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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 الــعــــــــامــــة للـــمـــنــــــــظـــــــــــمـــــــــــــة.

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

 -ديوان احملاسبـة بالـمملكـة األردنـيــة اهلـــــــاشـــمـــــيـــــــة.

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

 -ديــوان الرقابة الــمالية واإلدارية بـــــدولـــــة فـــلـــسـطـــيــن.
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للمنظمة الذي مت إقراره يف الـمؤمتر الثالث املنعقد يف تونس سنة .1983

 -اجلهاز الـمـركــزي للمحاسـبـات بـجـمهـوريـة مـصـر الــعربيــة.
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 -اجلـهاز الـمـركزي للـرقابـة واحملاسبـة باجلمهـوريـــة اليـمنـيــة.

 -تنظيم وتنمية التعاون على اختالف أشكاله بني األجهـزة األعـضاء وتـوطيد الصالت بينها.
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العربية وغريها من املنظمات واهليئات والشركات التابعـة هلا أو املمولة من قبلها ،أو من قبل الــدول
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 احملاسبة بدولة الكويت). 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  ،1002ودورتها العادية العاشرة بالرياض سنة  ،1020كما عقدت دورتها
احلادية عشـرة بالكويت يومي  12و.1023/02/12
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كلمة العدد

معــايري احملاسبة احلكـومية
احلاضر الغا

يف الدول النـامية
إعداد معالي املستشار /هشام جنينة،
ر يس اجلهاز املركزي للمحاسبات جبمهورية مصر العربية

يواجه مستخدمـو معلومات احملاسبة احلكومية مشكلة وضع خمرجات ذلك النظام موضوع االعتماد الذي يليب كـافة
متطلباتهم خاصة ما تعلق منها باملساءلة والرقابة الفاعلة والشفافية ،نظرا ملا تقوم به الوحدات احلكومية من دور ملموس يف
عمليات التنمية االقتصادية ،وحتى ميكن حتقيق ذلك الدور ،فال بد من رفع كفاءة الوحدات احلكومية وخمرجات النظام
احملاسيب اخلاص بها.
إن اوىل خطوات التطوير اليت رصدها صندوق النقد الدولي يف رفع كفاءة النظام احملاسيب احلكومي يف الدول النامية بصفة
خاصة ،هي تط وير خمرجات النظام احملاسيب احلكومي كشرط لتحسني معدالت التنمية ،ومن ثم دراسة املنح والقروض املقدمة
اليه .فإذا كانت احملاسبة احلكومية متثل عملية يتم من خالهلا قياس وتسجيل وتفسري العمليات املالية واألحداث املتعلقة جبمع
واستخدام املوارد املالية العامة بوحدات اجلهاز االداري للدولة وغريها من الوحدات اليت ختضع لنطاق تطبيق النظام احملاسيب
احلكومي وإنتاج وتوصيل املعلومات الالزمة لتقويم أداء الوحدات احلكومية ،واختاذ القرارات اإلدارية ،ورسم السياسات العامة.
فمن األهمية مبكان التعرف على احملرك األساسي يف تفعيل ذلك النظام.
وملا كانت معايري احملاسبة بصفة عامة متثل ترمجة لإلطار املفاهيمي للمحاسبة سواء من حيث األهداف أو املفاهيم أو
الفروض أو املبادئ ،فقد توجهت جهود املنظمات املهنية لتطوير النظام احملاسيب احلكومي من خالل معايري احملاسبة
احلكومية الدولية أو ما يشار إليه مبعايري احملاسبة الدولية يف القطاع العام ) ،(IPSASوذلك للحكومات الوطنية واالقليمية،
وتشمل :املعايري العامة لالعرتاف وللقياس احملاسيب منها أثر التغريات يف أسعار صرف العمالت األجنبية ـ االيراد ـ األدوات
املالية ،واملعايري العامة إلعداد التقارير املالية ومنها العرض واالفصاح ـ بيانات التدفق النقدي ـ السياسات احملاسبية...اخل)،
ومعايري حمددة من الكشوفات املالية ومنها :تكاليف االقرتاض ـ املخزون ـ عقود النشاء ...اخل).
ورغم أن اجلهود السابقة يف جم ال معايري احملاسبة الدولية متثل نتاجا حقيقيا قابال للتطبيق ،بل مت تطبيقه بالدول املتقدمة
متاشيا مع التغريات املستمرة واملتالحقة يف بيئة احملاسبة ،فمن األهمية مبكان أن يعاد النظر يف اقتصار املوازنات احلكومية على
النظام النقدي فقط  ،خاصة وأن أساس االستحقاق ميثل صورة ألرض الواقع اذا ما مت بكل ما له من حتوطات تؤدي إىل إظهار
احلسابات اخلتامية بالصورة اليت تتفق واملبادئ احملاسبية.
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الشك أن الدول النامية لديها من التحفظات على متسكها باألساس النقدي وقد يكون لذلك ما يربره .وإمنا عندما نواجه بـأن
اجملتم ع املالي بل والشعوب بأسرها أصبحت لديها من اإلمكانات اليت تفسـر وحتلـل املنطـوق املـالي للبنـود املاليـة بـل وحتلـل
وتناقش األسباب ،فمن األهمية للقا مني على التطوير أن حيددوا التسلسل املنطقي لوضع آليات يتم بها تطبيق املعـايري ططـوات
مبد ية جنبا إىل جن مع األساس النقدي املتبع.
ومع اإلشارة إىل عدم وجود خطأ يف التطبيق العملي للنظام النقدي ،فإن مضمونه حيقق مبدأ املساءلة ،ويكون مـن األوىل اتبـاع
ما هو جديد مبا حيقق يف النظام احملاسيب صفيت التغيري واالستمرار ،خاصـة وأن العديـد مـن املؤسسـات الزالـت تتمسـك بهـذا
األساس فأصبحت داللة فجوة املخصصات بها مفقودة ،واصبحت النتا ج املالية مضللة.
ويف ضوء ما سبق ذكره ،فإن األمر يتطل من األجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة ،التحرك قـدما مبـا هلـا مـن امكانـات
وخربات مرتاكمة يف نظم احملاسبة احلكومية لتكون يف مقدمة الصفوف اليت تطور وحتقق التقويم الذاتي ملدققيها.
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رقــابـــة الـجـــودة

االفـتتـاحية

يف ظل احلراك العاملي حنو التميز واإلبداع مؤسساتيا ومهنيا ،ولكون األجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة ،من املشاركني
يف حلبة هذا السباق كمؤسسات تهدف إىل ضمان سالمة العمل واالستقرار املالي واإلداري وكشف أوجه اإلحنراف ،والتأكد من أن
األداء العام يتفق مع القوانني واألنظمة يف كل دولة ،كان البد من السعي إىل تفعيل رقابة اجلودة وفق املعيار رقم
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املستمد من املعيار الدولي لرقابة اجلودة رقم ( ،)2الذي حيدد هدف األجهزة بإجياد نظام لرقابة اجلودة وااللتزام به من أجل
تزويدها بتأكيد معقول فيما خيص:
 -1امتثال األجهزة وموظفيها للمعايري املهنية واملتطلبات القانونية والتنظيمية املعمول بها.
 -2كون التقارير الصادرة عن األجهزة مال مة للظروف.
وحيث أن املنتج النها ي لألجهزة العليا هو التقرير الرقابي ،كان ال بد من جودة عالية يف إجناز املهام الرقابية ،والعمل علـى
تطوير وحتسني مستمر للسياسات واإلجراءات واملنهجيات ،وهذا يتحقق بتصميم نظام داخل األجهزة يضمن أن العمل الرقابي ذو
جودة عالية وبشكل دا م ،وصوال إىل تعزيز املصداقية بعمل األجهـزة ومكانتهـا وكفاءتهـا يف إجنـاز املهـام ،وثقـة ورضـا الشـركاء
بالنتا ج .وللوصول إىل رقابة اجلودة ،كان ال بد من سعي األجهزة لبناء منظومة متكاملة من املنهجيات واملمارسـات ،تضـمن هلـا
حتقيق اجلودة يف العمل الرقابي ،وتساعدها يف حتديد أنشطة التحسـني املناسـبة الـيت متكنهـا بشـكل فعـال مـن حتقيـق نتـا ج
متميزة ،وأداة لتقويم وتقييم أداء األجهزة.
لقد حدد املعيار الدولي لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة رقم
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الرقابة اخلاصة بالقطاع العام ،اليت تؤثر على رقابة اجلودة ،وهي :مسؤولية القيادة داخل األجهـزة ،املتطلبـات األخالقيـة ذات
العالقة ،قبول واستمرارية العالقات مع الشركاء ،املوارد البشرية ،أداء املهمة ،املراقبة.
وحتى يتحقق اهلدف من وجود رقابة اجلودة ،سعت املنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املاليـة واحملاسـبة بالتعـاون مـع
"مبادرة اإلنتوساي للتنمية ( ")IDIإىل عقد دورة تدريبية يف جمال ضمان اجلودة ،واليت دعمت إنشاء وظيفة ضمان اجلـودة (وفـق
مشروع دليل ضمان اجلودة املقدم يف الدورة التدريبية) ،وهو املسار الـذي تقيمـه األجهـزة لضـمان أن ميتثـل موظفوهـا إىل املعـايري
املهنية واملتطلبات القانونية والتنظيمية ذات الصلة ،وأن يتم تصميم رقابة اجلودة املناسبة وإرسا ها ،وأن يتم تنفيذ رقابة اجلـودة
على النحو السليم ،وتبيان السبل املمكنة لتعزيز مراقبة ضمان اجلودة ،وأن يكفلَ ذلك ضمانا بأن التقارير الصـادرة عـن األجهـزة
مناسبة يف ظل الظروف القا مة.

واهلل وليّ التوفيق
هيئة حترير اجمللة
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ّ
مـقاالت م ـحـررة

4

مـقـــــال

دولـــة

مـحــــرّر

فلسطني

النشر االلكرتوني للتقارير الصادرة عن األجهزة العليا للرقابة
ودورها يف دعم نتا ج العملية الرقابية
 -جتربة ديوان الرقابة املالية واإلدارية /دولة فلسطني

-

إعداد :السيد /أمين ناجح شاهني
مستشار قانوني مساعد /مدير الدراسات واالستشارات القانونية

مـقــدمـــة:
تعترب التقارير الرقابية الصادرة عن األجهزة العليا للرقابة املخرج النها ي لعملية التدقيق والرقابة اليت ميارسها ،حيث يعرض من
خالل التقرير حصيلة ما مت التوصل إليه من مالحظات واقرتاحات وتوصيات ليتم موافاة اجلهة املعنية به سواء كانت تشريعية أو
تنفيذية أو غريها.
إال انه وبالرغم من أهمية تلك التقاري ر مبا حتتويه من بيانات ومعلومات فان قوانني األجهزة العليا الرقابية العربية تتباين يف
موقفها بشان إمكانية نشر تلك التقارير ،حيث أن هناك قوانني متنع نشر وتداول تلك التقارير وتعتربها سرية ويتم تداوهلا فقط ما
بني السلطة التنفيذية ممثلة بر يس الدولة أو جملس الو زراء وما بني السلطة التشريعية ممثلة بالربملان ،وأخرى مسحت بالنشر يف
اجلريدة الرمسية بشكل عام ،وأخرى بقيود ،وقوانني مسحت بالنشر بكافة الطرق ،حيث يوضح اجلدول أدناه عرضا للقوانني
العربية اليت مسحت بالنشر للتقارير ،والقوانني اليت مل تشر إىل نشرها.
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الرقم

الدولة

1

فلسطني

القانون
املادة

() 7

من قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية رقم

آلية النشر
22

لسنة النشر يف اجلريدة الرمسية.

1002

2

األردن

املادة  11من قانون ديوان احملاسبة األردني رقم  17لسنة 2721

ال يوجد إشارة إىل إمكانية نشر التقارير

3

اإلمارات

املادة  20من قانون ديوان احملاسبة رقم  7لسنة 1022

أشار إىل جواز نشر التقارير على الشبكة

4

البحرين

املادة  27من قانون ديوان الرقابة املالية رقم  22لسنة 1001

ال يوجد إشارة إىل إمكانية نشر التقارير

5

اجلزا ر

املادة  22من قانون جملس احملاسبة رقم  10-70لسنة 2770

النشر يف اجلريدة الرمسية

6

السعودية

املادتان  10و 12من نظام ديوان املراقبة العامة رقم  7لسنة  2722ال يوجد إشارة إىل إمكانية نشر التقارير

7

العراق

املادة  17من قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية رقم  32لسنة يسمح بنشر التقارير الرقابية بكافة الطرق

8

الكويت

1022
املادة  11من قانون ديوان احملاسبة الكوييت رقم  30لسنة 2722

9

اليمن

املادة  23من قانون اجلهاز املركزي للرقابة واحملاسبة رقم  37ال يوجد إشارة إىل إمكانية نشر التقارير

االلكرتونية للديوان بقرار من ر يس الديوان.

ال يوجد إشارة إىل إمكانية نشر التقارير

لسنة 2771
11

عمان

املادة  10من املرسوم السلطاني رقم  22لسنة 1000

ال يوجد إشارة إىل إمكانية نشر التقارير

11

قطر

املادة  22من قانون ديوان احملاسبة رقم  2لسنة 2772

ال يوجد إشارة إىل إمكانية نشر التقارير

12

لبنان

املادتان  27و 20من املرسوم رقم  71لسنة 2773م بشأن تنظيم النشر يف اجلريدة الرمسية

13

مصر

املادة  27من قانون اجلهاز املركزي للمحاسبات رقم  222لسنة ال يوجد إشارة إىل إمكانية نشر التقارير

14

سوريا

2777
املادة  30من املرسوم التشريعي رقم  22لسنة  1003من قانون ال يوجد إشارة إىل إمكانية نشر التقارير

ديوان احملاسبة وتعديالته

اجلهاز املركزي للرقابة املالية
15

تونس

املادة  22من القانون رقم  7لسنة  2727وتنقيحاته

أجازت نشر التقارير بإذن من ر يس اجلمهورية

16

السودان

املادة  21من قانون ديوان املراجعة القومي لسنة 1002

أجازت نشر التقارير مبوافقة ر يس اجلمهورية
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إن عملية نشر التقارير الرقابية تعزز من مبادئ الشفافية واملساءلة يف األجهزة العليا للرقابة ،كما تعزز من الدور املهم الذي
متارسه الرقابة الشعبية ممثلة يف منظمات اجملتمع املدني والنقابات والصحافة ومدوني الفساد يف محاية املال العام من خالل
اطالعها ومتابعتها لتلك التقارير ،والذي بالنتيجة ميكن من الوصول إىل نظام نزاهة وطين فعال كأحد متطلبات احلكم الصاحل
والرشيد يف خمتلف قطاعات احلكم.
ونظرا ألهمية نشر التقارير الرقابية ،فقد ارتأيت من خالل هذا املقال ،بعرض جتربة ديوان الرقابة املالية واإلدارية الفلسطيين
بنشر تقاريره الرقابية الكرتونيا من خالل صفحته االلكرتونية ،حيث سوف أتناول يف هذه املقال عرضا ألنواع التقارير الرقابية
اليت يصدرها الديوان وذلك يف املبحث األول من املقال ،أما املبحث الثاني فسوف أتناول فيه اإلطار القانوني لنشر التقارير
الرقابية.
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املبحث األول :التقارير الرقابية اليت يصدرها ديوان الرقابة املالية واإلدارية الفلسطيين:
يعترب ديوان الرقابة املالية واإلدارية الفلسطيين احد ابرز مؤسسات الرقابة الرمسية يف إطار دولة فلسطني ،وهو ركن أساسي من
أركان نظام النزاهة الوطين ،حيث يعترب الديوان املؤسسة الدستورية املتخصصة اليت عهد إليها مهمة الرقابة اإلدارية واملالية
على األجهزة احلكومية وغري احلكومية لغرض مراقبة صرف األموال العامة وكيفية استغالهلا.
ويتمتع الديوان وفقا لقانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية رقم  22لسنة  1002بصالحيات رقابية واسعة تتسم بالشمولية ،حيث
ختضع لرقابته كافة املؤسسات العامة يف دولة فلسطني ويقع على عاتقه ضمان سالمة األداء يف املؤسسات العامة وانسجام
أنشطتها املالية واإلدارية مع القوانني والسياسات العامة لدولة فلسطني ،وضمان الشفافية والنزاهة والوضوح يف األداء العام.
ومن خالل ممارسة الديوان الختصاصه يف الرقابة والتدقيق فان قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية رقم  22لسنة 1002م اوج

على الديوان إعداد التقارير الالزمة ملمارسة أعماله .فبعد االنتهاء من أي عملية من عمليات الرقابة والتدقيق اليت ميارسها
الديوان يقوم بإعداد تقرير يتضمن بإجياز جممل ما قام به من أعمال ونتا ج توصل إليها من خالل عملية الرقابة اليت قام
بها .فقيام الديوان بإعداد التقرير وتقدميه للجهة املعنية يعترب من أهم واجباته لألسباب التالية:
 يعترب التقرير املكتوب الصادر عن الديوان كسلطة رقابية عليا بأنه األداة الوحيدة للديوان يف تثبيت وجوده وبسط كيانهعلى املؤسسات اخلاضعة لرقابته.
 ميثل التقرير الوسيلة اليت يعرب عنها الديوان برأيه الفين وحكمه يف البيانات واملعلومات املقدمة له ،واليت تهدفبالنتيجة إىل رفع مستوى األداء وحتسني مستوى اخلدمات وضمان احرتام وتطبيق القوانني والنظم احملاسبية واملالية.
 تساهم التقارير الرقابية يف رصد املخالفات القانونية املتعلقة بإنفاق وحتصيل املال العام واحلد من الفساد.ويصدر عن الديوان وفقا ألحكام قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية رقم  22لسنة

1002

عدة أنواع من التقارير ميكن إمجاهلا

مبا يلي:
أوال :تقارير احلسابات اخلتامية:
يصدر ديوان الرقابة املالية واإلدارية وفقا لنص املادة

32

من القانون تقريرا عن مراجعته للحساب اخلتامي الصادر عن وزارة

املالية كل عام ويرفع مالحظاته بشأنه إىل اجمللس التشريعي ،حيث أن الديوان قام بالتدقيق على احلساب اخلتامي عن
السنوات  1007و 1007و 1020وقام بإعداد تقرير مفصل يبني نتا ج مراجعته لتلك احلسابات.
ثانيا:التقرير السنوي:
يصدر ديوان الرقابة املالية واإلدارية وفقا لنص املادة

7

من القانون تقريرا سنويا عن نتا ج أعماله ومالحظاته املستخلصة من

التقارير اليت قام باعداها عن املؤسسات اخلاضعة له سواء كانت دورية أو خاصة ،ويزود نسخ منه إىل ر يس دولة فلسطني
واجمللس التشريعي وجملس الوزراء .وقد قام الديوان منذ إنشا ه بااللتزام بتقديم تقاريره السنوية إىل اجلهات اليت نص عليها
القانون عن األعوام من  1002إىل .1021
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ثالثا :التقارير ربع السنوية أو عند الطل :
يصدر ديوان الرقابة املالية واإلدارية وفقا لنص املادة

