��ى النظ��م والعملي��ات  �
ويضم��ن تقديم م��دى مطابقته��ا للقوانين 

واألنظمة النافذة.

الرقابة المالية على وظائف الرقابة الداخلية  �
للرقابة المالية الداخلية.

إع��داد التقارير بش��أن آية مس��ائل أخرى [ �
تظهر]نتيج��ة القي��ام بالرقاب��ة المالية أو 
تتعلق بها والتي ت��رى الهيئة العليا للرقابة 
المالية [أجهزة الرقاب��ة الحكومية]انه البد 

من الكشف عنها.

الفق��رة)40( مفهوم رقاب��ة األداء : إنها تهتم  �
بمراقبة اقتصاد التوفير, والكفاءة , والفعالية 

وتتضمن:

الرقاب��ة عل��ى م��دى مراع��اة التوفي��ر في  �
األنشطة اإلدارية وفقًا للمبادئ والممارسات 

اإلدارية السليمة والسياسات اإلدارية.

مراقب��ة م��دى كف��اءة االنتف��اع بالموارد  �
البش��رية والمالية وغيرها متضمنة فحص 
نظم المعلوم��ات ومقايي��س األداء ومتابعة 
الترتيب��ات واإلج��راءات المتبع��ة م��ن قبل 
الوحدات الخاضعة للرقابة المالية لمعالجة 

أوجه نقص أو عيوب محددة.

مراقب��ة األداء فيم��ا يتعل��ق بتحقيق أهداف  �
الوحدة المراقب��ة , ومراقبة النتائج الفعلية 

لألنشطة مقارنة بنتائجها المستهدفة . 

ونس��تنتج مم��ا س��بق إن كالَ  المنظ��وران  �
يصبان في بوتقة واحدة هي الرقابة الداخلية 
الشاملة أكانت مالية أو محاسبية أو إدارية 
, ورقابة االس��تراتيجيات والبرامج ووسائل 

تقييم النتائج مقارنة باألهداف.

ونكون بالف��رع الثالث حاولنا تقديم وصف  �
تحليلي للرقابة الداخلية , ومن خالله ننتقل 
إلى طبيعة النظ��ام الرقابي المالي واإلداري 
ف��ي اليمن مع انته��اج برنام��ج اإلصالحات 

المالية واإلدارية .

الهوامش والمراجع:

1- د. فتحي رزق السوافير وآخرين – االتجاهات 
الحديثة في الرقابة والمراجعة الداخلية ص��11.

Alvin A.Arens&James Lobbeck المراجع��ة 
2- مدخل متكامل الجزء االول  ص��377

  ترجم��ة د. محمد محمد عبد القادر الديس��طي 
دار المريخ للنش��ر – المملكة العربية السعودية 

– الرياض .
3- نس��خة مترجمة من معايير الرقابة الداخلية 
للقطاع العام الصادرة عن )االنتوساي( من ضمن 

وثائق مشروع  المراجعة الداخلية اليمني .

* االنتوس��اي  )ANTOSAI(  اختصارًا للمنظمة 
العليا ألجهزة الرقابة والمراجعة العليا  .

 Coso : committee of sponsoring 
 organizations of the treadway

*.commission

4- د. محمد س��مير الصبان وآخ��رون – الرقابة 
والمراجع��ة الداخلي��ة مدخ��ل نظ��ري تطبيقي 

1996م الدار الجامعية - اإلسكندرية ص��24

5- قواعد الرقابة المالية عن االنتوس��اي ترجمة  
أ.د /طارق الس��اطي –مستش��ار ديوان المحاسبة 

باإلمارات 1997م الفقرة ج -6  .

 Alvin A .Arens & James K.Loebbeck  - 6
المراجع��ة مدخ��ل متكامل ت: ترجم��ة د. محمد 

محمد عبد القادر الديسطي  ص���382: 389.

7 -   عن المعايير الس��عودية للرقابة الداخلية -  
الجزء المتعلق بمعي��ار الرقابة الداخلية لغرض 

مراجعة القوائم المالية.

8- إدارة التعاون الفني للتنمية – األمم المتحدة 
– تطبيق المراجعة الحكومية في الدول النامية : 

ترجمة محمد عبد الرحيم محمود ص��48.

9- د. موف��ق حدي��د محم��د – اإلدارة العام��ة - 
هيكلة األجهزة وصنع السياسات وتنفيذ البرامج 

الحكومية 2004م ص��188,189.

10- المرجع السابق ص�188

 – وآخ��رون  الس��وافيري  رزق  فتح��ي  د.   -11
االتجاه��ات الحديث��ة ف��ي الرقاب��ة والمراجعة 

الداخلية ص��66.

12 مرجع سابق 6

* مدير عام الوحدات الحسابية وتقييم األداء
بقطاع الوحدات االقتصادية
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أوال:- بداية األزمة العاملية وأسبابها:-
ال ش��ك أن األزم��ة الحالي��ة التي يمر به��اء العالم بغربه وش��رقه 
وعصف��ت بأغنيائه قبل فقرائ��ه، مثلت الموض��وع األهم في اإلعالم 
مس��موعة ومقرئه ومرئي��ة، والحديث األكثر ت��داواًل في المقاهي 
والمجال��س وأماكن العمل وحتى الجلس��ات العائلية المس��ائية في 
مختل��ف بق��اع العال��م، وذلك مرده أن ه��ذه األزمة عل��ى قدر من 
الضخامة لم يش��هدها أحد م��ن األحياء إال من تجاوز التس��عين من 
العم��ر وال زال يعي م��ا يدور حوله، ولكن كيف ب��دأت هذه األزمة 

ولماذا أخذت هذه األبعاد  وإال ما ستؤول في النهاية؟
حسبما هو معلن، فإن األزمة بدأت كأزمة قروض عقارية في الواليات 
المتحدة نتيجة التوس��ع في اإلقراض العقاري واالستهالكي وعجز 
أصحاب هذه القروض عن سدادها مما أدى إلى عجز البنوك المقرضة 
بدورها عن اإليفاء بالتزاماتها إلى أن وصلت إلى أزمة ش��املة لكامل 
النظام المصرفي امت��دت أثارها إلى أنظمة مصرفية أخرى في دول 
العالم بسبب الترابط بينها إما بسبب االستثمار في أو إقراض البنوك 
األمريكي��ة المتعثرة الت��ي بدأ بعضها في االنهي��ار مثل بنك ليمان 
براذرز أو االندماج لتجنب االنهيار مثل ميريل لنش األمر الذي تسبب 
في أزمة ثقة متبادلة بين البنوك أدت إلى إحجام البنوك عن إقراض 
بعضها البعض وكذلك أزمة ثقة من قبل المودعين والمس��تثمرين 
ف��ي هذه البنوك مما س��بب بدوره أزمة س��يولة أدت ارتفاع تكاليف 
االقتراض الذي يعتبر شريان الحياة لإلقتصادات المعاصرة ومن ثم 
انخفاض االس��تهالك ← واالس��تثمار ← وارتف��اع البطالة ← ودخول 
الكثير من اإلقتصادات في حالة من الركود ← يتنبأ معظم المراقبين 
 أن تس��تمر ألكث��ر من س��نين؛ ولكن هل المس��ألة بهذه البس��اطة؟

ق��د يك��ون المعروف والمعل��ن عن ه��ذه األزمة ما ه��و إال أعراض 
األزمة وليس األسباب الكامنة وراءها، إذ أن أسباب األزمة وجذورها 
قد تك��ون أعمق من ذلك، وأن التصور أنه��ا – أي األزمة- بدأت في 
التشكل في الس��نوات األخيرة قد يكون تبسيطًا مخاًل ألسباب األزمة 
وم��ن ث��م أبعادها. إذ أن أزم��ة بهذا الحجم كان الب��د أن تأخذ وقتًا 

طوياًل في التشكل تمر من خالله بمراحل عدة:
-1- املرحلة األوىل: 

يمكن الرجوع إلى أوائل الس��بعينات لتحدي��د بداية األزمة وإليجاد 
البذرة األولى لها والتي لم تخرج بصورتها النهائية البش��عة إال بعد 
قرابة 35 س��نة )ثلث قرن(. إذ تمثلت بداية األزمة في إعالن الرئيس 
األمريكي نيكس��ون أن الواليات المتحدة األمريكية سوف تتوقف عن 
دف��ع قيمة الدوالر ذهبًا، مم��ا يعني أن القيمة الش��رائية للدوالر ال 
تس��تمد قوتها من احتي��اط الواليات المتح��دة األمريكية من الذهب 
وإنما تس��تمد قوتها من مالءة الخزانة األمريكية التي تعتمد بش��كل 
أساس��ي على قوة االقتصاد األمريكي، وهو ما أخذ في التآكل ش��يئًا 

فشيئًا من ذلك الوقت إلى وقتنا الحاضر.
-2- املرحلة الثانية

 م��ن مراحل تش��كل هذه األزمة: ب��دأت في بداي��ة الثمانينات عندما 

قررت الحكوم��ة األمريكي��ة والحكومة البريطاني��ة خفض القيود 
التش��ريعية عل��ى مختلف قطاع��ات االقتصاد ومنها القط��اع المالي 
والمصرفي اعتقادًا منهم بأن هذه القطاعات أقدر وأدرى على تنظيم 
نفسها من المشرعين والسياسيين الجالسين في الكونغرس األمريكي 
أو في مجلس العموم البريطاني، مما يضمن زيادة كفاءة وأداء هذه 
القطاع��ات وتقليل التكلفة على النش��اطات االقتصادي��ة المكونة لها 
)أي الرقاب��ة الذاتية(، وه��ذا يعني منح الش��ركات العاملة في هذه 
القطاعات سلطة التنظيم والتشريع وكذلك سلطة الرقابة الذاتية 
على نش��اطاتها، وهذا التوجه يعبر عن الس��مة األساس��ية للحكومات 

اليمينية التي كانت في السلطة آنذاك.  
-3- املرحلة الثالثة:-

 ترك��زت ح��ول ترس��يخ مكان��ة الوالي��ات المتحدة كم��الذ آمن 
للفوائ��ض المالي��ة والنقدي��ة الناتجة س��واء ع��ن مبيع��ات النفط 
ف��ي أوق��ات الطف��رات أو الفوائ��ض في المي��زان التج��اري للدول 
الصناعية الناش��ئة في جنوب ش��رق آس��يا والصين، مم��ا أدى تدفق 
الكثير من االس��تثمارات إلى الواليات المتح��دة األمريكية وأوروبا 
وهو ما يفس��ره -مثاًل- نس��بة الدين العام إل��ى حجم االقتصاد الكلي 
ف��ي الواليات المتحدة األمريكية الذي يش��كل الدين العام ما نس��بته 
ثلثي��ن الناتج القومي اإلجمالي والذي بلغ في عام 2007 ما يزيد على 
14 تريلي��ون دوالر. ف��ي البداية لم تمثل هذه التدفقات مش��كلة ألن 
معظمها كان يتوجه إلى القطاعات اإلنتاجية في أمريكا التي كانت 
تتمت��ع بدرج��ة عالية من التنافس��ية على المس��توى العالمي؛ ولكن 
مع صعود االقتصاديات الناش��ئة في جنوب ش��رق آس��يا، بدأت درجة 
التنافسية في الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا بالتراجع لصالح 
دول شرق آسيا والصين. ولكن وبالرغم من ذلك استمرت الفوائض 
النقدية في التدفق على الواليات المتحدة األمريكية بالدرجة األولى 
وأوروب��ا بالدرجة الثاني��ة، وذلك لعدم مق��درة اقتصاديات الدول 
المصدرة لهذه الدول الفوائض النقدية في اس��تيعاب هذا الكم الهائل 
من األموال مما ش��كل معضلة لش��ركات االس��تثمار وإدارة األصول 
األمريكية، وهو ما سبب مشكلة تمثلت في محدودية فرص االستثمار 
المجدية في القطاعات اإلنتاجية األمريكية بس��بب تآكل تنافسيتها 

لصالح الدول األخرى.
4- -املرحلة الرابعة: 

بس��بب محدودية فرص االستثمار المجدية في قطاع اإلنتاج، وجدت 
ش��ركات االس��تثمار وإدارة األص��ول األمريكية ضالته��ا في قطاع 
التكنولوجي��ا الناش��ئ لتصريف واس��تثمار الفوائ��ض المالية التي 
تملكه��ا، مما أدى إلى طفرة في هذا القطاع؛ ولكن بس��بب اس��تمرار 
تدفق االستثمارات على قطاع التكنولوجيا تضخمت أصول الشركات 
العاملة في هذا القطاع أكثر من قيمتها الحقيقية مما أدى إلى تكون 
فقاع��ة عرفت ب� “فقاعة دوت ك��وم« ، dot.com bubble، ما لبثت 
أن انفج��رت في عام 2000 مس��ببة الكثير من الخس��ائر في البورصة 
للشركات األمريكية والمستثمرين األجانب على حد  سواء.

أزمة دبي  المالية هل هي امتداد  لالزمة 
المالية العالمية 

أعداد / سعد احمد الورد
إن اماراة دبي عاشت لسنوات في رخاء وسط سيولة مالية مرتفعة  في ظل قفزتها االقتصادية الهائلة، وتطلعات 
السوق العالمية لها ، حتى باتت قبلة األنظار العالمية، وارتفعت  تدفق ثروات الدول والمناطق النفطية المجاورة 
إليه��ا ورجال األعمال والمصارف في نيوي��ورك الذين كانوا يعتمدون المضاربة لتحقيق أرباح س��ريعة وان هذا 
النمو المتس��ارع للب��اد أحدث بعض التخبط ،و ينظر الخب��راء إلى إن االقتصاد اإلماراتي م��ن المحتمل إن يتأثر 
بش��كل مباشر بس��بب األزمة المالية التي تعصف بالعالم وتصيب األركان األساسية لنموها. وقد تم االعتماد في 
البحث علي تقس��يمه إلي جزين األول يتحدث عن بداية ظهور األزمة ومن أين بدأت والثاني عن تأثر دول الخليج 

وخاصة اماراة دبي.

  )138( الع���دد   - المالي�ة 
 يوني���و 2010

31



5- املرحلة األخرية: 
وهي المرحلة التي بدأت في عام 2001 والتي تمثلت في توجه الفوائض 
المالية إلى قطاعات العقارات واالس��تهالك حيث أن الفوائض النقدية 
التي نش��أت عن الطفرة النفطية الثانية في كل من الخليج وروسيا 
والفوائ��ض النقدي��ة الناتجة عن الصادرات الصيني��ة للدول الغربية 
والتي استمرت في التدفق على االقتصاد األمريكي والتي تم توجيهها 
بع��د انفجار قطاع دوت كوم إلى قطاع العقار األمريكي واألوروبي، 
كم��ا أن نس��بة عالية منها تم توجيهها إلش��باع ش��هية المس��تهلك 
األمريك��ي الش��رهة، ال��ذي كان وال ي��زال ينفق أكثر م��ن قدرته 
االقتصادية مما ش��جع الكثير من البنوك على التوس��ع في اإلقراض 
بش��قيه العقاري واالس��تهالكي. في البداية توجهت هذه األموال إلى 
المقترضين ذوي التاريخ االئتماني الجيد Prime borrowers ولكن 
بس��بب الزيادة في األصول المالية ونتيجة لطمع البنوك والشركات 
األمريكية مقرون��ًا بضعف الرقابة م��ن وزارة الخزانة واالحتياطي 
االتحادي، توس��عت الكثير م��ن البنوك الصغيرة ومتوس��طة الحجم 
Sub-prime bor-  لمقترضي��ن ال يتمتع��ون بمالءة مالي��ة عالي��ة

rowers، ولتقليل نس��بة المخاطرة قامت ه��ذه البنوك بتجميع هذه 
القروض الصغيرة عالية المخاطرة في ش��كل ما يس��مى بالمشتقات 
المالي��ة derivatives وبيعها على بن��وك أكبر والتي قامت بدورها 
 Freddy بنفس العملية. والجدير بالذكر أن مؤسس��تي فريد يماك
Mac وفينيم��اي Fenny May قامتا ب��دور كبير في هذه العملية، 
إذ قامت األولى بالتوس��ع ف��ي اإلقراض وقامت الثانية بالتوس��ع في 
شراء هذه القروض على صور مشتقات مالية، مما أدى إلى انهيارهما 
واضط��رار الحكومة األمريكية إلى االس��تحواذ على جزء كبير من 
ه��ذه المش��تقات المالية الت��ي تملكانها ف��ي محاولة يائس��ة لتقليل 
الخسائر، هذا عدا عن البنوك التجارية وشركات إدارة األصول التي 
وجدت نفسها في نهاية األمر أمام خيارين: إما ولوج باب اإلفالس أو 
طرق أبواب واشنطن طلبا للمساعدة، وبقية قصة االنهيارات معروفة 

لدى الجميع والتي ال أعتقد أننا شهدنا الحلقة األخيرة منها بعد.
هذا فيما يتعلق بحجم المش��كلة؛ ولكن ماذا عن مدى اتساعها؟ مما ال 
ش��ك فيه أن هذه األزمة هي أزمة مالي��ة واقتصادية عالمية بكل ما 
تحويه هذه الكلمة من معنى، وهي بذلك تختلف من هذا الجانب عما 
س��بقها من أزمات ضربت هنا وهناك بين الحي��ن واآلخر، كاألزمة 
المالية األخيرة التي ضربت جنوب ش��رق آسيا سنة 1997، والتي رغم 
حجمها الضخم وتأثيرها على دول ش��رق آس��يا؛ إال أنها لم ترقى أن 
تكون أزمة عالمية ش��املة رغم تأثيرها على بعض الدول خارج آسيا. 
وذلك مرده إلى أن األزمات السابقة باستثناء أزمة سنة 1929 الشهيرة 
 Preferable الكس��اد العظيم« كانت تنش��أ في االقتصاديات التابعة“
Economies أي بمعن��ى االقتصاديات التي تتأث��ر باالقتصاد العالمي 
وليست “اقتصاديات المركز« Central Economies التي تؤثر في 
االقتصاد العالمي أكثر مم��ا تتأثر به والمقصود هنا اقتصاد االتحاد 
األوروبي وأمريكا الش��مالية، الذين دون شك يعتبران قلب االقتصاد 
العالم��ي الجديد، ال��ذي يتأثر االقتصاد العالم��ي برمته بتأثره، وهو 
ما نش��هده اآلن من تحول مش��كلة مالية محلية في الواليات المتحدة 
األمريكية إلى أزمة عالمية، لم يس��لم منها إال الدول المعزولة بفعل 
حصار اقتصادي مفروض عليها مثل: كوبا وكوريا الشمالية وإيران 
وسورية، وهذا ال يعني عدم تأثر هذه الدول بالرغم من عزلتها بهذه 
األزمة ولو بطريقة غير مباش��رة وبدرج��ة أقل من باقي الدول ذات 
االقتصادي��ات المعولم��ة. مما يعني أن األزمة الحالية س��وف لن تذر 
بي��ت مدر وال وبر إال أثرت عليه بطريقة مباش��رة أو غير مباش��رة 
بغ��ض النظر عن مدى ارتباط أصحابه أو عزلتهم عن نظام االقتصاد 
العالم��ي. لذلك فإن وقع هذه األزمة س��وف يحس ب��ه الجميع غنيًا 
وفقيرًا، ابتدءا بالمضاربين في بورصة نيويورك مرورًا بعمال النفط 

في سيبيريا، وانتهاءًا بالمزارعين في قرى الهند المعزولة.
يتوقع الكثير من الخبراء والسياس��يين بأن هذه األزمة لن تمر دون 
أن يك��ون لها بصمتها عل��ى خارطة االقتصاد العالم��ي، بمعنى أن من 
ضمن النتائج المتعددة لهذه األزمة هي أنها س��تؤدي إلى نقل مركز 
االقتصاد العالمي شرقًا أو على األقل تؤدي إلى نظام اقتصادي عالمي 
جدي��د متعدد األقط��اب، تقوم دواًل مثل الصي��ن والهند وبدرجة أقل 
روس��يا والبرازيل بالمساهمة في رس��م معالمه ووضع قوانينه. ربما 
تك��ون هذه التوقعات صائبة على المدى الطويل أي 15 عامًا أو أكثر؛ 

ولك��ن الس��ؤال الذي يث��ور ويهم الغالبية حس��بما ُيش��اهد: ما الذي 
سيحدث على المدين القصير والمتوسط؟

مما الش��ك فيه أنه عل��ى المدى القصير س��يمر االقتص��اد العالمي 
قاطبة ف��ي مرحلة حرجة جدًا تتس��م بع��دم االس��تقرار االقتصادي 
وربم��ا السياس��ي ف��ي بعض األحي��ان أو ف��ي بعض ال��دول )خاصة 
الحكومات الهش��ة(؛ ولكن ما س��مات عدم اس��تقرار ه��ذا وما نصيب 
الشرق األوس��ط منه؟ هذا ما سنعرفه عند مناقش��ة اثأر األزمة على 
 دول مجل��س التع��اون الخليجي ف��ي الجزء الثاني من ه��ذه المقالة.

في معرض اس��تقرانا له��ذه األزمة يثور التس��اؤل اآلتي: هل األزمة 
الحالية هي أزمة تشريعات ورقابة أم أزمة أعمق من ذلك  

بع��د  تضرب في صميم النظرية الرأسمالية؟   
ظهور األزمة المالية وانتش��ارها، تعالت األصوات –في الشرق غالبًا– 
معلنة عن فشل النظام الرأسمالي ومنادية بالبديل الطبيعي والمنطقي 
له أال وهو النظام اإلسالمي، ورغم أن هذه المقولة قد تسعد الكثيرين 
في العالم العربي واإلس��المي، إال أنها مقول��ة تحتاج إلى الكثير من 
التأم��ل والتدبر والنظر، حيث أنه من المنطقي وقبل البحث واقتراح 
البدائ��ل يج��ب إثبات قصور أو فس��اد النظ��ام الحال��ي، إذ أن حدوث 
األزم��ة بمع��زل عن عوامل أخ��رى ال يكفي بالقول بس��قوط النظام 
 الرأس��مالي وأن األزمة األخيرة ما هي إال المسمار األخير في نعشه.
مما ال ش��ك في��ه أن النظام الرأس��مالي على مدى تاريخ��ه الممتد 
ألكثر من مأتي عام قد مرت عليه الكثير من األزمات التي ال ش��ك 
قد نالت منه؛ ولكن لم تصب منه مقتاًل، وهذا يشكل أهم دفوع أنصار 
هذا النظام الذي –حس��بما يزعمون– يخرج من كل أزمة أقوى مما 
Self-cor-  كان عليه بسبب وجود ما يسمى »آلية التصحيح الذاتية«

recting Mechanism ، وال��ذي يعتبرونها من أقوى صفاته وس��ر 
بقائه؛ ولك��ن يمكن الرد على هذه الدفوع بأن األزمة الحالية وإن لم 
تس��تطع أن تنهي النظام الرأس��مالي حتى اآلن، إال أنه ال يمكن القول 
جزم��ًا بأن النظام قد نجا منها حتى اآلن، وهو ما س��تبديه القادم من 
األيام. كما أن المقولة بأن النظام الرأسمالي يخرج من األزمة أقوى 
مما كان مس��ألة فيها نظ��ر: إذ أن النظام الذي يخرج بعد كل أزمة 
وإن كان يسمى “نظام رأسمالي” إال أن النظام الناشئ بعد كل أزمة 
يختل��ف إلى حد كبير عن النظام الس��ائد قبل األزم��ة إذ أن النظام 
الرأس��مالي ال��ذي عّرفه آدم س��ميث Adam Smith –الذي يعد األب 
الروحي للنظام الرأس��مالي– يختلف إلى حد بعيد عن النظام السائد 
اآلن وإن كان كالهما يحمالن نفس االس��م، إذ أن نظام آدم س��ميث 
يقوم على قوى السوق )العرض والطلب( دون تدخل أي جهة خارجية 
س��واء كانت حكومية أو غيرها، في حين أن النظام السائد اآلن يقوم 
 John Menard Kennys أساس��ًا على نظرية جون مين��ا رد كينيز
الذي خالف آدم سميث في مقولة أن السوق قادرة على تصحيح نفسها 
بنفس��ها دون تدخل الحكومة، إذ رأى من خ��الل نظريته التي تحمل 
أس��مه “النظرية الكنزية” أن الحكومة يجب أن تقوم بدور فاعل في 
توجيه واس��تقرار االقتص��اد من خالل أدوات متع��ددة مثل الضرائب 
واإلنفاق العام والسياس��ة النقدية والتي تق��وم عليها معظم األنظمة 

الرأسماليةالحديثة.
ه��ذا باإلضاف��ة إلى أنه يمكن الق��ول بأن األزمة الحالي��ة هي نتيجة 
حتمية للنظام الرأس��مالي وليست بسبب قصور الرقابة والتشريعات 
كم��ا يعتقد الكثيرين. إذ أن النظرية الرأس��مالية تقوم في األس��اس 
على أن قوى السوق )العرض والطلب( هي المحدد لالستغالل األمثل 
للموارد ف��ي العملية اإلنتاجية، بمعنى أن ق��وى العرض والطلب هي 
الت��ي تحدد الطرق المثلى الس��تثمار عوامل اإلنت��اج من رأس المال 
وعمالة والدافع وراء هذه القوى هي سعي المنتجين لتعظيم أرباحهم 
)Profit( م��ن العملي��ة اإلنتاجية قدر اإلمكان وس��عي المس��تهلكين 
تعظيم منفعته��م )Utility( من العملية االس��تهالكية قدر اإلمكان، 
كم��ا أن النظرية الرأس��مالية تقوم كذلك عل��ى أن العائد عادة ما 
يرتبط بدرجة المخاط��رة، فكلما زادت درجة المخاطرة وجب ذلك 
أن يكون العائد مرتفعًا وهو يمثل أحد س��مات القانون الطبيعي وهو 

ما عبرت عنه القاعدة الشرعية “الُغنم بالُغرم«.
وبرب��ط الفكرتين الس��ابقتين معًا يتبين لنا أنه م��ن الطبيعي توجه 
االس��تثمارات -خاصة ف��ي حاالت الوف��رة وفي ظل قص��ور الرقابة 
القانونية واألخالقية- إلى النشاطات االقتصادية عالية العائد ومن ثم 
المخاطرة والتي تكون عادة ذات قيمة مضافة منخفضة على االقتصاد. 
مثال ذلك: االستثمارات في النشاطات المالية كالبورصة على حساب 
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االس��تثمارات ذات القي��م المضافة العالية كاالس��تثمارات في قطاع 
الزراع��ة وهو ما يؤك��ده أزمة الغذاء العالمية التي س��بقت األزمة 
المالية، إذ أن بالرغم من الوفرة المالية الكبيرة فإن االستثمارات في 
القطاع الزراعي في تراجع مس��تمر لصالح االستثمارات في األصول 
المالية عالية المخاطرة والعائد، وهو ما يؤدي في النهائية إلى نشوء 
فقاعة س��رعان ما تنفجر ويكفي القول في هذا المقام أن الفرق بين 
األصول الحقيقية لالقتصاد العالمي تبلغ 40 تريليون دوالر في حين 
أن األص��ول المالية والنقدية العالمية تزيد على 140 تريليون دوالر 
بمعنى أنه يوجد ما يق��ارب 100 تريليون دوالر من األصول النقدية 
ال تدعمه��ا أي أص��ول حقيقية، بمعنى أنها مج��رد أرقام ما تلبث أن 
تتبخ��ر في حالة حدوث أزمة ثقة كما في األزمة الحالية، وللقارئ 
أن يتصور بمقارنة األرقام المش��ار إليها مدى حجم األزمة وعمقها 
وما يمك��ن أن تؤدي إليه، علمًا بأن الخس��ائر المالي��ة المعلنة حتى 
اآلن ال تتجاوز 2 تريليون دوالر بمعنى أنه يوجد 98 تريليون دوالر 
عرضة للتبخر في أي لحظة وهو ما ستكشف عنه األيام القادمة .وما 
الحديث عن محدودية األزمة سواء على المستوى المحلي أو العالمي 

إال أضغاث أحالم أو حديث سياسة .
ثانيا :- تأثر دول الخليج وخاصة امارة دبي 

بع��د محاولة فه��م وتحديد حج��م وأبع��اد واتجاه األزم��ة المالية 
عل��ى المس��توى الدولي، يث��ور مجددًا تس��اؤال آخرًا: ع��ن كيفية 
وم��دى تأثي��ر ه��ذه األزمة عل��ى اقتصادي��ات دول الخلي��ج عمومًا 
ودول��ة اإلمارات العربية المتحدة على وج��ه الخصوص. ولمحاولة 
فه��م مدى تأثي��ر األزمة وكيفيته، البد لن��ا أن نعرف مدى ارتباط 
اقتص��اد هذه المنطقة باالقتص��اد العالمي، إذ من غي��ر المنطقي أن 
تتأثر االقتصاديات الت��ي ترتبط ببعضها البعض وباالقتصاد العالمي 
باألزم��ة بنفس درج��ة التأثر التي قد تتأثر به��ا اقتصادا أخرى أقل 
ارتباطا، فاقتصاد مثل إيران وس��وريا والس��ودان وكوريا الشمالية 
كما س��بق أن تمت اإلش��ارة إليه، التي تعاني بص��ورة أو أخرى من 
عزلة س��وف لن تتأث��ر حتمًا بنفس درجة تأث��ر اقتصاديات معلومة 
مث��ل الصي��ن ودول ش��رق آس��يا ودول الخليج، وذل��ك الرتباطها 
الوثي��ق واعتمادها على ما يس��مى باقتصادي��ات المركز في أوروبا 
الغربي��ة وأمريكا الش��مالية، التي كانت مهد ومص��در هذه األزمة 

 العالمية  
ومم��ا ال ش��ك في��ه أن االقتصادي��ات الخليجية تعتبر م��ن أكثر 
اقتصادي��ات األط��راف عولم��ة وارتباط��ا باالقتص��اد العالمي وهذا 

 االرتباط له عدة أوجه منها: 
أواًل: ن أقتصادات الخليج دون استثناء –وإن كان بدرجات متفاوتة- 
تطب��ق النظام الرأس��مالي أو نظام اقتصاد الس��وق الحر الذي يقوم 
فيه القطاع الخاص من ش��ركات وتجار بتوفير الس��لع والخدمات 

 المختلفة في حين تكتفي الحكومة بدور المشرع والمراقب. 
ثانيًا:   تعتمد اقتصاديات دول الخليج على االقتصاد العالمي بش��كل 
كبي��ر في تصريف صادراتها س��واءا من المواد الخ��ام كالنفط أو 
من السلع الوس��يطة كمنتجات البتر وكيماويات كما تعتمد عليه 
بش��كل أكبر في توفير احتياجاتها من الس��لع والخدمات المختلفة 
وكذلك العمالة الماهرة وغير الماهرة للعمل في مختلف قطاعات 

االقتصاد المحلي .
ثالثًا: تعتمد دول الخليج على األس��واق الدولية الستثمار الفوائض 

المالية الناتجة عن مبيعات النفط في أوقات الطفرات.
رابعًا : أسواق المال المحلية واألنظمة المصرفية من أكثر األسواق 
والنظم انفتاحا على نظيراته��ا الدولية وهو ما يمكن التأكيد علية 
من قلة القيود على االستثمار في أسواق المال المحلية وكذلك من 
قل��ة القيود إن لم يكن انعدامها عل��ى التحويالت المصرفية الداخلة 
والخارجة مما سهل في كثير من األحيان من دخول األموال الساخنة 

وأحيانًا األموال غير النظيفة )إي ذات المصدر غير القانوني.
خامس��ًا: أن بعض الدول الخليجية اعتمدت االس��تثمارات والتدفقات 
النقدي��ة األجنبية وأحيانًا الق��روض الخارجية إلقام��ة الكثير من 

المشروعات العقارية ومشاريع البنية التحتية.
وبما أن اإلقتصادات الخليجية من أكثر اإلقتصادات الشرق أوسطية 
ارتباط��ا باالقتص��اد العالم��ي فم��ن الطبيعي أن تكون م��ن أكثرها 
وأس��رعها تأثرًا باألزمة المالية التي ما لبث��ت أن تحولت إلى أزمة 
اقتصادية عالمية ش��املة م��ع دخول معظم االقتصادي��ات المتقدمة 

ف��ي مرحلة انكماش س��رعان ما تحولت إلى رك��ود ضرب مختلف 
القطاع��ات اإلنتاجي��ة ، لكن يج��ب التنبيه إل��ى أن دول الخليج وأن 
جمع بينه��ا التأثر الكبير باألزم��ة المالية إال أنه��ا كانت متفاوتة 
ف��ي درجة وس��رعة وعمق هذا التأثر وذلك م��رده إلى تفاوتها في 
درجات وص��ور االرتباط بالنظام العالمي الت��ي ذكرت أنفا ، ففيما 
يتعل��ق باعتماد دول الخليج على الس��وق العالم��ي لتصريف النفط 
والغ��از والبتر وكيماويات والتراجع الكبير الذي ش��هدته أس��عار 
هذه الس��لع التي تش��كل غالبية صادرات دول الخليج نتيجة لألزمة 
االقتصادي��ة التي أدت إلى تراجع اإلنت��اج الصناعي للدول الصناعية 
الس��بع الكبرى بس��بب انحدار مس��توى الطلب عليها فقد أؤدي هذا 
التراج��ع في الطلب على النفط ومن ثم عوائده التي تش��كل المكون 
الرئيس��ي في ميزانيات دول الخليج إل��ى اضطرارها إما إلى تأجيل 
الكثير من مش��اريع التنمية التي لم يكتمل معظمها أو الس��حب من 
اإلحتياطيات النقدية التي تراكمت خالل فترة طفرة األس��عار التي 
وصل��ت في أقصاها إلى 147 دوالر للبرميل وقد يتفاوت تأثيرات هذا 
التراجع في أس��عار النفط على دول الخليج وذلك مرده إلى أمران 
األول تفاوت نسبة مس��اهمة مبيعات النفط في موازنة كل دولة إذ 
تبل��غ أعلى هذه النس��ب 90% وأدناها 60% وبمع��دل عام يبلغ 70% وهو 
معدل عالي يؤكد اس��تمرار اعتماد دول الخليج على مبيعات النفط 
بالرغ��م من مح��اوالت تنويع مص��ادر الدخل واألم��ر الثاني هو أن 
معدل سعر التوازن في حساب الميزانيات أي مستوى السعر المتوقع 
الذي على أساس��ه تم وضع الموازنة العام��ة يختلف من دول لدولة 
وهو يتراوح بين 75 دوالر في السعودية و35 دوالر في دولة اإلمارات 
وهذا يعني أن الس��عودية س��تتأثر بصورة كبيرة إذا أنخفض معدل 
س��عر البرميل الس��نوي عن 75 دوالر في أن دولة اإلمارات لن تتأثر 
بل وستحقق فائض في الميزانية إذا بقى معدل السعر فوق 40 دوالر 
. وبالنسبة لالستثمارات الخليجية الخارجية فمن المعروف أن دول 
الخليج تملك اس��تثمارات ضخمة في السوق األمريكية واألوروبية 
م��ن خالل صناديق س��يادية وهيئات اس��تثمار حكومية وتتوزع هذه 
االس��تثمارات بي��ن س��ندات الخزان��ة األمريكي��ة وأص��ول عقارية 
وأص��ول في ش��ركات وودائع في بنوك وتتن��وع كذلك من حيث 
قابلية التس��ييل إلى أصول س��ائلة كالودائع ف��ي البنوك األمريكية 
واألوروبية وشبه سائلة كس��ندات الخزانة الحكومية وحصص في 
الشركات المختلفة وكذلك من حيث نسبة المخاطرة والعائد إلى 
أصول عالية المخاطرة والعائد وأصول مخفضة المخاطرة والعائد 
، والجدي��ر بالذك��ر أن س��ندات الخزانة األمريكية ه��ي في العادة 
المفضل��ة لهيئات االس��تثمار الخليجية وهي ع��ادة تكون منخفضة 
العائد والمخاطرة وعلى درجة معتدلة من قابلية التس��ييل وتعتمد 
درجة تأثر هذه الصناديق باألزمة المالية على سياسة إدارة المخاطر 
ل��دى ه��ذه الصنادي��ق التي تتبع سياس��ات مختلفة م��ن حيث درجة 
المخاط��رة التي تتحملها فهيئة االس��تثمارات الس��عودية مثاًل دائمًا 
م��ا تكون متحفظة في اس��تثماراتها في حين أن الصناديق الس��يادية 
الخليجي��ة األخرى عادة ما تتبع سياس��ات اس��تثمارية أكثر جرأة 
وتتحمل نس��بة مخاطرة أعلى في س��بيل تحقي��ق عوائد أكبر وهو 
ما يفس��ره النسب المتفاوتة في الخسائر التي تكبدها هذه الصناديق 
، والجدي��ر بالذكر في هذا المقام أن المعلومات المتوفر عن أصول 
هذه الصناديق وجهات استثماراتها غير متوفرة بسبب درجة السرية 
التي تحيط بعملياتها !!! لكن تش��ير بعض المؤسس��ات الدولية مثل 
البن��ك الدول��ي و دوتش��يه بنك إلى أن ه��ذه الصناديق الس��يادية 
الخليجية التي تبلغ أصولها حس��ب تقرير ل� “دوتشيه بنك” ما بين 
1,2 و 1,5 تريليون دوالر قد خس��رت ما بي��ن 40 إلى50 % من أصولها 
س��واءًا في صورة خسائر مباشرة محققة أو خسائر غير محققة )أي 
خس��ائر دفترية( أي أن خسائر االستثمارات الخليجية الخارجية قد 
بلغت بس��بب هذه األزمة ما يزيد على 480 مليار دوالر، وفيما يتعلق 
بأسواق المال الخليجية والنظم المصرفية فإن هذه األسواق والنظم 
وإن كانت في مجملها تعتبر من أكثر النظم انفتاحا على االقتصاد 
العالمي وارتباطا بأس��واق المال العالمية إال أنها مرة أخرى تتفاوت 
ف��ي درجة انفتاحها وارتباطها مع النظ��ام المالي العالمي المريض ، 
فاألنظمة المصرفية الس��عودية والكويتية –مثاًل- تعتبر أقل انفتاحا 
م��ن مثيالتها ف��ي دولة اإلم��ارات والبحرين وقطر وهو ما يفس��ر 
تف��اوت درجات تأثر النظم المصرفي��ة والبورصات الخليجية ، ففي 
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دولة اإلمارات الذي يعتبر نظامها المصرفي األكثر انفتاحا ليس في 
الخلي��ج بل في العالم النام��ي كان تأثير األزمة المالية أكثر أعمق 
وأكثر وضوحًا نتيجة خروج نسبة كبيرة من األموال الساخنة التي 
كانت قد دخل��ت النظام المصرفي إبتداءًا م��ن الربع الثالث من عام 
2007 للمضاربة في سوق العقار الذي كان يشهد طفرة غير مسبوقة 
وكذل��ك المضاربة على الدرهم إثر س��ريان ش��ائعات بان حكومة 
اإلم��ارات بصدد التفكير في فك ارتب��اط الدرهم بالدوالر أو –على 
األقل- إعادة تقييمه بعد أن أنخفض س��عر صرف الدوالر مس��تويات 
قياس��ية مقابل العمالت الرئيسية مما سبب خسائر كبيرة لالقتصاد 
اإلمارات��ي الذي يعتمد على االس��تيراد لتوفير معظ��م احتياجاته من 
الس��لع وقد قدرت بعض المؤسس��ات هذه األموال ما بين 200 إلى 300 
مليار درهم أي ما نسبته 25 إلى35% من مجموع الودائع في المصارف 
اإلماراتية . وقد س��بب س��حب هذه األموال –الذي ج��اء إثر تصريح 
الحكوم��ة اإلماراتية عدم نيته��ا فك االرتباط بال��دوالر وكذلك 
لتغطية المراكز المالية للمس��تثمرين األجانب التي انكشفت نتيجة 
األزمة المالية في بالد المنشأ- فجوة كبيرة بين الودائع والقروض 
بلغت 220 مليار درهم مما عمق مش��كلة ش��ح السيولة التي عانت منها 
المصارف اإلماراتية مما دفع المصرف المركزي اإلماراتي إلى ضخ 
120 ملي��ار درهم بواقع 70 مليار في ص��ورة ودائع طويلة األجل و50 
ملي��ار درهم في ص��ورة قروض قصيرة األجل والت��ي لم تفلح حتى 
أالن في س��د الفجوة وحل مشكلة شح الس��يولة بصورة نهائية ، إذ ال 
ت��زال القروض تفوق الودائع بحولي 110 مليار درهم وذلك حس��ب 
بيانات المصرف المركزي اإلماراتي وهو ما يعتبر مش��كلة كبيرة 
تحد من فرص وتطويل الوقت الالزم لتعافي االقتصاد اإلمارات الذي 
يعاني من ركود في القطاع العقار الذي قاد مسيرة النمو في الدولة 

