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الــرقـابـة املـاليـة

نبذة عن املنظمة العربية لألجهزة العليا
للرقابة املالية واحملاسبة

مـجلـة نــصف ســنـويــة تــصدرهـا املنظمـة العربية لألجهزة العليا للرقابـة املاليـة
واحملـاسبــة.

اللجنـة الدا مة لشؤون اجمللة

تـأسيس املنظمة وتنظيمها:

 -األمــانــة الــعـــامــــة للـــمـــنــــــــظـــــــــــمـــــــــــــة.

تأسست املنظمـة العربيـة لألجهـزة العليا للرقابة املالية والـمحاسبة سنة  1976وفـقا حملضر االجتماع

 -ديوان احملاسبـة باململكـة األردنـيــة اهلـــــــامشـــــيـــــــة.

التأسيسي لرؤساء هذه األجهزة الـمـنعقد بالقاهرة يف نفس السنة .وقد مت العمل فـيها مبوج اللوا ـح

 -ديوان الرقابة املالية واإلدارية للسلطـة الوطنيـة الفلسـطيـنيــة.

التأسيسية والتنظيمية الصـادرة سـنة  .1976وقد ألغيت هذه اللّوا ح وحلّ حملّها النظــام األساســـــي

 -ديــوان الـــمــحـاســــبـــــــــــــة بـــــــلــيــبـــــــــيـــــــا.

للمنظمة الذي مت إقراره يف الـمؤمتر الثالث املنعقد يف تونس سنة .1983

 -اجلهاز املركزي للمحاسـبـات بـجـمهـوريـة مـصـر الــعربيــة.

أهـداف الـمنظـمـة:

 -اجلهاز الـمـركزي للـرقابـة واحملاسبـة باجلمهورية اليـمنـية.

 -تنظيم وتنمية التعاون على اختالف أشكاله بني األجهـزة األعـضاء وتـوطيد الصالت بينها.

هيئـــة حتــريـر هـذا العـــدد
 معالي السيد /عبـد القــادر الــزقــلي ،األمـيـــن العــام للـمنــظـمــــــة ،ر ـيــســـا الدكتـور /مـــروان قـــمـــــوه (ديـــوان احملـــاسبة باململكـــة األردنيـة اهلـامشــيـة) السيـد /مـجــدي الفــي متـــانـــي (السـلــطــة الـــوطــنيـــة الفــلســطـيـنيـــــــة) السيـد /عـصــــام ذيــــاب (الســـلــطــــة الـــوطــنـيــــــة الفــلســــطـيــنيــــــــة) السيـد /شـوقــي مـحمـد سعــد (اجلهاز املركزي للمحاسبات جبمهورية مصـر العربية) السيـد /ولـيـد سـيد حــســن (اجلـهـاز املركزي للمحـاسبات جبمهورية مصـر العربية) الـسـيــد /علــــي مـحــمــــد اجلـــــوفــــي (الـجـمـهــوريــــة اليــمــنـــــيــــــة) الـسـيــد /خــالـــــد عــلــــي زهـــــــــرة (الــجـمـهـــوريــــــة اليــمــنــــيــــــة) السـادة /رضــوان بـــرق اللـيــل وخـمـيس احلسـنـي وعبد الـبـاسـط الـمبـــروكـــي(األمــانـة العــامــة للمنظمـة العربية).
مقـر األمـانة العـامــة للمـنــظـمـة:شــارع الطـيـ الـمـهيــري،عـدد،72الطابق األول
 -البلفدير 2001 ،تونس

اهلاتف -22270020:الفاكس)00122( 22270017 :

العنوان اإللكرتوني - www.arabosai.org:الربيد

األجهزة األعضاء والعمل على رفع مستوى هذه الرقابة يف اجملالني العلمي والتطبيقي.
 تقـديم املعـونة والدعـم الالزمني لألجهزة األعضاء اليت ترغ يف إنشـاء أجهـزة عليا للرقابـة املاليةواحملاسبة أو اليت ترغ يف تطوير آليات العمل لديها.
 العمل على توحيد املصطلحات العلمية بني األجهزة األعضاء يف جمال الـــرقابة املاليـة. العمل على نشر الوعي الرقابي يف الوطن العربي مما يساعد على تقوية دور األجهزة يف أداء مهامها. تنظيم التعاون وتدعيمه بني األجهـزة األعضـاء يف املـنظمة واهليئات واملنظمات املتخصصة يف جامعةالدول العربية واملنظمات الدولية للهيئات العليا للرقابة املالـية "االنتوساي" واهليئات الدولية اإلقليمية
األخرى اليت هلا صلة بأعمال الرقابة املالية.
 السعي لتكليف املنــظـمة بتسمية هيئات الـرقابة الـمالية اليت تتوىل مراقبة حسابات جامعة الـدولالعربية وغريها من املنظمات واهليئات والشركات التابعـة هلا أو املمولة من قبلها ،أو من قبل الــدول

عنـــوان اجمللــة
-

 -تشجيع تبادل وجهات النظر واألفكار واخلربات والـدراسات والبحوث يف ميدان الرقابة الـمالية بني

اإللكرتونيcontact@arabosai.org :

حمتـويات العـــدد

الصــفــحــة

 -كلمة العــــــدد

1

 -االفتتـــاحيـــــة

1

 -عرض مقدم من ر يس ديوان املراقبة العامة بالسعودية

3

 -الـمقـال احملــرر

7

 -الـمقـال احملــرر

10

 -إصـدارات جـديـدة

12

 -نشاطات التدري

17

 -أخـــبار املـنـظـمـة

17

 -أخــبار األجهزة األعضاء

22

 مواقع على االنرتنت ذات العالقة بطبيعة أعمال األجهزة الرقابية 22 -شروط ومعايري النشر يف جملة" الرقابة املالية"

22

 -قسيمة اشرتاك يف جملة" الــرقابة املاليـــة"

27

العربية والعمل على رفع مستوى الرقابـة فيها.

أعضاء الـمنظـمـة:
تعترب مجيع األجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة يف الدول العربية األعضاء يف جامعة الدول العربية
أعضاء يف املنظمة.

البنية التنظيميـة للـمنظـمـة:
 اجلمعية العامة. اجمللس التنفيذي (ويرأسه حاليا ديوان املراقبة العامة باململكة العربية السعودية). األمانة العامة (وتقوم بأعماهلا دا رة احملاسبات باجلمهورية التونسية اليت يعترب ر يسها األول أميناعاما للمنظمة).

نشـاط الـمنظـمـة:
عقدت املنظمة إىل حد اآلن ،مؤمترهـا الـتــأسيسي يف سنة  1976يف القاهرة ،والـمؤمتر األول يف سنة
 1977بالقاهرة ،واملؤمتر الطارئ يف سنة  1980بتونس ،واملؤمتــر الثاني يف السنة نفسهــا بالريـاض،
واملؤمتر الثالث يف تونس سنة  ،1983وبعـد إقرار النظام األساسـي اجلـديد ،عقـدت اجلمعية العامـة
للـمـنظمـة دورتها العادية األوىل يف تونس سنة  1983ودورتها العادية الـثانية يف أبو ظيب سنة ،1986
ودورتها العــادية الـثالثة يف اخلرطوم سنـة  1989ودورتها العادية الـرابعـة يف طرابلـس سـنة ،1992
ودورتها الـعادية الـخامسـة يف بريوت سنة  1995ودورتها الـعادية السادسة فـي القاهرة سنة ،1998
ودورتها العــادية السابعـة بالرباط سنة  1002ودورتهـا العـاديـة الثامنـة بعمـان سنة  ،1002ودورتها
العادية التاسعة بصنعاء سنة  ،1002كما عقـدت دورتـها العــاشـرة بالرياض يومي  12و.1020/20/12
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كلمة العدد

حـول تقـويم األداء والسيـاسة املـالية للدولة
إعداد معالي األستاذة /احملاسبة منرية أمحد عبد اهلادي
ر يسة للجهاز املركزي للمحاسبات جبمهورية مصر العربية باإلنابة

تعـرف السياسة املـالية للدول بأنها استخدام العناصر الـمالية( :النفقات العامة واإليرادات العامة والدين العام) يف حتقيق
أهداف السياسة االقتصادية اليت حتددها طبيعة النظام االقتصادي ومراحل منوه واأليديولوجية االجتماعية والسياسية للدولة .وملا
كانت الدولة كأي وحدة هلا قوا مها املالية املتمثلة يف احلساب اخلتامي فإّنه ميكن إجراء تقويم للسياسات املالية اليت تتبعها
الدولة من خالل تلك القوا م .ويستخدم يف تقويم األداء بصفة عامة العديد من األدوات أهمها املوازنة العامة للدولة (املوازنة
التخطيطية بالوحدات االقتصادية) واليت يتم مبقتضاها وضع تقديرات للعمليات املستقبلية خالل فرتة زمنية حمددة والتحليل
املالي الذي يعد أكثر أدوات تقويم األداء أهمية ،حيث يتسع نطاقه ليسمح باحلكم على كفاءة وظا ف اإلنتاج والتسويق والتمويل.
وبناءًا على ذلك يتم تقويم أداء الوحدة االقتصادية عن طريق قياس األداء الفعلي ومقارنته باألداء املخطط أو املعياري وذلك
بهدف التأكد من تنفيذ اخلطة وحتديد االحنرافات ومن ثم حتليل النتا ج واآلثار ودراستها وشرح أسباب هذه االحنرافات
واختاذ اخلطوات الالزمة ملعاجلة أسبابها فقد يكون االحنراف ناجتا عن نقص يف الكفاءة كما قد يكون ناجتا عن املبالغة يف
املعايري املوضوعة.
ويتطل تقويم السياسات املالية دراسة اآلثار اليت خلفتها خالل فرتة التقويم على كل من االستقرار االقتصادي وعدالة
التوزيع والتنمية االقتصادية من خالل جمموعة من املؤشرات اليت ترتبط بعدد من املتغريات االقتصادية وميكن تقسيم تلك
املؤشرات كاآلتي:
أوال :مؤشرات تقدير أثر السياسات املالية على االستقرار االقتصادي للوقوف على معدل نسبة العجز الكلي للموازنة إىل الناتج
احمللي اإل مجالي ومعدل نسبة العجز يف متويل االستثمارات إىل العجز الكلي وكذلك معدل نسبة القروض اخلارجية إىل إمجالي
العجز الكلي للموازنة (األثر التضخمي خلدمة القروض) ومعدل االعتماد على اجلهاز املصريف يف متويل العجز الكلي للموازنة
العامة (منو اال تمان احمللي).
ثـانيا :مؤشرات تقدير أثر السياسات املالية على عدالة التوزيع وذلك لقياس تطور متوسط األجور احلقيقية وذلك للعاملني
باحلكومة ووحدات قطاع األعمال العام ومقارنته مبثيالته على املستوى القومي واآلثار التوزيعية لإلعفاءات الضريبية.
ثـالثا :مؤشرات ت قدير أثر السياسات املالية على التنميـة االقتصادية لقياس تطور معدل االستثمار العام واإلنفاق على البحث
العلمي واخلدمات االجتماعية واالقتصادية وتشجيع االستثمار اخلاص وكذلك مستوى التشغيل (معدل البطالة).
ومن خالل تلك املؤشرات ميكن تقويم السياسات املالية للدولة ودراسة آثارها على االقتصاد والتنمية وعدالة التوزيع لتحقيق
أقصى استفادة من السياسات املالية للدولة وصوال ألعلى مستويات األداء بهدف مضاعفة النمو االقتصادي.
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االفـتتـاحية

التعاون العربي يف جمال الرقابة املالية
وأثره على السياسات االقتصادية

تتزايد يف اآلونة األخرية املطالبة الدولية لفرض الرقابة على املؤسسات املالية العاملية نظرا لألزمات االقتصادية اليت ميـر بهـا
العامل من وقت إىل آخر ويأتي هذا االهتمام بعد أن كشفت األزمة الراهنـة غيابـا آلليـات الرقابـة الوقا يـة واملسـبقة علـى املسـتوى
العاملي ،إذ البد من تدارك املوقف والوقوف بشكل مجاعي ألجهزة الرقابة واحملاسبة العربية على مستوى كل دولة لوضـع خطـة
إجرا ية حتد من اإلنهيار احلاصل لالقتصاد العربي وفق رؤية ومبادئ واضحة مستقاة من معايري املنظمـة الدوليـة لألجهـزة العليـا
للرقابة املالية واحملاسبة "االنتوساي".
ومن هذا املنطلق تسعى أجهزتنا الرقابية من خالل مشاركتها الفاعلة يف املـؤمترات واللقـاءات الدوليـة إىل طـرح رؤيـة سـليمة
نابعة من أسس وسلوكيات تدعم التعاون وتبادل اخلربات يف جمال التدقيق علـى املسـتوى العربـي والـدولي مبـا يسـاهم يف تعزيـز
مصداقية الدول يف التعامل الشفاف والواضح مع كل األمور ذات الشأن املالي.
ومن خالل توطيد العالقات وأواصر التعاون العربي البيين يف رسم السياسات االقتصادية املشرتكة واخلروج بسياسة موحـدة،
يكون أساسها اإلدارة السليمة واالستغالل األمثل للموارد البشرية واملادية ،وتعزيز دور الرقابـة املاليـة املشـرتكة ،أن نؤكـد النوايـا
الصادقة للمساهمة يف إحداث التنمية يف كافة اجملاالت مثل التعليم والصحة والرعاية االجتماعية ،ومواجهة خطـر البطالـة األكـرب
الذي يعيق تقدم عجلة االقتصاد بعدد من األقطار العربية.
وعلى املستوى الدولي فإنّ حتقيق التكامل االقتصادي العربي يرفع من نسبة الثقة الدوليـة بسياسـاتنا االقتصـادية ،ويكسـبنا
احرتاما اكرب أمام املنظمات واهليئات الدولية ذات العالقة بالشأن االقتصادي واملالي.
وهيئة حترير اجمللة تأمل أن حترص األجهزة األعضاء على تدعيم جان التعاون فيما بينها مبا يسـاهم يف تعزيـز دورهـا يف
ترسيخ مبادئ املساءلة واحلوكمـة الرشـيدة يف اهلياكـل العموميـة حتـى تكـون نتـا ج أعماهلـا وتوصـياتها منطلقـا لرسـم البيانـات
االقتصادية واملالية يف بلدانها.

واهلل وليّ التوفيق
هيئة حترير اجمللة
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عـرض مقـدم من معـالي األستاذ /أسـامة بن جعفر فقيـه
ر يس ديوان املراقبة العامة باململكة العربية السعودية
ور يس اجمللس التنفيذي للمنظمة العربية
إىل الندوة املقـامة مبناسبة االحتفـال مبـرور ما ة ومخسني عـاما
على تأسيـس حمكمـة احلسابات الرتكيــة
بسم اهلل الرمحن الرحيم
السيـد الر يس،
أيهـا الزمـالء،
السيـدات والسـادة،
يسعــدني املشـاركة يف هـذه النـدوة

ــ

بصـفيت ر ـيس اجمللـس التنفيـذي للمنظمـة العربيـة لألجهـزة العليـا للرقابـة املاليـة

واحملاسبة(العـربوساي) ،ومن دواعي سـروري تقديم هذا العرض حول دول األجهزة العليا للرقابـة املاليـة واحملاسـبة يف حتسـني
نوعية حياة املواطنني ،وأود بادئ ذي بدء أن أشـكر مضـيفنا الكـريم ،األل الـدكتور /رجـا ي عقيـل ،ر ـيس حمكمـة احلسـابات
باجلمهورية الرتكية ،على حفاوة االستقبال وكرم الضيافة ،وعلى اإلعداد الرا ع إلجناح هذا احلدث التارخيي.
هذا وسأتناول يف هذه الورقة العناصر التالية:
ـ مدى أهمية األجهزة الرقابية بالنسبة للمواطنني واجملتمع؟
ـ كيف تنامت مطال املواطنني مبساءلة احلكومة؟
ـ كيف ميكن (لإلنتوساي) إيضاح قيمة وفوا د األجهزة الرقابية؟
ـ كيف ميكن لألجهزة الرقابية إقامة تعاون بناء مع املواطنني؟
ـ كيف ميكن لألجهزة الرقابية أن تلع هذا الدور املهم بفعالية؟
ـ ما هي التحديات اجلديدة اليت تواجه األجهزة الرقابية؟
ـ كيف ميكن تعزيز التنسيق والتعاون بني اإلنتوساي واألمم املتحدة؟
ـ ما الذي ميكن أن نستنتجه من خالل هذا العرض؟
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 -1ما مدى أهمية األج هزة الرقابية بالنسبة للمواطنني واجملتمع؟
على مدى العقود الثالثة املاضية ،كانت الشفافية واملساءلة وما زالتا قوتان فاعلتان يف تعزيز احلوكمة الرشيدة ،وتطبيق مبدأ
املساءلة ،ومكافحة الفساد .فهما مبدآن معرتف بهما كركا ز أساسية يف حتقيق أهداف األمم املتحدة اإلمنا ية لأللفية الثالثة،
ويعتربان من العوامل الر يسة لكس ثقة املواطنني واجملتمع واحملافظة ليها فضال عن اإلسهام يف حتقيق العدالة للجميع.
وإنين على يقني بأنكم تتفقون معي على أن األجهزة الرقابية املستقلة ميكنها القيا بدور حموري يف تعزيز احلوكمة الرشيدة،
وحتقيق الشفافية واملساءلة من خالل:
أوال :إن األجهزة الرقابية تعترب عامال حمفزا للتحسني املستمر يف إدارة املالية العامة ،وذلك من خالل اإلسهام يف رفع كفاءة
األداء احلكومي ،وحتسني مستوى تقديم اخلدمات ،واحلد من فرص الفساد .كما ميكن لألجهزة الرقابية القوية والفعالة رصد
املخالفات القانونية يف حتصيل وإنفاق األموال العامة واستخدام املوارد الوطنية .هذا فضال عن أنها تقدم مساهمة قيمة يف تعزيز
الثقة يف األنظمة املالية واحملاسبية والقانونية يف البالد.
ثانيا :إن األجهزة الرقابية توطد العالقة بني الدولة واملواطنني من خالل قيامها مبهام الرقابة حبيدة وموضوعية ورفع تقارير
شفافة حول استخدام األموال العامة إىل الربملان ،واطالع اجملتمع واملواطنني على نتا ج أعماهلا ،حيث تعزز هذه التقارير شرعية
الدولة نظرا العرتاف اجلميع باألجهزة الرقابية كأجهزة مهنية مستقلة وموضوعية ،األمر الذي يعزز سلسلة املساءلة بني احلكومة
واملواطنني ويدعم الوظا ف الر يسية للدولة.
وأخري :تقدم األجهزة الرقابية احلكومات مساعدة قيمة يف رفع مستوى أداء القطاع العام ،ومكافحة الفساد ،وتعزيز ثقة املواطنني
يف كفاءة وفعالية استالم واستخدام األموال العامة .ومن خالل هذا الدور ،ميكن لألجهزة الرقابية القيام بدور بالغ األهمية يف
استئصال شأفة الفقر ،وحتقيق أهداف التنمية املستدامة ،ومن ثم اإلسهام يف رفع مستويات املعيشة جلميع املواطنني.
 -2كيف تنامت مطال املواطنني مبساءلة احلكومة؟
لقد حفزت وترية التغيري املتسارعة وشيوع مفاهيم العوملة يف القرن احلادي والعشرين حتوالت ديناميكية وتعزيزات جذرية على
املستويات السياسية واالجتماعية واالقتصادية .وقد أثبتت األزمات املالية واالقتصادية األخرية وكذلك التطورات السياسية يف
العديد من البلدان أن املواطنني أصبحوا أكثر دراية ،على حنو متزايد ،بالشؤون العامة وأكثر مشاركة فيها بشكل نشط ،ومن ثم
املطالبة بإخضاع أجهزة احلكومة للمساءلة عن أعماهلا.
وإدراكا من املواطنني بالدور املنوط بهم باعتبارهم أصحاب املصلحة الر يسيني ،فإنهم يتوقعون أن خيضع املسؤولون عن إدارة
األموال العامة للمساءلة الكاملة عن االستخدام السليم والرشيد للوارد العامة .ولذلك ،فإن إضفاء الشفافية على نتا ج عمليات
الرقابة من خالل التواصل املفتوح ميكن اجلمهور من فهم كيفية قيام األجهزة احلكومية بواجباتها يف مراقبة اإليرادات
واملصروفات احلكومية والتحقق من حسن استخدامها.
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 -3كيف ميكن (لإلنتوساي) إيضاح قيمة وفوا د األجهزة الرقابية؟
إدراكا ألهمية إظهار قيمة وفوا د األجهزة الرقابية للمواطنني واجملتمع ككل ،فقد قرر مؤمتر (اإلنتوساي) العشرين تكوين فريق
عمل بهدف إجراء دراسة مستفيضة حول أهمية وفوا د األجهزة الرقابية .وقد وضع الفريق إطارا إليضاح قيمة وفوا د األجهزة
الرقابية للمجتمع ،مركزا على هدفني هما (أ) االعرتاف باألجهزة الرقابية كمؤسسات ميكن أن حتدث تغيريا إجيابيا يف حياة
املواطنني و(ب) االعرتاف باألجهزة الرقابية كمؤسسات منوذجية مستقلة وحمايدة.
ويوفر هذا اإلطار بيئة مفيدة للغاية للتبادل املستمر للخربات واملعارف فيما بني أعضاء منظمة اإلنتوساي ،وإجياد قاعدة بيانات
خاصة باملمارسات املهنية اجليدة يف األجهزة الرقابية .ويتيح كذلك إرساء أساس متني السرتاتيجيات اإلنتوساي وحتديد أولويات
مشروعاتها املستقبلية.
 -4كيف ميكن لألجهزة الرقابية إقامة تعاون بناء مع املواطنني؟
تعترب األجهزة العليا للرقابة يف وضع فريد يؤهلها خلدمة الصاحل العام من خالل ضمان إنفاق املوارد الوطنية واألموال العامة
باقتصادية وكفاءة وفعالية ،واحملاسبة عليها كما ينبغي .لكن مثة حتد ر يسي يواجه األجهزة الرقابية يتمثل يف مساعدة
املواطنني على اكتساب فهم أعمق لرسالتها ودورها يف اجملتمع .لذا ،واتساقا مع الصالحيات املمنوحة هلا واألطر القانونية
اخلاصة بها ،ينبغي أن تكون املعلومات املتعلقة باألجهزة الرقابية متاحة لإلطالع .كما يتعني على األجهزة الرقابية التواصل مع
اإلعالم ومجيع املهتمني بالشأن العام ،وأن تتسم أنشطتها ونتا ج أعماهلا الرقابية بالشفافية والوضوح .وحتقيقا هلذه الغاية،
يعترب التعاون البناء بني األجهزة الرقابية واملواطنني أحد العوامل الر يسة لضمان الشفافية وحتقيق املساءلة وتعزيز احلوكمة
الرشيدة .ولذلك يتعني إبراز قيمة وفوا د األجهزة الرقابية بوضوح للمجتمع لتعزيز الثقة بها كمؤسسات ذات مصداقية
باستطاعتها اإلسهام يف حتسني مستوى ونوعية حياة املواطنني ،وحتقيق قيمة مضافة ملموسة للدولة ككل.
وعالوة على ذلك ،فإن احلوار املستمر والتواصل الفعال مع املواطنني يؤدي إىل رفع مستوى الوعي العام بدور األجهزة الرقابية،
ويعزز الثقة يف اإلدارة العامة ،وحيفز اهتمام ومشاركة املواطنني يف الشؤون العامة .ومن ثم تساهم هذه العالقة اإلجيابية ـ بني
األجهزة الرقابية واملهتمني بالشأن العام يف اجملتمع ـ يف ترسيخ ثقافة الشفافية يف اإلدارة املالية للموارد العامة ،وتطبيق مبدأ
املساءلة حبزم.
كما أن التفاعل والتواصل بني مؤسسات اجملتمع املدني واألجهزة الرقابية واإلبالغ عن املخالفات واملخاطر احملتملة حيسن من
فرص املساءلة العامة ،ويساعد هذه املنظمات على اختاذ مواقف وقرارات مستنرية.
 -5لكن كيف ميكن لألجهزة الرقابية أن تلع هذا الدور املهم بفعالية ؟
ميكن لألجهزة الرقابية القيام بهذا الدور من خالل خطوات عدة ،أبرزها:
* النهوض مبهامها وواجباتها ضمن إطار قانوني يؤكد على مبادئ الشفافية واملساءلة الكاملة.
* وجود أنظمة ولوا ح توضح سلطات أجهزة الرقابة واختصاصاتها ومسؤولياتها.
مـجـلـة الـرقـابة املـالية – يونيو (حزيران) 1021