12

من القانون تقريرا ربع سنوي أو عند الطل يتضمن نتيجة حترياته

ودراساته وأحباثه ومقرتحاته واملخالفات املرتكبة واملسؤولية املرتتبة عليها واملالحظات والتوصيات بشأنها ويزود نسخ منه إىل
ر يس دولة فلسطني واجمللس التشريعي وجملس الوزراء.
رابعا :التقارير اخلاصة:
يصدر ديوان الرقابة املالية واإلدارية وفقا لنص املادة

17

من القانون تقارير خاصة بشان بعض املسا ل ذات األهمية اليت

تستوج سرعة النظر فيها ويزود نسخ منها إىل ر يس دولة فلسطني واجمللس التشريعي وجملس الوزراء.
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املبحث الثاني :اإلطار القانوني لنشر التقارير الرقابية
إن مفهوم نشر التقارير الرقابية يدخل ضمن املعايري الراسخة لضمان استقاللية وفعالية األجهزة الرقابية ،كما يعترب من وجهة
نظرنا التزاما على األجهزة الرقابية عند ربط ذلك مع مفهوم احلق يف احلصول على املعلومات واالطالع عليها والذي يعترب من أهم
أركان وشروط احلكم الصاحل والرشيد.
هذا وقد اهتمت املنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة واحملاسبة "انتوساي" ،بإصدار اإلعالنات واملعايري اليت توضح وتنظم عمل
األجهزة العليا للرقابة ،وقد كان من ضمن تلك املعايري املعيار رقم

ISSAI 20

والذي وضح أسس االرتقاء مببادئ الشفافية

واملسا لة يف األجهزة العليا للرقابة ،حيث مت عرض أفضل املمارسات املتعلقة بالشفافية واحملاسبة ،فقد نص املبدأ السابع منه
على تشجيع نشر التقارير الرقابية باعتبارها من املمارسات اجليدة وحث على نشرها وتوفريها يف املواقع االلكرتونية.
كما أن إعالن ليما املتعلق باملبادئ الرقابية والصادر عن االنتوساي عام  2722تضمن القسم

22

منه على ختويل األجهزة العليا

للرقابة بتقديم نتا ج أعماهلا الرقابية للربملان أو أي هيئة عمومية مسؤولة ونشر تلك النتا ج.
إن مبدأ نشر التقارير الرقابية الذي رسخته االنتوساي نص عليه قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية الفلسطيين ،وذلك يف املادة
()7

منه واليت تنص (يقدم ر يس الديوان لكل من ر يس السلطة الوطنية الفلسطينية واجمللس التشريعي وجملس الوزراء تقريرا

سنويا أو عند الطل عن أعماله ومالحظاته وعليه أن يزود ر يس السلطة الوطنية الفلسطينية واجمللس التشريعي وجملس الوزراء
بأية بيانات أو معلومات أو دراسات أو أحباث يطلبونها منه والقيام بأي عمل آخر يعهد به إليه من أي منهم ،وينشر التقرير يف
اجلريدة الرمسية).
والتزاما من ديوان الرقابة املالية واإلدارية الفلسطيين بذلك املعيار وإميانا منه بأهمية نشر التقارير الرقابية يف ترسيخ قيم الشفافية
والنزاهة واحلكم الصاحل ،فان الديوان اهتم اهتماما بالغا بنشر تقاريره كما نصّ على ذلك القانون ،إال انه ونظرا لقلة اإلمكانيات
املالية املتاحة لديوان الفتوى والتشريع الذي يقوم بإصدار اجلريدة الرمسية وعدم قدرته على حتمل تكاليف نشر التقرير السنوي
كل عام ،ولكرب حجم التقارير من حيث عدد الصفحات ،فان ديوان الرقابة يقوم بنشر تقاريره بكافة أنواعها الكرتونيا على
الصفحة االلكرتونية اخلاصة به عرب االنرتنت ،وذلك قياسا على إمكانية نشر تلك التقارير باجلريدة الرمسية واملتاح االطالع
عليها لكافة أفراد الشع  .واحرتاما منه حلق اإلنسان الطبيعي يف احلصول على املعلومات الذي كفلته املواثيق الدولية ،حيث
يوضح اجلدول التالي التقارير املنشورة من قبل ديوان الرقابة على صفحته االلكرتونية.
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موضوع التقرير

الرقم

نوع التقرير

1

تقرير سنوي /حساب ختامي

2

تقرير سنوي

التقرير ربع السنوي األول للعام

3

تقرير سنوي

امللخص التنفيذي للتقرير السنوي للعام 1022

1021/2/32

4

تقرير سنوي

امللخص التنفيذي للتقرير السنوي للعام 1020

1022/3/1

5

تقرير سنوي

امللخص التنفيذي للتقرير السنوي لعام 1007

1020/2/22

6

تقرير سنوي

التقرير السنوي  1007اجلزء األول

1007/2/22

7

تقرير سنوي

التقرير السنوي  1007اجلزء الثاني

1007/2/22

8

تقرير سنوي

التقرير السنوي  1007املالحق

1007/2/22

9

تقرير سنوي

التقرير السنوي للعام  1007وملخصه التنفيذي

1007/1/2

11

تقرير سنوي

التقرير السنوي للعام 1002

1002/3/2

11

تقرير سنوي

امللخص التنفيذي للتقرير السنوي لعام 1002

1002/3/2

التدقيق على احلساب اخلتامي للسنة املالية

تاريخ النشر
1020

1021

1023/3/27
1021/22/2

12

تقرير ربع سنوي

التقرير ربع السنوي الثاني للعــام 1021

1021/22/17

13

تقرير ربع سنوي
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أوال :النتا ج:
من خالل هذا املقال مت عرض دور النشر االلكرتوني للتقارير الصادرة عن األجهزة العليا للرقابة باعتبار التقارير الرقابية هي األداة
لتلك األجهزة ،حيث توصلنا بالنتيجة إىل ما يلي:
أ -إن النشر للتقارير الرقابية يعترب من املبادئ الر يسية اليت رسختها املنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة واحملاسبة
"االنتوساي" باعتبار أن النشر لتلك التقارير يرسخ قيم النزاهة واحلكم الصاحل وفيه احرتام حلق اإلنسان الطبيعي يف احلصول على
املعلومات واالطالع عليها.
ب -إن هناك قوانني مل تشر إىل وجوب نشر التقارير الرقابية ،وأخرى مسحت بالنشر.
ج -تبني لنا أهمية النشر االلكرتوني للتقارير الرقابية نظرا الزدياد إقبال األفراد على استخدام شبكة االنرتنت وسهولة الوصول
إىل املعلومات بشكل سريع من خالهلا ،وميكن ان يعوض النشر باجلريدة الرمسية.
د -إن عملية نشر التقارير الرقابية تعزز من دور الرقابة الشعبية يف محاية املال العام عرب متابعتها هلذه التقارير وإجراء النقاش
حوهلا.

ثانيا :التوصيات:
 -1تعديل القوانني اليت ال تسمح بنشـر تقريـر االجهـزة الرقابيـة ،حبيـث يـتم تعـديل النصـوص القانونيـة لتتوافـق مـع معـايري
االنتوساي ،حيث أرى أن يتم التعديل بوجوب نشر التقارير الرقابية من قبل األجهزة العليا للرقابة بالطريقة اليت يراهـا مناسـبة
مبا يف ذلك النشر باملوقع االلكرتوني واجلريدة الرمسية والصحافة.
-2

تشجيع األجهزة الرقابية بتخصيص صفحة متخصصة هلا عرب شبكة االنرتنت يـتم نشـر التقـارير الرقابيـة بهـا كاملـة وعـدم

اقتصار عملية النشر على امللخصات التنفيذية لتلك التقارير.

ثالثا :املصادر واملراجع:
*

املصادر:

 القانون األساسي الفلسطيين لعام 1003م. قانون ديوان الرقابة املالية واالدارية رقم  22لسنة 1002م.*

املراجع:

-1

الكت  :بالل الربغوثي ،احلق يف احلصول على املعلومات وواقعه يف فلسطني ،املركز الفلسطيين للتنمية واحلريات العامة "مدى" ،فلسطني1020 ،م.

-2

الرسا ل اجلامعية :مجال عبد العليم عبد الكريم السيد ،آل يات الرقابة الشعبية على نشاط املرافق العامة ،رسالة ماجستري مقدمة جلامعة املنصورة ،مصر،

1001م.
-3
-4

الدوريات :إبراهيم فرغلي" ،الفيس بوك" العربي  ..من الثورة إىل الرقابة الشعبية ،جملة العربي ،العدد  ،230سنة

 ،1022ص-221ص222.

مقاالت منشورة يف املواقع االلكرتونية - :عادل عبد الصادق ،هل أصبح الـفيس بوك أداة للرقابة الشعبيـة ،واملنشور على الصفحة االلكرتونية

.http://www.ahram.org.eg/archive/Strategic-issues/News/83184.asp

 -جربيل بن حسن العريشي ،النشر االلكرتوني ،واملنشور على الصفحة االلكرتونية

 -5املواقع

. http://faculty.ksu.edu.sa/Al-

االلكرتونيةwww.arablegalportal.org www.saaacb.ps / www.ahram.org / www.pacc.pna.ps/ar / www.issai.org :
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دور مراق احلسابات يف تقييم إدارة

مـقـــــال
مــحــرر

مجهوريــة

خماطر األعمال وأثر ذلك على عملية املراجعة

مصر العربية

إعـداد :السيد /عامــر علـى سليمـان حممــد
مراق باإلدارة املركزية ملتابعة تنفيذ اخلطة
وتقويم األداء لقطاعات االقتصاد

مــقــدمــة:
إن العمل يف بيئة شديدة التغري قد فرض على املنشآت العديد من التحديات واملخاطر ،ومن ثم فإن جناح املنشآت واستمرارها يف
املستقبل يتوقف على مدى قبوهلا وتعاملها مع هذه املخاطر وإدارتها بشكل جيد وفعال ،وأصبح التحدي األساسي للمنشآت هو
حتسني قدرتها على إدارة املخاطر.
ولقد لقى مفهوم املخاطر وإدارتها اهتماما بالغا منذ نهاية القرن العشرين من كافة اجلهات األكادميية واملهنية والتشريعية
والسياسية ،وقد ازداد هذا االهتمام من عام
عام

2772

2777

نتيجة لالنهيارات املالية اليت تعرضت هلا األسواق املالية يف دول شرق آسيا

واإلخفاقات املالية واحملاسبية املؤثرة لكل من شركة إنرون عام  ،1002وشركة وورلد كوم عام  1001يف الواليات

املتحدة األمريكية وذلك نتيجة الفساد والغش والتالع .
كم ا أن تأثري وانعكاس املخاطر اليت تواجهها املنشآت على املراجعة واملراجعني تنبع من إمكانية قيام املراجعة بدور فعال يف إدارة
هذه املخاطر عن طريق تقييم األسالي واإلجراءات اليت قررتها اإلدارة للسيطرة والتحكم يف هذه املخاطر ويتطل هذا األمر بدوره
مراجعاً مؤهالً وقادراً على تقييم إدارة هذه املخاطر ،ولقد ارتبطت املراجعة الداخلية ارتباطا وثيقا باملسؤولية عن مراجعة هذه
املخاطر فى الوقت الذي غاب فيه الدور الصريح للمراجعة اخلارجية ومراق احلسابات فيما يتعلق بهذا األمر.
ومما سبق ميكن تلخيص املشكلة اليت يتناوهلا املقال يف عدم وضوح الدور الذي يقوم به مراق احلسابات يف تقييم إدارة املخاطر
اخلاصة باملنشآت ،وأثر ذلك على عملية املراجعة ،والتقرير عنها .وعلى ذلك يهدف املقال إىل دراسة وحتليل دور مراق
احلسابات يف تقييم إدارة خماطر األعمال ،وأثر ذلك على عملية املراجعة وخماطرها.
وحتقيقا هلذا اهلدف فقد مت تناول النقاط التالية:
أوال :طبيعة خماطر األعمال.
ثانيا :ماهية عملية إدارة خماطر األعمال.
ثالثا :املراجعة اخلارجية ودور مراق احلسابات يف تقييم إدارة خماطر األعمال.
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أوال :طبيعة خماطر األعمال:
 -1تعريف خماطر األعمال:
 خماطر األعمال هي التهديد الذي تتعرض له املنشأة يف الوقت احلاضر بأن حدث أو تصرف معني من احملتمل أن يؤثر تأثرياسلبيا على قدرة املنشأة على حتقيق وتنفيذ اسرتاتيجياتها وحتقيق أهدافها بنجاح.
 عرفت اللجنة اخلاصة طدمات التأكيد التابعة جملمع احملاسبني القانونني األمريكي خماطر األعمال بأنها "التهديد أو اإلنذاربأن حدث أو تصرف معني سوف يؤثر سلباً على قدرة املنشآت على حتقيق أهدافها وتنفيذ اسرتاتيجياتها بنجاح.
 عرفت معايري املراجعة الداخلية احلديثة املخاطر على أنها "حالة من عدم التأكد طصوص وقوع حدث معني قد يؤثر علىحتقيق األهداف أما التوصيات اخلاصة بهذه املعايري فقد عرفت املخاطر بأنها أي احتمال أن يؤثر حدث أو تصرف معني تأثري
سلبي ًا على املنشأة.
 -2املخاطر املرتبطة باملراجعة:
وهي:
 خماطر املراجعة :وهي احتمال عدم متكن مراق احلسابات من إبداء رأي سليم عن القوا م املالية. خماطر املراجعة الداخلية :وهي التهديدات اليت تواجه وظيفة املراجعة الداخلية. خماطر أعمال املراجعة :وتشري إىل ما قد يرتت على أداء عملية املراجعة من نتا ج سلبية ممثلة يف تعرض منشأة املراجعةلدعاوي وانتقادات ،لذا تسمى أحيان ًا مبخاطر املهنة.
ويرى البعض أن هناك عالقة بني خماطر األعمال اليت تواجه منشآت األعمال وبني كل من خماطر املراجعة وخماطر أعمال
املراجعة ،حيث تؤثر تقديرات مراقيب احلسابات ملخاطر أعمال املنشأة يف تقديرهم ملخاطر املراجعة والعكس صحيح ،ولذلك
جي أن يأخذ مراقبو احلسابات يف االعتبار هذه العالقات املعقدة.
 -3مؤشرات حدوث خماطر األعمال:
تعترب خصا ص تدهور األعمال من املؤشرات األساسية ملخاطر األعمال ،وأهم هذه اخلصا ص ما يلي:
ازدياد حدة املنافسة  -تقادم املخزون  -ارتفاع املديونية  -تدهور األرباح احملققة  -وجود دعاوي قضا ية مرفوعة ضد املنشأة

-

اخنفاض الطل على منتجات املنشأة  -ازدياد معدل دوران العمالة  -ضعف كفاءة وأسالي األداء  -اخنفاض مستوى جودة
املنتجات  -عدم القدرة على سداد االلتزامات  -عدم توافر االستقرار السياسي -عدم القدرة على التغيري  -عدم كفاءة جملس اإلدارة
والعاملني وجلنة املراجعة (إن وجدت)  -عدم مال مة إجراءات الفحص والرقابة على اجلودة  -عدم كفاية رأس املال العامل

-

حاالت الغش اليت تقع من اإلدارة أو املوظفني أو الغري -االعتماد على مورد أو عميل واحد.
 -4أنواع خماطر األعمال:
هناك العديد من خماطر األعمال اليت قد تتعرض هلا منشآت األعمال ،وبصفة عامة ميكن وضع جمموعة تصنيفات ملخاطر
األعمال من زوايا خمتلفة من أهمها ما يلي:
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من حيث طبيعة املخاطر :وتنقسم إىل:

 املخاطر االقتصادية :هي األضرار اليت قد تواجه احلالة االقتصادية للمنشأة مثل املخاطر املتعلقة بالرحبية والسيولة. املخاطر غري االقتصادية :هي األضرار ذات الطبيعة غري االقتصادية اليت قد تواجه املنشأة.-2 -4

من حيث مصدر املخاطر:

ميكن تقسيم املخاطر من حيث املصدر إىل نوعني هما:
 خماطر داخلية :هي املخاطر اليت تنبع من داخل املنشأة مثل نقص السيولة ،تراكم املخزون. -خماطر خارجية :هي املخاطر اليت تنبع من خارج املنشأة ،ومن أمثلتها املنافسة الضارة.

ثاني ًا :ماهية عملية إدارة خماطر األعمال:
-1

تعريف إدارة املخاطر:

تعددت تعريفات عملية إدارة املخاطر ،ومن أمثلة ذلك ما يلي:
يعرفها املعيار الربيطاني )" (AIRMIC, ALARM, IRM: 2002العملية اليت من خالهلا تقوم الشركات بدراسة املخاطر
املرتبطة بأنشطتها بشكل منظم  Methodicallyبهدف حتقيق منافع مستمرة يف كل نشاط ،وعرب كل األنشطة".
ويعرفها اإلطار املتكامل إلدارة خماطر املنشأة ( )COSO ERM Integrated Frameworkبأنها" :عملية يقوم بها جملس
إدارة شركة ،وإدارتها  ،وكافة املوظفني العاملني بها ،تطبق وفق اسرتاتيجية توضع بها ،وتصمم لتحديد األحداث احملتملة اليت
قد تواجهها وتؤثر عليها ،وتدير املخاطر إىل مستوياتها املقبولة ( )Risk Appetiteوذلك من أجل توفري تأكيد معقول فيما يتعلق
بتحقيق أهدافها.
 -2مسؤولية إدارة املخاطر:
جملس إدارة الشركة مسؤول بشكل عام عن حتديد وإدارة املخاطر اليت تعرتض حتقيق أهدافها ،وعادة ما يفوض اجمللس فريق
اإلدارة يف حتمل هذه املسؤولية ،وقد يكون هناك وحدة مستقلة تنسق وختطط إدارة هذه األنشطة ،وهلا مهارات ومعارف خاصة،
وعلى الرغم من أن كل فرد يف الشركة له دور يف جناح إدارة املخاطر ،إال أن املسؤولية األساسية لتحديد وإدارة املخاطر تقع على
عاتق اإلدارة بالنيابة عن اجمللس.
 -3التقرير عن إدارة املخاطر:
من املتطلبات الر يسية جمللس إدارة الشركة احلصول على تقرير يؤكد بأن عمليات إدارة املخاطر تنفذ بفعالية ،وان املخاطر
الر يسية قد مت إدارتها إىل املستوى املقبول ،وحيصل اجمللس على هذا التأكيد من عدة مصادر هي :اإلدارة ،واملراجعة الداخلية،
واملراجعة اخلارجية ،واملراجعات اخلاصة املستقلة.
 -4تقرير كوسو ( )COSO Reportوإدارة خماطر األعمال:
صدر هذا التقرير يف الواليات املتحدة األمريكية يف سبتمرب عام  1002ويعترب من أهم اإلصدارات اليت تناولت إدارة ومراجعة إدارة
خماطر األعمال.
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حيث تناول بشكل واضح ومفصل خماطر األعمال اليت تعرتض منشآت األعمال األمريكية .وجدير بالذكر أن اهلدف األساسي
هلذا التقرير هو حتسني نظم الرقابة الداخلية باملنشآت األمريكية بالشكل الذي جيعلها قادرة على مواجهة خماطر األعمال اليت
تتعرض هلا ،األمر الذي يساعد على حتقيق أهدافها بكفاءة وفعالية .وقد وضع هذا التقرير إطاراً يتضمن العناصر األساسية لعملية
إدارة خماطر األعمال .وأهم عناصر هذا اإلطار ،تعريف إدارة خماطر املشروع ،مكونات عملية إدارة املخاطر ،تأثري املخاطر على
قدرة املنشأة على حتقيق أهدافها.

