املهين املستمر ال يوفر يف حد ذات

الــرقـابـة املـاليـة

نبذة عن املنظمة العربية لألجهزة العليا
للرقابة املالية واحملاسبة

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

اللجنـة الدا مة لشؤون اجمللة

تـأسيس املنظمة وتنظيمها:

 -األمــانــة الــعـــامــــة للـــمـــنــــــــظـــــــــــمـــــــــــــة.

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

 -ديوان احملاسبـة بالـمملكـة األردنـيــة اهلـــــاشـــمــــــــيــــــة.

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

 -ديــوان الرقابة الــمالية واإلداريـــة بـــدولـــة فـــلـــسـطـــــيــن.

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

 -ديــوان الـــمــحـاســــبــــــــة بــدولـــة لــيــبـــــــــيـــــــا.

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

 -اجلهاز الـمـركزي للمحاسـبـات بـجمهوريـة مـصـر الـعــربــــيــة.

أهـداف الـمنظـمـة:

 -اجلـهاز الـمركزي للـرقابـة واحملاسبـة باجلمهـوريــــة الـــيـمنيـة.

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

هيئـــة حتــريـر هـذا العـــدد
 معالي السيد /عبـد اللطيف اخلراط ،األمـيـــن العــام للـمنــظـمــــــة ،ر ـــيــســا السيـد /عطا اللّه مطيلة السطل (ديـوان الـمحـاسبة بالــمملكــة األردنيـة اهلـامشــيـة) السيدة /نهال عبد الـرّؤوف مهدي (اجلهاز املركزي للمحاسبات جبمهورية مصر العربيـــة) السيـد /طارق مصطفى احلطّاب (ديـوان الـمحـاسبة بــــلــيـــــبـــــــيـــــــــــــا) الـسـيـد /علـي مـحمد اجلويف (اجلهاز املركزي للرقابة واحملاسبة باجلمهورية اليمنيـة) الـسـيــد /خالـد عـلـي زهـره (اجلهاز املركزي للرقابة واحملاسبة باجلمهورية اليمنيـة) الســـادة /عـبــد اللطيـف الشـابي ومخـيس احلســـين وعبد الـبــاسط الـمـبــروكــي(األمــانـة العــامــة للمنظمـة العربية).
مـقـر األمــانـة العـامــة للمـنــظـمـة:شــارع الطـيـ الـمـهيــري،عـدد،72الطابـق األول
 -البلـفـدير 2001 ،تونس
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العنوان اإللكرتوني - www.arabosai.org:الربيد

حمتـويات العـــدد
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 السعي لتكليف املنــظـمة بتسمية هيئات الـرقابة الـمالية اليت تتوىل مراقبة حسابات جامعة الـدولالعربية وغريها من املنظمات واهليئات والشركات التابعـة هلا أو املمولة من قبلها ،أو من قبل الــدول
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

