
مكتب المالية - تعز

الرئيس العليمي يشيد بالتسهيالت الدولية 
لتعزيز البنك المركزي بمبلغ 300 مليون دوالر

التوقيــع علــى اتفــاق بقيمــة مليــار دوالر بيــن اليمــن، 
العربــي النقــد  وصنــدوق 

 حمافــظ تعــز: عجلــة اإلصالحــات  
ــع  ــى اجلمي ــف، وعل ــن تتوق دارت ول
ــة  ــؤولية األخالقي ــعار املس استش

ــة والوطني

وزيــر املاليــة يوّجــه بإغــالق 
احلســابات احلكوميــة خــارج 
البنــك املركــزي وإيقــاف 
ــرادات ــن اإلي ــر م ــرف املباش الص

يف مكتب مالية تعز:

متكني املرأة وتفعيل دورها

تعزيز مبادىء احلكم الرشيد

هنــج حوســبة األعمــال واجلودة 
الشاملة

اجــراءات حكوميــة لترشــيد 
االنفــاق يف مســعى الحتــواء 
تداعيــات توقــف الصــادرات 

النفطيــة

مجلة فصلية متخصصة صادرة عن 

العدد ) السابع ( 2022م

مكتب مالية  تعز



االفتتاحية
OPENING

،،

،،

ز إبداع وتميُّ

)يف األخري( أثين على الشباب القائمني على إصدار املجلة هبذا التمّيز اإلبداعي، وحّلتها الرائعة .

واهلل املوفق

علــى طريــق تطويــر خدمــات مكتــب املاليــة وجتويدهــا، وصــواًل إىل إرضــاء متلقــي اخلدمــة املاليــة ، فــإن 
قيــادة مكتــب املاليــة، وكادرهــا وفنييهــا عازمــون وبوعــي ممنهــج علــى االرتقــاء يف أداء أعماهلــا، وابتــداع 
ــه  ــة يف تســيري أعمال أســاليب أكثــر حداثــة وتطــورًا ملجاهبــة كل التحّديــات، ولــن يقبــل مكتــب املالي

بغــري النجــاح، والتمّيــز، واإلبــداع يف خمتلــف أنشــطته.
ومــن هــذا املنطلــق ظهــر هــذا العــدد مــن جملــة املاليــة أكثــر متّيــزًا، وإبداعــً، شــكاًل، 
ومضمونــً وحتقــق هــذا التمّيــز بالفعــل اإلبداعــي املثابــر للشــباب، والشــابات القائمــني عليهــا، 

ــز. ــذا التمّي ــارئ ســيلمس ه ــّل الق ولع

ــه تاثــري  ــة ســيكون ل ــاول الثقــايف يف جمــال اإلدارة املالي ــزيف اخلطــاب اإلعالمــي، والتن وأظــن أن التمّي
إجيــايب يف وعــي املوظــف، والقــارئ علــى حــدٍّ ســواء، ممــا ســينعكس علــى ثقافــة األداء، والســلوك املهــين 
ــف  ــاب املوظ ــي وخط ــاء بوع ــه يف االرتق ــح إلي ــا نطم ــذا م ــخصي، وه ــلوك الش ــى الس ــي، وح الوظيف

واملوظفــة داخــل مكتــب املاليــة.
وميكننــا_ حنــن _ يف مكتــب املاليــة أن نتحــّدث وكّلنــا ثقــة أن هــذا الفعــل الــذي بدأنــاه ســيأيت 
ُأكلــه ولــو بعــد حــني، ونستشــهد بأهــم حــدث مــايل خــالل عــام 2022م ، وهــو انعقــاد احللقــة 
ــل اإلجيــايب،  ــاس، والتفاع ــك الزخــم، واحلم ــؤولية ( بذل ــول، واملس ــع، املأم ــية ) الواق النقاش
حبضــور قيــادة الســلطة املحليــة، وعلــى رأســها األســتاذ / نبيــل عبــده مشســان حمافــظ 
ــتاذ/ ســامل  ــايل األس ــه، وملع ــا ل ــن امتنانن ــر ع ــي، وحنــن نعّب ــس املحل ــس املجل املحافظــة، رئي

ــة تعــز. ــادي واملعنــوي ملالي ــة، اللذيــن يقدمــان كل الدعــم امل ــر املالي صــاحل بــن بريــك، وزي

د/محمد عبدالرحمن السامعي



محتويــات العدد االفتتاحية
OPENING
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تصميم وإخراج 
هنادي فرحان عبدالعليم

املراجعة اللغوية
أ.عبداملغني القرشي

رئيس التحرير
د/ حممد عبدالرمحن السامعي

نائب رئيس التحرير 
أ/إمساعيل حيدر

إدارة التحرير
صامد السامعي
وضاح علي عبده

سكرتارية التحرير 
رؤى عبداهلل فتيين

مجلة فصلية تخصصية
تصدر عن مكتب المالية - تعز 
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وزيــر املاليــة يوّجــه بإغــالق احلســابات احلكوميــة خــارج 
البنــك املركــزي، وإيقــاف الصــرف املباشــر مــن اإليــرادات 

ص6

اليمــن  بــني  دوالر  مليــار  بقيمــة  اتفــاق  علــى  التوقيــع 
ص8 العــريب  النقــد  وصنــدوق 

حمافظ املحافظة أ/ نبيل مشسان:
اجلميــع  وعلــى  تتوقــف،  ولــن  دارت  اإلصالحــات  عجلــة 

ص4   والوطنيــة  األخالقيــة،  املســؤولية  استشــعار 

علــى طريــق تعزيــز متكــني املــرأة، وتفعيــل دورهــا يف مكتــب 
ماليــة تعــز ص12

ــوم  ــة تعــز مبناســبة  ي تكــرمي عــدد مــن موظفــي مالي
ــال العم

أمتتة األعمال املحاسبية

ثقافة تقّبل النقد

ــتري يف كليــة احلقــوق جبامعــي تعــز  طلبــة املاجس
والوطنيــة يتعّرفــون علــى مكتــب املاليــة، وجامعــة 
وشــهادة  درع شــراكة  املاليــة  اجلنــد متنــح مكتــب 

تقديــر

احلســابات  مشــروع  علــى  يوافــق  الــوزراء  جملــس 
ص6 املاليــة  وزيــر  مــن  املقــدم  اخلتاميــة 

وطنيــة  اســتراتيجية  إلعــداد  حكوميــة  ترتيبــات 
لتســهيل التجــارة وضمــان سالســة تدفــق الــواردات ص7

اجــراءات حكوميــة لترشــيد االنفــاق يف مســعى الحتواء 
تداعيــات توقــف الصــادرات النفطية ص7

مكتــب املاليــة يســعى الســتكمال ترتيــب أوضــاع فروعــه 
وبنــاء قــدرات كــوادره علــى مســتوى املديريــات ص9

مكتــب املاليــة يقيــم دورة تدريبيــة يف النظــام املحاســي 
املوّحــد ص9

ــه حــول اجلــودة  ــدّرب موظفي ــة  ي ــة صال ــة مديري مالي
ــايل  ص11 ــل امل ــاء بالعم ــاملة، واالرتق الش

موظفيهــا يف كيفيــة  تــدّرب  ماليــة جبــل حبشــي 
ــهري  ــاب الش ــفي احلس ــج اآليل لكش ــتخدام الربنام اس

ــدة ــاب امل وحس

مديــر عــام املاليــة: نســعى حنــو تعزيــز مبــادئ احلكــم 
ــة ص12 ــة التطــورات التكنولوجي الرشــيد، ومواكب

مكتب املالية يتبّنى هنج حوسبة االعمال، واجلودة 
الشاملة

مديــر عــام مكتــب املالية يشــّدد علــى أمهية وضــع اخلطط 
االســتراتيجية جلميع اإلدارات والفروع

ص4

ص10

ص11

ص13

ص13

ص19
ص19

ص14 - 15

ص22 - 23

ص24 - 25

ص26

ص27

ص20 - 21
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أخبار

كتابات

مواضيع أخرى

ورقة عمل

حلقة نقاشية 

دورة ســري إجراءات حتصيل املوارد املحلية 
باملديرية

حصاد امللف

من دليل خدمات مكتب مالية تعز

إضاءات قانونية



أخبار

 املكتب اإلعالمي ملحافظ تعز: 
 أكــد حمافــظ تعــز أ/ نبيــل عبــده مشســان ان عجلــة  اإلصالحــات  دارت 
ولــن تتوقــف، وعلــى اجلميــع استشــعار املســؤولية األخالقيــة، والوطنيــة 
واالرتقــاء اىل مســتوى التحديــات وفقــً للمرحلــة اجلديــدة،  لوضــع حــد لــكل 

ــة.  ــات الدول ــق ومؤسس ــف مراف ــالالت، والتجــاوزات يف خمتل اإلخت
جــاء ذلــك خــالل افتتاحــه ومعــه الوكيــل اول، الدكتــور عبدالقــوي 
املخــاليف للحلقــة النقاشــية اخلاصــة بتنميــة املــوارد املاليــة )الواقــع واملأمــول 
واملســؤولية( الــي ينظمهــا علــى مــدى يومــني مكتــب املاليــة باملحافظــة 
ــة  ــة، و اإليرادي ــب التنفيذي ــدراء املكات ــات، وم ــوم املديري ــدراء عم مبشــاركة م

ــة. ــات الرقابي واجله
التنفيذيــة  املكاتــب  مــدراء  مــن  املشــاركني  مشســان  املحافــظ  ودعــا 
ــني  ــع مضام ــاّلق م ــاد، واخل ــل اجل ــات اىل التفاع ــدراء املديري ــة، وم واإليرادي
واهــداف احللقــة، ووضــع املعاجلــات احلقيقــة لــكل القضايــا بشــفافية علــى أن 

ــع .  ــة للجمي ــة و ملزم ــون مزّمن تك
ولفــت االخ املحافــظ اىل مجلــة مــن القضايــا املتعّلقــة بتحصيــل اإليــرادات 
وكــذا اإلختــالالت اإلداريــة، واملؤسســية، والوظيفيــة املخالفــة لشــروط شــغل 

الوظيفــة العامــة.
مؤكــدًا علــى ضــرورة قيــام مــدراء املكاتــب، واملديريــات بتصحيــح األوضــاع 

غــري القانونيــة، وتنفيــذ توصيــات األجهــزة الرقابيــة خــالل الفرصــة املمنوحــة 
هلــم، وتطبيــق قانــون التدويــر الوظيفــي ملختلــف املســتويات الوظيفيــة. 

مــن جهتــه حتــّدث  مديــر عــام مكتب املاليــة الدكتــور/ حممــد عبدالرمحن 
ــة  ــب املالي ــن مكت ــعارًا م ــأيت استش ــة ت ــذه احللق ــريًا اىل ان ه ــامعي  مش الس
لدراســة كافــة املشــاكل، واملعوقــات، واملخالفــات املصاحبــة  ألعمــال التحصيل  
واخلــروج حبلــول موضوعيــة  لــكل تلــك القضايــا، الفتــً  اىل املراحــل الــي 
اجنزهتــا اللجنــة اخلاصــة باحلصــر الشــامل لألوعيــة اإليراديــة الــي شــّكلها 

حمافــظ املحافظــة . 
هــذا وقــد عرضــت يف احللقــة  النقاشــية أربــع اوراق عمــل  ملديــر عــام املــوارد 
ــة األخــت/  ــرادات مبكتــب املالي ــر ادارة اإلي ــي راوح، ومدي ــة باملحافظــة عل املالي
جيهــان الذحبــاين، والوكيــل املســاعد لفــرع اجلهــاز املركــزي للرقابــة 
واملحاســبة، علــي العيــزري، ونائــب مديــر عــام مكتــب املاليــة عبدالكــرمي 

احلبيشــي . 
ومتحــورت أوراق العمــل يف جمملهــا حــول املســؤولية القانونيــة،  والوطنيــة 
ملديــري املديريــات، واملكاتــب اإليراديــة  يف الرقابــة، واإلشــراف، وتنميــة املــوارد 
والدليــل اإلرشــادي لتبويــب األوعيــة اإليراديــة، واملســؤولية القانونيــة املترتبــة 
علــى مــدراء املديريــات، ومــدراء املكاتــب اإليراديــة يف تنفيــذ توصيــات تقاريــر 
اجلهــاز املركــزي للرقابــة واملحاســبة، وواقــع حتصيــل املــوارد املاليــة، وتوريدهــا.

ــي  ــن موظف ــددًا م ــز ع ــة تع ــة مبحافظ ــلطة املحلي ــت الس كّرم
مكتــب املاليــة، جــاء ذلــك يف االحتفــال الــذي أقامــه مكتــب الشــؤون 

ــال العاملــي . االجتماعيــة والعمــل، إحتفــااًل بيــوم العّم
ــي  ــن عل ــة كل م ــب املالي ــي مكت ــن موظف ــرمي م ــي بالتك وحظ
عبدالواســع قايــد ، و عبــده ســعيد أمحــد مهيــوب املنصــوب ، وزمــزم 
ــروان  ــز ، وم ــد عبدالعزي ــده حمم ــال عب ــزام ، ومن ــم ح ــني إبراهي آم
محــود أمحــد فرحــان ، وعبداإللــه قائــد علي ســامل، ضمــن 250 عاماًل 
وعاملــة مــن كافــة القطاعــات اإليراديــة، واإلنتاجيــة باملحافظــة .

حضــر فعاليــة التكــرمي حمافــظ املحافظــة األســتاذ/ نبيــل 
حممــد  الدكتــور/  تعــز  ماليــة  مكتــب  عــام  ومديــر  مشســان 
املحليــة،  الســلطة  قيــادات  مــن  وعــدد   ، الســامعي  عبدالرمحــن 

. املحافظــة  يف  التنفيذيــة  واملكاتــب 

تكريم عدٍد من موظفي مالية تعز 
بمناسبة يوم العّمال 

محافظ املحافظة أ/ نبيل شمسان:
عجلــة اإلصالحــات دارت، ولــن تتوقــف 
املســؤولية  استشــعار  الجميــع  وىلع 

والوطنيــة األخالقيــة، 
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أخبار

الرئيس العلييم يشيد بالتسهيالت الدولية لتعزيز البنك المركزي 
بمبلغ 300 مليون دوالر

أشــاد الرئيــس رشــاد العليمــي بالتســهيالت 

حســاب  لتعزيــز  والربيطانيــة  األمريكيــة، 

البنــك املركــزي اليمــين مببلــغ 300 مليــون 

دوالر مــن حقــوق الســحب اخلاصــة املقّدمــة 

يف  الــدويل،  النقــد  صنــدوق  مــن  لليمــن 

ــق اســتقرار نســي  خطــوة مــن شــأهنا حتقي

يف ســعر صــرف العملــة الوطنيــة، واملســامهة 

املاليــة  الضغــوط  بالتخفيــف مــن حجــم 

علــى احلكومــة الــي تواجــه اختناقــات حــادة 

ــي.  ــد األجن ــوارد النق يف م

وأكــد الرئيــس العليمــي خــالل لقــاء مــع 

القائــم بأعمــال ســفارة الواليــات املتحــدة 

األمريكيــة، إجنــر تاجنبــورن، علــى أمهيــة 

بالعملــة  الثقــة  تعزيــز  يف  اخلطــوة  هــذه 

ــلع  ــترياد الس ــتمرار اس ــة، واس الوطني

املعيشــية  األوضــاع  وحتســني  األساســية، 

للمواطنــني يف مجيــع احنــاء اليمــن.

إن  احلكوميــة:  األنبــاء  وكالــة  وقالــت 

املســؤول  مــع  ناقــش  العليمــي  الرئيــس 

األمريكــي مســتجّدات األوضــاع يف اليمــن، 

علــى  احلوثيــة  التهديــدات  وتداعيــات 

والســلم  واألمــن  املعيشــية،  األوضــاع 

الحتــواء  املطلوبــة  واإلجــراءات  الدوليــني، 

التداعيــات. تلــك 

واشــار الرئيــس العليمــي اىل اإلجــراءات 

احلكوميــة لــردع "التهديــد اإلرهــايب احلوثي، 

مبــا يف ذلــك املصفوفــة التنفيذيــة لقــرار 

جملــس الدفــاع الوطــين بتصنيــف املليشــيات 

ــة". منظمــة ارهابي

اإلنســانية  املنظمــات  طمأنــة  وجــّدد 

ووكاالت اإلغاثــة، والقطــاع اخلــاص مــن ان 

تنفيــذ قــرار التصنيــف اإلرهــايب ســرياعي 

كافــة املخــاوف املتعّلقــة بتدفــق املســاعدات 

واملعونــات للشــعب اليمــين، لكنــه حــّذر يف 

ــني  ــع احلوثي ــل م ــن التعام ــت م ــس الوق نف

خــارج إطــار االســتثناءات املعتمــدة.