خالل الخمس سنوات الماضية  .
أخيرًا ف��إن اعتماد بع��ض دول الخلي��ج على االس��تثمارات األجنبية 
والق��روض م��ن المؤسس��ات الدولية لتموي��ل المش��اريع العقارية 
الكبرى ومش��اريع البنية التحتية جعلها أكثر عرضة لسرعة التأثر 
بتداعي��ات األزمة المالية الدولية فعلى س��بيل المث��ال فقد اعتمدت 
دبي على االس��تثمارات األجنبية وكذلك القروض الخارجية بشكل 
مف��رط لدعم طفرته��ا العقارية مما جعله��ا أول وأكثر المتأثرين 
باألزمة على مس��توى الخلي��ج ، إذ بدأت بوادر ه��ذا التأثر في نهاية 
الربع أألخي��ر من عام 2008 ، في حين لم تظهر بوادر التأثر باألزمة 
عل��ى باقي دول الخليج قبل بداية ع��ام 2009 وبصورة أقل حده ، هذا 
باإلضاف��ة إلى أن عند ح��دوث أي أزمة اقتصادية ف��إن الخط الدفاع 
األخير هو اإلنف��اق الحكومي حيث تركن الحكومات إلى اس��تخدام 
األموال العامة لمساعدة القطاعات المتأثرة عن طريق منح القروض 
أو زيادة اإلنفاق لدعم االس��تهالك ومن ثم تحريك عجلة النمو مرة 
أخرى ، وقد أدى توسع الحكومة والشركات العقارية الكبرى في دبي 
في االقتراض -مقرونًا بانفتاح نظامها المصرفي وكذلك التوس��ع 
ف��ي اإلقراض المحلي- إلى جعلها أقل قدرة على التعامل مع تأثيرات 
األزم��ة واتخاذ اإلجراءات المناس��بة حيث أنها تعان��ي من محدودية 
الموارد المالية نتيجة تراكم الديون التي بلغت في مجملها ما يزيد 
عل��ى 120 مليار دوالر- حس��ب بيانات غرفة تج��ارة دبي- وهو مبلغ 
كبي��ر إذا ما أخذنا في الحس��بان حجم اقتصاد دبي الصغير نس��بيًا ، 
ولكن ما يحسب لدولة اإلمارات هو تحرك الحكومة االتحادية لعالج 
الخلل في النظام المصرفي بضمانه��ا أموال المودعين في المصارف 
المحلي��ة بواقع 100% ولمدة ثالث س��نوات وكذل��ك دعمها للنظام 
المصرف��ي عن طريق وزارة المالية والمصرف المركزي بمبلغ 120 
مليار درهم وكذلك إنقاذ ش��ركتي أمالك وتمويل مما منع انهيار 
النظ��ام المصرفي الذي م��ن المفترض أنه حتميًا ل��وال هذا التدخل 
الذي جاء في الوقت المناس��ب ، وكذلك منحها مبلغ 20 مليار دوالر 
لحكوم��ة دبي لإليفاء بالتزاماتها تجاه الجهات المقرضة بعد فش��لها 
ف��ي إعادة جدولة أو إعادة تمويل ديونها الحالة في 2009 والتي تقدر 

ب� 18 مليار دوالر.
ف��ي النهاية تجب التنويه أنه وبالرغ��م من أن دول الخليج تعتبر من 
أكثر الدول تأث��رًا – بعد أوروبا والوالي��ات المتحدة ودول جنوب 
ش��رق أسيا- بتداعيات األزمة المالية التي تحولت إلى أزمة اقتصادية 
ش��املة فإنها - بفضل الفوائض المالي��ة الكبيرة التي تراكمت خالل 
الطف��رة النفطي��ة- تعتب��ر في موق��ف أفضل من غيره��ا من الدول 

النامي��ة والمتقدمة للتعامل مع ه��ذه األزمة ولكن هذا في المحصلة 
يعتم��د عل��ى تضافر جهودها ف��ي وضع رؤية موح��دة وواضحة في 
تحديد األولويات واإلجراءات للخروج السريع من هذه األزمة وبأقل 

الخسائر
الخالصة:-

الي��وم وال  الس��اعة وال  ليس��ت ولي��دة  الحالي��ة  األزم��ة  أن  أواًل: 
حت��ى الس��نة ب��ل هي أزم��ة أخ��ذت ما يرب��و عل��ى الثالث��ة عقود 
 ف��ي التش��كل والنم��و قب��ل أن تظه��ر بصورته��ا وحجمه��ا الحالي 
ثاني��ًا: أن األزم��ة –م��ن وجه��ه نظ��ر ع��دد لي��س بالقلي��ل م��ن 
االقتصاديين- ليست أزمة تشريعات وأنظمة رقابية فشلت في تحقيق 
األه��داف الذي من أجلها أنش��أت بل هي أزمة نظام فش��ل بعد عقود 
ومح��اوالت أصالح عديدة ف��ي تحقيق الرخاء االقتص��ادي والكفاءة 

 السياسية والعدالة الجماعية ومن ثم السلم األهلي  
ثالثًا: أن العاصفة التي أثارتها األزمة الحالية لم تبلغ مداها بعد وأن أثارها 
لن تقتصر على الساحة االقتصادية الدولية بل قد تتعداها إلى الساحة 
السياس��ية واألمنية في صورة اضطرابات داخلية وصراعات إقليمية 
 ودولية قد تأخذ ش��كل الحروب التجارية أو حتى النزاعات المسلحة 
رابع��ا : أن أقتص��ادات الخلي��ج دون اس��تثناء –وإن كان بدرج��ات 

متفاوتة- تطبق النظام الرأسمالي أو نظام اقتصاد السوق الحر.
خامس��ا :  تعتمد اقتصاديات دول الخليج على االقتصاد العالمي بشكل 
كبير في تصريف صادراتها س��واءا من المواد الخام كالنفط أو من 
السلع الوسيطة كمنتجات البتر وكيماويات كما تعتمد عليه بشكل 
أكبر في توفير احتياجاتها من السلع والخدمات المختلفة وكذلك 
العمالة الماهرة وغير الماه��رة للعمل في مختلف قطاعات االقتصاد 

المحلي.
سادس��ا : تعتمد دول الخليج على األسواق الدولية الستثمار الفوائض 

المالية الناتجة عن مبيعات النفط في أوقات الطفرات.
سابعا  : أسواق المال المحلية واألنظمة المصرفية من أكثر األسواق 
والنظ��م انفتاحا على نظيراتها الدولي��ة وهو ما يمكن التأكيد علية 
من قلة القيود على االستثمار في أسواق المال المحلية وكذلك من 
قلة القيود إن ل��م يكن انعدامها على التحوي��الت المصرفية الداخلة 
والخارجة مما سهل في كثير من األحيان من دخول األموال الساخنة 

. وأحيانًا األموال غير النظيفة )إي ذات المصدر غير القانوني 
ثًامن��ا :  أن بعض الدول الخليجية اعتمدت االس��تثمارات والتدفقات 
النقدي��ة األجنبي��ة وأحيانًا الق��روض الخارجية إلقام��ة الكثير من 

المشروعات العقارية ومشاريع البنية التحتية.
 - املخرج من األزمة املالية الدولية:

للخروج من األزمة البد من إعادة الثقة في األس��واق المالية أوال من 
خ��الل تدخل الحكومات والبنوك المركزية لضمان توفر الس��يولة 

للجهاز المصرفي، ثم العمل على مستوى دولي لحل األزمة.
حيث أن األزمة قد كش��فت عن الترابط بين االقتصاد العالمي ككل 
فإن��ه للخ��روج منها البد من تكاث��ف الجهود الدولي��ة إلعادة النظر 
ف��ي النظام النق��دي الدولي الحالي بما يعطي جمي��ع الدول الحرية 
االقتصادية و السياسية الكاملة في اختيار ربط عمالتها بسلة عمالت 

يتم االتفاق عليها دوليا )أو بوحدة حقوق السحب الخاصة( .
أص��الح آلي��ات العمل في مؤسس��ات صندوق النق��د الدولي والبنك 
الدول��ي بعد إص��الح أس��س   ومقومات إنش��ائه للحد م��ن الهيمنة 

األمريكية عليه.
معالجة قضايا الرقابة المالية على المؤسسات المالية من خالل  أدارة 

وإشراف هيئات رقابية دولية مستقلة تتمتع بالشفافية التامة . 
إيجاد إدارة أفضل للسيولة الدولية ووقف االعتماد على عملة الدوالر 
وذل��ك باعتماد وحدة حقوق الس��حب الخاص��ة لتكوين االحتياطات 

الدولية.
املصادر:

مقالة في ألنت
للكاتب شاهين
عمر ألفاتحي
الحم الناصر

د.ناصر بن غيث
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747.6 مليار ريال تكلفة 4300 
مشروع في عموم المحافظات عطاء 
العيد الـ        للجمهورية اليمنية 
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        قب��ل أي��ام أش��علت الجمهورية اليمنية ش��معتها الحادية 
والعش��رون من عمره��ا المديد بعد إن أنهت عش��رون عاما من 
العط��اء واالنج��از لتب��دأ عاما جدي��دا وثابا نحو المس��تقبل 
األفضل وسنوات وعقود من النهوض التنموي الشامل في مختلف 

المجاالت . 
  ويع��د العقدين الماضيين من عمر الوح��دة اليمنية المباركة 
الت��ي أش��رق نورها في 22 ماي��و 1990م زاخري��ن باالنجازات 
في مختل��ف القطاعات وكل ذلك بفضل السياس��ة الحكيمة التي 
تنتهجها القيادة السياس��ية بزعامة فخامة الرئيس علي عبداهلل 
صال��ح رئي��س الجمهوري��ة والرؤية المستش��رفة للمس��تقبل 
واإلرادة الصلبة في تحقيق األهداف المنش��ودة في نمو وتطور 

اليمن واستغالل قدراته وإمكانياته في سبيل نهضته الشاملة . 
و  تواص��ال لعط��اء  الوحدة المباركة وخيرها المضطرد ش��هد 
العي��د الوطن��ي ال20 للجمهورية اليمنية افتت��اح ووضع حجر 
األس��اس لحوالي 4300 مش��روعا تزيد تكلفتها عن 747.6 مليار 

ريال . .
وبلغت المش��اريع التي افتتحت 2345 مش��روعا بتكلفة إجمالية 
389 ملي��ار و88 مليون و350 ألف ريال موزعة على 21 محافظة 
بما فيه��ا أمانة العاصمة فيما كان وضع حجر األس��اس لحوالي 
1955 مشروعا في مختلف المحافظات بقيمة إجمالية 358 مليارًا 
و608 مليون و222 ألف ريال وهي تغطي نحو 17 مجاال وقطاعا 
خدميا وتنمويا تش��مل الزراعة واألس��ماك والكهرباء والمياه 
والبيئة والنفط والمعادن والطرق وتحس��ين المدن واإلس��كان 
والنقل ، وأيض��ا االتصاالت وتقنية المعلومات والتعليم العالي 
والبح��ث العلمي والتربي��ة والتعليم والصحة العامة والس��كان 
والشؤون االجتماعية والعمل والتعليم الفني والتدريب المهني 

والثقافة والسياحة واالستثمار ..
 وتتضمن قائمة افتتاح المشاريع  بأمانة العاصمة 93 مشروعا 
بتكلفة 85.4 مليار ريال ، وعدن 52 مش��روعا بتكلفة 7.3 مليار 
ريال ، وتعز 210 مش��روعا بتكلفة 43.4 مليار ريال ، ولحج 113 
مش��روعا بتكلف��ة 3.6 مليار ريال ، وإب 134 مش��روعا بتكلفة 
10.7 مليار ريال ، وأبين 61 مش��روعا بتكلفة 46.8 مليار ريال 
، والبيضاء 128 مش��روعا بتكلفة 3.7 مليار ريال ، وشبوة 164 
مش��روعا بتكلف��ة 6.5 مليار ريال ، وحضرموت 169 مش��روعا 

بتكلفة 48.6 مليار ريال ، والمهرة 52 مشروعا بتكلفة 2.2 مليار 
ريال والحديدة  139 مشروعا بتكلفة 22.4 مليار ريال ، وذمار 
141 مش��روعا بتكلفة 6.3 ملي��ار ريال ، وصنعاء 49 مش��روعا 
بتكلفة 3.1 مليار ريال ، والمحويت 83 مش��روعا بتكلفة 4 مليار 
ريال ، وحجة 251 مشروعا بتكلفة 8.8 مليار ريال ، وصعدة 65 
مش��روعا بتكلفة 1.7 مليار ريال ، والجوف 48 مشروعا بتكلفة 
1.1 مليار ريال ، ومأرب 66 مش��روعا بتكلفة 61.9 مليار ريال 
، وعمران 125 مش��روعا بتكلفة 7.8 مليار ريال ، والضالع 165 
مش��روعا بتكلفة 3.9 مليار ريال ، وريمة 37 مش��روعا بتكلفة 

8.9 مليار ريال .
 اما مش��اريع وضع حجر األس��اس  فهي في أمان��ة العاصمة 82 
مش��روعا بتكلفة 63.7 مليار ريال ، وعدن 55 مشروعا بتكلفة 
13.3 ملي��ار ريال ، وتعز 138 مش��روعا بتكلفة 159 مليار ريال 
، ولحج 45 مش��روعا بتكلفة 3.3 مليار ريال ، وإب 152 مشروعا 
بتكلف��ة 6.8 مليار ريال ، وأبين 111 مش��روعا بتكلفة 10 مليار 
ريال ، والبيضاء 56 مش��روعا بتكلفة 5.4 مليار ريال وش��بوة 
131 مش��روعا بتكلفة 7.9 مليار ريال أما مشاريع حجر األساس 
في حضرموت فتبلغ 100 مش��روعا قيمتها 6.7 مليار ريال ، وفي 
المه��رة 38 مش��روعا بتكلفة 1.2 مليار ري��ال ، والحديدة 192 
مش��روعا قيمتها 26.2 مليار ريال ، وذمار 141 مشروعا بتكلفة 
7.6 مليار ريال ، وصنعاء 53 مش��روعا بتكلفة 6.5 مليار ريال 
، والمحويت 44 مش��روعا قيمته��ا 2.3 مليار ريال ، وحجة 196 
مش��روعا قيمتها 12.1 مليار ريال ، وصعدة 63 مشروعا بتكلفة 
1.5 مليار ريال ، والجوف 16 مش��روعا قيمتها 494 مليون ريال 
، وم��أرب 17 مش��روعا قيمتها 9.7 مليار ري��ال ، وعمران 123 
مشروعا بتكلفة 8 مليار ريال ، والضالع 150 مشروعا بتكلفة 4 

مليار ريال ، وريمة 52 مشروعا بتكلفة 1.9 مليار ريال . 

تراكم املنجزات
 وتأتي هذه المشاريع لتضاف الى المشاريع المنجزة على 
مدى عش��رون عاما وتراك��م النهوض التنموي الش��امل 
لليم��ن في مختلف المجاالت والتزال المس��يرة متواصلة 
لتحقيق المزيد من االنج��ازات في ظل الوحدة المباركة 
والقي��ادة السياس��ية بزعامة فخامة الرئي��س علي عبداهلل 

* انجازات 
عمالقة 

ومشاريع 
إستراتيجية 

عنوان 
النهوض 
التنموي 

الشامل في 
عهد الوحدة 

المباركة 
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صالح رئيس الجمهورية . 
  وس��نحاول هنا اعط��اء صورة بانورامية ع��ن المنجزات 
على مدى العشرين عاما الماضية ولتكن البداية من قطاع 
النفط كونه يظل المورد االس��تراتيجي األول واهم رافد 
لالقتصاد الوطني، خاصة في ظل واعدية األراضي اليمنية 
بامت��الك احتياطيات نفطية لم تس��تغل وأخرى لم تطلها 

االستكشافات وفقا لمعطيات علمية.
  وف��ي اح��دث اع��الن ل��وزرارة النفط والمع��ادن أكدت 
على لس��ان الوزير أمير العيدروس  ظهور نتائج مشجعة 
الكتشافات نفطية وغازية خالل العام الجاري في عدد من 
القطاعات االستكشافية سيتم االعالن عنها في وقت قريب. 
ومثل إع��ادة تحقيق وح��دة اليمن في الع��ام 1990م بداية 
العص��ر الذهب��ي لقطاع النف��ط ، حيث تس��ارعت عمليات 
االستكش��افات وأعم��ال التنقي��ب واس��تقطاب كبري��ات 

الشركات النفطية التي حققت اكتشافات متالحقة. 
وبلغ��ة األرق��ام ف��ان اليم��ن يمتل��ك 100 قط��اع نفطي 
منه��ا 12 قطاع إنتاج��ي و38 قطاع استكش��افي و49 قطاعا 
مفت��وح إضافة إلى قط��اع قيد المصادق��ة، وذلك بفضل 
عملي��ة تطوي��ر وتحدي��ث خارط��ة القطاع��ات النفطية 
حس��ب النش��اطات والمعطيات الجيولوجي��ة والمعلومات 
الجيوفيزيائي��ة مقارنة ب��� 56 قطاع في الع��ام 96م، فيما 
يق��در مخزون اليم��ن االحتياطي من النف��ط 9ر10 مليار 

برميل.
وتحت��ل مناطق االمتياز لالستكش��افات النفطية مس��احة 
شاسعة من اليمن في اليابسة والمناطق المغمورة ..ويؤكد 
وزي��ر النفط والمع��ادن امير العي��دروس / كما ذكرت 
وكال��ة االنباء اليمنية س��بأ /  ان مس��تقبل اليمن النفطي 
واعد ومبشر وما يتم انتاجه حاليا من النفط من حوضين 

رسوبيين فقط من إجمالي 13 حوض رسوبي في اليمن.
ولف��ت إل��ى أن مس��احة المناط��ق االستكش��افية تمثل 31 
بالمائة من المساحة االجمالية والقطاعات اإلنتاجية تمثل 
حوالي 6ر3 بالمائة فيما تمثل مس��احة المناطق المفتوحة 
حوالي 5ر64 بالمائة ومس��احة 1ر0 بالمائة قيد المصادقة، 

أي ان اكثر من 80 بالمائة من االحواض الرس��وبية وهي 
المناط��ق المؤهلة لتكوين وتراكم النفط ما تزال مناطق 
غير مكتشفة، كما ان بعض الحقول اإلنتاجية لم تصل بعد 

الى مستوى الذروة.
وبلغ عدد الشركات العاملة في مجال االستكشاف واإلنتاج 
عشر ش��ركات تعمل في القطاعات اإلنتاجية و17 شركة 
تعمل في القطاعات االستكش��افية فيما بلغ عدد الشركات 

العاملة في مجال الخدمات النفطية 51 شركة .
وتط��ور مس��اهمة القط��اع النفطي ف��ي النات��ج المحلي 
اإلجمال��ي إل��ى أكث��ر م��ن 30 بالمائ��ة، وأكث��ر من 70 
بالمائة مساهمة باإليرادات العامة للدولة ، وأكثر من 90 
بالمائ��ة من إجمالي الصادرات ما جعل��ه القطاع االهم في 
تمويل برامج التنمية، وتوفير حاجة الس��وق المحلية من 

المشتقات النفطية.
وتش��ير تقارير وزارة النفط والمعادن إلى أن عدد اآلبار 
المحفورة ارتف��ع من 200 بئر قبل اع��ادة تحقيق الوحدة 
ال��ى ألفي��ن و72 بئر حت��ى ابريل الماضي منه��ا 1554 بئر 
تطويري��ة، فيما بلغ عدد اتفاقيات المش��اركة في اإلنتاج 

88 اتفاقية .
ونتيج��ة لذلك ارتفع��ت معدالت إنتاج النف��ط الخام من 
69 ملي��ون برميل عام 1990م بمعدل 179ر189 برميل يوميا 
لتصل إلى أعلى معدل انتاج في العام 2001م بمعدل 438 الف 
و501 برمي��ل يوميا، فيما بلغ اإلنت��اج خالل العام الماضي 
103 ملي��ون و500 الف برميل وبمعدل يومي 283 الف و472 
برميل ، في حين ارتفعت حصة الحكومة من قيمة صادرات 
النفط خالل الربع االول من العام الجاري إلى 665 مليون 
دوالر مقارن��ة مع 254 مليون دوالر خالل الفترة المقابلة 

من 2009م. 
وارتفع إجمال��ي صادرات النفط الخ��ام الخارجية من 24 
ملي��ون و230 ال��ف برميل بقيم��ة 530 ملي��ون و409 أالف 
دوالر في الع��ام 1990م إلى 30 مليون و858 الف برميل في 

العام 2009م بقيمة مليار و900 مليون دوالر.
ووقع��ت وزارة النفط مؤخرا على س��بع اتفاقيات تتضمن 

 30 في المائة 
مساهمة 
القطاع 

النفطي في 
الناتج المحلي 
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اإليرادات و90 

في المائة 
من إجمالي 
الصادرات 
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ألول م��رة مبدأ اقتس��ام إنت��اج الغاز واس��تغالله وذلك 
لتحفيز الش��ركات الستكش��اف الغاز وتطوي��ره، وتعمل 
ال��وزارة حالي��ا عل��ى التفاوض م��ع الش��ركات النفطية 
العاملة بشأن إعداد مالحق الستغالل واستثمار الغاز ضمن 
اتفاقيات المش��اركة في اإلنتاج بهدف تشجيع الشركات 

على االستثمار في مجال الغاز.
وتقوم وزارة النفط والمعادن بتحديث وتطوير الخارطة 
النفطي��ة بش��كل مس��تمر من خ��الل فتح مناط��ق جديدة 
لالستكش��اف منه��ا القطاع��ات البحرية ودخ��ول مناطق 

التخلي كقطاعات، واعادة تقسيم بعض القطاعات.
وبما أن أحد األهداف الرئيس��ية اإلس��تراتيجية في مجال 
النفط تتمث��ل في إحداث الت��وازن المس��تمر بين اإلنتاج 
واالحتياط��ي األم��ر ال��ذي يؤك��د أهمي��ة دور البح��ث 
واالستكش��اف لتحقيق ه��ذا البعد عن طري��ق المزيد من 
االستكش��افات الجديدة، ش��هد العام 2008م حف��ر 107 آبار 
منه��ا 25 بئرًا استكش��افيًا و 82 بئرًا تطويري��ًا بتكلفة 442 
ملي��ون دوالر فيما تخط��ط وزارة النفط والمعادن لحفر 
102 بئ��ر خالل العام الجاري منها 24 بئر استكش��افية و78 

بئر تطويرية.

الغاز 
مثل اطالق مش��روع الغاز الطبيعي المسال اكبر مشروع 
اقتص��ادي في تاريخ اليمن المعاصر، نقطة تحول ومحطة 
فاصلة في مس��ار االقتصاد الوطني وبه وضع اليمن اقدامه 

بنادي الدول المصدرة للغاز الطبيعي في العالم. 
ويعدالمش��روع البالغ تكلفته 5ر4 مليار دوالر، أحد افضل 
مش��اريع الغاز التي نفذت خالل الخمس السنوات الماضية 
على مستوى العالم سواء من حيث التكلفة او فترة االنجاز 

وبدء االنتاج. 
وفي الس��ابع من شهر نوفمبر الماضي قام فخامة الرئيس 
عل��ي عبد اهلل صال��ح رئيس الجمهورية بتدش��ين تصدير 
اول شحنة غاز من محطة التسييل في بلحاف، معلنا انشاء 
منطق��ة صناعية كبرى في بلح��اف تضم الصناعات البتر 

وكيماويات. 

ويعد انجاز المش��روع تحديا كبيرا تمثل في انش��اء خط 
انب��وب رئيس بط��ول 320 كليو متر م��ن محافظة مارب 
وصوال الى محطة التس��ييل عالية التقنية في بلحاف على 
س��احل البحر العربي وإنش��اء ميناء وأس��طول نقل للغاز 

مكون من اربع ناقالت عمالقة وصوال الى التصدير. 
وبدخول خط اإلنتاج الثاني الذي بدأ مطلع ابريل الماضي 
تص��ل كمية االنتاج الكلية للمش��روع الى 7ر6 مليون طن 
متري س��نويا، وس��يتم تصدير نحو 2500 ناقلة غاز خالل 
الخمس والعش��رين عاما القادمة بمع��دل يتراوح بين 100 

الى 105 ناقالت كل عام. 
وسيس��اهم المش��روع في رفد اإلي��رادات بحوالي 30 - 50 
ملي��ار دوالر، فضال ع��ن توفير عش��رة االف فرصة عمل 
اثناء مرحلة إنش��اء محطة التس��ييل في بلحاف، وحوالي 

الفي عامل في مرحلة إنشاء خط األنبوب. 
ويق��در احتياطي الغاز ف��ي مأرب المخصص للمش��روع 
15ر9 تريليون قدم مكعب م��ن الكميات المؤكدة، خصص 
منها تريليون قدم مكعب للس��وق المحلي��ة النتاج الطاقة 
الكهربائية باإلضافة إلى 7ر0 تريليون قدم مكعب كميات 

إضافية محتملة. 
وتوقع البنك الدولي ان يس��اهم مش��روع الغاز الطبيعي 
المس��ال الى زيادة نس��بة النمو في االقتص��اد الوطني الى 

حوالي 8ر%7 . 
وبحسب تقارير وزارة النفط والمعادن فان إجمالي إنتاج 
اليمن م��ن الغاز الطبيعي المصاحب بل��غ )046ر1 ( مليون 
ق��دم مكعب بمعدل يوم��ي ) 9ر2 ( مليون ق��دم مكعب في 

2008م. 
وبلغ��ت الكميات المعاد حقنه��ا )7ر968 ( مليون قدم مكعب 
والغاز المس��تخدم )3ر27( مليون ق��دم مكعب والمنكمش 
)5ر23( ملي��ون قدم مكعب والمح��روق )3ر26( مليون قدم 
مكعب، اي ان أكثر من 92 % من اإلنتاج يعاد حقنه و 4ر2 % 

محروق و36ر2 % منكمش و6ر2 % مستخدم . 
وتش��ير اإلحصائيات ان أكثر من 95 % من االنتاج يتم في 

قطاع مأرب كأكبر حقل غازي في اليمن. 
وف��ي ه��ذا الص��دد ق��ال وزي��ر النف��ط والمع��ادن امير 

* مشروع الغاز 
المسال أحد 

أكبر المشاريع 
في العالم 

وتكلفته 4,5 
مليار دوالر 
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العيدروس” ان مشروع الغاز الطبيعي المسال يمثل نموذج 
الس��تيعاب اليمن وقدرته على تنفيذ مشاريع استراتيجية 
كبيرة بهذا الحجم ويضاف الى رصيد فخامة األخ الرئيس 
علي عبد اهلل صال��ح رئيس الجمهورية المليء باالنجازات 
وعلى رأس��ها اعادة تحقيق الوحدة اليمنية التي لوالها ما 
س��افرت زخات الغاز من صافر قاطع��ة 320 كليومتر الى 
بلحاف لتمخر عباب البحر في خليج عدن نحو ش��رق اسيا 
وامريكا واوروبا حاملة في جوفها اسهام اليمن في تزويد 

العالم بالطاقة النظيفة". 
ويمتل��ك اليم��ن العدي��د من الف��رص االس��تثمارية في 
مج��ال الغ��از منه��ا اس��تغالله كم��ادة خ��ام للعديد من 
الصناع��ات البتروكيماوي��ات واألس��مدة، وإقامة ش��بكة 
أنابي��ب مركزي��ة للغاز الطبيع��ي لتكون بمثابة أس��اس 
إلقامة العديد من الصناعات واس��تغالله كوقود للمصانع 
ووس��ائل النقل وتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، 

واستخدامه كوقود للطهي. 
ويدخ��ل الغ��از الطبيعي في الكثي��ر من الصناع��ات منها 
االس��مدة والمطاط وبعض االدوية والعقاقير والبروتين 
الصناع��ي والمنظفات واالصب��اغ والراتنجات والمنتجات 

البالستيكية والمذيبات وغيرها من الصناعات. 
ويتوف��ر الغاز الطبيعي المس��ال في اليم��ن وباحتياطيات 
كبي��رة يمكنه من ايج��اد صناعات تحويلي��ة خاصة وانه 
يتمت��ع بمزاي��ا جي��دة يجع��ل منه م��ادة خ��ام لكثير من 
الصناعات البتروكيماوية ذات المردود االقتصادي الكبير. 
ويحتوي الغاز الطبيعي المس��تخرج م��ن القطاع 18 على 
نس��بة عالية من غاز الميث��ان تقدر بحوالي 93 % ونس��بة 
قليلة من الشوائب االمر الذي يجعله من افضل انواع الغاز 

المنتج في كثير من الدول. 
ويتمي��ز الغاز الطبيع��ي انه وقود مج��دي اقتصاديا واقل 
ضررا بالبيئة ويعد اس��رع مصادر الطاقة االولية نموا في 

العالم خالل العقود الثالثة الماضية. 
ول��م تقتصر انجازات وط��ن ال22 من ماي��و على قطاعي 
النف��ط والغ��از بل ش��ملت مختل��ف القطاع��ات الخدمية 

والتنموية حيث ش��هدت كافة القطاع��ات تحوالت نوعية 
سواء في مجال الطرق أو النقل أو التعليم أو االستثمار أو 
الصحة أو المياه والبيئة والزراعة وغيرها من القطاعات . 

النقل
حظى قط��اع النق��ل منذ إع��ادة تحقيق الوح��دة وإعالن 
الجمهوري��ة اليمنية في 22 ماي��و 1990م باالهتمام الكبير 
نظ��را الهميت��ه في التس��ريع بعملي��ة التنمية وتنش��يط 

التجارة الداخلية . 
وش��هد النقل الب��ري خالل ال��� 20 عاما الماضية توس��عا 
كبيرا في ش��بكاته الداخلية من خالل ربط مختلف المدن 
الرئيس��ية ببعضه��ا البعض وربطه��ا بالمناط��ق الريفية 

المتباعدة بشبكة طرق حديثة ومتطورة. 
ولعل أبرز ماش��هده هذا المجال هو إص��دار قانون النقل 
البري رقم 33 لس��نة 2003م الذي ج��اء لتنظيم عمل النقل 
البري وفق آليات سليمة تضمن تحقيق الفائدة للجميع". 

وتكم��ن أهمية قانون النقل الب��ري ولوائحه المنظمة في 
إنهاء احتكار الدولة لهذا القطاع، وهو ما شكل نقلة نوعية 
أدت إلى تحرير أنش��طته و فتح الس��وق أمام الش��ركات 
والمس��تثمرين للعمل بحرية في ه��ذا المجال وفقا آللية 

السوق ومبدأ المنافسة . 
كما صدر قرار جمهوري في النصف الثاني من العام قبل 
الماض��ي 2008 قضى بإنش��اء الهيئة العامة لتنظيم ش��ئون 
النقل البري في خطوة تهدف إلى إصالح وتحسين مستوى 
الخدمات في مجال النقل البري في اليمن وتحفيز القطاع 
الخاص عل��ى النهوض بهذا المجال وك��ذا إدارة وتنظيم 
المناف��ذ البري��ة الحدودية لتصبح موانئ برية مش��رفة ، 
وانعكاس ذل��ك على كافة المجاالت والحركة التجارية 

وانسياب البضائع . 
وبلغ عدد الشركات العاملة في مجال النقل البري الدولي 
25 ش��ركة نقل ركاب تمارس نش��اطها ف��ي مجال النقل 
البري الدولي وأكثر من ثمان ش��ركات تعمل حاليا في 
مجال النقل البري بين مدن ومحافظات الجمهورية فضال 

* مشروع الغاز 
المسال سيرفد 

اإليرادات 
بحوالي 

 ) 50 - 30(
مليار دوالر 

وسيساهم في 
زيادة النمو 
االقتصادي .
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عن وجود أكثر من ست شركات تعمل في الوقت الراهن 
ف��ي مجال النقل بس��يارات األج��رة )الليموزين( و أكثر 
م��ن 20 مكت��ب يعمل في مجال نقل البضائع على مس��توى 

الجمهورية. 
 وفي مجال النق��ل البحري أكدت الحكومة حرصها على 
إعادة تطوير وتأهي��ل مختلف الموانئ البحرية بما يخدم 
االقتصاد الوطني، ويتماش��ى مع النهوض التنموي الشامل 
ف��ي اليم��ن في ظل دول��ة الوح��دة المبارك��ة ، وقد بلغ 
إجمالي ما أنفقته الحكومة لتطوير هذا القطاع الهام منذ 
عام 1990 إلى العام 2009 م نحو 49 مليار ريال 70 في المائة 

من هذه التكلفة خصصت لتطوير ميناء عدن . 
وبحس��ب بيانات رس��مية صادرة عن وزارة النقل فأن عدد 
الس��فن الداخلة إلى الموانئ اليمني��ة ارتفعت من 616 ر 2 
أل��ف س��فينة عام 1990 إل��ى 548ر3 آالف س��فينة في العام 
الماض��ي 2009 ، كم��ا ارتفع عدد الحاوي��ات خالل الفترة 
نفس��ها من 815ر42 ألف حاوية إل��ى 027 ر 644 ألف حاوية 
، كم��ا ارتفع إجمالي عدد الس��فن الس��ياحية الداخلة إلى 
الموانئ اليمنية من 9 س��فن إلى 16 س��فينة في نهاية 2009 
، وب��دوره أيضا ارتفع إجمالي عدد الركاب الواصلين إلى 
الموان��ئ اليمنية من 348ر 2 ألف إلى 465 ر 12 ألف راكب 

في 2009 . 
وس��اهم فتح مجال الش��حن والتفريغ للقطاع الخاص في 
الموانئ اليمنية بش��كل تنافسي إلى وصول عدد الشركات 
المنش��أة والتي في طريقها لإلنش��اء إلى)44( شركة مما 
ينعك��س إيجاب��ًا على اس��تيعاب العمالة اليمني��ة وتأهيلها 
بش��كل منتظم يضمن حقوقهم ويحسن مس��توى الخدمة 

ويساهم بخفض أسعار البضائع. 
وتعم��ل الحكوم��ة حاليا عل��ى تنفيذ إجراءات تس��تهدف 
تطوير الموانئ الرئيسية في البالد ، حيث يتم حاليًا البدء 
بإجراءات تنفيذ المرحلة الثانية من ميناء عدن للحاويات/ 
تعميق الممر المالحي لميناء عدن وحوض االستدارة(، من 
خالل تنفيذ خطة توس��يع وتعميق القناة المالحية لميناء 
ع��دن بكلفة 40 مليون دوالر، في حين تس��تكمل ش��ركة 
دبي وعدن لتطوير الموانئ المحدودة المش��تركة حاليًا 

ترتيباته��ا النهائي��ة تمهي��دًا للبدء منتص��ف يوليو القادم 
األعمال اإلنش��ائية ألعمال التوس��عة وتعمي��ق ميناء عدن 
وتوس��عة حوض استدارة الس��فن وتعميق القناة المالحية 
إلى 18 مترًا من 15 مترًا حاليًا وتوس��عتها إلى 240 مترًا من 

183 مترًا ، بكلفة 40 مليون دوالر وتحديث أجهزتها . 
أن مش��روع تعميق وتوس��يع القناة الملحي��ة الذي يتوقع 
االنته��اء منه في يناير العام 2013م س��يمكن ميناء عدن من 
ج��ذب س��فن الحاوي��ات العمالقة لخدمة حرك��ة بضائع 
الترانزيت وسيشكل قفزة نوعية في مجال نشاط الحاويات 

بما يحقق مردودات مالية اكبر لصالح الميناء" . 
وتعم��ل وزارة النق��ل حاليا على وضع الترتيبات إلنش��اء 
موان��ئ تجارية جدي��دة ضخمة في عدد م��ن المحافظات 
الساحلية بكلفة إجمالية تصل إلى قرابة 400 مليون دوالر 
وس��يتم الب��دء بتنفيذ تلك الموانئ خ��الل الفترة 2010 - 

 .2012
ومن أهم تلك الموانئ التي سيتم العمل على إنشائها ميناء 
حضرموت الجديد بمنطقة بروم ، وإنش��اء ميناء خلفوت 
بمحافظ��ة المه��رة الحدودية مع س��لطنة عم��ان وميناء 
تجاري بارخبيل سقطرى وميناء الضبة الصناعي وتطوير 
وتأهي��ل ميناء المخ��ا لزيادة طاقته االس��تيعابية الخاصة 
باستقبال ورسو السفن والبواخر التجارية الكبيرة وكذا 
تنفيذ عمليات التصدير واالستيراد لمختلف أنواع البضائع. 
 وف��ي ذات االتج��اه وإدراكا من الحكوم��ة ألهمية قطاع 
النقل الجوي فقد عملت منذ إعالن الجمهورية الجمهورية 
اليمنية ف��ي 22 مايو 1990 على تنمية وتطوير هذا القطاع 
س��واء من خالل تحديث وإعادة تأهي��ل المطارات اليمنية 
المحلية منها والدولية ، أو عبر تحديث وتطوير ش��ركة 
الخطوط الجوية اليمنية التي تعتبر الناقل الوطني لليمن 
ورفع قدراتها التنافسية في ظل سياسة األجواء المفتوحة . 
وفي هذا األطار تم اتخاذ العديد من اإلجراءات أهمها زيادة 
رأس مال ش��ركة الخطوط الجوي��ة اليمنية ، وإنجاز 90 
ف��ي المائة من الدراس��ة الخاصة بالتضخ��م الوظيفي في 
الش��ركة ، إلى جان��ب انه يجري العمل حاليًا على إنش��اء 
شركات مستقلة متخصصة تعمل في مجال تقديم العديد 
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من الخدم��ات ذات الصلة مثل )ش��ركة التموين الغذائي، 
ش��ركة الخدمات األرضية، ش��ركة للصيان��ة( مع تفرغ 

الشركة لممارسة نشاط نقل الركاب فقط . 
كما صدر قرار مجلس الوزراء إلنش��اء وتأسيس شركة 
مس��اهمة للنقل الجوي الداخلي ه��ي األولى من نوعها في 
اليم��ن بموجب اتفاقية الش��راكة الموقعة مع المؤسس��ة 
اإلس��المية للتنمية القطاع الخاص، وهي أحدى مؤسسات 
البنك اإلس��المي للتنمية الس��عودي بواق��ع )25بالمائة ( 
لش��ركة الخطوط الجوية اليمنية ونس��بة )75 بالمائة ( 
للمؤسسة اإلسالمية برأسمال يصل إلى )80( مليون دوالر. 
وتم استكمال إجراءات إنشاء شركة السعيدة للنقل الجوي 
وبدأت الشركة تسيير أول رحالتها الداخلية في أكتوبر 
2008م وتمتلك الش��ركة أسطول من الطائرات سعة )70( 
راكب بعدد )4( طائرات ، ووس��عت شركة السعيدة نطاق 
عملها الداخلي ابتداًء من عام 2009م ليش��مل تشغيل العديد 
من الرحالت الداخلية واإلقليمية إلى ست وجهات إقليمية 
في رحالتها ثالث إلى السعودية )المدينة المنورة - الدمام 
- أبه��ا( إل��ى جان��ب رحالتها إل��ى صاللة بس��لطنة عمان 

والشارقة بدولة األمارات ووجهة أفريقية إلى جيبوتي. 
كما إس��تكملت وزارة النقل المرحلة األولى من مشروع 
مط��ار صنعاء الجدي��د البال��غ تكلفته 500 ملي��ون دوالر 
وبإنتهاء تنفيذ المش��روع كامال فإن الطاقة االس��تيعابية 
لمطار صنعاء الجديد ستصل إلى 7 ر 2 مليون مسافر سنويًا 
، قابل للتوسعة ل� 50 عاما مقبلة لتصل القدرة االستيعابية 
إلى 16 مليون مس��افر سنويا كما ان مرسى الطائرات فيه 
سيتس��ع ل��� 60 طائرة مع اإلنارة الكاملة و س��تة خراطيم 
تربط صاالت المغادرة بالطائرات قابلة للزيادة وبمساحة 

إجمالية للمشروع تبلغ 109 ر 15 مليون متر مربع . 
كما تس��تكمل حالي��ًا اإلج��راءات للب��دء بتنفي��ذ أعمال 
المرحلة الثانية )مبنى الركاب( بتكلفة تبلغ )115( مليون 
دوالر كما يتم حاليًا اس��تكمال اإلج��راءات الخاصة للبدء 
بتنفيذ المرحلة الثالثة ) حقل الطيران وملحقاته( والتي 
س��تصل تكلفتها إلى )200( ملي��ون دوالر وتتضمن ممرات 

هبوط الطائرات ومكونات حق��ل الطيران وبرج المراقبة 
والمبان��ي التابع��ة لها” . ومن المتوق��ع االنتهاء من تنفيذ 
مش��روع مطار صنعاء الدولي بكافة مكوناته في منتصف 

عام 2012 " . 
وفي ذات اإلتجاه فإنه س��يتم الش��روع في تنفيذ مش��روع 
تطوير وتحديث مطار تعز الدولي وفقًا التفاقية القرض 
الموقع��ة ف��ي ابريل العام قب��ل الماض��ي 2008 بين اليمن 

والصندوق العربي بقيمة 126 مليون دوالر . 
وبحسب مؤشرات نش��اط النقل الجوي للعام الماضي فإن 
عدد المس��افرين عبر المطارات الدولية ارتفعت من 149ر 
746 أل��ف راكب في ع��ام 1990 إل��ى 271 ر 047 ر 1 مليون 
راكب في نهاية 2009 م كما أرتفع عدد المس��افرين عبر 
المط��ارات الداخلية عل��ى الخطوط الدولي��ة خالل نفس 
الفترة من 381ر 507 آالف راكب إلى 954ر 869 ألف راكب 

 .
فيما ارتفع عدد المس��افرين عل��ى الخطوط الداخلية بين 
المحافظات م��ن 768 ر239 ألف راكب عام 1990 إلى 317 ر 
177 أل��ف راكب في نهاية 2009 ، وارتفع نس��بة النمو في 
تشغيل شركة الخطوط الجوية اليمنية لعام 2009 بنحو ) 
8 بالمائة ( لحركة الركاب ونسبة ) 17 بالمائة ( لحركة 

الشحن . 