رقـابة األداء كيـف ولـمــاذا؟

إعداد معالي األستاذ /خالد أمحد شكشك
ر يس ديوان احملاسبــة الليبـــــــي

هناك العديد من األحداث االقتصادية واالجتماعية والتقنية اليت أدت إىل تطور مهنة املراجعة فخالل العقود األربعة املاضية
ارتبطت عملية املراجعة بشكل عام مبدى سالمة العمليات املالية وكان هدف املراجع من القيام بهده العملية هو إبداء رأيه حول
مدى عدالة القوا م املالية وسالمة إعدادها مبا يتوافق مع املبادئ واملعايري احملاسبية املقبولة واملتعارف عليها.
فمنذ السبعينيات بدأت الدول تعطي اهتمام أكرب بالسياسات احلكومية واليت تأثرت بشكل حقيقي من قلة التمويل والنتا ج،
مما أدى إىل التغيري يف عمليات املراجعة من حيث األسلوب والغرض وكذلك اإلجراءات لإليفاء جبميع االحتياجات احلكومية
فيما يتعلق بنتا ج عملية املراجعة للحصول على قيمة مضافة وتعزيز مبدأ املسئولية لدى املؤسسات احلكومية وهذه هي النقطة
اجلوهرية لرقابة األداء.
تهتم رقابة األداء باختبار الربامج والوظا ف واملشاريع واألنشطة والنظم اإلدارية واإلجراءات احلكومية لغرض تقييم مدى
األخذ يف االعتبار لكل من االقتصادية والكفاءة والفعالية يف استخدام املوارد املتاحة وفقا الختبار موضوعي ومنظم بتبين منهجية
مرسومة بشكل مهين من خالل إعداد أدلة للقيام بتنفيذ مهمة رقابة األداء لشرح الكيفية اليت يتم عن طريقها التخطيط هلا ومن
ثم تنفيذها وبالتالي التقرير عن نتا جها.
ويف هذا اإلطار وضعت املنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة (االنتوساي) بعض املبادئ املقبولة واملتعلقة برقابة األداء ضمن
دليل تنفيذها وعرفت االنتوساي رقابة األداء على أنها :عملية تهتم باختبار االقتصادية والكفاءة والفعالية يف استغالل املوارد
املتاحة من مؤسسات الدولة يف تنفيذ أنشطتها وبراجمها.
تهدف رقابة األداء لتطوير أداء إدارة القطاع العام وترسيخ مبدأ املسئولية لدي القا مني على إدارة مؤسسات الدولة ،ولكي
تكون عملية رقابة األداء ذات كفاءة وفعالة فإن مراجعي رقابة األداء جي أن يكون لديهم الفهم الواضح لألهداف واألولويات
اخلاصة باملوضوع حتت املراجعة ،كما جي أن يهتموا بالسياسات وااللتزام مبنهجية املراجعة واإلجراءات املوضوعة اخلاصة
بتنفيذ مهمة رقابة األداء.
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ففي دولة ليبيا ونتيجة للتوسع يف اإلنفاق احلكومي بعد ثورة  22فرباير قام ديوان احملاسبة اللييب بإعادة تنظيمـه الـداخلي
وذلك من خالل إعداد هيكله التنظيمي اجلديد سنة  1022ليواك التطلعات والطموحات اليت يسعى لتحقيقها للرقي بأدا ه ومن
ثم زيادة فاعلية خمرجاته من خالل تضمينه مبكت يهتم مبمارسة أسلوب رقابة األداء.
تعترب رقابة األداء من جماالت املراجعة احلديثة اليت ميارسها ديوان احملاسبة اللييب باإلضافة إىل اجملالني السـابقني واملتمـثلني
يف الرقابة على البيانات املالية ورقابة االلتزام ،حيث يهدف الديوان من خالل تبين أسلوب رقابة األداء لالرتقاء بأداء املؤسسـات
العامة للدولة يف تنفيذ أنشطتها وبراجمها وكذلك لتقديم تأكيدات معقولة عن مدى سالمة استخدام األمـوال العامـة مـن قبـل هـذه
املؤسسات.
ونتيجة لقلة الوعي واإلدراك مباهية رقابة األداء ومدى أهميتها للرقي مبستوى أداء مؤسسات الدولة ،فـإن ديـوان احملاسـبة
اللييب حيضر خلطة مفادها إصدار جمموعة من النشرات والكتيبات حول ماهية هذا املفهوم وذلك لغرض تقديم املفهوم اجلديـد إىل
مديري القطاع العام وكذلك إلمكانية استخدام هذه السلسلة لربامج التدري يف جماالت مراجعة متعددة.
ويف سياق التأسيس السليم للقيام بتنفيذ مهمة رقابة األداء فإن الديوان عاكف حاليـا علـى إعـداد دليـل خـاب برقابـة األداء
يقدم من خالله منهجية وإطار عام للقيام مبهمة رقابة األداء وكذلك لتقديم األساس الذي ميكن من خالله احلكم على جودة نتا ج
اليت يتضمنها تقرير رقابة األداء .وهذا الدليل ميكن أن يساعد املراجعني يف:
* االنسجام التام مع توقعات وأولويات أفراد اجملتمع وأجهزة الدولة فيما يتعلـق بـأداء ديـوان احملاسـبة لكونـه مكلـف مبهمـة
احملافظة على األموال العامة.
* خلق البيئة املال مة لتطوير مهارات مراجعي الديوان فيما يتعلق برقابة األداء واالستفادة من إمكانياتهم.
* خمرجات عملية مراجعة مميزة.
* تنفيذ مهمة رقابة األداء بكفاءة وفعالية.
وبذلك فإن رقابة األداء تساعد على تقـديم تأكيـد مسـتقل مـن قبـل ديـوان احملاسـبة إىل السـلطات املختصـة حـول مراعـاة
االقتصادية والكفاءة والفعالية من قبل مؤسسات الدولة يف استغالل املوارد املتاحة هلا يف تنفيذ أنشطتها وبراجمها.

مـجـلـة الـرقـابة املـالية – يــونيــو (حــزيـــران)  –1024العدد 44

3

االفـتتـاحية

أهمية مدونة السلوك الوظيفي
وأثرها على الرقابة

بدأ االهتمام باأل خالقيات املهنية منذ عقود ،وتعترب أخالقيات أي مهنة خطـوة أساسـية لتطـور هـذه املهنـة ومعيـار هـام مـن
خالله ميكن احلكم على كفاءتها وفعاليتها ،وقد اتسع نطاق االهتمام بالسلوك األخالقي للموظفني ليشمل اهتمام املنظمات املهنيـة
بوضع مواثيق للقواعد األخالقية لكل مهنة وقامت املؤسسات األعضاء بوضع مواثيق ومدونات للسلوك الوظيفي علـى مسـتوى كـل
دولة ،وكانت منظمة االنتوساي من املنظمات الرا دة يف جمال وضـع وثيقـة أساسـية مـن وثا قهـا تعنـى بقواعـد السـلوك املهـين
للمدققني يف األجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة ونشري هنا إىل معيار أخالقيات املهنة رقم