6

* تطبيق معايري عالية اجلودة لرتسيخ قيم النزاهة وأخالقيات املهنة على مجيع املستويات.
* استخدام وسا ل اإلعالم وكافة قنوات االتصال احلديثة للتواصل مع شرا ح اجملتمع حول أنشـطتها ونتـا ج عمليـات املراجعـة
بشكل سريع وعلى أوسع نطاق.
* احلفاظ على التوازن السليم بني اطالع اجلمهور على نتا ج املراجعة ورقابة األداء وسرية األدلة الرقابية ،وغريها من املعلومـات
ذات الطابع احلساس يف األجهزة الرقابية.
* التقيد باملبادئ والقيم اجلوهرية اخلاصة باالسـتقاللية واملصـداقية واملوضـوعية مـن خـالل التنفيـذ واألداء االحـرتايف لواجباتهـا
ومسؤولياتها وفق أفضل املمارسات املهنية.
* أن تبادر األجهزة الرقابية إىل إثبات قدرتها على أن تكون قدوة من خالل التمسك مبوضـوعيتها ومهنيتهـا وحيـدتها التامـة يف
ممارسة مهامها.
 -6ما هي التحديات اجلديدة اليت تواجه األجهزة الرقابية ؟
لقد طرحت األزمة املالية واالقتصادية العاملية اليت حدثت مؤخرا حتديات جديدة لألجهزة الرقابية .حيث تعرضت النتقادات
حادة لعدم قيامها بالتحذير ولفت االنتباه يف مرحلة مبكرة إىل األسباب احلقيقية واملرتاكمة حلدوث مثل هذه األزمة ،ولعدم لع
دور حاسم واستباقي يف تركيز االهتمام على حجم هذه األزمة وشدة تأثريها.
وعلى الر غم من أن هذه األزمة قد سلطت الضوء على أهمية الرقابة املالية الفعالة ذات اجلودة العالية واملهنة ،إال إنها تقتضي
أيضا من األجهزة الرقابية بذل مزيد من اجلهود للمساعدة يف حتقيق املساءلة وتطبيق الدروس املستفادة من هذه األزمة يف دوهلا.
 -7كيف ميكن تعزيز التنسيق والتعاون بني اإلنتوساي واألمم املتحدة؟
تعود بدايات التعاون بني منظمة (اإلنتوساي) واألمم املتحدة إىل االجتماع الذي عقد بني املنظمة واجمللس االقتصادي واالجتماعي
لألمم املتحدة عام  ،2721وكان حمورها الر يس يدور حول أهمية التعاون الفعال بني األجهزة الرقابية واملواطنني لتعزيز املساءلة
العامة .حيث شدد املشاركون على أهمية تعزيز التعاون بني األجهزة الرقابية واملواطنني لرتسيخ مبادئ الشفافية واملساءلة
واحلوكمة الرشيدة يف مجيع األجهزة احلكومية ،وأقروا بأهمية مساهمة املواطنني وإشراكهم يف حتقيق هذا اهلدف.
وقد اعتمدت الندوة عددا من التوصيات لتعزيز املساءلة العامة من خالل التعاون بني األجهزة الرقابية واملواطنني ،أهمها:
 تطبيق املبادئ املنصوص عليها يف إعالني ليما واملكسيك ،وخاصة مبدأ استقاللية األجهزة الرقابية. اعتماد إطار (اإلنتوساي) ،اخلاص بإيضاح أهمية وقيمة األجهزة الرقابية وفوا دها ،كأساس لتعزيز مصداقيتها ودورها يف رفعمستوى حياة املواطنني.
 زيادة الوعي العام بأهمية األجهزة الرقابية والقيمة املضافة لدورها وأثره على حياة اجلمهور وتعزيز مصداقية الدولة بوجه عام. إقامة عالقات قوية بني األجهزة الرقابية واملعنيني بالشأن العام ،وتقوية أواصر هذه العالقات مع املواطنني ومنظمات اجملتمعاملدني لضمان تطبيق مفاهيم الشفافية واملساءلة يف إدارة املوارد العامة.
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* تشجيع مشـاركة املـواطنني يف مراقبـة ورصـد املخالفـات لألنظمـة وسـوء اإلدارة وتقـديم االقرتاحـات لتحسـني اإلدارة العامـة،
باإلضافة إىل إحاطة املواطنني علما بكيفية متابعة تنفيذ توصيات األجهزة الرقابية.
* تشجيع تبادل املعلومات واخلربات فيما بني األجهزة العليا للرقابة حول سبل التواصل والتفاعل الكفؤ والفعال مع املواطنني.
هذا واعرتافا بأهمية إعالني ليما واملكسيك الصادرين عن منظمة اإلنتوساي عامي  2722و  1007على التوالي ،وتتوجيا للجهود
املشرتكة لألجهزة الرقابية لتعزيز استقالليتها ،فقد أقرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة مبوج قرارها رقم أ 107/22/عام

1022

بأهمية الدور املنوط باألجهزة العليا للرقابة يف تعزيز الكفاءة والفعالية واملساءلة والشفافية يف اإلدارة واالستالم واالستخدام الكفؤ
للموارد املالية لصاحل املواطنني ،األمر الذي يفضي إىل حتقيق أهداف التنمية الوطنية وأولياتها ،فضال عن األهداف اإلمنا ية
لأللفية الثالثة.
 -8ما الذي ميكن أن نستنتجه من خالل هذا العرض؟
لقد آن األوان لألجهزة الرقا بية إلثبات قدرتها على إحداث فارق ملموس يف حياة املواطنني ،وأن تكون قدوة ملؤسسات القطاع
العام األخرى يف النهوض بواجباتها وأداء مهامها حبيدة وموضوعيـة .حينئذ سيدرك املواطنون أن األجهزة الرقابية توفر ـ بالنيابة
عنهم ـ ضمانات مستقلة حول مدى سالمة التصرف يف املوارد الوطنية وجودة احلوكمة ودرجة الشفافية ومدى تطبيق مبدأ املساءلة
يف اإلدارة العامة.
ومن هذا املنطق ،ميكن لألجهزة الرقابية أن تلع

دورا را دا يف تعزيز احلوكمة الرشيدة وترسيخ مبادئ الشفافية واملساءلة

ومكافحة الفساد .كما ميكن هلا القيام بهذا الدور احملوري باحرتافية عالية ،دون املساس باستقالليتها ونزاهتها وموضوعيتها.
لكن ذلك ،يتعني على األجهزة الرقابية أن تكون على وعي تام بالتغريات املستمرة يف بيئة عملها ،والتحديات اليت تواجه
اجملتمع والتفاعل معها بصورة إجيابية ،هذا فضال عن احلرص على محاية احلقوق األساسية جلميع فئات اجملتمع ومؤسساته
واإلسهام يف حتقيق تطلعاتهم املشروعة.
أشكـركم على حسن استماعكم...
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مـقـــــال

العناصر واملتطلبات األساسية الالزم توافرها

مـحــــرّر

جلودة العمل الرقابي باألجهزة العليا

مجهـوريـة
مصر العربية

للرقابة املالية واحملاسبة
إعداد :كمال عبد السالم عبد السالم السيد
وكيل وزارة باجلهاز املركزى للمحاسبات

مـقــدمـــة:
تسعى األجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة فى مجيع دول العامل اىل حتقيق أكرب قدر ممكن من الكفاءة والفاعلية فى أداء
املهام الرقابية املسندة هلا ،وتعترب الكفاءة والفاعلية اجلناحني األساسيني جلودة العمل الرقابي.
وألهمية اجلودة فى العمل الرقابي تناولتها العديد من الدراسات واألحباث واهليئات املهنية املتخصصة لبيان مفهومها
وإصدار القواعد واإلرشادات واملعايري املتعلقة بها والتى تساهم فى رفعها وتطويرها .كما أولتها املنظمات املهنية العاملة فى جمال
احملاسبة واملراجعة واملنظمات الدولية واإلقليمية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة العناية الواجبة وذلك بالبحث واملناقشة
فى مؤمتراتها وندواتها كما نظمت هلا لقاءات علمية وتدريبية ،وأصدرت التوصيات اليت تدعمها وتساعد فى إجنازها ألنها من
املوضوعات التى تؤكد الثقة فى التقارير الصادرة عن أجهزتها .ولتحقيق اجلودة فى العمل الرقابى جي توافر بعض العناصر
واملتطلبات األساسية لضمان وجودها ،سنتناوهلا فيما يلي ،على أننا سوف نشري بداية اىل مفهوم جودة العمل الرقابي واملعايري
الصادرة يف هذا الشأن ،وذلك على النحو التالي:

أوال :مفهوم جودة العمل الرقابي:
يعترب مفهوم جودة العمل الرقابى مفهوما متعدد اجلوان  ،يهتم به أطراف أو جهات كثرية تستفيد من عملية الرقابة
(املراجعة) حيث خيتلف منظور كل طرف أو جهة هلذا املفهوم ،وكذلك اهلدف منه ،فمنهم من تناول املفهوم من خالل مفهوم
جودة املنتج التقليدي وثان من خالل عالقتها باكتشاف املخالفات واألخطاء وثالث من خالل عالقتها باملستفيدين من الرقابة
ورابع من خالل عالقتها مبخاطر الرقابة وخامس من خالل عالقتها باملعايري املهنية ،وقد شاب املفهوم من تلك اجلوان بعض
أوجه القصور .ويعترب املفهوم األكثر مشوال ودقة ويتال م مع دور األجهزة العليا للرقابة فى جمال الرقابة التى متارسها هو املفهوم
املعتمد فى الدورة التاسعة للجمعية العامة للمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة عام  ،1002والذي يركز على
أن جودة العمل الرقابي هي " الصفات واخلصا ص التى جي أن تتسم بها عملية الرقابة وخمرجاتها ومدى حتقيقها لرسالة
وأهداف الرقابة .وهذه الصفات واخلصا ص جي ان تكون مستندة فى كافة تفاصيلها إىل معايري رقابية معتمدة وأدلة عمل
واضحة ومتناسقة مع تلك املعايري الرقابية".
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ثانيا :املعايري الرقابية املتعلقة جبودة العمل الرقابي:
لعبت املنظمات املهنية الدولية واإلقليمية واحمللية دورا هاما لتحقيق اجلودة يف العمل الرقابي حيث أصدرت اإلرشادات والقواعد
واملعايري اليت تساهم فى رفع درجة اجلودة وتطويرها ،سواء كان ذلك من خالل معايري الرقابة (املراجعة) املتعارف عليها أو من
خالل إفراد معايري خاصة للجودة.
لذلك سنركز يف هذا اجلزء على ا ملعايري الرقابية املتعلقة باجلودة والصادرة عن بعض املنظمات املهنية سواء على املستوى الدوىل
أو اإلقليمي أو احمللي بالرتكيز على املنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة (انتوساي) واالحتاد الدوىل
للمحاسبني القانونيني باعتبارهما املنظمتني األم يف هذا اجملال ،مع اإلشارة باختصار لبعض املنظمات اإلقليمية واحمللية ،على
أننا سوف نتناول املعايري الرقابية املتعارف عليها ودورها فى حتقيق اجلودة فى موضع آخر ،وذلك على النحو التاىل:

 -1املعايري الرقابية الصادرة عن املنظمات الدولية:
 -1/1املعايري الرقابية الصادرة عن املنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة (انتوساي):
مل تصدر االنتوساى معيارا خاصا للجودة ،وبالتالي مل تتطرق بشكل مباشر إىل عناصرها واكتفت بإبداء إرشادات خاصة بها،
ميكن تصنيفها فيما يلي:
 -1/1/1أهمية وضع معايري للجودة:
 تنص املبادئ الرقابية األساسية لالنتوساي ( )22/0/2على أنه "جي اتباع معايري مال مة للتأكد من تنفيذ العمل بدرجة عاليةمن اجلودة حبيث ينبغي أن تفرض األهداف اخلاصة بنوع معني من العمل أو مبهمة معينة املعايري اخلاصة التى جي اتباعها،
وعلى كل جهاز أن يضع سياسة يتبع فيها معايري االنتوساي أو غريها من املعايري اخلاصة فى تنفيذ أنواع العمل املختلفة التى
يقوم بها اجلهاز لضمان عمل ومنتجات ذات جودة عالية".
-

كما ينص املعيار رقم ( )12/2/1على أن "يولي اجلهاز األعلى للرقابة عناية خاصة لربامج ضمان اجلودة الرامية إىل حتسني

تنفيذ العملية الرقابية ونتا جها لتأمني مستوى عال لعمل اجلهاز" ،وإنّ الفوا د النامجة عن مثل هذه الربامج جتعل توفري موارد
مال مة هلذا الغرض أمرا ضروريا ،ومن املهم أن يضاهي استعمال هذه املوارد الفوا د املزمع حتقيقها.
يتضح من ذلك أهمية وضع معايري جلودة العمل الرقابي للجهاز األعلى للرقابة حتقيق ًا ملصداقية التقارير الصادرة عنه.
 -2/1/1االستقاللية:أشارت الفقرة  1/1/1اىل أنه "على املراجع واجلهاز األعلى للرقابة أن يكونا مستقلني" ،وتفسر الفقرات من
 5/1/1إىل  21/1/1االستقاللية عن السلطة التشريعية ،والفقرات من  21/1/1حتى  12/1/1االستقاللية عن السلطة التنفيذية،
والفقرات من  15/1/1حتى  17/1/1االستقاللية عن اجلهة اخلاضعة للرقابة.
 -3/1/1االشراف :نصت الفقرة  2/1/1من املعايري على أنه "ينبغي اإلشراف بصورة مناسبة فى كل مستوى وفى كل مرحلة من
مراحل العملية الرقابية".
 نصت الفقرة  1/1/1من املعايري على "أن اإلشراف ضروري لضمان حتقيق األهداف الرقابية واحلفاظ على نوعية (جودة) العملالرقابي هلذا فإن اإلشراف واملراقبة السليمني ضروريان فى مجيع احلاالت بغض النظر عن كفاءة املراق ".
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 نصت الفقرة ( )1/1/1من املعايري على أن اإلشراف يشمل ضمان تنفيذ العملية الرقابية ،وإتباع خطة العمل واحتواء أوراق العملعلى اإلثباتات الكافية.
 -4/1/1االستشارة:
مل تغفل معايري االنتوساى أهمية االستشارة سواء من داخل اجلهاز أو من خارجه ،كما أشارت اىل أنه جي ايالء العناية الالزمة
هلا للتأكد من كفاءة وقدرة املستشارين على القيام بها وجودة العمل املؤدى منهم ،وال يعفي ذلك املراجع من ع ء املسئولية
خبصوص اآلراء التى يكونها أو االستنتاجات التى يتوصل إليها بشأن املهمة الرقابية (.)22/1/1-21/1/1
 -5/1/1مراجعة أعمال الرقابة:
 نصت الفقرة  17/2/1على أّّنه " من املناس أن حتدد األجهزة العليا للرقابة وظيفة ذات طابع واسع للرقابة الداخلية اخلاصةبها بهدف مساعدتها على حتقيق إدارة فعالة لعملياتها اخلاصة وتدعيم جودة أدا ها"
 كما أشارت الفقرة  10/2/1إىل أنه "ميكن دعم جودة العمل الذي يقوم به اجلهاز األعلى للرقابة وذلك بتعزيز املراجعة الداخليةورمبا بواسطة تقييم مستقل لعمله".
-

وفقاً للفقرة  2/1/1فإنّه ينبغى مراجعة كافة األعمال من قبل أحد كبار املراجعني قبل االنتهاء من صياغة اآلراء أو التقارير

الرقابية ،وينبغى القيام بذلك مع تقدم كل جزء من العملية الرقابية ،فاملراجعة من أكثر من مستوى إشرايف تضفى اخلربة واحلكم
على املهمة الرقابية.
 أشارت الفقرة  ،17/2/1فيما يتعلق بنتا ج الرتتيبات الداخلية لضمان اجلودة وإعداد التقارير اخلاصة بها لرفعها للقيادة العلياباجلهاز الرقابي إىل ضرورة قيام موظفني ذي مؤهالت مناسبة من اجلهاز وال يشاركون فى العمليات الرقابية مبراجعة دقيقة لعينة
من هذا العمليات من حيث التخطيط هلا وتنفيذها وإعداد التقارير بشأنها بالتشارو مع القيادة املعنية بهذه الرقابة".
وميكن توضيح أهم الدوافع واملربرات املتعلقة باهتمام مهنة احملاسبة واملراجعة بهذه اجلرمية يف النقاط التالية:
 -2/1االحتاد الدولي للمحاسبني القانونيني:
أصدر االحتاد العديد من القواعد واإلرشادات واملعايري التى تناولت هذا املوضوع كان اخرها املعيار رقم ( )110املتمثل فى"رقابة
اجلودة لعملية مراجعة البيانات املالية" ،وأعيدت صياغته حتت مسمى املعيار الدوىل لرقابة اجلودة رقم

()2

"رقابة اجلودة

للشركات التى تؤدى عمليات تدقيق ومراجعة للبيانات املالية وعمليات التأكيد األخرى واخلدمات ذات العالقة" ،وقد تضمن هذا
املعيار العناصر األساسية التى تضمن جودة العمل الرقابى والتى تتلخص فيما يلي:
-1/2/1

مسئوليات القيادة جلودة عمليات الرقابة :حيث جي على شريك العملية تقييم مدى التزام أعضـاء الفريـق مبتطلبـات