الصحة
ش��هد القطاع الصحي خالل العقدي��ن الماضيين وفي ظل 
دول��ة الوحدة نقلة نوعية في مختل��ف المجاالت الصحية 
األمر الذي أثمر تحسنا ملحوظا لجميع مؤشرات الخدمات 
الصحي��ة ، وأه��ل اليمن للحصول على ش��هادات إقرار من 

المنظمات الدولية الصحية.. 
وقد تبن��ت الحكومة سياس��ة وبرامج لمعالجة المش��كلة 
الس��كانية أحدث��ت العديد م��ن التط��ورات االيجابية على 
بعض المؤش��رات السكانية خالل العش��رين سنة الماضية 
وأظهرته��ا التع��دادات والمس��وح المتخصص��ة ، ويمك��ن 

إيجازها في األتي: 

* ترتيبات 
إلنشاء عدد 
من الموانئ 

التجارية 
الضخمة 

في عدد من 
المحافظات . 
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- رف��ع التغطي��ة بالخدم��ات الصحية م��ن 42 بالمائة عام 
1992م إل��ى 64 بالمائة عام 2009م، وذلك بالرغم من توزع 
س��كان اليمن في 137 ألف تجمعا س��كانيا األمر الذي يمثل 

تحديًا كبيرًا لتقديم الخدمات الصحية. 
- االنخفاض التدريجي لمعدل النمو الس��كاني السنوي من 

3.7 بالمائة عام 1994م إلى 3 بالمائة عام 2004م. 
- انخفاض نس��بي في معدل الخصوبة الكلية من 8.3 طفل 

لكل امرأة عام 1990م إلى 6 أطفال عام 2005م. 
- انخفاض معدل الوفيات الخام من 21 لكل ألف من السكان 

عام 1990م إلى حوالي 9 حاالت وفاة لكل ألف عام 2004م. 
- خفض معدل المواليد الخام لكل 1000 نسمة من 52.6 إلى 
39.7، فيم��ا انخفض معدل الوفيات الخام لكل 1000 نس��مة 

من 21.8 إلى 9. 
- خف��ض معدل وفيات األطفال الرض��ع من 173 وفاة لكل 

1000 والدة حية إلى 68.5 وفاة لكل 1000 والدة حية. 
- خفض معدل وفيات األطفال دون س��ن الخامسة من 305 
وفاة لكل 1000 حالة والدة في عام 1992م إلى 78.2 وفاة لكل 

1000 حالة والدة حية. 
- خف��ض معدل وفيات األمهات من 1000 وفاة إلى 365 وفاة 

لكل مائة ألف والدة. 
- حدوث تحس��ن نسبي في التركيب العمري للسكان حيث 
كانت نس��بة األطفال في العمر أقل من 15 سنة حوالي 50 

بالمائة من إجمالي السكان، مقابل 46 
بالمائة للش��ريحة السكانية في س��ن العمل )15 - 64 سنة( 
وذلك عام 1994م، لتصبح هذه التركيبة النس��بية لهاتين 

الفئتين في وضع أفضل نسبيا حيث 
أصبحت نسبة )األطفال أقل من 15 سنة( حوالي 46 بالمائة 
مقابل ارتفاع في نسبة السكان في سن العمل إلى حوالي 50 
بالمائة في عام 2004م، وهو مؤش��ر ايجابي يبين انخفاض 

إعالة األطفال بالنسبة لفئة السكان في سن العمل. 
- ارتف��اع الوعي حول وس��ائل تنظيم األس��رة حيث بلغت 
نس��بة النساء المتزوجات في س��ن اإلنجاب اللواتي يعرفن 

وسيلة واحدة لتنظيم األسرة على األقل 
حوالي 85 بالمائة حسب مسح صحة األم والطفل عام 1997م، 

وارتفع��ت نس��بة النس��اء المتزوجات اللواتي يس��تخدمن 
وسائل تنظيم األسرة من 13 بالمائة 
عام 1991 إلى 27.7 بالمائة عام 2008م. 

- ارتفع عدد الوالدات التي تمت تحت إشراف كادر مؤهل 
من 22 ألفا و649 والدة عام 1997م، إلى 385 ألفا و520 والدة 

في عام 2009م. 
-ارتفع عدد الحاصلين على الدبلوم المهني التابع المجلس 
اليمني لالختصاص��ات الطبية في مجال دبلومات النس��اء 
والوالدة والتخدير ورعاي��ة حديثي الوالدة من 15 كادرا 
ف��ي ع��ام 2005م، إل��ى 82 كادرا ف��ي ع��ام 2009م، كما أن 
95 كادرا تح��ت التدري��ب في هذا الع��ام، كما تم التأهيل 
الخارج��ي لس��تة أخصائيي��ن في مج��ال اإلحص��اء )طب 

المجتمع(. 
كما تم انجاز خالل س��نوات الوحدة )2925( مرفقا صحيا 
في القطاع العام خالل العقدي��ن الماضيين ليصبح عددها 
اإلجمال��ي 4475 مرفقا صحيا مقارنة مع 1385 منش��أة في 
عام 1992م، وبلغت التكلفة اإلجمالية لهذه المنشآت حوالي 

78 مليار ريال. 
وش��ملت هذه المنشآت بناء وتش��ييد )155( مستشفى و421 
مركزا صحي��ا و1906 وحدة صحي��ة و49 مركز أمومة 
وطفولة و28 مجمع و21 معهد صحي، وتميزت المنش��آت 
الجدي��دة بموائمتها لتلبي��ة كافة االحتياج��ات الصحية 

الالزمة لعالج ومكافحة جميع األمراض المستعصية. 
كم��ا ت��م إنش��اء األقس��ام والمراك��ز المتخصصة مثل 
المركز الوطني لعالج األورام السرطانية ، وست وحدات 
له في المحافظات و11 مركزا للغسيل الكلوي و6 مراكز 
للح��روق و 4 مراك��ز للقل��ب و 50 مرك��ز للط��وارئ 
التوليدي��ة و415 مرك��زا للصح��ة اإلنجابي��ة ومراكز 
ع��الج األمراض النفس��ية ومراك��ز الج��ذام والمحاجر 
الصحية ومراك��ز األطراف الصناعية والمركز الوطني 
لمختبرات الصحة العامة مع ستة فروع له في المحافظات 
، ومراك��ز نقل الدم وأبحاثه وفرع��ه في عدن ومراكز 
ع��الج أمراض الس��كر ومراكز عالج األم��راض المعدية 

والمنقولة مثل اإليدز. 

* مشاريع 
نوعية في 

قطاع الصحة 
ومؤشرات 
ايجابية 

في تغطية 
الخدمات 
ومعالجة 
المشكلة 

السكانية . 
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وفي مج��ال تنمية الكادر الصحي ارتف��ع عدد األطباء من 
2868 طبيب��ا عاما في عام 1992م إلى 6987 طبيبا بينهم 1649 
طبيبا اختصاصيا في االختصاصات المختلفة باإلضافة إلى 
642 طبيب أسنان، كما بلغ إجمالي الكادر الوطني، الذي تم 
توظيف��ه بالقطاع الصحي 35 ألفا و734 كادرا في مختلف 
التخصصات الصحية بزي��ادة بلغت 273 بالمائة عما كانت 

عليه قبل الوحدة المباركة. 
وتم االهتمام برفع مستوى الكادر من خالل برامج التأهيل 
والتدري��ب ف��ي الداخل، حيث تم إنش��اء المجل��س اليمني 
لالختصاصات الطبية في العام 1994م، وبلغ عدد الخريجين 
منه حتى هذا العام )1865( طبيبا في شهادة الزمالة العربية 
)الدكتوراه( والماجس��تير والدبلوم��ات، وكذلك عبر 
إنش��اء 21 معهدا صحيا في مختلف محافظات الجمهورية 
حيث زاد عدد خريجيه��ا عن )23 ( ألف كادرا في مختلف 

التخصصات الطبية المساعدة. 
كما بلغ عدد المبتعثين للدراس��ة ف��ي الجامعات العالمية 
)3100( مبتعثا. ه��ذا باالضافة الى آالف الدورات التدريبية 
التي ت��م تنظيمها ف��ي جمي��ع المجاالت الصحي��ة والتي 

استهدفت معظم العاملين في القطاع الصحي. 
 ويجري اإلعداد حاليا لعدد من المش��اريع االس��تراتيجية 
التي س��يكون لها األثر البالغ ف��ي إحداث نقالت نوعية في 
تطوير وتحس��ين الخدم��ات الصحية من هذه المش��اريع 
إنشاء مدينة الصالح الطبية في صنعاء بسعة ) 1000( سرير 
تش��مل كافة األقس��ام والتخصصات والمراك��ز الطبية 
بكلف��ة تبلغ 21 ملي��ار ريال حيث تم االنته��اء من مرحلة 

الدراسات والتصاميم. 
كم��ا س��يتم إنش��اء مستش��فيات مركزية ف��ي كل من 
عدن والحديدة س��عة كل مستش��فى )400( س��رير كلفة 
كل مش��روع 60 ملي��ون دوالر وقد تم إنجاز الدراس��ات 

والتصاميم. 

التعليم 
شهد التعليم العام خالل عقدي الوحدة إنجازات وتطورات 

نوعي��ة وكمية كبيرة مقارنة بما كان عليه هذا القطاع 
قبل 22 مايو 1990م . 

فبع��د الوحدة ت��م اعتماد نظام تربوي واحد متبعًا الس��لم 
التعليمي )9-3(، اساس��ي وثانوي حي��ث يختار الطالب في 
الس��نة الثانية من التعليم الثانوي بين القسمين “األدبي و 
العلمي” وفيما يتعلق بالتعليم المهني والفني إس��تقل عن 
وزارة التربي��ة والتعليم وتم إنش��اء وزارة التعليم الفني 

والتدريب المهني. 
الي��وم وبعد مرور عش��رين عام��ا على قي��ام الجمهورية 
اليمنية تحقق الكثير من التط��ورات الكمية والنوعية في 

هذا القطاع. 
حي��ث ش��هدت مرحلة مايع��رف ب��� "الحضان��ة ورياض 
االطفال" تقدمًا ملموس��ًا حيث بلغ عدد مؤسس��ات رياض 
األطف��ال 503 روضات خ��الل العام الدراس��ي 2008/ 2009م 
تضم 25 الف و892 طفاًل وطفلة، منهم 12 الف و 208 طفلة 
أي مانس��بته 47 بالمئة يعمل فيها الف و781 مربية ومربي 
منهم 67 مرب��ي مقارنة ب� 51 روضةعام 1990 تضم 9 االف 
و 847 طف��اًل وطفلة منهم 4 االف و653 طفلة باالضافة الى 
586 مربي��ة و87 م��ن أعضاء الهيئة اإلدارية في مؤسس��ات 
الرياض، وبلغت نسبة الزيادة في عدد تلك المؤسسات 90 
بالمئة وفي عدد االطفال 62 بالمئة والمربيات والمربيين 

66 بالمئة . 
وارتف��ع عدد م��دارس التعليم العام بنس��بة 34 بالمئة منذ 
إع��ادة تحقيق الوحدة وحتى اليوم حيث بلغ عدد المدارس 
في العام الدراسي 1990/ 1991م 11 الف و950 مدرسة موزعة 
بي��ن 11 الف و74 مدرس��ة أساس��ية و876 مدرس��ة ثانوية 
مستقلة ومش��تركة في المدارس األساسية، فيما بلغ عدد 
الم��دارس للعام الدراس��ي 2009 � 2010م، 16 الف مدرس��ة 
منه��ا 15 الف و 661 مدارس عامل��ة موزعة على 11 الف و 
816 مدرس��ة اساسية و321 مدرس��ة ثانوية و 3 االف و 524 
مدرس��ة أساسية ثانوية مش��تركة وفقًا إلحصائية وزارة 

التربية والتعليم. 

* مشاريع 
إستراتيجية 
مرتقبة منها 
مدينة الصالح 

بتكلفة 21 
مليار ريال 
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وتش��ير االحصائية الى ارتفاع عدد الغرف الدراسية 
منذ إعادة تحقيق الوحدة بنسبة 91 بالمئة حيث كان 
عدد الغرف الدراس��ية بم��دارس التعليم العام خالل 
العام 1990 � 1991م نحو 61 الف و 435 غرفة دراس��ية 
توزعت على المدارس األساس��ية بنحو 58 الف و677 

غرفة والفين و 758 غرفة في المدارس الثانوية . 
وارتفع عددها إلى 117 الف و 237 غرفة دراسية خالل 
الع��ام 2008� 2009م وتت��وزع بين 71 الف و522 غرفة 
في المدارس األساسية و 34 الف و236 غرفة بمدارس 
التعليم األساس��ية الثانوية المشتركة والفين و 479 

غرفة بمدارس التعليم الثانوي. 
وارتف��ع ع��دد الط��الب الملتحقين لكال الجنس��ين 
بالتعليم األساس��ي من مليونين و 47 الف و32 طالب 
وطالبة خالل العام 1990 � 1991م إلى 4 ماليين و 327 
ال��ف و 450 طالب وطالبة خالل الع��ام 2008 �2009م 
بزي��ادة مليوني��ن و 280 الف و 418 طال��ب وطالبة، 
وارتف��ع معدل االلتحاق اإلجمالي للطالب من كافة 

األعمار إلى 76 بالمئة خالل العام 2008 �2009م . 
حي��ث ارتف��ع ع��دد الط��الب الذك��ور الملتحقين 
بالتعليم األساس��ي من مليون و 398 الف و 694 طالب 
عام 1990 �1991م إلى مليونين و 498 ألف و 675 طالبًا 
خ��الل العام 2008� 2009م، وبزي��ادة مليون و 99 الف 
و981 طالب��ًا ، فيما ارتفع مع��دل االلتحاق اإلجمالي 
للطالب الذكور من كافة األعمار من 53ر71 بالمئة 
عام 1990� 1991م إلى 3ر85 بالمئة عام 2008� 2009م. 

كم��ا ارتف��ع ع��دد الطالب��ات الملتحق��ات بمرحلة 
التعليم األساس��ي م��ن 648 ال��ف و 338 طالبة خالل 
العام 1990 �1991م إلى مليون و 828 الف و 775 طالبة 
خ��الل العام 2008� 2009م، بزي��ادة مليون و 180 الف 
و437 طالبة وبنسبة زيادة 5ر64 بالمئة، وفي المقابل 
ارتف��ع معدل االلتحاق اإلجمالي للطالبات من كافة 
األعم��ار م��ن 7ر27 بالمئة ع��ام 1990 � 1991م إلى 66 

بالمئة عام 2008� 2009م. 
وانخفضت فجوة النوع م��ن )0.37( من اإلناث مقابل 

كل 100 م��ن الذكور ف��ي الع��ام 1990� 1991م إلى 
)0.77( م��ن اإلناث مقابل 100 من الذكور خالل العام 
2008 � 2009م، وبف��ارق 40 نقطة لصالح اإلناث، وهي 
نتيجة تجس��د حجم اهتمام الدولة المتزايد بتعليم 
الفتاة، ما أدى إلى تضييق الفجوة بين الجنس��ين إلى 

23 نقطة. 
و ش��هد التعليم الثانوي تطورًا ملحوظًا وتزايدًا في 
أعداد الطالب الملتحقين بكافة أقس��امه حيث ارتفع 
ع��دد الطالب م��ن 188 الف و 456 طال��ب وطالبة في 
الع��ام 1990� 1991م منه��م 23ال��ف و123 طالب��ة أي 
مانس��بته 12 بالمئة مقارنة بعدد الذكور الذي كان 
165 ال��ف و 333 طالبًا ليصل العدد إلى 580 الف و829 
طالبًا وطالبة خالل العام الدراسي 2008� 2009م منهم 
206 االف و512 طالبة أي ما نسبته 35 بالمئة من عدد 

الذكور الذي بلغ نحو 374 الف و317 طالبًا. 
وبذل��ك فإن معدل الزيادة الكلي��ة بلغ 6ر67 بالمئة 
خ��الل تلك األع��وام ل��كال الجنس��ين، 8ر55 بالمئة 

للذكور و 8ر88 بالمئة لإلناث . 
ف��ي المقابل ارتفع معدل االلتحاق اإلجمالي للطالب 
م��ن كافة األعم��ار بمرحل��ة التعلي��م الثانوي من 
55ر19 بالمئ��ة لكال الجنس��ين خالل العام الدراس��ي 
1990� 1991م للذك��ور 31ر30 بالمئ��ة ولإلناث 57ر7 
بالمئة إل��ى 9ر37 بالمئة لكال الجنس��ين خالل العام 
الدراسي 2008 � 2009م للذكور 6ر46 بالمئة ولإلناث 

9ر26 بالمئة . 
ع��دد  أن  والتعليمي��ة  التربوي��ة  البيان��ات  تش��ير 
المدرس��ين خالل الع��ام 1990� 1991م بلغ 101 الف و 
759 معلم��ًا ومعلمة منهم 22 الف و33 معلمة بنس��بة 
22بالمئة، كما بلغ ع��دد المعلمين العرب واألجانب 
10 االف و144 معلم��ًا ومعلم��ة بنس��بة 1ر10 بالمئة، 
وبلغت فجوة الن��وع )اإلناث/الذكور( )0.28( تتوزع 
حسب المدرس��ة والمرحلة الدراسية كالتالي: عدد 
المعلمي��ن العاملين في مدارس التعليم االساس��ي 57 

الف و 339 معلمًا 
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ومعلم��ة بنس��بة 35ر56 بالمئة، منه��م 45 الف و 462 
معلماًً بنس��بة 79 بالمئة، وعدد اإلن��اث 11 الف و 877 

معلمة وبنسبة 21 بالمئة . 
وبل��غ عددهم في مدارس التعليم االساس��ي الثانوي 
المش��تركة 40 ال��ف و666 معلم��ًا ومعلمة بنس��بة 
75ر39 بالمئ��ة من إجمال��ي المعلمي��ن العاملين في 
جمي��ع المدارس منهم 9 االف و 353 معلمة وبنس��بة 
23 بالمئ��ة من إجمال��ي المعلمين بم��دارس التعليم 

األساسي الثانوي المشتركة. 
كما بل��غ عدد المعلمين في مدارس التعليم الثانوي 
ثالث��ة الف و754 معلم��ًا ومعلمة يمثلون ما نس��بته 
69ر3 بالمئ��ة م��ن إجمال��ي المعلمي��ن ف��ي جمي��ع 
الم��دارس منه��م 803 معلمة وبنس��بة 21 بالمئة من 
إجمالي المعلمون العاملون بمدارس التعليم الثانوي 
والفين و 951 معلمًا وبنسبة 79 بالمئة وكانت فجوة 

النوع )اإلناث/الذكور( بلغت نحو )0.27(. 
وش��هدت االعوام العش��رين الماضية تطورًا ملموسًا 
حيث ارتفع ع��دد المعلمين إلى 203 االف و 27 معلما 
ومعلم��ة خ��الل الع��ام 2008� 2009م بزي��ادة 12ر50 
بالمئة منهم 51 ألف و 875 معلمة بنس��بة 26 بالمائة، 
وانخفضت فجوة الن��وع )اإلناث/الذكور( إلى نحو 
)0.34( مقارن��ة بم��ا كانت عليه خ��الل العام 1990� 

1991م. 
ووصل عدد المدرس��ين في مدارس التعليم االساسي 
الثانوي المش��ترك إلى 84 ال��ف و640 معلمًا ومعلمة 
يمثلون نس��بة 69ر41 بالمئة م��ن إجمالي المعلمين 
العاملي��ن في كاف��ة المدارس منه��م 23 الف و 290 
معلمة وبنسبة 28 بالمئة وبنسبة زيادة 05ر48 بالمئة 
لكال الجنس��ين، كما تراجعت الفجوة بين الجنسين 
إلى )0.38( مقارنة ب�)0.30( خالل العام 1990 � 1991م. 
وارتفع عدد المدرس��ين في مدارس التعليم الثانوي 
الى 6 االف و 766 معلمًا ومعلمة يمثلون 33ر3 بالمئة 

من إجمالي المعلمين العاملي��ن في كافة المدارس 
منه��م االف و 523 معلم��ة بنس��بة 23 بالمئة، وبلغت 
نس��بة الزي��ادة 48ر55 بالمئ��ة لكال الجنس��ين، كما 
تراجعت فج��وة النوع )اإلناث/الذك��ور( إلى )0.29( 

مقارنة ب�)0.27( خالل العام 1990 /1991م. 
بلغ عدد الط��الب الذين اجتازوا امتحانات الش��هادة 
األساس��ية خالل الع��ام 1990� 1991م، )98.235( تلميذًا 
وتلمي��ذة منهم 21.470 تلميذة، ليرتف��ع إلى 211.553 
تلمي��ذًا وتلميذة خالل العام الدراس��ي 2007 � 2008م 

بنسبة زيادة 54 بالمائة لكال الجنسين . 
خريج��و التعليم الثانوي خالل العام الدراس��ي 1990 
1991م )17.252( طالب��ًا وطالبة، منه��م )1.349( طالبة 
و15.904 طالب��ًا، وتضاع��ف ه��ذا الع��دد )8( م��رات، 
ليبل��غ في الع��ام 2008 � 2009م، إل��ى )128.197( طالبًا 
وطالبة منهم )45.394( طالبًة، وبنس��بة زيادة 87 لكال 
الجنس��ين، وللذكو 81 بالمائةولإلن��اث 97 بالمائة، 
وانخفض��ت فجوة النوع )اإلناث/الذكور( من )0.08( 
عام 1990 � 1991م إلى )0.55( عام 2008� 2009م، لصالح 
اإلناث، وهو تقدم كبير في تضييق فجوة النوع بين 

الجنسين. 
وخالل العش��رين عاما الماضية زادت نفقات التعليم 
العام المالية ضمن الميزانية العامة للدولة مواكبًة 
للتوس��ع والنم��و الس��كاني المتزاي��د واإلقبال على 
التعلي��م العام حيث أرتفعت ميزاني��ة الوزارة خالل 
العام 2008م إلى 201 مليار و 629 مليون ريال بنس��بة 
1ر11 بالمئ��ة م��ن إجمالي الميزاني��ة العامة للدولة 

وبنسبة 9ر5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي . 

االسماك 
  يعد قطاع االس��ماك اح��د أهم القطاع��ات الواعدة لرفد 

االقتصاد الوطني وتنويع االيرادات . 
 ولهذا س��عت الحكومة إلى تطوير االس��تثمار في القطاع 
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الس��مكي منذ إعالن الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990، 
س��واًء من حيث توفي��ر البني التحتي��ة وتنظيم االصطياد 
ف��ي المياه اإلقليمية، أو من خ��الل إتاحة الفرص للقطاع 
الخاص لالس��تثمار في هذا القطاع األمر الذي أس��هم في 

تطوير اإلنتاج السمكي وصناعة المنتجات السمكية. 
حي��ث بلغ إجمالي م��ا خصص لتغطي��ة احتياجات القطاع 
السمكي في البناء المؤسس��ي والتشريعي منذ 1990 وحتى 
2009م ، أربعة وعشرين مليار ريال، ساهمت بشكل ملحوظ 
في زيادة كمية اإلنتاج الس��مكي الذي تشرف عليه وزارة 
الثروة السمكية، وساهمت في تطور القطاع السمكي خالل 
العش��رين عاما الماضي��ة في توفير األم��ن الغذائي 
للمواطنين من خالل توسيع دائرة التسويق الداخلي 
حيث يصل ما يوجه لالستهالك المحلي من األسماك 
الطازجة والمعلبة إلى نح��و 70 % من إجمالي حجم 
األس��ماك المصطادة س��نويا، مما حق��ق ارتفاعًا في 
مقدار نصيب اس��تهالك الفرد من األسماك بلغ نهاية 

العام الماضي تسعة كيلو جرامات. 
غي��ر أن القفزة الحقيقية لتطوير القطاع الس��مكي 
في اليمن تمثل في تنفيذ مش��روع األس��ماك الرابع 
، بالتعاون مع االتح��اد األوروبي خالل الفترة 1998 
-2001م، بتكلف��ة 39.5 مليون دوالر، باعتبار ذلك من 
أهم واكبر مشاريع االستثمار الحكومي في القطاع 
الس��مكي والذي ساهم في تحس��ين طرق االصطياد 
ودع��م مراك��ز األبحاث الس��مكية وحماي��ة البيئة 

البحرية. 
وتواصال لذلك يس��تكمل حاليًا تنفيذ مشروع إدارة 
المصائد السمكية والحفاظ عليها )مشروع األسماك 
الخام��س( ال��ذي ب��دأت تنفي��ذه مطلع الع��ام 2007، 
ويستمر حتى نهاية العام الجاري وبتكلفة تبلغ 32.5 
ملي��ون دوالر بتمويل من البن��ك الدولي واالتحاد 

األوروبي والحكومة اليمنية. 
كم��ا أن إنش��اء صندوق تش��جيع اإلنت��اج الزراعي 
والسمكي أسهم هو األخر في تنمية االستثمارات في 
القطاع السمكي خالل الفترة 1992 - 2009م، من خالل 

مشروعات عمالقة تجاوزت كلفتها االستثمارية 48 
مليار ريال، وبموجودات ثابتة لهذه المش��اريع بلغت 
32 مليار و315 ماليين ريال، ووفرت ما يقارب سبعة 

آالف فرصة عمل. 
أن التط��ور الذي ش��هده القطاع الس��مكي منذ العام 
1990م، أهله ليكون من أه��م القطاعات اإلنتاجية في 
اليمن ويحتل المركز الثاني من حيث مساهمته في 

اإلنتاج المحلي اإلجمالي بعد القطاع النفطي. 
وارتفع ع��دد الصيادين العاملي��ن ارتفع من 24 ألف 
صياد ع��ام 1990 إل��ى 73 أل��ف و544 الع��ام الماضي 
يملك��ون أكث��ر م��ن 20 ألف ق��ارب صي��د تقليدي 

مختلفة األحجام واألنواع. 
كما ش��هد العمل التعاوني السمكي تطورا ملحوظا 
حيث ارتف��ع عدد الجمعيات التعاونية الس��مكية من 
20 جمعي��ة في 1990م، إل��ى 128 جمعي��ة نهاية العام  
2009م، تعم��ل ف��ي إط��ار االتحاد التعاوني الس��مكي 
وتنظم نشاط الصيادين التقليديين، كما ارتفع عدد 
ف��روع اإلتحاد التعاوني الس��مكي إلى ثمانية  فروع 

بالمحافظات الساحلية وأرخبيل سقطرى. 
ويع��د القط��اع الس��مكي ركن��ا أساس��يا لالقتصاد 
الوطني حيث تعتمد عليه شريحة واسعة من السكان 
في إعالة ما يقارب نحو 1.8 مليون نسمة، وبنسبة 8.6 
% من إجمالي عدد السكان في اليمن. فضال كونه من 
القطاعات المتجددة ويع��ول عليه في رفد االقتصاد 
الوطني بموارد مالي��ة جديدة باعتباره مصدرا هاما 

ومتجددا لثروة ال تنضب. 
وتمثل الجمعيات التعاونية الس��مكية األداة التنموية 
القادرة عل��ى تنمية الصيد التقلي��دي الذي تزايدت 
مكانته بحجم اإلنتاج الس��مكي ليص��ل إلى 97 % عام 
2009م، من حجم اإلنت��اج الكلي للجمهورية اليمنية، 
فيما حقق نشاط الجمعيات تدخالت تنموية ملموسة 
ف��ي توفير فرص العمل واإلس��هام في تحقيق األمن 
الغذائي والتخفيف من الفقر ورفد االقتصاد الوطني. 
وتش��ير التقارير إلى أن الصادرات الس��مكية تحتل 
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المرتب��ة األولى في الصادرات الوطنية غير النفطية 
بنسبة 40 % من مجموع السلع المصدرة منها حيث 

ارتفع��ت قيمة ص��ادرات اليمن من األس��ماك من 27 
ملي��ون دوالر عام 1990 إل��ى 223 مليون دوالر نهاية 
العام 2009م، وفي المقابل ارتفعت كميات اإلنتاج من 
77 أل��ف طن عام 1990م إلى 180 ألف طن العام 2009م 

بقيمة 40 مليار ريال. 
وتش��ير الدراس��ات العلمي��ة إل��ى أن اليم��ن يحتل 
المرتب��ة الرابعة من حي��ث إجمالي اإلنت��اج بالطن 
المت��ري بين الدول العربية المنتجة لألس��ماك بعد 
المغ��رب وموريتانيا ومصر والمرتب��ة األولى بين 

الدول العربية المنتجة للشروخ الصخري. 
وتبين أن اليمن يساهم بنسبة 12 % من إجمالي إنتاج 
الوطن العربي من المصائد الطبيعية والمياه العذبة، 
ويع��د اليم��ن من ال��دول األول��ى عالميا ف��ي إنتاج 

وتصدير الحبار. 
وأش��ارت الدراس��ات إل��ى أن معدل النمو الس��نوي 
لإلنتاج الس��مكي بلغ خالل العش��رين عاما الماضية 
نح��و 20 %، باإلضاف��ة إلى مس��توى جودة األس��ماك 
اليمني��ة الموجه��ة للتصدي��ر والمس��وقة محلي��ا 

ومطابقتها للمواصفات العالمية. 
ولفتت تلك الدراسات إلى أن اليمن أصبحت يمتلك 
مؤهالت جيدة في تحضير وتسويق صادرات األسماك 
إل��ى األس��واق الخارجية من خ��الل تطبيق األنظمة 

المتطورة في التعامل مع المنتجات السمكية. 
وتش��ير آخر الدراس��ات والبحوث العلمي��ة ونتائج 
المس��وحات التي نفذت من قبل البعثات والمنظمات 
الدولي��ة، ومركز أبح��اث علوم البح��ار، أن المياه 
اإلقليمي��ة اليمنية غنية بأكثر م��ن )450( نوعًا من 
األس��ماك واألحياء البحرية، يتم استغالل واصطياد 

ما بين 60 إلى 70 نوعًا من هذه األنواع. 
ويوض��ح وزير الثروة الس��مكية أن ال��وزارة أخذت 
بعين االعتبار مس��ألة الجودة من خالل إنشاء قطاع 

الجودة يختص بتنظيم الش��ؤون الفنية للتعامل مع 
المنتج��ات وأهمها منح رخص التصدير للش��ركات 
المؤهلة والملتزمة بالمواصفات القياس��ية والعمل 
باس��تمرار عل��ى تأهيل وتدري��ب مفتش��ي الجودة 
بال��وزارة ومكاتبه��ا بالمحافظات الس��احلية وكذا 

مسؤولي الشركات المصدرة. 
وبّي��ن أن إجمال��ي ع��دد المصدري��ن اليمنيي��ن من 
ش��ركات وأف��راد ارتفع إل��ى 86 مص��درا يمتلكون 
رخص��ة التصدي��ر فيما بلغ ع��دد الش��ركات التي 

تمتلك معامل للتحضير والتصدير42 شركة. 

قليل من كثري 

   م��ا اوردناه بعاليه يع��د غيض من فيض وقليل من 
كثير جاد به خير الوحدة المباركة وهو ليس سوى 
نماذج مصغرة لنهضة تنموية ش��املة طالت مختلف 
القطاع��ات الخدمي��ة والتنموية من ش��بكة الطرق 
واالهتم��ام بالزراع��ة والمياه والبيئة واالس��تثمار 
والش��باب والرياضة وكذلك ف��ي جوانب االهتمام 

باالنسان وتوفير اسس العيش الكريم . 
   ول��م يكن ل��ذه االنجازات ان تتحقق لوال سياس��ة 
حكيم��ة تأخ��ذ بمختل��ف االبع��اد لتحقي��ق النهضة 
وفي المقدمة ترس��يخ مداميك النهج الديمقراطي 
وتوسيع المش��اركة الش��عبية في الحكم من خالل 
نظ��ام محل��ي واس��ع الصالحيات وفي نف��س الوقت 
السير في طريق االنفتاح االقتصادي رغم الصعوبات 
والتحدي��ات الماثلة لكن ذلك لن يكون عائقا بل هو 
من س��مات المش��اريع الكبيرة وبالعزيمة واالصرار 
على الس��ير فيه وتراكم ايجابياته س��يغدو الوطن 

اكبر وسيحقق كل مايصبو اليه . 
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ـــ “إدارة المعرفة” على  يقــوم المفهوم الحديث الذي يعرف ب
ــع العاملين فــي الوحدة  ــا لجمي ــر المعلومــات وإتاحته توفي
ــة اوالمؤسســة، والمســتفيدين مــن خارجهمــا، حيث  اإلداري
يرتكــز على االســتفادة القصوى مــن المعلومــات المتوافرة ، 
ــذا، فإن  ــة الكامنة في عقــول الموظفين ل ــرات الفردي والخب
من أهــم مميزات تطبيق هــذا المفهوم هو االســتثمار األمثل 
ــه إلى قوة إنتاجية تســهم في  لــرأس المــال الفكري، وتحويل
ــة أداء الفرد، ورفع كفاءة الوحدة اإلدارية اوالمؤسســة.   تنمي
إدارة المعرفة من احدث المفاهيم اإلدارية والتي نمت األدبيات 
المتعلقة بها كًما ونوعًا. وقد شهدت السنوات الماضية اهتماما 
ــدًا تحديدًا من جانب قطاع األعمــال لتبنى مفهوم إدارة  متزاي
 المعرفة. والسؤال الذي يطرح نفسه هل تحتاج المعرفة إلى إدارة؟

ــى العلم  لعقــود خلــت كانت مشــكلة الباحثين والســاعين إل
ــى المعلومــة  ــة التوّصــل إل والمعرفــة تتلّخــص فــي صعوب
ــة الوصول  ــا أو بســبب صعوب ــا بســبب قلـّته ــة، إّمـ المطلوب
ــة والمحلّية والموســوعات  ــا.. وكانــت المكتبات العالمي إليه
واألراشــيف والتقاريــر والدراســات المتنوعة هــي المصادر 
ــا..  واقتنائه المعلومــة  ــى  عل للحصــول  ــة  أهمي ــر   األكث
ومــع ظهــور تكنولوجيا المعلومــات واالتصــاالت المتطّورة، 
ــدى العاّمـة تغّيـــر الحال،  وســرعة انتشــارها وتوفـّرهــا ل
ــن عــن المعرفــة تتمحــور حول  وأصبحــت مشــكلة الباحثي
ــح للمعلومة المطلوبة وســط كّم هائل من  ــار الصحي االختي
رة، وبخاصة في شــبكة المعلومات  المراجع والوثائق المتوفـّ
ــة اإلنترنــت. وخالل العقــد األخيروبالتزامن مع ثورة  الدولي
المعلوماتية واالتصاالت الهائلة، ووصولها إلى كل فردوجهة 
ــى الوجود  ومؤسســة في المجتمــع بتكلفــة معقولة، ظهر إل
تعابير علمية جديدة مثل “إدارة المعرفة” و”اقتصاد المعرفة” 
و”مجتمعات المعرفة«.. ولقد جــرت محاوالت عديدة من قبل 
الباحثين إمســاك تعريــف محّدد إلدارة المعرفــة فلم يتمكنو 
بســبب كثرة التعريفات وتنّوعها وعــدم تبلورها في تعريف 
ــع واحــد.. فالبعض يتحــدث عن المعرفــة بوصفها  جامــع مان
مجموعة البيانات والمعلومات التي يمكن استقاؤها من مصادر 
مختلفــة، وآخــرون ينظرون إلى المعرفة بشــمولية أوســع 
ــًا فيعتبرونها نتاج عناصر مختلفة أهمها:البيانات )المادة  نطاق
الخــام للمعلومــات(، والمعلومــات )بيانات مصنفــة ومنقحة 
ــة(، والمهارات  لتخــدم غرضًا محــّددًا وهي ذات مصداقية عالي
والقدرات والخبرات الالزمة الســتقاء المعلومات من البيانات 
ــى إضافة إلى  ــا واســتخدامها بصــورة مثل ــا وفهمه وتحليله
االتجاهــات والدوافــع والحوافز التي توّجه الفــرد والجموع 
ــى ابتكار إبداع..   وتدفعهم إلى اســتخدام المعرفة وتحويلها إل

ــًا من هذه النظرة الشــمولية للمعرفة فــي عالم اليوم  انطالق
ــح مــن البديهــي أن يرتهــن نجــاح الوحــدة اإلدارية أو  يصب
المؤسسة أوالفرد  بالقدرة على )إدارة المعرفة( بصورة فّعالة، 
بمــا ينعكس بصــورة ايجابية على مســتوى األداء، واإلنتاجية، 
والجودة، التي تشّكل بمجموعها عناصر التنافس طويل المدى، 
ــد ، في أي مجال من  الــذي ال ينتهــي بمجرد ظهور وضع جدي
مجاالت اســتخدام المعرفة.كما يجب التفريق بين مســتويين 
أوأكثر مــن المعرفة)معرفة قابلة للتداول ومعرفة محدودة 

التداول( 
دور إدارة املعرفة :

تتواجــد المعرفة في العديد من األماكن مثل، قواعد المعرفة 
و قواعد البيانات، و خزانات الملفات، و أدمغة األفراد، و تنتشر 
عبر المجتمــع وأجهزة الدولة. و في العديد من األحيان تكرر 
شــريحة ما في المجتمع عمل شــريحة أخرى ألنها، و ببساطة 
متناهية كان يتعذر عليها أن تتابع وتستخدم المعرفة المتاحة 
في شــرائح أخــرى. و يبدو ذلك أكثر وضوحــًا في منظمات 
ــة منه في المجتمعات . ففي أحيان  األعمال واإلدارات الحكومي
ــدة نــرى أن إدارة ما تكرر أعمــال إدارة أخرى من إدارات  عدي
تلــك الوحــدة اإلدارية بصورة مباشــرة أوغير مباشــرة ألن 
األولى ال تعرف بتوافر المعرفة لدى اإلدارة الثانية،او للتسابق 
ــى اإلعمــال دون معرفــة اإلدارات األخرى  في االســتحواذ عل
لذلك تأتي الحاجة  إلى أن تتعرف على) ما هي موارد المعرفة 
المتوفرة لديها.,و كيف تدار و تستخدم هذه الموارد لتحقيق 
أقصى مردود ممكن( و من المؤسف أن إهتمام معظم  اإلدارات 
الحكومية يتركز على مواردها المادية الملموســة والتصارع 
واالنكباب عليها تترك مــوارد المعرفة التي تملكها بغير إدارة 

على الرغم من أهميتها.
 تاريخ إدارة املعرفة :

إدارة المعرفــة، في عالمنا المعاصر من أهــم األفكار الحديثة 
ذات األثر الفعال على نجاح األجهزة والمؤسســات، انطالقًا من 
مفهوم رأس المال الفكري، فإن إدارة المعرفة تؤسس على فكرة 
مفادها إن المؤسسات والشركات و الوحدات الحكومية ملزمة 
باســتغالل مــا لديها من معرفة بكل ما تشــمله مــن تراخيص 
وبراءات اختراع وبيانات ومعلومات خاصة بالمجال الذي تعمل 
 فيه والمســتفيدين من خدماتها ولهم مصالح مشــتركة معها. 
ويمكن اعتبار ظهــور إدارة المعرفة في بدايات القرن الحادي 
ــًا لتطــور إدارة الجــودة الشــاملة  والعشــرين تطــورًا طبيعي
ومفاهيمها، تطورًا لعمليات إعادة التصميم الهندســي لألعمال 
ــا المعلومات في  ــى دورتكنولوجي في التســعينات اعتمــادًا عل
ــه األعمال وغرس هذا التوجه بثبات في الثقافة اإلدارية،  توجي

رؤية  ألهداف واستراتيجيات إدارة المعرفة 
احمد ماجد الجمالبوزارة المالية

إن من أهم مقومات نجاح المؤسس��ات القدرة على اللحاق بأحدث المتغيرات التي يش��هدها عصر الثورة 
التكنولوجية والمعلوماتية نتيجة التطور الهائل الذي طرأ على تكنولوجيا االتصاالت واس��تخداماتها في 
مجال المعلومات. فقد أدى التزايد الهائل في المعلومات وتراكمها إلى وجود حاجة ماس��ة إلى تنظيم و 
إدارة هذه المعلومات لالس��تفادة القصوى منها في تحقيق األهداف اإلستراتيجية ومساندة صناع القرار 
ف��ي اتخاذ قراراتهم. وفي حقيقة األمر فان المعرفة دائمًا تحمل في إش��اراتها معاني مهمة تتطلب قرأه 
متأني��ة قب��ل اتخاذ القرار ويمكن القول أن أهم األزمات التي تقع فيها البش��رية وف��ي براثنها ما كانت 
إال بس��بب تغييب المعرفة وش��اهدنا على ذلك نس��تحضره من واقعنا وكذلك حال اإلخفاقات والتحديات 

والمعوقات التي تواجهها اإلدارة .   
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وتعزيزاهتمام األعمال بالتنمية
 مفهوم إدارة املعرفة :