.(Code of Ethics) ISSAI 30

حيث شكل هذا املعيار أساسا ملدونات السلوك املهين اليت وضعتها أجهزة الرقابة بتكييف هذه املبادئ مع البيئـة التشـريعية
واالجتماعية اخلاصة بكل بلد واليت تتالءم مع بيئته اخلاصة ،وهذه القواعـد واملبـادئ األخالقيـة ليسـت ابتكـارا جديـدا بـل ان
اإلسالم قد سبق ووضع تلك املبادئ منذ ظهور هذا الدين احلنيف ،فمبادئ الشهادة الصادقة وجتن شـهادة الـزور وعـدم كتمـان
احلق واالستقامة والصدق واألمانة والعدل والتحكم يف األهواء واإلخالب يف أداء العمل واتقانه تعد من مكـارم األخـالق الـيت جـاء
اإلسالم ليتممها.
ويتمثل اهلدف الر يس للتدقيق يف إضافة الثقة إىل املعلومات اليت حتتوي عليها القوا م املالية ،وتعترب هـذه املعلومـات مبثابـة
الضوء األخضر ملستخدمي القوا م املالية يف قراراتهم االقتصادية .ويعترب التـزام املـدققون يف أجهـزة الرقابـة بقواعـد سـلوك وآداب
مهنة التدقيق اعرتافا منهم مبسؤولية مهنة احملاسبة والتدقيق ككل جتاه األطراف األخـرى سـواء اجلهـات اخلاضـعة للرقابـة أو
اجملتمع ككل .وأساسا إلعطاء الثقة يف املهنة ونتا ج أعماهلا.
إن مدونة السلوك الوظيفي اليت يضعها كل جهاز رقابي هي بيان شامل للقيم واملبادئ اليت تنظم عمل املـدقق ومتطلبـات هـذا
العمل والتزامات املدقق إزاء مهنته ،وترتكز هذه املبادئ األخالقية على مبادئ هامة تتمثـل بالثقـة واألمانـة واملصـداقية والنزاهـة
واالستقاللية واملوضوعية واحلياد وعدم تضارب املصاحل والسرية املهنية والكفاءة والتطوير املهين.
لذا تقوم األجهزة عادة بوضع هذه املبادئ يف مدونة خاصة يتم فيها شـرح للمفـاهيم وواجبـات املـدقق جتـاه وظيفتـه وعملـه،
وجتاه الرؤساء والزمالء ومتلقي اخلدمة ،باإلضافة إىل السلوكيات االجيابية اليت جي االلتزام بها والسلوكيات السـلبية الواجـ
جتنبها ،وتضع قواعد للتعامل مع املدققني الذين خيالفون هذه املبادئ ،وعادة يقوم كل موظف يف اجلهاز األعلى للرقابة باالطالع
على هذه املدونة والتوقيع عليها وااللتزام بها وتوضع نسخة منها يف ملفه.
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وميكن القول أن تركيز األجهزة العليا للرقابة على التزام موظفيها مبدونات السلوك الوظيفي وتعظيم قواعد السلوك األخالقي أثناء
أداء العمل بسب تزايد الفساد وتعدد مظاهره وأساليبه ،إضافة إىل التحديات اليت تواجه مؤسسـات القطـاع العـام والـيت تتطلـ
املزيد من اجلهد والعمل واإلنتاج وجتن املمارسات البريوقراطية من التأخر عن الدوام واستخدام موارد القطاع العام املادية واملالية
وعدم تقديم اخلدمة للجمهور بالسرعة واجلودة املناسبة ،وصوال إىل إساءة استخدام السـلطة وتضـارب املصـاحل وخمالفـة القـوانني
واألنظمة واملعاملة غري العادلة ...اخل.
وتوصي كثري من الدراسات واملؤمترات اليت عقدت هلذه الغاية برفع مستوى الوعي لدى املدققني باخالقيات مهنة التدقيق
وضرورة االلتزام التام بها حيث تقع على عاتق املدققني مسؤولية كبرية تتمثل بأهمية التزامهم بقواعد السلوك ليكونوا قدوة لغريهم
من موظفي القطاع العام ،وتتمثل التوعية بهذه القواعد من خالل تصميم برامج تدريبية تعقد للمدققني يف بداية التحاقهم بأجهزة
الرقابة وتتضمن هذه الربامج التعريف بشروط ومتطلبات املهنة والواجبات واملسؤوليات والسلوكيات املقبولة وغري املقبولة من
املدقق .والتأكيد على املدققني بأن يعكسوا الصورة االجيابية ألجهزة الرقابة من خالل سلوكياتهم وضمان تطبيق القوانني واألنظمة
والتعليمات الصادرة إ عتمادا على أسس الشفافية والعدالة ،واملساواة بني املواطنني ،وبالتالي حماربة الفساد بكافة أشكاله :الرشوة
واالختالس واالحتيال وسوء استخدام السلطة وعمليات غسيل األموال وتضارب املصاحل واالستخدام غري األمني للمعلومات لتحقيق
منافع خاصة والواسطة وحماباة األقارب وغريها وكذلك احلزم من قبل اإلدارات العليا يف أجهزة الرقابة من املدققني مبحاسبة كل
من خيرق هذه القواعد األخالقية.