ثالثـ ًا :املراجعة اخلارجية ودور مراق احلسابات فى تقييم إدارة خماطر األعمال:
ميكن التدليل على اهتمام املراجعة اخلارجية مبراجعة إدارة خماطر األعمال من خالل عرض العناصر التالية:
-1

معايري املراجعة الدولية وإدارة خماطر األعمال:

لقد أولت معايري املراجعة الدولية األهمية ملخاطر األعمال اليت قد تتعرض هلا املنشأة اخلاضعة للمراجعة .ويرجع ذلك إىل تأثري
هذه املخاطر على قدرة املنشأة على حتقيق أهدافها ،جبان

احتمال تأثري هذه املخاطر على خماطر عملية املراجعة نفسها.

ويظهر هذا االهتمام يف املعيار رقم ( )322بعنوان "فهم الوحدة والبيئة اليت تعمل فيها وتقدير املخاطر واألهمية النسبية" والصادر
يف أكتوبر

1003

والوارد ضمن جمموعة املعايري اخلاصة بالتخطيط ألعمال املراجعة .حيث ألزم هذا املعيار مراق احلسابات

بضرورة التعرف على خماطر أعمال العميل ومراعاة ذلك عند وضع خطة املراجعة.
 -2تقييم خماطر أعمال املنشأة:
خماطر أعمال املنشأة هي املخاطر النامجة عن مواجهة احلالة االقتصادية للعميل آلثار سلبية أو اخنفاض يف األجل القصري أو
الطويل ،وينعكس ذلك يف اخنفاض السيولة والرحبية وغريها.
وتقدير هذا النوع من املخاطر يتم عن طريق وصف عام للمنشأة حمل املراجعة متضمناً معلومات عن توقعات النمو ومظاهر وأسباب
تغيري مراقيب احلسابات ،ووضع املنشأة احلالي واملخطط ببورصة األوراق املالية ،ومعلومات نهاية السنة املالية ،ووصف
ل ألسالي املتبعة يف إدارة املنشأة مبا فيها عالقة اإلدارة مع مراق احلسابات السابق ،ومقدار التخطيط طويل األجل الذي
اختذته اإلدارة ،ومستوى املنافسة يف النشاط أو الصناعة ،هذا باإلضافة اىل معلومات مالية مقارنة مع الصناعة أو النشاط عن
فرتتني ماليتني متتاليتني مث ل املبيعات ،والدخل الصايف ،وملخص لبعض النس املالية ،ومعلومات عن هيكل الرقابة الداخلية
للشركة حمل املراجعة.
 -3تقييم خماطر املراجعة:
يقصد مبخاطر املراجعة تلك املخاطر الناجتة عن فشل مراق احلسابات بدون قصد يف أن يعدل بطريقة مناسبة رأيه عن القوا م
املالية احملرفة حتريفاً جوهرياً وتتضمن املخاطر املتأصلة وخماطر الرقابة ،وخماطر عدم االكتشاف .ويتطل تقدير هذه املخاطر
ضرورة توافر معلومات عن نشاط أو صناعة املنشاة ،والعالقة السابقة بني مراق احلسابات واملنشأة ،واهتمام اإلدارة بهيكل
الرقابة الداخلية ،ومدى فعالية إدارة املراجعة الداخلية باملنشأة حمل املراجعة ،ويبدو منطقياً ارتباط خماطر أعمال املنشأة
وخماطر املراجعة باملنشأة حمل املراجعة وأيض ًا يؤثران على بعضهما عندما يقوم مراق احلسابات بتقييم املخاطر املرتبطة.
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 -4أسالي إعداد وتنفيذ املراجعة اخلارجية وإدارة خماطر األعمال:
هناك أسلوبان أساسيني يستعني بهما مراق احلسابات لتصميم وتنفيذ برنامج املراجعة وهما:
 -1 -4أسلوب املراجعة على أساس اإلجراءات:
ي عد من أول األسالي اليت استعان بها مراقبو احلسابات يف ختطيط وتصميم إجراءات املراجعة ويقوم على أساس إتباع جمموعة
من ا إلجراءات النمطية اليت ثبتت فعاليتها من خالل اكتشاف أكرب قدر من التحريفات اجلوهرية أن هذا األسلوب يتجاهل دور
اخلطر يف تصميم برنامج املراجعة.
 -2 -4أسلوب املراجعة على أساس اخلطر:
ظهر هذا األسلوب نتيجة ظهور العديد من املشكالت املالية اليت حلقت ببعض الشركات يف فرتة الستينات وتزايد حاالت إفالس
بعض هذه الشركات .ويقوم هذا األسلوب على فكرة جوهرية وحيوية وهي أن مراق احلسابات جي أن يوجه موارده واهتمامه
حنو املناطق األكثر خطورة ثم اليت تليها وهكذا.
ويندرج حتت هذا األسلوب أسالي فرعية تتسم مجيعها باهتمامها باخلطر إال أنها ختتلف من حيث طريقة تناوهلا ومعاجلتها
للمخاطر اليت تتعرض هلا عملية املراجعة وهذه األسالي هي:
أسلوب منوذج اخلطر ،أسلوب حتليل اخلطر ،أسلوب املراجعة على أساس إدارة اخلطر.
وقد أشارت بعض الدراسات إىل أن مراق احلسابات ميكن أن يساعد املنشأة من خالل حتديد املخاطر املصاحبة هلا ،ومن خالل
تقييم نظم الرقابة باملنشأة ملواجهة هذه املخاطر وجي أن يضع إجراءات متفق عليها لتقدير احتمال األحداث غري املال مة
اهلامة ،وتهدف هذه اإلجراءات اىل تقييم استجابة اإلدارة لتحديد املخاطر وتقييم كافة أنظمة املتابعة والرقابة للمخاطر اليت مت
وضعها مبعرفة اإلدارة.
وتشري دراسة أخرى إىل أن مراق احلسابات هو أنس مهين ملساعدة منشآت األعمال على إدارة املخاطر وذلك كمستشار
خارجي ،وقد يرجع ذلك إىل أن مراقيب احلسابات يتمتعون حبسن التعامل مع العمالء ،كما أن لديهم املهارات والتخصصات
املطلوبة ملساعدة املنشآت على تقدير وإدارة املخاطر بشرط أال يؤثر ذلك على استقالليته.
 -5تأثري تقييم مراق احلسابات ملخاطر األعمال على عملية املراجعة والتقرير عنها:
على مراق احلسابات أن يقرر مدى تأثري خماطر األعمال وتقييم إدارة هذه املخاطر على خطة وبرنامج املراجعة ودرجة املخاطرة
اليت يتعرض هلا ،ويف عام

2773

أصدر جممع احملاسبني القانونيني األمريكي منشور باملعيار رقم

22

لسنة

2773

واخلاص

مبخاطر املراجعة واألهمية النسبية والذى أوضح أن تأثري تقييم مراق احلسابات لدرجة املخاطرة ومدى إمكانية االعتماد على
إدارة املراجعة الداخلية سوف يوفر معلومات مفيدة يف جمال املراجعة.
وهناك جمموعة من الدراسات السابقة يف هذا اجملال ،واليت ميكن تلخيص نتا جها فيما يلي:
-

يقسم خطر املراجعة إىل ثالثة عناصر أساسية ،جي أن يأخذها مراق احلسابات يف االعتبار عند ختطيط عملية املراجعة

وحتديد حجم وطبيعة إجراءات املراجعة:
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 -1اخلطر املالزم :Inherent Risk
وهو احتمال أن حسابا معينا أو جمموعة من العمليات تتضمن أخطاء جوهرية بدون األخذ يف االعتبار كفاءة نظام الرقابة
الداخلية .فهذا اخلطر يرتبط بطبيعة العنصر الذي تتم مراجعته.
 -2خطر الرقابة :Control Risk
وهو احتمال وجود أخطاء جوهرية مل تكشفها (أو مل متنعها) إجراءات الرقابة الداخلية يف الوقت املناس .
 -3خطر عدم االكتشاف :Detection Risk
وهي درجة املخاطرة اليت يتحملها مراق

احلسابات من احتمال أن إجراءات املراجعة اليت قام بها مل تكشف األخطاء

اجلوهرية.
 معظم الدراسات ركزت على حتليل عناصر منوذج املخاطرة بهدف حتديد كل عنصر ،ونسبة املزج املثلى بينها لتحديد درجةخماطر املراجعة املقبولة .وحيث أن تقييم درجة املخاطرة يساعد مراق احلسابات يف ختطيط وحتديد حجم وطبيعة إجراءات
املراجعة ،وأن إعداد خطة مراجعة تعكس درجة املخاطرة يعترب أمراً هام ًا ملا له من تأثري على اختبارات املراجعة ،وأن تقييم
أداء إدارة املراجعة الداخلية (وفقاً للمعيار  22لسنة  )2772له أيضاً تأثري على خطة املراجعة ،إذن هناك حاجة لدراسة تأثري
درجة املخاطرة املقبولة على درجة اعتماد املراجع على إدارة املراجعة الداخلية.
-

إن ملخاطر األعمال اجلوهرية اليت تتعرض هلا املنشأة أثر كبري على عملية املراجعة حيث أن تقييم مراق احلسابات هلذه

املخاطر وإدارتها بالتأكيد سوف يؤثر على ختطيط وتنفيذ برنامج املراجعة من حيث أثر ذلك على البنود املختلفة للفحص وأثر
ذلك أيضا على طريقة عرض نتا ج فحص هذه املخاطر اجلوهرية ضمن تقرير مراق احلسابات عن القوا م املالية وحتى خيلي
مراق احلسابات مسؤوليته القانونية عن ذلك.

رابع ًا :النتا ج والتوصيات:
-

النتا ج:

يف ضوء ما مت عرضه يف املقال فقد مت التوصل اىل النتا ج التالية:
-1

تدور تعاريف خماطر األعمال حول أنها احتمال حتقق خسا ر مستقبلية.

-2

هناك فرق يف املفهوم بني خماطر األعمال وخماطر املراجعة وخماطر املراجعة الداخلية وخماطر أعمال املراجعة.

-3

هناك جمموعة من املؤشرات اليت يستدل بها على وجود خماطر األعمال.

 -4تعرف إدارة املخاطر بأنها اإلجراءات والتدابري اليت تضعها إدارة املنشأة من أجل حتديد وتقدير وإدارة األحداث احملتملة مبا
يوفر تأكيد معقول بشأن حتقيق أهداف املنشأة.
 -5هناك أهمية كبرية لقيام مراق احلسابات بتقدير خماطر املراجعة.
 -6يقوم مراق احلسابات بالتعرف على سياسات املنشأة يف إدارة املخاطر ويقيمها ويدرج نتا ج هذا التقييم ضمن تقريره.
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 –7هناك تعاون كبري فيما يتعلق باملراجعة بني مراق احلسابات واملراجع الداخلي وال يوجد تعارض يف املصاحل بينهما خاصة
فيما يتعلق بإدارة املخاطر.
 –8إن نتا ج تقييم املخاطر اليت يتوصل إليها مراق احلسابات تؤثر بشكل كبري على ختطيط وتنفيذ عملية املراجعة ،وتؤثر على
درجة اعتماده على نظام الرقابة الداخلية وإدارة املراجعة الداخلية ،كما تؤثر على طريقة عرض التقرير حيث البد أن يتضمن
نتا ج تقييم هذه املخاطر.
–9
-

من املمكن أن يقدم مراق احلسابات خدمات استشارية يف جمال إدارة املخاطر بشرط أال يؤثر ذلك على درجة استقالليته.

التوصيات:

استناداً اىل ما مت التوصل إليه من نتا ج ميكن للباحث أن يوصى مبا يلي:
 -1توعية املنشآت يف القطاعات املختلفة لتبين رؤية شاملة للمخاطر وإدارتها.
 -2نشر الوعي بني القا مني على إدارة الشركات يف الدول العربية ،وموظفيها ،ومراجعيها الداخليني واخلارجيني ،ومساهميها
جبدوى إدارة املخاطر.
 -3االهتمام بالتعاون بني مراق احلسابات وإدارة املراجعة الداخلية يف جمال إدارة خماطر األعمال.
-4

قيام األجهزة العليا للرقابة املالية باملنظمة العربية بعمل دورات تدريبية متخصصة يف جمال مراجعة خماطر األعمال.

قا مة املراجع:
أوالً :املراجع العربية
-1

الكت :

 د .إبراهيم عثمان شاهني" ،املراجعة – دراسات معاصرة وحاالت عملية" ،الطبعة السادسة – جهاز توزيع الكتاب اجلامعي ،جامعة حلوان.1003، د .أسامه حممود عبد السالم" ،اخلطر وإدارته والتأمني ورياضياته" ،القاهرة ،جهاز نشر وتوزيع الكتاب اجلامعي ،جامعة حلوان ،الطبعة األوىل.1002 ، د .حممد حممود عبد اجمليد وآخرون" ،املفاهيم العلمية واألسالي الفنية احلديثة يف املراجعة :النظرية والتطبيق" ،القاهرة ،بدون ناشر1001. ،-2

الدوريات العلمية:

 د .ابراهيم عثمان شاهني" ،املراجعة املتكاملة – حنو نظرة رشيدة للمراجعة يف القرن احلادي والعشرين ،اجمللة العلمية للبحوث والدراسات التجارية ،كليةالتجارة وإدارة األعمال ،جامعة حلوان ،العدد األول.1003 ،
 د .حسام السعيد الوكيل" ،دور املراجعة الداخلية يف إدارة خماطر املنشأة" اجمللة العلمية للبحوث والدراسات التجارية ،كلية التجارة وإدارة األعمال ،جامعةحلوان ،العدد الرابع ،اجلزء الثاني.1020 ،
 د .صبحي حممود صاحل اخلطي " ،دراسة حتليلية لتأثري تقييم املراجع اخلارجي لدرجة املخاطرة على درجة اعتماده على إدارة املراجعة الداخلية – دراسةنظرية تطبيقية " جملة كلية التجارة للبحوث العلمية ،كلية التجارة ،جامعة االسكندرية  ،العدد الثاني ،اجمللد الثامن والثالثون ،سبتمرب .1002
 د .عوض لبي فتح اهلل الدي  :العوامل املؤثرة يف قرار املراجع اخلارجي املتعلق بتعديل تقرير املراجعة لإلفصاح عن الشك يف مقدرة مشروع عميل املراجعةعلى االستمرار يف النشاط – دراسة نظرية تطبيقية ،اجمللة العلمية للتجارة والتمويل ،كلية التجارة  ،جامعة طنطا ،العدد الثاني.2777 ،
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 د .حممد حسين عبداجلليل صبحي" ،التعاقد اخلارجي للقيام باملراجعة الداخلية أحد االجتاهات احلديثة يف املراجعة – دراسة حتليلية" ،جملة البحوثالتجارية ،كلية التجارة ،جامعة الزقازيق ،العدد األول ،يناير.1000 ،
 د .حممد عبد احلافظ عبد العال" ،اسرتاتيجيات تفعيل جودة ضوابط الرقابة يف ظل مدخل املراجعة على أساس املخاطر" اجمللة العلمية للدراسات التجارية،كلية التجارة جامعة املنصورة ،العدد الثاني.1002 ،
 د .حممد عبد اهلل جماهد " تقييم خماطر بيئة عملية املراجعة املرتبطة بقرار قبول العميل وأثرها على هذا القرار بالتطبيق على بيئة املمارسة املهنية جبمهوريةمصر العربية" اجمللة املصرية للدراسات التجارية ،كلية التجارة  ،جامعة املنصورة  ،العدد الثاني  ،اجمللد السادس والعشرون.1003 ،
-3

الرسا ل العلمية:

 أشرف حممد ابراهيم منصور" ،منوذج مقرتح ملراجعة إدارة خماطر األعمال – دراسة نظرية ميدانية" ،رسالة دكتوراه يف احملاسبة ،كلية التجارة وإدارةاألعمال ،جامعة حلوان.1002 ،
 إميان ممدوح حممد على عرفة" ،استخدام أسلوب إدارة اخلطر يف زيادة فعالية وكفاءة برنامج املراجعة – دراسة حتليلية تطبيقية" ،رسالة ماجستري غريمنشورة ،كلية التجارة  ،جامعة القاهرة.1003،

ثانياً :املراجع األجنبية:
- Arens. Alvin a. Et al, : "auditing: an lntegrated approach" . (new) Jersey: prentice hall
international . Inc eighth edition . 2000.
- konrath, larry f..: "auditing concepts and application : a risk analysis approach". london : south
western college publishing . 1999.
- International Auditing And Assurance Standards Board: ISA no. 315. ISA No. 315.
- Leithhead, barry S. : "ensuning audit relevance" . Internal Auditor, Decmber 2000.
- McNamee, david: "Targeting Business Risk", Internal Auditor, October, 2003.
"- The Institute Of Internal Auditors " Standards For The Professional Practice Internal Auditing
2001.
- IIA the institute of internal auditors (2004), "the role of internal audit in enterprise wide risk
manngement", september,
The committee of sponsoring organizations of the treadway commission (Coso), (2004), "enterprise
risk management – integrated framework: executive
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مـقـــــال
مــحــرر

نظام توثيق ومتابعة وحتليل

الـجمهـوريـة

خمرجات اجلهاز الرقابية إلكرتونياً

الــيمــنـيـة

 -جتربة اجلهاز املركزي للرقابة واحملاسبة يف اجلمهورية اليمنية

-

إعـداد :حماس قانوني /عبد احلكيم لطف الصباحي
املدير العام للرقابة على اجلودة باجلهاز

مقــدمــة:
إن نظام توثيق ومتابعة وحتليل خمرجات اجلهاز الرقابية إلكرتونياً يعد مثرة لقاءات اجلهاز املركزي للرقابة واحملاسبة يف
اجلمهورية اليمنية مع اجلهات الرقابية والتشريعية وخصوصاً جملسي النواب والشورى (ممثلي الشع ) صاح

املصلحة

احلقيقية من الدور الرقابي الذي يقوم به اجلهاز.
ومنها تلك اللقاءات مع اإلخوة ر يس وأعضاء اللجنة املالية مبجلس الشورى ،وعادة يتم النقاش حول املالحظات وجوان القصور
يف أداء بعض الوحدات احلكومية من الوزارات واهليئات واملؤسسات وفروع الوزارات باحملافظات ،ويستلزم األمر أحيانا موافاة
اإلخوة يف اللجنة املالية ببيانات وإيضاحات إضافية عن أداء بعض اجلهات حمل املراجعة.