املتحــدة  الواليــات  أشــاد جبهــود  كمــا 

األمريكيــة يف تنفيــذ قــرار حظــر األســلحة 

اىل  قــادت  الــي  احلوثيــني  اىل  املرســلة 

التهريــب  ســفن  مــن  العديــد  اعتــراض 

الــي  الشــحنة  اىل  وصــواًل  اإليرانيــة، 

اعترضهــا األســطول األمريكــي اخلامــس 

هــذا األســبوع يف خليــج عمــان ملــواد متفجــرة 

الصواريــخ. وقــود  يف  تســتخدم 
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أخبار
وزير المالية يوّجه بإغالق الحسابات الحكومية خارج البنك المركزي 

وإيقاف الصرف المباشر من اإليرادات
وجــه وزيــر املاليــة، ســامل بــن بريــك، بإغــالق 
كافــة احلســابات احلكوميــة خــارج البنــك املركــزي 
اليمــين، ووقــف الصــرف مــن الوفــورات، وكذلــك 

الصــرف املباشــر مــن اإليــرادات.
وذكــرت وكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ(، أن الوزيــر 
بــن بريــك وّجــه أيضــً، خــالل لقائــه يف عــدن مــدراء 
عمــوم الشــؤون املاليــة يف وحــدات الســلطة املركزيــة، 
بقيــد املنــح واهلبــات والتربعــات، إضافــة إىل االقتصــاد 
اخلاصــة  الدوريــة  التقاريــر  ورفــع  النفقــات،  يف 
اختــاذ  أجــل  مــن  الــوزارة  إىل  املاليــة  باحلســابات 

اإلجــراءات الالزمــة.
كمــا شــّدد بــن بريــك، علــى أمهيــة تفعيــل الــدور 
الرقــايب يف عمــوم اجلهــات واملؤسســات التابعــة للدولــة 

خــالل املرحلــة القادمــة، حلمايــة املــال العــام.
لإلجــراءات  خمالفــة  ممارســات  أّي  أن  وأكــد، 
والتوجيهــات ســتعرض مرتكبيهــا للمســاءلة القانونيــة، 
ــامل  ــم ش ــراء تقيي ــتقوم بإج ــوزارة س ــريًا إىل أن ال مش
ألداء مــدراء عمــوم الشــؤون املاليــة، وتفعيــل مبــدأ 

الثــواب والعقــاب.
ــادة  ــس القي ــال رئيــس جمل ــت ق ويف األســبوع الفائ
ســتواجه  احلكومــة  أن  العليمــي:  رشــاد  الرئاســي 
إبتــداًء مــن الشــهر اجلــاري مشــاكل يف دفــع مرتبــات 
املوظفــني بســبب اعتــداءات احلوثيــني اإلرهابيــة علــى 

املوانــئ التجاريــة يف حمافظــي شــبوة، وحضرمــوت 
جنــويب البــالد، الــي أوقفــت الصــادرات النفطيــة إىل 

ــة. ــواق العاملي األس
كمــا شــّدد اجتمــاع ملجلــس القيــادة الرئاســي 
علــى أمهيــة حشــد، وتعبئــة كافــة املــوارد، والطاقــات 
ــال  ــني، وإفش ــاه املواطن ــة جت ــات الدول ــاء بالتزام للوف

املخططــات اإلرهابيــة احلوثيــة املدعومــة مــن النظــام 
اإليــراين، الــي تســتهدف إيقــاف عجلــة اإلصالحــات 
املحــّررة،  املحافظــات  يف  واخلدميــة  االقتصاديــة 
علــى  اليمــن  لتحســني حضــور  الراميــة  واجلهــود 

الصعيديــن اإلقليمــي والــدويل.

مجلس الوزراء يوافق على مشروع الحسابات الختامية المقّدم من 
وزير المالية

عدن:
وافــق جملــس الــوزراء، علــى مشــروع احلســابات 
اخلتاميــة للموازنــات العامــة للدولــة للعامــني 2019 و 
ــر  ــة مــن وزي ــا، واملقّدم ــني ربطه 2020م، ومشــاريع قوان
املاليــة، ســامل صــاحل بــن بريــك. ووّجــه جملــس 
ــدن،  ــة ع ــة املؤقت ــه يف العاصم ــوزراء، خــالل اجتماع ال
ــس  ــس املجل ــة رئي ــمرب 2022م، برئاس ــبت 31 ديس الس
الدكتــور/ معــني عبدامللــك، وزيــري املاليــة والشــؤون 
إلحالــة  الالزمــة  اإلجــراءات  مبتابعــة  القانونيــة 
احلســابات اخلتاميــة للموازنــة العامــة للدولــة 2019م و 
2020م وقوانــني ربطهــا إىل جملــس النــواب، للمناقشــة 
ــا.  ــة عليه واســتكمال اإلجــراءات الدســتورية للمصادق
إعــداد  يف  املاليــة  وزارة  جبهــود  املجلــس،  وأشــاد 
ــتثنائية  ــروف االس ــذه الظ ــة يف ه ــابات اخلتامي احلس
ضمــن برنامــج احلكومــة لإلصالحــات املاليــة، مؤكــدًا 
علــى مواصلــة هــذه اجلهــود لرفــع اإليــرادات وترشــيد 
االنفــاق وإبقــاء عجــز املوازنــة العامــة يف احلــدود 

ــة. ــري تضخمي ــادر غ ــن مص ــا م ــة ومتويله اآلمن
كمــا وافــق جملــس الــوزراء، علــى املشــروع املقــدم 
مــن وزارة املاليــة بشــأن إصــدار ســندات الديــن خــالل 
ــى  ــاًء عل ــر 2022م، بن األعــوام 2016- وحــى 31 أكتوب
ــة، وذلــك  ــة الســندات احلكومي حمضــر اجتمــاع جلن
ــات الســحب  ــى عملي ــاد عل ــف االعتم مــن أجــل ختفي

من أجل رفع اإليرادات، وترشيد اإلنفاق، وإبقاء عجز املوازنة العامة يف احلدود اآلمنة

علــى املكشــوف وتنظيــم الديــن العــام. 
كمــا شــّكل جملــس الــوزراء، جلنــة مــن وزراء 
والتجــارة  والصناعــة  املدنيــة،  واخلدمــة،  املاليــة، 
والشــؤون القانونيــة، وأمــني عــام جملــس الــوزراء، 

إلعــداد قائمــة باملرشــحني للجنــة العليــا للمناقصــات 
اللجنــة  عمــل  ملواءمــة  تصــّور  وإعــداد  واملزايــدات، 
واألولويــات، واالحتياجــات القائمــة ضمــن برنامــج 

احلكوميــة. اإلصالحــات  مســار 
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ترتيب�ات حكومية إلعداد استراتيجية وطني�ة لتسهيل التجارة، وضمان 
ق الواردات

ّ
سالسة تدف

قالــت وكالــة االنبــاء اليمنيــة: ان رئيــس احلكومــة 
عقــد اول اجتمــاع باللجنــة الوطنيــة لتســهيل التجــارة 
اســتراتيجية  اســتحداثها مؤخــرًا إلعــداد  الــي مت 
وطنيــة لتســهيل التجــارة، وضمــان سالســة تدفــق 

ــن. ــلعية اىل اليم ــواردات الس ال
 وتضــم اللجنــة يف عضويتهــا مســؤولني حكوميــني، 
إضافــة اىل ممّثــل عــن اإلحتــاد العــام للغــرف التجاريــة 
ــة  ــركات املالح ــني، وش ــني اجلمركي ــاد املخلص واحت

والتامــني.
ومــن املقــّرر ان تتوّلــى اللجنــة اإلشــراف علــى تنفيذ 
ــة بالعمــل التجــاري، واإلســهام يف  اإلصالحــات املتعّلق
ــرأي يف التشــريعات  ــداء ال ــة األعمــال، وإب حتســني بيئ
يف  بالسياســات  املتعّلقــة  والتنظيميــة  القانونيــة، 

ــة. ــة، واجلوي ــة، والبحري ــذ الربي املناف
 وجــّدد رئيــس احلكومــة التأكيــد علــى أمهيــة 
الشــراكة بــني احلكومــة والقطــاع اخلــاص ليــس 
علــى مســتوى التجــارة فقــط، بــل يف خمتلــف البــى 

التحتيــة، واخلدمــات.
وأشــار إىل الــدور املعــول  علــى اللجنــة الوطنيــة 
لتســهيل التجــارة يف تقويــة أطــر الشــراكة، ومواجهــة 

ــة  ــب التجاري ــة يف اجلوان ــة القائم ــات الصعب التحّدي
واالقتصاديــة.

 وقــال " إن مجــع كل اجلهــات احلكوميــة، وممثلــي 
واحــدة خطــوة مهمــة  القطــاع اخلــاص يف جلنــة 

ملناقشــة املشــاكل، وإجيــاد احللــول، وتقــدمي املبــادرات 
ــات، هبــدف تســهيل التجــارة  ــل الصعوب ــة، وتذلي املهم
وضمــان ســالمة سالســل اإلمــداد، واألمــن الغذائــي".

ف 
ّ

اجراءات حكومية لترشيد اإلنفاق في مسعى الحتواء تداعيات توق
الصادرات النفطية

قالــت وكالــة االنبــاء احلكوميــة:ان 
ــين  ــزي اليم ــك املرك ــس ادارة البن اجتماعًملجل
برئاســة رئيــس الــوزراء، معــني عبدامللــك أقــّر 
عــددًا مــن اإلجــراءات لترشــيد النفقــات، وتعزيــز 
ــات  ــواء تداعي ــة، يف مســعى الحت ــرادات العام اإلي
توقــف صــادرات النفــط اخلــام يف اعقــاب هجمــات 
احلوثيــني األخــرية علــى موانــئ التصديــر يف 
البحــر  علــى  وشــبوة  حضرمــوت،  حمافظــي 
الــي  التطــورات  تلــك  وضاعفــت  العــريب. 
انعكســت ســلبً علــى املــوارد املحليــة واخلارجيــة، 
واالقتصاديــة  املاليــة،  التحّديــات  حجــم  مــن 
ــات  ــل اختناق ــه بالفع ــي تواج ــة ال ــام احلكوم أم
متويليــة حــادة بعــد قرابــة تســع ســنوات مــن 

احلــرب املكّلفــة يف البــالد. 
ــع  ــة اطل ــس احلكوم ــة: ان رئي ــت الوكال  وقال
علــى جممــل التطــّورات االقتصاديــة، واملاليــة 
يف ضــوء النتائــج األوليــة للموازيــن الداخليــة 
واخلارجيــة وأمههــا نتائــج تنفيــذ املوازنــة العامــة 
اجلــاري،  العــام  مــن  املاضيــة  الفتــرة  خــالل 
وتوقعــات  اخلارجيــة،  االحتياطيــات  وموقــف 

ميــزان املدفوعــات واخليــارات املتاحــة ملواجهــة 
الضروريــة.  والنفقــات  احلتميــة،  االلتزامــات 

ــتوى  ــاع، مس ــش االجتم ــة، ناق ــً للوكال ووفق
تنفيــذ اإلجــراءات الرقابيــة علــى قطــاع البنــوك 
صــرف  أســعار  لضبــط  الصرافــة  وشــركات 
القصــور  أوجــه  ومعاجلــة  الوطنيــة،  العملــة 

وجتاوزهــا. القائمــة، 

التنســيق  آليــات  إىل  االجتمــاع  وتطــّرق 
لتخفيــف  والنقديــة،  املاليــة،  السياســة  بــني 
ــن  ــة م ــدات الدول ــى عائ ــلبية عل ــات الس التداعي
ــط،  ــر النف ــف تصدي ــّراء توق ــي ج ــد األجن النق
ومحايــة االســتقرار النســي لســعر صــرف العملــة 

الوطنيــة، واملســتوى العــام لألســعار.
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التوقيع على اتفاق بقيمة مليار دوالر بي�ن اليمن، وصندوق النقد العربي

الرياض:
 27 األحــد  اليمنيــة  اجلمهوريــة  وّقعــت 
نوفمــرب مــع صنــدوق النقــد العــريب، اتفاقــً 
لدعــم برنامــج اإلصــالح االقتصــادي، واملــايل 
والنقــدي الشــامل لليمــن بقيمة مليــار دوالر.

بــن  املاليــة، ســامل  وزيــر  االتفــاق  وّقــع 
بريــك، وحمافــظ البنــك املركــزي اليمــين 
ــر العــام رئيــس  أمحــد غالــب املعبقــي، واملدي
العــريب  النقــد  صنــدوق  إدارة  جملــس 
الدكتــور/ عبدالرمحــن احلميــدي، حبضــور 
وزيــر املاليــة الســعودي حممــد اجلدعــان، 
للربنامــج  العــام  املشــرف  اململكــة  وســفري 
الســعودي لتنميــة وإعمــار اليمــن حممــد آل 

ــر. جاب
مقومــات  إرســاء  إىل  الربنامــج  ويهــدف 
والنقــدي  واملــايل،  االقتصــادي،  االســتقرار 
يف اليمــن، وتعزيــز وضعيــة املاليــة العامــة 
بنــاء  وإعــادة  للدولــة،  اخلارجــي  واملوقــف 
مؤسســاهتا، وتعزيــز حوكمتهــا وشــفافيتها، 
الكليــة  االقتصاديــة  البيئــة  هتيئــة  ُبغيــة 
وتنويعهــا،  اإلنتاجيــة،  القاعــدة  لتوســيع 
الشــامل  االقتصــادي  النمــو  وتعزيــز 

واملســتدام، وخلــق فــرص العمــل، مبــا يــؤدي 
مســار  يف  اليمــين  االقتصــاد  وضــع  إىل 
أكثــر اســتدامة، ويدفــع مســرية التنميــة 
مــن  وُيخّفــف  واالجتماعيــة،  االقتصاديــة، 

والفقــر. البطالــة  معــّدالت 
وأكــد وزيــر املاليــة ســامل بــن بريــك، يف 
مؤمتــر صحفــي عقــب التوقيــع، أمهيــة هــذا 
الربنامــج يف تنفيــذ اإلصالحــات االقتصاديــة 
يف املصفوفــة، ورفــع، وحشــد املــوارد، وبنــاء 
البنــك املركــزي،  أو  املاليــة،  القــدرات يف 
كمــا انــه يســاهم يف رفــع االيــرادات النفطية 
وغــري النفطيــة، وهــو مــا ســينعكس علــى 
االقتصــاد اليمــين وحتســني معيشــة املواطــن 

اليمــين.
ولفــت بــن بريــك اىل مــا تعرضــت لــه 
ــر النفــط مــن هجــوم إرهــايب  ــئ تصدي موان
مــن قبــل مليشــيا احلوثــي اإلرهابيــة، والــذي 

ــرادات. ــن اإلي ــري م ــدان الكث ــبب يف فق تس
وأشــار وزيــر املاليــة اىل ان صعوبــة األوضــاع 
انعكســت  اليمــن  يف  واملاليــة  االقتصاديــة، 
ســلبً علــى املواطــن، موضحــً بــأن هــذه 
الوديعــة، والربنامــج جــاءا يف وقتهمــا ملعاجلة 

األوضــاع االقتصاديــة، واملاليــة، وااليراديــة 
ــً  باليمــن، وانعــاش االقتصــاد الوطــين مثمن
دعــم  مــن  لليمــن  الســعودية  تقّدمــه  مــا 

ســخي يف خمتلــف املجــاالت.
مــن جانبــه أوضــح رئيــس جملــس إدارة 
عبدالرمحــن  العــريب  النقــد  صنــدوق 
تعزيــز  يف  االتفــاق  امهيــة  احلميــدي، 
بنــاء  وإعــادة  االقتصاديــة  اإلصالحــات 
املؤسســات املاليــة، والنقديــة باليمــن، وتعزيــز 
والشــفافية،  احلوكمــة،  أطــر  وتقويــة 
جمــاالت  يف  متنوعــة  حزمــة  وضمــان 
اإلصالحــات املاليــة، واالقتصاديــة، وأبرزهــا 
زيــادة اإليــرادات، وختفيــف معــّدالت البطالــة 
املواطــن  معيشــة  مســتوى  ورفــع  الفقــر، 

اليمــين.
ــزي  ــك املرك ــظ البن ــد حماف ــا أك كم
ــوم  ــج مدع ــب ان الربنام ــين، أمحــد غال اليم
ــارات  ــعودية، واالم ــة الس ــة العربي ــن اململك م
العربيــة املتحــدة، الفتــً اىل انــه مت اســتكمال 
التوقيــع علــى الربنامــج وآلياتــه، وســيتم 
االنتقــال بعدهــا ملناقشــة اجلوانــب القانونيــة 

ــً. ــة قريب ــة الوديع يف اتفاقي
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أقــام مكتــب ماليــة تعــز دورة تدريبيــة 
يف النظــام املحاســي املوّحد، اســتهدفت 
25 متدربــً ومتدربــة ميّثلــون بعــض 
موظفــي املكتــب، وممثليــه يف جهــات 
عــن  ملمثلــني  باإلضافــة  خمتلفــة، 
ــة  بعــض املؤسســات واملصــاحل احلكومي
الــي تطّبــق النظــام املحاســي املوّحــد.