واهلل ولـيّ التوفيق
هيئة حترير اجمللة
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معايري دولية

األحداث الالحقة لتاريخ امليزانية العمومية

للرقابة معتمدة من
طرف االنتوساي

إعـداد :السيد /حممد عبد العزيز مراد
مدير إدارة الرقابة على القطاع االقتصادي
عضـو جلنـة الـمـــعــايري
ديــوان املـحاسبة – دولـة قطر

من املتعارف عليه يف عامل احملاسبة انه يف نهاية كل فرتة زمنية معينة (جرت العادة ان تكون سنة واحدة) يتم يف نهايتها
اعداد تقرير واستخراج الوضع املالي للوحدة االقتصادية سواء كانت منشأة صناعية او جتارية او خدمية ،وذلك ألغراض عديدة
منها معرفة نتيجة النشاط هلذه الوحدة من ربح او خسارة وكذلك لتحديد مقدار الضريبة (ضريبة الدخل) وحصص األطراف
األخرى من االرباح ،وملعرفة حقوق الشركة من اصول ثابتة او متداولة ومقدار التزاماتها ومطلوباتها جتاه الغري ومدى التغري الذي
حصل على احتياطياتها وخمصصاتها وحقوق املساهمني فيها.
ولكن الوقا ع واألحداث الالحقة اليت تقع بعد تاريخ إعداد هذه التقارير قد تكشف وتبني معلومات وحقا ق مل تكن موجودة أو
معروفة من قبل وال حتى خالل فرتة إعدادها كي يتم أخذها باحلسبان عند إعداد تلك التقارير ،وعليه فأن االعرتاف بأن هذا
املعيار ال يشمل كل من الضرا

على الدخل وااللتزامات النامجة عن االجيارات طويلة االجل ،كما ان املعيار احملاسيب رقم

( )20يفرض على اية جهة (شركة ،منشأة) اعداد بياناتها املالية على اساس مبدأ االستمرارية ،واذا وجدت أحداث ووقا ع بعد
تاريخ امليزانية فيتوج يف مثل هذه احلالة الرجوع لإلفصاح الذي يفرضها املعيار احملاسيب الدولي رقم ( )2عرض القوا م املالية.
ومما ورد اعاله فيمكن ان نصل اىل نتيجة مؤداها ان االحداث الالحقة لتاريخ امليزانية العمومية هي :األحداث املرغوبة او غري
املرغوبة ،االجيابية والسلبية اليت حتدث بني الفرتة املمتدة من تاريخ امليزانية العمومية وحتى تاريخ املصادقة على إصدارها.
وميكن تقسيم االحداث الالحقة اىل نوعيهما:
أوال :األحداث اليت توفر إثباتات وأدلة إضافية عن أمور وأوضاع كانت موجودة وقا مة بتاريخ فرتة إعداد التقارير ،وتعترب هذه
األحداث من األحداث اليت تستوج تعديل أرصدة فقرات املوجودات واملطلوبات كي تظهر اثار هذه األحداث عليها.
ثانيا :األحداث اليت تدل وتدور على الظروف واحلقا ق اليت نشأت بعد فرتة إعداد التقارير ،أي أنها مل تكن موجودة وقا مة يف
أو خالل فرتة إعداد التقارير ،وتعترب هذه األحداث غري موجبة وال تتطل تعديل فقرات املوجودات واملطلوبات.
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هذا وقد تناول معيار احملاسبة الدولي رقم

()20

كيفية معاجلة كل من األحداث اإلجيابية والسلبية يف البيانات املالية اليت

حتدث بني تاريخ البيانات املالية (املشار إليه بـ "تاريخ امليزانية العمومية" يف معيار احملاسبة الدولي) والتاريخ الذي يتم فيه
التصريح بإصدار البيانات املالية.
ويعترب تاريخ إصدار البيانات املالية هو التاريخ الذي ميكن فيه اعتبار البيانات املالية معتمدة قانونيا لإلصدار.
وقد اعترب املعيار رقم

()20

ان اإلجراءات اليت تُتبع العتماد إصدار القوا م أو البيانات املالية ختتلف باختالف هيكل اإلدارة

واملتطلبات القانونية واإلجراءات اليت تُتبع يف اعداد واالنتهاء من القوا م املالية.
هذا وقد أورد املعيار املذكور القواعد واإلرشادات التالية خبصوب اعتماد القوا م املالية:
 -1عندما تكون املنشأة ملزمة بتقديم القوا م املالية للمساهمني للموافقة عليها ،ففي هذه احلالة يكون تاريخ االعتماد هو تاريخ
إصدار القوا م املالية من قبل اإلدارة وليس تاريخ املوافقة عليها من قبل املساهمني.
 -2يف احلاالت اليت يطل من االدارة تقديم قوا مها املالية إىل جملس إشرايف (واملؤلف فقط من أعضاء غري تنفيذيني) لالعتماد،
فأن تاريخ االعتماد هو تاريخ قيام اإلدارة بإصدارها هلذه اجلهة املشرفة عليها.
 -3تتضمن األحداث الالحقة لتاريخ امليزانية العمومية مجيع األحداث اليت تقع حتى تاريخ اعتماد البيانات او القوا م املالية،
حتى لو كانت هذه األحداث قد وقعت بعد نشر معلومات عن االرباح او اية معلومات مالية وقبل اصدار القوا م املالية.
فعلى سبيل املثال اذا انتهت السنة املالية إلحدى الشركات يف  1021/21/32ويف  1023/1/25ناقش جملس إدارة الشركة
مسودة التقارير املالية ومتت املوافقة عليها يف ذلك االجتماع وفوض بإصدارها ،ثم انعقد االجتماع السنوي للجمعية العامة
للمساهمني هلذه الشركة يف  1023/3/10ومت يف هذا االجتماع املصادقة على القوا م املالية ،ومت تقدميها إىل سوق األوراق املالية يف
.1023/3/32
من املثال أعاله يكون تاريخ إصدار القوا م املالية هو