أخالقيات املهنة الصادرة عن االحتاد أو املتطلبات الوطنية والتى تشمل النزاهـة واملوضـوعية والكفـاءة املهنيـة والسـرية والسـلوك
املهين.
 -2/2/1االستقاللية :حيث جي على الشريك التأكد مـن مـدى االلتـزام مبتطلبـات االسـتقاللية فـى املراجعـة وتوثيـق النتـا ج
واملناقشات ذات الصلة املتعلقة باالستقاللية.
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 -3/2/1قبول املهام واستم رار العالقات مع العميل وبعض مهام الرقابة األخرى :حيث جي أن يكون الشريك املسئول مقتنعـا
باإلجراءات املناسبة املتبعة بشأن قبول املهمة واستمرار العالقات مع العمالء وبعض مهام الرقابة احملـددة ،وأن النتـا ج التـى مت
التوصل اليها فى هذا الصدد مال مة ومت توثيقها .على أّن ه جيـ أن نالحـب بالنسـبة ملعيـار القبـول للعميـل أن هـذا اجلانـ ال
خيص األجهزة العليا للرقابة حيث يكون جمال عملها حمددا بالقانون وال ختتار عمالءها كما هو احلال فى القطاع اخلاص.
 -4/2/1تعيني فريق العمل :حيث جي أن يكون الشريك مقتنعا بأن فريق العمل تتوافر فيه القدرات والكفاءات والوقـت الـالزم
الجناز عملية الرقابة مبا يتفق واملعايري املهنية واملتطلبات التنظيمية والقانونية مبا ميكن من إصدار تقارير رقابة فى ظـل الظـروف
القا مة.
 -5/2/1أداء املهام :حيث جي على الشريك حتمل مسـئولية التوجيـه واإلشـراف وأداء عمليـة الرقابـة طبقـا للمعـايري املهنيـة
واملتطلبات التنظيمية والقانونية ،ومالءمة التقرير الصادر للظروف القا مة.
 –6/2/1التشاور :وتتمثل مسئوليات الشريك فى هذا الصدد فى قيام فريق العمل بإجراء التشاور املال ـم بشـأن االمـور العينيـة أو
حمل اخلالف أثناء سري العمل فيما بينهم ومع غريهم على املستوى املهين الدا م سواء من داخل املؤسسة أو من خارجها وسالمة
توثيقها وتنفيذ نتا جها.
 -7/2/1اخلالفات فى الرأي:يف حالة حدوثها سواء فيما بني أعضاء فريق العمل أو مع أولئك الذين متـت استشـارتهم وغريهـم،
جي اتباع سياسات وإجراءات املؤسسة للتعامل مع هذه األمور وحلها وجي على الشريك توجيه أعضاء الفريق إلبالغـه وغـريه
باألمور حمل اخلالف دون خوف.
 –8/2/1مراجعة رقابة جودة العمليات :وتتم كما يلي :جي على الشريك املسئول عن مراجعة القوا م املالية التأكـد مـن تعـيني
مراجع رقابة اجلودة ومناقشة األمور اجلوهرية اليت قد تطرأ أثناء عملية الرقابة ،مبا فيها اليت مت حتديدها أثنـاء مراجعـة رقابـة
اجلودة مع مراجع اجلودة ،وعدم إصدار تقرير الرقابة حتى يتم استكمال مراجعة رقابة اجلودة.
 جي أن تشمل مراجعة رقابة اجلودة تقييماً موضوعياً لألحكام الشخصية اهلامة التى اختـذها فريـق العمـل والنتـا ج الـيت متالتوصل إليها عند صياغة تقرير مراق احلسابات.
 تتضمن مراجعة رقابة اجلودة إجراء مناقشة مع الشريك املسئول ،ومراجعة املعلومـات املاليـة وتقريـر املراجـع ومراجعـة بعـضمستندات الرقابة املنتقاة.
 تشمل مراجعة رقابة اجلودة عمليات مراجعة القوا م املالية دراسة ما يلي:* تقييم فريق العمل الستقاللية املؤسسة بالنسبة لعملية الرقابة احملددة.
* املخاطر اجلوهرية اليت مت حتديدها أثناء القيام باملهمة فى ضوء املعايري اخلاصة بهما.
* األحكام الشخصية اليت اختذت وخاصة ما يتعلق باألهمية النسبية واملخاطر اجلوهرية.
*ما إذا كان قد مت عمل التشاور املال م بشأن االمور حمل اخلالف أو غريها والنتا ج املرتتبة على ذلك.
*أهمية االخطاء اليت مت تصويبها وغري املصوبة والتصرف بشأنها.
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*األمور اليت سيتم إبالغها إلدارة املنشأة (العميل) واملسـئولني عـن احلوكمـة واألطـراف األخـرى التنظيميـة والرقابيـة إذا دعـت
احلاجة لذلك.
*التحقق من أن مستندات الرقابة املنتقاة للمراجعة تعكس العمل الذي مت أداؤه فيما يتعلق باألحكام الشخصـية اجلوهريـة وتـدعم
النتا ج التى مت التوصل إليها.
*مدى مالءمة التقرير املزمع إصداره.
-9/2/1

املتابعة :حيث جي أن تضع املؤسسة سياسات وإجراءات تهدف لتزويدها بدرجة التأكد املناسبة بأن السياسات

واإل جراءات املتعلقة بنظام اجلودة بها مناسبة وكافية وتعمل بفاعلية وملتزم بها عمليا،مع األخذ يف االعتبار ،امكانية تأثري أوجه
القصور الواردة يف تلك املعلومات على عملية الرقابة ،وماذا كانت اإلجراءات اليت اختذتها املؤسسة لتصحيح هذا الوضع كافية
يف سياق عملية الرقابة.

 -2املعايري الرقابية الصادرة عن املنظمات االقليمية:
-1/2

املنظمة األوروبية لألجهزة العليا للرقابة:

يتبني من خالل اخلطوط التوجيهية للمنظمة األوروبية لألجهزة العليا للرقابة ،أنه ميكن إرساء نظام اجلودة على مرحلتني ختص
األوىل إرساء سياسات وإجراءات من قبل اجلهاز الرقابي من شأنها أن تضمن القيام باملهام الرقابية مبستوى جودة مقبول وختص
املرحلة الثانية إرساء إجراءات خاصة بضمان اجلودة على مستوى أعلى فى اإلدارة وذلك للتأكد من أن هذه السياسـات
واإلجراءات قد مت تطبيقها وأنها قد مسحت بتحقيق األثر املنشود ،أي أنّ العمل املقدم ذو جودة مقبولة ،وميكن اعتماد املرحلتني
لتوزيع معايري اجلـودة بني السياسـات واإلجراءات املوضوعة وبني املراجعة أو متابعة االلتزام بهذه السياسات واإلجراءات دون
إهمال وجود إطار قانوني مال م.

 -3املعايري الرقابية الصادرة عن بعض املنظمات احمللية:
اختذت بعض املنظمات احمللية (معهد احملاسبني القانونيني األمريكي ،ومعهد احملاسبني القانونيني باجنلرتا وويلز واملعهد
الكندي للمحاسبني القانونيني ،واملعهد اهلندي للمدققني القانونيني واهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني ،واجلهاز املركزي
للمحاسبات جبمهورية مصر العربية) املعايري الصادرة عن املنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة واحملاسبة واالحتاد الدولي
للمحاسبني القانونيني ،أساسا إلعداد املعايري الصادرة عنها.

ثالثا:عناصر ومتطلبات جودة العمل الرقابى باألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة:
إ ّن نظام اجلودة نظام متكامل يشمل كل مراحل العمل الرقابي ،وهو نظام يتالءم مع ما يتم وضعه من مبادئ عامة ومعايري وأدلة
ويؤدى اىل ضمان التزام املراجع باملعايري املهنية والقوانني واللوا ح والقواعد ،لذلك فان العمل الرقابى كغريه من األعمال البد أن
يتوافر له عناصر ومتطلبات أساسية للحكم على جودته ،يتعني توافرها يف األجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة ،وتتمثل هذه
العناصر واملتطلبات فيما يلي:
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-1

اإلطار التشريعى والقانوني املنظم لألجهزة العليا للرقابة:

إن وجود إطار تشريعى وقانونى ينظم عمل وسلطات األجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة يعترب من أهم العناصر واألبعاد اليت
ي دولة ،ويعترب املنطلق األول الذي يكسبها الصفة الشرعية
ميكن من خالهلا احلكم على أهمية ومكانة هذه األجهزة يف أ ّ
والقانونية وميكنها من أداء عملها ،ومن خالله أيضا ميكن احلكم على مهنيتها وجودة عملها وتقييم خمرجاتها وذلك ألنه ميثل
اإلطار الذي حيدد شكلها القانونى والتنظيمي والسلطة اليت تتبعها واحلصانة الالزمة ألعضا ها والضمانات الدستورية الستقالهلا
املالي واإلداري والوظيفي واملوضوعي وخططها وأهدافها ،واختصاصاتها وأدوارها واجلهات اخلاضعة لرقابتها وآليات عملها
وممارساتها ونوعية تقاريرها ومشتمالتها واجلهات التى ترفع إليها والسلطات والصالحيات املمنوحة هلا وحقوق وواجبات
أعضا ها.
-2

املوارد البشرية باألجهزة العليا للرقابة:

تعترب املوارد البشرية الوسيلة األساسية اليت بدونها تكون مجيع الوسا ل واإلمكانات األخرى باجلهاز عدمية اجلدوى ومل تعد
املوارد البشرية كما هو احلال يف اإلدارة التقليدية أحد عوامل اإلنتاج إمنا أصبحت استثمارات للحاضر واملستقبل وبرزت إىل موقع
الصدارة فى النظم احلديثة كأهم أصل فى حتقيق الكفاءة اإلنتاجية وتأمني فاعلية األداء .وإذا كان مفهوم اإلدارة هو فن إجناز
األعمال بواسطة اآلخرين وبرغبتهم ،فإن مفهوم إدارة املوارد البشرية يرتبط مبفهوم اإلدارة باعتبار أن قدرات ورغبات العاملني
هي املصدر األساسي الجناز األعمال وبدون املوارد البشرية ال ميكن لإلدارة أن تنجح مهما توافرت املوارد األخرى.
خنلص إىل أن إدارة املوارد البشرية تبحث فى كل ما يتعلق بالتخطيط والتوجيه والتنظيم واملتابعة للقطاع البشري من حيث
سياسات التعيني والتوظيف والرتقية وإنهاء اخلدمة واحلقوق والواجبات وقواعد التدري والتحسني والتطوير وتعزيز الدافعية
وإشباع احلاجات الفردية واجلماعية وتكريس معانى الوالء واالنتماء.
وتعترب إدارة املوارد البشرية من أهم العناصر أو اجملاالت اليت يرتكز عليها العمل املؤسسي اهلادف وبالتالي فإن االهتمام بها
وتنميتها ال شك أنه متطل أساسي من متطلبات حتقيق اجلودة .ومنه ومهما توافر لألجهزة العليا من إمكانيات وإمكانات فنيه
وتقنيه ودواعم قانونيه وتشريعيه وأدوات ووسا ل أداء العمل ومناهج وطرق االجناز وخطط وبرامج التنفيذ ،فإنها ال تستطيع أن
حتقق أهدافها أو تنهض مبسئولياتها وتقوم باختصاصاتها بدون اختيار وتوظيف العنصر البشرى املؤهل واملدرب الكفء فهو الذي
يتوىل حتويل اخلطط والربامج واألهداف إىل واقع فعلي .وتشتمل وظا ف إدارة املوارد البشرية حتقيق العديد من األهداف ،ومن
هنا يتعني على أجهزة الرقابة العناية مبواردها البشرية والعمل على حتسينها وتطويرها ضمن منظومة العمل الرقابي اهلادف إىل
حتقيق اجلودة.

 -3وسا ل الدعم والوظا ف املساعدة باألجهزة العليا للرقابة:
يقصد بوسا ل الدعم كل ما شأنه أن يدعم حسن األداء ويضمن تقديم اخلدمات الفنية واإلدارية للمدققني ويساهم يف إثراء الثقافة
الرقابية.
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ي عمل وأ ّن حاجة األجهزة الرقابية إىل تـوافر هـذه الوسـا ل
وممّا ال شكّ فيه أن هذه الوسا ل والوظا ف هي من متطلبات جودة أ ّ
والوظا ف يكون أكثر إحلاحا فى ظل حساسية وأهمية وقيمة اجلهد والوقت الذي يبذل فى القيـام بتنفيـذ مهـام الرقابـة وضـرورة
احملافظة عليه من خالل توفري وقت املراجعني املستغرق فى تسيري أمورهم املتعلقـة باجلوانـ اإلداريـة والفنيـة وتقـديم خـدمات
الدعم املتعلقة بنظم تقنية املعلومات وتوفري املكتبة العلمية اليت حتتوي على املراجع العلمية والدوريات ومـدونات العمـل الصـادرة
من املنظمات املهنية وإعداد البحوث ويتم ذلك كله من خالل العمل على خلق وحدات أو إدارات داخل األجهزة تهتم بذلك مثل
وحدة للشئون اإلدارية ووحدة لتقنية املعلومات ووحدة للبحوث والرتاجم ووحدة للخدمات تعمل على تقديم الدعم التقين واإلداري
واخلدمي.

 -4حوكمة األجهزة العليا للرقابة:
تعترب عملية التعزيز والتحسني املستمر ملستوى جودة العمل الرقابى من أهم التحديات اليت تواجه اإلدارة العليا لألجهزة العليا
للرقابة ،حيث يستوج هذا األمر تضافر كل اجلهود لضمان إدارة كل املوارد املالية والبشرية املتاحة بكفاءة وفعالية واقتصاد
ومبا ميكن اجلهاز الرقابي من أداء دوره ومهامه القانونية على أفضل وجه.
ولبلوغ هذا اهل دف ،جي على اجلهاز وضع السياسات واإلسرتاتيجيات واإلجراءات الكفيلة لضمان إنتاج خمرجات وتقارير
رقابية ذات جودة عالية ،وهذا ال يتوافر إال يف إطار عام لنظام حوكمة متكامل العناصر ويغطي باألساس اجلوان املتعلقة بالقيادة
والتوجيه والتخطيط اإلسرتاتيجي والتشغيلي والرقابة الداخلية ،وميثاق أخالقيات املهنة.

 -5عالقة األجهزة العليا للرقابة مع األطراف اخلارجية:
جي على األجهزة العليا للرقابة خلق عالقات شراكة وعمل مع األطراف اخلارجية ذات الصلة بالعمل الرقابي والعمل على
تعزيزها ودعمها بهدف حتقيق أعلى مستوى من الفاعلية والكفاءة والتأكد من تطبيق اجلهات اخلاضعة للرقابة للتوصيات الصادرة
عنها واستغالل تقاريرها من قبل كل املهتمني بإدارة املال العام والسلطة التشريعية والتنفيذية لتعزيز املساءلة والشفافية ومبادئ
اإلدارة الرشيدة.
ونظرا لتعدد األطراف اخلارجية ذات الصلة بالرقابة على املال العام و تنوع احتياجاتها ،جي على األجهزة العليا للرقابة وضع
إسرتاتيجية واضحة ومدروسة لالتصال والتواصل مع هذه األطراف تأخذ بعني االعتبار طبيعة العالقة القا مة بني الطرفني واإلطار
التشريعي والقانوني املنظم ألعمال اجلهاز األعلى للرقابة.
وجتدر اإلشارة يف هذا اإلطار إىل أن املنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة (اإلنتوساي) ،أكدت على ضرورة
وضع سياسات لالتصال على مستوى اجملموعات اإلقليمية واألجهزة العليا للرقابة تهدف إىل توطيد وتعزيز العالقات بني اجلهاز
الرقابي واألطراف اخلارجية ذات الصلة عل ى أن تكون هذه الروابط مبنية على التعاون واالحرتام املتبادل وعلى املعرفة اجليدة
حلقوق وواجبات كل طرف .وتهدف هذه السياسات بصفة عامة إىل تعزيز مسعة األجهزة العليا للرقابة ودعم إدراك األطراف
اخلارجية لفاعليتها وكفاءتها ودورها يف جمال ترسيخ مبادئ املساءلة والشفافية واحلكم الرشيد ،وبالتالي احلصول على الدعم
الالزم من تلك األطراف اخلارجية دون املساس من استقالليتها.
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وعلى هذا األساس ،جي إيالء هذه العالقة العناية الالزمة والعمل من ناحية على فهم احتياجات خمتلـف األطـراف اخلارجيـة
من اجلهاز الرقابي ،ومن ناحية أخرى التعريف بدور اجلهاز الرقابي ومهامه القانونية ومناهج وأسالي عملـه ،وبالتـالي تيسـري
األعمال الرقابية وإصدار تقارير تتوافق مع االحتياجات الفعلية ملختلف األطراف.
وإذا ما استندنا إىل مفهوم اجلودة الذي متّ شرحه سابقا واملتمثل يف تقديم منتج يتوافق مع احتياجات الفئات املستهدفة وتتوفر
فيه كل املوا صفات الفنية واالقتصادية ،فإنه من السهل استنتاج مدى أهمية وتأثري العالقة مع األطراف اخلارجية على ضمان
جودة األعمال والتقارير الرقابية.

 -6املعايري واألدلة الرقابي ة الصادرة عن األجهزة العليا للرقابة:
 -1/6املعايري الرقابية:
تلع املعايري الرقابية الصادرة عن املنظمات املهنية الدور األساسي يف حتقيق جودة العمل الرقابي ،وتعترب املعايري الرقابية
لالنتوساي النموذج الذي تهتدى به األجهزة العليا للرقابة األعضاء يف عملها الرقابي ،وهي تعكس امجاعاً يف الرأى بني هذه
االجهزة على أنها متثل أفضل املعايري ،وهي مبثابة املعايري املرشدة هلا عند وضعها ملعايري وطنية للرقابة احلكومية تال م بيئة
العمل بها وفق أنظمتها السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،وتنقسم املعايري الرقابية إىل ثالثة جمموعات .وسنتناول دور كل
جمموعة منها فى حتقيق جودة العمل الرقابي وذلك على النحو التالي:
 -1/1/6املعايري العامة :وهي املعايري اليت توضح املتطلبات األساسية للقيام باملهام اليت تغطيها املعايري امليدانية ،وتعين تبين
اجلهاز األعلى للرقابة سياسات وإجراءات معينة يف اجملاالت التالية:
* التعيني والتدري  :وتشمل :تعيني املوظفني ذوي املؤهالت اجلامعية املناسبة ،ووضع حد أدنى من املتطلبات هلم ومراجعتها
بشكل منتظم ،وتأهيلهم وتدريبهم لتمكينهم من أداء واجباتهم بصورة فعالة ،وحتديد أسس ترقيتهم،ودعم املهارات واخلربات
املتاحة لدى اجلهاز وحتديد املهارات غري املتوفرة لسد احتياجاته منها وتوزيع املهارات املتوفرة لديه توزيعاً جيداً.
* املعايري ذات األهميّة األخالقية :وتشمل:
-

استقاللية املراق

واجلهاز االعلى للرقابة عن السلطة التشريعية والتنفيذية واجلهات اخلاضعة لرقابته ،مع تنظيم أسس

العالقة معها.
 تفادي االجهزة العليا للرقابة تضارب املصاحل بني املراق واجلهة اخلاضعة للرقابة. متتع املراق واجلهاز األعلى للرقابة بالكفاءة املطلوبة ،وطرح اآلراء واألفكار والتشاور بشأنها.-

بذل العناية واالهتمام الالزمني فى ممارسة العمل الرقابى سواء من مراقبى اجلهاز ،او عند االستعانة خبرباء خارجيني

كمستشارين ،أو استخدام عمل مراجع آخر واحملافظة على سرية البيانات التى حيصلون عليها.
 -2/1/6املعايري امليدانية:
تهدف هذه املعايري اىل حتديد االطار الشامل لتأدية العمل الرقابى وإدارته ،وتتمثل يف:
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*

التخطيط للعملية الرقابية :أولت منظمة االنتوساي التخطيط للعملية الرقابية أهمية بالغة لتحقيق اجلودة العالية ،واالقتصاد

والكفاءة والفعالية،واالجناز فى الوقت املناس ،وتتمثل عملية التخطيط فى االجراءات الواج على املراق اختاذها لتحقيق
جودة عمله الرقابى،والتى تشمل ما يلي:
 دراسة الوحدة حمل الرقابة من خالل التعرف على نشاطها ،وبنيانها التنظيمي ومراكز املسئولية فيها وأهدافها ،ومدخالتهاوخمرجاتها ،ومواردها املالية وغري املالية والتشريعات املتعلقة بها.
 الفحص األولي لنظام الرقابة الداخلية للتعرف على نقاط القوة والضعف وحتديد اجلوان التى يتعني االهتمام بها ،وحتديدحجم االختبارات أو العينة املختارة للفحص.
 إعداد خطة وبرامج الرقابة حيث يتم حتديد اجلوان اليت تستلزم الفحص وخطواته واملهارات املطلوبة له.*

اإلشراف :إ ّن أكثر الطرق فاعلية لضمان جودة العمل الرقابي ميكن حتقيقها باإلشراف الكايف منذ بداية التخطيط له وحتى

االنتهاء من التقرير النها ي ،حيث يضيف اإلشراف عنصري املعاجلة والتقدير الناضجني من جان املشرف ملا قام به مساعدوه.
كما يوفر التدري الالزم هلم ،وجي أن يتحقق املشرفون من فهم مساعديهم الواضح ملهامهم قبل البدء يف عملية الرقابة ،وأن
حتدد مراجعة املشرف مدى االلتزام مبعايري وبرنامج الرقابة وعدم االبتعاد عنه إالّ مبربر وتفويض ومدى تأييد أوراق عمل الرقابة
ملا أسفرت عنه من نتا ج واستنتاجات وتوفريها البيانات الكافية إلعداد تقرير موضوعي عن الرقابة ومدى حتقيق أهداف الرقابة.
* دراسة وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية :وذلك وفقاً لنوع الرقابة التى ستباشر على اجلهة اخلاضعة للرقابة ،سواء كانت رقابة
مالية أو مطابقة أو أداء.
*

املطابقة مع القوانني واللوا ح املتبعة :إذ ينبغي إختبار هذه املطابقة وأن يصمم املراق خطوات العملية الرقابية وإجراءتها

ليؤمن بصورة معقولة اكتشاف االخطاء واملخالفات واألفعال غري القانونية واليت قد يكون هلا تأثري هام ومباشر على البيانات
املالية أو نتا ج عملية الرقابة.
* إثباتات الرقابة :إذ ينبغي احلصول على االثباتات املال مة وذات الصلة واملعقولة لدعم حكم املراق واستنتاجاته بشأن العملية
الرقابية اليت يباشرها ،وغنى عن البيان أهمية التوثيق لعمل املراق .
* حتليل البيانات املالية :إذ ينبغي حتليل البيانات املالية للربهنة على أن إعدادها قد مت وفقاً للمعايري احملاسبية املتبعة وأنّ
عناصرها قد مت تقدميها وقياسها وتقييمها بطريقة جيدة مبا يضمن أساس ًا معقو ًال إلبداء الرأي خبصوصها.
 -3/1/6معايري إعداد التقارير الرقابية:
إذ جي على املراق أن يعدّ فى نهاية كل عملية رقابية رأياً أو تقريراً مكتوباً حس ما هو مناس (وفقاً لنوع الرقابة مالية أو
مطابقة أو أداء) يبسط فيه نتا جه فى شكل مال م .وينبغي أن يكون حمتوى التقرير سهل الفهم وخال من الغموض أو االلتباس
وأن ال يتضمن إالّ املعلومات املدعمة بإثباتات رقابية مقبولة وذات صلة وأن يكون مستقالً وموضوعياً وبناءاً وأن يراعي املبادئ
الواج مراعاتها عند صياغة التقارير أو إبداء الرأي.
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 -2/6املعايري الرقابية:
اهتمت معايري الرقابة لالنتوساى بأدلة العمل الرقابية وأوصت بأن يقوم اجلهاز االعلى للرقابة بوضع هذه األدلة باعتبارها وسيلة
إلطالع املراقبني على سياسات اجلهاز وأساليبه وإجراءاته الرقابية،حيث ورد باملعيار  1/2/1فقرة (ج) من هذه املعايري أنه "على
اجلهاز االعلى للرقابة تبنى سياسات وإجراءات من اجل اعداد الك تيبات وغريها من االدلة والتعليمات املكتوبة املتعلقة بتنفيذ
العمليات الرقابية،كما اشار املعيار رقم  22/2/1إىل" أن االتصال مبوظفي اجلهاز االعلى للرقابة بواسطة تعليمات حتتوي على
أدلة واحلفاظ على دليل حمدث يوضح سياسات اجلهاز وممارساته أمران مهمان للحفاظ على جودة العمليات الرقابية.
وعليه تتمثل أهمية أدلة العمل الرقابية فى حتقيق جودة العمل الرقابى فيما يلي:
-