طبيعة املشكلة (تلبية رغبات مستخدمي تقارير اجلهاز):
من خالل النقاش مع اإلخوة /ر يس وأعضاء اللجنة املالية مبجلس الشورى طل األخ /ر يس اللجنة املالية حينذاك بأن اللجنة
ال تريد املالحظات واملخالفات عن اجلهات احلكومية فقط وإمنا تريد موافاتها حبجم كل نوع من أنواع املخالفات وخاصة تلك
املخالفات اهلامة واملتكررة وعلى املستوى الكلي للجهات احلكومية مجيعها خالل السنة املالية 1001م فما كان من أعضاء
اجلهاز حينها (ومن بينهم املدير العام للرقابة على اجلودة صاح فكرة النظام) إال العودة إىل اجلهاز ومن ثم البحث وجتميع
تقارير اجلهاز الصادرة خالل العام 1003م وما بعده وحصر املخالفات املتفق عليها كظواهر عامة ومشرتكة والوصول إىل رقم
إمجالي لكل نوع من املخالفات وعلى مستوى مجيع اجلهات اليت مت مراجعتها من قبل اجلهاز.
إن عملية الوصول إىل النتا ج قد كلفت الكثري من الوقت واجلهد ،كما مل تكن النتا ج دقيقة بل كانت أرقاما تقريبية خاصة إذا
ما علمنا أن إمجالي التقارير اليت يصدرها اجلهاز سنوي ًا تزيد عن  2300تقرير.
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البدايات األوىل للنظام:
إن اجلهد والوقت الذي بذله الفريق املكلف باملهمة هو ما دفع اإلدارة العامة للرقابة على اجلودة للتفكري والبحث عن بدا ل يف
توظيف تقنية احلاسوب يف حصر الظواهر العامة واملشرتكة وكانت نقطة االنطالق بتقديم مقرتح مكتوب إىل األخ /ر يس اجلهاز
بتاريخ  1002/20/3م متضمناً أفكاراً أولية حول وضع رمز الكرتوني لكل نوع من أنواع املخالفات واجلهات حمل املراجعة ،ومت
تذيل املقرتح بطل التوجيه لإلدارة العامة لتقنية املعلومات باجلهاز لتكليف أحد املربجمني املختصني باإلدارة باجللوس معنا
لدراسة إمكانية تنفيذ املقرتح وحتديد املتطلبات الالزمة لذلك.

الفكرة بدأت بالتحول إىل واقع ملموس:
وبدأت أعمال النقاش والدراسة ومجع البيانات لفرتة ليست بالقصرية ومن ثم البدء العملي باإلعداد للنظام واستمرت عملية
الدراسة والتحليل والتصميم ملدة تزيد عن العام مت خالل هذه الفرتة إعداد دليل الرموز االلكرتونية للمخالفات واليت مت
إستخالصها من واقع القوانني واللوا ح والقرارات النافذة ولعدد يتجاوز السبعني قانون وال حة وقرار ،كما مت إعداد دليل
املستخدم للنظام.
وانضم مربجمون آخرون يف أعمال البحث والتصميم ومت وضع اخلرا ط االلكرتونية الالزمة لتنفيذ األهداف العديدة واليت كانت
ترمسها االدارة العامة للرقابة على اجلودة كجان مهين ومبا يليب االحتياجات املتوقعة من النظام ويقوم األخوة املربجمون
باجلهاز بتحويل تلك األفكار إىل تقارير عرب شاشات إلكرتونية ،ومت تكليف عدد من املراجعني من اإلدارة العامة للرقابة على
اجلودة مبسك وتعبئة النماذج بالبيانات يدوياً من واقع التقارير الصادرة ومن ثم طباعة ومراجعة تلك البيانات وإدخاهلا إىل النظام
ومت البدء بالتطبيق العملي التجرييب للنظام يف األول من يناير من العام 1002م.
وخالل العام األول  1002م مت إجراء املراجعات الالزمة للنظام وإجراء التعديالت يف بعض الشاشات لتسهيل التعامل معها من
قبل مدخلي البيانات ،كما أن أعمال التطوير مستمرة حيث يتم إضافة شاشات (تقارير) إلكرتونية جديدة وحبس احلاجة نظرًا
ملرونة النظام وقابليته للتطوير ووفقاً لعدة عوامل منها التصنيف الوارد يف تبوي املوازنة العامة للدولة.
كما يقدم النظام تقارير إلكرتونية يف شكل رسوم بيانية توضيحية مما يساعد على سهولة توصيل املعلومة للقارئ أو متلقي التقرير.

معلومـات عـن النظــام:
إسم النظام :نظام توثيق ومتابعة وحتليل خمرجات اجلهاز الرقابية إلكرتوني ًا أي خمرجات نتا ج اعمال املراجعة.
بعض الوظا ف اليت يقـدمها النظــام :تتنوع هذه الوظا ف وتتعدد ومنها:
 -1وظا ف معلوماتية :تقارير إحصا ية  /تقارير غري إحصا ية.
 -2وظا ف تنظيمية وإدارية.

مميزات النظام:
يتميز هذا النظام باملميزات التالية:
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 -1يعترب النظام نظام شبكي( )Distributedويوضع على السريفر بكل بياناته ،ويتم وضع أيقونة النظام على احلواسي املوجودة
يف اإلدارة العامة للجودة واإلدارات املستفيدة من النظام لتكون هي املدخل واملنفذ للنظام.
 -2تعدد املستخدمني( )Multi-usesحبيث ميكن ألكثر من مستخدم الدخول إىل النظام إلدخال البيانات يف نفس الوقت أو
االطالع على بيانات معينة.
 -3هذا النظام نظام تكاملي( )Integrity Systemمع بعض األنظمة املوجودة يف السريفر ليقوم بسح بعض البيانات من تلك
األنظمة مثل نظام الرتميز العام ،ونظام اجلهات اخلاضعة للرقابة (بيانات رموز اجلهات).
 -4التامني العالي ( )High Securityالستخدام هذا النظام ،حيث ال ميكن دخول النظام إال عن طريق رمز املستخدم وكلمة السر
املمنوحة لكل موظف من موظفي اإلدارة العامة للرقابة على اجلودة.
 -5صالحيات الشاشات املمنوحة للمستخدمني ( ،)Menus Privilegesحبيث يوجد لكل مستخدم صالحيات معينة وحمددة
من قبل املدير العام للرقابة على اجلودة.
 -6مراعاة مبدأ وحدة اإلدخال والتعديل واحلذف حتديداً للمسؤولية و يتم ذلك عرب اإلدارة العامة للرقابة على اجلودة ومبوج
ما يرد إليها رمسياً من قبل األخ /ر يس اجلهاز أو من قبل األخوة وكالء القطاعات ومبوج النماذج املعده هلذا الغرض واملرفقة
بتعميم ر يس اجلهاز رقم ( )11لسنة 1002م ويتم االحتفاظ بتلك األوامر والنماذج لدى سكرتارية اإلدارة العامة للرقابة على
اجلودة.
 -7صمم هذا النظام بلغة اوراكل  Oracleهي لغة برجمة قوية تسمح بإعادة هيكلة النظام عند تطويره مستقبالً.

تقارير النظام:
إن هلذا النظام أهمية كبرية للجهاز املركزي للرقابة واحملاسبة وذلك ملا له من دور كبري يف إعداد التقارير الدورية والنوعية وتلبية
طلبات ورغبات املستخدمني ملخرجات اجلهاز من التقارير وغريها ومبا حيقق أهداف اجلهاز ورسالته الرقابية وفقا لقانونه.
وفيما يلي نستعرض بعض ًا من تقارير النظام يف النقاط التالية:
 -1سهولة احلصول على املعلومة أياً كانت املعلومة املطلوبة مثل حجم أو قيمة خمالفة معينة أو مجيع املخالفات على عدة
مستويات ولفرتة زمنية حمددة ومنها:
 على مستوى جهة معينة أو عدة جهات أو على املستوى الشامل جلميع اجلهات. على املستوى القطاعي مثالً قطاع التعليم وعلى مستوى الوزارات الثالث املعنية بالتعليم وهي وزارات (الرتبية والتعليم ،التعليمالعالي ،التعليم الفين واملهين) واجلهات التابعة لكل منها) ،أو قطاع الصحة ويشمل وزارة الصحة العامة (الديوان العام)
واملشروعات التابعة هلا ومكات الوزارة باحملافظات وأمانة العاصمة.
 على مستوى اجلمهورية بالكامل (السلطة املركزية والسلطة احمللية) أو على مستوى كل منهما على حده ،وعدد التكرارات يفكل نوع من أنواع املخالفات.
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 يقدم النظام التقارير السابقة على شكل إمجالي للجهات األم (الوزارات) مثالً كما يقدم تقارير مفصلة وعلى مستوى اجلهاتالتابعة وحتديد مبلغ املخالفة لكل منها.
 كما يقدم النظام تقارير حتتوي على بيانات أكثر تفصيالً مثل (رقم التقرير الصادر من اجلهاز وتارخيه ،اإلدارة العامة أو الفرعاملنفذ لعملية املراجعة ،سنة املراجعة ،املستوى اإلداري املوجه إليه تقرير اجلهاز ،ثم نص املخالفة وتوصية اجلهاز حياهلا.
وأخرياً املتابعات اليت قام بها اجلهاز ثم رد اجلهة وتعقي اجلهاز على الرد إن مت وبالتالي حتديد املالحظات أو املخالفات
اليت ال تزال قا مة ومل تعمل اجلهة على معاجلتها).
-2

معرفة الظواهر الشا عة واجلهات األكثر ممارسة هلا ( من حيث عدد مرات املخالفة وحجم مبلغ املخالفة يف كل مرة

واإلمجالي).
 -3إمكانية إعداد رسوم بيانية توضح مدى تزايد أو تناقص بعض املخالفات يف جهة ما أو عدة جهات خالل سنوات معينة.
 -4إمكانية استخراج وإعداد التقارير النوعية ألي نوع من املخالفات وحبس رمز املخالفة والفرتة الزمنية.
 -5إمكانية البحث عن أي كلمة أو مبلغ ورد يف التقارير السابقة للجهاز وعلى مستوى عدة حقول (عنوان التقرير ،نص املخالفة،
نص التوصية).
 -6إمكانية حصر التقارير اليت مت الرد والتعقي عليها من عدمه ،وحتديد املالحظات اليت ال تزال قا مة وحباجة إىل متابعة.
 -7إمكانية احلصول على املعلومات واليت ال تدرج عادة يف التقارير وإمنا يتم إدراجها يف النظام الحتمال اإلستفادة منها مستقب ًال
مثل :أمساء ومناص كل من اشرتك يف خمالفة معينة حس ما أوردته تقارير املراجعة.
 -8كما توجد العديد من املالحظات واليت عادة ما ترد يف تقارير املراجعة بصورة أو بأخرى واليت ميكن تصنيفها إىل سوء اإلدارة
من املسؤولني املعنيني يف اجلهات ،وغريها من املالحظات اليت تندرج يف بند تقييم األداء.

أهمية النظام يف رسم السياسات الرقابية:
باعتقادنا أن هذا النظام يؤسس لقاعدة بيانات الكرتونية عن خمرجات املراجعة هي األوىل من نوعها وميكن للنظام أن يقدم العديد
من املؤشرات اليت تسهم يف رسم الس ياسات الرقابية واملساعدة يف إختاذ القرارات اليت تهدف إىل محاية املال العام ومن تلك
املؤشرات على سبيل املثال:
 -1يعمل النظام على تصنيف املخالفات ومعرفة حجم كل منها وهل تشكل ظاهرة أو ظواهر يف معظم اجلهات احلكومية مما
ميكننا من تشخيص املشكالت ودراسة أسبابها ومن خالل ذلك ميكن إعداد التقارير الالزمة عنها إىل اجلهات املعنية مع مقرتح
بالتوصيات الالزمة ملعاجلتها من خالل إعادة النظر يف القوانني أو اللوا ح املتصلة بتلك املخالفات والظواهر املشرتكة.
 -2تطوير أعمال املراجعة واالنتقال من الرتكيز فقط على املخالفات على مستوى اجلهة حمل املراجعة إىل معرفة الظواهر املشرتكة
واإلختالالت على مستوى املوازنة العامة للدولة.
 -3يتمتع النظام باملرونة والتطور املستمر مبا يليب تنوع وتطور حاجات ومتطلبات مستخدمي تقارير اجلهاز.
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 -4تعزيز التعاون والتنسيق مع اجلهات الرقابية والداعمة:
سوف يسهم النظام يف تعزيز عالقات التعاون والتنسيق مع اجلهات اخلارجية (رقابية ،تنفيذية ،تشريعية) من خالل تقديم
البيانات واملعلومات وتكييفها وفقاً ملتطلبات هذه اجلهات ومساعدتها يف تنفيذ املهام الرقابية والتشريعية أو التنفيذية املوكلة هلا.
ومن هذه اجلهات:
* ر اسة اجلمهورية.
* جملسي النواب والشورى.
* جملس الوزراء.
* اهليئة الوطنية العليا ملكافحة الفساد.
* اللجنة العليا للمناقصات.
* اهليئة العليا للرقابة على املناقصات.
* جهات أخرى ذات عالقة.
 -5من أهداف النظام أيضا متابعة خمرجات اجلهاز ومالحظاته السابقة وعلى مستوى كل مالحظة مبلغة إىل اجلهات اخلاضعة
للرقابة وبالتالي حصر مجيع املالحظات الواردة يف تقارير اجلهاز واليت تضمنتها التقارير الدورية ومعرفة ما آلت إليه تلك
املالحظات وهل مت معاجلتها بإختاذ إجراء معني مثالً (اسرتداد املال العام ،اختاذ إجراءات قانونية معينة ،صدور أحكام
قضا ية...اخل)  ،وذلك من خالل اإللتزام بإجياد تغذية عكسية من اإلدارات الرقابية بر اسة اجلهاز وفروعه باحملافظات عم ًال
بتعميم ر يس اجلهاز رقم ( )11لسنة  1002بناء على اقرتاح اإلدارة العامة للرقابة على اجلودة واملتضمن لنموذج (دراسة ردود
اجلهات) وهذا النموذج يتضمن ثالثـة أجزاء (حقول) وهـي:
* مالحظة اجلهاز.
* رد اجلهة على املالحظة.
* رأي اجلهاز النها ي على املالحظة (إجيابي أو سليب) واخلطوات الالحقة لذلك.
 -6ميكن للنظام أيضاً أن يؤثر وبشكل مباشر يف رسم سياسات املراجعة باجلهاز القصرية والطويلة االجل من خالل النتا ج اليت
تربزها قاعدة البيانات اليت يوفرها النظام عن مراجعة السنوات السابقة للجهات املختلفة وحتديد املوضوعات ذات املخاطر
واألهمية النسبية العالية وبالتالي سوف يساعد ذلك يف االستثمار األمثل للموارد البشرية واإلمكانات املادية احملدودة.
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 -1اسـم الكتاب :تطبيقات حديثة يف املراجعة.
اسـم املؤلف :أ.د /أمني السيد أمحد لطفي.
دار النشـــر :الدار اجلامعية ( )72شارع زكريا غنيم – االسكندرية.

تاريخ اإلصدار.2013 :
نبذة عن الكتاب :يقع الكتاب يف  377صفحة من احلجم املتوسط ،يتناول الكتاب التطلعات احلديثة يف املراجعة وتأثري هيكل حوكمة
الشركات على أداء املراجعني ملهامهم ومسؤولياتهم وانعكاسات اإلصالحات اليت حدثت يف بداية القرن الواحد و العشرين يف أسواق رأس
املال املتطورة على املراجعة وتعزيز دورها .يقسم الكتاب إىل سبعة فصول ر يسية هي:
الفصل األول :دور املراجعة يف تعزيز اإلدارة الرشيدة وتفعيل األداء املؤسسي لتنظيمات األعمال.
الفصل الثاني :مقاييس ضمان رقابة جودة املراجعة وفحص جودة أداء املراجعني.
الفصل الثالث :أثر قانون  Sarbanes- oxleyعلى مهنة احملاسبة واملراجعة.
الفصل الرابع :التقرير عن فعالية ضوابط الرقابة الداخلية مسؤولية جديدة آخرى على املراجعني.
الفصل اخلامس :تدعيم دور املراجعة الداخلية يف إدارة املخاطر باستخدام نظام التقييم الذاتي ملخاطر الرقابة.
الفصل السادس :حتسني دقة أحكام املراجعني ألغراض تقييم خماطر وجود الغش يف التقارير املالية.
الفصل السابع :دور جلان املراجعة يف التقرير املالي للبيئة املتغرية القتصاديات أسواق رأس املال.

 -2اسـم الكتاب :النظـم احملاسبية الـمتخصصة.
اسـم املؤلف :الدكتور /ثا ر صربي حممود الغبان واألستاذة /فا زة إبراهيم حممود الغبان.
دار النشـــر :الذاكرة للنشر والتوزيع – بغداد – شارع املغرب.

تاريخ اإلصدار.2013 :
نبذة عن الكتاب :يقـع الكتاب يف  220صفحة من احلجم املتوسط ،يتناول الكتاب األنظمة احملاسبية املتخصصة بأحدث املفاهيم
والتطبيقات يف كل من قطاعات املصارف التجارية ،التأمني ،التخطيط ،والقطاع الزراعي .يقسم الكتاب إىل أربعة أبواب وعدد
من الفصول تناولت املوضوعات التالية:
الباب األول :احملاسبة يف النشاط املصريف.
الفصل األول :املعاجلة احملاسبية للعمليات املصرفية.
الفصل الثاني :املطابقات اليومية للعمل املصريف.
الفصل الثالث :احلسابات املتبادلة بني املصرف الر يسي وفروعه.
الفصل الرابع :احلسابات اخلتامية.
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الباب الثاني :احملاسبة يف شركات التأمني.
الفصل االول :أنواع الدفاتر والسجالت احملاسبية.
الفصل الثاني :معاجلة حسابات التأمني.
الفصل الثالث :االستثمارات يف شركات التأمني.
الفصل الرابع :احلسابات اخلتامية يف شركات التأمني.
الباب الثالث :حماسبة عمليات النفط اخلام.
الفصل األول :األصول املتناقصة وحماسبة النفط.
الفصل الثاني :نفقات البحث واالستكشاف.
الفصل الثالث :املعاجلة احملاسبية لنفقات استخراج النفط.
الفصل الرابع :تسجيل نفقات البحث واالستكشاف.
الفصل اخلامس :املعاجلة احملاسبية لنفقات استخراج النفط.
الفصل السادس :التكاليف املشرتكة لعمليات إنتاج النفط.
الباب الرابع :احملاسبة يف النشاط الزراعي.
الفصل األول :استخدام احلسابات والتكاليف الزراعية.
الفصل الثاني :تأجري األراضي الزراعية إىل الغري.
الفصل الثالث :العمل اإلنساني واآللي واحليواني.
الفصل الرابع :املواد واحملاسبة عليها.
الفصل اخلامس :قوا م التكاليف الزراعية.
الفصل السادس :حسابات احملاصيل الزراعية.
الفصل السابع :حسابات البساتني وحدا ق الفاكهة.
الفصل الثامن :حسابات املاشية.
الفصل التاسع :احلسابات اخلتامية يف املنشآت الزراعية.
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 -3اسـم الكتاب :مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد لضمان حترير التجارة العاملية.
اسـم املؤلف :الدكتور /فؤاد عبد الغين املخاليف.
دار النشـــر :دار الزهراء للنشر والتوزيع  -الرياض– بني شارعي العليا والضباب.
تاريخ اإلصدار.2013 :
نبذة عن الكتاب :يقع الكتاب يف

719

صفحة من احلجم املتوسط ،يقسم الكتاب إىل ثالثة أبواب وعدد من الفصول تناولت

املوضوعات التالية:
الباب األول :مفهوم مبدأ الشفافية وأبعاده.
الفصل األول :مفهوم مبدأ الشفافية.
الفصل الثاني :املبادئ املرتبطة مببدأ الشفافية.
الباب الثاني :اللجوء إىل مبدأ الشفافية ملكافحة الفساد.
الفصل األول :مفهوم الفساد واالسرتاتيجيات الدولية يف مكافحته.
الفصل الثاني :مكافحة الفساد يف االتفاقيات الدولية واإلقليمية.
الباب الثالث :أبعاد تطبيق مبدأ الشفافية يف النظام العاملي.
الفصــل األول :الشفافية يف األبعاد اإلنسانية والتنموية يف النظام التجاري العاملي.
الفصل الثاني :تطبيق مبدأ الشفافية يف النظام التجاري العاملي.