1023/1/25

وليس تاريخ املصادقة عليها من قبل املساهمني يف

 1023/3/10وعلى الشركة تبعا لذلك دراسة األحداث الالحقة اي االحداث اليت تقع بني  1021/21/32و 1023/1/25حيث
أن هذه األحداث تدخل ومشمولة بنطاق هذا املعيار.
ويف ما يلي بعض األمثلة على األحداث اليت تستوج التعديل بعد فرتة إعداد التقارير املالية:
-1

صدور حكم قضا ي بعد تاريخ امليزانية يكشف عن وجود التزام على الشركة ،وكان هذا االلتزام قا ما بالفعل يف تاريخ

امليزانية ،وعليه فأن على الشركة تعديل املخصصات املثبتة ملقابلة هذا االلتزام أو تكوين خمصص جديد ملقابلته ،نظرا الن احلكم
القضا ي يعترب دليال اضافيا.
 -2افالس احد العمالء بعد فرتة إعداد التقارير يشري اىل خسارة ذمم مدينة جتارية يف نهاية فرتة إعداد التقارير ،مما يتطل األمر
من الشركة تعديل القيمة املثبتة حلساب العمالء.
 -3أن بيع املخزون بعد تاريخ التقرير قد يوفر دليال إضافيا على صايف القيمة البيعية هلذا املخزون يف تاريخ امليزانية العمومية.
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 -4أن بيع األصول الثابتة مقابل سعر بيع صايف أقل من املثبت هلا ،يدل على اخنفاض قيمتها يف نهاية فرتة اعداد التقارير
املالية.
-5

اكتشاف حاالت غش او أخطاء جوهرية يشري اىل أن القوا م املالية مل تكن سليمة مما يستوج هذا األمر تعديلها.

وفيما يلي بعض األمثلة على األحداث الالحقة اليت ال تستوج تعديل التقارير املالية:
-1

اإلعالن عن توزيعات أرباح.

-2

االخنفاض يف القيمة السوقية لالستثمارات بعد فرتة إعداد التقارير املالية.

-3

الدخول يف التزامات شراء ر يسية على شكل إصدار ضمانات بعد فرتة إعداد التقارير املالية.

دور املدقق اخلارجي يف األحداث الالحقة:
جي على املدقق أداء إجراءات مصممة للحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة بأن مجيع األحداث حتى تاريخ تقرير املدقق
اليت قد تتطل تعديل البيانات املالية واإلفصاح عنها ثم حتديدها .لذلك جي أن يؤدي املدقق ما يلي:
* مراجعة اإلجراءات اليت وضعتها اإلدارة لضمان حتديد األمور الالحقة.
* قراءة حماضر اجتماعات جملس اإلدارة وجلنة التدقيق اليت عقدت بعد تاريخ البيانات املالية.
* قراءة آخر بيانات مالية مرحلية متوفرة للمنشأة.
* االستفسار من اإلدارة عن أية أحداث الحقة قد وقعت واليت تؤثر على البيانات املالية.
وإذا تبني للمدقق وقوع أحداث الحقة تؤثر بشكل جوهري على البيانات املالية فإن عليه التحقق ما إذ كانت هذه األحداث قد
عوجلت حماسبيا بالشكل املناس ومت اإلفصاح عنها بشكل كاف يف البيانات املالية.
وأن املدقق ال يتحمل أية مسؤولية ألداء إجراءات أو عمل أية استفسارات فيما يتعلق بالبيانات املالية بعد تاريخ إصدار رأي
املدقق.
وإذا قامت اإلدارة بتعديل البيانات بعد إصدار رأي املدقق املعتمد وأشعرت املدقق بتلك التعديالت فإن على املدقق اختاذ
إجراءات التدقيق الالزمة يف هذه الظروف ومراجعة اخلطوات اليت اختذتها اإلدارة لضمان أن أي شخص أستلم البيانات املالية
اليت صدرت وتقرير املدقق هلا سيتم إبالغه بالوضع وعليه إصدار تقرير جديد حول البيانات املالية املعدلة.
وأن يؤكد يف التقرير اجلديد على الفقرة اليت تشري يف اإليضاح حول البيانات املالية واليت تشري إىل سب تعديل البيانات اليت
صدرت يف السابق.
مما سبق يتضح لنا جليا بأن األحداث الالحقة قد ترتت عليها تعديالت على البيانات املالية يف حاالت األحداث اليت
توفرت إثباتات وأدلة اضافية عن أمور كانت موجودة وقا مة بتاريخ فرتة إعداد التقارير ومسؤولية املدقق تقع عند علمه بوجود
أحداث الحقة والتأكد من أنها عوجلت حماسبيا بالشكل املناس وال يتحمل مسؤولية األحداث اليت تقع بعد تاريخ رأي املدقق.
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الـمراجع:
 –2اصدارات املعايري الدولية ملمارسة اعمال التدقيق والتأكيد وقواعد اخالقيات املهنة طبعة عام  1007اجلزء االول – اصدار االحتاد