تعترب مصدراً هاماً إلثراء العمل الرقابي وتضع األسس العامة إلرساء إجراءات ومهام الرقابة وتوفر احلد األدنى من التوجيه

للمراق مبا يساعده على حتديد اخلطوات واإلجراءات الرقابية التى جي تطبيقها.
 تشكل مرجع ًا ثابت ًا ودقيقاً. تسمح بتجميع التجارب الفردية واجلماعية واحملافظة عليها ليكون ذلك ذاكرة للتنظيم.-

تقدم ضماناً الستمرارية العمل فى حالة تغيري املساعدين أو نقلهم إذ تسمح مبواصلة العمل دون انقطاع ،ومن شأن استمرارية

طرق وأسالي العمل اضفاء صفة اجلدية على التنظيم ،ويرفع من مستوى ثقة الغري به.
 تسهم فى توحيد املفاهيم واإلجراءات فى العملية الرقابية بني املراقبني بعضهم وبعض،وكذلك بينهم وبني اجلهات اخلاضعةللرقابة.
 تنظم عمل املراقبني بصورة تزيد من كفاءتهم فى أداء عملهم وبالتاىل ضمان جودة األداء،وتسهل متابعتهم. تساهم فى توفري مرجع وآلية ملن تعهد اليه مهمة التدري ،كما يشكل منطلقاً إلعداد الربامج التدريبية للجهاز الرقابي ،وقدخيتلف اهلدف من جمرد التعريف بالدليل وبدراسة ما احتواه من إجراءات بالنسبة للمراجعني املبتد ني إىل التعمق يف خمتلف
املوضوعات التى تهم العمل الرقابي بالنسبة لغري املبتد ني.
-

تشكل األدلة مبا حتتويه من معلومات وآليات لتنفيذ أعمال الرقابة مرجعاً عاماً لتقييم العمل الرقابي والتأكد من حتقيقه

ألهدافه.
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التوصيات:
من العرض السابق يتضح أن نظام اجلودة نظام متكامل يشمل كل مراحل العمل الرقابي ،وجي أن تتوافر له عناصر ومتطلبات
أساسية يتعني توافرها يف األجهزة الرقابية ،وتتمثل هذه العناصر واملتطلبات فى اإلطار التشريعي والقانوني املنظم للجهاز واملوارد
البشرية ،ووسا ل الدعم والوظا ف املساندة،وحوكمة اجلهاز الرقابي ،والعالقة مع األطراف اخلارجية ،املعايري واألدلة الرقابية،
وذلك على النحو السابق ذكره تفصيال ،كما تلع معايري وأدلة العمل الرقابية دورا هاما فى حتقيق جودة العمل الرقابي حيث
تضع األسس العامة إلرساء إجراءات ومهام الرقابة وتوفر احلد األدنى من التوجيه للمراق مبا يساعده على حتديد اخلطوات
واإلجراءات الرقابية التى جي تطبيقها ،كما تسهل عملية متابعة أداء عمل املراقبني واإلشراف عليهم ،وتنظم عملهم بصورة
تزيد من كفاءتهم فى أداء عملهم وبالتالي ضمان جودة األداء.
لذلك جي العمل على توفري كافة العناصر واملتطلبات التى جي توافرها لنظام اجلودة باألجهزة العليا للرقابة،ووضع معايري
وأدلة اجراءات رقابية وطنية تتناس مع البيئة احمللية تتالءم واملعايري الدولية الصادرة فى هذا الصدد ،خاصة املعايري الصادرة
عن االنتوساي ،وتوفريها لكافة القا مني بالعمل الرقابي ،األمر الذى يسهم فى توضيح إجراءات الرقابة اليت جي اتباعها،
وتطويرها باستمرار مبا يتالءم والتطورات فى جمال الرقابة،مبا يؤدي لضمان جودة العمل الرقابي.
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قا مة املراجع:
-2اجلهازاملركزى للمحاسبات،مساهمة املعايري الرقابية وأدلة االجراءات فى الرفع من جودة العمل الرقابى،حبث قطرى مقدم للدورة التاسعة للجمعية العامة
للمجموعة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة،اجلمهورية اليمنية،صنعاء.1002،
-1الرفاعى ابراهيم مبارك ،حتليل العوامل املؤثرة على جودة خدمات مهنة احملاسبة واملراجعة:دراسة تطبيقية على مجهورية مصر العربية،اجمللة العلمية
للتجارة والتمويل،العدد الثانى ،كلية التجارة ،جامعة طنطا .1000،املنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة واحملاسبة،أخالقيات املهنة واملعايري الرقابية.
-1املنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة،البحث التفصيلى الشامل حول املوضوع الفنى الثانى :مساهمة املعايري الرقابية وأدلة االجراءات فى
الرفع من جودة العمل الرقابى،،الدورة التاسعة للجمعية العامة،اجلمهورية اليمنية،صنعاء.1002،
-2املنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة،الربنامج التدريبى حول"تقييم جودة العمل الرقابى"،قطر،الدوحة.1007،
-5املنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة،تقريراملقرر للموضوع الفنى الثانى:مساهمة املعايري الرقابية وأدلة االجراءات فى الرفع من جودة العمل
الرقابى ،الدورة التاسعة للجمعية العامة ،اجلمهورية اليمنية،صنعاء.1002،
-2د.أمني السيد أمحد لطفى،رقابة اجلودة ونظم الفحص واالشراف فى املراجعة من منظور دوىل ،االسكندرية :الدار اجلامعية.1022،
-2د.سناء حممود بدران،عناصر جودة املراجعة من وجهة نظر مديرى الشركات املساهمة:دراسة حتليلية وتطبيقية،اجمللة العلمية للبحوث والدراسات
التجارية،كلية التجارة وادارة األعمال،جامعة حلوان،السنة(،)20العددان.1007 ،2 ،1
-7د.عمرو عبد الفتاح صاحل ،اطار مقرتح لتطوير الرقابة على اجلودة ألداء مراق احلسابات فى ظل االجتاهات احلديثة للمراجعة،رسالة دكتوراه غري منشورة،
كلية التجارة ،جامعة عني مشس.1005،
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مـقـــــال

قراءة يف أفضل املبادئ واملمارسات

مــحــرر

يف جمال مكافحة الفساد

اجلمهوريــة
الـتـونـسيـة

إعـداد :السيد /حسني بوصندل
مستشار بدا رة احملاسبات التونسية

استأثرت مقاومة ظاهرة الفساد خالل العشرية األخرية باهتمام دولي واسع وحبركة منقطعة النظري جسّمها باألساس توقيع
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد سنة

1001

واعتماد العديد من االتفاقيات اإلقليمية يف نفس الشأن وتوجّه املؤسسات

واملنظمات الدولية املتخصصة إىل إدماج مكافحة الفساد ضمن أهدافها اإلسرتاتيجية وذلك على غرار البنك الدولي واملنظمة الدولية
لألجهزة العليا للرقابة واحملاسبة وبرنامج األمم املتحدة للتنمية ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية .كما تكثفت خالل السنوات
األخرية التظاهرات وامللتقيات املخصصة لظاهرة الفساد وتدعّم دور املنظمات غري احلكومية واجملتمع املدني يف معاضدة جهود
السيطرة على الفساد وتعدّدت الدراسات واألدلة للغرض مما جعل جمال مكافحة الفساد مشبعا بالتوصيات واإلرشادات
التوجيهية.
ويؤكد كل ذلك ارتقاء درجة الوعي العاملي باآلثار املدمرة للفساد وبارتفاع كلفته خاصة بالنسبة إىل املال العام والتنمية
االقتصادية واالزدهار االجتماعي .إال أن جتسيم إرادة القضاء على الفساد تصطدم على أرض الواقع بصعوبات يف حتديد أنس
االختيارات العملية .وتبني أن العديد من الدول مل تتوصل إىل حتقيق النتا ج املرجوّة يف جمال مكافحة الفساد نتيجة إخالالت
عمليّة شابت املسار الذي انتهجته واآلليات اليت أحدثتها.
ومتثل املمارسات الفضلى املعتمدة يف جمال مكافحة الفساد مصدرا هاما لالستدالل واستخالص الدروس قبل إقرار
االسرتاتيجيات والتشاريع وإرساء اآلليات التنفيذية ضمانا لفاعليتها يف حتقيق املرغوب وكذلك من أجل تدعيم مناعة املنظومات
القا مة أمام التطور والتشع

املتواصل لظاهرة الفساد .وتستمد تلك املمارسات مصدرها أساسا من بنود اتفاقية األمم املتحدة

ملكافحة الفساد وأدلّة تنفيذها ومن االتفاقيات اإلقليمية وكذلك من دراسات التجارب الدولية املقارنة وتوصيات املؤسسات
واملنظمات الدولية واإلقليمية املتخصصة.
ويتمثل اهلدف من هذا البحث يف تسليط الضوء على ممارسات ومقاربات أثبتت فاعليتها ويف التنبيه من خماطر االحنرافات
الناجتة عن سوء توظيف آليات مقاومة الفساد .وال يشمل اهلدف بالتالي تقديم وصفة عالجية متكاملة لظاهرة الفساد أو تصوّر
إطار شامل لإلحاطة بها األمر الذي يبقى من مشموالت كل دولة على حدة وفقا خلصوصية نظامها ومميزات جمتمعها.
وسيتناول املقال بالعرض والتحليل أفضل املمارسات اليت ميكن االستئناس بها لضبط إسرتاتيجية مكافحة الفساد وإلرساء ودعم
اآلليات املؤسّسية املتدخّلة يف اجملال.
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 -1أفضل املمارسات يف جمال اعتماد اسرتاتيجيات مكافحة الفساد:
تتجسّم اإلرادة الصادقة للسلطة العليا يف مكافحة الفساد من خالل إقرار إسرتاتيجية موثقة توضح التوجهات واألهداف بعيدة
املدى اليت يرجى بلوغها .وقد اعتمدت عديد البلدان تلك اإلسرتاتيجية يف شكل قوانني تعبريا على قوّة االلتزام بتنفيذها وضمانا
التساع قاعدة االطالع عليها وتأكيدا ملبدإ املساءلة حوهلا.
وتقتضي املمارسات اجليدة يف جمال إعداد اسرتاتيجيات مكافحة الفساد أن تبدأ العملية بتقييم للمنظومة القا مة جبميع مكوناتها
القانونية واملؤسسية للتعرف على مدى فاعليتها .ويستند التقييم بدوره إىل مبادئ وممارسات أساسية لضمان جودة عالية.
ولصياغة وإخراج اإلسرتاتيجية كذلك قواعد أثبتت عديد التجارب املقارنة مدى أهميتها يف مستوى الرتويج والتأثري املرتق .
-1 -1

تقييم املنظومة القا مة ملكافحة الفساد:

أكدت الدراسات اليت أجراها كل من برنامج األمم املتحدة للتنمية ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية أن الدول اليت انتهجت
أسلوب نقل مناذج التجارب الناجحة مل تتوصل إىل حتقيق نتا ج معتربة يف جمال مكافحة الفساد وذلك نتيجة عدم مواءمة تلك
النماذج خلصوصيات نظمها السياسية واإلدارية والقضا ية والثقافية .واألخطر من ذلك هو الوصول إىل نتا ج عكسية تشجع على
تغلغل الفساد من قبيل تشتت اجلهود يف ظل غياب أي حتديد لألولويات وتعقّد املنظومة املؤسسية ملكافحة الفساد وعدم التنسيق
بني خمتلف مكوناتها وتنازع االختصاص .ويعتمد تقييم الوضع القا م على تشخيص نقاط القوة والقصور ضمن املنظومة بشكل عام
وضمن القطاعات ذات العالقة مبكافحة الفساد (الشراء العمومي ،التصرف يف املال العام ،أجهزة الرقابة ،إسداء اخلدمات
اإلدارية )...وذلك باالعتماد على معايري واضحة وأدوات قياس مبا ميكّن من:
 التعرف على اجملاالت األكثر تعرضا ملمارسات الفساد. جرد أمناط الفساد املتداولة. تقييم أطر التحكم املتوفرة (التشريعية واملؤسسية) ومدى قدرتها على التحصني ض ّد الفساد.وتعدّ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد باعتبارها تأليفا اتفاقيا ألفضل املمارسات ،أساسا معياريا لقياس متوقع أنظمة مكافحة
الفساد خاصة يف جمال الوقاية والزجر .وميكن عمليا للدول املصادقة على االتفاقية والبالغ عددها
1022
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دولة حتى نهاية سنة

االستفادة من عمليات التقييم القطرية املشرتكة للبلدان املصادقة وكذلك إجناز تقييم ذاتي اعتمادا على استبيان مضمن

مبوقع مكت األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية والذي يقدم بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة للتنمية مساعدات تقنية
واستشارية يف جمال مكافحة الفساد.
وجتدر اإلشارة إىل أن دوال عربية على غرار الكويت واملغرب واليمن أجنزت تقييما ذاتيا لقياس الفجوة اليت تفصلها عن تطبيق
مقتضيات اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.
أما بالنسبة ل لتقييم القطاعي فإنه ميكن االسرتشاد بأفضل املمارسات والتوجيهات الصادرة عن املؤسسات الدولية املتخصصة أو
املنظمات املهنية على غرار توجيهات البنك الدولي يف جمال الشراء العمومي أو معايري وإرشادات املنظمة الدولية لألجهزة العليا
للرقابة واحملاسبة بالنسبة إىل أجهزة الرقابة العليا وتوجيهات صندوق النقد الدولي بالنسبة للتصرف يف امليزانية.
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وتربز خمتلف الدراسات أنه ال يوجد اختصاص وحيد يُعنى بتقييم منظومة مكافحة الفساد ،حيث يتطل إجناز تلك املهمة
توافر اختصاصات عديدة متكاملة يف اجملال االقتصادي واملالي والقانوني واإلداري.
كما تؤكد على ضرورة اعتماد نهج تشاركي موسّع ال يشمل ممثلني عن اهلياكل املؤسسية القا مة فقط بل وميتدّ إىل خمتلف
مكونات اجملتمع املدني .وخبصوص أدوات قياس ظاهرة الفساد فإنها تشمل أساسا:
 جرد ودراسة النصوص القانونية النافذة يف جمال مكافحة الفساد للتحقق من مدى تنفيذها وتناسقها ومواءمتها مع االتفاقياتالدولية وأفضل املمارسات املعتمدة يف الغرض.
 رسم وحتليل املسارات داخل القطاعات واملؤسسات املستهدفة باعتماد طرق تقييم املخاطر. حتليل املؤشرات والبيانات اإلحصا ية املتوفرة. استطالع اآلراء واحملاورات مع الفئات املستهدفة واخلرباء.وتوفر عديد املنظمات واملؤسسات الدولية بدورها مؤشرات لقياس الفساد ومن أشهرها مؤشر منظمة الشفافية الدولية .ولئن متكّن
هذه املؤشرات من التعرف على متوقع الدول يف جمال مكافحة الفساد ،إال أنها كانت أيضا موضوع انتقادات وذلك أساسا حول
درجة احنيازها وموثوقيتها .فهي ذات بعد مشولي وال تراعي اخلصوصيات القطاعية داخل كل بلد وهي مشتقة من جمموعة من
مؤشرات اإلدراك اليت يغل عليها التقييم الشخصي لألطراف املستجوبة.
وتتكامل األدوات املذكورة أعاله يف ما بينها من أجل تقديم تقييم موضوعي وواقعي ملنظومة مكافحة الفساد .ويستحسن بالتالي أن
يستند التشخيص إىل أكرب عدد ممكن من أدوات الرصد والتحليل وال يقتصر على أداة وحيدة.
كما ميكن أن يستفيد التشخيص من وجود نظام معلوماتي يوفر بيانات إحصا يّة عامة وقطاعية حول الفساد على غرار عدد
القضايا اليت حكم فيها باإلدانة وعدد وطبيعة الشكايات اليت تتلقاها املؤسسات الرقابية وحمتوى التقارير اليت ترفعها هذه
األخرية (عدد وجمال املالحظات املتعلقة بالفساد وتأثريها املالي).
ومما جتدر اإلشارة إليه أن توفّر نظام معلوماتي متكامل حول الفساد يقرتن عادة بوجود مؤسسات خمتصّة مبكافحة الفساد يكون
من ضمن صالحياتها تصميم وتطوير نظام معلوماتي يعنى باجلان اإلحصا ي حول ظاهرة الفساد.
-2 -1

صياغة وإخراج إسرتاتيجية مكافحة الفساد:

من الضروري أن يتولّد عن تشخيص املنظومة القا مة ملكافحة الفساد فهم معمّق وشامل للظاهرة مبختلف أبعادها ميكّن السلطة
العليا من اعتماد التوجهات الصا بة لإلصالح وااللتزام بتنفيذها ومراقبتها.
لذلك فإنه من املستحسن أن يتضمن التشخيص اقرتاحات وحلول يف شكل سيناريوهات متعددة وإبراز مزايا وعيوب كلّ منها
خاصة من حيث الفاعلية املنتظرة واملوارد املستوجبة.
ومن ضمن املسا ل اليت يستحسن حسمها يف إطار إسرتاتيجية مكافحة الفساد يذكر املقاربة اليت سيتم اعتمادها يف مكافحة
الفساد.
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صياغة وإخراج إسرتاتيجية مكافحة الفساد:

من الضروري أن يتولّد عن تشخيص املنظومة القا مة ملكافحة الفساد فهم معمّق وشامل للظاهرة مبختلف أبعادها ميكّن السلطة
العليا من اعتماد التوجهات الصا بة لإلصالح وااللتزام بتنفيذها ومراقبتها .لذلك فإنه من املستحسن أن يتضمن التشخيص
اقرتاحات وحلول يف شكل سيناريوهات متعددة وإبراز مزايا وعيوب كلّ منها خاصة من حيث الفاعلية املنتظرة واملوارد
املستوجبة.
ومن ضمن املسا ل اليت يستحسن حسمها يف إطار إسـرتاتيجية مكافحـة الفسـاد يـذكر املقاربـة الـيت سـيتم اعتمادهـا يف مكافحـة
الفساد .فهل سرتكز اإلسرتاتيجية على الوقاية أو ستشمل أبعادا أوسع كالتقصي والزجر؟
وكذلك اإلطار املؤسسي الذي سيتم اعتماده فهل جيدر إحداث مؤسسة مشولية ومتخصصة أم االكتفـاء بـالتنظيم املؤسسـي القـا م؟
وأيضا مسألة توزيع األدوار األساسية بني خمتلف املتدخلني ،فهل جيدر اإلبقاء على صالحية الزجر ضمن أنظار السلطة القضا ية
لوحدها أو تقامسها مع مؤسسة مكافحة الفساد ؟
كما ال تق ّل أهمية مسألة حتديـد نطـاق اإلسـرتاتيجية وتوضـيح مـدى خضـوع القطـاع اخلـاص ملقتضـياتها .وعمومـا تتمثـل أبـرز
التوجيهات اليت انبنت على معاينة أفضل املمارسات يف ما يلي:
 تتميّز اإلسرتاتيجية الفاعلة بطابعها العملي من خالل توجهها حنو معاجلة األسباب الكامنة وراء ممارسـات الفسـاد والظـروفاملشجعة هلا واليت أمكن استخالصها من عملية التشخيص املذكورة أعاله .ويف هذا الصدد وبالنظر إىل اتساع جماالت التدخل فإنه
ميكن أن تعدّد اإلسرتاتيجية جماالت التدخل ذات األولوّيّة مبا يسمح بتحقيق نتا ج ملموسة تساعد على حشد التأييـد واملسـاندة
من خمتلف مكوّنات اجملتمع وبالتالي اإلسهام املباشر يف مكافحة الفساد .ومن ضمن اجملاالت اليت ركزت عليها عديد الـدول يف
املراحل األوىل حلربها ضدّ الفساد نذكر املنظومة التشريعية املتصلة مبكافحة الفسـاد وتقـديم اخلـدمات العموميـة ومنظومـة التـزوّد
العمومي واملنظومة األمنية واملنظومة الرقابية ألجهزة الدولة.
 ميكن أن تؤسس اإلسرتاتيجية ملبادئ أو ملمارسات جديدة تعزّز ترسانة حماربة الفساد .ومن ضمن اآلليات اليت أظهـرت نتـا جإجيابية نذكر تصريح أصناف من املوظفني العموميني مبمتلكاتهم قبل وأثناء وبعد تأدية مهـامهم ،محـل عبـ اإلثبـات علـى مـن
تعلّقت به شبهة فساد من خالل توضيح مصادر الدخل والقيم اليت حبوزته ،محاية الشهود واملبلغني ،إرساء قواعد منـع تضـارب
املصاحل ،اعتماد قاعدة بيانـات تضـم املؤسسـات واألفـراد الـذين ثبتـت يف شـأنهم أفعـال فسـاد جمرّمـة ،فسـخ العقـود وسـح
الرتاخيص اليت ثبت منحها بطرق خملّة بالنزاهة والشفافية.
 من املهم أن تتعرض اإلسرتاتيجية ضمن البعد الوقا ي لدور مكوّنات اجملتمع املدني من مجعيات ووسا ل إعـالم لتأكيـد البعـدالتشاركي جلهود مكافحة الفساد.
 -جي أن ال تغفل اإلسرتاتيجية التنصيص الصريح على التزام السلطة العليا يف جمال مكافحة الفساد.
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ومن ضمن صيغ االلتزام اليت ميكن االستشهاد بها نذكر ما تضمنه مرسوم مكافحة الفساد يف تونس والذي مت اعتماده يف