ــد  ــوم األح ــت ي ــي انطلق ــدورة ال ال
21 اغســطس 2022 يف قاعــة املحاضــرات 
املاليــة اســتمرت ملــدة  داخــل مكتــب 
الدكتــور  فيهــا  قــّدم  أيــام،  عشــرة 
تدريبيــة  مــادة  حيــدر  عبدالســالم 
ــة  ــب خمتلف ــت جوان ــة مشل متخّصص
ــي  ــدرات موظف ــر ق ــة بتطوي ــا عالق هل
رفــع  املاليــة ضمــن مســاعي  مكتــب 

األداء. جــودة  مســتوى 
ــي  ــام املحاس ــف بالنظ ــن التعري وم
املوّحــد، وأهدافــه ، واملرتبــات ، واألجــور 
مــرورًا  الســلعية،  واملســتلزمات   ،
اخلدميــة  باملســتلزمات  بالتعريــف 

واملشــتريات بغــرض البيــع، واملصروفــات 
اجلاريــة التحويليــة، والتعريــف 
باملصروفــات املخصصــة وايــرادات 
ــرادات املتنوعــة،  النشــاط اجلــاري واإلي
واإليــرادات اجلاريــة التحويليــة، تعــّرف 
الــدورة  يف  واملشــاركات  املشــاركون 
واخلــربات  االدوات  مــن  علــى مجلــة 
واملهــارات املحاســبية الــي ســترفع مــن 
مســتوى جــودة تنفيذهــم ألعماهلــم.

ــابات  ــب احلس ــتمل التدري ــا اش كم
االنتقاليــة املدينــة، واألمــوال 
واملخصصــات  املــال،  ورأس  اجلاهــزة، 

واالحتياطيــات.
هــذا وتعــّد الرؤيــة ضمــن مصفوفــة 
2022م  للعــام  املخططــة  الربامــج 
املنبثقــة  عــن اخلطــة االســتراتيجية 
ــة  ــة 2022م - 2026م اهلادف ــب املالي ملكت
املهــارات،   وصقــل  األداء،  تطويــر  إىل 
وتعزيــز اخلــربات للكــوادر املحاســبية 

للمكتــب.

مكتب المالية يقيم دورة تدريبي�ة في النظام 
المحاسبي الموّحد 

تــرأس الدكتــور/ حممــد عبدالرمحــن الســامعي، مديــر عــام مكتــب املاليــة 
اخلميــس 9 يونيــو 2022م ، اجتماعــً ضــّم مــدراء فــروع املاليــة، ورؤســاء الوحــدات 
احلســابية يف املديريــات، خصــص ملناقشــة عــدد مــن القضايــا، واملواضيــع املتعّلقــة 

بعملهــم.
ــة يف  ــال الســامعي: إن الضــرورة واملتغــريات احلاصل ــاع ق ــدى افتتاحــه لالجتم ول
الوطــن بصــورة عامــة، وحمافظــة تعــز بصــورة خاصــة، تســتدعي أن تعقــد مثــل 
ــي جيــب  ــع ال ــا واملواضي ــن القضاي ــد م ــاك العدي ــات، كــون هن ــذه االجتماع ه
مناقشــاهتا بشــكل دائــم، واملعوقــات الــي جيــب الوقــوف عندهــا، والتفكــري بكيفيــة 

جتاوزهــا.
وأوضــح الســامعي أن االجتمــاع ســيكون نقطــة حتــّول يف عمــل فــروع املاليــة، حيــث 
ســيتم نقــل جتربــة املكتــب الرئيــس  إىل فروعــه باملديريــات، مشــريًا إىل أن املكتــب 

قطــع شــوطً كبــريًا يف جتويــد أعمالــه، وبنــاء قــدرات كــوادره .
ــه  ــب أوراق ــب رّت ــام: إن املكت ــر الع ــال املدي ــة ق ــب املالي ــي ملكت ــد الداخل ويف الصعي

ــة  ــه ســيتم مواصل ــروع، مشــريًا إىل أن ــب اوضــاع الف ــد، ويســعى لترتي بشــكل جي
ــات األخــرى. ــروع، واجله ــكادر يف الف ــدرات ال ــاء ق ــى بن ــل عل العم

وأشــار الســامعي إىل وجــود خطــة اســتراتيجية ملــدة مخــس ســنوات اعدهتــا قيــادات 
املكتــب وكــواده، باإلضافــة إىل وجــود عمليــة للتوصيــف الوظيفــي إلدارات املكتــب، 
ولديــه برنامــج طمــوح و مشــاريعه ســتكون لفــروع املاليــة يف املديريــات، واجلهــات ". 
ــن  ــد االداري الناجــح، وحــّث احلاضري كمــا حتــّدث الســامعي عــن صفــات القائ
ــة  ــب املالي ــات موجــودة يف أذهاهنــم، مؤكــدا أن مكت ــك الصف ــون تل ــى أن تك عل

ــه. ــك يفاخــر ب ــه كادر إداري حمّن لدي
ويف هنايــة االجتمــاع مت فتــح بــاب النقــاش، واســتمع املديــر العــام ملشــاكل 
ومقترحــات مــدراء فــروع املاليــة يف املديريــات، وممثليــه يف اجلهــات، ووعــد حبــل 

ــم. ــه عمله ــي تواج ــكاليات ال اإلش
حضــر االجتمــاع نائبــا املديــر العام االســتاذ، مســري املقطــري، واالســتاذ عبدالكرمي 

احلبيشــي ، وبعــض مــدراء اإلدارات ذات االختصــاص يف املكتب.

مكتب المالية يسعى الستكمال ترتيب أوضاع  فروعه، وبن�اء 
قدرات كوادره على مستوى المديريات
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األربعــاء 1 / 6 / 2022م اســتقبل مكتــب 
ــتري يف  ــة املاجس ــن طلب ــدًا م ــة وف املاليـــــ
كليــة احلقــوق جبامعــي تعــز، والوطنيــة ، 
ويف مقّدمتهــم الدكتــور / حممــد العــزاين، 
ضمــن زيــارة هتــدف للتعــّرف علــى األعمــال  
والتشــريعات، والقوانــني املنظمــة للعمــل 

ــة. ــايل للحكوم املحاســي امل
ويف بدايــة اللقــاء رّحــب الدكتــور / 
مديــر   ، الســامعي  عبدالرمحــن  حممــد 
عــام مكتــب املاليــة باحلاضريــن، وأكــد أن 
مكتــب املاليــة، وقيادتــه يقّدمون التســهيالت 
لطــالب العلــم جبميــع اجلامعــات، وقــّدم 
واختصاصــات  املاليــة،  مبكتــب  تعريفــً 
عملــه والقوانــني املنظمــة لــه، مشــريًا إىل أن 
مكتــب املاليــة مكتــب رقــايب، وليــس إيراديــً،  
مهامــه مراقبــة عمليــة حتصيــل اإليــرادات، 
وعمليــة صرفهــا، موضحــً أن مكتــب املاليــة 
ميــارس مهامــه وفقــً للصالحيــات املحــددة 

ــً. قانون
وأشــار الســامعي إىل أن املكتــب  عمــل 
علــى إنشــاء وتفعيــل إدارات جديــدة ملواكبة 
حيــث مت   ، والتطويــر  التغيــري  مطلبــات 

إنشــاء ادارت املراجعــه الداخليــة .
كمــا حتّدث األســتاذ / عبــداهلل الصويف 

، مديــر إدارة التخطيــط واإلحصــاء مبكتــب 
املاليــة عــن مراحــل تطــّور البنــاء التنظيمي 
ملكتــب املاليــة حــى وصولــه لوضعــه احلايل، 
كمــا تطــّرق لتقســيمات اإلدارات داخــل 
اجلديــد  التنظيمــي  واهليــكل  املكتــب، 
للمكتــب، والــذي مت إعــداده مــن قبــل وزارة 

ــة.  املالي
ــان  ــتاذة/ جيه ــت األس ــا حتّدث فيم
انواعهــا  اإليــرادت،  حــول  الذحبــاين 
للقوانــني  وفقــً  حتصيلهــا  وطــرق 
املعنيــة، وتطــرق األســتاذ  إمساعيــل 
حيــدر، مديــر ادارة اجلــودة الشــاملة 
وطــرق  واملزايــدات،  املناقصــات،  عــن 

وعملهــا. تنظيمهــا 
طلبــة  طــاف  الزيــارة  هنايــة  ويف 

ــور  ــام الدكت ــر الع ــة املدي ــتري برفق املاجس
حممــد  والدكتــور  الســامعي،  حممــد 
ــة  ــب املالي ــن ادارات مكت ــددًا م ــزاين ، ع الع

للتعــّرف علــى أعماهلــا عــن قــرب .

جامعة الجند تمنح مكتب المالية 
درع شراكة، وشهادة تقدير

ــد  ــة اجلن يف ذات الســياق منحــت جامع
ــاء 7 ســبتمرب  ــا االربع ــوم والتكنولوجي للعل
ــراكة  ــز درع الش ــة تع ــب مالي 2022م ، مكت

ممّثلــة  املكتــب  لقيــادة  تقديــر  وشــهادة 
بالدكتــور/ حممــد عبدالرمحــن الســامعي 
املكتــب  لتعــاون  تقديــرًا  العــام،  املديــر 
مــع طــاّلب وطالبــات قســم املحاســبة يف 
ــة . ــرة التدريــب امليداني اجلامعــة خــالل فت

وتقــّدم الدكتــور معــاذ املقطــري، عميــد 
كليــة العلــوم اإلداريــة يف  اجلامعــة بكلمــة 

ــً اســتمرار  ــه متمني ــب، وقيادات شــكر للمكت
الشــراكة بــني اجلامعــة، واملكتــب قدمــً .

وقــال املقطــري: إن مكتــب املاليــة انتقــل 
الســنوات  خــالل  كبــرية  نوعيــة  نقلــة 
يف  عليــه  كان  عمــا  مقارنــًة   ، األخــرية 

. الســابق 
ــرمي  ــّدم االســتاذ عبدالك ــه تق مــن جانب
احلبيشــي، نائــب مديــر عــام مكتــب املاليــة 

ــد.  ــة اجلن ــر جلامع بالشــكر والتقدي

ية الحقوق بجامعيت تعز، والوطني�ة
ّ
طلبة الماجستير في كل

 يتعرفون على مكتب المالية
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ــة  ــي دورة تدريبي ــل حبش ــة جب ــة، مبديري ــب املالي ــرع مكت ــام ف  أق
ملوظفيــه لتعريفهــم  بكيفيــة اســتخدام الربنامــج اآليل إلعــداد 
ــدة 58  ــاب امل ــف حس ــابات، وكش ــهري 57 حس ــاب الش ــف احلس كش

حســابات.
هتــدف الــدورة إىل  حتســني جــودة العمــل، واالرتقــاء بــأداء موظفــي 
وتأهيلهــم.  لديهــم  واملهــارة  املعرفــة  مســتوى  حتســني  و  الفــرع، 
ــة  ــة حمافظ ــب مالي ــا مكت ــي يتبناه ــطة ال ــدى االنش ــأيت كإح وت
ــا  تعــز لترمجــة خطــة العمــل، واخلطــة االســتراتيجية الــي أطلقه
مطلــع العــام 2022م، وهتــدف لتطويــر أداء املكتــب، واالرتقــاء جبــودة 

ــه. خمرجات
وخــالل الــدورة تعــّرف موظفــو ماليــة جبــل حبشــي علــى اآلليــات 

املثلــى إلدخــال بيانــات، ومفــردات اإليــرادات، ومفــردات النفقــات، 
وعمليــة الترحيــل اآليل الــي يقــوم هبــا الربنامــج لتلــك البيانــات 
الشــهرية  االقفــاالت   علــى  وكذلــك  العمليــات،  صفحــة  إىل 
ــرادات  ــل: البنــك، االي والســنوية للحســابات العامــة، والوســطية مث
املحليــة، حســاب البنــك نفقــات تشــغيلية، حســاب البنــك نفقــات 
رأس ماليــة، وغريهــا مــن احلســابات املختلفــة الــي تظهــر بصفحــة 

ــات. العملي
ــر أداء  ــل حبشــي لتطوي ــة جب ــة مبديري ــب املالي ــرع مكت ويســعى ف
موظفيــه مــن خــالل سلســلة مــن الــدورات التدريبيــة الــي بــدأ 

بتنفيذهــا، وتشــمل جمــاالت عديــدة. 

ــب  ــى مســتوى مكت ــادئ اجلــودة الشــاملة، ويف ســياق أعماهلــا عل ــً ملب تطبيق
ماليــة حمافظــة تعــز وفروعــه باملديريــات، دّشــن فــرع مكتــب املاليــة مبديريــة صالة 
االربعــاء 22 يونيــو 2022م ، دورة تدريبيــة حتــت شــعار" معــً حنــو اجلــودة الشــاملة " 
ــاها مديــر املديريــة االســتاذ/ عــارف اليوســفي ، خّصصــت  الــدورة الــي رعـــ
لتدريــب موظفــي، وموظفــات الفــرع علــى برامــج ومعايــري اجلــودة الشــاملة الــي 
تتضمــن معرفــة املوظــف باإلجـــراءات املتبعــة للعمــل داخــل  فــرع مكتــب املاليـــة 
وشــــارك فيهــا مـــدير فــرع املاليـــة مبديرية صالـــة وليــد الســــامعي ، ومدير مكتب 

مديــر عــام مديريــة صالــة.
وخــالل الــدورة مت تقســيم املتدّربــني واملتدّربــات إىل جمموعــات عمــل، ناقشــت 

ســري العمليــة املاليــة، ومســتوى األداء، واملعوقــات الــي تواجــه عمــل الفــرع، 
وخرجــت مبصفوفــات عمــل تتضمــن رؤيــة املتدّربــني لالرتقــاء بالعمــل علــى 

ــات. ــاوز املعوق ــات لتج ــل اآللي ــت ألفض ــة وتطّرق ــتوى املديري مس
تطّرقــت الــدورة إىل الواقــع املــايل، واالقتصــادي، وآليــات العمــل وفــق القواعــد 

القانونيــة الــي ينبغــي للموظــف االلتــزام هبــا أثنــاء صــرف املــوارد املاليــة.
ــل  ــاملة قب ــودة  الش ــين اجل ــدأ بتب ــد ب ــة ق ــة يف املحافظ ــب املالي وكان مكت
أكثــر مــن عــام يف املركــز الرئيــس، فيمــا وعــد املديــر العــام الدكتــور/ حممــد 
ــل  ــات، والعم ــة يف املديري ــروع املالي ــة إىل ف ــل التجرب ــامعي بنق ــن الس عبدالرمح

ــا. ــى تطويره عل

مالية مديرية صالة 
ــاملة  ــودة الش ــول الج ــه ح ــدّرب موظفي ي

ــي  ــل المال ــاء بالعم واالرتق

مالية جبل حبيش 
ــة  ــي كيفي ــا ف ــدّرب موظفيه ت
اآللــي  البرنامــج  اســتخدام 
الشــهري  الحســاب  لكشــفي 

المــدة وحســاب 
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الدكتــور  تــرأس 
عبدالرمحــن  حممــد 
الســامعي ، مديــر عــام 
مكتــب املاليــة االربعــاء 
2022م  اكتوبــر   12
وحبضــور األســتاذ 
مســري املقطــري، نائــب 
ــام اجتماعــً  ــر الع املدي
ــب  ــات مكت ضــّم موظف

ــة. املالي
ــص االجتماع  وخّص
مــن  عــدد  ملناقشــة 
ــع  ــا، واملواضي القضاي
املتعّلقــة بعمــل 
القطــاع النســائي 

داخــل املكتــب .
وأشــار الدكتــور 
الســامعي ألمهيــة 

تفعيــل دور املــرأة 
ومبــا  مثمــر،  بشــكل 
ــد  ميّكنهــا مــن ان تتقّل
مناصــب أعلــى كوهنــا  
_وحســب النتائــج 
امللموســة_ أكثــر 
التزامــً وإخالصــا 
ونزاهــة وأكثــر ابداًعــا 

ــن الرجــل. م
وابــدى اســتعداده 
لدعــم الــكادر النســائي 
مــن أجــل تطويــر 
وخرباهتــن  مهاراهتــن 
ومبــا سيســهم يف 
التــدّرج الوظيفــي هلــن 
ممــا جيعلهــن اكثــر 
ــي مواقــع  حظــً يف توّل

ــى. ــب أعل ومناص

وأوضــح الدكتــور 
وضــع  أن  الســامعي/ 
عــام  بشــكل  البلــد 
ــايل بشــكل  والوضــع امل
خــاص يعيــق عمليــة 
التدريــب الــذي يطمــح 
مكتــب املاليــة اىل 
للموظفــات  تقدميــه 
مــن أجــل تطويــر 

مهاراهتــن. 
هــذا وقــد مت 
فتــح بــاب النقــاش 
للمشــاركات يف 
لعــرض  االجتمــاع 
الــي  املعوقــات 
تواجههــن يف العمــل .