 -4اسـم الكتاب :حماسبة التكاليف منهاج عملي وتطبيقي.
اسـم املؤلف :األستاذة /لبنى هشام نعمان العاني.
دار النشـــر :دار وا ل للنشر والتوزيع  -األردن – عمان – شارع اجلمعية العلمية امللكية.

تاريخ اإلصدار2013 :م.
نبذة عن الكتاب :يقع الكتاب يف  545صفحة من احلجم املتوسط ،ويهدف املرجع إىل عرض مفاهيم ومبادئ ومصطلحات وقوا م
وتطبيقات حماسبة التكاليف ومناقشة سلوك التكاليف وطرق تقدير وختصيص تكاليف أقسام اخلدمات على األقسام اإلنتاجية
وكيفية توزيع التكاليف املشرتكة على املنتجات املشرتكة ومدى أهمية املعلومات الكلفوية يف توجيه النشاط االقتصادي ومبا حيقق
أهدافه باإلضافة إىل عرض آخر التطورات احلديثة يف حماسبة التكاليف بأسلوب عملي مبسط.
يقسم الكتاب إىل عشرة فصول تناولت املوضوعات التالية:
الفصل األول :املفاهيم األساسية حملاسبة التكاليف.
الفصل الثاني :تصنيفات التكاليف واستخداماتها.
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الفصل الثالث :إجراءات تصميم نظام حماسبة التكاليف.
الفصل الرابع :القوا م املالية وأنظمة حتديد التكاليف.
الفصل اخلامس :الرقابة على عنصر املواد.
الفصل السادس :الرقابة على عنصر العمل.
الفصل السابع :الرقابة على التكاليف الصناعية غري املباشرة.
الفصل الثامن :نظام تكاليف األوامر اإلنتاجية.
الفصل التاسع :نظام تكاليف املراحل اإلنتاجية.
الفصل العاشر :نظام تكاليف على أساس األنشطة.
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 -5اسـم الكتاب :معايري احملاسبة واإلبالغ املالي الدولية.
اسـم املؤلف :أ.د /.حممد أبو نصار -الدكتور /مجعة محيدات.
دار النشـــر :دار وا ل للنشر  -عمّان  -األردن.
تاريخ اإلصدار1023 :م.
نبذة عن الكتاب :يتناول الكتاب معايري احملاسبة واإلبالغ املالي الدولية الصادرة عن جملس معايري احملاسبة الدولية حتى نهاية
نوفمرب  ،1021كما حيتوي على العديد من احلاالت العلمية التطبيقية.
وقد احتوى الكتاب على جز ني ر يسيني ،تضمن األول عرض وشرح توضيحي جلميع معايري احملاسبة الدولية الصادرة حتى
نهاية نوفمرب  1021والبالغ عددها  17معيارا ،وعرض وشرح لإلطار املفاهيمي إلعداد وعرض القوا م املالية .أما اجلزء الثاني فقد
احتوى على معايري اإلبالغ املالي الدولية والبالغ عددها  23معيار.

 -6اسـم الكتاب :املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية.
اسـم املؤلف :مؤسسة املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية( .ترمجة اجملمع العربي للمحاسبني القانونيني) .عمان :طالل أبوغزالة
دار النشـــر :دار وا ل للنشر  -عمّان  -األردن.
تاريخ اإلصدار1023 :م.
نبذة عن الكتاب :يتضمن الكتاب جز يني يتناول اجلزء األول ترمجة لإلطار املفاهيمي إلعداد وعرض القوا م املالية و للمعايري
الدولية إلعداد التقارير املالية باللغة العربية كما مت إصدارها يف األول من يناير

1023

وهذه الرتمجة معتمدة من قبل جملس

معايري احملاسبة الدولية .فيما يتناول اجلزء الثاني من الكتاب الرتمجة العربية لإلطار املفاهيمي واملعايري الدولية مرفقاً بالوثا ق
كما مت إصدارها يف األول من يناير  1023إىل جان بيان ممارسة املعايري واملستندات اإلجرا ية لدستور جلنة املعايري.

 -7اسـم الكتاب :معايري املراجعة الدولية والتأكيد املهين.
اسـم املؤلف :الدكتور /عبد الوهاب نصر علي.

دار النشـــر :دار التعليم اجلامعي -اإلسكندرية.
تاريخ اإلصدار.1023 :
نبذة عن الكتاب :يقع الكتاب يف  227صفحة وينقسم إىل ما يلي.
الفصل األول :ويستهدف استعراض اإلطار العام لعمليات التأكيد املهنى وفقاً ملعايري املراجعة املصرية والدولية ،وأن هذه املعايري
قابلة للتعديل واإلضافة والتجديد.
الفصل الثاني :ويستهدف األهداف العامة من مراجعة القوا م املالية واملبادئ التى حتكم هذه املراجعة وفقاً ملعايري املراجعة
املصرية والدولية.
الفصل الثالث :شروط التكليف بعمليات املراجعة وفقاً ملعايري املراجعة املصرية والدولية ،ويستهدف استعراض متطلبات معايري
املراجعة املصرية والدولية بشأن تكليف مراق احلسابات بعملية املراجعة.
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الفصل الرابع :يستهدف استعراض مسئولية مراق احلسابات عن كشف الغش والفساد عند مراجعة القوا م املالية.
الفصل اخلامس :يتناول تقرير مراق احلسابات عن أعمال مراجعة القوا م املالية السنوية التارخيية الكاملة وتعديالت هذا
التقرير أيض ًا وذلك وفق ًا ملعايري املراجعة املصرية والدولية.
الفصل السادس :مراجعة حسابات شركات الرهن العقاري وتوريق األصول املالية ،ويتناول املتطلبات املهنية الالزمة لقبول
وختطيط أداء أعمال مراجعة حسابات الشركات العاملة يف جمال التمويل العقاري وكذا التقرير عن أعمال هذه املراجعة.
الفصل السابع :دور معايري املراجعة يف تفعيل حوكمة الشركات من منظور مهين ،ويستهدف مناقشة دور معايري املراجعة يف
حوكمة الشركات ،وبلورة أهم األليات العملية واملمكنة من جان القا مني ،واملهتمني مبهنة احملاسبة واملراجعة واليت يعول
عليها يف تدعيم الدور اإلجيابي للمراجعة يف حوكمة الشركات.
الفصل الثامن :دور املراجعة البيئية يف تفعيل حوكمة الشركات من منظور مهين ،ويتناول واحدة من أهم مشاكل ممارسة املراجعة
اخلارجية احلديثة للحسابات ،وهي مشكلة قبول ،وختطيط ،وتنفيذ وإعداد تقرير عن مراجعة حسابات الشركات اليت متارس
نشاط ًا يفرتض أن يؤثر سلباً يف البيئة.

 -8اسـم الكتاب :موسوعة جرا م الفساد اإلقتصادي (جرا م الفساد).
اسـم املؤلف :أ.د /.صالح الدين حسن السيسي.
دار النشـــر :دار الكتاب احلديث  -القاهرة.
تاريخ اإلصدار.2013 :
نبذة عن الكتاب :يقع الكتاب يف  266صفحة ،وينقسم إىل ما يلي:
الفصل األول :اجلرا م االقتصادية واالجتماعية املعاصرة :ويتناول التعريف واخلصا ص واألسباب وأثارها وتدخل قانون العقوبات
يف اإلقتصاد ،فكرة اجلرمية االقتصادية يف التشريع املعاصر.
الفصل الثاني :جرمية الكس

غري املشروع ويتناول قيمة وأهمية الكس

املشروع ،جرمية الكس

غري املشروع :أركانها

وإثباتها ،النص القانوني لقانون الكس غري املشروع.
الفصل الثالث :جرمية غسل األموال :ويتناول أهم أسباب ظاهرة غسل األموال ،الشركات الوهمية وغسل األموال وسرية
احلسابات املصرفية ،البنوك وغسل األموال ،اسالي غسل األموال ،والتدابري الوقا ية املتعلقة بالعمليات واخلدمات املصرفية،
اآلثار االقتصادية واالجتماعية والسياسية لعمليات غسل األموال ،االجتاهات الدولية حنو مكافحة غسل األموال ،دور البنوك
املركزية ،وواجبات البنوك واملؤسسات املالية وأهمية التنسيق بني اجلهات القضا ية بشأن مكافحة غسل األموال ،مقرتحات
وتوصيات ملواجهة عمليات غسل االموال.
الفصل الرابع :جرمية متويل اإلرهاب ومكافحتها :ويتناول التدابري الوقا ية الواج

على البنوك اختاذها للحيلولة دون

استغالهلا يف عمليات متويل اإلرهاب ،النصوص واإلتفاقيات واملبادرات الدولية يف مكافحة متويل اإلرهاب.
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الفصل اخلامس :جرمية الفساد :ويتناول تعريف الفساد وأقسامه وأشكاله ،تأثري الفساد على التنمية االقتصادية مكافحة الفساد
يف مصر ،املبادرات الدولية واإلقليمية واملنظمات غري احلكومية ملكافحة الفساد ،بعض االتفاقيات الدولية ملكافحة الفساد،
اآلليات والتدابري الدولية ملكافحة الفساد.

 -9اسـم الكتاب :اقتصاد الفساد.
اسـم املؤلف :أ.د /.صالح الدين حسن السيسى.
دار النشـــر :دار الكتاب احلديث  -القاهرة.
تاريخ اإلصدار.2013 :
نبذة عن الكتاب :يقع الكتاب يف  278صفحة وينقسم إىل ما يلي:
الفصل األول :جرا م شركات توظيف األموال ويتناول نشأة وتطور شركات التوظيف يف مصر وطبيعتها وأسباب جناحها
وأنواعها ،األسس القانونية هلذه الشركات ،وخمالفات وجرا م شركات التوظيف.
الفصل الثاني :جرا م اإلعتداء على املال العام ويتناول جرمية اختالس املال العام ،وجرمية اإلستيالء على املال العام.
الفصل الثالث :جرمية التهرب الضرييب ويتناول جرمية التهرب الضريبى وجرمية اإلشرتاك يف التهرب الضرييب.
الفصل الرابع :جرمية اإلغراق ويتناول تعريف اإلغراق وشروطه وعناصره ،خماطر اإلغراق ،مكافحة اإلغراق وقواعدها ،معاجلة
اإلغراق يف الدول العربية ،اتفاق التدابري الوقا ية ملنظمة التجارة العاملية ،نظام مكافحة اإلغراق ،القواعد الدولية التفاقية اإلغراق.
الفصل اخلامس :جرا م اإلحتكار واإلتفاقيات غري املشروعة لتقييد التجارة ،واملضاربة غري املشروعة والغش ،ويتناول جرمية
االحتكار ،جرا م اإلتفاقيات غري املشروعة لتقييد التجارة ،جرمية املضاربة غري املشروعة ،جرمية الغش.
الفصل السادس :املخالفات واجلرا م املصرفية ويتناول اجلرا م املتعلقة باملخالفات والتجاوزات املصرفية ،اجلرا م املتعلقة بسياسة
اإل تمان املصريف ،اجلرا م املتعلقة ببطاقات اإل تمان املصريف.
الفصل السابع :جرا م احلاس اآللي ويتناول جرا م احلاس اآللي واالتفاقية العربية حول جرا م احلاسوب.
الفصل الثامن :اجلرا م االلكرتونية ،والتجارة االلكرتونية وخماطرها ،ويتناول مفهوم التجارة االلكرتونية وآثارها ،الفرص
والتحديات للدولة ،أشكال التجارة االلكرتونية ومراحلها ،وسا ل الدفع املستخدمة يف التجارة االلكرتونية ،عناصر املسئولية
االلكرتونية ،البنوك االلكرتونية وخماطرها ،اجلهود الدولية لتيسري التجارة االلكرتونية ،وموقف مصر من التجارة االلكرتونية.
الفصل التاسع :اجلزاءات االقتصادية الدولية مبنظمة األمم املتحدة ،ويتناول مفهومها ،أنواعها ،فعاليتها ،عوامل جناحها
والعقبات التى تواجهها.

 -10الكتاب :الرقابة واملراجعة فى نظم احملاسبة اآللية.
اسـم املؤلف :أ.د /.مسري كامل حممد.
دار النشـــر :دار التعليم اجلامعي  -اإلسكندرية.
تاريخ اإلصدار.2013 :
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نبذة عن الكتاب :يقع الكتاب يف

366

صفحة ويتناول هذا الكتاب الرقابة واملراجعة فى نظم احملاسبة اآللية من خالل سبعة

فصول كما يلي:
الفصل األول :يتناول مستقبل مهنة احملاسبة واملراجعة يف بيئة نظم احلاسبات اإللكرتونية.
الفصل الثاني :يتعرض للمراجعة وتكنولوجيا املعلومات باستخدام احلاس اآللي.
الفصل الثالث :يتناول خدمات مراجع احلسابات يف بيئة التشغيل االلكرتونى واستخدام احلاسبات اآللية مثل املراجعة
املستمرة ،وخدمة التأكيد املهين على موقع الشركة على شبكة االنرتنت وخدمة التأكيد املهين على الثقة يف نظم املعلومات
الفورية.
الفصل الرابع :يتعرض إلجراءات الرقابة الداخلية يف ظلّ بيئة نظم احلاسبات اإللكرتونية.
الفصل اخلامس :يتناول إجراءات وأسالي املراجعة يف ظلّ نظم التشغيل اإللكرتوني للبيانات احملاسبية.
الفصل السادس :يتناول أثر استخدام نظم التشغيل اإللكرتوني للبيانات احملاسبية على معايري املراجعة املقبولة قبوالً عاماً.
الفصل السابع :يتناول دور مراجع احلسابات اخلارجي يف تدنية فجوة الثقة يف بيئة التجارة اإللكرتونية.

 -11الكتاب :حماسبة التكاليف املتقدمة.
اسـم املؤلف :أ.د /.رشيد اجلمال.
دار النشـــر :دار التعليم اجلامعي  21ش -شادي عبد السالم -برج زهرة األنوار -ميامي -اإلسكندرية.
تاريخ اإلصدار.2013 :
نبذة عن الكتاب :يقع الكتاب فى  408صفحة ،حياول يف نطاق دا رة أغراض حماسبة التكاليف أن يعرض مستجدات أدوات
التكاليف احلديثة .وينقسم إىل تسعة فصول هي كالتالي:
الفصل األول :يتعرض ألصول تصميم نظم قياس التكلفة وكيف تتم املفاضلة بينها واختيار األنس منها ملقتضى احلال.
الفصل الثاني :عرض وحتليل الطرق الثالثة لقياس تكلفة اإلنتاج واملخزون وأثارها على األرباح املقيسة فى قا مة الدخل ،وما
ينتج عنها من تصرفات غري مرغوبة وكيفية تفادى ذلك عند تقييم أداء املديرين.
الفصل الثالث :يقدم صورة لنظام حماسبة االنشطة وكيفية استخدامه لتحسني جودة معلومات التكاليف.
الفصول من الرابع إىل الثامن :عرض لنظام التكاليف املعيارية لتقييم األداء اإلنتاجى يف إطاره العام ثم شرح أركانه األربعة ،ثم
شرح وحتليل أسالي تقييم األداء ،وكيفية استخدام املوازنات املعيارية وتطبيقاتها على التكاليف املباشرة وغري املباشرة ،وعرض
األسالي اإلحصا ية لتحديد األهمية النسبية الحنرافات التكاليف.
الفصل التاسع :تقييم األداء التسويقي ،ث ّم عرض لقضية ختصيص التكاليف العامة.
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* اللقاء التـدرييب بسلطنة عمان حول موضوع"منهجية التدقيق باعتماد تقييم املخاطر":
عقد هذا اللقاء التدرييب خالل الفرتة من  07إىل  .1023/07/21وكان اهلدف من تنظيمه تزويد املشاركني باإلطار النظري
حول املفاهيم واألبعاد املتعلقة بتحليل املخاطر والرقابة عليها ،وإكسابهم املهارات التطبيقية بكيفية تصميم برنامج للتدقيق املبين
على تقييم املخاطر وفق منهجية علمية يف ضوء حتديد عوامل املخاطرة واإلشارات التحذيرية اليت تشري إىل وجودها يف بيئات
العمل.
وقد شـارك فيه

37

متدربا ميثلـون

(23

جهازا) من األجهزة األعضاء يف املنظمة العربية وهي أجهزة الرقابة يف البلدان

التاليـة :األردن واإلمارات والبحرين واجلزا ـر والسعودية وسلطنة عمان والسودان وفلسطني وقطر والعراق والكويت ومصر واليمن.
كما اشرف عليه من الناحيتني العلمية والتدريبية خبريان أحدهما من جهاز الرقابة املالية واإلدارية للدولة بسلطنة عمان
والثاني من ديوان احملاسبة بدولة الكــويت.
ومت تنفيذ اللقاء على مدى مخسـة أيام مبعدل جلستني يوميا .وتناول العناصر التفصيلية التالية:
 مفهوم خماطر املراجعة. خماطر املراجعة يف معايري الرقابة املالية. حـاالت عملية ونقاشات. أنواع االخطاء اليت تقع فيها اإليرادات. حتديد املخاطر يف إطار ختطيط املراجعة. حـاالت عملية ونقاشات. العالقة بني خماطر املراجعة وبيئة العمل. برنامج التدقيق على أساس املخاطر. حـاالت عملية ونقاشات. عـرض جتـارب أجهـزة الرقابة يف البلدان التالية :األردن واإلمارات والبحرين واجلزا ر واليمن والسعودية والعراق والكويتوالسودان وسلطنة عمان وفلسطني وقطر ومصر.
 تقييم وفحص نظام الرقابة الداخلية. عالقة خماطر املراجعة بتحسني العمل الرقابي.واختتم اللقاء نا