22

نوفمرب  ،1022حيث نصّ على "تضمن الدولة تنفيذ سياستها يف جمال مكافحة الفساد وذلك بوضع النصوص القانونية والرتتيبية
املستوجبة و اآلليات اليت تضمن احرتامها وباختاذ التدابري واإلجراءات العملية لتعزيز النزاهة والشفافية واملساءلة واحرتام
القانون".
-2

أفضل املمارسات املؤسسية يف جمال مكافحة الفساد:

ضبطت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد مجلة من الوظا ف يف جمال الوقاية وإنفاذ القانون واليت جي أن توكل إىل هيئة أو
هيئات متعدّدة تاركة اخليار لكلّ دولة يف ضبط اإلطار املؤسسي املال م خلصوصياتها .واعتمادا على التجارب املقارنة أمكن حصر
النماذج املؤسسية يف جمال مكافحة الفساد ضمن ثالثة أصناف:
-

هيئات متعدّدة االختصاصات :تكون غالبا مستقلة وتشمل وظا فها جماالت الوقاية والتحقيق والزجر وذلك على غرار هيئة

مكافحة الفساد بهونكونغ وسنغافورة.
 هيئات الوقاية :تكون عادة منضوية حتت جهاز تنفيذي قا م وختتص أساسا بتقييم املخاطر وإعداد الدراسات ومتابعة وتنسيقسياسة مكافحة الفساد وإعداد األدلة اإلرشادية .وينضوي األمنوذج الفرنسي حتت هذا الصنف.
ودون الرتويج لنموذج معيّن فإ ّن التجارب أثبتت أن تركيز هيئة متعددة االختصاصات جي أن يستند أساسا للمعطيات التالية:
 مستوى الفساد املستشري :فإذا كان ضعيفا فإنه يصع تربير إحداث مؤسسة متعددة االختصاصات بكلفة عالية. مستوى نزاهة وكفاءة املؤسسات القا مة :إذا كانت املؤسسات املتدخلة يف حماربة الفساد ضعيفة أو مفتقرة للنزاهة فإن إحداثمؤسسة متعددة االختصاصات ومستقلة يكون مربرا.
 مواءمة اإلطار القانوني يف املادة اجلزا ية  :أحيانا ما تكون صالحيات إنفاذ القانون موزّعة يف إطار نظام قا م يصع حتويره منخالل إقحام مؤسسة تتداخل اختصاصاتها مع هياكل أخرى.
 مستوى االستعداد والقدرة لتوفري وسا ل العمل املستوجبة :تتطل املؤسسات متعددة االختصاصات كلفة تشغيلية عالية (توفرخربات متعددة االختصاصات ،نظم معلومات واتصال متطورة ،فروع موزعة )...لضمان مستوى األداء املطلوب .فإذا تعذر توفري
التمويل املناس على املدى الطويل تصبح املؤسسة احملدثة ضعيفة وال حتدث التأثري املرغوب.
وتتفاعل هيئات مكافحة الفساد ،على اختالف أمناطها مع عديد املؤسسات األخرى إما من خالل تقاسم الصالحيات أو تبادل
املعطيات معها .وم ن ضمن هياكل الصفّ األوّل توجد األجهزة العليا للرقابة واليت أصبحت مدعوّة إىل حتديد متوقعها وتفعيل
مقارباتها جتاه حماربة ظاهرة الفساد.
وسنتعرض يف ما يلي وانطالقا من عديد التجارب املقارنة وأفضل املمارسات أوّال إىل ضوابط تأمني كفاءة هيئات مكافحة الفساد
وثانيا إىل التوجهات اليت أصبح على األجهزة العليا للرقابة انتهاجها لتفعيل دورها يف جمال حماربة الفساد.
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 -1/2ضوابط تأمني كفاءة مؤسسات مكافحة الفساد:
بالنظر إىل صعوبة اإلقرار بوجود منوذج مؤسسي مثالي صاحل جلميع الوضعيات فقد ارتأينا النظر يف املبادئ اليت أسّست لتميّز
مؤسسات مكافحة الفساد ويف حمتوى الوظا ف املخوّلة هلا.
 -1/1/2املبادئ املؤسسة لتميز مؤسسات مكافحة الفساد:
تعدّ مسألة االستقاللية من ضمن الضوابط األساسية اليت جيمع اخلرباء على وجوب توفرها يف مؤسسات مكافحة الفساد من أجل
متكينها من حريّة العمل ومحايتها من شتى أنواع التدخل والضغوط .ويرتبط مستوى االستقاللية املمنوح بطبيعة الصالحيات
املخوّلة للمؤسسة .فكلما زادت صالحياتها يف جماالت التقصي والزجر كلما احتاجت إىل مستوى أرفع من االستقاللية .ومن ضمن
املمارسات املكرسة ملبدإ االستقالليّة نذكر:
 -عدم استئثار سلطة واحدة بتعيني ر يس املؤسسة وجعل ذلك وفق صيغة توافقية بني السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية

1

وكذلك ضمان احملافظة على املنص خالل فرتة حمددة.
 متتع املنتمني للمؤسسة باحلماية الكافية خاصة بتمكينهم من احلصانة القانونية خبصوص املهام املعهودة إليهم.-

االستقاللية يف التصرف املالي واإلداري واليت تربز باألساس من خالل احلصول على التمويل املطلوب مباشرة من السلطة

التشريعية وغياب أي إشراف أو تأشري على التسيري وتنظيم العمل داخل اهليئة من حيث االنتداب واالستعانة بالكفاءات
والتصرف يف املسار املهين لإلطارات واألعوان واعتماد اهليكل التنظيمي ومراجعته.
-

االستناد إىل نص ذو قوة قانونية حمدث للهيئة ومتضمن لتنصيص صريح على صبغتها املستقلة وعلى الصالحيات املكلفة بها.

وجتدر اإلشارة بهذا اخلصوص أن النصوص احملدثة هليئات مكافحة الفساد تتضمن عادة تعريفا للفساد وذلك بغاية حتديد نطاق
األفعال اليت تكون حمل أنظار اهليئة وكذلك اإلطار الذي حيكم عالقاتها باألطراف اخلارجية.
واملالحب أن مؤسسات مكافحة الفساد تتشابه يف ما يتعلق مبختلف مقتضيات االستقاللية مع األجهزة العليا للرقابة يف ما عدى
عنصرين .يتعلق األوّل باملكانة الدستورية اليت جي أن ختصص للجهاز األعلى للرقابة وفقا لقواعد ومعايري املنظمة الدولية
لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة وتفاديا كذلك ملا قد ينجر عن إدراج هيئة مكافحة الفساد ضمن الدستور من تنازع أو
تنافس على الصالحيات مع اجلهاز األعلى للرقابة .ويذكر أن عديد النصوص احملدثة هليئات مكافحة الفساد نصت صراحة
على إدراجها ضمن جمال الرقابة اخلاضع للجهاز األعلى للرقابة .أما العنصر الثاني فيتعلق بوجود نظم للمساءلة ملوازنة
الصالحيات الكبرية اليت تتمتع بها هيئات مكافحة الفساد .وتضم هذه النظم املراقبة من طرف جلان برملانية أو جلان خارجية
بها ممثلني عن اجملتمع املدني أو الرقابة املسبقة من قبل السلطة القضا ية على أعمال الزجر.

2

وعلى صعيد آخر وجتنبا إلمكانية حتوّهلا إىل وحدات بريوقراطية يتميز اإلطار التنظيمي للمؤسسات الفعالة باملرونة وذلك أساسا
من خالل:
 - 1يعني ر يس اهليئة املستقلة حملاربة الفساد االسرتالية من قبل اللجنة الربملانية املختصة .أما مفوّضو اهليئة اإلندونيسية فيتم اختيارهم من قبل الربملان من ضمن قا مة تقرتحها احلكومة
 - 2ختضع اهليئة املستقلة حملاربة الفساد بهونغ كونغ للمراقبة والتدقيق من  2جلان تضم ممثلني عن اجملتمع املدني مبا فيها جلنة لتلقي الشكايات ضد اهليئة.

مـجـلـة الـرقـابة املـالية – يونيو (حزيران) 1021

26

 -اعتماد هيكل تنظيمي عاكس للوظا ف احملوريّة.

3

 اعتماد توزيع للعمل يف إطار فرق وجلان. حتديد سقف لفرتة ر اسة املؤسسة وجتديدها. اعتماد التداول يف تركيبة اللجان املشرفة على نشاط املؤسسة.كما حتتاج مؤسسات مكافحة الفساد يف تعاملها مع ظاهرة متغيّرة ،شديدة التعقيد وأحيانا عابرة للحدود إىل دمج اختصاصات
وخربات متعددة يف جماالت من ضمنها اجملال االقتصادي واملالي والقانوني وجمال تقنية املعلومات واالتصال وتقنيات التحقيق.
وميثل هذا اجلان باإلضافة إىل التدري أهم عنصر ضمن الكلفة التشغيلية ملؤسسات مكافحة الفساد.
وال تق ّل أهميّة مسألة إدارة البالغات والشكاوي حول ممارسات الفساد .ومن ضمن أبرز املمارسات على هذا الصعيد نذكر:
 االستناد إىل نص قانوني يضمن محاية املبلغني ويكفل احملافظة على سرية املعطيات اليت يصرحون بها. تيسيري التبليغ باعتماد كل وسا ل االتصال املمكنة (هاتف ،فاكس ،بريد اإللكرتوني ،بريد عادي ،بصفة مباشرة) مع قبولالبالغات جمهولة املصدر.
 االلتزام بضوابط صارمة خبصوص آجال الرد.ومن املهم كذلك أن ال يتم إغفال مسألة التنسيق مع بقية املتدخلني جتنبا لالزدواجيّة ولتنازع الصالحيات 4.ففي غياب إطار
متكامل للتنسيق يصع

على مؤسسة مكافحة الفساد أن تضطلع مبهامها على أحسن وجه .وقد متّ يف إطار بعض النماذج

ختصيص صالحية التنسيق لفا دة مؤسسة مكافحة الفساد نفسها 5ومتّ يف البعض اآلخر تركيزها لدى مؤسسة أخرى غلى غرار
مكت النا

العام.6

ويف شكل آخر عهد بالتنسيق إىل جلان خارجية تضم ممثلني عن األجهزة الربملانية والقضا ية واإلدارية.
 -2/1/2البعد الوظيفي ملؤسسات مكافحة الفساد املتميّزة:
يتوقف جناح مؤسسة مكافحة الفساد على مدى التزامها بتأمني حمتوى الوظا ف املعهودة إليها بأكرب قدر من الشمولية واملهنية.
وسنعرض يف ما يلي الصالحيات املوكولة إىل املؤسسات الناجحة على التوالي يف جمال الوقاية والتحقيق والزجر.
 -2/2/2/1يف الركود األكثر أهمية :أي عندما ينخفض االستثمار يف رأس املال الثابت يف حني أنه توجد فرص استثمارية ،فيج
أن تهدف سياسة الدولة إىل حتسني رحبية االستثمارات اليت أضر بها الركود ،وإىل تشجيع االستثمارات األخرى والقيام
باستثمارات عامة طويلة األجل ذات كثافة رأمسالية مرتفعة.

 - 3ترتك هيئة مكافحة الفساد بهونغ كونغ من  1دوا ر تعنى تباعا بالوقاية والتحقيق ونشر الوعي.
 "4غالبا ما تنظر املؤسسات التقليدية إىل مؤسسات مكافحة الفساد اليت تشمل صالحياتها التحقيق وإنفاذ القانون على أنها تتدخل يف عملها" -املذكرة التطبيقية لربنامج األمـم املتحـدة اإلمنـا ي
املتعلقة بإدماج مكافحة الفساد يف التنمية
5اهليئة اإلندونيسية ملكافحة الفساد
6مصلحة التحقيقات املختصة الليتوانية
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* جمال الوقاية :يشمل اجلان الوقا ي باألساس املشموالت التالية:
 متابعة وتنسيق سياسة مكافحة الفساد. تقييم املخاطر وإعداد الدراسات. رصد الثغرات ضمن القوانني واقرتاح مراجعتها ملنع فرص االستفادة منها. 7 متابعة تطبيق قواعد تضارب املصاحل والتصريح على الشرف باملكاس (الذمة املالية). إعداد ونشر األدلة وخاصة تلك املتعلقة بآداب السلوك وأخالقيات املهنة.8 رفع الوعي حول خماطر الفساد من خالل ضبط وتنفيذ خطط اتصال متعددة الوسا ط بالتنسيق مع خمتلف مكونات اجملتمعاملدني وخاصة وسا ل اإلعالم والنسيج الرتبوي واجلمعياتي.
* جمال التحقيق والزجر:
بالنظر إىل حساسية جمال التحقيق والزجر من حيث تعلقه حبقوق األفراد من ناحية ودوره احملوري يف تقييم كفاءة مؤسسات
مكافحة الفساد من ناحية أخرى فإن ممارسة صالحيات بهذا العنوان يفرتض االلتزام بعديد الضوابط املهنية والقواعد اإلجرا ية
يتمثل أبرزها يف ما يلي:
 محاية سرية املعطيات والتحقيقات مبا من شأنه أن ال يعيق التحريات اجلارية وال يؤدي إىل بطالن اإلجراءات .وما من شكأن استقاللية املؤسسة ونزاهة أعضا ها يساهمان بشكل كبري يف تكريس هذا املبدإ.
 التعامل مع كل امللفات بنفس القدر من األهمية وإخضاع القطاع العام واخلاص لنفس الدرجة من االهتمام ضمانا للمصداقية.ويشار أنه من ضمن االنتقادات اليت واجهت بعض مؤسسات مكافحة الفساد تركيز اهتمامها على ممارسات الفساد البسيطة
وإهماهلا مللفات الفساد اهلامة .إال أن اعتماد هذا املبدأ ال ينفي إمكانية إقرار استجابة سريعة بالنسبة إىل بعض احلاالت
املستعجلة.
 مشول التحقيق للممارسات املتصلة بالفساد على غرار تلك املساعدة على التسهيل واإلخفاء والتسرت والتكتم. إخضاع احلاالت املعروضة على التحقيق إىل تقييم أوّلي يف إطار جلنة داخلية للتحقق من املصداقية واستكمال املعطياتاألساسية حوهلا.
 -عدم معارضة املؤسسة بالسر املهين من أي جهة كانت على غرار البنوك وإدارة الضرا

وذلك ضمانا حلسن سري التحقيق؛

 حيازة الصالحيات االحرتازية والزجرية الكافية على غرار التفتيش وحجز الوثا ق ومنع السفر واإلطالع على احلساباتالبنكيّة واإليقاف التحفظي.
 اإلعالن للعموم على حاالت الفساد املؤكدة كوسيلة لرفع الوعي العام. 7من ضمن أبرز اجتاهات إصالح املنظومة التشريعية اليت اعتمدتها عديد الدول يذكر تبسيط النصوص وجتميعها .فكلما تعقدت التشـاريع وتشـعبت كلمـا زادت خمـاطر التالعـ بهـا مـن قبـل
مصاحل إنفاذ القانون.
8أنشئت هيئة مكافحة الفساد بهونغ كونغ مركزا يعنى بتنمية أخالقيات السلوك.
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 –2/2تفعيل دور األجهزة العليا للرقابة يف جمال مكافحة الفساد:
اعتربت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد مسألة التدقيق من ضمن عناصر الوقاية األساسية (الفصلني

7

و .)21فعمليات

التدقيق املنتظمة تقلّل من خماطر االختالس واستغالل النفوذ واالحنراف باإلجراءات ومتكن من اكتشاف النواقص والثغرات على
املستوى التشريعي واملالي والتنظيمي لألطراف اخلاضعة للرقابة وتقدّم االقرتاحات لإلصالح والتعديل .وقد أقرت أغل األجهزة
العليا للرقابة وفقا الستبيان أعدته املنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة بأن مساهمتها يف مكافحة الفساد ترتكز
باألساس يف جمال الوقاية .وال حييل ذلك إىل اإلقرار بالضرورة بأنها غري معنيّة برصد واكتشاف ممارسات الفساد والتحقيق فيها.
فهي تضطلع مبهمّة رقابة شاملة على املال العام تكرس من خالهلا مبادئ الشفافية واملسا لة وحسن التصرّف وحتميه من ك ّل
أشكال اإلهدار والتعدّي .لذلك فإنه ال ميكن تصوّر مقاربة فاعلة حملاربة الفساد بدون دمج أبعاد الوقاية والرصد والتحقيق.
ولالضطالع بهذه املهام فإنه ال بدّ من اإلقرار بأن األجهزة العليا للرقابة تواجه حتديات وصعوبات متنوّعة حتى أن العديد منها
ال توجد لديه مقاربة عمليّة ملكافحة الفساد .إال أنه ويف املقابل هنالك ممارسات عديدة أثبتت فاعليتها لدى عديد األجهزة
ويستحسن تعميق النظر حوهلا من أجل االستفادة منها.
 -1/2/2الصعوبات اليت تواجه األجهزة العليا للرقابة يف جمال مكافحة الفساد:
ميكن حصر الصعوبات األساسية اليت تعيق دور األجهزة العليا للرقابة للقيام بدور فاعل يف جمال مكافحة الفساد يف ما يلي:
 ضعف االستقاللية :تتطل ممارسة صالحيات فعليّة يف جمال مكافحة الفساد ضرورة استجابة اجلهاز األعلى للرقابة للمبادئوالقواعد الصادرة عن املنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة يف جمال االستقاللية .9ولئن أقرت هذه األخرية بأنه
ما من جهاز يف العامل مستجي جل ميع هذه املبادئ إال أن انتهاج مقاربة نشيطة ملكافحة الفساد متجهة حنو رصد مكامن الفساد
وتقييم املخاطر وضبط املخالفات وحتديد املسؤوليات وتقييم األخطار الالحقة باملال العام ومراجعة أطر احلماية القا مة يتطل
متتع اجلهاز األعلى للرقابة باالستقاللية الوظيفية وباالستقاللية العضوية.
ويتجسم ضعف االستقاللية الوظيفية من خالل احلواجز واملوانع اليت حتول دون حرية اختيار اجلهاز لربنامج النشاط وضبط
نطاق أعماله الرقابية على غرار إقصاء هياكل معينة من جمال واليته أو إضفاء الطابع السري على بعض التدخالت واملصاريف
جتنبا للمساءلة .كما تتجسم من خالل تقييد حرية النشر للتقارير وعدم توفر صالحية متابعة جتسيمها وهو ما يالحب من خالل
تواصل رفع نفس اإلخالالت ضمن التقارير لعديد السنوات .أما ضعف االستقاللية العضوية فيتجسم أساسا من خالل تبعية
اجلهاز للسلطة التنفيذية وإخضاع التصرف يف املسار املهين ألعضا ه إىل سلطات وهياكل من خارج اجلهاز.
 غياب إطار مرجعي للتعامل مع ظاهرة الفساد :بقي تعامل أغل األجهزة العليا للرقابة مع ظاهرة الفساد يف إطار مقاربةعموميّة غري مستندة إىل رؤى وتوجهات إسرتاتيجية واضحة وهو ما مل يساعد على ضبط أهداف عمليّة تعنى مبقاومة الفساد ضمن
خططها اإلسرتاتيجية.
 -7إعالن ليما حول اخلطوط التوجيهية للرقابة على املالية العمومية وإعالن مكسيكو حول استقاللية األجهزة العليا للرقابة.
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وزاد يف تعميق هذه الوضعيّة عالوة على ما ذكر يف جمال االستقاللية ،ضعف الصالحيات املوكولة إىل عديد األجهزة من خالل
عدم إسنادها سلطة التحقيق يف املخالفات وتناثر املقتضيات القانونية اليت تعنى بالفساد ضمن عدّة نصوص وتعدّد املتدخلني دون
وجود أي إطار للتنسيق بينهم.
وقد أصبح من البديهي أن املقاربة التقليدية يف التعامل مع ظاهرة معقدة ومتحوّلة كظاهرة الفساد واليت ال تأخذ يف االعتبار
جان الكشف والتقصي باالعتماد على إجراءات ووسا ل وتقنيات مال مة ال تساعد األجهزة العليا للرقابة على ردم اهلوّة اليت
تفصلها عن حتقيق االمال املعلّقة عليها يف جمال مقاومة الفساد.
 ضعف تأهيل املوارد البشرية املتاحة :يتطل تعامل املراجع مع شتى أنواع املخالفات خربة عالية ال يتسنى احلصول عليها إالمن خالل تواتر الدورات التدريبية املتخصصة .واملالحب أن األجهزة تتفاوت على هذا الصعيد بني تلك اليت ضمنت خططها
التدريبية أهداف وبرامج لتمكني منتسبيها من حذق أسالي الكشف والتحقيق والتوثيق للمخالفات وتلك اليت ال تنجز أيّة دورات
للغرض مرورا بتلك اليت تنجز عرضيا دورات ذات صبغة عمومية مفتقرة للبعد العملي وال يتجاوز مداها البعد التحسيسي .كما
يالحب عموما أن األجهزة مل تضع ضمن أولوياتها تشجيع منتسبيها على اكتساب الشهادات املهنية املتخصصة يف اجملاالت
ذات العالقة بالتعامل مع الغش واالحتيال.
 -2/2/2املمارسات الداعمة لفعالية األجهزة العليا للرقابة يف جمال مكافحة الفساد :يف إطار التفاعل مع حميطها ،اجتهت عديد
األجهزة العليا للرقابة إىل اعتماد مقاربات وآليات يف جمال مكافحة الفساد مكنتها من حيازة موقع يف اجملال ومن دعم جهود
دوهلا الرامية لإلحاطة بظواهر الفساد .وسنعرض يف ما يلي أبرز ما اتفق على اعتباره من ضمن أفضل املمارسات ذات القيمة
املضافة لدى األجهزة العليا للرقابة يف اجملال:
 تركيز وتدعيم وظيفة دا مة ضمن اهليكل التنظيمي للجهاز تعنى بتقييم املخاطر وبرجمة وتوجيه جهود الرقابة حنـو القطاعـاتواملواطن األكثر عرضة ملمارسات الفساد.
 إعادة التوازن بني خمتلف أصناف الرقابة :فقد ثبت أن رقابة املطابقة اليت متّ إهماهلا لدى عديد األجهزة هي األنسـ لرصـداملخالفات واألقدر على توفري أفضل احلماية للمال العام .كما تبني أن الرقابة املسبقة واليت عادة ما يتم انتقادهـا العتبارهـا وجهـا
من وجوه التصرف املوكول للجهات حمل الرقابة ،لعبت دورا هاما يف الوقاية خاصة يف جمال العقود اليت يرتت عنهـا التزامـات
مالية هامة للدولة .ففي عديد احلاالت تبني أن الشركات العاملية الكربى تستفيد من نقص اخلـربات لـدى الـدول الناميـة إلدراج
بنود ضمن العقود اليت تربمها معها تنمّي أرباحها بشكل غري عادل.
 تنفيذ مهام رقابية خمصصة لتقييم حصانة اجلهات حمل الرقابة جتـاه خمتلـف مظـاهر الفسـاد مـن حيـث الوقايـة واحلمايـةوالكشف والتبليغ .ويف هذا اإلطار ويف سبيل جتيسم دورها اإلرشادي اعتمدت عديد األجهزة أدلّة توجيهيـة خاصّـة بتصـميم أطـر
للرقابة على ممارسات الغش واالحتيال من قبل أجهزة الدولة.20
20
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-