عقــد الدكتــور/ حممــد عبــد الرمحــن الســامعي 
مديــر عــام مكتــب املاليــة، اليــوم اخلميــس 3 نوفمــرب 
احلســابية  الوحــدة  إدارة  مــع  اجتماعــً  2022م، 
وكوادرهــا كــّرس ملناقشــة ســري أعمــال الوحــدة، 
والتحّديــات الــي تواجههــا، كمــا اســتمع ملقترحــات 
التحّديــات  هــذه  مواجهــة  خبصــوص  املوظفــني 

ــا. ــب عليه للتغل
ويف افتتــاح االجتمــاع الــذي ُعقــد يف مقــر املكتــب 
عــن  الســامعي  الدكتــور/  حتــّدث  تعــز،  مبدينــة 
أمهيــة مواكبــة التطــّورات، واالرتقــاء بالعمــل إىل 
مســتوى التقــّدم احلاصــل اليــوم يف كل املجــاالت، 
وشــّدد علــى ضمــان االرتقــاء باجلــودة، وتعزيــز مبــادئ 

ــيد. ــم الرش احلك

وفيمــا عــّدد املوظفــون املشــكالت الــي يواجهوهنــا 
أثنــاء قيامهــم بعملهــم أو الــي تعيــق ســبيل تطويــر 
هــذا العمــل، وخاصــة عندمــا يتعّلــق األمــر باجلانــب 
التكنولوجــي، حتــّدث الســامعي عــن توّجــه مكتــب 
ــي يقــوم  ــام ال ــري مــن امله ــت" كث ــة حنــو "امتت املالي
هبــا، وكشــف عــن ترتيبــات إلطــالق مركــز معلومات 

املاليــة "قريبــً".
ــر الــذايت  ــى ضــرورة التطوي وشــّدد الســامعي عل
ــر  ــدم تطوي ــا خي ــابية، مب ــدة احلس ــوادر إدارة الوح لك
مســتوى اخلدمــة املاليــة املقّدمــة، وقــال: "نريــد كوادر 
ــرم  ــة وحتت ــة مــن اجلنســني، كــوادر منوذجي منوذجي
عملهــا". مشــريًا إىل أن مكتــب ماليــة حمافظــة تعــز 
ــب علــى الكثــري مــن املحبطــات، "وضعنــا حتّســن  تغّل

لألفضــل مقارنــة باألعــوام القليلــة املاضيــة".
واتفــق احلاضــرون علــى ضــرورة تكامــل اجلهــود 
والعمــل بــروح الفريــق الواحــد، وعلــى أمهيــة التدويــر 
الوظيفــي داخــل الوحــدة ملــا مــن شــأنه إحــداث نقلــة 
نوعيــة، وتبــادل اخلــربات بــني الفريــق مبــا خيدمهــم 

علــى املســتوى الشــخصي، وعلــى مســتوى العمــل.
احلســابية  الوحــدة  مديــر  االجتمــاع  حضــر 
حممــد العليمــي، الــذي حتــّدث علــى ضــرورة تبســيط 
ــين  ــدول زم ــً جل ــالت وفق ــيري املعام ــراءات، وتس االج
ــة  ــى أمهي ــة، وعل ــة كل معامل حمــّدد حبســب طبيع
وأيضــً  بالــدوام،  والتقيــد  الوظيفــي،  االنضبــاط 
علــى ضــرورة ممارســة الشــفافية واملرونــة مبــا خيــدم 

ــام. ــاحل الع الص

مدير عام المالية: نسعى لتعزيز مبادئ الحكم الرشيد 
ومواكبة التطّورات التكنولوجية

على طريق تعزيز تمكين المرأة، وتفعيل دورها في مكتب المالية بتعز
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قــال مديــر عــام مكتــب املاليــة الدكتــور 
قيــادة  أن  الســامعي:   الرمحــن  عبــد  حممــد 
يف  وشــّدد  األعمــال،  حلوســبة  تســعى  املكتــب 
حديثــه خــالل االجتمــاع الــدوري إىل ضــرورة 
اســتخدام الكمبيوتــر مــن قبــل مجيــع املوظفــني 

اســتثناء. دون 
ويف حــني أشــار الســامعي إىل أن كل جهــوده 
ــام  ــوب االهتم ــب ص ــب تذه ــادة املكت ــود قي وجه
بتأهيــل املوظفــني، وتطويــر قدراهتــم، يف خمتلف 
ــة  ــر بتقني ــتخدام الكمبيوت ــا اس ــاالت، أبرزه املج
عاليــة، باإلضافــة إىل الســعي حنــو اســتكمال 
البنيــة التحتيــة للمكتــب، مبــا يتماشــى مــع 

ضــرورة  علــى  أكــد  االســتراتيجية،  خطتــه 
مجيــع  يف  الشــاملة  اجلــودة  معايــري  تطبيــق 

األعمــال واملخرجــات.
عــدد  ملناقشــة  خّصــص  الــذي  االجتمــاع 
مــن القضايــا املتصلــة بالعمــل، واملعوقــات الــي 
تواجــه املكتــب، وكيفيــة جتاوزهــا، حضــره نائبــا 
املديــر العــام األســتاذ مســري املقطــري واألســتاذ 
عبدالكــرمي احلبيشــي ، ومــدراء ومديــرات مجيــع 

االدارات.
الــي  اجلهــود  عــن  حديثــه  معــرض  ويف 
تبذهلــا قيــادة املكتــب لتذليــل الصعــاب أمــام 
املوظفــني، قــال: إهنــا "جهــود جبــارة"، مشــريًا إىل 

أن قيــادة املكتــب فتحــت خطوطــً مــع عــدد مــن 
الــوزارات، واجلهــات احلكوميــة، وغــري احلكوميــة 
إقامــة  ودعــم  االســتراتيجية،  اخلطــة  لتبــين 
ــاالت،  ــع املج ــني، يف مجي ــل للموظف دورات  تأهي
وأبــدت بعــض هــذه اجلهــات تفاعــاًل كبــريًا هبــذا 

اخلصــوص".
ــة  ــن احللق ــور الســامعي ع ــّدث الدكت وحت
النقاشــية الــي أقامهــا املكتــب، والــي خّصصــت 
ملناقشــة واقــع األوعيــة اإليراديــة،  مشــريًا إىل أن 
ــت  ــرية، وخلق ــة كب ــة نوعي ــت نقل ــة حقق احللق
حــراكً نوعيــً ُيضــاف إىل رصيــد مكتــب املاليــة 

ــه. وموظفي

الدكتــور  عقــد 
الرمحــن  عبــد  حممــد 
عــام  مديــر  الســامعي، 
مكتــب املاليــة االربعاء 23 
نوفمــرب 2022م، اجتماعــً 
التخطيــط  إدارة  مــع 
واإلحصــاء وحبضــور 
ــرى،   ــدراء اإلدارات األخ م
ســري  ملناقشــة  كــرس 
وتســليط  اإلدارة  أعمــال 
املعوقــات  علــى  الضــوء 
والتحّديــات الــي 
تواجههــا ، كمــا اســتمع 
ملقترحــات املوظفــني 
خبصــوص مواجهــة 
هــذه التحّديــات للتغّلــب 

عليهــا.

الدكتــور  وكان 
الســامعي قــد أبــدى 
اســتعداده التــام لتقــدمي 
كافــة التســهيالت 
املتاحــة  واالمكانيــات 
للوقــوف أمــام هــذه 
ــة  ــات، وحماول التحّدي
حّلهــا بطــرق تضمــن 
لــإلدارة، ومكتــب املاليــة 
بشــكل عــام املضــي قدمــً 
يف عجلــة اإلنتاجيــة 

والتطــّور.
وفيما شــّدد الســامعي 
علــى ضــرورة وضــع 
التشــغيلية  اخلطــط 
جلميــع اإلدارات، والفــروع 
ــري  ــر كب ــن أث ــا م ــا هل مل

ــل  ــري العم ــني س يف حتس
ــج  ــاس النتائ ــهولة قي وس
اثنــاء وبعــد تنفيــذ 
هــذه اخلطــط للخــروج 
بنتائــج مرضيــة حتقــق 
مــن  املرجــوة  األهــداف 
ــروع،  ــع اإلدارات والف مجي
وعــد أيضــً بالعمــل علــى 
تدريبيــة  دورات  تنفيــذ 
وضــع  كيفيــة  حــول 
اخلطــط االســتراتيجية 
ــث  بأســلوب علمــي وحدي
وعلــى أيــدي متخصصني 
لــكلٍّ مــن مــدراء اإلدارات 
ورؤســاء األقســام داخــل 
ــب، ومــدراء الفــروع. املكت

مديــر عــام مكتــب المالية يشــّدد علــى أهميــة وضــع الخطط التشــغيلية الســنوية 
لجميــع اإلدارات والفروع

مكتب المالية 
 نهج 

ّ
يتبن

حوسبة 
األعمال 

والجودة 
الشاملة

يف اجتماع مع إدارة التخطيط واإلحصاء



ــغ  ــا بل ــاالً، ك ــغ )745,265,634.60( ري ــايل 2022م مبل ــام الح ــن الع ــث م ــاين، والثال ــع الث ــال الرب ــز خ ــة تع ــة ملحافظ ــرادات املحلّي ــايل اإلي ــغ إج بل

ــغ  ــرة مبل ــس الف ــتخدامات لنف ــايل االس ــغ إج ــا بل ــاالً، في ــغ )1,923,578,855.56( ري ــرة مبل ــس الف ــال نف ــة خ ــركة املحصل ــوارد املش ــايل امل إج

التــي  البيانيــة  والرســومات  التــايل،  والجــدول  ريــاالً،   )6,626,909,867.60( مبلــغ  املركزيــة  املــوارد  بلغــت  وقــد  ريــاالً،   )35,916,291,365.55(

تليــه توّضــح املــوارد املحلّيــة، واملــوارد املشــركة، واالســتخدامات عــى مســتوى املديريــات، وكذلــك املــوارد املركزيــة عــى مســتوى املكاتــب. 
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ــوارد  ــه: أســلوب ممارســة القــوة يف إدارة امل ــاك تعريفــات كثــرية للحكــم الرشــيد، لكــن البنــك الــدويل يعّرفــه بأن ــيد: هن ــم الرش ــف الحك تعري
ــة. ــة، واالجتماعي ــوارد االقتصادي ــوة يف إدارة امل ــة ملمارســة الق ــه أســلوب وطريق ــة، أي أن ــالد مــن أجــل التنمي ــة للب ــة، واالجتماعي االقتصادي

المبادىء األساسية للحكم الرشيد

ــاركة  ــع يف املش ــق اجلمي ــي ح ه
أو  مباشــرة،  إمــا  القــرار،  اختــاذ  يف 
متّثــل  شــرعية  مؤسســات  بواســطة 
مصاحلهــم، وترتكــز املشــاركة الرحبــة 
علــى حريــة التجّمــع، وحريــة احلديــث 

وعلــى توفــر القــدرات للمشــاركة.

تعــين توّفــر املعلومــات الدقيقــة يف 
مواقيتهــا، وإفســاح املجــال أمــام اجلميــع 
الضروريــة  املعلومــات  علــى  لالطــالع 
واملوّثقــة، ممــا يســاعد يف اختــاذ القــرارات 
الصائبــة يف جمــال السياســات العامــة.

وهتــدف إىل توفــري القــدرة علــى تنفيــذ مشــاريع 
بشــكل جيــد، ويف الوقــت املناســب، وبــأدىن التكاليــف، 
وذلــك اســتجابة إىل احتياجــات املواطنــني 
ورشــيدة  عقالنيــة،  إدارة  أســاس  علــى  وتطّلعاهتــم 
للمــوارد، وتتوقــف كل مــن الفعاليــة، والكفــاءة علــى 
عــدة مؤشــرات منهــا: كفــاءة املوظفــني، اســتقاللية 
وإدراك  العموميــة، مصداقيــة احلكومــة،  الوظيفــة 

ــة. ــة العمومي ــة اخلدم ــن لنوعي املواط

وتعــين حتّمــل مســؤولية اختــاذ القــرار، والنتائــج 
املترّتبــة عليــه، وإتاحــة الفــرص الســتجواب املســؤولني 
ــة  ــكااًل خمتلف ــاءلة أش ــذ املس ــم، وتأخ ــن تصّرفاهت ع
ــات  ــن حيثي ــار ع ــاش واستفس ــّرد نق ــون جم ــد تك فق
إختــاذ قــرار معــني أدى إىل حصــول نتيجــة، وقــد 

ــة. ــة، وقانوني تأخــذ أشــكااًل جزائي

أي املعاملــة عادلــة وغــري متحّيــزة للجميــع فضاًل 
عــن التوزيــع العــادل لثمــار التنميــة وأعماهلــا وهتدف 
املســاواة إىل إعطــاء حــق مجيــع النســاء والرجــال 
يف احلصــول علــى الفــرص املتســاوية يف االرتقــاء 

ــم. ــن أجــل حتســني أوضاعه االجتماعــي م

ويعــين مرجعيــة القانــون، وســيادته علــى اجلميع 
مــن دون اســتثناء انطالقــً مــن حقوق اإلنســان بشــكل 
ــني  ــات ب ــم العالق ــذي ينّظ ــار ال ــو اإلط ــي، وه أساس
املواطنــني مــن جهــة، وبينهــم وبــني الدولــة مــن جهــة 
ــات  ــني مؤسس ــات ب ــم العالق ــه ينّظ ــا أن ــة، كم ثاني
واســتقاللية  الســلطات،  فصــل  وحيتــرم  الدولــة 
ــة  ــة العدال ــد احلقوقي ــذه القواع ــن ه ــاء، وتؤّم القض
وضــوح  يتطّلــب  وهــذا  املواطنــني،  بــني  واملســاواة 

القوانــني، وشــفافيتها، وانســجامها يف التطبيــق.

المشاركة

الشفافية

الفعالية، والكفاءة

المحاسبة، والمساءلة

اإلنصاف، والمساواة حكم القانون

1

3

2

4

6 5
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ــة  ــات الثقافي ــن املعطي ــة م ــة املنطلق وهــي الرؤي
شــؤون  تســيري  حســن  إىل  اهلادفــة  واالجتماعيــة 
النــاس، وتنميــة املجتمــع، والقــدرات البشــرية، أي 
امتــالك القــادة واألفــراد منظــورًا واســعً للحكــم 

ومتطلباهتــا. اإلنســانية،  والتنميــة  الرشــيد، 

احلكــم الرشــيد يقــوم علــى مؤسســات )اقتصادية، 
سياســية، اجتماعيــة، حكوميــة، غــري حكوميــة...إخل( 
فعالــة موجــودة فعــاًل، ومتــارس نشــاطها بــكل حريــة 
ــّرد  ــت جم ــام، وليس ــاحل الع ــق الص ــل حتقي ــن أج م

مؤسســات شــكلية.

وهــذا بتفعيــل مبــدأ توزيــع الســلطات بــني أفــراد 
ــة  ــة للدول ــات اجلغرافي ــع، مــن خــالل التوزيع املجتم
ــرد  ــوق الف ــى حق ــاظ عل هبــدف إدارة شــؤوهنا، واحلف
داخلهــا، والــي تشــّكل بعــدًا عميقــً يف حتقيــق مفهوم 
احلكــم الرشــيد، فيشــعر الفــرد بأنــه هــو صاحــب 
القــرار، فيعتمــد علــى نفســه مــن أجــل حتقيــق الــذات 
ــة  ــن جه ــة الشــعبية م ــه حتــت املراقب ــة، وأن ــن جه م

أخــرى.

الرؤية االستراتيجية البن�اء المؤسساتي

الالمركزية

8 7

9

رؤيتن�ا

رسالتن�ا

قيمنا

الريــادة حمّليــً، ووطنيــً يف تقــدمي أفضــل اخلدمــات املاليــة، وفقــً ملعايــري اجلــودة، 
واألداء املؤّسســي.

نســعى إىل تنميــة املــوارد، وترشــيد اإلنفاق، مســتعينني بــكادر نوعي متمّيــز، وتكنولوجيا 
حديثــة ُتلّبــي احتياجات املجتمــع، وتطّلعاته. 

العمل بروح الفريق

النزاهة

الوالء الوظيفي

الموضوعية
الكفاءة، والفعالية للموارد

الجودةالشفافية
بدرجــة  العمــل  فريــق  انســجام 

الرضــا. مــن  عاليــة 

نلتــزم بالتعامــل بأعلــى املســتويات 
ــة. األخالقي

نلتــزم باملهنيــة العاليــة, واحلياديــة 
املكتــب,  تعامــالت  مجيــع  يف 

ومهامــه.

حتفيــز املســؤولية, مــن خــالل االعتــزاز باالنتمــاء للمكتــب, وتغليــب املصلحــة العامــة علــى املصلحــة الشــخصية, والدفــاع عــن 
املكتــب, داخليــً, وخارجيــً.

للمــوارد  األمثــل  التوظيــف 
ــً  ــرية(, وفق ــة - بش ــة )مالي املتاح
أعلــى  حيقــق  مبــا  لألولويــات.. 

اســتفادة.

ــب  ــق باملكت ــا يتعّل ــح كّل م ــأن يصب ــزم ب نلت
ــً  ــرات متاح ــري, واملؤش ــات واملعاي ــن السياس م
ــون  ــً لقان ــق، وفق ــص والتدقي ــع للفح للجمي

ــة. ــى املعلوم ــول عل احلص

وااللتــزام  املســتمر,  التحســني 
بتنفيــذ مجيــع أعمــال املكتــب 

بدّقــة, وإتقــان.