ر يس جهاز الرقابة املالية واإلدارية للدولة بسلطنة عمان حبضور ممثل األمانة العامة ،حيث ألقيت كلمات

االختتام.
كما ألقى ممثل عن املشاركني كلمة شكر إىل اجلهاز املستضيف.
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* اللقاء التدرييب باململكة العربية السعودية حول موضوع "املراجعة اآللية لتقنية املعلومات":
استضاف ديوان املراقبة العامة باململكة العربية السعودية اللقاء التدرييب حول موضوع "املراجعة اآللية لتقنية املعلومات"خالل
الفرتة من  7ــ 1023/7/21م مبدينة الرياض .ويهدف هذا اللقاء إىل اكساب املتدربني املعرفة الكافية حول تنفيذ مهام الرقابة
على النظم االلكرتونية حيث أن الرقابة يف مثل هذه البيئة ختتلف عن الرقابة يف البيئة اليدوية وتزويد املشاركني باملعارف حول
عملية الرقابة على تقنية املعلومات والعناصر املتعلقة بها ،وإضافة مهارات جديدة للمشاركني ميكن االستفادة منها يف املهارات
الرقابية ،وتهيئة املشاركني للعمل يف بيئة رقابة الكرتونية ،وإمكانية تطوير العمل الرقابي من خالل تنفيذ املهمات املستقبلية،
والوقوف على الصعوبات واملشاكل اليت تواجه األجهزة الرقابية يف ذلك ،والتعرف على جتربة اجلهاز املستضيف واألجهزة
األعضاء من خالل الرتكيز على حاالت عملية تقدم هلذا الغرض.
وشارك يف اللقـاء ( )11متدربا ميثلـون ( )20أجهزة من األجهزة األعضاء يف املنظمة العربية وهي أجهزة الرقابة يف البلدان
التالية :السعودية والكويت واألردن ومصر واجلزا ر واليمن واملغرب وسلطنة عُمان وقطر واإلمارات العربية املتحدة .كما اشرف
على تنفيذه خبريان متخصصان يف موضوع اللقاء من ديوان املراقبة العامة باململكة العربية السعودية.
وقد افتتح اللقاء سعادة نا

ر يس الديوان املساعد للمراجعة املالية وممثل األمانة العامة ومت تنفيذه على مدى مخسة أيام

مبعدل ثالث جلسات يومية ،حيث تناول العناصر التفصيلية التالية:
 مزايا وعيوب الرقابة باستخدام احلاس اآللي. أمن املعلومات ملراكز املعلومات واألسئلة اليت تطرح على مركز املعلومات اخلاصة باألمن. خطوات املراجعة اآللية املشاكل والصعوبات اليت تواجه األجهزة واملراجعني عند إجراء عملية الرقابة املالية. األدوات املستخدمة للرقابة على البيانات باستخدام احلاس اآللي. نبذة عن قواعد البيانات. نبذة عن برنامج التحليل آيديا يف حتليل البيانات واكتشاف نتا ج التدقيق. األوامر املستخدمة يف برنامج التحليل آيديا ).(IDEA أنواع وطرق حتميل البيانات إىل برنامج آيديا ).(IDEA متارين عملية الستخدام أوامر الربنامج التحليلي.ـ استكمال لتمارين تطبيقية عن نظام املدفوعات.
ـ دراسة حاالت عملية عن برنامج التحليل آيديا خاصة باملستودعات واملخزون.
ـ متارين تطبيقية على كيفية كتابة املعادالت التحليلية.
ـ كتابة التقرير ونقل مرفقات التقارير من آيديا إىل اكسل.
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ـ حاالت عملية عن برنامج التحليل آيديا خاصة مبراجعة الروات .
ـ استعراض جتارب الدول املشاركة.
واختتم اللقاء سعادة نا

ر يس الديوان املساعد للمراجعة املالية حبضور ممثل األمانة العامة حيث مت توزيع شهادات اجتياز

دورة على املشاركني ،و شهادات تقدير لكل من معالي ر يس الديوان واخلبريين ومدير اللقاء.
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* اللقاء التدرييب جبمهورية العراق حول موضوع "تقويم اداء قطاع التعليم العالي":
مواصلة لتنفيذ خطة العمل يف جمال التدري والبحث العلمي للمنظمة العربية لسنـة  ،1023استضاف ديوان الرقابة املالية
االحتادي جبمهورية العراق اللقاء التدرييب حول موضوع "تقويم أداء قطاع التعليم العالي" والذي افتتحه مــعــالي الــدكتور/
عبد الباسط تركي سعيد ،ر يس الديوان وممثل األمانة العامة للمنظمة خالل الفرتة من

2

إىل  1023/20/20والذي يهدف اىل

تعريف املشاركني بأهمية وأهداف تقويم األداء يف قطاع التعليم العالي .وقد شارك يف هذا اللقاء  22متدربا مثلوا ستة أجهزة وهي
أجهزة الرقابة يف كل من األردن وفلسطني والسودان والكويت واليمن والعراق .كما أشرف عليه من الناحيتني العلمية والتدريبية
ستة خرباء ،أربعة منهم متخصصون يف رقابة األداء يف اجلهاز واثنني من وزارة التعليم العالي جبمهورية العراق.
وجرى تنفيذه على مدى مخسـة أيام مبعدل ثالث جلسات يوميا مت خالهلا دراسة العناصر التالية:
ـ الرقابة على األداء (املفهوم ،العناصر ،األهمية).
ـ متطلبات ومراحل تقويم األداء.
ـ مؤشرات ومعايري تقويم األداء.
ـ وسا ل وطرق تقويم أداء قطاع التعليم العالي.
ـ الصعوبات اليت تواجه األجهزة يف عملية تقويم أداء قطاع التعليم العالي.
ـ عرض جتربة ديوان الرقابة املالية يف جمال تقويم أداء التعليم العالي.
ـ عرض حمتوى دليل تقويم األداء احملدث لديوان الرقابة املالية االحتادي واملنجز بالتعاون مع اجلهاز اهلولندي وكذلك مراحل
اجنازه.
ـ عرض أوراق عمل األجهزة الرقابية املشاركة يف الربنامج التدرييب .وقد مشلت:
ـ تقييم أداء جامعة الريموك (األردن).
ـ تقييم أداء اجلامعات (اليمن).
ـ تقييم أداء اجلامعات (السودان).
ـ تقييم أداء جامعة النجاح الوطنية (فلسطني).
ـ تقييم أداء جامعة املوصل (العراق).
كما نظم اجلهاز زيارة ميدانية للمشاركني إىل جامعة بغداد لالطالع على املعاهد واألقسام اليت تتضمنها هذه اجلامعة ومن ضمنها
املعهد العالي للمحاسبة .وقد نظم مسؤولو هذا املعهد بر اسة عميده جلسة حوارية تناولت أداء هذا املعهد .كما دارت مناقشات
مستفيضة بهذا اخلصوص مت من خالهلا التعرف على جتارب البلدان املشاركة يف جمال أداء قطاع التعليم العالي .وقبيل اختتام
اللقاء ،مت تنظيم جلسة تقيمية ،أدىل خالهلا املشاركون بآرا هم حول عدد من اجلوان اخلاصة باللقاء.
وقد اختتم اللقاء يوم  ،1023/20/20بإلقاء كلمات معالي الدكتور /عبد الباسط تركي سعيد ،ر يس الديوان وممثل األمانة العامة
للمنظمـة وكلمة املشاركني يف اللقاء تالها توزيع شهادات التقدير وشهادات إمتام الدورة.
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* اللقاء العلمي بدولة قطر حول موضوع "منهجية إعداد التقارير لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة":
استضاف ديوان احملاسبة بدولة قطر خالل الفرتة من  7إىل  1023/21/21اللقاء العلمي حول موضوع "منهجية إعداد التقارير
لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة" .وقد شارك فيه

32

مشاركا مثلو

22

جهازا وهي أجهزة الرقابة يف كل من األردن

واجلزا ر والسعودية وتونس والكويت وفلسطني واإلمارات وسلطنة عمان والعراق ولبنان والسودان وقطر واليمن وموريتانيا.
وافتتح هذا اللقاء سعادة القا م بأعمال ر يس ديوان احملاسبة بدولة قطر حبضور ممثل األمانة العامة.
كما اشرف عليه من الناحية العلمية فريق من اخلرباء من اجلهاز املستضيف ،واشتمل اللقاء على العناصر التفصيلية التالية:
ـ أهمية ومفهوم التقارير الرقابية.
ـ معايري إعداد التقارير ومراحلها.
ـ مستلزمات حتقيق التقارير الرقابية وأهدافها
ـ الصعوبات اليت تعرتض األجهزة يف إعداد التقارير وسبل معاجلتها
ـ عرض جتارب األجهزة املشاركة.
وقد توصل املشاركون يف نهاية هذا اللقاء إىل اقرتاح عدد من التوصيات الفنية واليت ستعرضها االمانة العامة على جلنة تنمية
القدرات املؤسسية يف اجتماعها السابع.
واختتم اللقاء سعادة القا م بأعمال ر يس الديوان وممثل األمانة العامة ،حيث القيا كلميت االختتام وتوىل أحد املشاركني إلقاء
كلمة باسم زمال ه يف اللقاء .كما مت توزيع شهادات التقدير وشهادات املشاركة يف لقاء علمي.
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* الدورة التدريبية بالتعاون بني املنظمة العربية وأمانة تعاون منظمة االنتوساي حول موضوع "تعزيز قدرات
األجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة املتعلقة بصياغة طلبات التمويل":
برعاية من املنظمة العربية وأمانة تعاون منظمة االنتوساي واجلهات املاحنة ،عقد بتونس خالل الفرتة من
1023/21/27

22

إىل

دورة تدريبية حول موضوع " تعزيز قدرات األجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة املتعلقة بصياغة طلبات

التمويل".
وقد جاء تنظيم هذه الدورة استجابة لرغبة عدد من األجهزة ،باعتبار أنها تستجي لتطلعاتها يف تعزيز قدراتها على صياغة
مقرتحات التمويل ومبا يساعد على ضمان أوفر احلظوظ هلا للحصول على موافقة اجلهات املاحنة لتمويل براجمها يف جمال
تنمية القدرات وهي مدعوة إىل تقديم طلباتها بهذا اخلصوص يف صيغتها النها ية خالل اجلولة الثانية من الدعوة العاملية اليت
حدد آخر أجل هلا يوم .1022/3/32
وقد أشرف على هذه الدورة من الناحيتني العلمية والتدريبية خبريان من مبادرة تنمية االنتوساي وافتتحها معالي األستاذ/
عبد القادر الزقلي ،الر يس األول لدا رة احملاسبات يف اجلمهورية التونسية واألمني العام للمنظمة وشارك فيها  22متدربا مثلوا
أجهزة الرقابة يف كل من األردن واجلزا ر وتونس واملغرب واليمن وموريتانيا باإلضافة إىل ممثل عن األمانة العامة للمنظمة.
وقد مكنت هذه الدورة املشاركني فيها من تدعيم خرباتهم يف هذا اجملال من خالل دراسة وحتليل عدد من املوضوعات على
غرار حتديد حاجيات األجهزة العليا للرقابة وبرجمة أولوياتها حس األهداف االسرتاتيجية والتخطيط للربامج وتوثيقها وصوال
إىل صياغة مذكرة تصور حلاجيات اجلهاز األعلى للرقابة من التمويل.
وحرصا من األمانة العامة للمنظمة وأمانة تعاون منظمة االنتوساي واجلهات املاحنة على االطالع على جتارب وخربات البنك
الدولي يف دعم األجهزة العليا للرقابة ،فقد متت دعوة ممثل البنك يف تونس لتقديم مداخلة حول هذا املوضوع.
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أوال :مشاركة املنظمة العربية يف املؤمتر الواحد والعشرين ملنظمة االنتوساي املنعقد جبمهورية الصني:
عقدت منظمة االنتوساي مؤمترها الواحد والعشرين مبدينة بكني جبمهورية الصني خالل الفرتة من  12إىل  12اكتوبر

1023

وشارك فيها إىل جان األمانة العامة عدد من األجهزة األعضاء يف املنظمة العربية .كما شاركت يف عدد من االجتماعات اليت
سبقت املؤمتر واملتعلّقة باجتماعات اللّجنة التوجيهية للجهات املاحنة لإلنتوساي واالجتماع الرابع والستني للجنة التنفيذية
لإلنتوساي.
1ـ

فعاليّات اللجنة التوجيهية للجهات املاحنة:

اجتمعت اللجنة التوجيهية للجهات املاحنة على مدى يومني وخصّصت اجتماعاتها ملناقشة سبعة عشر بندا جبدول األعمال.
ومن أه ّم البنود اليت وقع التطرق إليها:
 متابعة نتا ج النداء الدولي للتمويل لسنة -اإلعالن العاملي لطلبات التمويل لسنة

.1022

.1023

 الرقابة على الصناعات االستخراجية. مبادرة تطبيق املعايري الدولية لإلنتوساي. االستبيان العاملي لفا دة مبادرة تنمية اإلنتوساي.2ـ

مشاركة األمني العام للمنظمة يف االجتماع املخصص لألقاليم املنبثقة عن منظمة االنتوساي:

شارك االمني العام للمنظمة يف االجتماع الذي خصص لألمناء العامني لألقاليم املنتمية لإلنتوساي حيث تعرض يف مداخلته
باخلصوص ،بعد تقديم الدور الذي تقوم به املنظمة العربية كمنظمة إقليمية مستقلة ،اىل ما توصلت إليه يف نطاق التعاون مع
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية من ضبط برنامج تعاون تتمثل أهم مكوناته يف تصميم وتنفيذ برامج بناء القدرات على املستوى
اإلقليمي وبرنامج تدري املدربني وتعزيز القدرة التنظيمية والوظيفية لألمانة العامة لألرابوساي.
3ـ

اجتماعات اللجنة التنفيذية لإلنتوساي:

خصصت اجتماعات اللجنة التنفيذية لإلنتوساي ملناقشة التقارير واالتفاق على عرضها للمصادقة عليها من قبل املؤمتر .ومتثّلت
هذه التقارير يف:
 تقرير األمانة العامة حول املسا ل املالية للسّنوات املالية الثالث السابقة للمؤمتر. تقرير األمانة العامة حول ميزانيّة السنوات املقبلة .1022-1022 تقرير األمانة العامة حول التخطيط االسرتاتيجي لفرتة .1022-1022 تقرير جلنة الشؤون املالية واإلداريّة حول حسابات اإلنتوساي بالنّسبة إىل الثالث سنوات السابقة للمؤمتر وتقرير مراقاحلسابات لنفس الفرتة.
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 تقارير النشاط اخلاصة باالتصال مع املنظمات اجلهوية (األفروساي – األرابوساي – أسوساي – كاروساي – أوروساي .)... - تقرير حول نشاط جلنة بناء القدرات اليت يرتأسها اجلهاز املغربي للرقابة بالتّعاون مع األي -دي -آي. تقارير جلان املعايري الرقابية (الرقابة املالية ،رقابة املطابقة ،رقابة اآلداء ،التقييم)، تقارير جلان املعايري اخلصوصيــة (الدين العام ،اإلعالميّة ،مكافحة الكوارث ،البيئة.)... ،وقد صادقت اللجنة التنفيذية على كل هذه التقارير وأقرت عرضها على املؤمتر لتتمّ املصادقة عليها نها يا .كما تقرّر خالل هذه
اجللسة اقرتاح دولة اإلمارات العربيّة لتنظيم املؤمتر الثاني والعشرين يف سنة .2116
 -4انعقاد املؤمتر الواحد والعشرين لالنتوساي:
مت افتتاح املؤمتر الواحد والعشرين لإلنتوساي بقاعة الشّع الكربى يوم

 12نوفمرب1023

من قبل الوزير األول لدولة الصني

تليها كلمة األمني العام لألمم املتّحدة ثم كلمة ر يس اجلهاز األعلى للرقابة املالية يف الصني والكات العام ملنظمة اإلنتوساي.
وتضمن جدول األعمال املصادقة النها ية على تقارير املنظمة وتقارير اللجان اليت مت عرضها على اللجنة التنفيذية لإلنتوساي.
كما تضمن املصادقة على بعض املعايري الرقابية ونقاش موضوعني مت إعدادهما هلذه املناسبة من قبل عديد من الدول املشاركة،
حيث تعلق املوضوع األول بتعزيز احلوكمة الوطنية من قبل األجهزة العليا للرقابة وأقر املؤمترون بأهمية دور األجهزة العليا
للرقابة املالية واحملاسبة يف تعزيز احلوكمة الوطنية وأكدوا جمددا على أهمية مبدأ االستقالل الوارد يف إعالني ليما ومكسيكو
الضطالع األجهزة الرقابية بدورها على الوجه األكمل وعلى قيمة التواصل لفهم احتياجات املواطنني يف جمال احلوكمة الوطنية
وعلى إعطاء األولوية لوضع املزيد من املعايري والتوجيهات بشأن القضايا املرتبطة بالرقابة على القطاع العام واحلوكمة الوطنية
وعلى االستمرار يف أنشطة بناء القدرات والتنسيق اجليد برعاية منظمة اإلنتوساي .كما مت التذكري بأنّ قرار اجلمعية العامة
لألمم املتحدة

A/66/209

الصادر سنة  ،1022هو نتيجة منطقية للعمل اجلاد والناجح الذي قامت به اإلنتوساي خالل

السنوات األخرية .كما تعلق املوضوع الثاني بدور األجهزة العليا للرقابة املالية يف صون استدامة السياسات املالية على املدى
البعيد .ومن أهم التوصيات اليت خلص إليها املؤمترون طصوص هذا املوضوع ما يلي:
* احلث على بناء القدرة على إجراء الرقابة على مرحلة ختطيط املالية العامة بغية دفع السلطتني التشريعية والتنفيذية حنو
تقييم التصورات أو التوقعات املرتبطة بالتطورات املتوقعة للدورة االقتصادية وخدمة الدين والربامج العمومية.
* تقييم التنبؤات احلكومية املرتبطة باالقتصاد واملالية العموميّة والدين العمومي وبالتالي،حتديد املخاطر وتقديم التوصيات
البناءة.
* تعزيز الرقابة على البيانات املالية للحكومة بهدف وضع إطار مالي مؤسسي ومعايري تقديم التقارير املالية وتطويرها.
* النهوض بالرقابة على أداء املالية العمومية لتشجيع استدامة احلكومة اجليدة على املدى املتوسط والبعيد.
* تعزيز الرقابة على الدين العام مع األخذ بعني االعتبار االلتزامات املباشرة وغري املباشرة واملخاطر املالية لتحديد القضايا
واملخاطر يف إدارة التطورات املتوقعة بشأن الديون السيادية والعجز املالي.
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كما مت خالل هذا املؤمتر املصادقة على املعايري التالية:
-1االيساي  :12قيمة ومنافع األجهزة العليا للرّقابة املاليّة واحملاسبة – إحداث الفارق يف حياة املواطنني.
 -2االيساي