الدولي للمحاسبني IFAC

 –1دليل وكتاب التنفيذ العملي للمعايري الدولية ال عداد التقارير املالية – النسخة الثالثة – وايلي عباس علي مريزا وجراهام جي.هولت  -منشورات مجعية
اجملمع العربي للمحاسبني القانونيني (االردن).
 –3االحداث الالحقة لتاريخ التقرير – دورة املعايري الدولية ال عداد التقارير املالية – حبث معد ضمن الفعاليات العلمية هليئة االوراق واالسواق املالية بالتعاون
مع مجعية احملاسبني القانونيني السورية لعام  1007أعداد االستاذ الدكتور علي يوسف أستاذ يف كلية االقتصاد جبامعة دمشق.
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مـقـــــال
مـحــــرّر

خماطر التدقيق واحلد من آثارها

اململكة األردنية
الـهاشـمـيــة

إعداد :السيد /حسـن عبد اللّه دندشلة
ديوان الـمحاسـبة األردني

الـمـقــدمـــة:
إن التطور والتحول االقتصادي والتكنولوجي املتسارع الذي يشهده العامل املعاصر يف مجيع القطاعات أدى إىل تطور ملحوظ على
أهداف ومضمـون عملـية التدقيـق ،إذ أصبـح يُنظر إىل التدقيـق على أنه عمليـة ديناميكية تقـوم علـى توفري أشكـال مـن
الضمـان /التوكيد تتعلق بدقة أو فاعلية البيانات املالية اليت مت تدقيقها واحلصول بطريقة موضوعية على اإلثباتات املتعلقة
بالتوكيدات عن النشاطات واألحداث االقتصادية وتقوميها ،ومراقبة اخلطط ومتابعة تنفيذها ،وتقييم األداء ورفع مستوى الكفاءة و
الفاعلية يف املؤسسات والدوا ر وإيصال نتا ج التدقيق إىل األطراف ذات العالقة.
ونظرا إىل أن اهلدف الر يسي من عملية التدقيق هو إعطاء رأي فيما إذا كانت البيانات املالية معدة من كافة النواحي اجلوهرية
وفقا إلطار إعداد التقارير املالية اجلاري العمل به ،واإلبالغ عن حاالت عدم االلتزام بالصالحيات واملساءلة و/أو اإلبالغ عن
فعالية الرقابة بناء على ما يقوم به املدقق من اختبارات وإجراءات وفحوصات تتم من خالل العمل يف بيئة تتميز بعدم التأكد
باإلضافة إىل استخدامها أسس اختباريه وكون أدلة التدقيق هي أدلة مقنعة وليست قطعية وان معظم القرارات اليت يتخذها املدقق
تعتمد على احلكم الشخصي فان املدقق يواجه درجة من اخلطر عند كتابة تقريره املهين ويكمن ذلك اخلطر يف فشل املدقق يف
اكتشاف األخطاء اجلوهرية واملادية يف البيانات املالية واجملاالت األخرى اخلاضعة للتدقيق.
وبناء عليه فقد أصبحت خماطر التدقيق أمرا واقعيا ينبغي على املدقق التعرف عليها بفاعلية ودراسة العوامل املؤثرة فيها بغية
تقدير درجات املخاطر والتعرف على اجملاالت اليت ترتفع فيها سواء كانت جماالت مالية أو إدارية أو تنظيمية وأخذ املستويات
املقدرة هلا يف االعتبار عند ختطيط وتنفيذ التدقيق واختاذ كل ما من شأنه ختفيض حدة تأثريها يف البيانات املالية ومن ثم
ختفيض خماطر إبداء رأي مهين غري مناس إىل أدنى مستوى ممكن ومقبول ،ذلك ألن رأي املدقق يتسم باألهمية واخلطورة وله
تأثري يف جهات ونواحي عد يدة ،فعلى ضو ه تتحدد مواقف وتدور مناقشات وتُتخذ قرارات ،وهلذا جي أن يكون هذا الرأي
مبستوى من اجلودة ليفي مبتطلبات مستخدمي البيانات املالية.
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مـخاطـر عـملـية الـتدقـيق:
عرف معيار التدقيق الدولي رقم ( )100خماطر التدقيق على أنها (املخاطر الناشئة عن احتمال إعطاء املدقق رأيا غري مناس يف
البيانات املالية يف الوقت اليت تكون فيه هذه البيانات حمرفة ماديا) وبالتالي أصبحت خماطر التدقيق من العوامل املهمة اليت
جي على املدقق أن يأخذها بعني االعتبار عند قبول تدقيق القوا م املالية وعند ختطيط عملية التدقيق وعند تصميم إجراءات
تنفيذ عملية التدقيق.
وتتضح أهمية خماطر التدقيق من خالل التطور الذي شهدته طبيعة إجراءات عملية التدقيق واليت أصبحت تستخدم إسرتاتيجية
منهج التدقيق املبين على املخاطر واملوجه بإجراءات تقييم املخاطر لتحديد وتقييم املخاطر املادية للتحريف وذلك لكل إجراء من
إجراءات ختطيط عملية التدقيق لكل جمال حسابي مقرتح أو كل مستوى عنصر من عناصر القوا م املالية ،حبيث يتم تصميم
إجراءات التدقيق ملعاجلة هذه املخاطر .ويساعد هذا النهج يف توجيه نطاق ومدى إجراءات التدقيق من خالل حتديد جماالت
اخلطر الر يسية حيث جاء يف معيار التدقيق الدولي رقم (" )325انه جي على املدقق أداء إجراءات تقييم املخاطر لتوفري أساس
لتحديد خماطر األخطاء اجلوهرية عند مستوى البيانات املالية وعند مستوى اإلثبات لفئات املعامالت وأرصدة احلسابات
واالفصاحات والرقابة الداخلية" ،حيث يتبني إنها عملية ديناميكية ومستمرة تبدأ يف مرحلة التخطيط وتستمر طوال عملية
التدقيق.
لذا ينبغي على املدقق أن يقوم باالستجابة املناسبة عند وجود خماطر للتدقيق ،إذ ورد يف معيار التدقيق الدولي رقم (" )330انه
ينبغي على املدقق أن يصمم ويؤدي إجراءات تدقيق إضافية تستند طبيعتها وتوقيتها ونطاقها إىل املخاطر املقيمة لألخطاء
اجلوهرية عند مستوى اإلثبات وتستجي هلا".
الـهـدف:
نظرا ألهمية خماطر التدقيق وأثرها يف كفاءة املدقق يف ختطيط وتنفيذ عملية التدقيق ،وعلى نطاق مسؤوليته ،تربز أهمية دراسة
خماطر التدقيق سعيا لتحقيق مجلة من األهداف أبرزها التعرف على ماهية خماطر التدقيق ومكوناتها الر يسية ،وإبراز العوامل
املؤثرة يف خماطر التدقيق وحتليلها بغرض تقدير املخاطر وأثر ذلك يف مصداقية النتا ج ،وإبراز أهم الوسا ل املفيدة يف السيطرة
على املخاطر أو على األقل ختفيض حدة تأثريها إىل مستوى مقبول.
خطة البحث:
لتحقيق اهلدف من البحث فقد مت تقسيمه إىل احملاور الر يسة لعناصر خطة التدقيق التالية:
احملور األول :أنواع خماطر التدقيق.
احملور الثاني :مستويات خماطر التدقيق.
احملور الثالث :التصنيفات املختلفة ملخاطر التدقيق.
احملور الرابع :تقييم املخاطر املادية.
احملور اخلامس :احلد من آثار خماطر التدقيق.
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احملور األول :أنواع خماطر التدقيق :تقسم خماطر التدقيق إىل ثالث أنواع ر يسية وهي:
-1