تعــد إدارة المعرفة من أحــدث المفاهيم في علم اإلدارة, والتي 
تعتبر من أهم السمات الحيوية لألنشطة التي تؤثر على نوعية 
وجودة العمل. إذ إنها نشــأة في أوائل التسعينات وأصبحت ذات 
ــة والميادين  ــة و األكاديمي مركــزا مهما للمجــاالت البحثي
المشتركة, وقد احتلت مكانا مرموقا وحيويا في شتى المجاالت 
ــة, فقد ازدهرت أهميتها في  اإلدارية والفنية والمالية التجاري
ــة واضحة وخاصة  العصر الحاضر بســبب ما حققته من أهمي
في الفرص واالستفادة من مبادرات الحكومات االلكترونية في 
نشــر المعرفة ولنضرب مثال بذلك في المجال المالي اعتماد 
ــة العامــة للدولة ومتابعــة تنفيذ االلتزامــات ورقابة  الموازن
النفقــات ومراجعــة األداء ورقابة اإليرادات ونظم المحاســبة 
ــا والتعليمــات المالية,وتوفير وتأهيل  ــة المعمول به الحكومي
ــة كلها تعتمد على  الكوادر البشــرية وربطها بالنتائج النهائي
ــى المعرفة, ووجود  ــات التي تــؤدي إلى المعلومات ثم إل البيان
مبادرات ايجابية لدعم جهود التطوير وتجذير المعرفة والتي 
ينظــر إليها بأنها من أهم عوامل النجاح في اإلدارة والسياســة 
المالية المعاصرة المليئة بالحيوية والنشاط والمسئولية  الن 
ــة العمل,اإلرث  ــد المعرفة تتكون مــن )العاملون,بيئ آلية تولي

المعرفي(.
ــم الســابقة للمعرفة تؤكــد على بعدين أساســيين  والمفاهي
لمفهوم المعرفة األول البعــد الفكري والتواصل المعرفي بما 
يمتلكه الفرد من خبرات ومهــارات وتدفق للمعلومات والثاني 
الطرق واألساليب والوسائل المتبعة في تنفيذ األعمال وال نجد 
هنا إال أن مفهــوم المعرفة المالية ال يخرج عن هذين البعدين 
ــة  هي المبادأة  وان اختلفــت التســميات. إال أن المعرفة المالي
والتصور التحليلي واالستقرائي واالستنباطي في ذهن المحلل 
والباحــث المالي الناتجة عن التراكــم الفكري والمعرفي في 
ــي تهيئ له فرصة تقدير األحــداث والوقائع  حــدود خبرته الت
ــن من التواصل  دون أن يتحمــل مخاطــر كبيرة وهناك نوعي
المعرفــي في مجال إدارة المعرفــة المالية اذ يرى  أن المحلل 
و الباحث المالي يستطيع أن يتعرف على نقاط القوة والضعف 
في اداء الوظائف األساسية في الوحدة الحكومية والتي تنعكس 
في نشاط اإلدارة المالية من خالل التحليل المالي والتتبع اآلني 
لكل جزئية الموازنات, ويكون هذا البعد مســيطر عليه وواضح 
أمــا البعد الثاني الذي يكون أكثر شــدة وتذبذب في الوضوح 
ــة العامة والتفــاوت الكبير  مــن خالل إعــداد و تنفيذ الموازن
ــج النهائية ومقارنة بالواقــع ويمكن وضع تصورات  في النتائ
ــة موضوعية من خالل متابعة حركة الحســابات ألنها  معرفي
ال تأخذ مســار واحد بل تتغير بحســب طبيعة نشــاط الوحدة 
ــة والحالة االقتصادية واالســتثمارية الســائدة، وهذا  الحكومي
يؤكد الجانب المعرفي لدى المحلل والباحث المالي اذ يوظف 
التراكــم المعرفــي لوضع تلــك التصورات بغــرض تعزيز 
الجانــب المعرفي المالي الصريح والضمني من خالل التجارب 
وإكســاب المدراء والفنيين الماليين مهــارات عقلية وفكرية 
تجعل عملية إدارة السياسة المالية أمر شفافا ونتيجة المستوى 
ــا تأتي إدارة المعرفة  الحرفــي في اإلدارات الحكومية متواضع
ــة لتعني تطوير واســتثمار مصــادر المعرفة واألصول  المالي
الملموســة وغير الملموسة مثل البيانات والمعلومات المتعلقة 
ــات واإلجــراءات  بالسياســات والتوقعــات والتقديــرات واآللي
وغيرها أما غير الملموســة تعني العلم المعرفي لدى العاملين 
بالوزارة بما في ذلك خبراتهم ومهاراتهم والهدف الرئيســي 
مــن آلية إدارة المعرفــة هو تفعيل وإعادة اســتخدام المصادر 
المعلوماتية المتوفرة في الوزارة بشكل منهجي وفعال  يتحقق 
ــا المعرفة المتكاملة وحفظها وإعداد خرائط المعرفة  بموجبه
لتســهيل الرجوع إليها عند الحاجــة وبالعناصر المؤثرة على 
ــي لذا فان تجهيز وبنا األرضية الضرورية إلنشــاء  األداء المال
ــة أمر حيوي ومن خالل األهداف  إدارة المعرفة بوزارة المالي

واالستراتيجيات اآلتية: 
الرؤية 

ــة ومتميزة في إدارة واســتثمار المعرفة من خالل  وزارة فاعل
حصر مصادر المعرفة وتجديدها ونقلها 

الرسالة
ــوزارة من خالل حصر  إرســاء وتجذير ثقافــة المعرفة في ال
ــادة وعــي  ــد مصادرهــا وزي ــة وتحدي الموجــودات المعرفي
ــة إدارتها من  ــن بأهمية المعرفة بهدف تســهيل عملي الموظفي
حيث جمع وإنتاج واكتســاب وتصنيف وتنظيم وتوثيق ونقل 
وتبادل المعرفة والحفــاظ علىامنها وتوظيفها في التخطيط 
ــة التطورات  االســتراتيجي وصنع واتخــاذ القرارات ومواكب
ــة المتســارعة مــن خــالل االهــداف  ــرات التكنولوجي والتغي

واالستراتيجيات التالية:
الهدف االول :

 إرســاء وترســيخ مفهوم إدارة المعرفة فــي الوزارة خالل 
السنوات القادمة
االسرتاتيجيات :

ــم إدارة المعرفة )  ــة التحتية لتطبيق مفاهي تهيئة البني   -1
موارد بشــرية , موارد تكنولوجية , موارد مالية, أنظمة 

وتعليمات وتشريعات (.
2-  نشــر الوعــي بمفهــوم إدارة المعرفة من خــالل تنفيذ 
ــة إلدارة المعرفة , ومن  ــة وبرامج تدريبي ورش توعوي
خالل الموقع االلكتروني للوزارة ,باإلضافة إلى مقاالت 
علمية تبحث موضوع إدارة المعرفة في النشــر الدورية 
التي تصدر عن الوزارة ) المجلة المالية( وتزويد مكاتب 
ــة في عموم محافظات الجمهورية بمراجع حديثة   المالي
إضافة إلى ماتصدره الوزارة من نشــرات مثل )إحصاءات 
مالية الحكومة,التعليمــات المالية,الكتب الدورية( ونقل 
الفهرســة والتصنيف إلى باقي الوحــدات المالية التابعة 

للوزارة .
3-  مأسسة إدارة المعرفة من خالل إدراجها ضمن إجراءات 

العمل 
ربط جهود التطوير المعرفي بنظام الحوافز   -4

الهدف الثاني :-
توفير الكــوادر البشــرية المؤهلة والمدربة بنســبة يمكن 
ــات جميع العاملين  تحديدهــا على ضوء المســح الكلي لبيان
ــرة القادمة مع  ــوزارة من المواقــع الوظيفية خالل الفت بال

الحفاظ عليها من التسرب 
االسرتاتيجيات :

إتباع سياسات توظيف ســليمة تضمن تلبية احتياجات    -1
الوزارة من الموظفين المؤهلين وتعبئة الشــواغر في 

الوقت المناسب بمرشحين أكفياء
ــي وإدارته بطريقة  وضع برنامــج للتخطيط االحالل  -2

موضوعية وعادلة وشفافة تراعي تكافؤ الفرص 
ــد االحتياجات  ــق الفعــال إلجراء حصر وتحدي التطبي   -3
التدريبية ووضع خطة التدريب الســنوية بحيث تلبي 
هذه االحتياجات , وتحديد المخصصات المالية الالزمة 

لها وتنفيذها 
إجراء دراســات للتعرف على أســباب تحقيق مســتوى    -4

وظيفي أعلى 
الهدف الثالث :-

ــة الصريحة والضمنية بشــكل  حصر الموجــودات المعرفي
كامل 

االسرتاتيجيات :
ــوزارة . 1 ــع كافــة المعلومــات عــن موظفــي ال تجمي

ــن خارجها فيما يخــص المؤهالت  ــن الماليي والممثلي
ــوا عليها  ــة التــي حصل ــدورات التدريبي ــة وال )138(  العلمي العـــدد   - المالي�ة 
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ــرات العملية والمعارف  والمهارات  باإلضافة الى الخب
المتوفرة لديهم وقياس قدراتهم الكلية 

توســيع نظام األرشفة االلكتروني وربطه مع األنظمة . 2
الفرعية األخرى

الهدف الرابع:
تبادل المعلومات التي تم الحصول عليها من خالل الدورات 

التدريبية الداخلية والخارجية والمؤتمرات والندوات 
االسرتاتيجيات :

توثيق وتصنيف وفهرســة مادة الدورات التي يشارك بها . 1
ــن من قبل إدارة الموارد البشــرية وفق أســس  الموظفي
ــة حديثة ووضعها في مكان بحيث يســهل الوصول  علمي

إليها 
عمل ملخصات عــن الدورات أو المؤتمــرات أو الندوات . 2

ــم توزيعها  ــل الموظفين الذين شــاركوا بها ليت مــن قب
ــن , أو عقد دورات داخلية  ومناقشــتها مع باقي الموظفي

من قبلهم للموظفين االخرين
التوسع بإنشاء موقع الكتروني داخل الوزارة )انترنت(. 3
نشر فهرس بالمواد العلمية والدورات وطريقة الوصول . 4

إليها على الشبكة الداخلية للوزارة 
ــوزارة ) . 5 ــة على الشــبكة الداخلية لل نشــر المادة العلمي

االنترنت ( اذا أمكن 
تفعيل نظام )video conference ( من خالل االســتخدام . 6

الكامل وإعطاء دورات من خالله بين المحافظات
الهدف الخامس :

تبادل المعرفة مع المؤسسات والمنظمات والهيئات الداخلية 
الخارجية

االسرتاتيجيات :
االتصال مــع المنظمات والهيئات الداخلية والخارجية . 1

للحصول على المعرفة المتخصصة في المجاالت التي 
تهم الوزارة 

االشتراك بمواقع االنترنت الخارجية التي تهم الوزارة. 2
المشاركة الفاعلة للوزارة بالمؤتمرات والندوات ذات . 3

العالقة وتنظيمها 
الهدف السادس :

ــر خدمات تفاعلية لمتلقي الخدمة من خالل مشــروع  توفي
الحكومة االلكترونية والموقــع االلكتروني للوزارة خالل 

السنوات القادمة 
االسرتاتيجيات :

تجهيز البنية التحتية والبشرية. 1
تحديد الخدمات التفاعلية وتحديد أولوياتها . 2
أن يكون لكل موظف بريد إلكتروني . 3
إنشاء موقع إلكتروني داخلي للوزارة ) انترنت(. 4

الهدف السابع:
ــوات االتصال الداخلية والخارجية وتعزيز دورها  تفعيل قن

في إيجاد صورة إيجابية للوزارة 
االسرتاتيجيات :

ــي وتوفير متطلبات . 1 تحديد وســائل االتصال الداخل
التطبيق والتحقق من تنفيذها وفاعليتها.

تحديد وســائل االتصال الخارجي وتوفير متطلباته . 2
والتحقق من تنفيذها وفاعليتها

التنســيق بين القطاعــات واإلدارات العامة بالوزارة . 3
في نشر المعلومات على البريد االلكتروني الخاصة 
بالوزارة واالبتعاد عن العشوائية في ارسال مثل هذه 

الرسائل 
الهدف الثامن :

زيادة درجة أمن وسرية المعلومات 
االسرتاتيجيات :

إيجاد مركز حاســوب رئيســي بديل الســتخدامه في . 1

الحاالت الطارئة
توفير أنظمة حماية حديثة لكافة برامج الوزارة . 2
إيجاد آلية لحفظ وأمن وسرية الوثائق وحمايتها من . 3

التزوير 
ــة فــي إدارة خدمة . 4 ــرات المراقب ــم فكرة كامي تعمي

الجمهــور واإلدارات العامــة التي لها عالقة مباشــرة 
بانجاز المعامالت

الهدف التاسع :
تســهيل الرجوع إلى الوثائق والمراجــع الالزمة والحفاظ 

عليها 
االسرتاتيجيات :

فهرسة الوثائق وأرشفتها . 1
إيجاد آلية موحدة لحفظ الملفات وفهرستها . 2
تســهيل الحصول ) االطالع , االستعارة ( على المراجع . 3

الالزمة لكافة موظفي الوزارة 
ــر آلية للبحث عــن الوثائق والمراجع  في جميع . 4 توفي

ــة  والوحدات المالية فــي جميع أجهزة  مكاتــب المالي
الدولة بطريقة الكترونية

ضمــان تســليم كافــة الوثائــق والملفــات الورقية . 5
ــة من قبل الموظف حــال تغييره أو ترك  وااللكتروني

مركز العمل 
الهدف العاشر :

التطبيق الفعال إلستراتيجية إدارة المعرفة بما تحتويه من 
آليات لتفادي المخاطر المحتملة فيما يخص إدارة المعرفة 

االسرتاتيجيات :
المعرفــة . 1 إدارة  إلســتراتيجية  ــة  الدوري المراجعــة 

وتطويرها ســنويا وتضمينها في خطط العمل التنفيذية 
الخاصة لالتصاالت الداخلية والخارجية باإلدارات العامة  

وممثلي الوزارة والمعنيين في جميع أجهزة الدولة 
ــود حول . 2 وضــع إســتراتيجية إلدارة المخاطــر تضم بن

المخاطر المعرفية ومراجعتها وتطويرها سنويا 
المتابعــة الدورية للتطبيق الفعال لخطط العمل من قبل . 3

المعنيين التطوير المؤسسي وفريق إدارة المعرفة 
فإدارة المعرفة تســتوعب هذه االســتراتيجيات وتستفيد . 4

منها وتحث على أخذ العبر من التجارب الســابقة إذ أنها 
ال تتجاهل األحداث الســلبية حتى تتفادها في المســتقبل 
ــة لتســتفيد منها فــي انجاز  وتأخــذ األحــداث االيجابي
ــح السياســات واالختصاصات  األعمــال والمهــام وتوضي
ــد مــن إدراك أن إدارة المعرفة  حاضرا ومســتقبال والب
تركز على عمل الشــيء الصحيح بدال من الشــيء الذي 
ــح )فالقــدرة المعرفية(  ــه صحي ــه ويعتقد أن ــم عمل يت
تســاوي )المعلومات المتوفرة *القدرة التحليلية*القدرة 
ــر المعلومات اكتســاب أمــا المعرفة  ــة (إذا تعتب اإلداري
ففكروخصوصــا اذا تم توضيحها ووصــل بعضها ببعض 

دون االبتعاد  ابدا عما يدور ويحوم حولنا 
ماهي الثمار التي تتوقع الوزارة جنيها من إدارة املعرفة:

• ــق األهداف العامة للوزارة من خالل رفع مســتوى 	 تحقي
التنسيق وتبادل الخبرات 

• تبســيط العمليات اإلدارية وخفــض التكاليف عن طريق 	
التخلص من اإلجراءات المطولة أوغير الضرورية

• تحسين المستوى الحرفي في اإلدارات العامة في الوزارة	
• تحسين القدرة الخالقة في الوزارة	
• تحســين صورة الوزارة وتطويــر عالقاتها بمثيالتها في 	

الدول الشقيقة والصديقة
• ــل المعرفــة ورأس المــال الفكري لتحســين طرق 	 تفعي

إيصال الخدمات
• تبني فكرة اإلبداع عن طريق تشجيع مبدءا تدفق األفكار 	
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الباب الثالث
مجموعة حسابات الموازنة العامة غير 

الرئيسية
الفصل السابع

المعونات الخارجية 
تعتبر المعونات الخارجية مصدرًا من مصادر تمويل 
مشاريع البرنامج االستثماري المدرجة في الموازنة 
العامة للدولة وموازن��ات الوحدات االقتصادية كما 
يتم تمويل العديد من البرامج واالنشطة في الوزارات 
والمصال��ح والهيئات حي��ث تقوم بع��ض المنظمات 
الدولية عبر أجهزة السلطة المركزية بدعم برامج 
وأنش��طة يتم تنفيذها في الوحدات االدارية للسلطة 

المحلية .
وتطبيقًا لمبداء ش��مول الموازن��ة العامة التي أكد 
عليه القان��ون لمالي والئحته التنفيذية حيث أوصت 
الم��ادة )6( م��ن القانون المالي على إظهار حس��ابات 
كافة الجهات واليجوز إستثناء أي جهة كما أوصت 
تضمي��ن الموازنة لكافة الموارد واالس��تخدامات من 

كافة المصادر.
وحدد القانون المالي والئحته التنفيذية ودليل إعداد 
الموازن��ة العامة ودليل النظام المحاس��بي الحكومي 
االحكام والضوابط والخط��وات واالجراءات الواجب 
االلتزام بها عند الحصول عل��ى المعونات الخارجية 

)النقدية – الفنية- السلعية والعينية(.
وس��نحاول القاء الضوء على هذه االحكام والضوابط 
والخط��وات كما س��يتم اس��تعراض الئح��ة تنظيم 
اس��تخدام القروض والمس��اعدات والمن��ح والهبات 

الخارجية وذلك وفقًا لالتي:-
المبح��ث االول : االح��كام والضواب��ط والقواعد في 
القان��ون المال��ي والئحت��ه التنفيذية ودلي��ل إعداد 
الموازنة ودليل النظام المحاسبي الحكومي والكتاب 

الدوري رقم)1( لسنة 2007م.
المبح��ث الثان��ي : أح��كام الئحة تنظيم واس��تخدام 

القروض والمساعدات والمعونات .
 المبح��ث الثالث : ال��دورة المس��تندية واالجراءات 

االدارية لتنفيذ المعونات والمنح.
المبحث الرابع:  القيود المحاسبية.

المبحث االول : االحكام والضوابط والقواعد .
س��نتناول ف��ي ه��ذا المبح��ث االح��كام والضواب��ط 
والقواعد واالجراءات التي تنظم اس��تالم واستخدام 

والمعونات االجنبية في كل من :-
أواًل : القانون المالي والئحته التنفيذية .

ثانيًا : دليل إعداد الموازنة العامة للدولة.
ثالثًا : دليل النظام المحاسبي الحكومي.

رابع��ًا : الكتاب الدوري رقم)1( لس��نة 2007م بش��أن 
المساعدات والقروض الخارجية النقدية والعينية.

أواًل :  القانون المالي والئحته التنفيذية :-
الج��زء االول :  القان��ون المالي رقم)8( لس��نة 1990 

وتعديالته بالقانون رقم)50( لسنة 1999م.
 تطبيقًأ لمبداء ش��مول الموازن��ة نصت الماد )6( من 

القانون المالي على :-
أ- يج��ب أن تتضمن الموازنات العامة موازنات كافة 
الجهات والوحدات واألجهزة التي يس��ري عليها هذا 

القانون واليجوز استثناء أي جهة من الجهات .
ب- يجب أن تشمل الموازنات العامة :-

1- تقديرات لكافة أنواع اإليرادات بما في ذلك جميع 
المس��اعدات والهبات العينية والنقديه والمسحوبات 
من القروض العينية والنقديه التي يحتمل تحصيلها 
أو  الحص��ول عليه��ا خ��الل الس��نة المالي��ة موضع 

التقدير .
2- تقدي��رات لكاف��ة أنواع النفق��ات المتوقع إنفاقها 
خالل الس��نة المالي��ة موضع التقدي��ر بما في ذلك 
المخصصات لخدم��ة الديون أو الق��روض المحلية 

والخارجية.
نصت المادة)26( من القانون المالي :-

))ت��ورد جميع اإلي��رادات إل��ى البن��ك المركزي 
وفروعه أواًل ب��أول ويحظر حظرا باتًا على الجهات 
توري��د أي ن��وع م��ن االي��رادات ال��ى غي��ر البنك 
المرك��زي وف��ي حال��ة عدم وج��ود ف��رع للبنك 
المرك��زي يجوز توريد االيرادات الى بنك يفوضه 
البنك المركزي كما تودع جميع اإليرادات العينية 
في المخ��ازن الحكومي��ة المخصصة طبق��ًا ألحكام 
قانون المناقصات والمزاي��دات والمخازن الحكومية 

والئحته التنفيذية ((.
الج��زء الثان��ي : الالئحة التنفيذي��ة للقانون المالي 
الصادر بموجب قرار وزير المالية رقم)1034( لس��نة 

1999م.
بالرجوع ال��ى المادتين)96، 97( م��ن الفرع الخامس 
)المعون��ات االجنبية م��ن الفصل الثان��ي )االيرادات 
من القسم الثاني )الحس��ابات (نجد نصها على النحو 

التالي:-
 م)96( : ))نضاف وتخصم قيمة المعونات والمساعدات 
والهبات الواردة من الخارج بالموازنة العامة للدولة 
ويفتح لها حسابات بالبنك المركزي ضمن حسابات 
الحكومة طبق��ًا لكل اتفاقية مع مراع��اة ما تضمنته 

االتفاقيات من أحكام.

محاضرات في 

دليل النظـام المحاسبي الحكومـي
إعداد االستاذ / محمد يحيى السياغي

مستشار وزير المالية
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م)97( يجب على كل جهة وردت أو ترد اليها معونات 
أجنبية أن تتخذ االجراءات التالية:-

ترس��ل الى كل من وزارة المالية ووزارة التخطيط 
والتع��اون الدولي ص��ورة معمدة م��ن كل اتفاقية 
معون��ة موضح��ًا به��ا تواريخه��ا والجه��ة المقدمة 
لالعانة وقيمتها والمش��روع والمخصص لها وباقي 

شروط االعانة.
يفتح حس��اب خاص لكل اتفاقية بالبنك المركزي 
اليمن��ي ضم��ن حس��ابات الحكوم��ة المتنوع��ة ذات 

االرصدة .
الحسابات المفتوحة حاليًا لهذه المعونات في البنوك 
التجارية تنقل الى حس��اب خاص بالبنك المركزي 

وفقًا للفقرة السابقة.
ت��ودع الحس��ابات المفتوح��ة بالبن��ك المرك��زي 

لالتفاقية جميع المبالغ المحصلة من المعونات.
يج��ب على الجه��ة المختصة الت��ي وردت أو تردلها 
معونات أن تحصر النفقات الكلية للمش��روع الواردة 
له المعون��ة بحيث يمكن التعرف عل��ى المبالغ التي 

تمول المشروع من المعونة االجنبية.
تض��اف المعونات العيني��ة بالمخازن طبق��ًا لقانون 
الحكومي��ة  والمخ��ازن  والمزاي��دات  المناقص��ات 
والئحت��ه التنفيذية على أن ت��ورد قيمتها عند البيع 
بالبن��ك المرك��زي مقابل االضافة لم��وارد الجهة 
- الب��اب – الفصل – البند-النوع بم��ا اليتعارض مع 

ماورد من أحكام باالتفاقية الخاصة بها.

ثانيًا : دليل إعداد الموازنة العامة للدولة:-
خصص دليل إعداد الموازنة العامة للدولة )التبويب 
االقتصادي ( الباب الثاني المنح وهو يتكون من ثالثة 

فصول:-
الفصل األول : منح من حكومات خارجية .

الفصل الثاني : منح من منظمات دولية .
الفصل الثالث : منح من مستويات حكومية أخرى .

المن��ح الخارجي��ة : ه��ي المبال��غ النقدي��ة وغي��ر 
النقدي��ة )العينية والفنية( المتوق��ع الحصول عليها 
كتحوي��الت بدون مقاب��ل من الحكوم��ات االجنبية  
الش��قيقة أو الصديقة والمنظمات الدولية ألغراض 

جارية أو اقتناء أصول .
وفيم��ا يخ��ص التحوي��الت غي��ر النقدي��ة )العينية 
والفني��ة( يج��ب تقدي��ر قيمته��ا عن��د ادراجها في 

الموازنة العامة للدولة.
وتجدر االش��ارة أن المنح المقدمة للسلطة المحلية 
يج��ب أن يتم عبر الس��لطة المركزية وذلك طبقًا 
لقانون السلطة المحلية رقم)4( لسنة 2000م والئحته 

التنفيذية والالئحة المالية للسلطة المحلية.
وفيما يلي شرحًا مختصرًا  للمنح الخارجية :-

الفص��ل االول : من��ح من حكوم��ات خارجية : كافة 
التحوي��الت النقدية وغير النقدية )العينية والفنية( 
المتوق��ع الحص��ول عليه��ا م��ن حكوم��ات خارجية 

ألغراض اإلنفاق الجاري أوالراسمالي.
ويشتمل على بندين:-

البند االول : منح جارية من حكومات خارجية:-
كاف��ة التحوي��الت النقدية وغير النقدي��ة )العينية 
والفني��ة( المتوق��ع الحص��ول عليها م��ن حكومات 
خارجية ألغراض اإلنفاق الج��اري وغير المربوطة 

أو المشروطة باقتناء أصل من جانب الجهة المتلقية 
، ويتكون من )3( أنواع :-

نوع )1( : منح نقدية جارية من حكومات خارجية .
نوع )2( : منح عينية جارية من حكومات خارجية .

نوع )3( : منح فنية واستشارية .
البند الثاني : منح راسمالية من حكومات خارجية:-

 التحويالت النقدية وغير النقدية )العينية والفنية( 
المتوق��ع الحص��ول عليه��ا م��ن حكوم��ات خارجية 

ألغراض اقتناء أصول.
ويتكون هذا البند من )3( أنواع :

نوع )1( : منح نقدية رأسمالية من حكومات خارجية 
نوع )2( : منح عينية رأسمالية من حكومات خارجية 

نوع )3( : منح فنية واستشارية .
 الفص��ل الثاني : منح من منظم��ات دولي�ة :ويتكون 

من بندين ، هم�ا :
البند األول : منح جارية من منظمات دولية :ويتكون 

بدوره من )3( أنواع:-
نوع )1( : منح نقدية جارية من منظمات دولية .
نوع )2( : منح عينية جارية من منظمات دولية .

نوع )3( : منح فنية واستشارية .
البند الثاني : منح رأسمالية من منظمات دولية :

ويتكون من)3( أنواع:-
نوع )1( : منح نقدية رأسمالية من منظمات دولية .
نوع )2( : منح عينية رأسمالية من منظمات دولية .

نوع )3( : منح فنية واستشارية .

ثالثًا : دليل النظام المحاسبي الحكومي:-
خصص دلي��ل النظام المحاس��بي الحكومي حس��اب 
مراقب��ة متحص��الت المن��ح وحس��اب المن��ح ضمن 
مجموع��ة الحس��ابات الرقابي��ة االحصائي��ة )الت��ي 
تس��تخدم ألغراض الرقابة والضبط الداخلي اضافة 
عل��ى عملي��ات المتابعة وبالتالي فه��ي ادوات رقابية 
التؤث��ر عل��ى موج��ودات أو مطلوب��ات الحكوم��ة 
الحقيقية أو الفعلية وهذه الحسابات قد يترتب عليها 

التزامًا ماليًا  في المستقبل .
 حسابات مراقبة متحصالت المنح/ حساب المنح :-

يهدف حس��اب المنح الى حصر وتحديد مبالغ المنح 
المقدمة من الجهات المختلفة سواًء كانت نقدية أو 
عينية أو س��لعية أو فنية ومتابعة تحصيلها ومراقبة 
غاي��ات وأه��داف االنفاق المح��ددة لها كم��ا يمكن 
من حس��اب المنح مقارنة المبال��غ التي تم تحصيلها 
خالل س��نة مالية ومقارنتها مع المبالغ المقدرة في 
الموازنة العامة بنفس السنة المالية ومن ثم تحديد 
الزيادة أو النقص عن التقديرات وكذا تحديد مبالغ 
المن��ح التي تم الحصول عليه��ا ولم تكن مدرجة في 

الموازنة أو أدرجت ولم يتم تحصيلها.
في حين أن حس��اب المنح يخصص حساب لكل منحة 

على حده.
حيث أن العملي��ات المالية المحاس��بية تبداء بالقيد 
بالجان��ب المدي��ن من ه��ذا الحس��اب باجمالي قيمة 
المنح��ة بمجرد اس��تالم الوثائق الثبوتي��ة بموافقة 
الجه��ة المانحة عل��ى دفع هذه المنحة س��واًء خالل 
الس��نة أو على دفعات س��نوية مقابل اظهار ذلك في 

الجانب الدائن من حساب المنح.
وعن��د وصول االش��عار الدائن م��ن البنك بتحصيل 

  )138( الع���دد   - المالي�ة 
 يوني���و 2010

52

دراسات



قيم��ة الدفعة من المنح��ة أو قيم��ة المنحة كاملة 
واثباته��ا لحس��اب الموارد وللحس��اب الج��اري يتم 
اجراء قيد محاسبي بجعل حساب المنح مدينًا وحساب 
مراقبة متحصالت المنح دائنًا بذلك ويمثل الرصيد 
المتبق��ي أخر الس��نة المالية هو مبل��غ المنحة غير 

المستخدم حتى تاريخه.
ويتم من خالل النظام المحاسبي في ادارة الحسابات 
في وحدات الس��لطة المركزية حيث يتم االحتفاظ 
بحس��اب منفصل لكل منحة على حده بحيث يش��تمل 
على المعلومات المالي��ة والبيانات الالزمة ألغراض 

الرقابة والمتابعة والتي من أهمها :-
- القيم��ة االجمالي��ة للمنح��ة  - العمل��ة المقدم بها 

المنحة.
- الجه��ة المقدمة للمنحة - االعتم��ادات المقرة في 

الموازنة للمنحة.
الغاية من تقديم المنحة ) تمويل نفقات تش��غيلية – 
تمويل اكتس��اب اصول غير مالية أو اكتساب اصول 

مالية – مساعدات فنية – عينية – استشارات(.
الدفع��ات المحصل��ة م��ن اص��ل المنح��ة  - الرصيد 

المتبقي من المنحة.
كما الزم دليل النظام المحاس��بي الحكومي الجهات 
التي تحصل على منح ومعونات خارجية أن ترفق في 

الحساب الختامي لها:-
)) اع��داد بيانات بالموارد الفعلي��ة- المحصل الفعلي 
من القروض والمنح الداخلي��ة والخارجية بأنواعها 
)الجارية أو الراسمالية (أو )التحويالت – الراسمالية( 
وتحديد المشاريع أو االنشطة والبرامج التي خصص 
لها س��واًء في موازنة التشغيل أو في أكتساب أصول 

غير مالية أو في اكتساب اصول مالية .
كم��ا ت��م تحديد حس��ابي البن��ك حس��ابات جارية 
والحس��ابات الجارية إلثبات العمليات المالية للمنح 
النقدية والتي تقدم للجهات ويتم الصرف بمعرفتها.

رابع��ًا : الكتاب الدوري رقم)1( لس��نة 2007م بش��أن 
المس��اعدات والقروض الخارجي��ة النقدية والعينية 

والصادر بتاريخ 2007/2/21م.
بالعودة الى الكتاب الدوري المشار اليه نجد أنه الزم 

جميع الجهات اتخاذ االجراءات التالية:-
فتح حساب خاص بكل معونة أو منحة نقدية بالبنك 
المركزي ضمن حس��ابات الحكومة باسم المنحة أو 

المعونة.
الحسابات المفتوحة حاليًا لهذه المعونات في البنوك 
التجاري��ة يجب المب��ادرة بنقلها الى حس��اب خاص 

بالبنك المركزي وفقًا للفقرة السابقة.
تودع في الحس��ابات المفتوح��ة بالبنك المركزي 
جميع المبالغ النقدي��ة المحصلة من المعونات ويتم 

الصرف منها لالغراض المخصصة لها.
اشراك ممثلي المالية في كافة عمليات التوريد لهذه 

الحسابات والصرف منها لالغراض المحددة.
الصرف من هذه الحس��ابات لالغ��راض المحددة في 

االتفاقية باشتراك ممثلي المالية بالجهة.
اضاف��ة المعون��ات العيني��ة بالمخ��ازن والقي��د في 
كافة الس��جالت المخزنية طبقًا لقانون المناقصات 

والمزايدات والئحته التنفيذية.
اس��تكمال القيد ف��ي الدفات��ر والس��جالت كموارد 
واس��تخدامات وفق��ًا للقواعد واالج��راءات المحددة 

في دليل النظام المحاس��بي الحكومي وكذا االلتزام 
بقواعد تنفيذ الموازنة العامة للدولة .

اس��تكمال القيد للموارد واالستخدامات من القروض 
الخارجي��ة في الس��جالت والدفات��ر المالية للوحدة 
الحسابية وكذا تس��جيل االصول المشتراه من هذه 
القروض ف��ي الدفاتر والس��جالت المخزنية للجهة  
وفق��ًا ألح��كام القانون المال��ي والئحت��ه التنفيذية 
ودليل النظام المحاسبي الحكومي وقانون المناقصات 
والمزايدات والمخازن الحكومية والئحته التنفيذية.
المبحث الثان��ي : احكام الئحة تنظيم اس��تخدام القروض 

الخارجية والمعونات والمنح والهبات الخارجية
حددت الئحة تنظيم استخدام القروض والمساعدات 
والمعون��ات والهب��ات الخارجية والص��ادرة بموجب 
ق��رار رئي��س مجل��س ال��وزراء رق��م)996( لس��نة 
2002م الضواب��ط والقواعد واالجراءات بش��أن المنح 

والمعونات والهبات الخارجية على النحو التالي:-
أواًل : التسمة والتعاريف :-

حيث عرفت ) المساعدات /المعونات /المنح الخارجية(
 )كل المتحص��الت النقدي��ة أو العينية التي تحصل 
عليه��ا الدول��ة بمختلف اجهزته��ا الحكومية أو غير 
الحكومي��ة وب��دون مقابل م��ن ال��دول والمنظمات 

العربية واالقليمية والدولية(.
ف��ي حي��ن قس��مت أن��واع المس��اعدات والمعون��ات 

الخارجية الى االنواع التالية:-
نقدي��ة غير مخصصة : وهي المنح النقدية التي . 1

التش��ترط اتفاقي��ات او برتوك��والت تقديمها 
اسلوبًا محددًا إلستخدامها أو استغاللها .

نقدي��ة مخصص��ة: للتمويل الجزئي لمش��اريع . 2
مح��ددة وتقدم في هيئة مبالغ نقدية مس��اهمة 

في تمويل مشروع معين.
نقدي��ة مخصصة : لتمويل أنش��طة محددة ذات . 3

طبيع��ة جاري��ة أو تقدم في هيئ��ة مبالغ نقدية 
وتتف��ق مع الجهات المانحة عل��ى قيمتها وبنود 
صرفها وتوضع لها موازن��ة تفصيلية بالتعاون 

مع الجهات المانحة والجهات المعنية .
معونات على ش��كل مشاريع كاملة بعد أن تكون . 4

الجه��ة المانحة قد تول��ت بنفس��ها التعاقد مع 
المقاولين واالشراف على التنفيذ.

عيني��ة غي��ر مخصص��ة: وتقدم في هيئ��ة مواد . 5
غذائي��ة أو اس��تهالكية التش��ترط اتفاقيات أو 
برتوكوالت تقديمها تصرفًا محددًا إلس��تغالل 

عائدات بيعها.
س��لعية مخصصة: تقدم في ش��كل م��واد غذائية . 6

أو استهالكية تس��تخدم عائدات بيعها ألغراض 
تموي��ل مش��اريع أو انش��طة بمعرف��ة الجهات 

المانحة .
س��لعية: في هيئة تجهيزات أو مع��دات متفرقة . 7

وتقدم مباشرة للجهات المستفيدة لتنفيذ بعض 
االنشطة أو لسداد النقص في تجهيزات ومعدات 

تلك الجهات.
مواد مخصصة للتوزيع عينًا على المس��تفيدين . 8

والت��ي تقدمها بعض الجه��ات المانحة للتوزيع 
مباشرًة على المستفيدين.

ثانيًا : االسس والضوابط واالجراءات :-
حددت الالئحة الضوابط واالجراءات إلبرام اتفاقيات 
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وبروت��وكالت الق��روض والمس��اعدات والمعونات 
الخارجية على النحو التالي:-

تقدي��م دراس��ات ج��دوى اقتصادي��ة اجتماعية . 1
للمش��اريع المطل��وب تمويلها لكل م��ن وزارة 

التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية.
تتول��ى وزارتي التخطي��ط والتع��اون الدولي . 2

ووزارة المالي��ة تحديد المش��اريع االقتصادية 
واالجتماعية التي اس��تكملت دراس��تها وتتطلب 

تمويلها جزئيًا او كليًا مصادر خارجية.
اليج��وز إدراج المش��اريع المطل��وب تمويله��ا . 3

بقروض ومس��اعدات اال بع��د التأكد من توفر 
التمويل الخارجي واستكمال اجراءات المصادقة 

عليها.
تضاف وتخصم المعونات والمس��اعدات والهبات . 4

الخارجي��ة بالموازن��ة العام��ة للدول��ة وتفتح 
لها حس��ابات بالبنك المرك��زي مع مراعاة ما 
تضمنته االتفاقيات المبرمة مع الجهات المانحة.

ثالثًا : اجراءات ابرام االتفاقيات والبروتوكالت:-
الزمت الالئح��ة الجهات التي ت��رد لها معونات . 1

خارجية أن تتخذ االجراءات التالية:-
إرس��ال ص��ورة معمدة م��ن كل اتفاقية معونة . 2

موضحًا فيها )التاريخ – الجهة المانحة – قيمة 
المنحة- المشروع المخصص – بقية الشروط ( 
وذلك الى كل من وزارتي المالية والتخطيط 

والتعاون الدولي.
فتح حس��اب خ��اص ل��كل اتفاقية للمس��اعدات . 3

النقدية ف��ي البنك المركزي ضمن حس��ابات 
الحكوم��ة المتنوع��ة ذات االرص��دة وذلك في 

البنك المركزي دون سواه.
ت��ودع المبال��غ المحصل��ة م��ن المعون��ة ف��ي . 4

الحس��ابات المفتوحة لهذه المعونات في البنك 
المركزي .

اضاف��ة المعون��ات العيني��ة في المخ��ازن طبقًا . 5
ألحكام قانون المناقصات والمزايدات والمخازن 
الحكومية وبما اليتعارض مع ما ورد من أحكام 

في االتفاقيات الخاصة بها.
رابعًا : اجراءات تنفيذ االتفاقيات والبرتوكالت:-

حيث حددت الالئحة اجراءات تنفيذ المعونات السلعية 
على النحو التالي:-

تق��وم وزارتي المالي��ة والتخطي��ط والتعاون . 1
الدولي ببي��ع المعونة الس��لعية مزاي��ده عامة 
مفتوحة وفقًا ألس��عار الس��وق وتوريد حصيلة 
عائداتها الى حس��اب خ��اص بالبنك المركزي 
مع إدراجها ضمن الموازنة العامة للدولة خالل 

السنة المالية إلثباتها ايرادًا ومصروفًا .
تس��تخدم عائ��دات البي��ع بموج��ب االتفاقيات . 2

المبرمة مع المانحين.
على كافة الجهات ذات العالقة) وزارة المالية- . 3

التخطيط والتعاون الدولي – الجهة المستفيدة 
( مسك وفتح سجالت ودفاتر محاسبية لتنفيذ 
العملي��ات المالي��ة والعمل على حف��ظ الوثائق 
المطابق��ة  واج��راء  والمعلوم��ات  والبيان��ات 
الدورية بحركة تلك الحسابات مع الكشوفات 
الش��هرية الت��ي يصدره��ا البن��ك المركزي 

والجهة )الممولة(.

المبحث الثالث:-
الدورة المستندية واالجراءات االدارية لتنفيذ المعونات 

والمنح الخارجية
اس��تكمااًل لما تم ايضاحة في المبحث الثاني )االحكام 
والئح��ة تنظيم واس��تخدام القروض والمس��اعدات 
والمعونات س��نحاول في ه��ذا المبحث والغاء الضوء 
على الدورة المس��تندية واالج��راءات االدارية ودور 
الجهات المتلقية للقروض والمعونات ووحدة تنفيذ 
المش��روع ووزارة المالي��ة ممثلة بقط��اع العالقات 
المالي��ة الخارجي��ة ووزارة التخطي��ط والتع��اون 

الدولي .
المالي��ة  العالق��ات  المالي��ة )قط��اع  أواًل دور وزارة 

الخارجية(.
حصول القطاع على نس��خة من اتفاقية المنحة . 1

أو المساعدة .
فتح حساب جاري في البنك تحت اشراف وزارة . 2

المالي��ة ووزارة التخطي��ط والتع��اون الدولي 
والجه��ات المانحة يودع فيه المبالغ والمحصلة 
م��ن قيم��ة المنح��ة والم��ودع من قب��ل الجهة 

المانحة.
المراجعة المستندية والحسابية لطلبات السحب . 3

المرفوعة من قبل الجهة المستفيدة عبر وزارة 
التخطيط والتعاون الدولي وذلك للتأكد من 

-:
سماع بنود الصرف المتفق عليها مع الجهة المانحة.

اس��تكمال االجراءات بحس��ب النظام المتفق عليه في 
مذكرة التفاهم .