111

وااليساي

211

وااليساي

311

وااليساي

411

املتعلقة على التوالي باملبادئ األساسية لرقابة القطاع العام

واملبادئ األساسية للرقابة املالية واملبادئ األساسية لرقابة األداء واملبادئ األساسية لرقابة املطابقة.
 االيساي  :111الـمبادئ األساسيّة لرقابة القطاع العام :ويرسي هذا املعيار املبادئ العامة اليت تنطبق على مجيع مهمّاترقابة القطاع العام بصرف النّظر عن شكلها أو سياقها .ويوفر هذا املعيار معلومات تفصيلية حول:
 غاية وسلطة املعايري الدوليّة لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة. إطار رقابة القطاع العام. عناصر رقابة القطاع العام. املبادئ اليت جي تطبيقها لرقابة القطاع العام. االيساي  :211املبادئ األساسية للرقابة املالية :ويوفر هذا املعيار املبادئ األساسية للرقابة على البيانات املالية املعدة وفقاإلطار إعداد التقارير املالية .ويستند هذا املعيار إىل املبادئ األساسية للمعيار .200
 االيساي  :311املبادئ األساسية لرقابة األداء :ويسعى هذا املعيار إىل إرساء فهم مشرتك لطبيعة رقابة األداء اليت جيتطبيقها لتحقيق رقابة عالية املستوى .وتتمثل رقابة األداء يف القيام بفحص مستقل وموضوعي وموثوق به ملا إذا كانت تعهدات
احلكومة أو نظمها أو عملياتها أو براجمها أو أنشطتها أو مؤسساتها تعمل وفقا ملبادئ االقتصاد والكفاءة والفعالية.
 االيساي  :411املبادئ األساسيّة لرقابة االلتزام :وهي التّقييم املستقل ملدى التزام األنشطة واملعامالت املالية واملعلومات منمجيع جوانبها باملرجعيّات اليت حتكم عمل اهليئة اخلاضعة للرقابة.
 -3سلسة معايري االيساي  5541-5531-5521-5511-5511حول املساعدات املرتبطة بالكوارث :وهي سلسلة معايري تتعلق
بالرقابة على حفظ خماطر الكوارث والتّدقيق يف املساءالت املرتبطة بالكوارث .وقد جلأت منظمة اإلنتوساي إىل التفكري يف وضع
هذه املعايري إثر كارثة تسونامي.
 -4اإلنتوساي  :9251نظم املساءلة املالية املتكاملة :يتم إعداد هذا املعيار على إثر تفاقم األزمات املالية واإلنسانية .ويتضمّن
هذا الدليل التعريف باإلعانات اإلنسانية وتعاون األجهزة العليا للرقابة مع األطراف املتذيلة يف جمال اإلعانات اإلنسانية.
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إعــالن بــكـــيـــن:

أعلنت اإلنتوساي مبناسبة مؤمترها احلادي والعشرين (اإلنكوساي) املنعقد يف بكني خالل الفرتة املمتدة من  12إىل  12أكتوبر
من سنة  1023على ما يلي:
* أصبحت املعلومات والعوملة السمتني الغالبتني يف جمتمعات القرن احلادي والعشرين ممّا يضع األجهزة العليا للرقابة املالية
يف مواجهة حتديات جديدة للنهوض باحلوكمة الوطنية ويفتح أمام اإلنتوساي فرصا جديدة للخوض يف معاجلة قضايا عاملية.
* تقر األجهزة العليا للرقابة املالية أنّ احلوكمة الوطنية الفاعلة هي أمر أساسي للحفاظ على التقدم اإلجتماعي ولتحقيق تنمية
اقتصادية مستقرة وحتسني حياة املواطنني .وهي مستعدّة لالضطالع باملسؤوليات اليت ترتت على ما جاء يف إعالن األلفية
الصادر عن األمم املتحدة.
* ميكن أن تساعد األجهزة العليا للرقابة املالية من خالل تعزيز الشفافية وضمان املساءلة وتعزيز االداء ومكافحة الفساد على
تعزيز احلوكمة الوطنية اجليدة وزيادة اإلنصاف.
*إنّ استدامة السياسات املالية طويلة األجل هي بالتأكيد شرط أساسي للحوكمة الوطنية اجليدة .وميكن أن تساعد األجهزة
العليا للرقابة املالية أصحاب القرار من خالل مراجعة احلسابات على حنو مهين ومستقل يف صون استدامة السياسات املالية
على املدى الطويل.
* ال ميكن لبلد أن ينجح يف سياق العوملة املضطردة يف النهوض باحلوكمة الوطنية دون فهم كيفية تأثرها احملتمل بعوامل
خارجية .كما تنك األجهزة العليا للرقابة املالية على تعزيز احلوكمة الوطنية ،ينبغي عليها أيضا تكريس اجلهود للنهوض
باحلوكمة على الصعيد العاملي من خالل التعاون الدولي واإلقليمي .وسوف تستمر األجهزة العليا للرقابة املالية يف بناء قدراتها
برعاية اإلنتوساي وجمموعات العمل اإلقليمية.
* سوف تستمر اإلنتوساي بالتعاون مع كل األطراف الفاعلة يف العمل على تطبيق املعايري املهنية

)(ISSAIs

لغرض تعزيز

احلوكمة اجليدة واحلفاظ على استقاللية األجهزة العليا للرقابة املالية وتعزيز أدا ها.

اجتماع وفود األجهزة العربية املشاركة يف املؤمتر:
انعقد يف مركز الصني الوطين للمؤمترات يف بكني يوم اجلمعة

12

أكتوبر  1023الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً اجتماع

وفود األجهزة أعضاء املنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة املشاركني يف املؤمتر الواحد والعشرين لإلنتوساي
وترأسه معالي األستاذ /أسامة بن جعفر فقيه ر يس ديوان املراقبة العامة باململكة العربية السعودية والنا

األول لر يس

املنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة.
وشاركت فيه وفود من أجهزة الرقابة يف كل من االردن واإلمارات والبحرين وتونس والسودان والعراق وعمان وفلسطني وقطر
والكويت ومصر واملغرب وموريتانيا واليمن.
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وقا ــــع االجتمـــاع:

افتتح االجتماع معالي األستاذ /أسامة بن جعفر فقيه الذي رح باحلضور واستعرض األجواء العامة ملؤمتر األنكوساي ،مشريا
إىل النتا ج املرضية اليت حققتها املنظمة العربية واملتمثلة يف وجود ثالثة أجهزة عربية أعضاء باجمللس التنفيذي لإلنتوساي
والذي يتكون من مثانية عشر عضوا وهي أجهزة الرقابة يف كل من اململكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية املتحدة
ومجهورية مصر العربية األمر الذي يسهم يف دعم التعاون بني اإلنتوساي واملنظمة العربية ومبا حيقق رفع كفاءتها.
وقد قام ب تهنئة ديوان احملاسبة بدولة اإلمارات العربية املتحدة على منحه الثقة يف تنظيم املؤمتر الثاني والعشرين القادم
لإلنتوساي عام  ،1022مربزا قدرة هذا الديوان على القيام بتلك االستضافة على أكمل وجه مشرف لألجهزة العربية.
كما قامت الوفود احلاضرة ايضا بتهنئة ديوان احملاسبة بدولة اإلمارات العربية املتحدة على هذا الشرف الذي ناله ،معبّرة
على استعداد أجهزتها واستعداد املنظمة العربية لتقديم املساعدة يف أي جمال إلجناح هذه االستضافة.
و مت استعراض اجلهود املبذولة لقبول عضوية ديوان الرقابة املالية واإلدارية الفلسطيين يف منظمة اإلنتوساي كعضو كامل
العضوية يف اجلمعية العامة للمنظمة ،واعدا مبزيد من املتابعة هلذا املوضوع ،وقد أبدى ر يس اجلهاز الفلسطيين الثناء على
هذه اجلهود وأشار إىل أنه سيتم جتهيز امللف كامال وشامال لكافة املتطلبات اخلاصة بذلك الختاذ اإلجراءات الالزمة بهذا
الشأن.
و متت مناقشة تعزيز مبدأ الشراكة مع املؤسسات الدولية واملاحنني مبا يسهم يف النهوض بعمل املنظمة من خالل التخطيط
وحتديد أولويات االحتياجات ألجهزتنا يف هذا اجملال وأهمية متابعة هذا املوضوع.
وقد أثنى ر يس وفد ديوان احملاسبة بدولة الكويت على اجلهود املبذولة واحلضور املشرف جلميع األجهزة العربية املشاركة يف
املؤمتر ،ونقل حتيات معالي األستاذ/عبد العزيز يوسف العدساني ،ر يس الديوان ور يس املنظمة العربية لألجهزة العليا
للرقابة املالية واحملاسبة ومتنياته الطيبة هلم بالتوفيق والنجاح يف كافة املشاركات والفعاليات اليت تتم يف إطار املؤمتر ،مبدياً
استعداد ديوان احملاسبة بدولة الكويت لدعم أنشطة املنظمة على كافة املستويات لتحقيق أهدافها ،كما أكد على أهمية تبادل
اخلربات ونشر املعلومات من خالل اجملالت الرقابية اليت تصدرها األجهزة العربية والتنسيق فيما بينها يف هذا الشأن،
ورح مبشاركة مجيع منتسيب األجهزة العربية يف جملة الرقابة اليت يصدرها الديوان.
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كما أشاد معالي املستشار /هشام جنينه ر يس اجلهاز املركزي للمحاسبات جبمهورية مصر العربية باجلهود املبذولة من طرف
معالي األستاذ /أسامة بن جعفر فقيه خالل املؤمتر سواء يف مداخالته أو أثناء ر استه لعدد من اللجان أثناء فعاليات املؤمتر،
مرحبا بأعضاء اجمللس التنفيذي للمنظمة العربية يف مجهورية مصر للمشاركة يف اجتماعه اخلمسني الذي سيستضيفه جهازه
خالل الربع األول من عام .1022
ويف ختام االجتماع ،أخذ الكلمة معالي األمني العام للمنظمة ليشري إىل أنّ الغاية من دعوته هلذا االجتماع لقاء الوفود بعضها
البعض لتبادل اآلراء ،وتقديم التهنئة لديوان احملاسبة بدولة اإلمارات العربية املتحدة على اختياره لتنظيم املؤمتر القادم
لألنكوساي ومشريا إىل أن هذا اإلمتياز الذي حظي به يعترب شرف لكل األجهزة العربية األعضاء يف املنظمة ومعلنا كذلك بأ ّن
دولة قطر قد حظيت بشرف تنظيم امللتقى العربي األوروبي القادم الذي سينعقد يومي  7و 20فرباير  ،1022طالبا من اجلميع
اقرتاح املواضيع اليت يودون تناوهلا خالل هذا امللتقى وموافاة األمانة العامة بها يف أقرب اآلجال.
كما أعلم احلاضرين بأنّ اجمللس التنفيذي للمنظمة سينعقد خالل الفرتة من  2إىل  2مارس  1022جبمهورية مصر العربية وا ّن
األمانة العامة واجلهاز املركزي للمحاسبات جبمهورية مصر العربية وبالتنسيق مع ر اسة املنظمة تواصل جهودها لتوفري
الظروف الطيّبة لعقد هذا االجتماع وحتقيق أهدافه .وتود جلنة شؤون اجمللة ان تتقدم بدورها إىل ديوان احملاسبة بدولة
اإلمارات العربية املتحدة بأحر التهاني على الثقة اليت منحته إياها منظمة االنتوساي لعقد مؤمترها القادم يف بلده سنة

.1022

ثانيا:االجتماع السادس للجنة املعايري املهنية والرقابية للمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية
واحملاسبة:
بناء على الدعوة الكرمية املوجهة من معالي األستاذ /عبد العـزيز يوسف العدساني ،ر يس ديوان احملاسبة بـدولة الكـويت،
عقدت جلنة املعايري املهنية والرقابية للمنظمة العربية اجتماعها السادس بـدولة الكـويت خالل الفرتة من

1023/21/12 –12

مبشاركة ممثلي األجهزة األعضاء يف اللجنة وهي أجهزة الرقابة يف كل من اململكة األردنية اهلامشية واململكة العربية السعودية
ودولة الكويت ودولة قطر ومجهورية مصر العربية واململكة املغربية واجلمهورية اليمنية ،باإلضافة إىل ممثل األمانة العامة يف
اللجنة.
ويف بداية االجتماع ،ألقى ممثل دولة الكويت السيد /سعـود غصاب الزمانان بصفته ر يس االجتماع كلمة نقل فيها ترحي
معالي ر يس ديوان احملاسبة بدولة الكويت السيد األستاذ /عبد العزيز يوسف العدساني والسيد /امسـاعيل الغامن وكيل ديوان
احملاسبة ومجيع منتسبيه جبميع املشاركني يف االجتماع متمنيا للجميع طي االقامة والتوفيق يف إجناز املهام املوكلة اىل
اللجنة.
وبعد ذلك انتقلت اللجنة إىل دراسة ومناقشة خمتلف البنود التالية املدرجة على جدول األعمال:
1ـ اقـرار مشروع جدول األعمال.
2ـ انتخاب ر يس اللجنة ونا

للر يس ومقرر للجنة.
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4ـ اخلطة التفصيلية لسنة .1022
-5

منـاقشة املقـاالت حول املعايري.

-6

معجم املقـاالت.

 -7التنسيق مع اللجان املهنية يف االنتوساي واملنظمات االقليمية األخرى يف جمال املعايري املهنية.
 -8آليـة التواصل وعمل اللجنة.
 -9مـوعد ومكـان االجتماع القادم.
ويف نهاية االجتماع قدم أعضاء اللجنة جزيل الشكر وخالص االمتنان إىل معالي األستاذ /عبد العـزيز يوسف العدساني ر يس
ديوان حملاسبة بدولة الكويت واىل كافة العاملني بالديوان على ما حظي به األعضاء من طي الوفادة وكرم االستضافة.
وقد انتهت اللجنة اىل عدد من التوصيات واملقرتحات ضمنتها يف تقريرها الذي سيقدم اىل اجمللس التنفيذي يف اجتماعه
اخلمسني املقرر عقده جبمهورية مصر العربية خالل شهر مــارس القادم.
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* ديوان الرقابة املالية واإلدارية بدولة فلسطني:
ـ

حبث ر يس ديوان الرقابة املالية واإلدارية الدكتور /مسري أبو زنيد ،بتاريخ  1023/02/22سبل التعاون املستقبلي مع البنك

الدولي وذلك خالل استقباله لوفد البنك الدولي وعلى رأسه خبري اإلدارة املالية السيد /مانيول فارغس ،ملناقشة سبل وآلية
التعاون املستقبلي مع البنك كونه داعما ر يسياً للعديد من املشاريع لدى دولة فلسطني مؤكداً حرص الديوان على تعزيز وترسيخ
مبادئ النزاهة والعدالة والشفافية يف عمل مؤسسات الدولة.
ـ

عقد ديوان الرقابة املالية واإلدارية ورشة عمل يف  1023/07/03ملناقشة مسودة قانون الديوان ،حبضور معالي ر يس الديوان

الدكتور /مسري أبو زنيد ،واملدراء املكلفني باإلدارة العامة يف الديوان ،وموظفو دا رة الشؤون القانونية ،ومدير مشروع التطوير
املؤسسي لديوان الرقابة السيد /توماس بويري.
ـ

وقدم عرض املسودة السيد /بيري جندل ،مدير الفريق الذي استند يف عرضه على مسودة قانون الديوان املقدمة من اخلبري

القانوني واملسودة املقدمة من قب ل الديوان ،وبالتحديد من اللجنة اخلاصة بإعداد املسودة املمثلة باملدراء والدا رة القانونية يف
الديوان.
ـ

عقد ديوان الرقابة املالية واإلدارية مؤمتره الدولي حتت عنوان (تعزيز احلكم الرشيد) يف رام اهلل بتاريخ ،1023-7-30

والذي شارك فيه جمموعة من اخلرباء احملليني والدوليني ،حيث مت مناقشة أوراق عمل ضمن حماور املؤمتر ،وخرج املؤمتر
بتوصيات ونتا ج تؤكد على أن احلكم الرشيد جي ان يركز على خمرجات املؤسسات وأهدافها وأدا ها الفعال واختاذ قرارات
شفافة.
ـ افتتح ر يس ديوان الرقابة املالية واإلدارية الدكتور /مسري أبو زنيد ومدير برنامج احلكم الرشيد السيد /باتريك وجيك بتاريخ
 1023/07/27ورشة عمل تهدف إىل حتديد احتياجات الديوان ،واليت تأتي ضمن برنامج احلكم الرشيد املدعوم من الوكالة
األمريكية للتنمية .USAID
ـ

حبث ر يس ديوان الرقابة املالية واإلدارية الدكتور /مسري أبو زنيد ،مع سفري إمرباطورية اليابان يف فلسطني السيد /جونيا

ماتسووا ،يف مقر الديوان برام اهلل يف  1023/22/12سبل التعاون املشرتك.
ـ

التقى معالي ر يس الديوان السيناتور اهلولندي /تيين كوكس ،مقرر جلنة الشؤون السياسية والدميقراطية يف اجلمعية

الربملانية جمللس أوروبا والسيد /جو اري مقرر إداري اللجنة ،يوم األربعاء املوافق  1023/22/22يف رام اهلل بهدف إعداد تقرير
نها ي حول جتربة سنتني من حصول فلسطني على مكانة "شريك من اجل الدميقراطية" مع جملس أوروبا ،حيث من املقرر
أن تتخذ اجلمعية الربملانية جمللس أوروبا قرارا بذلك بناء على تقييم السيد /كوكس ،يف العام املقبل.
ـ

حبث معالي الدكتور /مسري أبو زنيد ،ر يس ديوان الرقابة املالية واإلدارية سبل التعاون يف جمال التدقيق والتفتيش مع

القنصل الربيطاني العام السيد /سري فنسنت فني والوفد املرافق له من املؤسسة الدولية للتنمية الربيطانية (دفيد) السيد ستيورت
دافيز،والسيدة /راشل راينر وذلك يف زيارة قام بها القنصل العام لديوان الرقابة يف  1023/21/07بناء على دعوة موجه له من
ر يس الديوان.
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* ديـوان احملاسبة بدولة الكويت:
قـام الديـوان باألنشطــة التـالية:
أوال :قـام السيد /عبد العزيز يوسف العدساني ،ر يس ديوان احملاسبة بتسليم نسخ من تقرير الديوان عن نتا ج الفحص
واملراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات واإلدارات احلكومية وحساباتها اخلتامية واجلهات ذات امليزانيات امللحقة واملستقلة
للسنة املالية  1023-1021إىل صاح السمو أمري البالد ومسو ر يس جملس الوزراء.
ثانيا :يف إطـار مساهمة الديوان يف أنشطة املنظمة الدولية هليئات الرقابة املالية العليا (االنتوساي) مت ما يلي:
-1

شارك ديوان احملاسبة فـي اجتماع اللجنة الفرعية للرقـابة الــمالية الذي عقد يف دولة االمارات الــعـربية املتحدة