1

456

7

23

رؤية، ورسالة، وقيم مكتب مالية تعز



اقتصاد اليمن ينمو بنسبة 2 بالمئة في 2022م
ــر،  ــاء 19 أكتوب ــك، األربع ــد املل ــني عب ــة، مع ــة اليمني ــس احلكوم ــن رئي أعل

ــام 2022م. ــة خــالل الع ــن بنســبة 2 باملئ منــو اقتصــاد اليم
جــاء ذلــك يف تصرحيــات لرئيــس الــوزراء خــالل نــدوة افتراضيــة اســتعرض 
ــه مــن  ــا حققت ــة، وم ــة اليمني ــا احلكوم ــي تنفذه ــا "مســار اإلصالحــات ال فيه

ــاء اليمنيــة الرمسيــة. نتائــج إجيابيــة"، وفــق وكالــة األنب
وأفــاد رئيــس الــوزراء، بــأن "االقتصــاد اليمــين حقــق ألول مــرة هــذا العــام نســبة 

منــو إجيــايب بأكثــر مــن 2 باملئــة".
وأضــاف: "نتوقــع أن حيقــق اقتصــاد اليمــن خــالل العــام القــادم منــوًا بنســبة 

3 باملئــة".
الظــروف اإلنســانية  أن "احلكومــة حريصــة علــى ختفيــف  وشــّدد علــى 

واملعيشــية الصعبــة للمواطنــني مــن خــالل التســريع مبســار اإلصالحــات".
ــن  ــالن ع ــم اإلع ــام 2015، يت ــع الع ــرب مطل ــدالع احل ــذ ان ــرة األوىل من وللم
حتقيــق منــو يف اقتصــاد اليمــن الــذي شــهد انكماشــً خــالل الســنوات املاضيــة.

وحســب تقريــر ســابق للبنــك الــدويل، فــإن احلــرب يف اليمــن أدت إىل انكماش 
الناتــج املحلــي اإلمجــايل إىل حنــو 50 باملئة.

ومنــذ أكثــر مــن 7 ســنوات، يشــهد اليمــن حربــً بــني القــوات املواليــة 
االنقالبيــة. احلوثــي  وقــوات  الشــرعية،  للحكومــة 

وحــى هنايــة 2021م، أودت احلــرب حبيــاة 377 ألفــً، وكّبــدت اقتصــاد اليمــن 
خســائر 126 مليــار دوالر، وفــق األمــم املتحــدة.

"النقد الدولي" يؤّكد 
حاجة اليمن لتمويل 

إضافي خارجي لدعم 
اإلصالح واالستقرار 

االقتصادي
ــة  ــن املاس ــة اليم ــدويل حاج ــد ال ــدوق النق ــد صن أّك
ــل خارجــي إضــايف، مــن أجــل تســهيل اســترياد  لتموي
األغذيــة األساســية، وتلبيــة االحتياجــات العاجلــة، 
ومعاجلــة فجــوات البنيــة التحتيــة، ودعــم عمليــة 
ــي. ــايل واإلداري واســتقرار االقتصــاد الكل اإلصــالح امل

الــذي رأس فريــق خــرباء مــن  راينــر،  بــِرت  وقــال 
الصنــدوق، يف ختــام زيــارة افتراضيــة لليمــن اســتمرت 
10 أيــام: إن الدعــم اخلارجــي يعــد شــريانً للحيــاة 
اخلارجيــة  "فاملســاعدات  لليمــن،  األمهيــة  وبالــغ 
ــل  ــى وجــه اخلصــوص، لتموي ــٌة، عل ــة ضروري اإلضافي
ــة  ــى تلبي ــاعدة عل ــية، واملس ــة األساس ــترياد األغذي اس
ــة  ــة، ومعاجل ــي العاجل ــاق االجتماع ــات اإلنف احتياج
الفجــوات امُللّحــة يف البنيــة التحتيــة، ودعــم اســتقرار 
عمليــات  يف  احلاصــل  والّزخــم  الكّلــي  االقتصــاد 

اإلصــالح".
وأضــاف راينــر، عقــب لقــاءات افتراضيــة مــع مســؤولني 
ــان، إن البعثــة شــّددت  مينيــني يف العاصمــة األردنيــة عمَّ

الشــفافية  مبســتوى  النهــوض  إىل  احلاجــة  علــى 
ــن  ــّد م ــحيحة، للح ــوارد الش ــف امل ــاءلة يف توظي واملس
ــز  ــل حف ــن أج ــاد، م ــة للفس ــف املفضي ــن الضع مواط
"اســتمرار  مثــل  املاحنــني،  مــن  اإلضــايف  التمويــل 
إصــالح اإلدارة الضريبيــة، واملاليــة العامــة، وتعزيــز 
التدقيــق الضريــي، وزيــادة اســتخدام التكنولوجيــا 
الرقميــة، وحتســني إدارة الديــن العــام، وتنفيــذ النظــام 

املتكامــل ملعلومــات اإلدارة املاليــة".
وفيمــا يتعّلــق جبهــود البنــك املركــزي املســتمرة 
لتعزيــز قدراته العملياتية، وممارســة الشــفافية، أشــارت 
بعثــة الصنــدوق إىل أن الســلطات اليمنيــة أحــرزت 
تقّدمــً جيــدًا يف جمــاالت تعزيــز إدارة االحتياطــي، 
ــراء  ــتكمال إج ــايل، واس ــالغ امل ــتوى اإلب ــني مس وحتس
والتقاريــر  اإلحصــاءات،  ونشــر  التدقيــق،  عمليــات 
احلاجــة  مــع  منتظمــة،  دوريــة  بصــورة  الرئيســي 

الضروريــة لتعزيــز العمــل يف هــذه املجــاالت.
وأوضــح خــرباء الصنــدوق أن اهلدنــة وإجــراء إصالحات 

مهمــة يف السياســات املاليــة والنقديــة، أســهمت يف 
املزيــد مــن اســتقرار االقتصــاد الكّلــي، غــري أن "ترســيخ 
ــة  ــزًا أكــرب ملركــز املالي ــب تعزي هــذه املكاســب، يتطّل
العامــة، وإعطــاء األولويــة لإلنفــاق امُلعــزِّز للنمــو، 
وحتســني ســبل احلوكمــة والّشــفافية، مــع االســتمرار 

يف إحــراز التقــّدم علــى صعيــد جهــود حــّل الــزاع".
وكان فريــٌق مــن صنــدوق النقــد الــدويل، برئاســة 
بــِرت راينــر، قــد قــام ببعثــة افتراضيــة، ووجاهيــة 
للقــاء املســؤولني اليمنيــني، يف العاصمــة األردنيــة 
ــان، خــالل الفتــرة مــن 27 ســبتمرب إىل 6 أكتوبــر  عمَّ
ــتجدات  ــر املس ــان آخ ــا اجلانب ــش خالهل ــاري، ناق اجل
اليمــين،  االقتصــًد  وآفــاق  اليمــن،  يف  االقتصاديــة 
والتقــّدم امُلحــرز يف اإلصالحــات الرئيســي، إضافــة إىل 
جهــود البنــك املركــزي اليمــين هبــدف تعزيــز قدراتــه 
ــة، وممارســة الشــفافية بدعــم مــن صنــدوق  العملياتي

ــن. ــركاء اآلخري ــدويل، والش ــد ال النق
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ــا  ــا كثــريًا مــا ننظــر إىل نقــد شــيء يتصــل بن إنن
علــى أّنــه نقــد لذاتنــا، بــل أننــا ننظــر اليــه أحيانــً على 
ــه ميــس الكرامــة الشــخصية للواحــد منــا، وأحيانــً  اّن
أخــرى ال نقبــل النقــد، ألّنــه ســيجعلنا خنســر الكثــري 
ــاع  ــن وراء أوض ــا م ــا عليه ــي حصلن ــب ال ــن املكاس م
مغشوشــة، وأحيانــً نرفضــه. ألّن قبولــه ســيعين التغيري 
والتطويــر، وهــذا ال يتــم مــن غــري بــذل جهــد، وحنــن 
ــض  ــايف. وبع ــل إض ــأي عم ــام ب ــتعدين للقي ــري مس غ
النــاس يرفــض النقــد، ألّن لديــه نوعــً مــن اإلعجــاب 
ــه يســتخُف  بالــذات، أو االســتبداد بالــرأي وهــذا جيعل
مشــكلة  إّن  اآلخريــن.  انتقــادات  مــن  يســمعه  مبــا 
التقوقــع علــى الــذات داخــل عمــق الزجاجــة مــن 
ــا،  ــا يف جمتمعن ــاين منه ــي نع املشــاكل اخلطــرية ال
علــى الرغــم مــن ذلــك كلــه فــاّن الطبيعــة البشــرية 
قــد تتخــذ االنعــزال مــالذًا لرفضهــا ثقافــة النقــد 
املوّجــه اليهــا. واملهــم ـ هنــا ــــ أن نــدرك انــه بــني النقــد 
ــة  ــة اىل درج ــة األمهي ــة عظيم ــة جدلي ــاء عالق والبن
ــب  ــا يغي ــر، فعندم ــى اآلخ ــّذى عل ــا يتغ اّن كاًل منهم
النقــد البّنــاء تغيــب جــودة األداء، وعنــد غيــاب األداء ال 
ــو تســاءلنا:  ــً وال ســلبً، ول ــاك نقــد ال اجياب يكــون هن
مــا الــذي يعطــي املشــروعية للنقــد، وجيعــل منــه شــيئً 
ــا حــني  ــاة؟ ســنجد أنن ال غــىً عنــه يف اســتقامة احلي
خنّطــط ألمــر مــن األمــور، أو حنــاول اكتشــاف ميــزة 
ــا ال نســتطيع  ــن الواضــح انن ــال، فم ــن األعم ــل م عم
ــة  ــا صائب ــل قراراتن ــي جتع ــارات ال ــة باالعتب اإلحاط
ــة  ــق غائب ــً حقائ ــع، الن هنــاك دائم ــو قاط ــى حن عل
وأجــزاء مطموســة، ومعلومــات غــري متوفــرة لدينــا، 

ولــذا جيــب علينــا ان نبــين خططنــا علــى اهنــا أشــياء 
ــر،  ــح، والتطوي ــة للتصحي ــة، وحمتاج ــة للمراجع قابل
ــذا  ــك. ه ــري ذل ــا غ ــني إذا فعلن ــون موضوعي ــن نك ول
ــة  ــني النظري ــًـ ب ــة ـ دائم ــود مفارق ــة اىل وج باإلضاف
ــا  ــب علين ــة جي ــر واقعي ــون أكث ــي نك ــق، ولك والتطبي
مواجهــه االزمــة املتمّثلــة يف غيــاب ثقافــة تقّبــل النقــد.

ولعــلَّ اخلطــوة األوىل حنــو تكويــن ثقافــة تقّبــل النقــد 
تكمــن يف ضــرورة توافــر النقــد الــذايت ـ أواًل ـ وجعلــه 
برناجمــً يوميــً للمحاســبة الذاتيــة. أمــا اخلطــوة 
النفــس علــى  تدريــب  الثانيــة فتتمّثــل يف ضــرورة 
التآلــف مــع النقــد، واالقتنــاع بأّنــه شــيء ال غــى عنــه، 
بــل هــو أمــر البــد مــن مواجهتــه مهمــا كان املســتوى 
ــن  ــي يتمك ــي، ولك ــي، او االجتماع ــي، او الوظيف العلم

كل فــرد مــن التآلــف مــع النقــد جيــب: 
النظــر إليــه علــى اّنــه عبــارة عــن معلومــات . 	

ميكــن اّن تســاعد علــى تطويــر الــذات، وعــن تعّلــم 
ــدة. ــارف جدي ــارات ومع مه

االجتهــاد يف حــّث اآلخريــن علــى نقــدك، حبيــث . 	
تقــدمي مقترحاهتــم، لتحقيــق  حتّثهــم علــى 

ــة. ــن الفعالي ــدًا م مزي
إذ . 	 الناقــد،  بالشــخص  ترتبــط هــذه اخلطــوة 

جيــب عليــه:
 أواًل: ان يســأل نفســه: هــل يريــد لآلخــر ان يــرى عيوبــه 
ــد  ــد النق ــة، ام يري ــرص واملحب ــع احل ــا بداف ويتجاوزه

ملجــرد النقــد وإبــراز الــذات وإســقاط اآلخريــن؟ 
ــه  ــا تكن ــم م ــان اهلل وحــده يعل ــد ب ــً: إميــان الناق ثاني
الصــدور وختفيــة الضمائــر، فــال حكــم لــه علــى ســريرة 

ــا  ــس عليه ــا فلي ــا بواطنه ــور، ام ــر األم ــط، او ظواه ق
ــظ.  حبفي

بالعلــن،  ال  بالســر  ألخيــه  نقــده  يقــدم  اّن  ثالثــً: 
ألّن النقــد بالســر نصيحــة، أمــا يف العلــن فتشــهري 

وفضيحــة. 
رابعــً: ان يكــون منصفــً يف نقــده، الّن النقــد هــو حالــة 
موضوعيــً  الناقــد  فكّلمــا كان  وتصحيــح،  تقــومي 
بعيــدًا عــن االحنيــاز والتعصــب واالفــراط كلمــا اقــرب 

اىل العــدل واإلنصــاف.
خامســً: ان جيمــع الناقــد بــني اإلجيــايب والســلي 
ــلبيات  ــومي الس ــاًل لتق ــات مدخ ــن االجيابي ــذ م فيتخ
وتصحيحهــا، ومــن مث يتحقــق اهلــدف مــن النقــد 

ــار.  ــح املس ــو تصحي ــذي ه ال
سادســً: إعطــاء الشــخص املنتقــد فرصــه للدفــاع عــن 

نفســه.
ــذي ينفــر مــن  أخــريا وليــس آخــرًا... اّن اإلنســان ال
النقــد، بــل ويرفضــه هــو شــخص ال يســتطيع ــــ ابدًاــــ 
ألن  واألكمــل،  األفضــل  حنــو  الســعي  او  الترقــي، 
االنســان الــذي يســعى اىل االرتقــاء يســتعمل ـ دائمــً ـ 
األخطــاء واالنتقــادات الشــخصية مصــدرًا للمعلومــات. 
هــذا باإلضافــة إىل اّن قبــول النقــد مينــح القــوة 
ــار، بــل  ويســاعد علــى عمــل شــيء قبــل حــدوث االهني
اّنــه يفتــح ســبياًل للكــف عــن الســري يف طريــٍق مظلــم، 

ــه.                          وآخــره رمبــا تكــون مهلك

أروى مارش

ل النقد
ّ
ثقافة تقب

أتمتة                    
األعمال المحاسبية

كيف توثر األمتتة على املحاسبني ؟
ــة  ــبة احلديث ــًيف املحاس ــاًل رئيس ــة عام ــرب األمتت تعت
ــريه  ــة كب ــر وأصبحــت هلــا قيم ــث انتشــرت اكث حي

ــا . ــبب كورون ــالق بس ــات االغ ــت عملي ــا مت عندم
غالبــً مــا تقلــق األمتتــة مســتخدميها بشــأن األمان 

الوظيفــي، ومــا اذا كانــت ادوارهــم ســتصبح قدمية .
ــال  ــة اىل ادخ ــن احلاج ــة م ــت األمتت ــا قّلل ــإذا م ف
يعــد  فهــل  املعامــالت  ومعاجلــة  يدويــا،  البيانــات 

ضــرورة؟  للمحاســبني 
طبعا العكس هو الصحيح .

ــة لكــن املهمــة تتغــري  ــون للغاي فاملحاســبون مطلوب
وتتطــّور حيــث تلعــب األمتتــة دورًا رئيســً يف إعــادة 
ــبة  ــم املحاس ــب فه ــإىل جان ــب.. ف ــد دور املحاس حتدي

ــا  ــيات تكنولوجي ــم اساس ــبون اىل فه ــيحتاج املحاس س
قــادة  املهــم جلميــع  فمــن   .. والتكامــل  املحاســبة، 
ــة أداة ال  ــروا ان األمتت ــبني ان يتذّك ــال واملحاس األعم
ــى  ــل عل ــث تعم ــرية .. حي ــة البش ــل القيم ــل حم حت
املاليــني مــن خــالل  واملهنيــني  املحاســبني،  متكــني 
ــاءة،  ــر كف ــكل أكث ــم بش ــام بعمله ــاعدهتم للقي مس
وفاعليــة حبيــث أصبــح اآلن الــدور األســاس للمحاســب 
هــو دور املستشــار والــذي ميّثــل أعظــم قيمــة للوظيفــة .