الـمخاطر الضمنية أو الـمالزمة  :Inherent Riskويتم تعريفها على أنها اخلطأ الذي قد حيدث يف بند حماسيب أو نوع

معني من املعامالت بشرط أن يكون جوهريا وأال يكون راجعا إىل ضعف نظام الرقابة الداخلية ،وتعرف بأنها خطر األخطاء بغض
النظر عن تأثري الرقابات وتأتي من عوامل متعددة تؤثر يف النشاط منها (عوامل صناعية /عوامل اقتصادية /البيئة التشريعية/
نزاهة اإلدارة /طبيعة نشاط العميل /فشل نظام احملاسبة /التقادم التكنولوجي) .وتُعدّ املخاطر الضمنية أو املالزمة من أهم األخطار
اليت جي تقديرها بصورة دقيقة إذْ إنها تؤثر بصورة جوهرية على كفاءة وفاعلية عملية التدقيق ،حيث تتأثر كفاءة عملية
التدقيق إذا ما مت حتديدها بأعلى مما جي  ،كما تفقد عملية التدقيق فاعليتها إىل حد كبري إذا مل يتم حتديد اخلطر املالزم يف
مستواها املال م.
-2

خماطر الرقـابـة  :Control Riskويتم تعريفها على أنها املخاطر اليت تعجز فيها الرقابات الداخلية عن كشف األخطاء

املادية أو التحريف يف البيانات املالية أو الوقاية منها أو تصحيحها .ومن ناحية أخرى تعرف على أنها اخلطر الناتج من إمكان
حدوث حتريف يف أحد األرصدة أو يف نوع ما من العمليات والذي قد يكون جوهريا يف حد ذاته أو إذا أضيف إىل غريه من
حتريفات أو أرصدة حسابات أخرى أو نوع آخر من العمليات وال ميكن منعه أو اكتشافه يف الوقت املناس عن طريق نظام
الرقابة الداخلية والنظام احملاسيب.
-3

مـخاطـر االكتشاف  :Detection Riskتتعلق خماطر االكتشاف مبدى فعالية إجراءات التدقيق يف اكتشاف األخطاء حيث

يتم تعريفها على أنها اخلطر من أن يقدم املدققني رأيا مهنيا خاطئا حيث أن إجراءات التدقيق لن تستطيع أن حتدد األخطاء
املادية أو التحريف يف البيانات املالية ،وتٌحدد خماطر التدقيق بعد تقييم اخلطر الضمين وخطر الرقابات ،وتعرب عن عنصر اخلطر
املتبقي يف منوذج خماطر التدقيق وميثل