يـومــي 2و.1023/7/2
-2

يف اطار تنمية التعاون مع األجهزة الرقابية اعضاء االنتوساي لتبادل اخلربات واإلطالع على وسا ل وأسالي

أفضل

املمارسات الرقابية يف خمتلف اجملاالت ،واستكماال ملا عكف عليه ديوان احملاسبة بدولة الكويت خالل السنوات املاضية
لتفعيل العالقات الثنا ية مع األجهزة الرقابية الشقيقة والصديقة ،مت توقيع اتفاقية التعاون الثنا ية بني ديوان احملاسبة بدولة
الكويت ومكت

التدقيق الوطين جبمهورية الصني الشعبية بتاريخ

1023/20/11

على هامش مؤمتر االنكوساي الواحد

والعشرين ،وختللت االتفاقية عدة جماالت تهم الطرفني مثل أعمال التدقيق وتطوير املهارات املهنية للعاملني لدى اجلهازين
وتنسيق اجلهود يف االجتماعات االقليمية والدولية ،وكذا األنشطة التدريبية وزيارات اخلرباء وتبادل املعلومات ونتا ج األحباث
وفقا للربنامج الفين الذي يتم االتفاق عليه.
 -3مثل ديوان احملاسبة املنظمة العربية (األرابوساي) يف املؤمتر األول للشباب الذي عقد قبل اجتماع اجلمعية العامة للمنظمة
األوروبية هليئات الرقابة العليا (اليوروساي) يف هولندا خالل الفرتة
-4

يف إطار اتفاقية التعاون مع حمكمة التدقيق اهلولندية ،شارك ديوان احملاسبة يف الدورة التدريبية حول "التدقيق على

صناعات استخراج النفط"واليت عقدت يف هولندا يومي
-5

من .1023/22/11-10

.1023/22/12-12

شارك ديوان احملاسبة يف الدورة التدريبية حول "التدقيق البيئي" واليت عقدت يف مجهورية اهلند خالل الفرتة من

.1023/21/21/22-22/12
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ثالثا :يف إطار مساهمة الديوان يف أنشطة املنظمة اآلسيوية هليئات الرقابة املالية العليا (االسوساي) مت ما يلي:
-1

تفعيال التفاقية التعاون املوقعة بني ديوان احملاسبة بدولة الكويـت ومكتـ التـدقيق الـوطين مبنغوليـا ،استضـاف الـديوان

برناجما تدريبيا حول "تدقيق األداء والتدقيق على تكنولوجيا املعلومات" شارك فيـه  20مـن مـدقيقي مكتـ التـدقيق الـوطين
مبنغوليا وذلك خالل الفرتة من

.1023/22/22-7

 -2شارك ديوان احملاسبة يف الربنامج التدرييب الدولي حول موضوع "التـدقيق يف بيئـة تكنولوجيـا املعلومـات" والـذي عقـد يف
مجهورية اهلند خالل الفرتة

من .1023/22/22-20/12

 -3شارك ديوان احملاسبة يف احللقة النقاشية حول "تدقيق ممارسات ادارة الكوارث" واليت عقدت يف مجهورية كوريا اجلنوبية
خالل الفرتة من

.1023/22/22-22

 -4شارك ديوان احملاسبة يف ورشة العمل حول موضوع "تدقيق األداء" واليت عقدت يف مملكـة تايالنـد خـالل الفـرتة

مـن -27

.1023/22/12

 -5شارك ديوان احملاسبة يف احللقة الدراسية حول موضوع "ضمان اجلودة يف التدقيق" واليت عقدت يف مجهورية فيتنام خـالل
الفرتة من .1023/21/2-1
رابعا :يف اطار انشطة دواوين احملاسبة واملراقبة بدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية واليت تتم يف اطار األمانة العامـة
جمللس التعاون لدول اخلليج العربي مت ما يلي:
 -1شارك ديوان احملاسبة يف الربنامج التدرييب "الرقابة املالية مـن منظـور احلوكمـة املؤسسـية" الـذي عقـد يف دولـة االمـارات
العربية املتحدة خال الفرتة

من .1023/7/8-5

 -2شارك ديوان احملاسبة يف االجتماع الثاني عشر لرؤساء دواوين املراقبة واحملاسبة بدول جملس التعاون والذي عقد يف مملكة
البحرين يومي

 20و.1023/7/22

 -3شارك ديوان احملاسبة يف الربنامج التدرييب "تقييم جودة العمل الرقابي" الذي عقد يف سلطنة عمان خـالل الفـرتة مـن

-12

.1023/20/32

 -4استضاف ديوان احملاسبة الربنامج التدرييب "أسالي التخطيط للمهمات الرقابية وفقا للمعايري الدوليـة" الـذي عقـد خـالل
الفرتة من

.1023/21/2-2

 -5شارك ديوان احملاسبة يف االجتماع الثاني والعشرين للجنة التدرييب والتطوير للعـاملني بـدواوين املراقبـة واحملاسـبة بـدول
جملس التعاون الذي عقد يف مملكة لبحرين يومي  7و.1023/21/7
خامسا :مت إ صدار العددين الرابع والثالثني واخلامس والثالثني من جملة الرقابـة الـيت يصـدرها ديـوان احملاسـبة فصـليا كـل
ثالثة أشهر ،وتضم العديد من املواضيع الرقابية واحملاسبية ذات العالقة بعمل الديوان وعالقاتـه بـاألجهزة األخـرى باالضـافة
إىل أبواب اخرى متنوعة.
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* اجلهـاز املركزي للمحاسبات جبمهورية مصر العـربية:
يف إطار املنظمات الدولية واإلقليمية خالل الفرتة من يوليو حتى ديسمرب  ،2113شارك اجلهاز يف األنشطة التالية:
 -1اجتماع اجمللس التنفيذي السابع واألربعني للمنظمة األفريقية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة (األفروساى) واللجان
التابعة له يف املغرب خالل الفرتة

من .1023/7/23-20

 -2الدورة التدريبية حول موضوع اسرتاتيجية مكافحة الفساد يف سنغافورة واليت عقدت خالل الفرتة مـن  22إىل ،1023/7/27
بأكادميية اخلدمات الوطنية بدولة سنغافورة فى إطار املنحة الـواردة ملركـز إعـداد القـادة إلدارة األعمـال بـوزارة اإلسـتثمار مـن
برنامج التعاون الدوىل السنغافورى (.)SCPTA
 -3اإلجتماع اخلامس للجنة األنتوساى لتبادل املعلومـات وخدمــات الــمعرفة والــذي عقــد بـنــيودهلي– اهلنـد يـومـــي

22

و.1023/7/22
 -4اإلجتماع اخلامس عشر للجنة الفرعية للمراجعة وشؤون املوازنة لدول منظمة الكوميسا والـذي عقـد يف مدينـة

Siavonga

–

زامبيا خالل الفرتة من .1023/22/2-20/17
 -5ورشة العمل اليت عقدت بالتعاون مع البنك الدولي واخلاصة مبوضوع "املراجعة التعاونية" بالتطبيق على جمال البيئة واليت
أقيمت بواشنطن يومي 22و.1023/21/21
 -6ورشة العمل اليت أقيمت بالتعاون مع البنك الدولي يـومي  12و 1023/22/12يف القـاهرة وموضـوع الورشـة "كيفيـة تفعيـل
اإلتصال بني اجلهاز املركزي للمحاسبات وأصحاب املصاحل واملواطنني" وقد شارك سـيادة املستشـار /ر ـيس اجلهـاز يف مراسـم
اإلفتتاح.
 -7زيارة وفد من اجلهاز املركزي للرقابة واحملاسبة باجلمهورية اليمنية للجهاز املركزي للمحاسـبات بر اسـة معـالي القاضـي/
أبو بكر حسني السقــاف ،ر يس اجلهاز يوم اخلميس املوافق  1023/22/17وذلك لبحث افاق التعاون بني اجلهـازين وتبـادل
اخلربات.
 -8زيارة وفد من ديوان احملاسبة بليبيا للجهاز املركزي للمحاسبات بر اسة ر يس الـديوان يـومي  30و ،1023/21/32وذلـك
لعقد لقاء مع ر يس اجلهاز املركزي للمحاسبات لبحـث أفـاق التعـاون بـني اجلهـازين وتبـادل اخلـربات مـع بعـض اإلدارات
املختصــة بوضــع اخلطــط اإلســرتاتيجية للجهــاز وإدارة ش ـؤون العــاملني وإدارة التــدري واإلدارة املركزيــة للعالقــات الدوليــة
واملؤمترات.
 -9إصدار العدد السابع عشر من اجمللة األفريقية للمراجعة الشـاملة (ديسـمرب  ،)1021والـيت يـرأس هيئـة حتريرهـا اجلهـاز
املركزي للمحاسبات جبمهورية مصر العربية واليت تصدر بثالث لغات (العربية ،اإلجنليزية ،الفرنسية).

مـجـلـة الـرقـابة املـالية – كانون االول (ديسمرب) 3102

50

*اجلهــاز املركزي للرقـاب ة واحملاسبة باجلمهوية اليمنيــة:
 -1بالتعاون مع البنك الدولي أفتتح القاضي /أبو بكر حسني السقــاف ،ر يس اجلهاز ورشـة العمـل اخلاصـة بدراسـة مسـودة
تعديل قانون اجلهاز مبا يتال م مع املعايري الدوليـة لألجهـزة العليـا للرقابـة واحملاسـبة الصـادرة عـن منظمـة (األنتوسـاي) يف
القاهرة من  ،1023/22/12-12وشارك يف فعاليات الورشة ر يس وأعضاء جلنة تعديل القانون باجلهاز ،متخـض عـن الورشـة
عدد من التوصيات أهمها :ضرورة اجياد نص دستوري يضمن استقاللية اجلهاز عن السلطة التنفيذية ومبا يـتال م مـع املعـايري
الدولية.
 -2يف إطار مشروع اخلطة اإلسرتاتيجية للجهاز  1027-1022عقدت جلنة تسيري اخلطة اإلسرتاتيجية بتـاريخ ،1023/22/2
اجتماعا هلا بر اسة ر يس اجلهاز و ر يس اللجنة مت خـالل االجتمـاع مناقشـة وإقـرار تشـكيل جلـان فـرق العمـل واملسـتويات
اإلدارية املسؤولة عن تنفيذ املشاريع املرتبطة باألهداف الفرعية اليت تضمنتها املصفوفة التنفيذية للخطة اإلسرتاتيجية.
 -3يف إطار مشروع اخلطة اإلسرتاتيجية ضمن مشروع حتديث املالية العامة املمول من البنك الدولي ،مت مراجعة اخلطة خالل
الفرتة  ،1023/22/22-7حيث عقدت عدة لقاءات وورش عمل شارك فيها قيادات اجلهاز وجلان فرق العمل املسؤولة عن
تنفيذ املشاريع وخالل هذه اللقاءات والورش مت التأكيد على الرؤية والرسالة والقيم اجلوهرية واألهداف اإلسرتاتيجية الواردة
يف اخلطة اإلسرتاجتيية.
-4

يف إطار مشروع املقابالت السنوية املمول من الوكالة األملانية

()giz

مت اختبار مخس إدارات عامة ممثلة لقطاعات اجلهاز

لتجريبة نظام املقابالت السنوية متهيدًا لتعميمه على كافة قطاعات اجلهاز.
-5

مت إصدار العددين

 31و32

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

موضوعات مهنية ودراسات متعلقة مبهنة املراجعة الرامية إىل تزويد املراجعني باخلربات واألفكار املهنية علميا وعمليا.

مـجـلـة الـرقـابة املـالية – كانون االول (ديسمرب) 3102

مواقع على الانترنت
ذات العالقة بطبيعـة
أعمال ألاجهزة الرقابية

51

مواقع

األنكوساى الواحد والعشرين

www.incosai2013.org

جلنة االنتوساى للدين العام

www.intosaipdc.org.mx

مكت احملاسبة األمريكي

www.gao.gov

املنظمة العاملية للتجارة

www.wto.org

مبادرة تنمية االنتوساى

www.idi.no

األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية

www.aabfs.org

مجعية رقابة وتدقيق نظم املعلومات

www.isaca.org

منتدى البحوث االقتصادية

www.erf.org.eg

معهد احملاسبني القانونيني يف اجنلرتا ويلز

www.icaew.co.uk

البنك الدولي
املوقع العاملي للبحوث ابسكو

www.worldbank.org
www.search.ebscohost.com

بروكست للرسا ل العلمية

www.proquest.umi.com

جملس معايري احملاسبة الدولية

www.ifrs.org
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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 طامتة
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.
 -7أال يتجاوز عدد صفحات املقالة أو البحث ( )20صفحات وأال يقل عن ( )3صفحات وتتضمن الصفحة الواحدة ما بني  12و 17سطرا
والسطر الواحد ما بني  21و 22كلمة.

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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التاريخ والتوقيع

2070

قائمة ألاجهزة ألاعضاء
في املنظمة وعناوينها

 -1ديوان احملاسبة باململكة األردنية اهلامشية ،ص .ب – 720332.عمان – اهلاتف – )00721 22203333( :الفاكس – )00721 22233027 (:العنوان اإللكرتوني -www.audit-bureau :الربيد
اإللكرتوني.info@ab.gov.jo:

 -2ديـــوان احملاسبة باإلمارات العربية املتحــدة ،ص .ب –3310.أبو ظيب– اهلاتف- ) 00722 12327777(:الفاكس – )00722 79123277(:العنــوان
الربيد

اإللكرتوني- www.saiuae.gov.ae:

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

 -3ديوان الرقابـة املاليـة واإلدارية مبملكـة البحـريـن ،ص .ب – 27111.الـمنـامة – اهلاتف – )00723 17 565 111(:الفـاكس -)00723 17 564450(:العنــوان
 -الربيد

اإللكتـرونيwww.nac.gov.bh:

اإللكرتونيprofessionelsvcs@nac.gov.bh:

 -4دا رة احملاسبات باجلمهورية التونسية ،12 ،شارع احلرية– تونس– اهلاتف -)00122 22 730027( -)00122 22 732033( :الفاكس –)00122 22 732207( :العنوان
اإللكرتوني -www.courdescomptes.nat.tn :الربيد

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

 -5جملس احملاسبة باجلمهورية اجلزا رية الدميقراطية الشعبية ،37 ،شارع أمحد غرمول – اجلزا ر – اهلاتف –))00123 12 222222( :الفاكـس – )00123 12 222002( :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 – 3332.جــيبوتي– اهلاتف - )00123 322222( :الفاكس:

()00123 250144

– الربيد اإللكرتوني.ccdb.djibouti@intnet.dj:
 -7ديوان املراقبة العامة باململكة العربية السعودية ،ص .ب – 2272.الرياض  –11128اهلاتف –)00722212017122( :الفاكس –)00722212023772( :العنوان
– الربيد

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

 -8ديــوان املراجعــة العامــة جبمهورية السودان ،ص .ب – 72.الـخرطـوم – اهلاتف -)0012722 227132(:الفاكس –) )0012722 222320(:العنوان
الربيد

اإللكرتونيwww.gab.gov.sa:

اإللكرتوني– www. sudaudit.com:

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

 -9اجلهاز املركزي للرقابة املالية باجلمهورية العربية السورية ،شارع  17آيار -دمشق – اهلاتف - )0072322 3321272( :الفاكس - )0072322 1327023( :الربيد

اإللكرتوني/fsc1@mail.sy:

.auditsyria@yahoo.com

 -11ديوان املراجع العام جبمهورية الصومال ،ص .ب - 2172 .مقديشو .-
 -11ديوان الرقابة الـمالية االحتادي يف مجهوريـة الـعـراق ،شـارع حيفـا – بناية رقم  – 70ص .ب – 2037 .بغداد – اهلاتف - )00722 12321322( :الفـاكس – )007222 2321213( :العنوان
اإللكرتوني - www.bsairaq.net :الربيد

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

 -12جـهاز الرقابة املالية واإلدارية للـدولة بسلـطنـة عمـان ،ص .ب – 212.مسـقـط
اإللكرتوني – www.sai.gov.om :الربيد اإللكرتوني- intr@sai.gov.om :

 – 113اهلاتف:

(- )00727 24736219

الفاكس – )00727 24740264( :العنوان

.President@sai.gov.om

 -13ديوان الرقابة املالية واإلدارية بدولة فلسطني ،ص .ب – 2027.غزة – اهلاتف - )0072027 7222111( - )0072011722222( :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 40200000(:الفاكس – )007222 40200200(:العنــوان اإللكرتوني - www.sab.gov.qa :الربيد اإللكرتوني:
.info@abq.gov.qa

 -15وزارة املالية وامليزانية جبمهورية القمر االحتادية اإلسالمية ،ص .ب – 312.مــوروني – .
 -16ديوان احملاسبة بدولة الكويت ،ص .ب – 22.الشامية –22222اهلاتف – )00765 22722777( :الفاكس – )00965 12722200( :العنوان اإللكرتوني – www.sabq8.org :الربيد
اإللكرتوني:

.training@sabq8.org

 -17ديوان احملاسبة باجلمهورية اللبنانية ،حملة القنطاري– شارع اجليش – بريوت – اهلاتف – )007222 327732( – )007222 327730( :الفاكس -)009222 323020( :العنوان
اإللكرتوني - www.coa.gov.lb :الربيد اإللكرتوني.info@coa.gov.lb:
 -18ديوان احملاسبة بليبيا ،ميـــدان الظــهرة،ص .ب - 1727.طرابلـس– اهلاتف - )00127 12 3337220( :الفاكس - )00127 12 3337220( :العنوان

اإللكرتونيwww.libyansai.gov.ly :

 -19اجلهاز املركزي للمحاسبات جبمهورية مصر العربية ،شارع صالح سالـم ،ص .ب – 22277.مدينة نصر– القاهرة – اهلاتف –) 00101 2023722( :الفاكس:
 – )00101العنوان اإللكرتوني - www.CAO.gov.eg :الربيد

(1222723( – )00101 2022072

اإللكرتوني. ircdept@yahoo.com:

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

( – )00121 32 223222( – )00121 32 223220الفاكس222722(:

 -)00121 32العنوان اإللكرتوني - www.courdescomptes.ma :الربيد اإللكرتوني.ccomptes@courdescomptes.ma /ccomptes_maroc@yahoo.com:
 -21حمكمة احلسابات باجلمهورية اإلسالمية املوريتانية ،شارع مجال عبد الناصر ،ص .ب -271 .انواكشوط  -اهلاتف - )00111 42122127( :الفاكس -)00111 42122722( :العنوان
اإللكرتوني - www.cdcmr.mr :الربيد

اإللكرتونيccomptes@cc.gov.mr:

 -22اجلهاز املركزي للرقابة واحملاسبة باجلمهورية اليمنية ،ص .ب – 222.صنعاء – اهلاتف - )007222 223222( - )007222 223223( :الفاكس -)007222 223227( :العنوان
اإللكرتوني - www.coca.gov.ye:الربيد

اإللكرتوني.tech_coop2007@yahoo.com - coca@coca.gov.ye:
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