لغــة  هــي  املحاســبة  ان  علــى  اخلــرباء  ويتفــق 
ــادرات  ــري مب ــه تأث ــم كيفي ــد فه ــث يع ــال.. حي األعم
بالــغ  أمــرًا  املــايل  األداء  علــى  األعمــال  وأنشــطة 
األمهيــة لقيــاس النجــاح، وهــذا مــا جيعــل املحاســبني 
اىل  للوصــول  القــادة  ملســاعدة  بثمــن  يقــّدرون  ال 

األهــداف أيضــً مــن اجــل إشــراك أصحــاب املصلحــة 
فكلمــا  االســتراتيجيات،  شــرح  يف  األمتتــه  تســاعد 
كان املحاســبون أكثــر كفــاءة يف اســتخدام األمتتــة 

لتحســني الصحــة املاليــة زادت قيمتهــا.
ــا املحاســبة  كمــا يعــد فهــم واســتخدام تكنولوجي
ــع ال  ــايل يف الواق ــل امل ــبية للعم ــات املحاس ــن املكّون م
تقــل أمهيــة عــن اتقــان املحاســبة، فســواء كنــت 
حماســبً عامــً، او حماســبً يف شــركة، او مديــرًا 
لإليــرادات او صاحــب عمــل فــإن أمتتــه املحاســبة هــي 

ــتقبل . ــق املس طري
كمــا تســاعد األمتتــة املحاســبني علــى ان يصبحــوا 
قــادة حقيقيــني يف اســتراتيجية األعمــال واالســتدامة.

أنيس النهاري 
مدير فرع مكتب املالية مديرية جبل حبيش 

مقتبس من صحيفة بالغراي )البيضاء – ليبيا(

مقال د/ ابتسام عبد الكريم رمضان

رئيس قسم اإلحصاء

العدد ) 7 ( 2022م19كتابات



، العدد ) 7 ( 2022م20

قيام المكّلف بدفع الرسوم المستحقة عليها كإيراد

مبوجــب قــرار رئيــس جملــس الــوزراء رقــم )283(، لســنة 2001م بشــأن حتديــد قيمــة أوعيــة الرســوم املحّليــة، واملشــتركة

تحديد أوعية الرسوم المقرّر سدادها لدى الجهاز التنفيذي
ــام املوظــف يف اجلهــاز التنفيــذي باملراجعــة، والتأّكــد مــن املبلــغ الواجــب ســداده كإيــرادات، ومــدى تطابــق اإليــراد حبســب قــرار . 1 قي

ــة – مشــتركة(. ــوارد )حمّلي ــة رســوم امل ــد أوعي ــة اخلاصــة بتحدي ــه التنفيذي ــوزراء رقــم )283(، والئحت جملــس ال
يتــم حتريــر حافظــة توريــد نقديــة مــن اجلهــاز التنفيــذي إىل قســم املــوارد باملديريــة باملبلــغ املقــّرر ســداده حبســب طبيعــة اإليــراد مــع . 2

ذكــر اســم املديريــة، وكتابــة رقــم حســاهبا الرئيســي، والفرعــي.

قسم الموارد
تســليم حافظــة التوريــد النقديــة مــن اجلهــاز التنفيــذي مــع كافــة املعامــالت إىل قســم املــوارد، والــذي بــدوره يقــوم بالتأكــد . 1

مــن صحــة املبالــغ املحــّددة رقمــً، وكتابــة، وكــذا صحــة البيانــات املدّونــة فيهــا، وطبيعــة اإليــراد، وحبســب التبويــب النمطــي 
)بــاب_ فصــل _بنــد _نــوع(.

يتم إحالة حافظة التوريد إىل أمني اخلزينة.. 2

 أمين الخزينة بالوحدة الحسابية
يقوم أمني اخلزينة بالتأكد من صحة البيانات، واملبالغ املدّونة يف حافظة التوريد النقدية.. 1
إستالم النقدية، وحترير قسيمة منوذج)50(حسابات.  . 2
يقــوم أمــني اخلزينــة يف هنايــة اليــوم بإعــداد كشــف حتليلــي باملــوارد علــى مســتوى )البــاب _ الفصــل _ البنــد _ النــوع(، وخيّصــص كشــفً لــكل إيــراد . 3

علــى حــدة لــكل مكتــب، وحيــدد فيــه تسلســل أرقــام قســائم التحصيــل، ومبالغهــا، وأمســاء الدافعــني للنقدية.
يتــم التوقيــع علــى الكشــف التحليلــي اليومــي لتحصيــل املــوارد مــن قبــل أمــني اخلزينــة، و قســم املــوارد، ورئيــس الوحــدة احلســابية، والــذي بــدوره . 	

يقــوم بتحويــل كافــة املعاملــة إىل الفحــص، واملراجعــة.

1
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إعداد: إدارة اإليرادات

العدد ) 7 ( 2022م21

قسم الموارد للفحص والمراجعة لدى الوحدة الحسابية
يتوّلــى مســئول الفحــص واملراجعــة بــدوره بالتأكــد مــن صحــة املبالــغ، والبيانــات املدّونــة يف حافظــة التوريــد، ومــدى تطابقهــا، ومــن مث 
حتريــر حافظــة توريــد النقديــة إىل البنــك املركــزي باملبالــغ مبوبــة علــى مســتوى )البــاب _ الفصــل _ البنــد _ النــوع(، وحبســب طبيعــة 

اإليــراد مــع مراعــاة ذكــر إســم املديريــة، ورقــم حســاهبا الرئيســي والفرعــي.

أمين الخزينة في الوحدة الحسابية لتوريد المبالغ المحصلة
يتوّلى أمني اخلزينة توريد املبالغ املحصلة  حبوافظ التوريد وإيداعها طرف البنك املركزي يف حساباهتا املخصصة، وحبسب طبيعة اإليراد .. 1
إستالم إشعارات التوريد من البنك املركزي ومطابقتها مع الكشف التحليلي املعد سابقً .. 2
إرســال إشــعارات التوريــد إىل قســم املــوارد للمطابقــة وعمــل التســويات الالزمــة، وإرســال صــورة إىل اجلهــاز التنفيــذي للجهــة حــى تتــم املطابقــة مــع . 3

الســجالت لديهــم.
إرسال التسوية، وكافة املعاملة إىل قسم القيد، والتسجيل، واألرشفة، لعمل القيود املحاسبية الالزمة يف مجيع السجالت املحاسبية.. 	

البنك المركزي توريد المبالغ في حساباتها المخصصة

رفد خزينة الدولة باملوارد.. 1
رفد املوازنة العامة للدولة.. 2
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حلقة نقاشية العدد ) 7 ( 2022م22

إثراؤهــا  مت  الــي  واملداخــالت  املناقشــات،  علــى  بنــاًء 
املاليــة  مكتــب  قبــل  مــن  واملنظمــة  النقاشــية،  باحللقــة 
بعنــوان )تنميــة املــوارد" الواقــع واملأمــول واملســؤولية( وبرعايــة 
ــده مشســان، حمافــظ  كرميــة مــن معــايل األســتاذ/نبيل عب
املحافظــة رئيــس املجلــس املحلــي، والــي رعاهــا أواًل بــأول 
ــرة  ــة خــالل الفت ــب املالي خــالل التحضــري وانعقادهــا يف مكت
)11-2022/5/12م( وحبضــور، ومشــاركة اجلهــات الرقابيــة 
ــبة، واإلدارة  ــة واملحاس ــزي للرقاب ــاز املرك ــرع اجله ــة بف ممّثل
العامــة للمــوارد املاليــة بديــوان عــام املحافظــة الذيــن شــاركوا 
ــل  ــن قب ــني م ــل املقدمت ــي العم ــة لورق ــل، إضاف ــي عم بورق
مكتــب املاليــة، وكذلــك ورقــة العمــل املقّدمــة مــن األخ/ 
حمافــظ املحافظــة والــي اســتهدفتا قيــادات املكاتــب اإليراديــة 
باملحافظــة، وعددهــا )ســبعة عشــرًا مكتبــً إيراديــً(، وكذلــك 

ــة(. ــام مديري ــر ع ــة وعشــرون مدي ــدد )ثالث ع
املناقشــات  تلــك  خالصــة  كانــت  يومــني  وخــالل 
ــوم  ــدراء عم ــوة م ــن اإلخ ــا م ــب تنفيذه ــي جي ــات ال للتوصي
املكاتــب اإليراديــة، ومــدراء عمــوم املديريــات، وخــالل فتــرة 
تقييميــة للتنفيــذ )يونيــو _ أغســطس( مــن العــام املــايل 

هــي: اإلجــراءات  تلــك  وخالصــة  2022م، 
املحــور األول: اإلجــراءات التنفيذيــة مــن قبل جميع 

املشــاركين املســتهدفين بالحلقة النقاشية: 
 االســتناد إىل مبــادئ احلكــم الرشــيد، وأحــكام نصــوص 1	

ــذة  ــم الناف ــرارات، والنظ ــح، والق ــني، واللوائ ــتور، والقوان الدس
إلدارة املكاتــب، واملديريــات.

 جيب تعزيز قيم الزاهة، واالستقامة لتحصيل املوارد.1	
واالســتقامة 1	 والزاهــة،  التكافــؤ،  فــرص  تعزيــز  جيــب   

القصــوى  االســتفادة  وتعظيــم  واملصداقيــة،  واملوضوعيــة، 
العامــة. املصلحــة  وتغليــب  املــوارد،  تنميــة  علــى  والعمــل 

ــة، ومكافحــة 1- ــة واالســتقامة يف اإلدارة العام ــم الزاه  تعظي
الفســاد، والعمــل وفقــً ملبــادئ اإلدارة العامــة، والتصــدي لكافــة 

أشــكال الفســاد، وإيقــاف كافــة التجــاوزات.
الصالحيــات 1- كافــة  ممارســة  املركــزي  اجلهــاز  علــى   

املمنوحــة لــه قانونــً، والعمــل علــى إحالــة كافــة ملفــات 
الفســاد إىل نيابــة األمــوال العامــة دون العــودة للمحافــظ 

هنائيــً.
 كل مديــر عــام مســؤول مســؤولية كاملــة عــن كافــة 1-

األعمــال يف إطــار عملــه.
ــزام بالعمــل 1- ــون مــن خــالل االلت  جيــب إعــالء ســيادة القان

ــق  ــذة، وتطبي ــم الناف ــرارات، والنظ ــح، والق ــني، واللوائ بالقوان
القوانــني علــى اجلميــع دون اســتثناءات، واعتبــار الزاهــة 
واجلــدارة، واالســتحقاق أساســً للترّشــح واالختيــار ملــن يتوّلون 

ــة. ــب اإلداري املناص
 عــدم إصــدار أي قــرار بالتعيــني، والتكليــف مــامل تكــن 1-

ــة تؤكــد اســتيفاء  ــة املدني ــن اخلدم ــوى صــادرة ع ــاك فت هن
كافــة الشــروط لشــغل الوظيفــة العامــة.

 هنالــك فرصــة للجميــع لتصحيــح اإلجــراءات، وتــاليف 1-
االختــالالت، وتعليــة ســيادة القانــون.

ــدراء 1-	 ــة، وم ــب اإليرادي ــوم املكات ــدراء عم ــع م ــزام مجي  الت
ــوم املديريــات اإلجنــاز خــالل فتــرة مخســة عشــر يومــً  عم

ــآليت: ــو 2022م ل ــهر ماي ــن ش ــة م املتبقي
إعــداد خطــة شــفافة واضحــة األهــداف، ومّزمنــة 	 

ــايل  ــام امل ــة الع ــذة بقي ــة املتخ ــراءات التنفيذي لإلج
2022م.

تنفيــذ التوصيــات الــواردة بتقاريــر اجلهــات الرقابيــة 	 
ــة واملحاســبة _ ــاز املركــزي للرقاب ــة بـــ )اجله ممّثل

ــة(. ــة _ اإلدارة العامــة للمــوارد املالي مكتــب املالي
 خطة لتنمية املوارد )املركزية _ املحلية _ املشتركة(.1		
 خطة تفعيل، وحتصيل املوارد املهدرة.1		
 خطة منع وإيقاف حتصيل املتنفذين ملختلف اإليرادات.1		
ومنــع 1-	 التحصيــل،  وآليــات  إجــراءات،  تصحيــح   خطــة 

الفســاد. ومكافحــة 
ــة، وبعضهــا، وبــني 1-	  خطــة التنســيق بــني املكاتــب التنفيذي

ــون  ــددة بقان ــؤوليات املح ــات، واملس ــً للصالحي ــات، وفق املديري
ــة. ــة، واملالي ــه التنفيذي ــة، والئحتي الســلطة املحلي

مخرجات الحلقة النقاشية 

)الواقع، المأمول، المسؤولية( 

والمنعقدة في مكتب المالية

خالل الفترة )11-2022/5/12م(

المعنونة بـ: تنمية الموارد
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 خطــة الرقابــة، واإلشــراف للمكاتــب اإليراديــة علــى مســتوى 1-	
املحافظــة، وعلــى مســتوى املديريــات.

 التفعيــل الكامــل لفــروع املاليــة باملديريــات، ومتكينهــم مــن 1-	
مزاولــة كافــة الصالحيــات املحــّددة قانونــً للرقابــة واإلشــراف 
علــى كافــة مراحــل الربــط والتحصيــل للمــوارد )الزكويــة _ 

املحليــة _ املشــتركة(.
 التفعيــل الكامــل لفــروع إدارة الرقابــة علــى املــوارد باملديريات 1-	

والعمــل علــى اختيــار الكــوادر الفنيــة، واملؤهلــة، واملدربــة للقيــام 
بواجباهتــا املتمّثلــة بالتحليــل الدائــم، واملســتمر لكافــة أعمــال 
التوصيــات  ووضــع  اإليراديــة  األوعيــة  ملختلــف  التحصيــل 

ــأول. ــات أواًل ب واملعاجلــات لالحنراف
ــوارد 1-	 ــل امل ــال حتصي ــة أعم ــتندية لكاف ــدورة املس ــل ال  تفعي

وقيدهــا، وإظهــار أرصــدة البواقــي اإليراديــة غــري املحصلــة هنايــة 
ــنوية(  ــة _ الس ــة _ النصفي ــهرية _ الربعي ــة )الش ــرة املالي الفت

ــا. ــى متابعــة حتصيله والعمــل عل
البنــوك 1-	 فــروع  طــرف  للمــوارد  حســابات  فتــح  متابعــة   

التجاريــة املتواجــدة يف املديريــات خــارج مركــز املحافظــة لعــدم 
وجــود فــروع للبنــك املركــزي، ولضمــان توريــد كافــة املــوارد 
املحصلــة )املركزيــة _ املحليــة _ املشــتركة(، ضمانــً للحفــاظ 
ــابات  ــك احلس ــون تل ــى أن تك ــاع عل ــدر، والضي ــن اهل ــا م عليه
طــرف البنــوك حســابات وســيطة تعكــس حلســاب الســلطة 
ــات طــرف البنــك املركــزي، وفقــً لنصــوص  ــة للمديري املحلي
النافــذة  والنظــم  والقــرارات،  واللوائــح،  القوانــني،  وأحــكام 
ــاء  ــاء أي مــوارد طــرف أمن ــام دون أي اســتثناءات لبق ــع الت واملن
الصناديــق، أو املتحّصلــني، والتوريــد أواًل بــأول لكافــة املــوارد 
املحصلــة للحســابات املخصصــة هلــا طــرف البنــك املركــزي.

 قيــام مديــر عــام فــرع مصلحــة اجلمــارك ومديــر عــام فــرع 1		
الوحــدة التنفيذيــة لكبــار املكّلفــني، ومديــر عــام مكتــب الضرائب 
مبتابعــة إداراهتــم العامــة يف العاصمــة املؤقتــة عــدن لقيــد مــا 
ــا  ــري، وتوريده ــن الغ ــة م ــوارد حمصل ــن م ــة م ــص املحافظ خي
إىل حســابات املحافظــة، ملــا لذلــك مــن أمهيــة إحصائيــة 
لقيــد حقــوق املحافظــة كمــا وجــدت، وكذلــك رفــد خزينــة 
ــذًا للسياســة  ــة، وتنفي ــرع البنــك املركــزي بالســيولة الالزم ف

ــك املركــزي. ــة للبن التنفيذي
ــني 1		 ــري الرمسي ــني غ ــن املوظف ــني م ــة املتحّصل ــاف كاف  إيق

الزيهــة مــن ذوي اخلــربة مــن  الكفــاءات  واالعتمــاد علــى 
ــة املحــددة  ــات التجاري ــع أخــذ الضمان ــني، م ــني الرمسي املوظف
ــم )8( لســنة 1990م  ــايل رق ــون امل ــً لنصــوص وأحــكام القان وفق
والئحتــه التنفيذيــة، وقانــون حتصيــل األمــوال العامة رقــم )13( 
ــون  ــة لقان ــة املالي ــة، والالئح ــه التنفيذي ــنة 1991م، والئحت لس

ــنة 2001م. ــم )	( لس ــة رق ــطلة املحلي الس
 إعــادة هيكلــة آليــة صــرف حافــز التحصيــل، وكذلــك 1		

العمــل ملــا خيــص اإليــرادات الزكويــة، وصرفهــا للعاملــني 
بــأول. أواًل  املســتغلني يف التحصيــل 

كافــة النقــاط املحــددة باملحــور األول جيــب أن يتــم إعــداد 
خططهــا خــالل مخســة عشــر يومــً، ويتــم موافــاة قيــادة 
الســلطة املحليــة باملحافظــة هبــا، العتمادهــا، وكذلــك نســخة 
ــة  ــة يف )اجلهــاز املركــزي للرقاب منهــا للجهــات الرقابيــة ممّثل

ــة(. ــوارد املالي ــة للم ــة _ اإلدارة العام ــب املالي واملحاســبة _ مكت
للجميــع  أخــرية  ولفرصــة  تنفيذهــا  إجــراءات  أن  كمــا 
ســتكون خــالل الربــع الثالــث مــن العــام املــايل 2022م، وهــي مــدة 

ــع. ــة للجمي تقييمي
املحــور الثانــي: اإلجــراءات التنفيذيــة مــن قبــل 
ــة  ــة كاف ــة ملعالج ــب اإليرادي ــوم املكات ــدراء عم م
أوجــه القصــور وتصحيــح اإلجــراءات، ومنــع وإيقــاف 
كافــة التجــاوزات، والعمــل ىلع تنميــة املــوارد ىلع 

ــي: ــو التال النح

مكتب )الضرائب(
أواًل: املالحظــات الــواردة يف تقريــر اللجنــة الفنيــة املســاعدة 
خبصــوص مراجعــة األوعيــة اإليراديــة للمكاتــب التنفيذيــة 

ــة. اإليرادي
األوعيــة  بعــض  حتصيــل  تفعيــل  وعــدم  تــدين  لوحــظ 

كالتــايل:_ اإليراديــة 

احللولاسم الوعاء اإليرادي

الضريبة على الدخل 
من التصّرفات 

واملبيعات العقارية.