استيفاء كافة الوثائق والمس��تندات المعززة بطلب 
السحب.

اب��الغ البن��ك بالس��داد لصالح إما الم��ورد أو . 4
المق��اول أو االستش��اري أو تغذي��ة الحس��اب 

الجاري في الجهة المستفيدة.
مطابقة عمليات الصرف شهريًا لكل مشروع مع . 5

كشوفات البنك لكل حساب على حده.
القيد في السجالت والدفاتر الرقابية االحصائية . 6

الممسوكة بمعرفة القطاع لكل منحة على حده 
ولك جهة مستفيدة من المنحة وكذا لكل عقد 

من العقود.
اب��الغ الوحدة الحس��ابية في دي��وان عام الجهة . 7

المس��تفيدة فيم��ا يخصه��ا بما ت��م صرفه من 
المنحة وبحس��ب التبويب االقتصادي للموازنة 
العامة للدولة للموارد واالستخدامات في نهاية 

كل شهر .
رف��ع تقارير التنفيذ الفعل��ي من المنح لكل من . 8

المسئولين في وزارة المالية والجهات المانحة 
والجه��ات الرقابي��ة وكذا تقاري��ر دورية الى 

مجلس الوزراء .
الن��زول الميداني م��ع ممثلي الجه��ة المانحة . 9

للتعرف على مس��توى تنفيذ المشاريع الممولة 
من المنح والمساعدات والتأكد من الصرف في 

المجاالت المحددة في اتفاقية المنحة.
متابع��ة الجهات الحكومية )دواوين الوزارات أو . 10

الجهة أو المش��اريع ( للحص��ول على التقارير 
المالي��ة للتنفيذ عل��ى المش��اريع الممولة من 

المنح.
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االش��راف على بيع المعونات الس��لعية وتوريد . 11
حصيلة البيع الى الحس��اب المفتوح للمنحة في 

البنك .
ثانيًا : دور الجهات المستفيدة :-

تق��وم الوحدة الحس��ابية في دي��وان عام الجهة . 1
المس��تفيدة بالقيد أواًل بأول بالقيد في حسابات 
الم��وارد واالس��تخدامات والحس��ابات الرقابية 
االحصائي��ة للمن��ح ومراقبة متحص��الت المنح 
وإكتس��اب اصول غير مالية ومراقبة إكتساب 
اصول غير مالية ومراقبة إكتساب اصول مالية 
وإكتس��اب اصول مالية والحس��ابات المساعدة 

المدينة /الدائنة بحسب طبيعة عملية الصرف.
مس��ك حس��ابي الحس��ابات الجاري��ة والبنك . 2

حس��ابات جارية ف��ي حالة القيام بفتح حس��اب 
ج��اري للجه��ة تحصيلها م��ن المعون��ة وقيام 
وزارة المالي��ة بتغذي��ة الحس��اب الج��اري من 
الحساب الدائري للمنحة او قيام الجهة المانحة 
بتغذية الحساب الجاري مباشرًة بحسب نصوص 
االتفاقي��ة او بروتوكول المنح��ة للصرف في 
حدود الصالحيات المالية لالغراض رفع تقارير 
التنفي��ذ الفعل��ي من المنح��ة للجه��ة المانحة 

ووزارة المالية والجهات الرقابية االخرى.
ولتوضي��ح االجراءات الس��ابق ايضاحها يمكن تصور 

الخطوات على النحو التالي:-
في حالة المعونات الس��لعية واستكمال اجراءات . 1

البيع بالم��زاد العلني وتوريد القيمة للحس��اب 
الدائ��ري المفت��وح للمنحة في البن��ك أو قيام 
الجهة المانحة بتغذية الحس��اب الجاري بدفعة 

من المنحة.
يت��م االتفاق بين الجهة المانحة ووزارة المالية . 2

ووزارة التخطي��ط والتعاون الدولي على قائمة 
بالمش��اريع واالغراض المختلف��ة للصرف من 

المنحة.
وكذا توزيع المبلغ على االغراض )سلع – بناء- . 3

اجور – نفقات اخرى.....الخ(.
يتم فتح حس��اب جاري باس��م الجهة المستفيدة . 4

يتم تغذيته من الحس��اب الدائ��ري الموضح في 
الفق��رة )1( أو من بين الجهة المانحة مباش��رًة 

لالغراض المتفق عليها.
بحس��ب النظ��ام المعتم��د بين الجه��ة المانحة . 5

)دول��ة – منظم��ة( يت��م االتف��اق على س��قوف 
مالية تقوم الجهة المس��تفيدة أو وحدة التنفيذ 
للمش��روع بالصرف دون الحاج��ة الى موافقة 
الجه��ة المانح��ة قبل الصرف في حدود س��قف 
مالي والغ��راض محددة من االغ��راض المتفق 
عليها وف��ي حالة زيادة المبلغ عن هذا الس��قف 

يجب موافقة الجهة المانحة قبل الصرف .
تق��وم الجهة المس��تفيدة باس��تكمال االجراءات . 6

القانونية لعملية الصرف مثل اجراءات المناقصة 
والتعاقد في حالة إكتس��اب اص��ول غير مالية 
أو إكتس��اب اصول مالية أو اج��راء ات التعاقد 
والفواتير في مختلف االغراض االخرى وإعداد 
طلب س��حب للمبلغ ورفعه الى وزارة التخطيط 
والتعاون الدولي والذي تقوم بدورها بالموافقة 

وإحالة الطلب الى وزارة المالية.

تق��وم وزارة المالي��ة بتغذي��ة حس��اب الجه��ة . 7
المستفيدة من الحساب الجاري الدائري بحسب 
طلب السحب الموافق عليه من وزارة التخطيط 

والتعاون الدولي .
تق��وم الجهة المس��تفيدة بالص��رف لالغراض . 8

المختلف��ة ورفع الفواتي��ر المختلف��ة وإعداد 
التقارير للجهة المانحة / وزارة المالية / وزارة 

التخطيط والتعاون الدولي .
في بعض االحوال تقوم الجهة المستفيدة بالرفع . 9

ال��ى وزارة التخطيط والتع��اون الدولي بطلب 
الس��حب والذي تقوم بدورها برفعه الى الجهة 
المانحة التي تقوم بدورها إما بتغذية الحس��اب 
الجاري الدائري أو الحساب الجاري باسم الجهة 
أو السداد مباشرًة الى حساب المقاول أو المورد 

أو االستشاري.
تتم القيود المحاس��بية في الوحدة الحسابية في . 10

الجهة المس��تفيدة وفقًا للموض��ح في المبحث 
الرابع باس��م القيود المحاسبية وذلك من واقع 
البالغات الت��ي تصل الى الوحدة الحس��ابية في 

الجهة المستفيدة من :-
- وزارة المالي��ة  - وحدة تنفيذ المش��روع في حالة 

وجودها.
المبحث الرابع : القيود المحاسبية 

أواًل : القيود المحاسبية الخاصة بموارد المنح .
كما سبق شرحنا في المباحث السابقة أنواع المنح :-

منح نقدية.. 1
منح عينية.. 2
منح سلعية.. 3
منح فنية.. 4

وقد تخصص هذه المنح لتمويل النفقات التش��غيلية 
أو إلكتس��اب اصول غير مالية أو إلكتس��اب أصول 

مالية.
وفيما يلي الخطوات واالجراءات المحاس��بية إلثبات 

الموارد من المنح.
)1( عند تلقي الجهة بالغًا رس��ميًا من وزارة المالية 
ووزارة التخطي��ط والتعاون الدول��ي بالتوقيع على 
اتفاقية )مذكرة التفاه��م ( بموافقة الجهة المانحة 
على المنحة ومقدارها والبيانات المختلفة عنها تقوم 
الوحدة الحسابية في ديوان عام الوزارة أو المصلحة 
أو الهيئة بإعداد كش��ف تس��وية بالقيد المحاس��بي 

التالي:-
من ح�/الحسابات الرقابية االحصائية المدينة

ح� / مراقبة متحصالت المنح
إلى ح�/الحسابات الرقابية االحصائية الدائنة

 ح� / المن���ح
)2( ف��ي أغلب االح��وال تكون هذه المن��ح مخصصة 
ألغراض محددة وعلى الرغم من النص في الالئحة.

عل��ى أن هن��اك )منح غير مخصص��ة ( أي منح تقدم 
دون تخصي��ص أنش��طة أو برامج مح��ددة وفي هذه 
الحالة )إن وجدت( يتم اعداد كشف تسوية من واقع 
اش��عار التوريد بما يفيد توريد قيم��ة المنحة )غير 
المخصصة(الى البنك المركزي بالقيد المحاس��بي 

التالي:-
من مذكورين:

  ح�/الحسابات الرقابية االحصائية الدائنة
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 ح� / المن���ح
 ح�/الحسابات الرئيسية المدينة

ح� / البنك موارد  
الى مذكورين:

  ح�/الحسابات الرقابية االحصائية المدينة 
ح� / مراقبة متحصالت المنح

ح�/الحسابات الرئيسية الدائنة
ح�/الموارد)باب/فصل/بند/نوع(

)وذلك بما تم توريده س��واًء بقيمة المنحة كاملة 
أو جزء منها(

أما في حالة المنح المخصصة لدعم برامج وانش��طة 
محددة س��واًء تم تخصيصها للنفقات التش��غيلية أو 
إلكتساب اصول غير مالية أو إلكتساب اصول مالية 

: يتم اتباع االجراءات التالية:-
فتح حس��اب جاري في البنك المركزي يتم اضافة 

المبالغ المحصلة من المنح.
االنفاق على المجاالت وتخصيص المبالغ .

اس��تكمال اجراءات الصرف وفقًا للقواعد والخطوات 
التفاه��م  مذك��رة  ف��ي  المذك��ورة  واالج��راءات 

والمحددة من قبل الجهة المانحة.
أ( عند قي��ام الجهة المانحة تح��ول قيمة المنحة أو 
جزء منه��ا واضافتها الى الحس��اب الج��اري وتقوم 
الوحدة الحسابية في الجهة المستفيدة بإعداد كشف 

تسوية بالقيد المحاسبي التالي:-
من مذكورين:

ح�/الحسابات المساعدة المدينة
ح� / البنك حسابات جارية

ح�/الحسابات الرقابية االحصائية الدائنة 
ح� / المن����ح
الى مذكورين:

ح�/الحسابات المساعدة الدائنة
ح� / الحسابات الجارية

ح�/الحسابات الرقابية االحصائية المدينة 
ح� / مراقبة متحصالت المنح

حي��ث وقد افترضن��ا أن الوحدة الحس��ابية قد قامت 
باثب��ات قيم��ة المنح��ة وفت��ح الحس��ابات الرقابية 
االحصائية بقيمة المنحة كاملة وفقُا لما تم شرحه 

في الفقرة)1( اعاله.
ب( تمويل نفقات تشغيلية من موارد المنح:-

بعد اس��تكمال اجراءات الصرف من الحساب الجاري 
وفقًا لالجراءات القانونية المحددة في القانون المالي 
والئحته التنفيذية وقان��ون المناقصات والمزايدات 
والمخ��ازن الحكومي��ة والئحت��ه التنفيذي��ة وطبقًا 
لالجراءات المح��ددة من قبل الجه��ة المانحة ويتم 
إعداد كشف تفصيلي بمقدار النفقات التشغيلية التي 
تمت بعد تبويبها بحسب التبويب االقتصادي للموازنة 
العام��ة للدولة ويتم توقيع هذا البيان من المخولين 
بالصرف من الحس��اب الجاري وتعميدها من رئيس 
الجهة وتقوم الوحدة الحسابية بإعداد كشف تسوية 

بالقيد المحاسبي التالي:-
من مذكورين:

  ح�/الحسابات المساعدة الدائنة
 ح� / الحسابات الجارية

  ح�/الحسابات المساعدة المدينة
  ح�/المدينين مالية 

ح�/الحسابات الرئيسية المدينة
ح�/االستخدامات )باب/فصل/بند/نوع(

الى مذكورين:
  ح�/الحسابات المساعدة المدينة

ح� / البنك حسابات جارية
ح�/الحسابات المساعدة الدائنة

ح�/الدائنين )مالية(
ح�/الحسابات الرئيسية الدائنة

ح�/الموارد )باب/فصل/بند/نوع(
وذلك بمق��دار النفقات التش��غيلية التي تمت خالل 

الفترة .
وذل��ك بافت��راض بأن الجه��ة قد خصص��ت وحدة 
حسابية مستقلة بمسك الحسابات الجارية للمنح أما 
إذا كانت إدارة الحسابات هي التي تقوم بمسك هذه 
الحس��ابات فإن القيد س��يتم أوآًل بأول في كل حالة 
توريد أو صرف مع مراعاة أن يتم االثبات في حسابي 

الموارد والمدينين مالية بمقدار ماتم صرفه فعاًل.
)ج�( تمويل إكتساب اصول غير مالية:-

عند تمويل إكتس��اب اصول غير مالية مثل المباني 
– التجهي��زات – االالت  والمعدات وف��ي هذه الحالة 

يجب القيام باالتي:-
عن��د اس��تكمال اج��راءات التعاقد واس��تالم الضمان 
البنك��ي أو ش��يك مقبول الدفع يجب فتح حس��ابات 
رقابية احصائية بمقدار العقد مع اثبات قيمة الضمان 
البنكي)10%(لالعمال االنشائية و15% للتوريدات  وفقًا 

للقيد المحاسبي التالي:-
من مذكورين:

ح�/الحسابات النظامية المدينة
ح�/الكفاالت 

ح�/الحسابات الرقابية االحصائية المدينة
ح�/إكتساب االصول غير المالية

الى مذكورين:
ح�/الحسابات النظامية الدائنة

ح�/أمانات الكفاالت
   ح�/الحسابات الرقابية االحصائية الدائنة
ح�/مراقبة إكتساب االصول غير المالية 

إذا ن��ص العق��د الموقع مع المق��اول أو المورد على 
صرف دفعة مقدمة وقدم المقاول أو المورد الضمان 
البنك��ي الالزم بمق��دار الدفع��ة المقدم��ة ووافقت 
الجهة المانحة على صرف قيمة الدفعة المقدمة من 
المبالغ الموردة الى الحس��ابات الجارية تكون القيود 

المحاسبية على النحو التالي:-
من مذكورين:

ح�/الحسابات المساعدة المدينة
ح�/المبالغ المدفوعة مقدمًا  

ح�/المدينين )مالية(
ح�/الحسابات المساعدة الدائنة

ح�/الحسابات الجارية
ح�/الحسابات النظامية المدينة 

ح�/الكف�االت
ح�/الحسابات الرقابية االحصائية الدائنة
ح�/مراقبة إكتساب األصول غير المالية

الى مذكورين:
ح�/الحسابات المساعدة المدينة

ح�/البنك حسابات جارية
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ح�/الحسابات المساعدة الدائنة
ح�/الدائنين مالية

ح�/الحسابات النظامية الدائنة 
ح�/أمانات الكفاالت

ح�/الحسابات الرقابية االحصائية المدينة
ح�/ إكتساب األصول غير المالية

ح�/الحسابات الرئيسية الدائنة
ح�/الموارد )باب/فصل/بند/نوع(
)وذلك بمقدار الدفعة المقدمة(

عن��د صرف مس��تخلص أعمال منج��زة أو تم توريد 
جزء من االجهزة واالالت والمع��دات المتعاقد عليها 

وتم اجراء الفحص واالستالم وتم :-
المراجعة المستندية والحسابية .

خص��م الدفعة المقدمة بحس��ب نص العقد أو نس��بة 
الدفعة المقدمة.

خصم ضمان الصيانة )%15(.
تحديد صافي المستخلص.

وبافتراض موافق��ة الجهة المانحة على صرف قيمة 
المس��تخلص أو قيمة الم��واد الموردة من الحس��اب 
الجاري تكون القيود المحاسبية على النحو التالي:-

من مذكورين:
ح�/الحسابات المساعدة الدائنة

ح�/الحسابات الجارية
ح�/الحسابات المساعدة المدينة 

ح�/المدينين )مالية(
ح�/الحسابات الرقابية االحصائية الدائنة

ح�/مراقبة إكتساب أصول غير مالية
ح�/الحسابات الرئيسية المدينة

ح�/االستخدامات )باب /فصل /بند/نوع(
الى مذكورين:

ح�/الحسابات المساعدة المدينة
ح�/البنك حسابات جاريًة  

ح�/المبالغ المدفوعة مقدمًا 
ح�/الحسابات الرقابية االحصائية المدينة

ح�/ إكتساب األصول غير المالية
ح�/الحسابات المساعدة الدائنة 

ح�/الدائنين )مالية(
ح�/الحسابات الرئيسية الدائنة

ح�/الموارد )باب/فصل/بند/نوع(
))حيث يتم االضافة لحس��اب االس��تخدامات )بصافي 
المستخلص + المستعاد من الدفعة المقدمة( في حين 

تسجل في بقية الحسابات صافي قيمة المستخلص(
وهكذا لبقية المستخلصات – وعند صرف المستخلص 

النهائي يتم اتباع االتي:-
التأك��د من ارف��اق تقري��ر االس��تالم االبتدائي من 
اللجنة المش��كلة لهذا الغرض والتي توضح في حالة 
المبان��ي أن االعمال تمت وفق��ًا للمواصفات وجداول 
الكميات المتعاقد عليها وف��ي حالة وجود مالحظات 
بس��يطة التؤث��ر على اس��تخدام المبان��ي وفي حالة 
التوريدات إن االجهزة والمعدات واالثاث وغيرها قد 
تم فحصها واس��تالمها وتجربتها لالالت التي تحتاج 
الى تجربة ، أوقد تم االس��تعانة بشركة فاحصة في 
حال��ة عدم توفر فنيين في الجهة قادرة على الفحص 
واالس��تالم واجراء التجارب والفحوصات المخبرية 

أو العملية بحسب طبيعة المبنى أو المواد الموردة.

التأكد من عدم وج��ود أعمال اضافية أي ان اجمالي 
المستخلص النهائي تس��اوي قيمة العقد أو أن هناك 
أعم��ال اضافي��ة ف��ي ح��دود النس��بة القانونية وتم 
الموافق��ة عليه��ا من الجه��ة وكذا الجه��ة المانحة 
واستكملت االجراءات القانونية من التعاقد وموافقة 
لجنة المناقصات المختصة وكذا االجراءات المحددة 

من الجهة المانحة أو وجود أعمال محذوفة .
إج��راء المراجعة المس��تندية والحس��ابية والتأكد 
من اس��تعاضة كامل مبل��غ الدفعة المقدم��ة ، اعادة 
الضمان��ات البنكية )الضم��ان النهائي + ضمان الدفعة 

المقدمة( .
تحديد صافي المبلغ المستحق وفقًا لالتي:-

أ- في حالة المباني:-
يك��ون الضم��ان المتبق��ي )الصيانة( بما ي��وازي %10 
م��ن اجمالي قيمة االعم��ال المنج��زة) العقد مضافًا 
الي��ه االعم��ال االضافي��ة أو مخصومًا من��ه االعمال 

المحذوفة(
استعاضة المتبقي من الدفعة المقدمة.
التوصل الى صافي قيمة المستخلص.

ب- في حالة التوريدات:-
التأك��د من وج��ود مبالغ محتجزة ت��وازي 15% من 

قيمة االعمال الموردة .
استعاضة كامل الدفعة المقدمة.

وبعد ذلك وبعد وصول موافقة الجهة المانحة على 
الصرف من الحساب الجاري تكون القيود المحاسبية 

على النحو التالي:-
من مذكورين:

ح�/الحسابات المساعدة الدائنة
ح�/الحسابات الجارية

ح�/الحسابات المساعدة المدينة 
ح�/المدينين )مالية(

ح�/الحسابات الرقابية االحصائية الدائنة
ح�/مراقبة إكتساب أصول غير مالية

من ح�/الحسابات النظامية الدائنة 
ح�/امانات الكفاالت

ح�/الحسابات الرئيسية المدينة
ح�/االستخدامات )باب /فصل /بند/نوع(

الى مذكورين:
ح�/الحسابات المساعدة المدينة

ح�/البنك حسابات جاريًة  
ح�/المبالغ المدفوعة مقدمًا 

ح�/الحسابات المساعدة الدائنة 
ح�/الدائنين )مالية(

ح�/الحسابات الرقابية االحصائية المدينة
ح�/ إكتساب األصول غير المالية

 ح�/الحسابات النظامية المدينة
ح�/الكف�االت

ح�/الحسابات الرئيسية الدائنة
ح�/الموارد )باب/فصل/بند/نوع(

وعن��د انتهاء فت��رة الصيان��ة تقوم لجنة االس��تالم 
النهائي والمش��كلة له��ذا الغرض بتقدي��م تقريرها 
النهائي الخال��ي من المالحظات وتوصيتها بتس��ليم 
الضمان المحتجز لقيام المق��اول أو المورد بالوفاء 
بتعهداته ، ويتم العمل عل��ى صرف المبلغ المحتجز 

مقابل الصيانة.
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معالجة المتبقي من الدفعة المقدمة في نهاية السنة 
المالية:-

وف��ي حالة وجود دفع��ة مقدمة لم يتم اس��تعاضتها 
بالكام��ل حت��ى نهاي��ة الس��نة المالية التي ت��م فيها 
الصرف وتطبيقًا لالساس النقدي يتم تحميل حساب 
االس��تخدامات بالج��زء غير المس��تعاض من الدفعة 
المقدم��ة مقابل االضافة الى حس��اب المبالغ الدائنة 

تحت التسوية:-
من ح�/الحسابات الرئيسية المدينة

ح�/االستخدامات )باب /فصل /بند/نوع(
الى ح�/الحسابات المساعدة الدائنة

ح�/المبالغ الدائنة تحت التسوية
وفي الس��نة التالي��ة عند صرف بقية المس��تخلصات 
أو المس��تخلص النهائ��ي يراع��ى أن يت��م تحمي��ل 
االس��تخدامات )بصاف��ي المس��تخلص( أم��ا الج��زء 
المس��تعاض من الدفع��ة المقدمة س��يتم خصمه من 

حساب المبالغ الدائنة تحت التسوية:-
من ح�/الحسابات المساعدة الدائنة

ح�/المبالغ الدائنة تحت التسوية
الى ح�/الحسابات المساعدة المدينة

ح�/المبالغ المدفوعة مقدمًا 
 القي��ود المحاس��بية الخاص��ة بحس��اب اإلعتمادات  

المستندية:-
ق��د يتطل��ب االم��ر فت��ح إعتم��اد مس��تندي لالالت 
والتجهي��زات والمع��دات وذلك ل��الالت والمعدات 
واالجهزة المصنعة بمواصفات خاصة وذلك بحسب  
شروط المناقصة وأحكام العقد ويحدد العقد شروط 
الدفع بحس��ب نظام االعتماد المستندي والذي يجب 
اب��الغ البن��ك المركزي بها وف��ي كل االحوال إذا 
كانت طبيعة المواد المراد اس��تيرادها يتطلب دفعة 
مقدمة يج��ب اال تتجاوز20%  من اجمالي قيمة العقد 
مقابل ضمان بنكي بنفس القيمة باالضافة الى ضمان 

حسن التنفيذ %15.
)1( عند اس��تكمال اجراءات التوقيع على العقد وقيام 
المورد بسداد الضمان البنكي أو شيك مقبول الدفع 
بنس��بة 15% م��ن اجمال��ي قيمة العق��د وعندما تصل 
موافقة الجهة الى المالية على التعاقد :تقوم الوحدة 
الحس��ابية باجراء القيد المحاس��بي بموجب كشف 

تسوية:-
من مذكورين:

 ح�/الحسابات النظامية المدينة 
ح�/ الكفاالت

ح�/الحسابات الرقابية االحصائية المدينة
ح�/ إكتساب أصول غير مالية

الى مذكورين:
 ح�/الحسابات النظامية الدائنة

ح�/أمانات الكف�االت
ح�/الحسابات الرقابية االحصائية الدائنة 
ح�/ مراقبة إكتساب األصول غير المالية

)2( عن��د اب��الغ البنك المرك��زي بفت��ح اإلعتماد 
المس��تندي وبافتراض قي��ام الجهة المانحة بس��داد 
قيم��ة االعتم��اد المس��تندي للبنك مباش��رًة )دون 
توسيط الحساب الجاري ( وبعد وصول اشعار البنك 
مع صورة فتح االعتماد المستندي تقوم الجهة بإعداد 

كشف تسوية بالقيد المحاسبي التالي:-

من مذكورين:
ح�/الحسابات المساعدة المدينة

ح� / اإلعتمادات المستندية.
ح�/المدينين )مالية(

ح�/ الحسابات الرقابية االحصائية الدائنة 
ح�/ المنح 

الى مذكورين:
 ح�/ الحسابات المساعدة الدائنة

ح�/الدائنين مالية
ح�/الحسابات الرئيسية الدائنة

ح� / الموارد
باب / فصل / بند / نوع

)3( عن��د اس��تالم دفع��ة من الم��واد المتعاق��د عليها 
باالعتماد المستندي .

عن��د قيام الجهة باس��تالم دفعة من الم��واد المتعاقد 
عليها والمفتوح بها اعتماد مس��تندي تقوم باس��تالم 
الوثائق والمستندات وبعد التوريد الى مخازن الجهة 
تقوم بتشكيل لجنة للفحص واالستالم وتحديد قيمة 
المواد المقبولة وتحديد المبلغ المستحق بعد خصم 
الجزء م��ن الدفعة المقدمة )إن وجد( وخصم ضمان 
الصيان��ة 15% من قيم��ة المواد الم��وردة والمقبولة 
واب��الغ الجهة المانح��ة التي تق��وم بدورها بابالغ 
البنك بالس��داد وبموجب صورة اش��عار البنك بما 
يفيد السداد تقوم الجهة بإعداد كشف تسوية مرفق 

بها :-
بواليص الشحن والوثائق والمستندات.

تقرير لجنة الفحص واالستالم.
سند االضافة المخزنية.

اش��عار البنك بما يفي��د قيد الس��داد للجهة المورد 
ويكون القيد المحاسبي على النحو التالي:-

من مذكورين:
ح�/الحسابات الرئيسية المدينة

ح�/االستخدامات )باب /فصل /بند/نوع(
ح�/الحسابات الرقابية االحصائية الدائنة

ح�/مراقبة إكتساب أصول غير مالية
الى مذكورين:

ح�/الحسابات المساعدة الدائنة 
ح�/الدائنين )مالية(

ح�/الحسابات الرقابية االحصائية المدينة
ح�/ إكتساب األصول غير المالية

هك��ذا الى حين اس��تالم الموارد بالكام��ل وإذا انتهت 
السنة المالية ولم يتم التوريد لجميع المواد بحسب 
االعتماد المس��تندي تق��وم الجهة في  نهاية الس��نة 
المالية وعماًل باالساس النقدي بإعداد كشف تسوية 

بالقيد المحاسبي التالي :-
من ح�/الحسابات الرئيسية المدينة

ح� / االستخدامات 
باب / فصل / بند / نوع

إلى ح�/الحسابات المساعدة الدائنة
ح� / المبالغ الدائنة تحت التسوية

 وفي الع��ام التالي وعند توريد بقية المواد المتعاقد 
عليه��ا واحتس��اب صافي المس��تحق للم��ورد تخصم 
الدفعة المقدمة )إن وجدت( وضمان الصيانة بنس��بة 
15% من قيمة المواد المقبولة والموردة وابالغ الجهة 

المانحة  .

دراسات
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تقوم الجهة بموجب هذه الوثائق باالضافة الى صورة 
من اشعار البنك بالسداد باعداد كشف تسوية بالقيد 

المحاسبي التالي:-
من مذكورين:

ح�/الحسابات المساعدة الدائنة  
ح�/المبالغ الدائنة تحت لتسوية

ح�/الحسابات الرقابية االحصائية الدائنة
ح�/مراقبة إكتساب أصول غير مالية

ح�/الحسابات النظامية الدالئنة
ح�/أمانات الكفاالت 

الى مذكورين:
ح�/الحسابات المساعدة المدينة  

ح� /االعتمادات المستندية
ح�/الحسابات الرقابية االحصائية المدينة

ح�/ إكتساب األصول غير المالية
ح�/الحسابات النظامية المدينة

ح�/الكفاالت 
وبع��د مرور الوق��ت المحدد في العق��د للصيانة بما 
اليقل عن س��نة من تاريخ االس��تالم االبتدائي وقيام 
لجن��ة االس��تالم النهائ��ي بإع��داد تقري��ر باس��تالم 
االصن��اف اس��تالمًا نهائيًا والتقرير بع��دم وجود اية 
عي��وب وأن المورد قد انهى كاف��ة التزاماته ويقوم 
باخط��ار الجه��ة المانحة التي تق��وم بدورها بابالغ 
البنك المركزي باطالق بقية االعتماد المس��تندي  
واقفال��ه لقيام المورد بالوف��اء بكافة تعهداته وتقوم 

بإعداد كشف تسوية بالقيد المحاسبي التالي:-
من مذكورين:

ح�/الحسابات المساعدة الدائنة
ح�/المبالغ الدائنة تحت التسوية

ح�/الحسابات الرقابية االحصائية الدائنة
ح�/مراقبة إكتساب أصول غير مالية

الى مذكورين:
ح�/الحسابات المساعدة المدينة 

ح� /االعتمادات المستندية
ح�/الحسابات الرقابية االحصائية المدينة

ح�/ إكتساب األصول غير المالية
وقد أك��د التعميم ال��وزاري رقم)60( لس��نة 2007م 
والصادر بتاريخ 2007/11/21م بشأن االلتزام باالجراءات 
التنفيذية المحددة ف��ي قانون المناقصات والمخازن 
الحكومي��ة رقم)23(لس��نة 2007م على عدم اللجؤ الى 
فتح اعتمادات مس��تندية للتوري��دات واقتصار ذلك 
على الس��لع والمهمات المنتجة خصيصًا وبمواصفات 
غير متوفرة في السوق مع االلتزام بنصوص الالئحة 
التنفيذي��ة لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن 
الحكومي��ة فيم��ا يتعل��ق بش��روط الدف��ع وتقديم 

الضمانات وغيرها من االحكام ذات الصلة.
ه�- إكتساب اصول مالية:-

إذا خصص��ت المنحة أو جزء منها إلكتس��اب أصول 
مالي��ة كأن تخص��ص المنح��ة المقدم��ة ل��وزارة 
الكهرباء لش��راء وتجهيز محط��ة توليد كهرباء أو 
تخص��ص المنح��ة المقدمة ل��وزارة المي��اه والبيئة 
لتنفيذ مش��روع للمياه بواس��طة المؤسسة المحلية 
للمي��اه والص��رف الصحي وهك��ذا.. فتق��وم الوزارة 
باستكمال كافة االجراءات والقيود على النحو الذي 
تم ش��رحه عند إكتساب االصول غير المالية واالمر 

الذي سيختلف أن الحسابات الرقابية االحصائية التي 
سيتم استخدامها في هذه الحاالت هي:-

ح�/إكتس��اب اصول مالي��ة ، ح�/مراقبة إكتس��اب 
اصول مالية.

)و( القيود المحاسبية للمساعدات العينية:-
في حالة أن تكون المنحة عينية أي في ش��كل اجهزة 
ومعدات وتجهي��زات للجهة وتق��وم الجهة المانحة 
بكافة اجراءات الش��راء وارس��الها ال��ى الجهة وعلى 

الجهة القيام باالتي:-
تشكيل لجنة للفحص واالس��تالم االبتدائي والتاكد 
من صالحية هذه االجه��زة والمعدات واالثاث ووفقًا 

للمستندات المرفقة.
تق��وم لجنة الفحص واالس��تالم بتحدي��د قيمة هذه 
المواد م��ن واقع المس��تندات المرس��لة ومن الجهة 
المانح��ة وإذا أفترضن��ا تع��ذر اس��تالم الجهة لهذه 
المستندات تقوم لجنة الفحص واالستالم عن طريق 
اعضائه��ا الفنيين بتحديد قيمة تقديرية لهذه المواد 

وتعمد من رئيس الجهة.
وتقوم باضافته��ا مخزنيًا وتوزيعه��ا على االغراض 
المتفق عليها مع الجه��ة المانحة بعد اجراء الصرف 
المخزن��ي وقيده��ا ف��ي س��جالت العه��د المخزنية 
بحس��ب طبيعة المواد المنصرفة )السيارات( ،)اجهزة 
كمبيوتر ش��خصية (أو اجهزة مساحية وغيرها من 
االجهزة التي تصرف ألشخاص ألغراض العمل كما 
تقيد في س��جل العهدة الش��خصية ويقوم الش��خص 
القائم باالس��تالم والمس��ئول عنها باالستالم بنفسه 

والتوقيع عليها والتعهد بالمحافظة عليها.
واالس��تالم  الفح��ص  لجن��ة  تقري��ر  بموج��ب   )3(
والمس��تندات أو تقرير لجن��ة الفحص بتقدير قيمة 
له��ذه الم��واد تقوم ادارة الحس��ابات بالجه��ة بإعداد 

كشف تسوية بالقيد المحاسبي التالي:-
من مذكورين:

ح�/الحسابات الرئيسية المدينة
ح�/االستخدامات )باب /فصل /بند/نوع(

ح�/الحسابات المساعدة المدينة 
ح�/المدينين ) مالية(

ح�/الحسابات الرقابية االحصائية الدائنة
ح�/المنح

الى مذكورين:
ح�/الحسابات المساعدة الدائنة

ح� /الدائنين مالية 
ح�/الحسابات الرقابية االحصائية المدينة

ح�/ مراقبة متحصالت المنح 
ح�/الحسابات الرئيسية الدائنة

ح�/الموارد )باب /فصل /بند/نوع(
وم��ن نافل��ة الق��ول : التأكي��د عل��ى قي��ام الجهة 
المس��تفيدة بمجرد اس��تالم موافقة الجه��ة المانحة 
عل��ى تقديم المنحة الفنية باجراء القيد المحاس��بي 

التالي:-
من ح�/الحسابات الرقابية االحصائية المدينة

ح�/ مراقبة متحصالت المنح
الى ح�/الحسابات الرقابية االحصائية المدينة

ح�/المنح
)ز( القيود المحاسبية للمساعدات الفنية:-

قد تكون المس��اعدة كما أوضحنا في المبحث الثاني 
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مساعدات فنية على شكل استشارات أو دراسات جدوى 
أو القي��ام بالتصمي��م وإعداد المواصفات وكراس��ة 
المناقصة أوشركة فاحصة إلستالم المواد واالجهزة 
إذا كان��ت ه��ذه المواد متخصص��ة والتملك الجهة 
إمكانيات فنية ومختصين للقيام بهذه المهمة وتقوم 
الجه��ة المانحة بتموي��ل هذه االنش��طة – جزء من 
المنح��ة أو أن تكون المنحة بكاملها على هذا الش��كل 

وتكون القيود المحاسبية على النحو التالي:-
)1( عند تس��لم الجه��ة موافقة الجه��ة المانحة على 
تقديم المنحة يتم اجراء القيد المحاس��بي التالي من 

واقع القيمة في االتفاقية أو مذكرة التفاهم :-
من ح�/الحسابات الرقابية االحصائية المدينة

ح�/ مراقبة متحصالت المنح
الى ح�/الحسابات الرقابية االحصائية الدائنة 

ح�/المنح
)2( عند تنفي��ذ المهمة أو جزء منه��ا وتحديد قيمة 
الجزء المنجز من واقع العقود مع االستش��اريين أو 
بالتنسيق مع الجهة المانحة للحصول على صور من 
اشعارات الس��داد لحساب الخبراء )الشركة المتعاقد 
معها للقيام باالستش��ارات أو االعمال الفنية( وتقوم 
الجهة باعداد كشف تسوية بالقيد المحاسبي التالي:-

من مذكورين:
ح�/الحسابات الرئيسية المدينة

ح�/االستخدامات )باب /فصل /بند/نوع(
ح�/الحسابات المساعدة المدينة 

ح�/المدينين مالية
ح�/الحسابات الرقابية االحصائية الدائنة

ح�/المنح
الى مذكورين:

ح�/الحسابات المساعدة الدائنة
ح� /الدائنين مالية 

ح�/الحسابات الرقابية االحصائية المدينة
ح�/ مراقبة متحصالت المنح 

ح�/الحسابات الرئيسية الدائنة
ح�/الموارد )باب /فصل /بند/نوع(

ح( المس��اعدة العيني��ة على ش��كل م��واد متخصصة 
للتوزي��ع عينًا عل��ى المس��تفيدين مثال م��ا يقدمه 
برنامج الغذاء العالمي لطلبة المدارس في مش��روع 
التغذية المدرس��ية وكذا المواد الت��ي تقدم لنزالء 
المستش��فيات التابع��ة ل��وزارة الصحة ع��ن طريق 
برنامج الغذاء العالم��ي أو أدوية عن طريق أي جهة 
تق��وم وزارة الصح��ة بتوزيعه��ا مباش��رًة كأدوية 
االم��راض المس��تعصية )الس��كر- الفش��ل الكلوي – 
الس��رطان( وفقًا للنظ��ام الذي تضعه ال��وزارة لهذا 
الغ��رض وغيرها من المس��اعدات العينية التي تقدم 
مباشرًة للمس��تفيدين ويجب الحرص التام والتقيد 
بأح��كام القانون المالي والئحت��ه التنفيذية وقانون 
المناقص��ات والمزايدات والئحت��ه التنفيذية ودليل 
النظام المحاس��بي الحكومي وتك��ون االجراءات على 

النحو التالي:-
عن��د التوقيع عل��ى االتفاقي��ة أو البروتوكول بين 
الحكوم��ة وبرنامج الغذاء العالمي أو منظمة الصحة 
العالمي��ة أو غيرها م��ن الجهات ومن واق��ع القيمة 

المحددة للمنحة .
تقوم الجهة باجراء كش��ف تسوية بالقيد المحاسبي 

التالي:-
من ح�/الحسابات الرقابية االحصائية المدينة

ح�/ مراقبة متحصالت المنح
الى ح�/الحسابات الرقابية االحصائية المدينة

ح�/المنح
عن��د قيام الجهة المس��تفيدة باس��تالم جزء من هذه 
المواد وت��م اجراء الفحص واالس��تالم والتأكد من 
صالحيته��ا وتحدي��د القيمة م��ن واقع المس��تندات 
وبواليص الشحن والمكاتبات مع الجهة المانحة ومن 
واقع س��ند االضاف��ة المخزنية تقوم بإعداد كش��ف 

تسوية بالقيد  المحاسبي التالي:-
من ح�/الحسابات الرقابية االحصائية المدينة

ح�/المنح
الى ح�/الحسابات الرقابية االحصائية المدينة

ح�/ مراقبة متحصالت المنح
 تقوم إدارة الحس��ابات في الجهة بالتنسيق مع القسم 
الفني أو االدارة الفنية التي تقوم بالتوزيع المباش��ر 
وكذا مع إدارة المشتريات والمخازن وتحديد قيمة 
المواد الموزعة نهاية كل فترة )اسبوع /نصف شهر( 
بم��ا اليتجاوز نهاية الش��هر – بتحدي��د قيمة المواد 
التي صرفت فعاًل للمستفيدين والتأكد من ذلك من 
واقع المس��تندات الدالة على استالم المستفيدين لها 
وتقوم إدارة الحس��ابات باعداد كشف تسوية بالقيد 

المحاسبي التالي:-
من مذكورين:

ح�/الحسابات الرئيسية المدينة
ح�/االستخدامات )باب /فصل /بند/نوع(

ح�/الحسابات المساعدة المدينة 
ح�/المدينين مالية

الى مذكورين:
ح�/الحسابات المساعدة الدائنة

ح� /الدائنين مالية 
ح�/الحسابات الرئيسية الدائنة

ح�/الموارد )باب /فصل /بند/نوع(
الباب الرابع
التقارير 

الحسابات الختامية 
الفصل االول : كشف الحسبة اليومية

)ميزان المراجعة اليومي (
يعتبر س��جل الحس��بة اليومية من الس��جالت الهامة 
التي يجب أن يولية رئيس الوحدة الحسابية االهتمام 
والمتابعة التي يس��تحقه فهو بمثابة ميزان مراجعة 

بالمجاميع .
أوآًل : اهمية الحسبة اليومية :-

المس��اعدة عل��ى  إقف��ال الحس��ابات أواًل بأول . 1
واكتشاف االخطاء ومعالجتها فور اكتشافها .

الش��هرية . 2 الحس��ابات  اع��داد كش��ف  تس��هيل 
والفصلية والختامية في مواعيدها القانونية .