إقامة شراكة بني اجلهاز األعلى للرقابة وأجهزة الرقابة الداخلية لدى اجلهات حمل الرقابة حيث يعهد إىل هذه األخرية

بإجناز مهمات حمددة بتكليف من اجلهاز على غرار التحقيق يف الشكاوي وإلزامها بإبالغ اجلهاز عن كل املخالفات والتجاوزات
احلاصلة أو املشتبه بها .ويف املقابل تنتفع أجهزة الرقابة الداخليّة مبعاضدة اجلهاز األعلى يف جمال التدري وتنمية القدرات
لفا دة أعضا ها.
-

تشجيع اإلصغاء وتيسري التبليغ باعتماد وسا ل االتصال احلديثة .ويف هذا اإلطار خصّصت عديد األجهزة ضمن بواباتها

اإللكرتونيّة روابط حمميّة لتلقي البالغات حول املخالفات املكتشفة أو املشتبهة لدى اجلهات اخلاضعة لرقابتها.
 تشجيع أعضاء اجلهاز على اكتساب املؤهالت املهنية الضرورية من خالل تيسري حصوهلم على الشهادات العلمية املتخصّصة يفجمال الغش واالحتيال.
 االستعانة باخلرباء خاصة يف امليادين الفنية املعقدة :فقد أصبح من املعروف أن عديد األطراف أصبحت تنتفع من خدماتشبكات عاملية من اخلرباء واملستشارين املتخصصني يف التخطيط والتمويه عن شتى أنواع التالع واالحتيال يصع كشفها إال
باالستعانة خبرباء .و ال تقتصر أفضل ممارسات مكافحة الفساد على اجملال املؤسسي بل توجد كذلك عديد املمارسات األخرى
الفاعلة واليت ميكن تصنيفها ضمن املمارسات الداعمة لسياسات وجهود مكافحة الفساد وميكن االستئناس بها على غرار:
-

حتديد معايري صارمة حتكم إسداء اخلدمات من قبل اهلياكل العمومية يتم اعتمادها يف متابعة األداء ،حتسني مستوى تأجري

املوظفني واعتماد نظم حتفيز على أساس األداء ،اعتماد النظم اجلبا ية العادلة واحلدّ من االستثناءات وتعقيدات معاجلة املشاكل
الضريبية ،اعتماد قانون عقوبات صارم مبا من شأنه دعم جهود الوقاية واعتماد القوانني والرتاتي اليت تيسّر الوصول إىل املعلومة
خاصة من قبل وسا ل اإلعالم وهيئات اجملتمع املدني .وجيدر التأكيد يف خامتة هذا البحث على أنه ال ميكن جلهود مكافحة
الفساد ومهما كانت درجة التزامها بأفضل املمارسات أن تلقى النجاح املرجو ما مل تواكبها جهود موازية من طرف السلطة العليا
من أجل حتسني احلوكمة على أساس دميقراطي من خالل التفريق بني السلطة وتوسيع املشاركة يف احلكم ودعم سلطة القانون
وتيسري الوصول إىل املعلومة وضمان عدالة توزيع الثروة وبناء القدرات املؤسسية وتفعيل دور اجملتمع املدني .فقد أصبح من الثابت
أنه كلما حتسّن مستوى احلوكمة كلما قلت مستويات الفساد.

املراجع:
.2التقرير حول املؤمتر العشرين املنعقد بالنمسا سنة  1007بالتعاون بني منظمة األمم املتحدة واإلنتوساي حول دور األجهزة العليا للرقابة يف مكافحة الفساد.
.1وثا ق املؤمتر العربي األوروبي الثالث املنعقد سنة  1022باإلمارات العربية املتحدة حول مبادئ الشفافية واملساءلة ومكافحة الفساد.
.1الوثا ق املضمنة باملواقع اإللكرتونية ملؤسسات مكافحة الفساد بالبلدان التالية :هونغ كونغ ،أسرتاليا ،سنغافورة وماليزيا،
.2الوثا ق املضمنة باملواقع اإللكرتونية ملؤسسات مكافحة الفساد بالبلدان التالية :اململكة املتحدة ،الواليات املتحدة األمريكية ،اإلمارات العربية املتحدة ،اململكة
العربية السعودية ،الكويت ،اسرتاليا.
.5البحوث العلميّة املقدمة يف إطار املوضوع الفين الثاني "دور األجهزة العليا للرقابة يف مكافحة الفساد" مبناسبة انعقاد الدورة العاشرة للجمعية العامة للمنظمة
العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة باململكة العربية السعودية سنة .1020

إصدارات برنامج األمم املتحدة املتعلقة مبكافحة الفساد.
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إصـــدارات جـــــديـــــــــدة
 -1اسـم الكتاب :رقابة اجلودة ونظم الفحص واإلشراف يف املراجعة من منظور دولي.
اسـم املؤلف :األستاذ الدكتور /أمني السيد أمحد لطفي.
دار النشـــر :الدار اجلامعية للطباعة والنشر والتوزيع 84 -شارع زكريا غنيم -اإلسكندرية.

تاريخ اإلصدار2011 :م.
نبذة عن الكتاب :يقع الكتاب يف  111صفحة ،ويركز على دراسة معايري املراجعة وضمان رقابة اجلودة ونظم الفحص واإلشراف
يف املراجعة من منظور دولي .فالشك أن املتطل اخلاص بأهمية مراجعة القوا م املالية للشركات عن طريق مراجع خارجي مستقل
مؤهل قد خلق الطل على عملية املراجعة بهدف محاية مصلحة اجلمهور العام ومتخذي القرارات عن طريق إضفاء املصداقية
والثقة على معلومات القوا م املالية ،حيث جي أن يعزز التأكد الذي يقدمه املراجعون يف تقاريرهم ثقة كافة األطراف اليت
تتعامل مع تلك الشركات وحتقيقا ألهداف ذلك الكتاب فقد مت تقسيمه إىل األجزاء التالية:
اجلزء األول :نظرة عامة على رقابة اجلودة يف املراجعة على املستوى الدولي.
اجلزء الثاني :وضع معايري املراجعة.
اجلزء الثالث :أهميـة ومسئولية رقابة جودة أداء املراجعة.
اجلزء الرابع :مسئولية مؤسسات املراجعة عن ضمان عمليات مراجعة ذات جودة مرتفعة.
اجلزء اخلامس :مسئولية شركاء االرتباط اخلاصة بضمان عمليات مراجعة ذات جودة مرتفعة.
اجلزء السادس :مراقبة املنظمني جلودة عمليات املراجعة يف اململكة املتحدة.
اجلزء السابع :مراقبة املنظمني جلودة عمليات املراجعة يف الواليات املتحدة.
اجلزء الثامن :فعالية مراقبة وفحص أداء املراجعني.

 -2اسـم الكتاب :الرقابة على األداء من النـاحية العلمية والعملية.
اسـم املؤلف :األستاذ الدكتور /السيد عبده نـاجي.
دار النشـــر :الدار اجلامعية 84 -شارع زكريا غنيم -اإلسكندرية.

تاريخ اإلصدار1021 :م.
نبذة عن الكتاب :يقع الكتاب يف  122صفحة ،ويتنـاول أهم املبادئ العلمية والعملية للرقابة على األداء يف املنظمات املختلفة مع الرتكيز
على املنظمة الصناعية بوجه خاص حيث أدى التقدم التقين والعلمي إىل إضافة أعباء جديدة إىل وظيفة املدير مع ازدياد حجم املشروعات

وزيادة درجة الالمركزية يف أداء األعمال اخلاصة باملشروعات .وتعـترب الرقابة اجلهاز العصيب ألي منظمة ولعل انتشار تطبيق مبدإ
اإلدارة بوساطة األهداف ،إمنا يعكس مدى حيوية هذه الوظيفة وأهميتها حيث تعمل الرقابة على كشف األخطاء وتصحيح مسار
التنفيذ وحتسينه يف ضوء أهداف املنظمة واملفهوم احلديث للرقابة على األداء هو أن يعمل النظام الرقابي على مسـاعدة الـمدربيـن
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والعاملني يف آن واحد على حتسني األداء ورفع كفاءته مبا حيقق أهداف التنظيم .وينقسم الكتاب إىل أربعة أبواب:
الباب األول :املبادئ العملية للرقابة على األداء.
الفصل األول :مفهوم الرقابة على األداء وأهميتها.
الفصل الثاني :العملية الرقابية.
الفصل الثالث :التكامل بني الرقابة والعمليات اإلدارية االخرى.
الفصل الرابع :االستجابة السلوكية للرقابة.
الباب الثاني :أدوات ووسا ل الرقابة على األداء.
الباب الثالث :الرقابة على األداء الكلي للمنظمة.
الفصل األول :الرقابة على النتا ج الكلية امللموسة.
الفصل الثاني :الرقابة على النتا ج الكلية غري امللموسة.
الباب الرابع :الرقابة على جماالت النشاط الر يسية يف التنظيم الصناعي.
الفصل األول :الرقابة على جمال التسويق.
الفصل الثاني :الرقابة على جمال اإلنتاج.
الفصل الثالث :الرقابة على جمال األفراد.

 -3اسـم الكتاب :احملاسبــة املتقدمة.
اسـم املؤلف :األستاذ الدكتور /حممد مطر واألستاذ الدكتور /خليل أبو حشيش.
دار النشـــر :كلية التجارة ـ بين سويف.

تاريخ اإلصدار1020 :م.
نبذة عن الكتاب :يقـع الكتاب يف

211

صفحة ،ويتنـاول أهم ركا ز االرتقاء باحملاسبة وضمان تفعيل وحتسني خدماتها

االجتماعية وحتديد مدى قدرتها الدا مة على االستجابة ملتطلبات التطورات املستجدة يف عامل األعمال ،فقد شهد االقتصاد العاملي
سلسلة متتالية من الظواهر واألحداث اليت فرضت على احملاسبة تطوير أساليبها وطرقها املتبعة يف جماالت القياس والعرض
واإلفصاح وذلك كي يكون بإمكانها حل املشاكل احملاسبية اليت أفرزتها تلك األحداث .وقد قسم الكتاب إىل عشر وحدات
ر يسية على النحو التالي:
الوحدة األوىل :اإلطار النظري للمحاسبة عن اندماج الشركات.
الوحدة الثانية :املعاجلة احملاسبية لعملية الدمج بتاريخ التملك.
الوحدة الثالثة :اعداد القوا م املالية املوحدة بعد تاريخ الدمج.
الوحدة الرابعة :العمليات املتبادلة بني الشركة القابضة والشركة التابعة يف جمال البضاعة.
الوحدة اخلامسة :العمليات املتبادلة بني الشركة القابضة والشركة التابعة يف جمال األصول طويلة األجل.
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الوحدة السادسة :العمليات املتبادلة بني الشركة القابضة والشركة التابعة يف جمال اإلقراض.
الوحدة السابعة :احملاسبة عن فروق أسعار الصرف الناجتة عن صفقات جتارية تتم بالعملة األجنبية.
الوحدة الثامنة :احملاسبة عن فروق أسعار الصرف الناجتة عن صفقات جتارية تتم بالعملة األجنبية ومغطاة بعقود صرف آجلة.
الوحدة التاسعة :املشاكل احملاسبية ملعاجلة فروق أسعار الصرف الناجتة عن قروض بالعمالت األجنبية.
الوحدة العاشرة :احملاسبة عن فروق أسعار الصرف الناجتة عن ترمجة القوا م املالية للفروع والشركات التابعة األجنبية.

 -4اسـم الكتاب :املـراجعة وحـوكمة الشـركات.
اسـم املؤلف :األستاذ الدكتور /أميـن السيد أمحد لطفي.
دار النشـــر :الدار اجلامعية 84 -شارع زكريا غنيم -اإلسكندرية.
تاريخ اإلصدار1020 :م.
نبذة عن الكتاب :يقع الكتاب يف ( )454صفحة ،يهتم هذا الكتاب بصفة أساسية بدراسة العالقة املتداخلة واملتبادلة التأثري بني
املراجعة  Auditingوحوكمة الشركات املؤسسية  Corporate Governanceوتتسم هذه العالقة بالتغذية العكسية .فمن جهة
تلع

املراجعة باعتبارها تؤدي وظيفة اجتماعية واقتصادية دورا كبريا يف حوكمة الشركات حيث تضفي الثقة واملصداقية

Credibility

على املعلومات والتأكيدات

Assertions

اليت تتضمنها القوا م املالية اليت يتم إعدادها لكافة األطراف ذات

املصلحة بالشركات  .Stakeholdersكما أنها تسهم بفعالية يف حل مشكلة عدم متاثل املعلومات فيما بني املساهمني واملديرين
إىل جان

حسم تعارض املصلحة فيما بني معدي ومستخدمي القوا م املالية ومن جهة تتأثر املراجعة حتما بقواعد وآليات

احلوكمة .وينقسم الكتاب إىل ما يلي:
الفصل األول :املراجعة وخدمات التأكيد.
الفصل الثاني :الطل والعرض على خدمات املراجعة اخلارجية.
الفصل الثالث :طبيعة ومبادئ حوكمة الشركات ـ حتليل مقارن.
الفصل الرابع :املراجعة والتنظيم واحلوكمة.
الفصل اخلامس :جلنة املراجعة واملراجعة الداخلية واخلارجية.
الفصل السادس :أثر قانون ) Sox (Sarbanes – Oxleyعلى تطوير مهنة املراجعة وحتسني حوكمة الشركات.
الفصل السابع :تقرير املراجع على تأكيدات االدارة عن فعالية ضوابط الرقابة الداخلية.
الفصل الثامن :مبادئ حوكمة الشركات يف مصر.

 -5اسـم الكتاب :اندماج البنوك ومواجهة آثار العوملة.
اسـم املؤلف :حممد إبراهيم موسى.
دار النشـــر :الدار اجلامعية 84 -شارع زكريا غنيم -اإلسكندرية.
تاريخ اإلصدار1020 :م.
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نبذة عن الكتاب :يقع الكتاب يف

()277

صفحة ،ويتعرض الكتاب إىل الدور الذي تلعبه البنوك ودورها الر يسي يف دفع عجلة

التنمية ورواج االقتصاد القومي لكل دولة .وتتنوع األنشطة اليت تقوم بها ألداء هذا الدور وحتقيق هذا اهلدف .هلذا تركز االهتمام
بهذه الكيانات ووجهت إليها األنظار نظرا ملا حيدثه التقصري يف أداء أيا من األنشطة اليت تقوم بها من تأثري جذري على اقتصاد
الدولة .ففي ظل ظاهرة العوملة وإزالة احلدود بني الدول وانضمام غالبيتها إىل منظمة التجارة العاملية مل يعد األمر قاصرا على
املنافسة بني الكيانات واهلياكل املصرفية الوطنية وإمنا اتسعت دا رتها بدخول التكتالت املالية العاملية واملؤسسات املصرية
العمالقة هذا اجملال .وينقسم الكتاب إىل ما يلي:
الفصل األول :اإلطـار القانوني لالندماج.
املبحث األول :ماهية االندماج:
املطل األول :تعريف االندماج /.املطل الثاني :صور االندماج / .املطل الثالث :شروط صحة االندماج.
املبحث الثاني :ضوابط االندماج.
املطل األول :مبدأ الشفافية.

 /املطل الثاني :إعادة اهليكلة اإلدارية واملالية.

الفصل الثاني :االندماج املصريف ضرورة عصرية.
املبحث األول :االندماج ومحاية املنافسة املشروعة.

املبحث الثاني :االندماج وعالقته باالحتكار.

 -6اسـم الكتاب :سعـر الصرف وإدارته يف ظل الصدمات االقتصادية (نظرية وتطبيقات).
اسـم املؤلف :الدكتور /عبد احلسني جليل عبد احلسن الغالي.
دار النشـــر :صفاء للنشر والتوزيع -عمان -األردن.
تاريخ اإلصدار1022 :م.
نبذة عن الكتاب :يقع الكتاب يف ( )327صفحة من احلجم املتوسط ،يتناول دراسة جتارب الدول اليت تطبق نظام الصرف احلر
وفق منشورات صندوق النقد الدولي للعام 2772م حيث مشلت الدراسة ( )22دولة وفقاً للمعايري اإلحصا ية بهدف دراسة
الصدمات االقتصادية وأثرها يف اختيار نظام الصرف املناس .
حيتوي الكتاب على أربعة فصول تضمنت املوضوعات التالية:
الفصل األول :سعر الصرف مفهومه والعوامل املؤثرة فيه ونظمه.
الفصل الثاني :قواعد اختيار نظام الصرف و أدواته يف ظل الصدمات االقتصادية.
الفصل الثالث :العوامل املؤثرة يف سعر الصرف األجنيب جتاه عمالت دول خمتارة.
الفصل الرابع :إدارة سعر الصرف يف ظل الصدمات االقتصادية لدول خمتارة.

 -7اسـم الكتاب :احملاسبـة الدولية ومعايريها.
اسـم املؤلف :الدكتور /حسني القاضي والدكتور /مـأمون محدان.
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دار النشـــر :دار الثقافة للنشر والتوزيع  -شارع امللك حسني  -عّمان – األردن.
تاريخ اإلصدار2011 :م.
نبذة عن الكتاب :يقع الكتاب يف ( )317صفحة ،ويتناول الدراسات املتقدمة حملاسبة التكاليف بالرتكيز على املواضع احلديثة
اليت تشمل على مواضع تكاليف حديثة مثل التكاليف على أساس النشاط والتكاليف املعيارية -واملوازنة املرنة وحتليل
االحنرافات ،وحتديد تكاليف املخزون إىل جان

موضوعات أخرى تطرق إليها املرجع .يشتمل الكتاب على مثانية فصول

تناولت املوضوعات التالية:
الفصل األول :إدارة التكاليف على أساس النشاط.
الفصل الثاني :التكاليف املعيارية املوازنة املرنة وحتليل اإلحنرافات.
الفصل الثالث :املوازنة املرنة وحتليل احنرافات التكاليف غري املباشرة.
الفصل الرابع :حتديد تكلفة املخزون.
الفصل اخلامس :ختصيص تكاليف املنتجات الر يسية واملنتجات الفرعية.
الفصل السادس :اختاذ القرارات واملعلومات التكاليفية املناسبة.
الفصل السابع :قرارات التسعري وإدارة التكلفة.
الفصل الثامن :حتليل الرحبية.

 -8اسـم الكتاب :معايري احملاسبة املـالية األسس العلمية والعملية يف القياس احملاسيب.
اسـم املؤلف :الدكتور /هـادي رضاء الصغار.
دار النشـــر :دار الثقافة للنشر والتوزيع  -شارع امللك حسني  -عّمان – األردن.
تاريخ اإلصدار2011 :م.
نبذة عن الكتاب :يقع الكتاب يف ( )177صفحة من احلجم املتوسط ،سعى املؤلف يف عرضه إىل تسليط اإلجراءات اليت ينتهجها يف
إيضاح ا خلطوات الر يسية للقياس يف النظام احملاسيب يف تهيئة وإعداد البيانات وجمموعة الدفاتر واملستندات والتقارير والقوا م
احملاسبية والطرق املتبعة يف إثبات القيد احملاسيب والنظم احملاسبية املتوفرة واملعاجلة احملاسبية للعمليات املالية التمويلية
واإلدارية والرأمسالية باإلضافة إىل متطلبات حتضري القوا م احملاسبية.
حيتوي الكتاب على ستة أبواب وتنقسم إىل عدد من الفصول على النحو اآلتي:
* الباب األول :نشأة احملاسبة وتطورها.
الفصل األول :نشأة احملاسبة.
الفصل الثاني :النموذج احملاسيب.
الفصل الثالث :أنظمة القيد احملاسيب.
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* الباب الثاني :النظام احملاسيب والدورة احملاسبية.
الفصل الرابع :النظام احملاسيب.
الفصل اخلامس :الدورة احملاسبية.
الفصل السادس :التنظيم احملاسيب.
* الباب الثالث :العمليات التمويلية.
الفصل السابع :تكوين رأس املال التجاري.
الفصل الثامن:عمليات القرض.
الفصل التاسع :املصروفات واإليرادات.
* الباب الرابع :العلميات واإليرادات.
الفصل العاشر :عمليات البضاعة
الفصل احلادي عشر :اخلصم على البضاعة.
الفصل الثاني عشر :األوراق التجارية.
* الباب اخلامس :العمليات الرأمسالية.
الفصل الثالث عشر :اقتناء األصول الثابتة.
الفصل الرابع عشر :إهالك األصول الثابتة.
* الباب السادس :فرتة احلسابات اخلتامية.
الفصل اخلامس عشر :األخطاء احملاسبية.