ــل تلــك  ــة لتفعي ــام باإلجــراءات التنفيذي القي
األوعيــة اإليراديــة بالعمــل املشــترك مــع بعــض 
املكاتــب ذات العالقــة، مثــل مكتــب األشــغال 
وهيئــة األراضــي، وفــرع شــركة النفط، ورئاســة 
اجلمــارك. ومصلحــة  الضرائــب،  مصلحــة 

الضريبة على أرباح 
األفراد.

متابعــة رئاســة مصلحــة الضرائــب لتفعيــل 
جلــان الطعــون، وجلــان التســوية الداخليــة.

الغرامات الضريبية 
غري املحددة.

مــن  الضرائــب  احتســاب  نتائــج  إخضــاع 
قبــل  مــن  للمراجعــة  الضريبيــني  املأموريــن 
يكفــل  ومبــا  املختصــة،  اإلداريــة  املســتويات 
ــة املســتحقة. صحــة فــرض واحتســاب الضريب

ضريبة مبيعات على 
املنتجات الصناعية 

املحلية األخرى.

متابعــة حتصيــل االســتحقاقات الضريبيــة أواًل 
ــنة  ــن س ــا م ــا، وترحيله ــدم تراكمه ــأول، وع ب

ألخــرى.
ضريبة مبيعات على 
الواردات من السلع 

األخرى.

الريــع  عائــدات  ضريبــة  واحتســاب  فــرض 
ــة  ــة احلقيقي ــة اإلجياري ــً للقيم ــاري، وفق العق

وفقــً لســعر الزمــان واملــكان.
الضريبة على 

املركبات.
لتوريــد  النفــط  شــركة  فــرع  متابعــة 
ــات. ــة املركب ــب مــن ضريب مســتحقات الضرائ

ضريبة أرباح املهن 
احلرة )حمّلي(.

متابعــة فتــح امللفــات الضريبيــة جلميــع األنشــطة 
ــة، والتجارية. الصناعي

الضريبة على ريع 
العقارات واألراضي.

التنســيق مــع مكتــب األشــغال، وهيئــة األراضــي 
ــاء إال بعــد ســداد  بعــدم إصــدار تراخيــص البن

الضريبــة املســتحقة.

ضرائب كسب العمل 
على املهن احلرة 

)مشترك(.

االختــالالت  كافــة  تصحيــح  علــى  العمــل 
والتجــاوزات والقصــور الــواردة يف تقريــر جلنــة 
مراجعــة القيــم للمكاتــب اإليراديــة، وكذلــك 
توصيــات اجلهــات الرقابيــة، ومتابعــة حتصيــل 
ملختلــف  العمــل  كســب  ضرائــب  كافــة 
ومــدارس  بنــوك،  مــن  واملجــاالت  األنشــطة، 
خاصــة، وجامعــات خاصة، ومستشــفيات ... اخل.



ورقة عمل

أهداف الورقة:-
تعريــف املشــاركني بأمهيــة دور التحصيــل وفقــً للقوانــني لضمــان . 1

تدفــق اإليــرادات بصــورة منتظمــة، وبتوقيــت حمســوب لضمــان توفــر 
الســيولة.

 تنميــة مهــارات املشــاركني يف حتليــل املوقــف املــايل للتحصيــل . 2
)مــن خــالل قواعــد البيانــات، وتقــدمي التقاريــر اخلطيــة، والشــفوية 

ــة الربــط مــع املحصــل(. ــرادات _ مقارن لإلي
ــل . 3 ــر التحصي ــارات املشــاركني يف معاجلــة مشــكالت تعّث ــة مه تنمي

ــة  ــة خاص ــة دورات تدريبي ــالل إقام ــن خ ــرة )م ــتحقات املتأخ للمس
للقائمــني علــى التحصيــل، مثــل )دورات مهــارات التفــاوض، ومرونــة 
التعامــل، وكيفيــة اإلقنــاع _ دورة مهــارة احلــزم واحلســم يف اختــاذ 
والتواصــل((  االتصــال  مهــارة   _ املناســبة  األوقــات  يف  القــرارات 
والتحصيــل  املتابعــة،  وموظفــي  الضرائــب،  مأمــوري  خصوصــً 
التفاوضيــة يف  اســتخدام مهاراهتــم  مــن  لتزويدهــم، ومتكينهــم 
عمليــة التحصيــل وفــق أمنــاط املكلفــني، وحتســني أدائهــم باحترافية 

ــل. ــادة التحصي لزي
تنميــة مهــارات املشــاركني، وتعريفهــم بأمهيــة وضــع خطــط وآليــات . 	

حديثــة، وفعالــة للتحصيل))تســاهم يف ختفيــض تكاليــف التحصيل 
مــن جهــة، وتراعــي ظــروف وأوضــاع املكّلــف مــن جهــة اخــرى((.

تعريــف املشــاركني بأمهيــة تعهيــد خدمــات التحصيــل للمــوارد مــع . 5
اخــذ كافــة الضمانــات الالزمــة للحفــاظ علــى املــال العــام.

رفــع مســتوى العمــل مــن خــالل مشــاركة املعلومــات، والنقــد البّنــاء . 6
ــة الراجعة. والتغذي

تعريــف املشــاركني بأحــدث تقنيــات التحصيــل، وأمهيــة اإلملــام . 7
باجلوانــب القانونيــة، والنظاميــة.

محاور النقاش
املحور األول :- ضعف وعدم تفعيل التحصيل للموارد

توقــف التحصيــل لبعــض األوعيــة اإليراديــة نتيجــة عــدم قيــام . 1
مــدراء فــروع املكاتــب التنفيذيــة، ومــدراء املديريــات مبســؤولياهتم يف 
تفعيــل حتصيــل املــوارد، ومنهــا علــى ســبيل املثــال ال احلصــر )رســوم 
ــرادات األســواق _ رســوم  ــة القــات _ رســوم إي النقــل _ رســوم ضريب
املســاخل _ رســوم النظافــة _ رســوم صحــة البيئــة _ رســوم مزاولــة 

ــة ......إخل(. املهن
أمهيــة اإلدراك بــأن متويــل النفقــات التشــغيلية يرتكــز أساســً علــى . 2

ــة  ــة اإليرادي ــه، وتوريــده مــن املحافظــة مــن األوعي مــا يتــم حتصيل
املتاحــة باملحافظــة، وفقــً للقوانــني، واللوائــح.

وجــود بــواٍق زكويــة ومتأخــرات ضريبــة عنــد املكّلفــني، وعــدم توريــد . 3
املــدورات يف املديريــات واملكاتــب اإليراديــة.

االكتفــاء بالعمــل الروتيــين اليومــي يف حتصيــل املــوارد الضريبيــة . 	
ــن  ــا ع ــم حتصيله ــوارد يت ــم امل ــث أن معظ ــرى، حي ــرادات األخ واإلي
طريــق التوريــد املباشــر لتلــك املــوارد دون تدّخــل عملــي فعلــي 
ــة  ــال :)ضريب ــبيل املث ــى س ــب عل ــي املكات ــن موظف ــل م يف التحصي
املرتبــات واألجــور _ حصيلــة ضرائــب كبــار املكّلفــني املدفوعــة 
مباشــرة مــن املكّلفــني _ معظــم املــوارد املركزيــة واملحليــة األخــرى( 
ــً  ــة جزئي ــة، أو مفّعل ــري مفّعل ــدرة وغ ــوارد مه ــود م ــّبب وج ــا س مم
ــل _  ــرادات األســواق _ رســوم النق ــارات _ إي ــات، والعق ــة الق )ضريب

ــة(. ــوم النظاف ــاخل _ رس ــوم املس رس
ــاوز . 5 ــة بالتج ــابات جاري ــا حس ــي لديه ــات ال ــم اجله ــتمرار معظ اس

والصــرف املباشــر مــن تلــك املــوارد، ممــا يؤّثــر علــى توفــر الســيولة 
بالبنــك املركــزي، وعجزهــا عــن مواجهــة النفقــات، وعــدم الوفــاء 

بالتزاماهتــا التشــغيلية.
ــات، واملناطــق أدى . 6 ــا باملديري ــب، وفروعه ــني املكات ــف التنســيق ب ضع

إىل ضعــف التواصــل، وإجنــاز األعمــال، وتضــارب االختصاصــات 
ــوارد. ــدر امل ــاع، وه ــام وضي وامله

ضعــف اإلشــراف والرقابــة علــى إجــراءات التحصيــل، وعــدم مشوهلــا . 7
لكافــة املكّلفــني املعنيــني بســداد املســتحقات العامــة مــن الضرائــب 

والرســوم اإليراديــة األخــرى.
ــكام . 8 ــة، وأح ــوال العام ــل األم ــون حتصي ــذ قان ــزام بتنفي ــدم االلت ع

النظــام املحاســي احلكومــي بشــأن املــدورات واملتأخــرات.
عــدم االلتــزام بقانــون ضرائــب الدخــل رقــم )17( لســنة 2010م عنــد . 9

تطبيــق نظــام التحصيــل حتــت احلســاب، وطلــب البطاقــة الضريبيــة 
والزكويــة ســارية املفعــول عنــد كل املعامــالت املاليــة .

لتحصيــل . 10 املصاحبــة  والتجــاوزات  املخالفــات،  تكــرار  اســتمرار 
اإليــرادات ســنويً، والظاهــرة بتقاريــر اجلهــات الرقابيــة، وعــدم 
العمــل علــى وضــع احللــول واملعاجلــات، وتنفيــذ التوصيــات الصــادرة 

ــة . ــات الرقابي ــن اجله م

ــة  ــات عملي ــط وآلي ــع خط ــدم وض ــي: ع ــور الثان املح
وفّعالــه للتحصيــل، وتنميــة املــوارد

حتديث آليات جديدة للتحصيل.. 1
وضع آلية شفافة، وواضحة للرقابة على التحصيل.. 2
وضع خطة مزّمنة للتحصيل.. 3
ضعــف معاجلــة املعوقــات الــي تواجــه العمــل اإلداري باملكاتــب . 	

اإليراديــة، نتيجــة ضعــف وضــع اخلطــط، والسياســات، وعــدم تفعيــل 

يتجّلــى مفهــوم التحصيــل للمــوارد فــي كونــه يعتبــر أداة للتعبيــر عــن عالقــة الدولــة بمواطنيهــا فــي 
الجانــب المالــي، كمــا تتجّلــى أهميتــه بالنســبة للدولــة، أو األفــراد فــي اعتبــاره مــن أهــم أدوات، وأســاليب 

تدخــل الدولــة فــي الحيــاة االقتصاديــة، واالجتماعية.
ونظــرًا لمــا تواجهــه المحافظــة مــن واقــع تحصيــل متدهــور، بســبب الظــروف الحاليــة، والحصــار الجائر 
والوضــع األمنــي، واالقتصــادي والــذي أثــر ســلبًا فــي قدرتهــا علــى تحصيــل، وتوريــد المــوارد )المركزيــة _ 

المحليــة _ المشــتركة(، وعــدم توفــر الســيولة النقديــة المتاحــة فــي البنــك المركــزي.
فــكان لزامــا علــى مكتــب الماليــة عقــد لقــاءات، وإقامــة ورش عمــل الســتحداث آليــات، واســتراتيجيات 
حديثــة، لزيــادة كفــاءة التحصيــل، والتوريــد مــن خــالل تضافــر كل الجهــود، والعمل بــروح المســؤولية لما 

مــن شــأنه االرتقــاء بمســتوى التحصيــل، وتنميــة المــوارد بمــا يخــدم تمويــل مشــاريع خطــط التنميــة.

العدد ) 7 ( 2022م24

واقع تحصيل الموارد المالية ..وتوريدها )المعوقات.. والحلول(

أ.عبدالكرمي احلبيشي
نائب مدير عام املالية لشئون املوارد



ورقة عمل
ــوارد. ــد للم ــل، والتوري ــة يف التحصي الرقاب

معظــم املــوارد تقــع يف املديريــات خــارج الســيطرة، مثــل )ض كبــار . 5
املكّلفــني _ اإليــرادات الزكويــة لكبــار املكّلفــني(، بســبب نــزوح 

ــة.  ــارج املحافظ ــال خ ــاب رأس امل أصح
عــدم إبــالغ املحافظــة حبصتهــا مــن املــوارد العامــة املشــتركة . 6

املركــزي. والدعــم 

ــم والرســوم  ــة القي ــث: عــدم كفــاءة  وضآل املحــور الثال
ــي ــع الحال ــة الواق ــة لتلبي الحالي

االعتمــاد يف تقديــرات املــوارد ملوازنــة عــام 	201م، وهــي تقديــرات . 1
ال تناســب الظــروف احلاليــة مــن حيــث حجــم األنشــطة، وعــدد 

املكّلفــني احلاليــني.
إعــداد تقديــرات للمــوارد مــن خــالل التنبــؤ باملــوارد املتوقــع حتصيلها . 2

وفقــً ألســس واقعيــه، وممكنــة ناجتــة عــن حتليــل بيانــات ومعلومــات 
عمليــة حمدثــة، وحصــر األوعيــة، وقيمهــا، ونســبتها لكلفــة اخلدمــة 
املقدمــة مــع وضــع اعتبــارات لــذوي الدخــل املحــدود يف كلفــة 

اخلدمــات الضروريــة.
اقتــراح تعديــل الرســوم القدميــة الصــادرة بقــرار جملــس الــوزراء رقــم . 3

)283( لســنة 2001م، ووضــع رســوم جديــدة تلّبــي الواقــع احلــايل.

التوصيات
بســط نفــوذ الدولــة، وتعزيــز الــدور األمــين باملحافظــة مــن . 1

ــط املخالفــني  ــة لضب ــادات العســكرية، واألمني ــاون القي خــالل تع
ــودة  ــتثمار وع ــل لتشــجيع االس ــة العم ــن اســتقرار بيئ مبــا يضم
أصحــاب رأس املــال للعمــل، وتوفــري احلمايــة األمنيــة للمحصلــني 
الرمسيــني لتوريــد اخلزينــة العامــة، حفاظــً علــى املــال العــام مــن 

ــث. ــاع، والعب الضي
علــى مجيــع مــدراء عمــوم املديريــات واملكاتــب اإليراديــة التعــاون . 2

مــع جلنــة احلصــر الشــامل، وتقــدمي البيانــات الالزمــة كل فيمــا 
خيصــه وتســهيل عملهــم .

علــى مكتــب الضرائــب متابعــة متعهــد ضريبــة اســتهالك القــات . 3
لتوريــد العائــدات أواًل بــأول مــع توريــد كافــة املــدّورات الســابقة .

ويف حالــة عــدم التزامــه بالتوريــد يتــم اختــاذ اإلجــراءات القانونية . 	
ــاب  ــح ب ــدة، وفت ــدة جدي ــم عمــل مزاي ــك، ويت ــال ذل ــة حي الالزم
ــع  ــب م ــة تتناس ــة يومي ــط حصيل ــدد، ورب ــن ج ــة ملتعهدي املنافس
القيمــة والظــروف احلاليــة مــع أخــذ كافــة الضمانــات الالزمــة 

الكفيلــة حبمايــة وحفــظ املــال العــام 
التنفيذيــة . 5 واملكاتــب  املديريــات،  عمــوم  مــدراء  مجيــع  علــى 

باملحافظــة االلتــزام بتفعيــل دور الرقابــة، واإلشــراف واملتابعــة 
ــان  ــكيل جل ــة لتش ــع خط ــالل وض ــن خ ــام م ــال الع ــة امل ومحاي
ــروع مناطــق  ــب، وف ــى املكات ــداين املفاجــئ عل ــزول املي ــة لل رقابي
ــة  ــل لألوعي ــراءات التحصي ــري إج ــى س ــراف عل ــل لإلش التحصي
ــك  ــد للبن ــل والتوري ــن التحصي ــا يضم ــة مب ــة املختلف اإليرادي

املركــزي أواًل بــأول.
علــى األخ/ مديــر عــام الواجبــات الزكويــة االلتــزام بوضــع الئحــة . 6

لتنظيــم االختصاصــات، إللغــاء، ومعاجلــة التداخــل والتضــارب يف 
ــار املكّلفــني بــني املكتــب  مهــام التحصيــل للمــوارد الزكويــة لكب
واملديريــات، والرقــع هبــا إىل قيــادة املحافظــة، ملناقشــتها وإقرارهــا.