التأكد من صحة الش��يكات الصادرة من الوحدة . 3
الحس��ابية حي��ث يج��ب عل��ى رئي��س الوحدة 
الحس��ابية ع��دم التوقيع على الش��يكات اال بعد 
اع��داد كش��ف الحس��بة اليومي��ة والتأكد من 
س��المة القي��ود وبالتال��ي تقليل ف��رض وقوع 

اخطاء في الشيكات الصادرة .
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االهتم��ام بس��جل الحس��بة اليومي��ة دليل على . 4
فه��م رئيس الوحدة الحس��ابية لعمله وأهتمامه 
بانتظام القي��د في الدفاتر والس��جالت واجراء 

الترحيالت أواًل بأول .
ثاني��ًا : خطوات اعداد الحس��بة اليومية ) ف��ي الوحدات 

الحسابية للسلطة المركزية(.
يق��وم الموظف المخت��ص بالقيد ف��ي اليومية . 1

العام��ة بتجميع دفتر اليومي��ة العامة والتحقق 
من التوازن الحسابي )الجانب المدين ( )الجانب 
الدائن( وكذا مجموع اعمدة االبواب والحسابات 
والجمع االفقي والراسي والتوصل الى مجموع 
اليومية للي��وم ويتم نقل المجاميع الى س��جل 
الحس��بة اليومية وتس��ليمه الى رئيس الوحدة 

الحسابية .
ف��ي نف��س الوقت يق��وم كل موظ��ف مختص . 2

بتجميع م��ا يخصه من دفاتر مف��ردات الموارد 
البن��وك  االس��تخدامات وحس��ابات  ومف��ردات 
والحسابات المساعدة المدينة والدائنة المفردات 
للحس��ابات  واالجمالي  والمف��ردات  واالجمالي 
االنتقالي��ة - والمفردات واالجمالي للحس��ابات 
النظامي��ة – االجمال��ي والمفردات للحس��ابات 

الرقابية االحصائية .
يقوم رئيس الوحدة الحسابية بمراجعة الدفاتر . 3

ومطابقتها بنفس��ه على س��جل الحسبة اليومية 
وفي حالة مطابقة االرق��ام يقوم المختص لكل 
دفتر بالتوقيع امام المبالغ التي تخصة وفي حالة 
عدم مطابق��ة االرقام يقوم بالمراجعة والتأكد 
من اس��باب عدم التطابق وتحديد اسباب الفروق 
فق��د تكون هناك عملية قي��دت في اليومية ولم 
تقيد في الدفتر االجمالي والمفردات أو الحساب 
الذي يخص��ه أو قيدت ف��ي اجمالي الحس��ابات 
المدينة أو الدائنة أو أي حساب اجمالي أخر ولم 
يقيد في احدى المفردات أو أن هناك ارقام نقلت 

بالخطاء أو غيرها من االسباب.
يش��رف رئيس الوحدة الحس��ابية عل��ى اجراء . 4

التصويب��ات الالزم��ة في الدفتر ال��ذي تبين أن 
الخط��اء فيه ذل��ك بالرج��وع الى كش��وفات 
التسوية واس��تمارات الصرف نفسها إذا استدعى 

االمر ذلك.
بعد اس��تكمال اجراءات المطابق��ة والتوقيع من . 5

كافة المختصين يقوم رئيس الوحدة الحسابية 
بالتوقيع في المكان المخصص لذلك .

يق��وم رئيس الوح��دة الحس��ابية بالتوقيع على . 6
الش��يكات الص��ادرة ورفعه��ا ال��ى المخولي��ن 
بالتوقيع إلس��تكمال اجراءات التوقيع وتسليمها 

ألصحابها.
ثالثًا : خطوات اعداد كش��ف الحسبة اليومية في الوحدة 

الحسابية  للوحدة االدارية:-
الخط��وات التي تم اس��تعراضها إلعداد كش��ف . 1

الحس��بة اليومية في الس��لطة المركزية يجب 
اتباعه��ا بالنس��بة ل��كل ش��عبة من الش��عب في 
الوحدات الحسابية في المديريات وكل قسم من 
االقس��ام في الوحدة الحسابية في مكاتب المالية 
)أمانة العاصمة والمحافظ��ات( حيث نص قرار 
وزير المالية رقم)397( لس��نة 2007م بشأن دمج 

الوحدات الحسابية في وحدات السلطة المحلية 
بمكات��ب المالي��ة وتحدي��د مس��تواها والصادر 
بتاري��خ 2007/10/29م بدمج الوحدات الحس��ابية 
العامة في أمان��ة العاصمة والمحافظات بمكاتب 
المالي��ة وتك��ون بمس��توى إدارة والتقس��يمات 
الداخلية بمس��توى أقس��ام في الهيكل التنظيمي 
لمكاتب المالية في المحافظات وأمانة العاصمة 
كم��ا نص عل��ى دمج الوح��دات الحس��ابية في 
مديري��ات أمان��ة العاصم��ة والمحافظ��ات في 
الهي��كل التنظيمي بمكات��ب المالية والمديريات 
كم��ا نصت المادة )3( من نف��س القرار على أن 
تتولى اقسام وش��عب الوحدات الحسابية المهام 
واالختصاص��ات المح��ددة في الق��رار الوزاري 
رقم)13( لس��نة 2002م بش��أن مهام واختصاصات 
الوح��دة الحس��ابية بالمحافظ��ات والمديريات 
وتقس��يماتها الداخلية وبالتالي إعداد الحس��بة 
اليومية في الس��لطة المحلية على النحو التالي 

-:
فبع��د اس��تكمال اج��راءات القي��د ف��ي اليومية . 2

العام��ة والدفات��ر االجمالية لكل ش��عبة وإعداد 
كش��ف حس��به خاص به والمطابق��ة والتوقيع 
من المخت��ص ورئيس القس��م ورئيس الوحدة 

الحسابية.
يتم اعداد كش��ف تس��وية بالمجاميع ومفردات . 3

الموارد ومفردات االس��تخدامات وارس��الها الى 
قسم الحسابات التجميعية.

بالقي��د . 4 التجميعي��ة  الحس��ابات  قس��م  يق��وم 
للم��وارد  والمف��ردات  العام��ة  اليومي��ة  ف��ي 
واالستخدامات والحسابات االجمالية والمفردات 
للحس��ابات الرئيس��ية والمس��اعدة والحسابات 
االنتقالية والنظامي��ة والرقابية االحصائية من 

واقع كشف التسوية لكافة الشعب.
يقوم رئيس قسم الحسابات التجميعية باالشراف . 5

على تجمي��ع اليومية العامة والدفاتر المختلفة 
وإعداد كش��ف حس��بة بالحس��ابات التجميعية 
للوح��دة االداري��ة بع��د المراجع��ة والمطابقة 
وتوقي��ع جمي��ع المختصين يت��م التوقيع على 

كشف الحسبة من رئيس الوحدة الحسابية.
رابعًا : خطوات اعداد كشف الحسبة الشهرية )اخر الشهر(.

في حال��ة انتظام الوح��دة الحس��ابية في إعداد . 1
كشف الحس��بة اليومية والترحيل الفعلي أواًل 
بأول وذل��ك بتجميع اليوم الحال��ي الى اليوم 
والس��ابق سيكون هناك مجموع لكافة الحسابات 

حتى اليوم قبل االخير من الشهر .
يتم اعداد كش��ف الحس��بة اليومي��ة ألخر يوم . 2

وفقًا للخطوات السابق شرحها واضافة مجموع 
اليوم الى االيام الس��ابقة وبالتالي ستحصل على 

مجموع عمليات الشهر لجميع الدفاتر.
يتم اعداد سجل حس��بة بمجموع الشهر ويشمل . 3

عل��ى مجموع العمليات التي تمت خالل الش��هر 
ويجب أن يطابق جملة عمليات الش��هر في سجل 
الحس��بة اليومية على كاف��ة الدفاتر )اليومية 
والحس��ابات  المس��اعدة  )الدفات��ر   ، العام��ة( 
االنتقالي��ة والنظامية والرقابي��ة االحصائية – 

االجمالية والمفردات.
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في الوحدة الحس��ابية للمديري��ة أو المحافظة . 4
يتم اعداد كش��ف الحسبة الش��هرية لكل شعبة 
من ش��عب قس��م القيد على حده وكذا للقس��م 

التجميعي.
الباب الرابع
التقارير  

الفصل الثاني 
كشف الحساب الشهري وكشف حساب المدة.

أواًل : طريقة اقفال الحساب الشهري:
أ- في وحدات السلطة المركزية

)1( ح�/البنك استخدامات:  
عن��د ورود كش��ف البن��ك واس��تكمال اج��راءات 
المطابق��ة علىالنحو المبين تفصي��اًل في الفصل )6( 
م��ن الب��اب الثاني يتم اعداد كش��ف تس��وية بالقيد 
المحاس��بي التالي بقيمة المبال��غ المخصومة خالل 

الشهر والواردة في الكشف وتخص الجهة :-
من ح�/الحسابات الرئيسية الدائنة .

  ح�/البنك استخدامات 
الى ح�/الحسابات المساعدة الدائنة 

ح�/دائنين مالية
)2( ح�/البنك موارد :

يتم اعداد كش��ف تسوية بالمبالغ الواردة في كشف 
البن��ك موارد بعد مراجعتة ومطابقته والتأكد أنها 

تخص الجهة.
من ح�/الحسابات المساعدة المدينة  

 ح�/ مدينين مالية 
الى ح�/الحسابات الرئيسية المدينة

 ح�/البنك موارد .
ب- في وحدات السلطة المحلية 
)1( البنك نفقات تشغيل محلية:

عند ورود كشف البنك واستكمال اجراءات المطابقة 
يتم اعداد كشف تسوية بمجموع المبالغ الواردة في 

الكشف وتخص الجهاز التنفيذي )المعني(
من ح�/الحسابات الرئيسية الدائنة
ح�/ البنك نفقات تشغيلية محلية

الى ح�/الحسابات المساعدة الدائنة 
 ح�/دائنين )مالية(

)2( البنك اكتساب اصول غير مالية محلية:-
يتم اجراء القيد المحاس��بي التالي بموجب كش��ف 
تسوية في دفاتر الجهاز التنفيذي المعني في الوحدة 
الحس��ابية للوحدة االداري��ة )مديرية/محافظة( بعد 
المراجع��ة والمطابق��ة والتأكد أن جمي��ع المبالغ 

الواردة منه تخص الجهاز التنفيذي المعني:-
من ح�/الحسابات الرئيسية الدائنة 

ح�/ البنك اكتساب اصول غير مالية محلية 
الى ح�/الحسابات المساعدة الدائنة 

ح�/ دائنين )سلطة محلية(
)3( ح�/البنك موارد محلية:

من ح�/الحسابات المساعدة المدينة  
ح�/ المدينين )سلطة محلية(

الى ح�/الحسابات الرئيسية المدينة
ح�/البنك موارد )محلية(

وذلك بموجب كشف تسوية تقيد في دفاتر الجهاز 
التنفي��ذي المعن��ي في الوح��دة الحس��ابية للوحدة 

االداري��ة وبعد التأكد أنها تخ��ص الجهاز التنفيذي 
المعني. 

ثانيًا : إعداد كشف الحساب الشهري:
مراجعة كش��ف الحساب الش��هري وكشف الحساب 

المجمع :
- بعد إعداد كشف الحساب الشهري وكشف الحساب 
المجم��ع يتول��ى مدير الوح��دة الحس��ابية مطابقة 
محتويات��ه على جمي��ع الدفاتر المالي��ة المعد عنها 
الكش��ف ) مفردات االس��تخدامات – مفردات الموارد 
- الحس��ابات الرئيسية ) حسابًا حس��ابًا ( - الحسابات 
المس��اعدة المدينة ) حسابًا حسابًا ( مع مطابقتها مع 
دفتر إجمالي الحسابات المساعدة المدينة – الحسابات 
المس��اعدة الدائنة  ) حسابًا حسابًا ( مع مطابقتها مع 
دفتر إجمالي الحسابات المساعدة الدائنة - الحسابات 
االنتقالي��ة المدينة والحس��ابات االنتقالية الدائنة – 
والحس��ابات النظامية ) حسابًا حس��ابًا ( والحسابات 
الرقابية اإلحصائية )حسابًا حسابًا( مع مطابقتها مع 
دفتر إجمالي الحسابات الرقابية اإلحصائية والتأكد 
م��ن مطابقة كل ذلك مع دفت��ر اليومية العامة عن 
جملة كل شهر وجملة األشهر السابقة حتى الكشف 

المعد عنه الحساب(.
- يتم مراجعة الكش��ف حس��ابيًا للتأك��د من صحة 
النقل والمجاميع أفقيًا ورأسيًا لكل نوع وبند وفصل 
وكل باب الموارد واالستخدامات ولكل حساب وكل 

مجموعة واإلجمالي العام للحسابات.
– يجب التأكد من صحة النقل من كش��ف إلى أخر 
من حي��ث إدراج نف��س المبالغ وأمام نف��س األنواع 
والبنود والفصول واألبواب في الخانات المختصة بها 
لكل من الموارد واالس��تخدامات وأنواع ومجموعات 
الحس��ابات مع عدم إجراء أية تعديالت فيها )المبالغ 
التي أدرجت في الكشف السابق ( وإذا حدث أي تعديل 
يجب اإلش��ارة إليها في خانة المالحظات مع كش��ف 
الحساب الشهري وكش��ف الحساب المجمع وإيضاح 
األس��باب ف��ي تعديلها إذا كانت ناتج��ة عن خطأ في 
النقل فق��ط ، أما إذا كان ناتج ع��ن خطأ في القيود 
المحاس��بية فيت��م ذلك في الش��هر الج��اري بقيود 

حسابية لتصحيح هذا الخطأ.
- يجب التأكد من تحرير كش��ف الحساب الشهري 
وكشف الحس��اب المجمع بالمداد األسود أو األزرق 
وإدراج المبال��غ الت��ي ق��د تظه��ر باإلس��تبعاد ف��ي 
أن��واع أو بنود أو فصول أو أب��واب كل من الموارد 
واالس��تخدامات ) بالمداد األحمر ( بكش��ف الحساب 
كم��ا ظهرت تمام��ًا في دفت��ر مفردات الم��وارد أو 
مفردات االس��تخدامات في نهاية الش��هر ، وال ينطبق 
إظهار اإلس��تبعاد بالمداد األحمر بالنسبة للحسابات 
، وأي تعديالت في الحس��ابات يجب أن يتم بتسويات 
حس��ابية بالم��داد األس��ود أو األزرق ف��ي الجان��ب 
المخت��ص ، كم��ا يجب العناي��ة والدق��ة التامة في 
تحرير كش��ف الحس��اب الش��هري ، ومراع��اة عدم 

الكشط أو الشطب فيه .
- يج��ب عل��ى مدير الوح��دة الحس��ابية التأكد من 
تطاب��ق الجانبين المدين والدائ��ن بصفحة العمليات 
بكشف الحساب الشهري والكشف المجمع بعد التأكد 
م��ن صح��ة ومطابق��ة نقل جمل��ة الم��وارد وجملة 
االس��تخدامات بنفس إجمالياتها الظاهرة في الموارد 
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واالس��تخدامات من هذا الكشف وبالخانة المخصصة 
بأعلى هذه الصفحة .

- يجب على مدي��ر الوحدة الحس��ابية مراعاة الدقة 
التامة في مراجعة صفحة بواقي الحسابات ) الصفحة 
األخيرة ( والتأكد من مطابقة خاناتها كما ورد في 

السابق وتصحيح أية أخطاء بها .
- تتولى مكاتب الوزارة  في الوحدات اإلدارية مراجعة 
كش��وف الحسابات الشهرية المجمعة ومتابعة ما قد 
يكتش��ف بها من أخطاء قبل إع��داد خالصة بمحتواها 

وموافاة الوزارة بها في المواعيد المحددة .
ثالثًا : إعداد كشف حساب المدة والمدة المجمعة :

- ُيع��د حس��اب الم��دة ) الربع س��نوي ( لبيان موقف 
التنفي��ذ الفعل��ي للموازنة العام��ة للدولة عن ثالثة 

أشهر وذلك على النحو التالي :_
الم��دة األولى : عبارة عن مجموع الثالثة األش��هر ) 
يناي��ر – فبراي��ر – مارس ( المدة الجارية ويرس��ل 

كشفها مع كشف شهر مارس .
المدة الثانية : عبارة عن مجموعة الثالثة األش��هر ) 
إبري��ل – مايو – يونيو ( الم��دة الجارية وتدرج في 
خان��ة المدة الس��ابقة بيانات الم��دة األولى ، وتجمع 
الخانتين إلظهار جملة الستة األشهر ) يناير – يونيو 

( يرسل كشفها مع كشف شهر يونيو .
الم��ادة الثالثة : عبارة عن مجموع الثالثة األش��هر ) 
يوليو – إغس��طس – سبتمبر ( المدة الجارية وتدرج 
في خانة المدة الس��ابقة بيانات خانة جملة المدة من 
كشف المدة الثانية ، وتجمع الخانتين إلظهار جملة 
التسعة األشهر) يناير – سبتمبر ( يرسل كشفها مع 

كشف شهر سبتمبر .
الم��دة الرابع��ة : عبارة عن مجموع الثالثة األش��هر 
) أكتوب��ر – نوفمب��ر – ديس��مبر ( الم��دة الجارية 
وتدرج في خانة المدة الس��ابقة بيانات خانة الجملة 
من كش��ف المدة الثالثة ، وتجم��ع الخانتين إلظهار 
جملة الس��نة ) يناير – ديس��مبر ( يرسل كشفها مع 

كشف شهر ديسمبر .
- يعد كشف حساب المدة على النموذج المعد لذلك 
بمعرف��ة الوزارة والذي يحتوي عل��ى نفس البيانات 
الموضحة في كش��ف الحس��اب الش��هري والشهري 
المجمع بالنس��بة للموارد واالس��تخدامات ) بحس��ب 
األب��واب – الفصول – البنود – األنواع ( والحس��ابات 
) بحسب مجموعاتها وأنواعها ( وكذا صفحة بواقي 

الحسابات وال يختلف عنه إال فيما يلي:-
خانة المدة الجارية بداًل من الشهر الجاري
خانة المدة السابقة بداًل من األشهر السابقة

- تتبع نفس اإلجراءات واألح��كام التي يتم بموجبها 
إعداد كش��ف الحس��اب الش��هري وذلك عند إعداد 
كشف حساب المدة ، مع التأكد من مراعاة ما يلي :-
- مطابقة خانة الجملة في كش��ف المدة األولى مع 
خانة الجملة في كش��ف شهر مارس ومطابقة خانة 
الجملة في كش��ف المدة الثانية مع خانة الجملة في 
كشف شهر يونيو ومطابقة خانة الجملة في كشف 
المدة الثالثة مع خانة الجملة في كشف شهر سبتمبر 
ومطابق��ة خان��ة الجملة في كش��ف الم��دة الرابعة 
مع خانة الجملة في كش��ف ش��هر ديسمبر ، وذلك 
بالنس��بة لكل من الموارد واالس��تخدامات ) بحس��ب 
أبوابه��ا وفصوله��ا وبنوده��ا وأنواعه��ا ( ، وصفحة 

عمليات الحسابات بحسب مجموعاتها وأنواعها .
وبالنسبة لصفحة بواقي الحسابات ) الصفحة األخيرة 

( يتم التأكد من :
- مطابق��ة الخانة األول��ى ) المتأخ��رات حتى نهاية 
المدة السابقة ( في كش��ف المدة األولى مع أرصدة 

وحسابات نفس الخانة في كشف يناير .
- وك��ذا مطابقة الخانة األخيرة ) الباقي حتى نهاية 
المدة الجارية ( من كش��ف المدة األولى مع أرصدة 

وحسابات نفس الخانة من كشف شهر مارس .
- مطابقة الخانة األولى من كش��ف المدة الثانية مع 
الخانة األخيرة من كش��ف الم��دة األولى ومطابقة 
الخانة األخير من كش��ف المدة الثاني��ة مع الخانة 

األخيرة من كشف شهر يونيو .
- ومطابق��ة الخانة األولى من كش��ف المدة الثالثة 
مع الخانة األخيرة من كشف المدة الثانية ومطابقة 
الخانة األخيرة من كش��ف الم��دة الثالثة مع الخانة 

األخيرة من كشف شهر سبتمبر .
- ومطابق��ة الخانة األولى من كش��ف المدة الرابعة 

مع الخانة األخيرة من كشف المدة الثالثة .
- ومطابقة الخانة األخيرة من كش��ف المدة الرابعة 

مع الخانة األخيرة من كشف شهر ديسمبر .
وذل��ك على مس��توى كل مجموعة من الحس��ابات 
ف��ي هذه الصفحة ، وكذا إجماليات الجانبين المدين 

والدائن .
- تتب��ع نفس خطوات المراجع��ة والمطابقة الخاصة 
بكش��ف الحس��اب الش��هري والش��هري المجمع على 
مراجع��ة ومطابق��ة كش��ف حس��اب الم��دة والمدة 

المجمعة .
ه��ذا ويجب التأك��د م��ن مطابقة صفح��ة عمليات 
الحس��ابات ، وم��ن صح��ة نق��ل إجمالي��ات الموارد 
واالس��تخدامات إل��ى أعلى الصفحتي��ن وفي الجانب 
المخص��ص لذلك ومن مطابقة أنواع كل مجموعة 
من الحس��ابات م��ع جملتها في كل جان��ب ) المدين 
والدائن(  وكذا التأكد من تساوي الجانبين المدين 

والدائن في هذه الصفحة بحيث تكون :-
جملة االس��تخدامات مضاف��ًا إليها جملة الحس��ابات 
الرئيسية األخرى وجملة الحسابات المساعدة المدنية 
وجملة الحسابات المساعدة الدائنة وجملة الحسابات 
االنتقالي��ة وجمل��ة الحس��ابات النظامي��ة وجمل��ة 
الحسابات الرقابية اإلحصائية في الجانب المدين من 
صفحة العمليات تس��اوي جملة الموارد مضافًا إليها 
جملة الحسابات الرئيسية األخرى وجملة الحسابات 
المس��اعدة المدين��ة وجمل��ة الحس��ابات المس��اعدة 
الدائنة وجملة الحسابات االنتقالية وجملة الحسابات 
النظامي��ة وجملة الحس��ابات الرقابي��ة واإلحصائية 
في الجان��ب الدائن من صفح��ة العمليات وذلك في 
كل من خانة الش��هر الجاري وخانة األشهر السابقة 

وخانة الجملة.
- إعتماد تقديم كشوف الحسابات الشهرية والمدد:-
بع��د مطابقة ومراجعة كش��ف الحس��اب الش��هري 
وكذا الش��هري المجمع وكشف حساب المدة وكذا 
الم��دة المجمعة يتم إعتماده م��ن المختص الذي قام 
باإلعداد ومدير الوحدة الحسابية ومديرعام الشئون 
المالية ومن رئيس الجهة ) بالنس��بة لجهات السلطة 
المركزي��ة ( ومن م��دراء مكاتب المالي��ة و رئيس 
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الوحدة اإلدارية بالنس��بة للس��لطة المحلية وختمها 
بختم الجهة.

الفصل الثالث
كشوف وجداول الحساب الختامي 

ُيراعى بشأن إعداد جداول وكشوف الحساب الختامي 
لكل من الموارد واالستخدامات والحسابات الرئيسية 
األخرى والحسابات المساعدة واالنتقالية والنظامية 

والرقابية األحصائية ما يلي :-
أ – جداول الموارد:

- اإللت��زام بالتبوي��ب اإلقتص��ادي للموارد  بحس��ب 
األبواب والفصول والبنود واألنواع .

- ع��دم إس��تحداث فص��ول أو بنود أو أنواع ليس��ت 
مدرجة بالموازنة إال ما تكون قد وافقت الوزارة على 

إستحداثها ) مع إرفاق صورة من الموافقة (.
- التأك��د م��ن أن جميع المبالغ الت��ي حصلت خالل 
السنة المالية المنتهية قد وردت بالكامل إلى البنك 
وأضيفت للحس��اب المختص بالبن��ك وتم إضافتها 
للموارد بالدفاتر بحس��ب األح��وال ) الباب ، الفصل ، 

البند، النوع المختص ( .
- التأكد من أنه لم يجنب من الموارد أو جانب منها 
بعي��دًا عن م��وارد الموازنة وأنه ل��م يخصص موردًا  
معينًا من الموارد لوجه معين من أوجه الصرف وإذا 
وجد ذلك يرفق بجداول الموارد صورة من القانون 

أو الترخيص الذي أجاز ذلك .
- إيضاح التعديالت التي طرأت على تقديرات الموارد 
خالل السنة المالية المنتهية طبقًا للقوانين الصادرة 
من الس��لطة التش��ريعية والعوامل الت��ي أثرت على 
زي��ادة أو نقص الم��وارد مع مذك��رة بذلك ضمن 

جداول الموارد .
- إع��داد بيان متحص��الت الموارد التي تخص س��نة 
أو س��نوات مالية س��ابقة وإضيفت إلى موارد السنة 
المالي��ة المنتهية موضحًا به الب��اب والفصل والبند 

والنوع المختص.
إع��داد بيان تفصيلي بالمتحصالت من الموارد وكذا 
المبال��غ التي تكون مقيدة بحس��ابات دائنة وإضيفت 
إلى موارد الس��نة المالي��ة المنتهية موضحًا به الباب 

والفصل والبند والنوع المختص .
إع��داد بيان بالم��وارد الفعلي��ة للحس��ابات الجارية 
من الم��وارد الخاصة التي تقوم الجه��ات بتحصيلها 
وتحدي��د المج��االت التي تخصص لها ه��ذه الموارد 

والمستند القانوني للجهة في ذلك.
بي��ان بالم��وارد المس��تحقة المتأخ��ر تحصيلها من 
الم��وارد التي تق��وم الجهة بتحصيلها س��واًء تخص 
موارد الموازن��ة أو موارد الحس��اب الجاري وذلك 
عن الس��نوات المالية السابقة والمحصل الفعلي منها 
خالل الس��نة المالية المنتهية واضيفت الى حسابات 
الموارد أو الحس��اب الج��اري والباقي بدون تحصيل 
والمتبق��ي حتى نهاية الس��نة المالية واس��باب عدم 

التحصيل .
بي��ان بالموارد المحصلة مقدم��ًا والتي قامت الجهة 
بتحصيلها خالل السنة المنتهية وأضيفت الى حساب 
الم��وارد أو الحس��اب الج��اري والمس��تند القانوني 
التي اعتم��دت عليه في تحصيلها ، م��ع بيان الموارد 
المحصل��ة مقدم��ًا حتى نهاية الس��نة الس��ابقة وتم 

تسويتها حتى نهاية السنة المالية المنتهية.

بي��ان بالموارد المتن��ازع عليها والمحال��ة الى كل 
من النياب��ة العامة والمحاك��م المختصة والمقيدة 
في حس��ابي الديون المس��تحقة للحكوم��ة ومتابعة 
مطلوب��ات الحكوم��ة م��ع ايض��اح المبال��غ المقيدة 
والمتن��ازع عليها حتى نهاية الس��نة الس��ابقة وماتم 
تس��ويته منها حت��ى نهاية الس��نة المالي��ة المنتهية 
بصدور ق��رار أو حك��م قضائي بات وك��ذا المبالغ 
المتنازع عليها والتي ت��م إحالتها للجهات القضائية 
خالل السنة المالية المنتهية والتي تم تسويتها منها 
والباقي منها بدون تس��وية حتى نهاية السنة المالية 

المنتهية.
بيان بجميع المبالغ المستحقة للحكومة من ضرائب 
ورس��وم مما تم تأجيلها بموجب ضمانات غير مالية 
أو تعه��دات والمبال��غ المتأخر تحصيله��ا لدى أمناء 
الخزائن والعج��وزات على أمناء المخ��ازن وغيرها 
من المبالغ المستحقة للحكومة والمقيدة في حسابي 
الدي��ون المس��تحقة للحكوم��ة ومتابع��ة مطلوبات 
الحكوم��ة والمتأخ��رة حت��ى نهاي��ة الس��نة المالية 
الس��ابقة وتلك التي تخص الس��نة المالية المنتهية 
ولم تحصل حتى نهاية الس��نة المالية واس��باب عدم 
التحصيل واالجراءات التي اتخذتها الجهة للتحصيل 

لضمان حقوق الخزينة العامة للدولة.
- إع��داد بيان بالموارد الفعلي��ة للمحصل الفعلي من 
الق��روض والمن��ح الداخلية والخارجي��ة بأنواعها ) 
الجارية والرأس��مالية – والتحويالت الرأس��مالية( 
وتحديد المشاريع التي خصصت لها سواًء في موازنة 
التش��غيل أو في اكتس��اب اصول غي��ر مالية أو في 

اكتساب اصول مالية.
- إعداد بي��ان بجمي��ع المبالغ المتأخ��ر تحصيلها ) 
الزكاة – الضرائب – الرسوم الجمركية وغيرها ( 
والمس��تحقة لكل من الجهات في السلطة المركزية 
أو الس��لطة المحلية عن الس��نوات المالية الس��ابقة 
والمحصل الفعلي منها خالل السنة المالية المنتهية 
والباق��ي ب��دون تحصيل حت��ى نهاية الس��نة المالية 
واسباب عدم التحصيل والحس��اب المختص المقيدة 

به.
- إع��داد بيان بجمي��ع المبالغ المس��تحقة للحكومة 
التي تخص الس��نة المالية المنتهية ولم تحصل حتى 
نهاية السنة المالية وأسباب عدم التحصيل والحساب 

المختص المقيدة به.
- إع��داد بي��ان بالمبال��غ المتعذر تحصيله��ا أو غير 
المحتم��ل تحصيله��ا م��ن المديني��ن ألي س��بب من 
األس��باب س��واًء المقي��دة ط��رف أمن��اء الخزائن أو 
المقي��دة بحس��اب الدي��ون المس��تحقة للحكومة أو 
المقيدة بحسابات مدينة حسب كل حالة واإلجراءات 
التي أتخذتها الجه��ة لتحصيل وتوريد حق الخزينة 

العامة للدولة .
بالدفات��ر  المقي��دة  الفعلي��ة  الم��وارد  مطابق��ة   -
والس��جالت المحاس��بية مع ما تم تحصيله فعاًل وما 
تم توري��ده منها للبنك بعد مراجعتها على قس��ائم 
التحصي��ل وحواف��ظ التوري��د والش��يكات ال��واردة 
وإش��عارات اإلضافة وكش��وف البنك م��ع إرفاق ما 
يفي��د المراجع��ة والمطابقة ضمن ج��داول الموارد 
وإيضاح أسباب الفروق إن وجدت ) والرصيد المتبقي 

بحساب النقدية(.

دراسات
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- إرفاق جميع البيانات ضمن جداول الموارد.
- تعد جه��ات الس��لطة المركزية ج��دول تفصيلي 
بالموارد الفعلية للس��نة المالي��ة بأكملها متضمنة 
م��وارد المكات��ب والف��روع والت��ي ال تتب��ع أجهزة 
السلطة المحلية كما تعد مكاتب المالية في الوحدات 
اإلداري��ة ج��داول تفصيلية بالموارد الفعلية للس��نة 

المالية بأكملها وفقًا لما يلي :-
أ – التبوي��ب اإلقتص��ادي للم��وارد )بحس��ب األبواب 

والفصول والبنود واألنواع(.
ب- تقديرات موارد موازنة السنة المالية المنتهية .

ج- التعدي��الت التي طرأت على تقدي��رات الموارد ) 
بالزيادة أو النقص ( والصادرة بقوانين من الس��لطة 

التشريعية .
د- تقديرات الموارد بعد التعديل ) تقديرات الموازنة 

العامة بعد األخذ باإلعتبار التعديالت بالفقرة ج (.
ه��� – تعد الم��وارد الفعلية للس��نة المالية المنتهية 
بأكملها ) طبقًا لما ظهر بالدفاتر وبكش��ف حس��اب 

شهر ديسمبر وكشف المدة ) أكتوبر / ديسمبر ( .
و – الزي��ادة أو النقص في الموارد ) مقارنة الموارد 

الفعلية بتقديرات موارد الموازنة بعد التعديل (.
ز – األس��باب ) أس��باب الزيادة أو النقص في الموارد 

الفعلية على مستوى كل نوع من الموارد( 

  - إعتم��اد جداول الم��وارد من المس��ئولين الماليين 
ورئيس الجهة والختم .

ب- جداول االستخدامات:-
- اإللت��زام بالتبوي��ب اإلقتص��ادي بحس��ب األب��واب 

والفصول والبنود واألنواع .
- ع��دم إس��تحداث فصول أو بن��ود أو أنواع ليس��ت 
مدرجة بالموازنة إال ما تكون قد وافقت الوزارة على 

إستحداثها ) مع إرفاق صورة من الموافقة (.
إيض��اح التعدي��الت الت��ي ط��رأت عل��ى إعتم��ادات 
االس��تخدامات خالل الس��نة المالي��ة المنتهية طبقًا 
للقوانين الصادرة من السلطة التشريعية ) مع إرفاق 

مذكرة بذلك ضمن جداول االستخدامات (.
 إعداد بيان باالستخدامات التي تخص سنة أو سنوات 
مالية س��ابقة وخصمت على إعتمادات الس��نة المالية 
المنتهية موضح��ًا به الباب والفص��ل والبند والنوع 

المختص والسلطة التي رخصت بذلك واألسباب .
تق��وم كاف��ة الجهات والت��ي لديها حس��ابات جارية 
وتم إع��داد تقديرات في الموارد واالس��تخدامات في 
موازن��ة الس��نة المنتهي��ة للمتوق��ع تحصيله وكذا 
المتوقع انفاقه منها ، إعداد جدول بالموارد المحصلة 
والمضافة للحساب الجاري واالستخدامات التي تمت 
من الحس��اب خالل الس��نة المالية بحس��ب التبويب 
االقتص��ادي بما تم صرفه فعاًل والرصيد المتبقي من 

الموارد المحصلة وفقًا لمايلي:-
التبوي��ب االقتص��ادي للم��وارد )الباب/الفصل/البند/

النوع(.
تقديرات موارد موازنة السنة المالية المنتهية.

المحص��ل الفعلي للموارد للس��نة المالي��ة بأكملها 
والت��ي اس��تخدمت واالنش��طة الجاري��ة )النفق��ات 
التش��غيلية( أو إكتس��اب أصول مالية أو إكتس��اب 

أصول غير مالية.
الزي��ادة أو النق��ص ف��ي الم��وارد واالس��تخدامات 
)مقارنة تقديرات الموارد واالس��تخدامات( بالموارد 

واالستخدامات الفعلية .
الم��وارد  ف��ي  النق��ص  أو  الزي��ادة  اس��باب  ه���- 
واالس��تخدامات الفعلي��ة وعل��ى مس��توى كل نوع 

وذلك طبقًا للنموذج التالي:-
- إع��داد بيان تفصيل��ي باالس��تخدامات الفعلية على 
اإلش��تراكات في هيئات ومنظم��ات عربية وإقليمية 
ودولي��ة موضحًا به إعتم��ادات الموازنة والمنصرف 
الفعل��ي خالل الس��نة المالي��ة لكل هيئ��ة أو منظمة 
ومقدار اإلشتراك السنوي بالعملة األجنبية والمعادل 
لها بالعملة المحلية وبداية اإلشتراك والغرض منه .

- إع��داد بي��ان تفصيل��ي بالتحويالت للمؤسس��ات ) 
المنظم��ات الجماهيرية (  التي ال ته��دف إلى الربح 
إعتمادات  ب��ه  موضحًا 
واإلنف��اق  الموازن��ة 
الس��نة  الفعل��ي خالل 
لكل  المنتهية  المالي��ة 
ح��دة  عل��ى  منظم��ة 
والغرض   من الصرف 

.
- إعداد بي��ان تفصيلي 
العج��ز  بإعان��ة 
للمؤسس��ات  الج��اري 
والش��ركات الخدمي��ة كتحوي��الت جاري��ة إل��ى 
المؤسس��ات المالية وغير المالية موضحًا به إعتماد 
الموازن��ة واإلس��تخدام الفعلي خالل الس��نة المالية 
المنتهية لكل مؤسس��ة أو هيئة أو ش��ركة والغرض 

من الصرف .
– إعداد بيان بالمس��اهمات وحق��وق الملكية االخرى 
للمؤسس��ات العامة المحلي��ة المالية وغي��ر المالية 
موضحًا ب��ه إعتمادات الموازنة واالس��تخدام الفعلي 
خالل الس��نة المالية على مس��توى كل مؤسس��ة أو 

هيئة أو شركة مع بيان نوع المساهمة .
- إعداد بيان بالمساهمات وحقوق الملكية االخرى في 
المؤسسات والشركات العربية واإلقليمية والدولية 
موضحًا به إعتماد الموازنة واالستخدام الفعلي خالل 
السنة المالية بالعملة األجنبية والمعادل لها بالعملة 
المحلية على مستوى كل مؤسسة أو هيئة أو شركة.
– إعداد بيان تفصيلي باكتساب االصول الثابته وغير 
المنتجة وعلى مس��توى الفصول والبن��ود واألنواع 
مقارنًا بما إدرج بموازنة السنة المالية وتحديد نوع 
التموي��ل ) حكوم��ي – أجنبي( مع إيض��اح الوفر أو 

التجاوز وأسباب ذلك .
- إعداد بيان باس��تخدامات الجه��ة من النقد األجنبي 
خالل السنة المالية المنتهية موضحًا به إسم الشخص 
أو الجهة الت��ي صرفت لها هذه المبالغ والغرض من 
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الصرف والمبلغ المنصرف بالعملة األجنبية ونوعها 
وس��عر الصرف والمبلغ المنصرف بالعملة المحلية 
والباب والفصل والبن��د والنوع المخصوم عليه هذه 

المبالغ .
إعداد بيان بااللتزامات القائمة من سنوات سابقة وتم 
س��دادها في السنة المالية المنتهية وكذا االلتزامات 
القائمة واس��باب عدم سدادها والتأكد من استيفائها 

للشروط القانونية مع التفرقة بين:-
االلتزامات القائمة عن سلع وخدمات وممتلكات.. 1
االلتزامات القائمة عن إكتساب اصول ثابتة.. 2
االلتزامات القائمة عن أصول غير منتجة.. 3

إعداد بي��ان بالمبال��غ المدرجة في حس��اب النفقات 
المقدمة عن سلع وخدمات وممتلكات )عن االيجارات 
والتأمين على الممتلكات – والتأمين الصحي( وذلك 
عن السنوات الس��ابقة والتي تم تسويتها خالل السنة 
المالية المنتهية وكذا المبالغ التي دفعت مقدمًا في 

السنة المالية المنتهية واسباب سدادها مقدمًا .
بي��ان باالس��تخدامات الفعلية من المن��ح والقروض 
والبرامج واالنش��طة والمش��اريع واالصول التي تم 

تمويلها منها.
بيان باالس��تخدامات الفعلية من الحس��ابات الجارية 
والبرام��ج  االقتص��ادي  التبوي��ب  مس��توى  وعل��ى 
والمش��اريع التي صرفت عليها وسواًء كانت نفقات 
تش��غيلية أو خصصت إلكتساب أصول غير مالية أو 

أصول مالية.
بي��ان باالس��تخدامات الفعلية على مس��توى التبويب 
االقتص��ادي للم��وارد واالس��تخدامات والممولة من 
قروض أو من��ح خارجية والبرامج واالنش��طة التي 
يمولها وبحسب طبيعتها )نفقات تشغيلية – إكتساب 

أصول غير مالية- إكتساب اصول مالية(
- إس��تبعاد كل م��ن االس��تخدامات الت��ي خصم��ت 
بالدفاتر والشيكات الصادرة التي لم تصرف فعاًل حتى 
نهاية الس��نة المالية ) الباب ، الفص��ل ، البند ، النوع 
المختص ( مع إيضاح أس��باب ع��دم الصرف وإرفاق 
كش��ف تفصيل��ي بها ضمن ج��داول االس��تخدامات 

وذلك تطبيقًا لألساس 
النقدي .