 -9اسـم الكتاب :الفساد اإلداري ومعاجلته يف الشريعة االسالمية (دراسة مقارنة).
اسـم املؤلف :الدكتور /حممـد حممد معابرة.
دار النشـــر :دار الثقافة للنشر والتوزيع  -شارع امللك حسني  -عّمان – األردن.
تاريخ اإلصدار2011 :م.
نبذة عن الكتاب :يقع الكتاب يف ( )122صفحة من احلجم املتوسط ،تستعرض هذه الدراسة موضوع الفساد اإلداري .وتهدف إىل
بيان أصل وجوده وحتديد معامله وأثره من خالل التعرف على مفهومه وأنواعه وأدواته وعالجه ومقارنة ذلك بالشريعة اإلسالمية
مع إبراز مدى اهتمام اإلسالم بهذا الشأن .حيتوي الكتاب على أربعة فصول تناولت املوضوعات التالية:
الفصل األول :التعريف بالوظيفة العامة واملوظف العام وواجباته وحقوقه.
الفصل الثاني :التعريف بالفساد اإلداري وخصا صه وتارخيه وأسبابه وأثاره.
الفصل الثالث :أنواع الفساد اإلداري وموقف القانون والشريعة منها.
الفصل الرابع :وسا ل عالج الفساد اإلداري من منظور الشريعة اإلسالمية والتجربة األردنية.
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 -10اسـم الكتاب :احملاسبة املتقدمة باجتاهات حديثة.
اسـم املؤلف :الدكتور /طالل عبد احلسن محزة.
دار النشـــر :مكتبة اجملتمع العربي للنشر والتوزيع  -عّمان – األردن.
تاريخ اإلصدار2010 :م.
نبذة عن الكتاب :يقع الكتاب يف ( )545صفحة من احلجم املتوسط ،يهدف الكتاب إىل تنمية قدرات املهتمني مبهنة احملاسبة
وباألخص منهم الطالب اجلامعيني ،حيث مت إعداد مقررات مادة احملاسبة املتقدمة ومنها االستثمار يف األسهم والسندات ومت
تغطية توحيد القوا م املالية للشركات القابضة ومت التطرق إىل العلميات املتبادلة من الشركات القابضة والتابعة هلا.
يتضمن الكتاب عشرة فصول تناولت املوضوعات التالية:
األول :االستثمار يف السندات واألسهم.
الفصل الثاني :االستثمار يف السندات احملتفب بها لتاريخ االستحقاق.
الفصل الثالث :االستثمار يف السندات املتاحة للبيع.
الفصل الرابع :االستثمار يف السندات ألغراض املتاجرة.
الفصل اخلامس :احملاسبة عن االستثمار يف األسهم.
الفصل السادس :االستثمار يف الشركات املساهمة العامة.
الفصل السابع :حالة الشراء واالمتالك يف(الشركات القابضة والتابعة).
الفصل الثامن :اجراءات توحيد القوا م املالية بعد تاريخ الشراء بفرتة مالية واحدة أو أكثر.
الفصل التاسع :العمليات املتبادلة للشركات القابضة والتابعة.
الفصل العاشر :احملاسبة عن عقود اإلجيار طويلة األجل.

 -11اسـم الكتاب :املوازنات التشغيلية واملالية والرأمسالية.
اسـم املؤلف :الدكتور /بديـع الدين ريشـو.
دار النشـــر :دار التعلم اجلامعي  -عّمان – األردن.
تاريخ اإلصدار2010 :م.
نبذة عن الكتاب :حيتوي الكتاب على ( )121صفحة من احلجم املتوسط ،يتناول الكتاب املوازنة الشاملة سواء من حيث املدخل
الوظيفي أو مدخل األنشطة واملوازنات يف الشركات الصناعية والتجارية واخلدمية كما مت التعرض لبعض املفاهيم اهلامة واليت
ترتبط باملوازنات الشاملة.
يتضمن الكتاب فصلني ر يسيني هما:
الفصل األول :املوازنة الشاملة من املدخل الوظيفي ومدخل األنشطة.
الفصل الثاني :املوازنة الرأمسالية (مقدمة يف حتليل االستثمارات الرأمسالية).
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نــــشاطات الـــتــدريــ
اللقاء التدرييب جبمهورية مصر العربية:
استضاف اجلهاز املركزي للمحاسبات جبمهورية مصر العربية اللقـاء التدرييب حول موضوع "دور األجهزة العليا للرقابة
املالية يف جمال تطوير مؤشرات أداء األجهزة احلكومية" وذلك خالل الفرتة من  2إىل  1021/5/20وشـارك فيه  17متدربا ميثلون
 22جهازا من أجهزة الرقابة يف كل من األردن والبحرين وتونس واجلزا ر والسعودية وسلطنة عمان وفلسطني والعراق والكويت
ومصر واليمن .وقد افتتح اللقاء بكلمات كل من معالي احملاسبة /منرية أمحد عبد اهلادي ،ر يس اجلهاز املركزي للمحاسبات
جبمهورية مصر العربية بالنيابة واألستاذ احملاس  /شـوقي سعد ،األمني العام للجهاز .كما أشرف عليه من الناحيتني العلمية
والتدريبية ستة خرباء من اجلهاز املركزي للمحاسبات جبمهورية مصر العربية .ومتحور اللقاء حول املوضوعات التفصيلية التالية:
ـ التعـريف باألجهزة احلكومية وأدا ها.
ـ التعريف مبؤشـرات أداء األجهـزة احلكوميـة وأهميـة استخدامها.
ـ أنـواع مؤشـرات األداء املستخـدمة يف قياس األداء احلكـومي.
ـ الطرق واألسـالي املستخدمة لتطبيق مـؤشرات األداء يف األجهزة احلكومية.
ـ فحـص مؤشـرات األداء للتأكد من مدى كفاءتها وفـاعليتها.
ـ دور األجهزة العليـا للرقابة يف قيـاس وتقـويم وتطوير األداء والصعوبات واملشاكل اليت تـواجهها وكيفية التغل عليهـا.
ـ مناقشة جتارب الوفود املشاركة حول موضوع اللقاء.
واختتم اللقاء بكلمات كل من معالي احملاسبة /ر يس اجلهاز املركزي للمحاسبات جبمهورية مصر العربية بالنيابة واألمني
العام للجهاز وممثل األمانة العامة للمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة الذي قدم الشكر واالمتنان للجهاز
املركزي للمحاسبات على حسن االستضافة وكرم
الضيافة ،وقد مت توزيع شهادات امتام الدورة على
املشاركني وشهادات التقدير على املساهمني يف هذا
اللقاء.
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أخبـار املنـظـمــة الـعــربـيـــة
أوال :االجتمـاع األول لفريق املخطط االسرتاتيجي:
1022/212

(م.ت  )22الذي اختذه اجمللس التنفيذي يف اجتماعه السادس واألربعني املنعقد

بناء على القرار رقم

باجلمهورية اللبنانية خالل الفرتة من

حول موضوع إعداد خمطط اسرتاتيجي للمنظمة العربية يغطي

25

اىل

1022/22/22

الفرتة القادمة  ،1022-1021عقد فريق املخطط االسرتاتيجي للمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة
اجتماعه األول بتونس خالل الفرتة من  5إىل .1021/1/2
وقد افتتح االجتماع معالي األستاذ /عبد القادر الزقلي ،الر يس األول لدا رة احملاسبات يف اجلمهورية التونسية واألمني العام
للمنظمة ،حيث ألقى كلمة رح فيها بأعضاء الفريق ومتنى أن تتوج أعمال هذا االجتماع بالنجاح والتوفيق.
بعد ذلك ،وقبل مناقشة املوضوعات املدرجة على مشروع جدول أعماله وافق الفريق على تعيني السيد الدكتور /حممد إبراهيم
اشكناني ،ممثل ديوان احملاسبة بدولة الكويت ،ر يسا للفريق والسيد /أمحد ولد بداد ،ممثل حمكمة احلسابات باجلمهورية
االسالمية املوريتانية ،نا با له.
ثم انتقل الفريق اىل مناقشة املوضوعات التالية واختذ بشأنها القرارات والتوصيات اليت رآها مناسبة:
املوضـوع األول :إقرار مشروع جدول األعمال.
املوضوع الثاني :االطالع على التقريرين املتعلقني بتنفيذ أهداف املخطط االسرتاتيجي العام للمنظمة العربية لألجهزة العليا
للرقابة املالية واحملاسبة ( )1021/1007وما تضمناه من بيانات بهذا اخلصوص وإعداد خطة العمل للفرتة القادمة.
املوضوع الثالث :حتديد موعد ومكان االجتماع القادم للفريق :وقد قرر الفريق أن يعقد اجتماعه الثاني خالل شهر سبتمرب
 1021مبقر األمانة العامة أو يف بلد أحد األجهزة األعضاء يف الفريق الذي يرغ يف ذلك.

ثانيا :االجتماع الرابع لفريق عمل البيئـة:
بدعوة كرمية من معالي /عبد العزيز يوسف عبد الوهاب العدساني ر يس ديوان احملاسبة بدولة الكويت استضاف
هذا الديوان ـ مشكورا ـ االجتماع الرابع لفريق عمل البيئة للمنظمة العربية خالل الفرتة من  11إىل  1021/2/12وحضره
ممثلوا أجهزة الرقابة يف هذا الفريق وهي أجهزة الرقابة يف كل من األردن وتونس وسلطنة عمان والعراق وفلسطني
والكويت ومصر بصفته ر يسا هلذا الفريق مت خالله دراسة ومناقشة املوضوعات التالية:
2ـ مؤشرات تقويم األداء البيئي يف جمال الرقابة على التنمية املستدامة.
1ـ مؤشرات تقويم األداء البيئي يف جمال الرقابة على النفايات الصلبة.
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1ـ مشاركة الفريق يف أنشطة جمموعة عمل االنتوساي ملراجعة البيئة (الدليل اإلرشادي عن الغش والفساد يف مراجعة البيئة
– احلفاظ على احلياة الربية والسياحة – الدليل اإلرشادي عن موضوعات املياه).
كما وافق أعضـاء الفريق على أن يستمـر ممثل اجلهاز املركزي للمحاسبات جبمهورية مصر العربية يف ر ـاسة هذا الفريق.

ثالثا :االجتماع الرابع للجنة املعايري املهنية والرقابية للمنظمة العربية:
بناء على الدعوة الكرمية املوجهة من معالي الدكتور /مصطفى الرباري ،ر يس ديـوان احملاسـبة باململكـة األردنيـة اهلامشيـة،
عقدت جلنة املعايري املهنية والرقابية للمنظمة العربية اجتماعها الرابع مبدينة عمان باململكة األردنية اهلامشية خالل الفرتة من
 11إىل  15ابريل  1021مبشاركة ممثلي األجهزة األعضاء يف اللجنة وهي أجهزة الرقابة يف كل من اململكـة األردنيـة اهلامشيـة
ودولة الكويت ودولة قطر ومجهورية مصر العربية واململكة املغربية واجلمهورية اليمنيـة ،باإلضـافة إىل ممثـل األمانـة العامـة يف
اللجنة.
ويف بداية االجتماع ،ألقى معالي ر يس الديوان كلمة رح فيها باملشاركني يف هذا االجتماع ومتنى للجنة التوفيـق والنجـاح يف
عملها وللمشاركني طي اإلقامة يف بلدهم الثاني األردن.
ثم ألقى كل من السيد /عبد الرمحن السليطي ممثل ديوان احملاسبة بدولة قطر ر يس اللجنة والسيد /مخـيس احلسـين ممثـل
األمانة العامة للمنظمة كلمة تضـمنت الشـكر واالمتنـان إىل معـالي الـدكتور /مصـطفى الـرباري ومسـاعديه علـى استضـافة هـذا
االجتماع باململكة األردنية اهلامشية وعلى حسن االستقبال وكرم الضيافة وعلى اجلهود الكبرية اليت بذلت لإلعداد لـه وتـوفري
مجيع مستلزمات جناحه.
بعد ذلك انتقلـت اللجنـة إىل دراسـة ومناقشـة خمتلـف البنـود املدرجـة علـى جـدول األعمـال واختـذت بشـأنها التوصـيات
واملقرتحات التالية لعرضها على اجمللس التنفيذي يف اجتماعه السابع واألربعني:
2ـــ مراجعة الرتمجة العربية لإلرشادات املتعلقة باملعيار الدولي لألجهزة الرقابية  -200املبادئ األساسية يف الرقابة احلكوميـة
واملعيار الدولي لألجهزة الرقابية  -100املعايري العامة يف الرقابة احلكومية.
1ـ دراسة مقرتحات األجهزة العربية بشأن موضوع رفع التوعية باملعايري
1ـ إعداد مشروع برنامج العمل لسنة  1021الذي تضمن مواصلة ترمجة اإلرشادات املتعلقة باملعيارين  100و 200وتوزيع العمل
بني األعضاء بهذا اخلصوص.
2ــ االتفاق على إعداد معجم للمصطلحات اخلاصة باملعايري املهنية والرقابية وأوكلـت هـذه املهمـة إىل ممثلـي اجلهـاز املركـزي
للمحاسبات جبمهورية مصر العربية وذلك انطالقا من معجم املصطلحات اخلاصة بتوجيهات اإلنتوساي املتعلقة بالرقابة املاليـة
 ISSAI 2001ومن قوا م املصطلحات املعدة من طرف املنظمة العربية إضافة إىل مصطلحات أخرى مستخدمة يف جمال الرقابـة
املالية.
5ـ حتديد موعد ومكان االجتماع القادم للجنة.
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أخــبــار األجهــزة األعــضاء
* ديـوان احملاسبة باململكة األردنيـة اهلامشية:
1ـ

نفذ الديوان خالل النصف األول من العام  )28( 2012دورة تدريبية مبشاركة ( )335موظفاً من الديوان بواقع ( )578ساعة

تدريبية ركزت من خالهلا على املوضوعات الرقابية املتخصصة بعمل الديوان.
2ـ

شارك الديوان يف العديد من اللقاءات التدريبية والعلمية واللجان واالجتماعات من خالل عضويته يف املنظمات العربية

واإلقليمية والدولية بلغت ( )5لقاءات ومبشاركة ( )7موظفني من الديوان.
 -3عقد الديوان ( )12ورشة عمل ومبشاركة ( )676موظفاً من الوزارات و الدوا ر املشمولة بالرقابة وذلك ترسيخاً ملبدإ التعاون
املهين وتقديم املشورة املالية واحملاسبية للجهات املشمولة بالرقابة وحرصاً منه على تعزيز بناء القدرة املؤسسية وتبادل املعرفة
بني مدققيه وموظفي الدوا ر احلكومية ملا لذلك من أثر إجيابي على حتسني إستخدام وإدارة املال العام واحملافظة عليه،
وركزت هذه الورش على عدد من املوضوعات أهمها :ـ رقابة األداء ـ تفعيل دور وحدات الرقابة الداخلية ـ إدارة املستودعات
احلكومية ـ الرقابة اإلدارية ـ الرقابة على البلديات ـ الرقابة على العطاءات احلكومية واللوازم ـ الرقابة على قطاع اخلدمات
احلكومية ـ الرقابة على املوازنات التقديرية.
-4

القيام جبوالت استطالعية بلغت

()3

جوالت مبشاركة

()12

موظف ًا من الديوان إىل أجهزة الرقابة يف كل من :تايلند،

استونيا ،الواليات املتحدة األمريكية.
 -5استمرار العمل مبشروع املعهد العربي للرقابة بديوان احملاسبة األردني:
يتواصل العمل يف مبنى املعهد العربي للرقابة الذي يقوم ديوان احملاسبة باإلشراف على إنشا ه ،حيث بلغت نسبة إجناز
العمل باملشروع حنو  %15من امجالي االعمال والبالغة مساحته حوالي

2500

مرت مربع وتكلفته اليت تقدر خبمس مليون

دوالر.
 -6صدر قرار جملس الوزراء بتعيني عطوفة األستاذ /وليد الرحاحلة أمني عام ديوان احملاسبة باململكة األردنية اهلامشية.
وتغتم هيئة التحرير هذه املناسبة لتقديم التهنئة له متمنية له التوفيق يف مهامه اجلديدة.

* دا رة احملاسبات باجلمهورية التونسية:
يف لقاء مع أعضاء جلنة القضاء العدلي واإلداري واملالي والدستوري باجمللس الوطين التأسيسي التأم بتاريخ  22مارس

1021

دعا السيد عبد القادر الزقلي الر يس األول لدا رة احملاسبات إىل إدراج هذا اهليكل ضمن باب السلطة القضا ية يف الدستور
اجلديد حتت تسمية "حمكمة احملاسبات" مبا يتناس وصبغتها كهيئة قضا ية مالية مستقلة متارس رقابة عليا على التصرف
يف األموال العمومية.
نظمت دا رة احملاسبات ،باالشرتاك مع الربنامج اإلمنا ي لألمم املتّحدة ،ندوة علميّة حتت عنوان "القضاء املالي دعامة حلسن
التصرّف يف املال العام وأساس للحوكمة الرشيدة" وذلك يوم اخلميس  21أفريل .2012
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وترمي هذه الندوة اليت افتتحها الدكتور مصطفى بن جعفر ر يس اجمللس الوطين التأسيسي إىل إطالق حوار عمومي حول سبل
تطوير عمل دا رة احملاسبات ومراجعة تنظيمها وأساليبها وإجراءاتها من أجل االرتقاء بأدا ها إىل مستوى املعايري الدوليّة وذلك
تفاعال مع مقتضيات املرحلة اجلديدة اليت تعيشها تونس وما متليه من اعتماد الشفافيّة واملساءلة واملشاركة يف كلّ ما يتعلّق
بالشأن العام.
وقد حضر هذه الندوة العديد من الكفاءات من سياسيني وحقوقيني وإعالميني إىل جان قضاة الدا رة.

* ديـوان املراقبة العامة باململكة العربية السعودية:
1ـ ديوان املراقبة العامة يستقبل ر يس حمكمة احلسابات باجلمهورية الرتكية:
استقبل معالي األستاذ /أسامة بن حعفر فقيه ،ر يس ديوان املراقبة العامة مبكتبه مبقر الديوان بالرياض يوم السبت
2211/1/21هـ ،معالي الدكتور /رجا ي عقيل ،ر يس حمكمة احلسابات باحلمهورية الرتكية ،وقد رح

معالي ر يس

الديوان بضيفه ر يس اجلهاز الرتكي يف اململكة وجرى خالل اللقاء تبادل األحاديث الودية ،ومناقشة األمور املتعلقة بتعزيز
التعاون بني اجلهازين الرقابيني وتبادل اخلربات يف جماالت الرقابة املالية ورقابة األداء وتقنية املعلومات.
2ـ

ديوان املراقبة العامة يعقد ندوته السنوية التاسعة حول "دور ديوان املراقبة العامة يف تقويم األداء وحتقيق مفهوم اجلودة

الشاملة":
افتتح معالي ر يس ديوان املراقبة العامة األستاذ /أسامة بن حعفر فقيه وحبضور معالي مدير عام معهد اإلدارة العامة الدكتور/
عبد الرمحن الشقاوي الندوة السنوية التاسعة حول "سبل تعزيز التعاون لتحقيق أهداف املراجعة الشاملة والرقابة على األداء"،
واليت كان موضوعها الر يس هلذا العام (دور ديوان املراقبة العامة يف تقويم األداء وحتقيق مفهوم اجلودة الشاملة) وذلك يومـي
 7و20

مجادى اآلخرة 2211هـ ،وذلك يف قاعة ابن خلدون مبركز األمري سلمان للمؤمترات مبعهد اإلدارة العامة يف مدينة

الرياض .وقد اشتملت فعاليات الندوة على احملاور التالية:
احملور األول :دور ديوان املراقبة العامة يف الرقابة على أداء األجهزة احلكومية.
احملور الثاني :املؤشرات الوطنية لقياس األداء ومفهوم اجلودة الشاملة.
احملور الثالث :املراجعة الداخلية ودورها يف حتقيق االنضباط املالي واإلداري.
احملور الرابع :برنامج تطبيق التعامالت احلكومية االلكرتونية يسر.
*

جهاز الرقـابة املالية واإلدارية للدولة بسلطنة عمان:

1ـ اعتمد معالي الشيخ ،ر يس اجلهاز يف يناير من هذا العام خطة الفحص السنوية لعام  1021اليت تعترب أوسع وأمشل خطة
فحص يف تاريخ اجلهاز بعد أن طور اجلهاز منهجية عمله ونطاق فحوصه.
وقد بلغ عدد مهام الفحص املدرجة يف اخلطة السنوية لعام

)272( 1021

مهمة لعدد

اجلهاز.
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1ـ أدى أعضاء جهاز الرقابة املالية واإلدارية للدولة اليمني القانونية أمام معالي الشيخ /ناصر بن هالل بن ناصر املعـولي ر ـيس
جهاز الرقابة املالية واإلدارية للدولة ،عمال بأحكـام املـادة ( )25مـن قـانون الرقابـة املاليـة واإلداريـة للدولـة الصـادر باملرسـوم
السلطاني السامي رقم .1022/222
1ـ يعكف جهاز الرقابة املالية واإلدارية للدولة من خالل توسيع صالحياته وضم الرقابة اإلدارية ملظلته إىل تنظيم العديد من
ورش العمل للتعريف بقانون الرقابة املالية واإلدارية للدولة الصادرة باملرسوم السلطاني رقم  1022/222وقانون محاية املال
العام وجتن تضارب املصاحل الصادر باملرسوم السلطاني رقم .1022/221

* ديوان الرقابة املالية واإلدارية بالسلطة الوطنية الفلسطينية:
1ـ

صدر قرار سيادة الر يس حممود عبّاس ر يس دولة فلسطني لسنة

1021

(حفظه اللّه)

بتعيني معالي /مسري أمحد عثمان أبو زنيد ر يسا لديوان الرقابة املالية واإلدارية بدرجة وزير.
وتغتنم هيئة التحرير هذه املناسبة لتقديم التهنئة له متمنية له التوفيق يف مهامه اجلديدة.
2ـ

عقد الديوان يوم  1021/2/15مؤمتره "واقع وطموح" بهدف التعريف بعمله ودوره وتسليط

الضوء على العالقة التكاملية مع منظومة اجلهات الرقابية األخرى ،وبناء نظام نزاهة يف
األرض الفلسطينية حلماية املال العام وضبط األداء احلكومي بشقيه املالي واإلداري وبناء
مؤسسات خالية من الفساد.
3ـ

قام وفد من ديوان الرقابة املالية واإلدارية جبولة استطالعية حملكمة احلسابات السويدية خالل الفرتة من