ــدب _ . 7 ــاب املن ــا _ ب ــات الســاحل )املخ ــوم مديري ــدراء عم ــى م عل
الوازعيــة _ مــوزع ( اإلشــراف، واملتابعــة املســتمرة ألعمــال حتصيــل 

وتوريــد اإليــرادات بأنواعهــا ) حمّليــة _ مشــتركة _ مركزيــة ( 
إىل حســاباهتا املختصــة طــرف البنــك املركــزي أواًل بــأول.

ــة . 8 ــب اإليرادي ــوم املكات ــدراء عم ــات، وم ــوم املديري ــدراء عم ــى م عل
ــة  ــات املرفوع ــذ التوصي ــى تنفي ــل عل ــزام، والعم ــة االلت باملحافظ
وفقــً ملصفوفــة إجــراءات تفعيــل حتصيــل األوعيــة اإليراديــة 
املهــدرة، واخلاصــة بــكل مكتــب عــرب تقدميهــم رؤيــة مزّمنــة 

ــا. ــل هب ــدء العم ــات، وب ــك التوصي ــذ تل لتنفي
إعــداد مشــروع مقتــرح لتعديــل قيــم الرســوم املحليــة، واملشــتركة . 9

الــواردة بقــرار جملــس الــوزراء رقــم )283( لســنة 2001م، وإضافــة 
ــس  ــرار املشــروع يف جمل ــة إق ــى متابع ــدة، والعمــل عل رســوم جدي

الــوزراء.
علــى مجيــع اجلهــات الــي لديهــا حســابات جاريــة االلتــزام . 10

بعــدم الصــرف املباشــر مــن اإليــرادات، وضــرورة توريــد عائداهتــا 
للحســابات املختصــة طــرف البنــك املركــزي أواًل بــأول لتوفــري 
الســيولة والصــرف، وفقــً للوائــح املنظمــة لذلــك، مــع االلتــزام 

ــة. ــوك التجاري ــدى البن ــابات ل ــع احلس بإغــالق مجي
باختــاذ . 11 االلتــزام  املركــزي  البنــك  فــرع  مديــر  األخ/  علــى 

ــالالت يف  ــح االخت ــة ملعاجلــة القصــور، وتصحي اإلجــراءات الالزم
ــع  ــيولة ووض ــري الس ــى توف ــل عل ــزي، والعم ــك املرك ــل البن عم
آليــات فّعالــه للتوريــد يف مجيــع املديريــات، واجلهــات باملحافظــة 
ــأول، وتنظيــم إجــراءات الصــرف مبــا  حلســاباهتا املختصــة أواًل ب

ــة. ــودة يف اخلزين ــيولة املوج ــع الس ــب م يتناس
علــى اإلخــوة مــدراء عمــوم مكاتــب )النقــل _ األشــغال العامــة _ . 12

املســاخل _ صنــدوق النظافــة( االلتــزام بعمــل آليــه، ورؤيــة مزّمنــة 
لتحصيــل )إيــرادات األســواق _ إيــرادات النقــل _ إيــرادات املســاخل 
– إيــرادات صنــدوق النظافــة والتحســني(، ملــا مــن شــأنه االرتقــاء 
بــأداء التحصيــل، وتنميــة املــوارد، وتوريــد كافــة املتحصــالت إىل 
احلســابات املختصــة بالبنــك املركــزي، وعــدم الصــرف املباشــر 

مــن اإليــراد.
ــة يف رفــع . 13 ــا هلــا مــن أمهي اســتمرار عقــد مثــل هــذه اللقــاءات مل

ــيولة  ــة الدولــة بالس ــد خزين ــد، ورف ــل والتوري ــاءة التحصي كف
الالزمــة، وعمــل احللــول، واملعاجلــات للعوائــق الــي تعتــرض 

أعمــال التحصيــل، والتوريــد. 
العامــة . 	1 واإلدارة  واملحاســبة،  للرقابــة  املركــزي  اجلهــاز  علــى 

ــات  ــة متابعــة تنفيــذ هــذه التوصي ــة، ومكتــب املالي للمــوارد املالي
والعمــل علــى تنســيق اجلهــود مــع مــدراء املديريــات، ومــدراء 
ــل  ــاءة وحتصي ــع مســتوى كف ــن رف ــة مبــا يضم ــب اإليرادي املكات

املــوارد املاليــة، وتوريدهــا إىل البنــك املركــزي. 
ضــرورة تنفيــذ التوصيــات الــواردة بتقاريــر اجلهــات الرقابيــة . 15

والعمــل علــى معاجلــة االختــالالت.
ــة لتحصيــل كل . 16 ضــرورة وضــع خطــة واضحــة، وشــفافة، ومزّمن

ــة. ــة اإليرادي األوعي
ضــرورة التنســيق بــني كافــة املكاتــب اإليراديــة، لغــرض التكامــل . 17

ــة  ــل كاف ــة، وحتصي ــى تنمي ــل عل ــالالت، والعم ــة االخت ومعاجل
املــوارد بصفــة عامــة، واملــوارد املشــتركة بــني اجلهــات بصفــة 
خاصــة، ومنهــا علــى ســبيل املثــال إيــرادات الضرائــب والــزكاة ملــا 
خيــص املبيعــات العقاريــة، وكذلــك منــح الترخيــص للمــدارس 
األهليــة، واملستشــفيات اخلاصــة إال بعــد اســتيفاء كافــة الرســوم 
املســتحقة األخــرى مــن ضرائــب وواجبــات زكويــة، ورســوم نقــل 

ــة .... إخل. ــة وإعــالن، ورســوم النظاف ودعاي
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أخبار

من دليل خدمات
 مكتب مالية تعز  

تنفيذ المشروع بالمناقصة العامة
طلب الصرف مقابل مستخلص رقم )1( الوثائق املطلوبة كالتالي:-

صرف املستخلص النهائي 

األعمال اإلضافية

إطالق ضمان الصيانة

تنفيذ املشروع باملناقصة املحدودة 

صرف املستحقات الالحقة

ما يفيد وجود اعتماد مرصود للمشروع مبوازنة اجلهة )أصل(.. 1
قرار اهليئة اإلدارية باعتماد املشروع  ) صورة طبق األصل(.. 2
قرار بتشكيل جلنة اعداد املواصفات، والدراسات، والتكلفة التقديرية )األصل(.. 3
ــات . 	 ــود، والكمي ــات والبن ــات الدراســات، وجــداول املواصف ــة أولي ــة مراجع حمضــر جلن

ــة   )أصــل(. ــة التقديري والتكلف
حمضــر جلنــة املناقصــات العتمــاد وثائــق املشــروع، واملواصفــات، والتكلفــة التقديريــة . 5

وحتديــد نــوع املناقصــة، وإجــراءات تنفيــذ املشــروع )صــورة طبــق األصــل(.
اعالن املناقصة  )أصل اإلعالن(.. 6
قســائم حتصيــل منــوذج 50 حســابات إشــعار توريــد للبنــك بقيمــة الوثائــق املباعــة      . 7

)األصــل(.
قرار تشكيل جلنة فتح املظاريف )األصل (.. 8
حمضر فتح املظاريف )األصل (.. 9

قرار تشكيل جلنة التحليل الفين املايل )األصل (.. 10
حمضــر جلنــة التحليــل الفــين واملــايل مرفقــً هبــا مجيــع جــداول، ووثائــق التحليــل . 11

الفــين، واملــايل، والقانــوين  )األصــل(.
عطاءات املقاولني  )األصل(.. 12
التأمني االبتدائي 2,5%  )صورة طبق األصل(.. 13
حمضر جلنة املناقصات بالبت واإلرساء  )األصل (.. 	1
اخطار إرساء مناقصة   )األصل(.. 15
التأمني النهائي 10%       )األصل(.. 16
عقد املشروع    )األصل(.. 17
جداول الكميات، واملواصفات والبنود واألسعار )األصل(.. 18
قرار تكليف جلنة تسليم موقع للمقاول   )األصل(.. 19
حمضر تسليم موقع للمقاول    )األصل(.. 20
قرار تكليف )مهندس/ فريق هندسي( مشرف للمشروع )صورة طبق األصل(.. 21
البطائق سارية املفعول )ضريبة _ زكوية _ تأمينية _ رخصة مزاولة مهنة (.. 22
شهادة ضريبة املبيعات للعقود البالغ تكلفتها فوق مخسون مليون ريال.. 23
ــً . 	2 ــوق ثالثــني  مليون ــا ف ــغ تكلفته ــود البال ــني للعق ــف املقاول شــهادة تســجيل وتنصي

ــاريع. للمش
مستخلص باألعمال املنجزة مكتمل التوقيعات )األصل(.. 25
طلب صرف املستخلص من املقاول )األصل(.. 26
مذكرة اجلهة املالكة للمشروع بطلب صرف املستخلص )األصل(.. 27
استمارة اعتماد صرف معّمدة، ومستوفية التوقيعات .. 28

طلب صرف من املقاول       )األصل(.. 1
مذكرة اجلهة بطلب صرف املستخلص    )األصل(.. 2
املستخلص باألعمال املنجزة مكتمل التوقيعات )األصل(.. 3
البطائق سارية املفعول )ضريبة – زكوية .....(  . 	
استمارة اعتماد الصرف معّمدة، ومستوفية التوقيعات .... 5

املستخلص اخلتامي )األصل(.. 1
مذكرة اجلهة بطلب صرف املستخلص   )األصل(.. 2
طلب املقاول صرف املستخلص النهائي )األصل(.. 3
طلب املقاول بتسليم املشروع  )األصل(.. 	
قرار تكليف جلنة استالم املشروع ابتدائيً )األصل(.. 5
حمضر استالم ابتدائي للمشروع )األصل(.. 6
البطائق سارية املفعول )ضريبية – زكوية ...(.. 7
استمارة اعتماد الصرف معّمدة، ومستوفية التوقيعات ..... 8

تقرير األعمال اإلضافية من املهندس املشرف)األصل(. 1
رفع من اجلهة باألعمال اإلضافية )األصل(. 2
قرار اهليئة اإلدارية باألعمال اإلضافية)األصل(. 3
عقد باألعمال اإلضافية)األصل(. 	
البطائق سارية املفعول )ضريبية – زكوية ...(.. 5
استمارة اعتماد الصرف معمدة ومستوفية التوقعات ..... 6

مذكرة اجلهة بطلب ضمان الصيانة  )األصل(.. 1
مذكرة املقاول بطلب تسليم املشروع تسليم هنائي  )األصل(.. 2
قرار تكليف جلنة االستالم النهائي  )األصل(.. 3
حمضر استالم املشروع النهائي  )األصل(.. 	
استمارة اعتماد الصرف معّمدة، ومستوفية التوقيعات .... 5

يتــم إرفــاق مجيــع وثائــق املناقصــة العامــة عندمــا يكــون التنفيذ . 1
باملناقصــة املحــدودة واالختالف فقــط يف اآليت:-

    اليتم ارفاق إعالن املناقصة .أ.
ــروع ب. ــذ مش ــاركة يف تنفي ــني، للمش ــوات للمقاول ــاق دع ــم ارف     يت

ــددة. ــة املح باملناقص
     وخــالف ذلــك يتــم ارفــاق مجيــع الوثائــق املطلوبــة للمناقصــة ج.

العامــة وعلــى مســتوى مجيــع مراحــل الصــرف للمشــروع.
البطائق سارية املفعول )ضريبية _ زكوية ....(.. 2
 استمارة اعتماد الصرف معّمدة، مستوفية التوقيعات .... 3
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إضاءات قانونية
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العدد ) 7 ( 2022م27

المسؤوليات 
المالية واالدارية
للموظف واإلدارة

تشريعات الخدمة المدنية قانون رقم )19( لسنة 1991م

مسؤولية الموظف
مادة )7( :-

ــف مــســئــواًل . 	 ــوظ ــم يــعــتــبــر ال
عن  وشخصية  كاملة،  مسئولية 
قرارات،  من  عنه  يصدر  ما  كل 
وظيفته،  نطاق  في  وتصرفات 
مهام  من  بإنجازه  يكّلف  وما 

وأعمال.
الموظف . 	 جهل  مانعًا  يشّكل  ال 

والنظام  القانون  بمقتضيات 
عنه  يبدر  ما  عن  مساءلته  في 
يكون  سلوك  أو  تصرفات،  من 
مقتضى  على  الخروج  شأنه  من 

الواجب، أو مخالفة القانون . 
عن . 	 مسئواًل  الرئيس  يكون 

من  مرؤوسيه  به  يفوض  ما 
صالحياته، وسلطاته.

والهيئات . - اللجان  مسئوليات 
ــة  اإلداري الوحدة  في  العاملة 
المخالفة،  حال  وفي  تضامنية، 
في  العضو  الموظف  يحاسب 

حدود ما أسهم به من أخطاء. 
ال يعفى الموظف من المسئولية . -

إال إذا ثبت بأن ارتكابه للمخالفة 
من  كتابي  ألمــر  تنفيذًا  كــان 
تنبيهه  مــن  بالرغم  رئيسه 

الحالة  هــذه  وفــي  بالمخالفة 
مصدر  على  المسئولية  تكون 

األمر.

الوحدة  ومهام  واجبات، 
اإلدارية

الوحدة  على  يجب   -:   )8( ــادة  م
والمسئوليات  بالمهام  القيام  اإلداريــة 

التالية : 
وضع النظم، والقواعد المنظمة . 	

لسير العمل، وإعالم الموظفين 
بها.

لألشخاص . 	 بعناية  االخــتــيــار 
المسئوليات  على  القائمين 
واإلنتظام  والمالية،  المادية، 
والمتابعة  والمراقبة،  بالجرد، 

ألعمالهم .
والتأديب . 	 التحقيق  في  اإلسراع 

دون  المكتشفة  المخالفات  في 
ــالغ الــفــوري إلى  إبــطــاء، واإلبـ
األفعال  بكافة  المختصة  الجهات 
للقوانين،  ــًا  وفــق الجنائية، 

واللوائح، واألنظمة النافذة . 
ومقومات . - مستلزمات،  توفير 

الموظف  أمام  األساسية  العمل 
ليتمكن من تأدية مهام وظيفته 

على  والحرص  واقتدار،  بكفاءة 
المكان  فــي  الــمــوظــف  وضــع 

المناسب لقدراته، وإمكانياته .
الموظفين . - أداء  كفاءة  تقييم 

ما  كل  واتخاذ  دوريــة،  بصفة 
قدراتهم  تطوير  شــأنــه  مــن 

وإمكاناتهم باستمرار .
على . - والمتابعة  الرقابة،  إحكام 

إنجاز األعمال بانتظام، وتطبيق 
مبدأ الثواب، والعقاب . 

وحماية . - وقاية،  وسائل  توفير 
التي  اإلدارية  الوحدة  ممتلكات 
بعهدة الموظفين، والتأكد من 

صالحيتها للعمل.
اعتداء . - أي  من  الموظف  حماية 

الفعل  أو  بالقول،  عليه  يقع 
بإيقاف  يقوم  مــن  ومقاضاة 
القبض  أو  حبسه،  أو  الموظف، 
صادر  أمر  أو  ــرار،  ق بغير  عليه 
من الجهات القضائية المختصة 

قانونًا.
ألي . - الموظف  طرف  إخالء  عدم 

سبب من األسباب عند اكتشاف 
استكمال  حين  إلى  المخالفة 
من  عليه  يترتب  وما  التحقيق، 

نتائج.

ّ

ّ

ُ

ُ



املادة )56( من القانون املالي رقم )8( لسنة 1990م
ــبة،  ــة، والمحاس ــزي للرقاب ــاز المرك ــات الجه ــق، واختصاص ــال بح دون اإلخ
تمــارس وزارة الماليــة أعمــال الرقابــة الماليــة، والتفتيــش المالــي 
ــات  ــع الجه ــي جمي ــة ف ــات المالي ــة العملي ــى كاف ــي عل ــط الداخل والضب
ــًا  ــده، طبق ــل، وبع ــرف، والتحصي ــل الص ــون قب ــذا القان ــة له الخاضع
ــزام  ــن الت ــتمرة م ــة ومس ــة دائم ــق بصف ــا التحق ــا أن له ــن، كم للقواني
تلــك الجهــات بتطبيــق النظــم، والقوانيــن، واللوائــح الماليــة، وأن 
عمليــات الصــرف تتــم وفقــًا للميزانيــة المقــرة لــكل منهــا، وأن 
ــرارات. ــة، والق ــن، واألنظم ــًا للقواني ــا طبق ــم تحصيله ــة يت ــرادات العام اإلي
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ّ

ُ