- الخصم على إعتمادات 
االس��تخدامات ) الباب ، 
الفصل ، البن��د ، النوع 
من  وكذا  المخت��ص( 
الجاري��ة  الحس��ابات 
بالمبالغ السابق صرفها 
مقدم��ًا ف��ي األغراض 
والتي  له��ا  المخصصة 
عل��ى  خصمه��ا  س��بق 

الحس��ابات المس��اعدة المدينة ولم تقدم مستنداتها 
حتى نهاية الس��نة المالية مقابل اإلضافة إلى حساب 
المبالغ الدائنة تحت التس��وية بإس��م من صرفت لهم 
هذه المبالغ على أن يتم التس��وية لها خالل الشهرين 
التاليي��ن م��ن بداية الس��نة المالي��ة الجديدة كحد 
أقصى لتسوية تلك العهد وذلك في ضؤ المستندات 

المؤيدة لذلك .
- مطابق��ة االس��تخدامات الفعلية المقي��دة بالدفاتر 
والس��جالت المالي��ة مع ما تم خصم��ه وصرفه فعاًل 

من البن��ك بعد مراجعته��ا على الش��يكات الصادرة 
وإشعارات الخصم وكشوف البنك مع إرفاق ما يفيد 
المراجع��ة والمطابق��ة ضمن جداول االس��تخدامات 
وإيضاح أس��باب الفروق إن وجدت وإعتماد ذلك من 
رؤساء الجهات المركزية ورؤساء الوحدات اإلدارية 

.
- إرف��اق جمي��ع البيان��ات المطلوبة ضم��ن جداول 

االستخدامات.
- تعد الجهات في السلطة المركزية جدول تفصيلي 
باالس��تخدامات الفعلي��ة للس��نة المالي��ة المنتهي��ة 
بأكمله��ا عل��ى مس��توى كل م��ن الدي��وان الع��ام 
والمكات��ب والفروع التابعة لها والتي ال تتبع أجهزة 
الس��لطة المحلية كما تعد مكاتب المالية بالوحدات 
اإلدارية ج��داول تفصيلي��ة باالس��تخدامات الفعلية 

للسنة المالية المنتهية .
- تعد جداول االس��تخدامات الفعلية للس��نة المالية 
بأكمله��ا ) متضمن��ة اس��تخدامات الفت��رة يناير / 

ديسمبر ( وفقًا لما يلي :-
أ – التبوي��ب التنظيمي واإلقتصادي )حس��ب األبواب 

والفصول والبنود واألنواع( والجهات.
ب- إعتمادات الموازنة للسنة المالية بأكملها ) طبقًا 

للموازنة العامة للدولة (.
ج- اإلعتم��ادات اإلضافي��ة أو المنقول��ة ) الص��ادرة 

بقوانين من السلطة التشريعية (.
د- إعتمادات بعد التعدي��ل ) ربط إعتمادات الموازنة 
بع��د األخ��ذ ف��ي اإلعتب��ار اإلعتم��ادات اإلضافي��ة 

والمنقولة(.
ه� – االس��تخدامات الفعلية للس��نة المالية المنتهية 
بأكملها ) طبقًا لما ظهر بالدفاتر وبكش��ف حس��اب 

شهر ديسمبر وبكشف المدة ) أكتوبر / ديسمبر ( .
و- الوف��ر أو التجاوز ف��ي االس��تخدامات ) مقارنة 
االس��تخدامات الفعلي��ة بإعتم��ادات الموازن��ة بع��د 

التعديل (.
ز – األس��باب ) أس��باب الوف��ر أو التج��اوز ( ف��ي 

االستخدامات على مستوى كل نوع من أنواع 

االستخدامات . التجاوز األسباب  
             - إعتم��اد ج��داول االس��تخدامات م��ن المس��ئولين 

الماليين ورئيس الجهة والختم :
ج- جداول وكشوف الحسابات الرئيسية والمساعدة 

واالنتقالية والنظامية والرقابية اإلحصائية:_
- يجب العناية بضبط أرصدة الحس��ابات الرئيس��ية 
والنظامي��ة  االنتقالي��ة  والحس��ابات  والمس��اعدة 
والرقابي��ة اإلحصائي��ة ومطابقته��ا عل��ى الدفات��ر 
اإلجمالية ودفاتر المفردات وكش��ف حس��اب ش��هر 

دراسات
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ديس��مبر والمدة )أكتوبر / ديسمبر ( ، على مستوى 
كل نوع م��ن أنواع الحس��ابات ، والتأكد من إثبات 
األرص��دة المرحل��ة م��ن الس��نة المالي��ة الس��ابقة 
ومطابقتها على ما ظهر بحساب ختامي الدولة لتلك 
الس��نة وإخطار الوزارة ومكاتبه��ا في الوحدات 
اإلدارية بأي��ة فروق في األرص��دة المرحلة إن 

وجدت .
- يجب العناية بتس��وية رصيد حس��اب النقدية 
لدى أمناء الخزائ��ن أواًل بأول وتوريد المتبقي 
ب��ه إلى البنك ، وإذا ظهرت أرصدة متبقية بهذا 
الحساب في نهاية السنة المالية المذكورة ألي 
سبب من األسباب فيجب توريدها فورًا في بداية 
السنة المالية الجديدة ، مع إرفاق بيان بمفردات 
هذا الرصيد موضحًا به أس��باب ع��دم التوريد ، 
وبي��ان رقم وتاري��خ التوريد للبن��ك وصورة 

إشعار اإلضافة .
- يجب تسوية أرصدة حساب السلف على االجور 
قبل نهاية السنة المالية مع إرفاق بيان تفصيلي 
باألرص��دة المتبقية في هذا الحس��اب في نهاية 
شهر ديس��مبر بدون تس��وية موضحًا به أسماء 
الموظفي��ن ومقدار الس��لفة والمبل��غ المتبقي 
وأسباب عدم التسوية حتى نهاية السنة المالية .

- يج��ب الدراس��ة الج��ادة ألرصدة الحس��ابات 
المس��اعدة والحس��ابات االنتقالي��ة والنظامي��ة 
والرقابية اإلحصائية ) المدينة والدائنة ( وبذل 
كل الجهود للحصول على المس��تندات المؤيدة 
لتس��ويتها قب��ل نهاي��ة الس��نة المالي��ة تطبيقًا 
ألح��كام القوانين النافذة ، ويجب إرفاق البيانات 
التفصيلية بأرص��دة تلك الحس��ابات المتبقية 
ب��دون تس��وية حتى نهاي��ة الس��نة المالية على 
مستوى كل حس��اب من هذه الحسابات موضحًا 
به��ا مفردات كل مبلغ وتاريخ��ه والغرض منه 
وأس��باب ومبررات عدم تسويته ، ضمن مرفقات 

الحساب الختامي.

الفصل الرابع
مرفقات الحساب الختامي

يجب على جميع الجهات في السلطة المركزية 
وفروعه��ا التي ال تتبع الس��لطة المحلية وكذا 
أجه��زة الس��لطة المحلي��ة أن ترف��ق بجداول 
الحس��اب الختام��ي للس��نة المالي��ة المنتهي��ة 

المرفقات التالية:-
- محض��ر جرد الخزينة في أخ��ر يوم عمل من 
أيام العمل الرس��مية في نهاية ش��هر ديس��مبر ، 
والتأك��د من مطابقة جمل��ة المبالغ الموجودة 
في الخزينة مع س��جل الخزينة ورصيد حساب 
النقدية والرصيد الظاهر بكش��ف شهر ديسمبر 
والمدة ) أكتوبر / ديس��مبر ( مع بيان أس��باب 

الفروق بينها إن وجدت .
) طبقًا للنموذج المخصص لذلك (

- محضر الجرد الس��نوي لموج��ودات المخازن 
الحكومي��ة ف��ي نهاية الس��نة المالية م��ع بيان 
الصنف ومواصفاته والوحدة والكمية والس��عر 

عند الش��راء ، والقيمة التي يعب��ر عنها الصنف 
في نهاية الس��نة المالية ، وذلك طبقًا للقوانين 

واللوائح والقرارات النافذة .
) طبقًا للنموذج المخصص لذلك (

- بيان باألماكن المس��تأجره موضحًا به إس��م 
مال��ك العقار )المؤجر( ومكان��ه والغرض من 
اإليج��ار وتاريخ التعاقد ومدت��ه وقيمة اإليجار 
الشهري وطريقة س��داده – لكل حالة على حده 
، مع بيان التقدير الس��نوي واالستخدام الفعلي 
خالل الس��نة المالية ومقدار اإليج��ار المتأخر 

صرفه أو اإليجار المدفوع مقدمًا إن وجد.
) طبقًا للنموذج المخصص لذلك (

- بيان بحصر كافة السيارات الحكومية ووسائل 
النقل األخرى الموجودة في نهاية السنة المالية 
مبينًا به عدد الس��يارات المستخدمة للركوب ، 
وع��دد الباصات ، وعدد الس��يارات المس��تخدمة 
ألغراض النقل ووسائل النقل األخرى والمعدات 
التي تعتبر من وسائل النقل ، وذلك حسب كل 
نوع من السيارات ووسائل النقل ، وكذا المعدات 
الخاصة بتنفيذ المش��اريع ، وأوجه اإلستخدام ، 
وكذا بيان بالدراجات حس��ب أنواعها مع إيضاح  
رق��م  كل س��يارة أو وس��يلة نق��ل وماركتها 
والمودي��ل الخ��اص بها ورقم الماكينة وإس��م 
المستلم أو المستخدم لها والتأكد من الحصول 
على إقرار من��ه بأنها في عهدته ومس��ؤول عن 
س��المتها ، وأنها مقيدة دفتري��ًا عهده عليه بعد 
إس��تالمها من المخ��ازن وتاريخ وثمن الش��راء 
والقيم��ة الحالية لها ، مع إع��داد بيان تفصيلي 
مس��تقل بالس��يارات الحكومية ووس��ائل النقل 
األخرى التي تم ش��راؤها خصم��ًا على إعتمادات 

نفقات موازنة السنة المالية المنتهية .
) طبقًا للنموذج المخصص لذلك (

بيان بحصر المع��دات واالجهزة المتنقلة والتي 
تصرف لبع��ض الموظفين والمس��ئولين الذين 
تس��تلزم طبيعة عملهم صرف مثل هذه المعدات 
التلفون��ات   – الحاس��وب  )أجه��زة  واالجه��زة 
المحمول��ة - وأجه��زة القي��اس الت��ي تصرف 
للمهندس��ين والمش��رفين وغيره��ا( موضح��ًا 
بها – مواصفاتها واس��م المس��تلم لها ووظيفته 
وتاريخ الش��راء ومصدر الشراء وتاريخ صرفها 
والحص��ول على إق��رار من��ه بأنها ف��ي عهدته 
ومسؤول عن س��المتها والمحافظة عليها وأنها 
مقي��دة دفتري��ًا عهدة علي��ه بعد اس��تالمها من 

المخازن وثمن الشراء وتاريخه .
) طبقًا للنموذج المخصص لذلك (

- بي��ان بح��وادث اإلختالس والس��رقة وحوادث 
الحريق واإلهمال وأسبابها والخسائر المترتبة 
عليها والمسئول عنها وقيمتها وما تم إسترداده 
منها والباقي بدون تحصيل مع إيضاح اإلجراءات 
التي تم إتخاذها من قبل الجهة للقضاء على مثل 
هذه الحاالت ، وعدم تكرار حدوثها حفاظًا للمال 

العام .
) طبقًا للنموذج المخصص لذلك (

- بيان تفصيل��ي بمبالغ التعويضات ووالغرامات 
والسلطة التي رخصت بها .
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) طبقًا للنموذج المخصص لذلك (
- بيان بما تم إنفاقه خصمًا على كل حس��اب من 
الحس��ابات المساعدة المدينة ) العهد ( واألسباب 
والمبررات التي دعت إلى الخصم والسلطة التي 
رخصت بذلك ، وجملة ما تم تسويته خالل السنة 
المالي��ة المنتهي��ة وتفاصيل الرصي��د المتبقي 
منها في نهاية الس��نة المالي��ة المذكورة بدون 
تسوية أو سداد وأسباب عدم التسوية وأسماء من 

بعهدتهم هذه المبالغ حسب كل حاله .
) طبقًا للنموذج المخصص لذلك (

- بي��ان بالمبال��غ الت��ي خصمت عل��ى إعتمادات 
استخدامات الس��نة المالية المنتهية وكذا التي 
خصمت على الحس��ابات الجاري��ة لتعذر تقديم 
المس��تندات حتى نهاية الس��نة ) السابق خصمها 
على الحسابات المس��اعدة المدينة في األغراض 
المخصصة لها ( مقابل اإلضافة لحس��اب المبالغ 
الدائنة تحت التس��وية مع إيضاح الباب والفصل 
والبند والنوع المختص والحساب الجاري الذي 

صرفت منه لكل مبلغ وكل حالة على حدة.
) طبقًا للنموذج المخصص لذلك (

- بيان بمفردات المبالغ المحصلة لحساب جهات 
أخ��رى وما تم س��داده منه��ا للجه��ة المختصة 
والرصيد المتبقي خالل الس��نة المالية وأسباب 
عدم السداد والحساب المضاف إليه هذه المبالغ .

) طبقًا للنموذج المخصص لذلك (
- بيان بمفردات المبالغ المنصرفة لحساب جهات 
أخرى وما تم إس��ترداده منها والرصيد المتبقي 
خ��الل الس��نة المالية وأس��باب عدم اإلس��ترداد 

والحساب المخصوم عليه بهذه المبالغ.
) طبقًا للنموذج المخصص لذلك (

-  بيان بالش��يكات الصادرة خالل الس��نة المالية 
المنتهية وس��لمت لمس��تحقيها ولم تصرف من 
البنك حتى نهاية السنة المالية موضحًا به رقم 
وتاريخ ومبلغ الش��يك والب��اب والفصل والبند 
والنوع المخصوم عليه واإلجراءات التي أتخذت 
بشأن إستبعاد قيمة هذه الشيكات من استخدامات 
الس��نة المالية المنتهية ورق��م وتاريخ وصورة 

تسوية اإلستبعاد .
) طبقًا للنموذج المخصص لذلك (

- بي��ان بالمبالغ التي قام البن��ك بخصمها على 
حساب اس��تخدامات الجهة خالل الس��نة المالية 
ول��م تس��تخرج عنه��ا ش��يكات وتخ��ص جهات 
أخ��رى موضحًا به رقم وتاريخ ومبلغ الش��يك 

واإلجراءات التي أتخذت في هذا الشأن .
) طبقًا للنموذج المخصص لذلك (

- بيان بالش��يكات ال��واردة التي أرس��لت للبنك 
لتحصيله��ا وإضافتها لحس��اب م��وارد الجهة أو 
للحس��ابات الجارية ولم تصل إشعارات اإلضافة 
الخاصة به��ا ، ولم تظهر بكش��وف البنك حتى 
نهاي��ة الس��نة المالية مع ذكر اإلج��راءات التي 

اتخذتها الجهة .
) طبقًا للنموذج المخصص لذلك (

- بيان بالمبالغ التي قام البنك بإضافتها لحساب 
م��وارد الجه��ة وال تخصها موضحهًا ب��ه المبلغ 
ورقم وتاريخ اإلضافة واإلجراءات التي أتخذتها 

في هذا الشأن .

) طبقًا للنموذج المخصص لذلك (
- بي��ان تفصيل��ي بالمبالغ الخاصة بمس��تحقات 
الضرائ��ب أو التقاعد أو الضم��ان اإلجتماعي أو 
أقس��اط التأمين��ات اإلجتماعي��ة أو المس��تحقة 
لجهات أخرى ، والتي لم تصرف حتى نهاية السنة 
المالية موضحًا به الباب والفصل والبند والنوع 
المختص ، واإلجراءات التي أتخذت إلستبعاد هذه 
المبالغ من استخدامات السنة المالية المذكورة 

ورقم وتاريخ وصورة تسوية اإلستبعاد .
) طبقًا للنموذج المخصص لذلك (

- بيان تفصيل��ي باإللتزامات القائمة على الجهة 
على مس��توى الباب والفصل والبند والنوع الذي 

تم اإللتزام بها تجاه الغير .
) طبقًا للنموذج المخصص لذلك (

- بي��ان تحليل��ي بالمس��تحقات والمقدمات لكل 
من حس��اب الموارد المس��تحقة وحساب الموارد 
المحصلة مقدمًأ وكذا حساب النفقات المقدمة 

عن سلع وخدمات وممتلكات .
) طبقًا للنموذج المخصص لذلك (

- بي��ان تحليل��ي بالديون المس��تحقة للحكومة 
من ضرائب ورس��وم واية مبالغ أخرى مستحقة 

للحكومة.
) طبقًا للنموذج المخصص لذلك (

- بيان ش��امل باالس��تخدامات الكتساب االصول 
غي��ر المالية عل��ى مس��توى الفص��ول والبنود 
واألنواع لكل مشروع مبينًا به إعتمادات موازنة 
الس��نة المالية ونوع التموي��ل ) محلي / أجنبي 
( وأس��باب الوف��ر أو التجاوز ف��ي كل نوع من 
االكتس��اب ، ومطابقة االكتس��اب على المبالغ 
المرتبط بها ، والدفاتر وكش��ف حس��اب ش��هر 

ديسمبر والمدة الرابعة ) اكتوبر/ ديسمبر (.
) طبقًا للنموذج المخصص لذلك (

- بيان بالمبالغ التي أنفقت بالنقد األجنبي خالل 
الس��نة المالية المنتهي��ة والمعادل ل��ه بالعملة 
المحلية مبينًا به الغرض وأوجه الصرف والباب 

والفصل والبند والنوع .
) طبقًا للنموذج المخصص لذلك (

- بي��ان بالمبال��غ التي ت��م إضافته��ا أو خصمها 
بإخط��ارات م��ن ال��وزارة والس��ابق إضافتها أو 
خصمه��ا عل��ى حس��اب الحكومة الع��ام بالبنك 

وتخص الجهة خالل السنة المالية .
) طبقًا للنموذج المخصص لذلك (

- بيان باإلشتراكات في هيئات ومنظمات عربية 
وإقليمي��ة ودولية خالل الس��نة المالية مبينًا به 
إس��م الجه��ة والغرض م��ن اإلش��تراك ومقدار 
اإلش��تراك السنوي واإلش��تراكات المتأخرة أو 
المدفوع��ة مقدم��ًا وتاريخ اإلس��تحقاق وذلك 
بالعملة األجنبي��ة والمعادل لها بالعملة المحلية 

مقارنًا بإعتماد الموازنة لكل هيئة أو منظمة .
) طبقًا للنموذج المخصص لذلك (

- بي��ان بالتحوي��الت للمؤسس��ات المقيمة التي 
التهدف الى الربح ) المنظمات الجماهيرية (.

) طبقًا للنموذج المخصص لذلك (
- بيان باالعانات المالية إلى المؤسسات المحلية 
المالية وغير المالية ومؤسسات ومشاريع أخرى.

) طبقًا للنموذج المخصص لذلك (

دراسات
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- بي��ان بالمس��اهمات وحقوق الملكي��ة االخرى 
للمنشآت المحلية المالية وغير المالية 

) الوحدات اإلقتصادية للقطاعين العام والمختلط 
.)

) طبقًا للنموذج المخصص لذلك (
- بي��ان بالمس��اهمات وحقوق الملكي��ة االخرى 
ف��ي المؤسس��ات المالي��ة والمنظم��ات العربية 

واإلقليمية والدولية.
) طبقًا للنموذج المخصص لذلك (

بي��ان تفصيلي بمرتجع االج��ور )الرديات(والتي 
لم تصرف حتى نهاية الس��نة المالية موضحًا به 
اس��م المس��تحق والمبلغ وطبيعته ورقم وتاريخ 

االضافة الى البنك.
 ) طبقًا للنموذج المخصص لذلك (

- بيان تفصيلي بالقروض والمنح والمس��اعدات 
) النقدية والعيني��ة ( األخرى التي حصلت عليها 
الجه��ة خالل الس��نة المالية موضح��ًا به مصدر 
المس��اعدة وقيمته��ا بالنقد األجنب��ي والمعادل 
بالعمل��ة المحلية وإس��م الحس��اب المضاف إليه 
وكمية المس��اعدة العينية وأصنافها والمخازن 

المودعة بها وكيفية التصرف فيها.
) طبقًا للنموذج المخصص لذلك (

أو  الوف��ورات  بأس��باب  تفس��يرية  مذك��رة   -
التج��اوزات التي حدثت على مس��توى كل نوع 
والكيفي��ة الت��ي تمت به��ا مواجه��ة التجاوزات 

وأسباب الزيادة أو النقص في أنواع الموارد.
- المرفقات األخرى والخاصة بجداول وكشوف 

الحساب الختامي .
 -  تلتزم جميع الجهات بإعداد حساباتها الختامية 
ع��ن الس��نة المالي��ة المنتهية ومواف��اة كل من 
الوزارة والجهاز وفروعهما في الوحدات االدارية 

في الموعد القانوني المحدد.
- يجب اإللت��زام بالنماذج المذك��ورة في إعداد 
مرفق��ات الحس��اب الختام��ي وإس��تيفاء جميع 
البيان��ات الموضحة بها ، وف��ي حالة عدم وجود 
بيان��ات أي مرفق يخص الجه��ة يكتب عبارة ) ال 
يوجد ( في كشف حصر المرفقات ، وعدم إرفاق 

نماذج المرفق الخاص بذلك.
-  تلت��زم جميع الجهات في الس��لطة المركزية 
والس��لطة المحلية بدراس��ة مالحظات وتقارير 
كل من ال��وزارة  والجه��از المركزي للرقابة 
والمحاسبة بشأن الحساب الختامي للسنة المالية 
المنتهية والعمل على مراعاة ما ورد بها وموافاة 
كل منها بنتائج دراستها ، وبما يلزم إجراؤه من 

تسويات في المدة القانونية المحددة .

الباب الخامس
اقفال الحسابات في نهاية السنة المالية

المس��توى االول : أجه��زة الس��لطة المحلية في 
الوحدة االدارية.

المس��توى الثاني :أ- دواوين الوزارات واالجهزة 
المركزية االخرى

ب- مكاتب المالية في المحافظات .
الفصل االول :

اقفال الحسابات في المستويين االول والثاني
التس��ويات الواجب إجراؤها قبل اإلقفال النهائي 
لحس��ابات الس��نة المالية المنتهية وإس��تخراج 
الحساب الختامي في المستويين األول والثاني :

أ- الش��يكات التي لم يتم صرفها من البنك حتى 
نهاية الس��نة المالية ، يجب تحديد وحصر جميع 
الش��يكات الت��ي تم س��حبها وقيدها على حس��اب 
استخدامات الموازنة العامة ولم ترد في كشوف 
الحس��اب الصادرة عن البن��ك والخاصة بالجهة 
المعنية والتأكد بش��كل قطع��ي من عدم صرف 
هذه الشيكات ، كما يجب حصر الشيكات المعادة 
من البنك دون أن تصرف ألي سبب من األسباب 

ومن ثم إجراء القيد المحاسبي التالي:_
من ح�/الحسابات الرئيسية الدائنة 

ح� / البنك ) حسب األحوال (
إلى ح�/الحسابات الرئيسية المدينة

ح� / االستخدامات 
)الباب / الفصل / البند / النوع(

ب- المبال��غ المتعلقة بمرتجع االج��ور التي لم 
تصرف ألصحابها خالل السنة المالية والتي سبق 
وأن تم خصمها وقيدها على حسابات استخدامات 
الموازنة العامة للس��نة المالية وتم توريدها إلى 
حس��اب البنك / أمانات , ترح��ل مبالغها التي في 

حساب البنك أمانات إلى السنة المالية التالية .
ج- المبال��غ التي تم خصمها وقيدها على حس��اب 
المبال��غ المدفوع��ة مقدم��ًا ، الس��لف المؤقتة، 
س��لف حس��ابات جارية ، اإلعتمادات المس��تندية 
، التحوي��الت النقدي��ة للخارج، ول��م يتم تقديم 
المستندات الثبوتية الالزمة لتسويتها حتى نهاية 
الس��نة المالية ، يتم حصره��ا وتحديدها وقيدها 
عل��ى حس��اب اس��تخدامات الموازن��ة ولحس��اب 
المبال��غ الدائنة تحت التس��وية وذلك من خالل 

القيود المحاسبية التالية :_
من ح�/الحسابات الرئيسية المدينة

ح� / االستخدامات ) باب / فصل / بند / نوع (
إلى ح�/الحسابات المساعدة الدائنة 
ح� / المبالغ  الدائنة تحت التسوية

) عن الدفع المقدمة ، والس��لف المؤقتة ، وسلف 
المس��تندية  اإلعتم��ادات  الجاري��ة،  الحس��ابات 
والتحوي��الت النقدية للخ��ارج التي لم يقدم بها 

مستندات حتى نهاية السنة المالية ( .
أما إذا كانت تلك المبالغ تم صرفها من البنك 

حسابات جارية فإن القيد يكون :-
من ح�/الحسابات المساعدة الدائنة

 ح�/الحسابات الجارية
الى ح�/الحسابات المساعدة الدائنة
 ح�/المبالغ الدائنة تحت التسوية  

د – قيد اإلقفال النهائي لالستخدامات:
1- السلطة المركزية :
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يتم اإلقفال في نهاية السنة المالية لالستخدامات 
الفعلي��ة خالل الس��نة المالية بع��د إثبات كافة 
التسويات الالزمة ويكون قيد اإلقفال على النحو 

التالي :-
من ح�/الحسابات المساعدة الدائنة 

ح� / الدائنين ) مالية (
إلى ح�/الحسابات الرئيسية المدينة

ح� / االستخدامات ) باب / فصل / بند / نوع (
2- السلطة المحلية :

يتم إقفال استخدامات السلطة المحلية كاألتي :-
أ –  بمقدار النفقات التش��غيلية المحلية /الثالثة 

االبواب االولى من االستخدامات :-
تقفل هذه االستخدامات في ح� / الدائنين ) مالية 

( وبموجب القيد المحاسبي األتي:-
من ح�/الحسابات المساعدة الدائنة

ح� / الدائنين ) مالية (
 إلى ح�/الحسابات الرئيسية المدينة 

ح� / االستخدامات  
  )باب / فصل / بند / نوع(

ب- بمق��دار إكتس��اب االص��ول غي��ر المالي��ة 
المحلية:-

تقف��ل هذه االس��تخدامات ف��ي ح��� / الدائنين ) 
سلطة محلية ( وبموجب القيد المحاسبي األتي:-

من ح�/الحسابات المساعدة الدائنة 
ح� / الدائنين ) السلطة المحلية(

إلى ح�/الحسابات الرئيسية المدينة
ح� / االستخدامات  

)باب / فصل / بند / نوع(
ه�- قيد اإلقفال النهائي للموارد :-

1- السلطة المركزية :-
ويت��م اإلقفال نهاي��ة الس��نة المالي��ة بالموارد 
المحصلة فعاًل خالل الس��نة المالي��ة بعد إثبات 
كافة التسويات الالزمة ويكون قيد اإلقفال على 

النحو التالي :_
من ح�/الحسابات الرئيسية الدائنة 

ح� / الموارد ) باب / فصل / بند / نوع (
إلى ح�/الحسابات المساعدة المدينة  

ح� / المدينين ) مالية ( 
2-  السلطة المحلية :

الدع��م  ب��دون  المحلي��ة  الم��وارد  إقف��ال   – أ 
المرك��زي الج��اري في ح� /المدينين )س��لطة 

محلية ( وبموجب القيد األتي :-
من ح�/الحسابات الرئيسية الدائنة 

ح� / الموارد ) المحلية ( بدون الدعم المركزي 
الجاري

)باب / فصل / بند / نوع(
إلى ح�/الحسابات المساعدة المدينة  

ح� / المدينين )سلطة محلية (
ب – إقف��ال الم��وارد بمقدار الدع��م المركزي 
الجاري ف��ي ح� / المديني��ن ) مالية ( وبموجب 

القيد األتي:-
من ح�/الحسابات الرئيسية الدائنة 

ح� / الموارد 

)باب / فصل / بند / نوع(
دعم مرك��زي جاري بمقداراالس��تخدامات من 

النفقات التشغيلية الفعلية .
إلى ح�/الحسابات الرئيسية المدينة

ح� / المدينين ) مالية (
 اإلجراءات الواجب إتباعها في المس��توى الثاني 
: ) أجهزة الس��لطة المركزي��ة ومكاتب المالية 

بالمحافظات والوحدات الحكومية األخرى ( :
يق��وم النظ��ام المحاس��بي في المس��توى الثاني 
ألجهزة السلطة المركزية والوحدات الحكومية 
األخ��رى بإس��تقبال وإس��تالم جمي��ع المواقف 
المالية للفروع التابعة لها التي ال تتبع الس��لطة 
المحلية في مختل��ف المحافظات وترحيلها إلى 
الحس��ابات المعنية المحتفظ  لديها ، كما يقوم 
النظام المحاس��بي في المس��توى الثاني لمكاتب 
المالية بالمحافظات بإس��تقبال وإس��تالم جميع 
المواقف المالية لكافة األجهزة التنفيذية وعلى 
مس��توى الوحدة اإلداري��ة بالمحافظة التي تتبع 
الس��لطة المحلي��ة  ومن ثم إس��تخراج الموقف 
المالي اإلجمالي ، أواًل بأول وبشكل مستمر حتى 
نهاية العام المالي ويتضمن الموقف المالي لهذه 

الجهات :
-الم��وارد الفعلية ألجهزة الس��لطة المركزية 
والم��وارد الفعلية للوح��دات اإلدارية ) محلية- 

مشتركة – العامة المشتركة (
الس��لطة  ألجه��زة  الفعلي��ة  االس��تخدامات   -
المركزي��ة واالس��تخدامات الفعلي��ة للوحدات 

اإلدارية .
- حساب البنك موارد / البنك موارد ) محلية – 

مشتركة – عامة مشتركة (
- حس��اب البنك اس��تخدامات / البنك  ) نفقات 
تش��غيلية محلية – إكتس��اب أصول غير مالية 

محلية(.
- الحسابات المساعدة .
- الحسابات االنتقالية .
- الحسابات النظامية .

- الحسابات الرقابية اإلحصائية .

الباب الخامس
الفصل الثاني

اقفال الحسابات في المستوى الثالث )وزارة 
المالية /المركز الرئيسي(

أواًل : اإلج��راءات الواجب إتباعها في المس��توى 
الثالث :) الوزارة /المركز الرئيسي(:

يتول��ى النظام المحاس��بي إس��تقبال وإس��تالم 
جميع المواقف المالية من جميع جهات الس��لطة 
المركزية والسلطة المحلية وترحيل حساباتها 
إلى الحس��ابات المعني��ة والمحتفظ به��ا لديها 
وبشكل مستمر حتى نهاية العام المالي حيث يتم 

ما يلي :_
- ترحل حسابات الموارد الفعلية الخاصة بجهات 
السلطة المركزية ، باب ، فصل ، بند ، نوع ، إلى 

دراسات
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حس��اب الموارد العامة لدى ال��وزارة  / المركز 
الرئيسي ، باب ، فصل ، بند ، نوع .

– ترحل حسابات االس��تخدامات الفعلية الخاصة 
ترح��ل  كم��ا  المركزي��ة  الس��لطة  بجه��ات 
االس��تخدامات الفعلية لجهات الس��لطة المحلية 
والخاص��ة بالنفقات التش��غيلية /الثالثة االبواب 
األولى من االستخدامات من خالل مكاتب المالية 
بالمحافظات باب ، فصل ، بند ، نوع ، إلى حس��اب 
االس��تخدامات العامة ل��دى ال��وزارة / المركز 

الرئيس باب ، فصل ، بند ، نوع .
- ترحل الحس��ابات المس��اعدة المدينة والدائنة 
والحس��ابات األنتقالية المختصة إلى الحس��ابات 

الخاصة بها لدى الوزارة ) المركز الرئيسي (.
– ترحل حسابات البنك  موارد ، الخاصة بالجهات 
المركزية إلى حس��اب البنك/موارد عامة لدى 

الوزارة / المركز الرئيسي .
- ترح��ل حس��ابات البن��ك ع��ن االس��تخدامات 
الخاص��ة بالجهات المركزية وحس��ابات البنك 
نفقات تش��غيلية محلية الخاصة بجهات الس��لطة 
المحلي��ة  من خ��الل مكاتب المالية إلى حس��اب 
البنك  استخدامات عامة لدى الوزارة/ المركز 

الرئيسي .
- ترحل الحسابات النظامية والرقابية اإلحصائية 
إلى الحسابات الخاصة بها لدى الوزارة / المركز 
الرئيس��ي وأهمها إكتس��اب أصول غي��ر مالية 
محلية ، إضافة إلى المنح ، القروض ، من الداخل 

والخارج ، اإلقراض الحكومي … الخ .
وبالتال��ي يتول��ى النظام المحاس��بي إس��تخراج 
الموق��ف المال��ي الموح��د الذي يمثل الحس��اب 

الختامي للدولة للحسابات التالية :-
1- حس��اب الم��وارد العامة ، ال��ذي يمثل الموارد 
الفعلي��ة المحصلة حتى نهاية الس��نة المالية من 
قب��ل جميع جهات الس��لطة المركزية وفروعها 
التي ال تتبع الس��لطة المحلية وأجهزة الس��لطة 
المحلية وعلى مس��توى / الب��اب ، الفصل ، البند 

، النوع .
2- حس��ابات االس��تخدامات العام��ة، ال��ذي يمثل 
االستخدامات العامة المصروفة حتى نهاية السنة 
المالية من قبل جميع أجهزة السلطة المركزية 
وفروعها التي ال تتبع السلطة المحلية والنفقات 
التش��غيلية ألجه��زة الس��لطة المحلي��ة وعل��ى 

مستوى/الباب ، الفصل ، البند ، النوع .
3- حس��اب الحكوم��ة العام ، يت��م إقفال كل من 
حس��اب الم��وارد العامة وحس��اب االس��تخدامات 
العامة لألجهزة المركزية والنفقات التش��غيلية 
المحلية الفعلية للس��لطة المحلي��ة بجانبيه في 
هذا الحس��اب الذي يظهر ويبي��ن الوضع المالي 

للدولة من حيث تحقيق العجز أو الفائض.
4- حس��اب الس��لطة المحلي��ة ع��ام ، يت��م إقفال 
كل م��ن الم��وارد المحلية ) ب��اب  ، فصل ، بند ، 
نوع ( واالس��تخدامات المحلية إلكتساب اصول 
غي��ر مالية محلية لبيان الوض��ع المالي للوحدة 

اإلدارية )الفائض المرحل ( .
5- حس��اب البنك موارد عامة ، يمثل قيمة مبالغ 
الم��وارد الم��وردة والمودعة في الحس��اب لدى 
البنك من قبل جميع أجهزة السلطة المركزية 
وما يتبعها من الفروع وال يتبع السلطة المحلية.
6- حساب البنك استخدامات عامة ، ويمثل قيمة 
مبالغ االستخدامات المصروفة من الحساب لدى 
البنك من قبل جميع أجهزة السلطة المركزية 
وم��ا يتبعه��ا م��ن الفروع الت��ي ال تتب��ع أجهزة 
الس��لطة المحلية وكذا البنك نفقات تش��غلية 

ألجهزة السلطة المحلية.
7- حساب البنك سلطة محلية عام يتم إقفال كل 
من حس��اب البنك موارد محلية وحساب البنك 
إكتس��اب اصول غير مالية لبيان مدى الس��يولة 

المتوفرة للوحدة اإلدارية لدى البنك.
8- حس��اب البنك عام ، يتم إقفال كل من حساب 
البنك موارد عامة وحس��اب البنك استخدامات 
عام��ة ، ألجه��زة الس��لطة المركزي��ة والبنك 
نفقات تشغيلية محلية عامة للسلطة المحلية في 
هذا الحس��اب الذي يبين مدى السيولة المتوفرة 

للدولة لدى البنك.
9- أرصدة الحسابات المساعدة ) المدينة والدائنة 

. )
10-أرصدة الحسابات األنتقالية.
10- أرصدة الحسابات النظامية .

11- أرصدة الحسابات الرقابية اإلحصائية .

ثانيًا : القيود المحاسبية الخاصة بالسلطة المحلية :
1- حساب السلطة المحلية عام :

الموارد:-
من ح�/الحسابات المساعدة المدينة  

ح� / المدينين )سلطة محلية(
إلى ح�/الحسابات الرئيسية الدائنة 

ح� / الموارد المحلية العامة 
إثبات جملة الموارد الفعلية للسلطة المحلية

من ح�/الحسابات الرئيسية الدائنة 
ح� / الموارد المحلية العامة 

إلى ح�/الحسابات الرئيسية المدينة
ح� / السلطة المحلية عام

إقفال جملة الم��وارد الفعلية للس��لطة المحلية 
بحساب الوحدة اإلدارية العام

اإلستخدامات:-
من ح�/الحسابات الرئيسية الدائنة 

ح� / إكتساب اصول غير مالية محلية عامة 
إلى ح�/الحسابات المساعدة الدائنة 

ح� / الدائنين ) سلطة محلية (
إثبات جملة االستخدامات إلكتساب االصول غير 

المالية المحلية(
من ح�/الحسابات الرئيسية المدينة

ح� / السلطة المحلية العام
إلى ح�/الحسابات الرئيسية الدائنة 

ح� / إكتساب اصول غير مالية محلية عامة
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إقفال جمل��ة االس��تخدامات الفعلية إكتس��اب 
اصول غير مالية محلية بحساب السلطة المحلية 

عام
2- حساب البنك سلطة محلية عام:

البنك عام موارد محلية:
من ح�/الحسابات الرئيسية المدينة

ح� / البنك موارد محلية عامة
إلى ح�/الحسابات المساعدة المدينة 

 ح� / المدينين )سلطة محلية(
إثبات جمل��ة المبالغ الفعلي��ة المحلية الموردة 

إلى البنك موارد سلطة محلية
من ح�/الحسابات الرئيسية الدائنة 

ح� / البنك سلطة محلية عام
إلى ح�/الحسابات الرئيسية المدينة

ح� / البنك موارد محلية عامة
إقف��ال جملة الم��وارد المحلية بحس��اب البنك 

سلطة محلية عام
البنك إكتساب اصول غير مالية محلية:

من ح�/الحسابات المساعدة الدائنة 
ح� / الدائنين ) سلطة محلية (

إلى ح�/الحسابات الرئيسية الدائنة 
ح�/ البنك إكتس��اب اصول غي��ر مالية محلية 

عامة
إثب��ات جملة  االس��تخدامات الفعلية إلكتس��اب 

اصول غير مالية محلية عامة 
من ح�/الحسابات الرئيسية الدائنة 

ح� / البنك إكتس��اب اصول غير مالية محلية  
عامة

إلى ح�/الحسابات الرئيسية الدائنة 
ح� / البنك سلطة محلية عام

إقفال حس��اب البنك إكتساب اصول غير مالية 
محلية عام��ة و المنصرفة من البنك بحس��اب 

البنك سلطة محلية عام
ثالثًا:القي��ود المحاس��بية ف��ي المس��توى الثالث ) 

الوزارة / المركز الرئيسي ( :
1- القيود المحاس��بية الخاصة بحساب الحكومة 

العام:
الموارد  العامة :

أ – إثب��ات جمل��ة الم��وارد العام��ة للدول��ة – 
المحصلة حتى نهاية الفترة المعد عنها الحساب:

من ح�/الحسابات المساعدة المدينة 
ح� / المدينين ) مالية (

إلى ح�/الحسابات الرئيسية الدائنة 
ح� / الموارد العامة 

) قيم��ة الم��وارد العام��ة المحصلة حت��ى نهاية 
الفترة المعدة عنها الحساب (

ب- عن��د إقفال جملة الموارد العامة في حس��اب 
الحكومة العام :

من ح�/الحسابات الرئيسية الدائنة 
ح� / الموارد العامة 

إلى ح�/الحسابات الرئيسية المدينة
ح� / الحكومة العام

االستخدامات العامة:
أ – إثب��ات جملة االس��تخدامات العام��ة للدولة 

المنصرفة حتى نهاية الفترة المعد عنها :
من ح�/الحسابات الرئيسية المدينة

ح� / االستخدامات العامة
 إلى ح�/الحسابات المساعدة المدينة 

ح� / الدائنين ) مالية (
)جمل��ة االس��تخدامات المنصرف��ة حت��ى نهاية 

الفترة المعد عنها الحساب (
ب- عن��د إقف��ال جملة االس��تخدامات العامة في 

حساب الحكومة العام :
من ح�/الحسابات الرئيسية الدائنة 

ح� / الحكومة العام
إلى ح�/الحسابات الرئيسية المدينة

ح� / االستخدامات العامة
2- القيود المحاسبية الخاصة بحساب البنك عام 

:
البنك موارد عامة:

أ – إثب��ات جملة الم��وارد العامة الم��وردة إلى 
البنك حتى نهاية الفترة المعد عنها الحساب :

من ح�/الحسابات الرئيسية المدينة
ح� / البنك موارد عامة

إلى ح�/الحسابات المساعدة المدينة 
ح� / المدينين ) مالية ( 

ب- عند إقفال جملة المبالغ الموردة إلى البنك 
عام )موارد ( في حساب البنك عام :
من ح�/الحسابات الرئيسية الدائنة 

 ح� / البنك عام 
إلى ح�/الحسابات الرئيسية المدينة

ح� / البنك موارد عامة
البنك استخدامات عامة :-

أ – إثبات جملة االس��تخدامات العامة المنصرفة 
من البنك حتى نهاية الفترة المعد عنها الحساب:

من ح�/الحسابات المساعدة الدائنة 
ح� / الدائنين ) مالية (

إلى ح�/الحسابات الرئيسية المدينة
ح� / البنك استخدامات عامة

ب- إقفال جملة االستخدامات العامة – للدولة – 
والمنصرفة من البنك في حساب البنك عام :

من ح�/الحسابات الرئيسية الدائنة 
ح� / البنك استخدامات عامة

إلى ح�/الحسابات الرئيسية المدينة
ح� / البنك عام 

وبذل��ك يبي��ن رصي��د حس��اب البن��ك عام – 
مدى الس��يولة المتوف��رة للدولة ل��دى البنك 

المركزي.
ومم��ا ه��و جدير باإلش��ارة: فإن رصيد حس��اب 
الحكومة العام يجب أن يتساوى مع رصيد حساب 
البنك ع��ام عند توريد كافة الموارد المحصلة 
إل��ى البنك، وع��دم وجود أرص��دة نقدية لدى 
أمناء الخزائن في مختلف وحدات الموازنة )في 

السلطة المركزية(.

دراسات



قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )96( لسنة 2010م

بشأن تشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة 
للسنة المالية 2011م

 رئيس مجلس الوزراء :-

بعد االط��اع على دس��تور الجمهورية  �
اليمنية

 وعل��ى القان��ون رقم )8( لس��نة 1990م  �
بشأن القانون المالي والئحته التنفيذية 

وتعدياهما.
وعل��ى القانون رق��م )4( لس��نة 2000م  �

بش��أن الس��لطة المحلي��ة وتعديات��ه 
والئحته التنفيذية والمالية وتعدياته .  