1021/02/17

إىل .1021/01/02
4ـ ديوان الرقابة يسلم تقريره السنوي للعام  1022لسيادة الر يس ودولة ر يس الوزراء واجمللس التشريعي.
5ـ

شارك ديوان الرقابة املالية واإلدارية يف االجتماع الرابع للجنة األوروبية الفلسطينية املشرتكة حلقوق اإلنسان وسيادة القانون

واحلكم الرشيد يف العاصمة البلجيكية – بروكسل خالل الفرتة .1021/05/07-02

* ديوان احملاسبة بدولة الكويت:
-1

شارك ديوان احملاسبة يف االجتماع احلادي والعشرين جملموعة عمل اإلنتوساي للتدقيق على تكنولوجيا املعلومات

) (WGITAالذي مت عقده يف ماليزيا خالل الفرتة من .1021/2/15 – 12
-2

شارك ديوان احملاسبة من خالل أحد موظفيه مع ممثلي حمكمة التدقيق اهلولندية يف تقديم ورشة عمل حول موضوع

"التقييم الذاتي للنزاهة  "IntoSAINTللعاملني بدا رة احملاسبات يف اجلمهورية التونسية خالل الفرتة من .1021/2/5 -2
-3

شارك بعض العاملني بديوان احملاسبة يف برناجمني عقدهما جهاز الرقابة األعلى يف باكستان حول موضوع" :التدقيق

البيئي" و"تدقيق األداء".
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-4

شارك ديوان احملاسبة يف فعاليات االجتماع الثاني عشر للجمعية العامة لألسوساي واجتماع جملس مديري األسوساي

الرابع واألربعون والندوة الدولية اخلامسة حول موضوع "استيعاب املعايري الدولية ألجهزة الرقابة العليا ( " )ISSAIواجتماع
جلنة التدري وذلك يف مدينة جايبور باهلند خالل الفرتة من .1021/1/1 – 1/12
 -5قام وفد من ديوان احملاسبة بزيارة مكت مدقق عام ماليزيا خالل الفرتة من  1021/1/25 -21وذلك بهدف تنمية وتطوير
آفاق التعاون بني األجهزة األعضاء يف األسوساي من خالل تبادل اخلربات واملعارف وتطوير التعاون املشرتك مع األجهزة
الرا دة لالستفادة مما هو مطبق لديها يف خمتلف اجملاالت.
-6

تفعيال التفاقيات التعاون املوقعة بني جهاز الرقابة األعلى جبمهورية منغوليا وديوان احملاسبة بدولة الكويت استضاف

الديوان برناجما تدريبيا حول "التدقيق املالي ،تدقيق األداء ،تدقيق تكنولوجيا املعلومات" شارك فيه عدد ( )20من مدققي

جهاز الرقابة األعلى جبمهورية منغوليا وذلك خالل الفرتة من .1021/2/7 - 2
 -7استضاف ديوان احملاسبة االجتماع العشرون للجنة التدري والتطوير للعاملني بدواوين املراقبة واحملاسبة بدول جملس
التعاون والذي عقد خالل الفرتة من .1021/1/25 - 21
 -8شارك ديوان احملاسبة يف االجتماع الثاني عشر لفريق قواعد الرقابة لألجهزة العليا للرقابة واحملاسبة الذي عقد يف اململكة
العربية السعودية خالل الفرتة من .1021/5/7 – 2
 -9شارك ديوان احملاسبة يف االجتماع الرابع عشر للجنة وكالء دواوين املراقبة واحملاسبة بدول جملس التعاون والذي عقد يف

اململكة العربية السعودية خالل الفرتة من .1021/5/11 – 11
-11

شارك عدد من العاملني بدواوين دول جملس التعاون يف احللقة النقاشية حول موضوع "أهمية التخطيط االسرتاتيجي

لألعمال الرقابية" واليت استضافها ديوان احملاسبة بدولة الكويت خالل الفرتة من .1021/1/25 -21
-11

مت إصدار العددين الثامن والعشرون والتاسع والعشرون من جملة الرقابة اليت يصدرها ديوان احملاسبة فصلياً كل ثالثة

شهور.
وتضم العديد من املواضيع الرقابية واحملاسبية واإلدارية ذات العالقة بعمل الديوان وعالقاته باألجهزة األخرى ،باإلضافة إىل
أبواب أخرى متنوعة.

* املركزي للمحاسبات جبمهورية مصر العربية:
-1

استضاف اجلهاز املركزي للمحاسبات وفد مكون من أربعة أعضاء من ديوان احملاسبة باململكة األردنية اهلامشية بهدف

االطالع على جتربة اجلهاز يف جماالت العمل الرقابي املختلفة خالل الفرتة من  22إىل  25ديسمرب .1022
-2

شارك اجلهاز املركزي للمحاسبات يف االجتماعني الرابع والعشرين واخلامس والعشرين للجنة الشفافية والنزاهة والذين

انعقدا مبقر وزارة الدولة والتنمية اإلدارية يومي  27يناير  1021و  1مايو  1021ومت مناقشة مؤشرات مدركات الفساد وموقع
مصر منها وموقف مصر من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.
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-3

شارك اجلهاز املركزي للمحاسبات يف االجتماع الثالث للجنة الوطنية التنسيقية ملكافحة الفساد مبقر األمانة الفنية للجنة

بوازرة العدل يوم

12

مارس

1021

مبناسبة تفعيل دور اللجان الفرعية لكي تتواك مع املرحلة املقبلة يف جمال مكافحة

الفساد.
ومت مناقشة املشروع املقرتح من الربنامج اإلمنا ي لألمم املتحدة لتعزيز دور اللجنة وكذا مناقشة االتفاقية االفريقية ملكافحة
الفساد وإجراءات االنضمام إليها.
 -4مشاركة اجلهاز املركزي للمحاسبات يف املؤمتر الدولي حول العدالة واحلوكمة وقانون االستدامة البيئية الذي ينظمه برنامج
األمم املتحدة للبيئة واملقرر عقده بالربازيل خالل الفرتة من  22إىل  10يونيو .1021
 -5صدر العدد  277من جملة الرقابة الشاملة النصف سنوية اليت يصدرها اجلهاز املركزي للمحاسبات.
-6

صدر قرار السيدة ر يسة اجلهاز املركزي للمحاسبات بالنيابة بتعيني السيد احملاس  /شوقي حممد سعد ،أمينا عاما

للجهاز.
وتغتم هيئة التحرير هذه املناسبة لتقديم التهنئة له متمنية له التوفيق يف مهامه اجلديدة.

* اجلهــاز املركزي للرقـابة واحملاسبة باجلمهوية اليمنيــة:
 1ـ ألقى الدكتور عبد اهلل عبد اهلل السنفي ر يس اجلهاز البيان الرقابي السنوي عـن مراجعـة احلسـابات اخلتاميـة للموازنـات
العامة للدولة للسنة املالية 1020م أمام جملس النواب يف جلسته املخصصة واملنعقدة بتاريخ 1021/1/12م.
-2

شارك الدكتور عبيد سعد شريم نا

ر يس اجلهاز يف اجتماع اجلنة الفرعية رقم

()2

للجنة بناء القدرات التابعة ملنظمة

االنتوساي والذي أنعقد يف طوكيو /اليابان خالل الفرتة من 1021/2/25-22م.
3ـ

شارك اجلهاز يف مؤمتر التوريدات العامة ملنظمة الشرق األوسط ومشال إفريقيا والذي انعقد باألردن خالل الفرتة من

-5

1021/2/2م .والذي نظمه البنك الدولي والذي هدف إىل تشجيع وزيادة التعاون اإلقليمي وتقييم احتياجات تطوير القدرات مبا
يف ذلك دور املساعدة الفنية الدولية.
-4

مت اصدار العددين

 12و15

من جملة الرقابة املالية اليت يصدرها اجلهاز كل ثالثة أشهر وقد احتوى العددان على

موضوعات مهنية ودراسات متعلقة مبهنة املراجعة واحملاسبة الرامية إىل تزويد املراجعني باخلربات واألفكار املهنية علمياً
وعملياً.
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مواقع على االنرتنت ذات العالقة
بطبيعـة أعمال األجهزة الرقابية

اهليئة العامة للرقابة املالية
مجعية الضرا

http:// www.efsa.gov.eg

املصرية

http://www.ets.org.eg

االحتاد الدولي للمحاسبني
مبادرة تنمية االنتوساي

4
4

http://www.ifac.org
www.idi.no

IDI

مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار

www.idsc.gov.eg

مكتبة اإلسكندرية

http://www.bibalex.org

املعهد املصريف املصري

http://www.ebi.gov.eg

مجعية رقابة وتدقيق نظم املعلومات

http://www.isaca.org

املعهد الدولي للمحاسبني القانونيني بأمريكا

http://www.aicpa.org

املنظمة العاملية للتجارة

http://www.wto.org

املنظمة العربية للتنمية اإلدارية

http://www.arado.org.eg

األكادميية العربية املالية واملصرفية
حماسبة دوت نات

http://www.aabfs.org
http://www.infotechaccuntants.com

مـجـلـة الـرقـابة املـالية – يونيو (حزيران) 1021

47

شروط ومعايري النّشر يف جملة "الرّقابة املاليّة"
أ -شـروط النّشــر:
 -1أن تقدم البحوث واملقاالت مطبوعة أو مكتوبة بلغة عربية سليمة وأسلوب واضح.
-2

أن يتم التقيد يف إعداد البحوث واملقاالت بأصول وقواعد البحث العلمي املتعارف عليها سواء من حيث الشكل كإعداد خطة للدراسة

تبدأ مبقدمة تبني اهلدف من إثارة املوضوع وأهميته ومنهج البحث وتقسيمه ثم االنتقال إىل صل املوضوع وجوهره واالنتهاء خبامتة
للموضوع ،أو من حيث املضمون كعرض املوضوع وحتديد أهدافه بدقة ووضوح واستعراض عناصره بعمق وموضوعية.
 -3أن يتم توثيق املصادر بدقة وأمانة سواء أكانت نصوصا حرفية أو عرضا ألفكار آخرين مصوغة بلغة الكات  ،ويتم ذلك بالنسبة للكت
والبحوث بوضع رقم يف نهاية االقتباس يقابله رقم يف صفحة اهلوامش يتم بعده تدوين مصدر االقتباس بشكل دقيق وكامل حبيث يتضمن
اسم املؤلف وعنوان املرجع واسم الناشر ومكان وسنة النشر ورقم الصفحة أو الصفحات .كما يتم االلتزام أيضا بقواعد وأصول التوثيق
املتعارف عليها بالنسبة للمجالت والدوريات والقوانني واألنظمة والوثا ق الرمسية واألعمال غري املنشورة .وكذلك يتم يف نهاية البحث أو
املقالة إعداد قا مة املراجع حبيث توضع املراجع العربية أوال تليها املراجع األجنبية.
 -4أن يكون مع ّد البحث أو املقالة من العاملني يف األجهزة األعضاء يف املنظمة ،وجيوز للجنة اجمللة قبول نشر املقاالت والبحوث املقدمة
من غري العاملني يف تلك األجهزة على أن ال يتجاوز ذلك ثلث املقاالت املنشورة يف اجمللة.
 -5أن يرفق املقال املرتجم بالنص األصلي باللغة املرتجم منها مع ذكر اسم املؤلف واملصدر املنشور به النص األصلي.
 -6أن تكون املادة معدّة خصيصا للنشر يف اجمللة.
-7

أال يتجاوز عدد صفحات املقالة أو البحث ( )20صفحات وأال يقل عن ( )1صفحات وتتضمن الصفحة الواحدة ما بني  15و 17سطرا

والسطر الواحد ما بني  21و 25كلمة.

ب -موضوعـات النّشـر:
يشرتط أن تتعلق البحوث واملقاالت (األصلية منها أو املرتمجة) باجلوان العلمية والتطبيقية يف جماالت العمل الرقابي وأن تتناول بوجه
خاص أدلة وبرامج ومناهج العمل واجملاالت املستحدثة فيه اليت من شأنها املساهمة يف زيادة قدرات العاملني يف أجهزتنا الرقابية
وحتسني مستوى أدا هم وهو ما يساعد على تطوير العمل الرقابي العربي.

ج -مالحـظـات عـامـة:
 -1املواد املرسلة إىل اجمللة ال ترد ألصحابها سواء نشرت أو مل تنشر.
 -2ال حيق االعرتاض على عدم نشر ما يرسل للمجلة.
 -3للجنة اجمللة احلق يف اختيار ما تراه مناسبا للنشر وإجراء التعديالت مبا يتالءم وضرورات النشر.
-4

تعرب املواد املنشورة يف اجمللة عن آراء كاتبيها.

 -5ختصص مكافأة مالية ملعد املقال أو البحث سواء أكان حمررا أم مرتمجا وذلك يف ضوء الضوابط والشروط احملددة من قبل اجمللس
التنفيذي للمنظمة العربية.
ل
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مـــــــــجــــــــلـــــــــــــــة
"الــرقــــابـــــة الـمالـيــــــــــة"
جملة دورية تصدرها املنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة مرتني يف السنة (يونيو وديسمرب) وتعنى بنشر البحوث
والدراسات احملررة أصال باللغة العربية أو املرتمجة من اللغات األجنبية وتعاجل املواضيع املتعلقة بالرقابة املالية واحملاسبة.
كما تتضمن أبوابا ثابتة مثل أخبار األجهزة األعضاء يف املنظمة ونشاطات التدري والبحث العلمي واملصطلحات الرقابية.
وتوزع اجمللة جمانا على مجيع األجهزة األعضاء يف املنظمة وعلى املنظمات واهليئات الـيت هلا نشاطات مـماثلة لــنشاطاتهـا أو
اليت تبادهلا اإلهداء مبنشوراتها.
وميكن لغري هذه اجلهات احلصول على اجمللة باالشرتاك وذلك باستيفاء القسيمة املرفقة وإرساهلا إىل األمانة العامة للمجموعة
مرفوقة مبا يفيد حتويل قيمة االشرتاك اليت تبلغ أربعة دوالرات للسنة الواحدة إىل حساب املنظمة.

املنـظمة العـربية لألجهـزة العليا

هاتف:

77 78 44 04

للرقابة املالية واحملاسبة

فاكس:

77 78 44 92

األمـانـة العـامـة
شارع الطي املهريي ،عدد،87

جملة دورية متخصصة يف الرقابة املالية واحملاسبة

الطابق األول ،البلـفـــديــر
 – 1112تونس

اسم املشرتك.................................................................................................. :
العنوان....................................................................................................... :
عدد النسخ املطلوبة( :

) سنة االشرتاك:

مـرفـق طـيـه إعـالم بـتـحـويـل بنـكي بتـاريــخ

/

/

) دوالرا

بـمبلـغ (

أمريكـيا باســم "املـنظـمة العــربية لألجهــزة الــعلـيا للـرقابة املــالية والــمحاسبة" ( - )ARABOSAIحــساب رقـــم
715112817/3

بـنـك تــونـس الـعـربي الــدولي ( 21 - 20،)BIATشــارع احلبي بــورقـيبة – تــونـس

قيمة االشرتاك السنوي (لعددين) :أربعة دوالرات أمريكية
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قــا مة األجهــزة األعضـــاء يف املنظمـــة وعنـــــــاوينهـــا
 -1ديوان احملاسبة باململكة األردنية اهلامشية ،ص .ب – 750112.عمان – اهلاتف – )00721 25501111( :الفاكس – )00721 25511027 (:العنوان اإللكرتوني -www.audit-bureau :الربيد
اإللكرتوني.info@ab.gov.jo:

 -2ديـــوان احملاسبة باإلمارات العربية املتحــدة ،ص .ب –1110.أبو ظيب– اهلاتف- ) 00722 12157777(:الفاكس – )00722 12157777(:العنــوان
الربيد

اإللكرتوني- www.saiuae.gov.ae:

اإللكرتوني.mprp@saiuae.gov.ae /saiuae@emirates.net.ae:

 -3ديــوان الرقابــة املالـيـة مبملكــة البحــريــن ،ص .ب – 27111.الـمنـامة – اهلاتف – )00721 17 565 111(:الفـاكس -)00721 17 564450(:العنــوان
الربيد

اإللكتــروني- www.nac.gov.bh:

اإللكرتونيprofessionelsvcs@nac.gov.bh:

 -4دا رة احملاسبات باجلمهورية التونسية ،15،شارع احلرية– تونس– اهلاتف -)00122 22 710027( -)00122 22 712011( :الفاكس –)00122 22 712207( :العنوان
اإللكرتوني -www.courdescomptes.nat.tn :الربيد

اإللكرتونيinfo@courdescomptes.nat.tn / Secretaire.General@courdescomptes.nat.tn:

 -5جملس احملاسبة باجلمهورية اجلزا رية الدميقراطية الشعبية ،17 ،شارع أمحد غرمول – اجلزا ر – اهلاتف –))00121 12 255522( :الفاكـس – )00121 12 252002( :العنوان
اإللكرتوني - www.ccomptes.org.dz:الربيد

اإللكرتونيkbenmarouf@netcourrier.com/cabinet@ccomptes.org.dz:

 -6اجلهــاز العــالـي للرقــابة الــماليــة واحملاسبة بـجمهورية جيبوتي ،قـصر الشـع  -الطابق األول  -ص .ب – 1112.جــيبوتي– اهلاتف - )00151 152225( :الفاكس:

()00151 250144

– الربيد اإللكرتوني.ccdb.djibouti@intnet.dj:
 -7ديوان املراقبة العامة باململكة العربية السعودية ،ص .ب – 2275.الرياض  –11128اهلاتف – )007222 2017155( :الفاكس –)007222 2021772( :العنوان
– الربيد

اإللكرتونيdevelop@gab.gov.sa /auditorgen@sudaudit.com :

 -8ديــوان املراجعــة العامــة جبمهورية السودان ،ص .ب – 72.الـخرطـوم – اهلاتف -)0012722 227112(:الفاكس –) )0012722 225120(:العنوان
الربيد

اإللكرتونيwww.gab.gov.sa:

اإللكرتوني– www. sudaudit.com:

اإللكرتوني.icydexon@yahoo /nationalaudit@gmail. com :

 -9اجلهاز امل ركزي للرقابة املالية باجلمهورية العربية السورية ،شارع  17آيار -دمشق – اهلاتف - )0072122 1121272( :الفاكس - )0072122 1127021( :الربيد

اإللكرتوني/fsc1@mail.sy:

.auditsyria@yahoo.com

 -11ديوان املراجع العام جبمهورية الصومال ،ص .ب - 2172 .مقديشو .-
 -11ديـ وان الـرقابة الـمالية جبمهوريـة الـعـراق ،شـارع حيفـا – بناية رقم  – 70ص .ب – 2017 .بغداد – اهلاتف - )00722 15121122( :الفـاكس – )007222 5121211( :العنوان
اإللكرتوني - www.bsairaq.net :الربيد

اإللكرتوني.bsairaq@yahoo.com /bsa@bsairaq.net :

 -12جـهاز الرقابة املالية للـدولة بسلـطنـة عمـان ،ص .ب – 212.مسـقـط  – 113اهلاتف - )00727 24736219( :الفاكس – )00727 24740264( :العنوان
الربيد اإللكرتوني- intr@sai.gov.om :

اإللكرتوني– www.sai.gov.om :

.President@sai.gov.om

 -13ديوان الرقابة املالية واإلدارية بالسلطة الفلسطينية ،ص .ب – 2057.غزة – اهلاتف - )0072057 7222111( - )0072011722225( :الفاكس – )0072011722222(:العنوان اإللكرتوني:
 – www.saacb.psالربيد اإللكرتوني.samar5003@hotmail.com /facb@facb.gov.ps:
 -14ديوان احملاسبــة بدولة قطــر ،ص .ب – 1222.الدوحة  -اهلاتف - )007222 171171(:الفاكس – )007222 7720217(:العنــوان اإللكرتوني - www.sab.gov.qa :الربيد اإللكرتوني:
.info@abq.gov.qa

 -15وزارة املالية وامليزانية جبمهورية القمر االحتادية اإلسالمية ،ص .ب – 112.مــوروني – .
 -16ديوان احملاسبة بدولة الكويت ،ص .ب – 22.الشامية –22222اهلاتف – )00765 22752777( :الفاكس – )00965 12752200( :العنوان اإللكرتوني – www.sabq8.org :الربيد
اإللكرتوني:

.diwan@sabq8.org - training@sabq8.org

 -17ديوان احملاسبة باجلمهورية اللبنانية ،حملة القنطاري– شارع اجليش – بريوت – اهلاتف – )007222 127712( – )007222 127710( :الفاكس -)009222 121020( :العنوان
اإللكرتوني - www.coa.gov.lb :الربيد اإللكرتوني.info@coa.gov.lb:
 -18ديوان احملاسبة بليبيا ،ميـــدان الظــهرة،ص .ب - 1727.طرابلـس– اهلاتف - )00127 12 1117220( :الفاكس - )00127 12 1117220( :العنوان

اإللكرتونيwww.libyansai.gov.ly :

 -19اجلهاز املركزي للمحاسبات جبمهورية مصر العربية ،شارع صالح سالـم ،ص .ب – 22277.مدينة نصر– القاهرة – اهلاتف –) 00101 2021752( :الفاكس:
 – )00101العنوان اإللكرتوني - www.CAO.gov.eg :الربيد

(1225721( – )00101 2022072

اإللكرتوني. ircdept@yahoo.com:

 -21اجمللس األعلى للحسابات باململكة املغربية ،زنقة التوت ،شارع النخيل ،سكتور  – 20حي الرياض – الرباط – اهلاتف:

( – )00121 12 521222( – )00121 12 521220الفاكس222725(:

 -)00121 12العنوان اإللكرتوني - www.courdescomptes.ma :الربيد اإللكرتوني.ccomptes@courdescomptes.ma /ccomptes_maroc@yahoo.com:
 -21حمكمة احلسابات باجلمهورية اإلسالمية املوريتانية ،شارع مجال عبد الناصر ،ص .ب -571 .انواكشوط  -اهلاتف - )00111 5155127( :الفاكس -)00111 5152722( :العنوان
اإللكرتوني - www.cdcmr.mr :الربيد

اإللكرتونيccomptes@cc.gov.mr:
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