وعل��ى الق��رار الجمهوري رق��م )50(  �
لس��نة 2007م بتشكيل الحكومة وتسمية 

أعضائها وتعدياته .
وبناء على عرض وزير المالية . �

قــــــــرر 

مادة )1(

تش��كل لجنة عليا للموازن��ات العامة )لجنة 
االقتصاد الكلي( للس��نة المالي��ة 2011م على 

النحوالتالي:- 
رئيس مجلس الوزراء رئيًسا    � 1

نائب رئيس الوزراء لش��ئون الدفاع واألمن   � 2
وزير اإلدارة المحلية عضوًا

نائ��ب رئيس ال��وزراء للش��ئون االقتصادية    � 3
وزير التخطيط والتعاون الدولي عضوًا 

نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية عضوًا  -4
وزير المالية عضوًا   � 5

6 �  وزير الخدمة المدنية والتأمينات عضوًا
وزير النفط والمعادن عضوًا    �7  

وزير الصناعة والتجارة عضوًا   �8
محافظ البنك المركزي اليمني عضوًا    �9

نائب وزير المالية عضوًا   �10
نائب وزي��ر الخدم��ة المدني��ة والتأمينات    - 11

عضوًا
أمين عام رئاسة الوزراء عضوًا    � 12

وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة عضوًا   �13
التنظي��م  لقط��اع  المالي��ة  وزارة  وكي��ل    �14

وحسابات الحكومة عضوًا 
وكي��ل وزارة المالي��ة لقط��اع الوح��دات    �15

االقتصادية عضوًا 

وكيل وزارة المالية لقطاع اإليرادات عضوًا   �16
وكي��ل وزارة المالي��ة لقط��اع العاق��ات    � 17

عضوًا المالية الخارجية   
وكي��ل وزارة المالي��ة لقط��اع التخطيط    18

واإلحصاء عضوًا 
عضوًا  رئيس مصلحة الجمارك     - 19
عضوًا رئيس مصلحة الضرائب    - 20

عميد المعهد المالي عضوًا   -21
وكي��ل وزارة التخطي��ط والتعاون الدولي   - 22

عضوًا لقطاع خطط التنمية  
وكي��ل وزارة التخطي��ط والتعاون الدولي   - 23

عضوًا لقطاع برمجة المشروعات  
وكي��ل وزارة التخطي��ط والتعاون الدولي   - 24

عضوًا لقطاع التوقعات االقتصادية  
وكي��ل وزارة الخدمة المدني��ة والتأمينات    -25

عضوًا لقطاع إدارة شئون األفراد  
وكي��ل وزارة الخدمة المدني��ة والتأمينات    -26

لقطاع المعلومات والتخطيط عضوًا
لقط��اع  المحلي��ة  اإلدارة  وزارة  وكي��ل    - 27

عضوًا  الخطط والموازنات المحلية  
وكيل وزارة اإلدارة المحلية لقطاع الموارد    - 28

عضوًا المحلية    

مادة )2(: 

تختص اللجنة العليا للموازنات العامة بما يلي :-
دراس��ة ومناقش��ة وإق��رار اإلط��ار الع��ام  أوال : 
للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية 
المتوقع��ة عل��ى مس��توى وحدات الس��لطة 
المركزية والمحلية للس��نة المالية 2011م 
وكذا لعامي 2012-2013م  في ضوء تقييمها 
للمؤش��رات األساس��ية لاقتص��اد الكل��ي ) 
الناتج المحلي اإلجمالي ، ميزان المدفوعات 
، الع��رض النق��دي التضخ��م ... وغيره��ا ( 
والتوقع��ات المتعلق��ة به��ا للس��نوات 2011، 
2012، 2013م وفي ضوء السياسات االقتصادية 
والمالي��ة والنقدية للدولة وبم��ا يتفق مع 

مايلي : -
خطة التنمية والتخفيف من الفقر.   � 1

والمال��ي  االقتص��ادي  اإلص��اح  برنام��ج    �2
واإلداري .

الموارد المالية المتاحة من كافة المصادر    �3
المحلية والخارجية .

  )138( الع���دد   - المالي�ة 
 يوني���و 2010

73

قوانين وقرارات



االلتزامات المالية القائمة .   �4
التقلبات السعرية في األسواق العالمية .   �5

ــس العامة إلعداد مشاريع الموازنات  وضع األس ثانيا :  
التالية في ضوء اإلطار العام للموازنات العامة 

والسقوف التأشيرية . 
الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011م    -1

وكذا لعامي 2012، 2013 متضمنة موازنات:
وحدات السلطة المركزية . أ -  

وحدات السلطة المحلية . ب-  
وعلى أن تش��مل ه��ذه الموازن��ة تقدي��رات كافة 
الم��وارد المالي��ة المتاحة محلي��ًا وخارجيًا 
م��ع تحديد الح��د األعل��ى لس��قوف أبواب 
االس��تخدامات العامة في ضوء هذه الموارد 
وذلك على مستوى الدولة )وحدات السلطة 

المركزية ووحدات السلطة المحلية( .
)ع��ام  االقتصادي��ة  الوح��دات  موازن��ات    -2
ومختل��ط( وموازن��ات الوحدات المس��تقلة 
والملحق��ة وموازن��ات الصنادي��ق الخاصة 
للس��نة المالية 2011م ش��املة كافة الموارد 
المالية المحلي��ة والخارجية وأوجه إنفاقها 

الجاري والرأسمالي 
برنامج التوظيفات االستثمارية شامًا كافة    -3
المشروعات االس��تثمارية ومصادر تمويلها 
الحكوم��ة  لقط��اع  والخارجي��ة  المحلي��ة 
و2013م  2011و2012  المالي��ة  للس��نوات 
وللقطاعين العام والمختلط والوحدات ذات 
الموازنات المس��تقلة والملحقة والصناديق 

الخاصة للسنة المالية 2011م .
خطة القوى الوظيفية للدولة موزعة على :   -4

أ- وح��دات الس��لطة المركزي��ة ووحدات 
السلطة المحلية للسنوات المالية 2011و2012 

و2013م .
ب- الوح��دات االقتصادي��ة )ع��ام ومختلط( 

للسنة المالية 2011م  .
ج- الوح��دات المس��تقلة والملحقة للس��نة 

المالية 2011م .

ــة لالتي في ضوء الدراسات  الدراسة والمناقش ثالثاً:  
ــقوف  ــة, والس ــا وزارة المالي ــوم به ــي تق الت

التأشيرية : -    
   1-مشاريع التقديرات للسنوات المالية 2011و2012 
و2013م الخاص��ة بالموازن��ة العامة للدولة  
وموازن��ات وح��دات الس��لطتين المركزية 
والمحلية، برنامج التوظيفات االس��تثمارية 
وخط��ة الق��وى الوظيفي��ة له��ذه الوحدات 
والمحددة بمشاريع تقديرات موازناتها لهذه 

السنوات .    
مش��اريع التقديرات للس��نة المالي��ة 2011م    -2
الوح��دات االقتصادية  والخاص��ة بموازنات 
الوح��دات  وموازن��ات  ومختل��ط(  )ع��ام 

المس��تقلة والملحق��ة والصنادي��ق الخاصة 
التوظيفات االس��تثمارية وخطة  وبرنام��ج 
بمش��اريع  والمح��ددة  الوظيفي��ة  الق��وى 
تقديرات موازناتها للس��نة العام��ة  المالية 

2011م .

مادة )3(:

ع��رض ما تتوصل إلي��ه اللجنة على مجلس   
ال��وزراء مش��فوعًا برأيها حول مش��روعات 
الموازنات العامة للموافقة عليها واستكمال 

اإلجراءات الدستورية للمصادقة عليها .

مادة )4(:

  يح��ق للجنة العلي��ا للموازن��ات العامة أن 
تستدعي وزير أو رئيس أي وحدة لاشتراك 
م��ع اللجن��ة في مناقش��ة مش��روع موازنة 
الوحدة التي يش��رف عليها كما يحق لها أن 
تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة للمساعدة 

في أعمال اللجنة .

مادة )5(

 تعي��ن اللجن��ة العلي��ا للموازن��ات العام��ة 
س��كرتارية لها من عدد اليقل عن ثاثة وال 
يزيد عن خمسة أشخاص من بين أعضائها أو 
من خارجها لتتولى أعمال سكرتارية اللجنة.

مادة )6(:

بتش��كيل  ق��رارًا  المالي��ة  وزي��ر  يص��در   
لجنة فني��ة للموازنات لدراس��ة ومناقش��ة 
ومراجعة مش��اريع الموازن��ات المقدمة من 
كاف��ة األجهزة اإلداري��ة للدولة والوحدات 
االقتصادية والوحدات المس��تقلة والملحقة 
مش��اريع  وإع��داد  الخاص��ة  والصنادي��ق 
الموازن��ات ف��ي صورتها النهائي��ة في ضوء 
اإلطار العام والسقوف التأشيرية المقرة من 
قبل اللجنة العليا للموازنات العامة واألسس 
والتعليمات بش��أن إعداد مش��اريع الموازنة 
المح��ددة في الكت��اب ال��دوري الصادر عن 

وزير المالية .

مادة )7( :

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر 
في الجريدة الرسمية. 

صدر برئاسة مجلس الوزراء 
بتاريخ / /    1431ه� 

الموافق 13  / 3 / 2010م

نعمان طاهر الصهيبي         د.علي محمد مجور 
وزير المالية     رئيس مجلس الوزراء
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اقتصاد المعرفة 
تكنولوجيا المعلومات والتعريب *

يتجه العالم نحو اقتصاد المعرفة الذي تزداد فيه نس��بة القيمة المضافة المعرفية بشكل 
كبير، والذي أصبحت فيه السلع المعرفية أو سلع المعلومات من السلع الهامة جدًا، وتساعد 
تكنولوجي��ا المعلومات واالتصاالت في نمو اقتصاد المعرفة ، وتأخذ مس��ألة التعريب بعدًا 
أكبر من السابق إذ أصبحت مرتبطة باالقتصاد والتنمية أكثر من أي وقت مضى، والتعريب 
ف��ي تكنولوجيا المعلومات يق��دم فرصًا اقتصادية هامة للوطن العرب��ي، كما أن اإلخفاق 
في��ه محفوف بالمخاطر  األمنية والثقافية واالقتصادية، إن اإلجراءات الالزمة لنجاح  عملية 

التعريب في تكنولوجيا المعلومات في متناول اليد وقابلة للتنفيذ.

الحلقة الثانية واالخيرة



6. التعريب والمعرفة 
كم��ا رأينا ، تتجه المعلومات المرمزة لتصبح 
من ركائز االقتصاد األساس��ية ، والتعامل مع 
المعلومات يتطل��ب التعامل مع اللغات، وتوفر 
المعلوم��ات في اللغة األم يس��هل هذا التعامل . 
إن تولي��د ونقل ونش��ر واس��تثمار المعلومات 
يتطل��ب معرفة اللغة اإلنكليزي��ة التي  يتوفر 
فيها القدر األكبر من المعرفة حاليًا ، كما أن 
توسيع انتشار المعرفة واستثمارها لدى كافة 

طبقات األمة يتطلب التعريب .
أي أن التعري��ب ه��ام خاصة في مجالي  نش��ر 
واس��تعمال المعلومات اكثر من��ه في مجالي 

توليد ونقل  المعلومات .
إن تعريب المعرف��ة الالزمة  لألمة إضافة الى 
التمكن من اللغات األجنبية وخاصة االنكليزية 
أصب��ح من ض��رورات  التنمية اكث��ر  من أي 

وقت مضى .
وتش��تمل جه��ود التعري��ب فيما تش��تمل على 

األمور التالية :
 - وضع المصطلح العلمي وتوحيده ونشره .

-  االهتمام بتقييس استعمال اللغة العربية في 
المعلوماتية واالتصاالت .

 -  اإلسراع في تكوين قواعد المعلومات باللغة 
العربي��ة في مختلف المج��االت ووضعها على 

الشبكات الحاسوبية  ومنها االنترنت .
 - االهتم��ام بالترجم��ة العلمي��ة م��ن اللغات 
العالمية وخاصة االنكليزية الى اللغة العربية .
 - االهتمام الجاد بتعليم العلوم باللغة العربية 
ف��ي الم��دارس والجامعات على م��دار الوطن 
العرب��ي مع االهتمام ف��ي الوقت ذات��ه بتعليم  

اللغات االجنبية وإتقانها وخاصة اإلنكليزية .
 - دعم البح��وث القائمة والالزمة في مجاالت 

اللغة العربية وتكنولوجيا المعلومات .

تكنولوجيا
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أ - فف��ي وضع المصطل��ح العلم��ي وتوحيدة 
تقدم تكنولوجيا المعلومات اآلن فرصًا جديدة 
لتسهيل جهود توحيد المصطلح ونشره  فوضع 
المعاجم على شبكة االنترنت مثاًل سيساعد في 
نش��ر وتوحيد المصطلح ، كما أن توفر النشر 
CD- اإللكتروني باستعمال األقراص المدمجة

ROM(( س��يجعل تكلفة انتشار المصطلح أقل 
مما هي عليه اآلن .

و أن  توحيد الس��وق العربية للكتاب وتس��هيل 
انتقال��ه ف��ي الوطن العربي س��يقلل من تكلفة 
النش��ر ويس��اعد في توحيد المصطلح . يضاف 
إل��ى هذا كل��ه طبعًا جه��ود مؤسس��ات وضع 
المصطلح في العالم العربي ومؤسسات التوثيق 
والمكتبات والنادي العربي للمعلومات وأمثاله.

ب -  أم��ا االهتم��ام بتقيي��س اس��تعمال اللغة 
العربية في المعلوماتية واالستعماالت فيساعد 
في عملي��ة التعريب وتوحيد اس��تعمال النظم 
المعلوماتي��ة على مدار الوط��ن العربي . على 
سبيل المثال البد من  تقييس استعمال الرموز 
الخاص��ة بإدخ��ال اللغ��ة العربية ف��ي قواعد 
المعطيات وعلى ش��بكات االتصال وفي البريد 
اإللكترون��ي وف��ي مواقع االنترن��ت وغيرها . 
إن غي��اب التقييس هذا س��يضعف من انتش��ار 
اللغ��ة العربية وجعله��ا لغة غني��ة معلوماتيًا 
ولغة تج��اري اقتصاد المعرفة ، كما س��يزيد 
م��ن تكالي��ف النظ��م المعلوماتي��ة العربي��ة 
بش��تى أشكالها بس��بب تشتت  الس��وق العربية 
المعلوماتية لعدة أس��واق صغيرة تجعل تكلفة 
تطوير النظم عالية وغير مناس��بة لكل الوطن 
العرب��ي الخت��الف التقييس من دول��ة عربية 

ألخرى .
ج- يؤدي اإلسراع في تكوين قواعد المعلومات 
العربي��ة ف��ي كل المج��االت ووضعه��ا ف��ي 
متناول المواطن العربي إلى انتشار واستثمار 
المعلوم��ات وهو أحد دعائ��م اقتصاد المعرفة، 
إن وجود ش��بكات وحواسيب في الوطن العربي 
غي��ر كاف لدخ��ول الوط��ن العرب��ي عص��ر 
المعلوم��ات ألن وجود الش��بكات الحاس��وبية 
دون وج��ود قواعد معلوم��ات عليها غير مفيد. 
كم��ا أن وج��ود قواع��د المعلوم��ات باللغ��ة 
العربية وتعري��ب قواعد المعلوم��ات العلمية 
والتكنولوجية سيس��رع في انتش��ار واستعمال 
المعرفة وبالتالي الدخول في اقتصاد المعرفة.

إن قواع��د المعلومات تش��مل  القواعد العلمية 
والتكنولوجي��ة والطبية والحقوقية والثقافية 
والزراعي��ة والتجاري��ة وغيره��ا وعلى كل 
المؤسسات العامة والخاصة اإلسراع في وضع 
قواعد معلومات تخص ما لديها بهدف نش��رها 

واستثمارها.
د- االهتم��ام بالترجمة من وإلى اللغة العربية 
الترجم��ة  أو  اآللي��ة  الترجم��ة  وكذل��ك 
باس��تعمال الحاس��وب، كلها م��ن األمور التي 
ستساعد في جهود التعريب وبالتالي في عملية 
نق��ل المعرفة وه��ي إحدى العناص��ر األربعة 
الالزم��ة للوطن العربي في مجال المعرفة أي 

التوليد والنقل والنشر واالستثمار.

ه��� – تعليم العلوم  باللغ��ة العربية مع إتقان 
لغ��ة أجنبية في نف��س الوقت مطل��ب هام من 
لوازم دخول الوط��ن العربي عصر المعلومات 
، وقد أثبتت بعض الدراس��ات أن دراسة العلوم 
باللغ��ة األم مع إتقان لغة أجنبية أكثر جدوى 
من دراس��تها بلغة أجنبية ،وعلى العالم العربي 
معالجة هذه المسألة بجدية أكبر من الحالية.
و- دع��م البح��وث القائمة في مج��االت اللغة 
مث��ل   ، المعلوم��ات  وتكنولوجي��ا  العربي��ة 
 Natural بح��وث  معالج��ة اللغات الطبيعي��ة
ف��رز  وبح��وث   ،  language processing
وتصني��ف المعلومات العربية وفهرس��تها آليًا 
وبحوث تحليل النص��وص العربية ، وتركيب 
ال��كالم وتعرف الكالم،  والبحوث الحاس��وبية 
في المجاالت المعجمي��ة والصرفية والنحوية 
 ، التعري��ب  هندس��ة  وبح��وث   ، والداللي��ة 

والترجمة اآللية.

7. الخاتمة والتوجهات 
إن اس��تفادة العال��م العربي م��ن الفرص  التي 
س��يتيحها اقتصاد المعرفة، وأخ��ذ حصته فيه،  
وتجنب مخاط��ر عدم مواءمته م��ع التحديات 
الت��ي س��يأتي به��ا ه��اذ االقتص��اد ، وكل هذا 
يتطلب م��ن العال��م العربي التح��رك لتفعيل 
دور مؤسسات العلم والتكنولوجيا لديه لتأدية 
وظيفته��ا في المج��االت األربع��ة للتعامل مع 

المعرفة أي .
أ- توليد المعرفة: وذلك في مؤسس��ات البحث 
والتطوير وفي الجامع��ات ، وهذا يتطلب قيام 
الدول العربي��ة برفع معدالت تمويلها ودعمها 

لهذه المؤسسات.
ب- نق��ل المعرف��ة : وذلك من قبل الش��ركات 
المتقدمة ، وكذلك مؤسسات التوثيق العلمي 
وش��بكات نقل المعلومات ومؤسسات الترجمة،  
وكذلك ع��ن طريق البعث��ات لالختصاصات 
المختلف��ة بقصد نق��ل المعرف��ة وتوطينها ، 
يض��اف إلى ذل��ك جه��ود التع��اون اإلقليمي 

والدولي بهذا القصد. 
ج- أما نشر المعرفة:  فيكون بدعم دور التوثيق 
واإلع��الم العلم��ي إضافة إلى برام��ج التوعية 
العلمي��ة  المختلفة ، وكذلك توفير مراكز 
تقدي��م المعلوم��ات العلمي��ة والتكنولوجي��ة 
والتجارية وغيرها ، وتوس��يع استثمار شبكات 
الحواس��يب ومنها االنترنت وتش��جيع  إنتقال 
العاملين م��ن الجامعات ومراكز البحوث إلى 

الصناعة وبالعكس .
د- اس��تثمار المعرفة: وهي م��ن أهم الوظائف 
التي يجب االعتناء بها وذلك بتوفير المؤسسات 
الوس��يطة بين جهات توليد المعرفة وفعاليات 
اإلنتاج والخدمات مثل المؤسسات التكنولوجية 
ومثل المخابر الهندس��ية والهندس��ة العكسية 
ومث��ل دعم براءات االخت��راع وحماية الملكية 

الفكرية وغيرها من اإلجراءات.
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حكيم إلبنه 
أوصى حكيم إبنه 

فقال: يا بني ال تطلب 
الحوائج إلى غير أهلها 
، وال تطلبها في غير 
حينها وال تطلب من 

لست له مستحقًا فإنك 
إن فعلت ذلك كنت 

حقيقًا بالحرمان.

شموخ العلم الوطني
في عيد الوحدة

في االحتفال بيوم البيئة العالمي

اليمن تشارك العالم في الحفاظ على  الثروات الطبيعية من االنقراض

  5مليارات يورو تجري في المونديال

لعبة األرقام في كرة العالم

م��ع ح��دث يتناس��ب وعظم��ة االحتفال 
األجمل واألروع واألبهى بالوحدة اليمنية 

في عيدها العشرين ،ازدانت مدن وقرى 
اليمن بالعل��م الوطني بألوانه الثالثة 

الزاهية األبيض األحمر واألسود.
فقد ارتفع العلم الوطني على "الس��ارية" 
يرف��رف عالي��ًا خفاق��ًا في الس��ماء وبدا 
ش��امخًا ف��وق المباني والمنش��ات العامة 
والخاص��ة .. وعموم المن��ازل والمدارس 
والجامع��ات .. وعلى أعم��دة الكهرباء في 
الش��وارع والطرقات وكان أكثر بروزًا 
في مقدمة السيارات والحافالت والدرجات 
النارية.., ويظهر العلم منقوشًا على صدر 
الجبال الش��امخة وارتف��ع بحجم أكبر 

فوق جبال 
شمسان وعيبان ونقم وصبر. 

كما يزين العل��م الوطني عقول وقلوب 
ط��الب وطالبات الم��دارس, وغيرهم من 
الصغار والكبار.. في مظهر حضاري يعبر 
عن اعت��زاز اليمنيين بوحدتهم ووطنهم.. 
وتضحي��ات أجي��ال متعاقبة م��ن اباءهم 
وأجدادهم الذين ناضل��وا منذ ثالثينيات 
القرن الماضي .. من اجل الوحدة التي هي 

عزتنا.

تح��ت ش��عار)أنواع كثي��رة .. كوكب واحد 
مس��تقبل واحد ( تش��ارك اليم��ن احتفال 
العالم باليوم العالمي للبيئة الذي يصادف 
الخام��س من يونيو م��ن كل ع��ام تخليدًا 
لذكرى انعق��اد أول مؤتمر لألمم المتحدة 
يهتم بالبيئة البش��رية، وذلك في مدينة 

استكهولم عاصمة السويد 1972. 
  ويرك��ز االحتفال ه��ذا العام على قضية 
حماي��ة التن��وع البيولوج��ي ف��ي العالم 

باعتب��ار أن ع��ام2010 ه��و ع��ام التنوع 
الش��عار  ذاك  ج��اء  وله��ذا  البيولوج��ي 
لكي يلف��ت انتب��اه الحكومات والش��عوب 
والمنظمات إلى أن الكوكب يزخر بالثروات 
الطبيعي��ة ويج��ب الحفاظ عليه��ا من اجل 
األجي��ال القادمة التي لها الحق في التمتع 
واالستفادة من هذا التنوع الذي اقترضناه 
منه��ا .. ويجب أن نحافظ علية من التدهور 

واالنقراض. 

اعتبارًا من الحادي عش��ر من يونيو الحال��ي وحتى الحادي 
عش��ر من يوليو 2010 تتجه أنظار العالم إلى جنوب إفريقيا 
في وطن المناضل العظيم ورجل المحبة والس��الم.. نالسون 
مانديال..، لتتابع بش��غف موندي��ال كأس العالم لكرة القدم 
بمشاركة )32( منتخبًا من القارات األربع من بينهم المنتخب 
الجزائري الممثل العربي الوحيد في هذه البطولة  ال19 التي 
تجري في القارة الس��مراء ألول مرة ف��ي تاريخ المونديال 
منذ بدايته عام 1930م ، وفازت بها أورغواي الدولة المضيفة 

بعد تغلبها في المباراة النهائية على األرجنتين.
      التقاري��ر االقتصادي��ة العالمية تكش��ف لن��ا العديد من 

الحقائق المتصلة بالبطولة 19 لكأس العالم منها:
32 منتخبًا يتصارعون على بطولة كأس العالم في 64 مباراة 
تجري في تسع مدن وعشرة مالعب لثمان مجموعات وصلوا 

إلى البطولة بعد مجهود طويل وشاق.   )138( الع���دد   - المالي�ة 
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عظماء ولكن 
ظرفاء

 إن ُفقد األحرار ُتفقد الحرية ، ويجير 
االس��تبداد ، وأن هذين هما األجل في كل 
ب��الء .. الداء من الرقاب للسالس��ل والدواء 

الشموخ عن الذل.

)عبدا لرحمن الكواكبي(

 م��ا أكثر القيود التي تربط اإلنس��ان 
بالدنيا ولكن أعجبها جميعًا قيد األمل.

)طاغور(

 من يأب��ى اليوم قب��ول النصيحة التي 
ال تكلفه شيئًا فس��وف يضطر في الغد إلى 

شراء األسف بأغلى األسعار.

)أفالطون( 

ث������ل������ث ال�������ق�������رآن
ع��ن أبي ال��درداء – رضي اهلل 

عنه، ع��ن النب��ي صلى اهلل 
عليه وسلم قال: "أيعجز 

أحدك��م أن يقرأ في 
ليل��ه ثل��ث الق��رآن؟ 

ثل��ث  يق��رأ  وكي��ف 
القرآن؟ 

ق��ال: "قل هو اهلل أح��د" تعادل ثلث 
القرآن".

اليوم ف��ي  حسنة  ال��ف 
عن س��عد بن أبي وقاص – رضي اهلل عنه قال: 
كان عن��د رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وس��لم 
فقال: أيعجز أحدكم أن يكس��ب في كل يوم 

ألف حسنة؟
فسأله س��ائل من جلس��ائه: كيف يكسب ألف 
حس��نة ؟ قال: يسبح مائة تس��بيحة، فيكتب له 

ألف حسنة أو يحط عنه ألف خطيئة.

أكثر من خمس��ة مليار يورو وفقًا السعار النجوم في 
بورص��ات االنتقاالت  تبلغ قيمة الالعبين البالغ عددهم 
)736( بواق��ع 23 الع��ب ل��كل منتخب, وج��اء المنتخب 
االسباني في الصدارة ,وتقدر قيمة العبية ب565 مليون 
يورو , يلي��ه البرازيل ب515 مليون ي��ورو, والمنتخب 
االنجليزي ب 440 مليون , والمنتخب الجزائري , احتل 
المرك��ز ال26 ب55و26 ملي��ون بينم��ا احتل المركز 
االخير منتخبأ نيوزلندا وكوريا الشمالية ب15 مليون 

, ..
االتح��اد الدولي لكرة القدم "الفيفا" قام بتوفير جوائز 
البطول��ة 420 مليون دوالر أمريكي أي بزيادة نحو %60 
عن بطول��ة 2006 في ألمانيا. ويحص��ل كل فريق قبل 
البطول��ة على ملي��ون دوالر لتغطية تكالي��ف األعداد 
,وتحص��ل الف��رق التي تخرج م��ن دور ال��� 32 على 8 
ماليين دوالر ودور الس��تة عشر 9 ماليين دوالر وربع 
النهائ��ي 18 ملي��ون دوالر ونص��ف النهائ��ي 20 مليون 
دوالر ، والوصيف 24 مليون دوالر أما البطل 30 مليون 
دوالر.. فمن س��يكون بطل كأس العالم لكرة القدم في 

العاشر من يوليو هذه هو السؤال .. 

وق��ف أمير بب��اب طحان فنظر 
إلى حمار له يدور الرحى وفي 

عنقه جلجل فقال الطحان:
ل��م جعل��ت الجلج��ل ف��ي عنق 

الحمار؟
قال: ربما تدركه سآمة أو نعاس 
فإذا لم اسمع صوت الجلجل علمت 

انه واقف فصحت به..
قال األمير:

أرأيت أن وقف وحرك رأسه بالجلجل .
قال الطحان:

ومن لي بحمار يكذب له مثل عقل األمير.
   

حض��ر إعرابي إل��ى مائدة أح��د الخلفاء، 
فقدم جديا مش��ويًا فجعل اإلعرابي يسرع 

في أكله فقال له الخليفة:
أراك تأكل��ه بحق��د وغض��ب كأن أم��ه 

نطحتك؟
أم��ه  علي��ه كأن  تش��فق  أراك  فق��ال:   

أرضعتك؟
   

ودخل طفيلي على قوم يأكلون
 فقال: - ماذا تأكلون؟

فقالوا إلبعاده:
ُسماً.

فأدخل يده .. وقال: " الحياة حرام بعدكم 
."

طرائف من التراث
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سالمتك بالدنيا

حة
وا

ال

ال...
 .. ال.. لحياة بدون تجارب 

لحياة بدون أخطاء .

ال.. القتص��اد يق��وم على 
العشوائية .. والديون.

لتحمي��ل كل فش��ل  ال.. 
على شماعة الحظ.

القرفة لعالج مرض 
السكر

تش��ير الدراس��ات العلمية أن شرب كوبا 
م��ن القرف��ة صباح كل يوم ينش��ط عمل 
البنكري��اس ثالث��ة أضعاف مم��ا يجعل 
مريض الس��كر يس��تطيع االس��تغناء عن 
األنس��ولين واألدوية م��ع الوقت كما أن 
اس��تخدام التواب��ل في الطع��ام وخاصة 
الفلف��ل األس��ود يزيد م��ن فرصة عدم 
اإلصابة بأمراض الس��رطان بنسبة %90 

في المائة.

هل تصدق ..؟
قمصان كأس العالم مصنوعة من النفايات

س��يرتدي العبو تس��عة م��ن المنتخبات المش��اركة في جن��وب افريقيا 
"فان��الت " مصنوع��ة من نفاي��ات وجاء ف��ي تقرير نش��رتة ) مجلة 

األهرام العربي ( في عددها الصادر يوم الخامس من 
يوني��و 2010 , تأكيد ش��ركة )نايكي ( المصنعة 

للمنتجات الرياضية في العالم بأن كل قميص 
يستخدم في صنعة ما يصل الى ثماني زجاجات 
بالستيكية تم تجميعها من مواقع النفايات في 
اليابان وتايوان  وقد تم اس��تهالك 13 مليون 

زجاجة بالستيكية وهي كمية كافية لملئ 29 
من مالعب كرة القدم بالزجاجات .. 

وهذه القمصان س��تبقى عل��ى الالعبين في حالة 
جف��اف وب��رودة مقارن��ة بالمالبس الس��ابقة .. 

وسيرتدي منتخب البرازيل وهو أكثر المنتخبات 
المرشحة للفوز باللقب هذه الفانالت باإلضافة إلى منتخب البرتغال , وهولندا 

, والواليات المتحدة . 

الغناء ممنوع في الحمام بأمر الرئيس
)) دعا الرئيس هوجو تشافيز الشعب الفنزويلي إلى عدم اإلسراف في استخدام 
المياه أثناء االس��تحمام واإلغتس��ال، واعتبر إن ثالث دقائق مدة كافية تماما 
إلتمام عملية النظافة، ونصح المواطنين بعدم االس��تغراق بالغناء االستحمام ، 
وذلك بس��بب ما تعانيه الدولة المص��درة للنفط من عجز في إمدادات المياه 
والكهرباء وذكر األهرام القاهري ان تشافيز قال خالل اجتماع حكومي مذاع 
تلفزيوني��ًا – إن بعض الناس يغنون أثناء االس��تحمام ويقضون نصف س��اعة 
تح��ت المي��اه .... ال يا أحباب ... ث��الث دقائق كافية تماما ... أنا أس��تغرق ثالث 
دقائق ولس��ت نتنًا، وأضاف للضاحكين من وزارئة، إذا كنتم ستس��تلقون في 
الحمام مع الصابون وتستمتعون بما يسمى الجاكوزى .... فنحن لسنا في عصر 

الجاكوزى ((.
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كلمات قالها العلماء
• الجرح الصغير كالع��دو الحقير .. 	

كالهما خطير.
• أم��ر الرج��ل ه��و المس��ئول ع��ن 	

كراهية المرأة للمرأة.  
• إذا فقدنا الكرامة فال يمكن أن يطيب 	

لنا شيء بعد ذلك في الحياة.
• مشكلة اإلنس��ان أن يظل عاطفيًا في 	

زمن ماتت فيه العواطف والمثاليات.
• الخوف من المس��تقبل أقل رعبًا من 	

طالء المستقبل بالسواد.
• م��ع انتهاء الحب تنتهي س��يمفونية 	

العمر فالنهاية قبل النهاية هي أسوأ 
ما تصادف اإلنسان في الحياة.

لسانك .. حصانك
يحكى أن جحا كان من أكثر ظرفاء العرب 
حكم��ة وخفة دم، كان يوصى في كل زمان 
ومكان بضرورة أن يحافظ المرء على فلتات 

لسانه..
وكان ي��ردد في كل مناس��بة بان المالقط  
سعد.. وأن لس��انك حصانك وانه لوالك يا 
لس��اني ما كنت تعبت يا قفايا  ومع حرص 
جحا ضبط األلفاظ واللس��ان كاد ذات مرة 
أن يفقد رأسه من تحت رأس لسانه المفلوت 
- وذل��ك عندم��ا س��أله الطاغي��ة المغولي 

تيمور لينك قائال:
يا جحا.

نعم يا موالي.
خلفاء بني العباس��ي أطلقوا على أنفس��هم .. 

المعتمد باهلل .. الواثق باهلل .. المعتصم باهلل.
وس��أله لينك بعذوب��ة .. وأنا ي��ا جحا ماذا 

تسميني؟
أعوذ باهلل!!

سر السعادة للمتقاعدين
ثم��ة معلومة جدي��دة مفادها بأن األش��خاص المتقاعدين 
يس��تمدون س��عادتهم من لقاء األصدقاء.. وخلصت دراس��ة 
علمي��ة أجراه��ا د. روبنس��ون ف��ي جامع��ة جري��ن وتش 
البريطاني��ة إلى أن الحياة االجتماعية المتميزة بالنش��اط 
تتي��ح ل��ألزواج المتقاعدين االس��تمتاع بلق��اء أصدقائهم 
أكث��ر م��ن تمضية أوقاتهم م��ع أحفاده��م وأن أكثر ما 
يزعج المتقاعدين هو الش��عور بالوح��دة ألنه بحاجة إلى 

التفاعل مع اآلخرين في المجتمع.

ثالث دقائق للضحك  
“اضح��ك تضح��ك الدنيا مع��ك.. ابك��ي تبكي 

لوحدك"
يعبر هذا المثل القديم عن أهمية الضحك 

لصحة اإلنس��ان .. ألن الضحكة المنبعثة 
م��ن أعماق القلب لها أثار عالجية على 

صحة اإلنسان.
ويؤك��د الخب��راء أن الضحك س��واء 
كان قهقه��ة أم مجرد إبتس��امة يكفي 
إلدخال الس��عادة على القلب ويساعد في 
تخفي��ف اآلالم، والضح��ك الحقيق��ي 
بحس��ب الخب��راء يس��اعد في تنش��يط 

80عضل��ة ف��ي الجس��م .. والضحك لمدة 
دقيقتي��ن ف��ي اليوم يع��ادل تأثي��ر 20 دقيقة من 

ممارسة الرياضة.
وليس غريبًا أن يكون للضحك يومه العالمي 
يحتف��ل به في كل عام على نطاق واس��ع 
وكان الطبي��ب الهندي م��ادان كاتاريا 

أول من دعا إلى هذا اليوم عام 1998م.
التقارير الصحافية الواردة من برلين 
تش��ير إلى أن ألمانيا تعتزم بمناس��بة 
هذا الي��وم وعدد من الدول بتخصيص 
ثالث دقائق للضحك والقهقهة إعتبارًا 
من الس��اعة الثانية ظهرًا بتوقيت وسط 
أوروبا .. وق��د أختار أعض��اء الحركة 
الدولية للضحك ش��عارًا هو حكمة شعبية 

تقول "أن الضحك هو خير دواء.."
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حتى نلتقي

كثيرة هي المش��اعر والمعاني التي تداعت إلى 
ذهني، وأنا أتابع ذروة المظاهر االحتفالية بعيد 
الوح��دة بإكم��ال عقدين زاهيي��ن للجمهورية 
اليمني��ة، وذلك في أروع لوح��ة بهيجة جرت 
وقائعه��ا أمام العالم في ميدان الش��هداء بمدينة 

تعز.. في الثاني والعشرين من مايو 2010م.
أقول .. كثيرة هي الص��ور التي تداعت إلى الخاطر 
وأن��ا أتابع – كغيري - عبر الفضائية اليمنية وعلى 
الهواء مباش��رة صباح ذاك اليوم المجيد.. كيف رسم 
نحو )400( شاب وشابة من أبناء اليمن الجديد لوحة 
زاهية أمام فخامة األخ/ الرئيس علي عبد اهلل صالح 
وأمام جماهير غفيرة من أبناء الش��عب اليمني.. حيث 
حملت تلك التشكيالت رسالة جديدة إلى العالم شموخ 
الوحدة.. وقيمها الحضارية.. إنها رسالة إلى األشقاء 
واألصدق��اء بأن يمن الحضارة والتاريخ والكبرياء 
..، اليمن التي أهدت إلى اإلنسانية منذ فجر التاريخ 
كل م��ا هو جديد بالحياة والتقدم والرقي من فنون 
معمارية وهندس��ية وكل ما يتصل من قيم شعب تمتد 

جذور حضارته عبر قرون من التاريخ.
وقد تذك��رت وأنا أعي��ش بين أطي��اف الثاني 
والعش��رين من مايو ما جرى قبل عش��رين سنة 
من اآلن من صور هزت الوجدان ..، فمع تباش��ير 
فج��ر جدي��د ذاك الثالث��اء 27 ش��وال 1410ه��� 
المواف��ق 22 مايو 1990م، ضبط اليمنيون عقارب 
الس��اعة على الثانية عش��ر ظه��رًا وخرجوا إلى 
الس��احات المفتوحة في المدن والقرى.. رقصوا.. 
وغن��وا للوحدة.. حتى كبار الس��ن تحرروا من 
أس��ر الش��يخوخة.. وتقدموا صفوف المسيرات 
الحاش��دة بحيوي��ة غي��ر عادية وس��ط أهازيج 

الفرح الكبير.
يومها خيل لمن كان يغوص وس��ط الطوفان البشري 
في قلب ميدان التحرير وس��احة السبعين في عاصمة 
دول��ة الوحدة صنع��اء، كما في التواه��ي وكريتر 
والمعال والش��يخ عثمان، وفي ميدان الش��هداء بتعز.. 
وفي كل أرجاء الوطن من المهرة إلى صعدة، أن أحدًا 
م��ن اليمنيين لم يبق داخل منزل��ه..، حتى الموظفين 
والعم��ال لم يتوجهوا – كعاداتهم – إلى أعمالهم في 
المؤسسات والوزارات ومرافق العمل واإلنتاج، ولم 
يذهب الطالب والطالبات إل��ى المدارس والجامعات 
والمعاهد..، نزل الجميع إلى الس��احات..، وقد حملوا 
أعالم الجمهورية اليمنية، وساروا يطوفون بها حول 

الش��وارع واألحياء.. احتفاء بالوحدة على طريقتهم 
وقبل أن يتم اإلعالن عنها رسميًا.

م��اكادت عق��ارب الس��اعة تقترب م��ن الثانية 
عش��رة ظهر الثالثاء، حتى قطعت إذاعتا صنعاء 
وعدن برامجيها االحتفالية مؤقتًا..، وجاء صوت 
المذي��ع عبر األثير بنبرة غي��ر مألوفة ، ليزف 

خبرًا سارًا.. ومن تفاصيله:
» تم في تمام الس��اعة الحادية عش��رة والربع من 
صب��اح اليوم )الثالث��اء 5/22( في أج��واء احتفالية 
مهيب��ة وعلى أنغام النش��يد الوطن��ي – رددي أيتها 
الدنيا نش��يدي – رفع علم الجمهورية اليمنية فوق 
مبنى رئاس��ة الجمهوري��ة بالعاصم��ة االقتصادية 
والتجارية عدن، حيث قام األخ علي عبد اهلل صالح 
رئيس مجلس رئاس��ة الجمهورية اليمنية برفع العلم 
بعد تقبيله وس��ط هتافات مدوي��ة تعبر عن الوفاء 
للجمهورية اليمنية والدفاع عنها..« ]أنظر:«الثورة« 

22 مايو 1990م[.
هك��ذا انطل��ق ص��وت الجمهوري��ة اليمنية من 
ع��دن وس��ط حش��د مهي��ب م��ن ق��ادة الوحدة 
الن��واب  مجل��س  وأعض��اء  اليم��ن  ورج��االت 
والكتاب والصحافيين والش��خصيات االجتماعية 
والسياس��ية ومن مختل��ف األعم��ار واألجيال، 
وبينه��م الرئيس الفلس��طيني ياس��ر عرفات – 
رحمه اهلل �..، هتف اليمنيون بصوت واحد »شعب 
يمني واحد.. وطن يمني واحد«.. وترددت أصداه 
بين الس��هول والجب��ال والودي��ان.. وارتفع علم 
الوحدة عل��ى ربوع اليمن معلن��ًا نهاية »دولتي 

التجزئة«.
وبع��د دقائق من إع��الن قيام الجمهوري��ة اليمنية.. 
كانت الم��آذن في عموم مدن وق��رى الوطن، ترفع 
ص��وت التوحيد األزل��ي.. إيذانًا بفج��ر جديد أعاد 

الروح إلى الجسد.. وطوح بليل التشطير إلى األبد.
وف��ي تلك اللحظات المهيبة التي امتزجت فيها 
مش��اعر طي صفحة الماضي التشطيري الكئيب، 
واستكمال مجد الوحدة األعظم .. تواصل مهرجان 
الف��رح اليماني..، فالناس بعد صالة الظهر هنئوا 
بعضهم البعض بالوحدة المباركة وحمدوا اهلل 
كثيرًا ألنهم عاشوا ليشهدوا يوم الوحدة..، وفي 
جلس��ات المقيل، طغ��ى حديث الوح��دة على ما 

عداه..، وتبقى الوحدة عيدنا األكبر. ي
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الوحدة.. عيدنا األكبر