()%5

حيث يعترب من غري املقبول أن حتصل على

()%200

من التوكيد من تقييم اخلطر

الضمين وخطر الرقابات الن املدقق ال ميكنه إعطاء ضمان بان القوا م املالية خالية متاما من األخطاء والتحريفات اجلوهرية إضافة
إىل أن بعض األعمال اجلوهرية تكون دا ما مطلوبة .وينتج هذا اخلطر من استخدام املدقق إلجراءات تدقيق غري مناسبة أو عدم
تطبيق تلك اإلجراءات بطريقة سليمة أو التفسري اخلاطئ لنتا ج التدقيق ،وتتضمن خماطر االكتشاف عنصرين هما:
أ -املخاطر املتعلقة بفشل اإلجراءات التحليلية يف اكتشاف التحريف اجلوهري يف رصيد حساب معني أو جمموعة من العمليات.
ب -املخاطر املتعلقة بالقبول غري الصحيح لنتا ج االختبارات التفصيلية فـي الوقت الذي يكون هناك خطأ جوهري يوج الرفض
ومل يتم اكتشافه عن طريق إجراءات الرقابة الداخلية وإجراءات املراجعة التحليلية وغريها من االختبارات املال مة.
وتشرتك املخاطر الضمنية مع املخاطر الرقابية يف أنهما خماطر داخلية وتتوقف عملية حدوثهما على الـدا رة حمـل التـدقيق بينمـا
يتم النظر إىل خماطر االكتشاف على أنها خماطر خارجية متعلقة بعملية التدقيق وتعترب العالقة بـني املخـاطر الداخليـة واملخـاطر
اخلارجية عالقة عكسية حيث انه كلما اخنفضت املخاطر الضـمنية واملخـاطر الرقابيـة زادت خمـاطر االكتشـاف الـيت ميكـن أن
يقبلها املدقق وتوجد خماطر يتم اإلشارة إليها أحيانا وهي (خماطر اإلدارة) وهي مثال تقوم الدا رة باالحتفاظ بودا ـع ألجـل لـدى
بنوك ضعيفة (خماطر إدارة االستثمارات).
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احملور الثاني :مستويات خماطر التدقيق:
-1

املخاطرة املخططة  :Planned Riskهي تلك املخاطر اليت يتم حتديد مستواها قبل دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية

والقيام بإجراءات التدقيق ،حبيث يتم حتديد املخاطر احملتملة لكل عنصر أو نشاط أو إجراء خالل مرحلة التخطيط وذلك عند
تصميم فهم نشاط الدا رة وتعترب هذه املخاطر هي جمرد تقدير أولي الحتمال وجود خطأ جوهري يف القوا م املالية حمل التدقيق.
-2

املخاطرة املخططة  :Final Riskهي تلك اليت تعرب عن املستوى النها ي للمخاطرة يف عملية التدقيق والذي يقدره املدقق بعد

إمتام مجيع إجراءات املراجعة التحليلية والتفصيلية ،حبيث يتم حتديد املخاطر عند مستوى البيانات املالية ومستوى اجملال
احلسابي أو رصيد احلساب وكذل ك املخاطر اليت مت حتديدها عند فحص أنظمة الرقابة واإلجراءات التحليلية حبيث تنعكس
مستويات املخاطرة النها ية على إجراءات التدقيق اليت يقوم املدقق بتصميمها وتنفيذها.
 -3املخاطرة الفعلية  :Actual Riskوهى اليت تعرب عن املستوى احلقيقي للمخاطرة بعد االنتهاء من مجيع إجراءات عملية
التدقيق وإصدار تقرير التدقيق ،حبيث يتم توثيق تلك املخاطر بسجل خاب بها وأخذها بعني االعتبار يف دراسة وتقييم املخاطر
يف السنوات القادمة حبيث يكون هلا اثر على عملية التخطيط وإعداد إجراءات التدقيق أو حتديثها .وتقضى معايري التدقيق
املتعارف عليها بأن يقوم املدقق بإبداء الرأي عن القوا م املالية كوحدة واحدة ،إال أنه عند حتديده ملستوى املخاطر عليه أوال أن
يقوم بتحديد املخاطر على مستوى كل عنصر من عناصر القوا م املالية مبعنى أنه يقوم بتحديد مستوى املخاطر اليت تتعلق بكل
رصيد من أرصدة احلسابات الواردة يف القوا م املالية أو بكل جمال حسابي مقرتح.

احملور الثالث :التصنيفات املختلفة ملخاطر التدقيق:
ويوجد تقسيمات متعددة لتلك املخاطر:
* من الناحية الفنية واإلجرا ية تنقسم إىل:
أ -خماطر التدقيق على مستوى القوا م املالية أو الدا رة ككل:
وهي تلك املخاطر الناشئة عن احتواء القوا م املالية على خطأ جوهري ،وهلذا فان من اجلوان الر يسية اليت تتضمنها عملية
ختطيط التدقيق تقييم املخاطر على مستوى الدا رة ككل وتأتي مصادر املعلومات عن تلك املخاطر من فهم نشاط الدا رة وتقييم
الرقابة الداخلية وإالجراءات التحليلية واخلربة من السنوات السابقة ومما الشك فيه أن هذا التقييم الشامل يساعد على:
 توفري معلومات عن عملية التدقيق الالزمة وفريق التدقيق. توجيه نطاق ومدى إجراءات التدقيق. حتديد جماالت اخلطر الر يسية. حتديد املخاطر اليت رمبا يكون لديها تأثري مادي يف البيانات املالية مع األخذ بعني االعتبار عاملني وهما األهمية واحتماليةاحلدوث.
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ب -الـمخاطر املادية على مستوى جماالت احلساب:
وهي تلك املخاطر اليت ترتبط مبجاالت احلساب اليت تشتمل عليها القوا م املالية أو جماالت احلساب املقرتحة األخرى ،ويتم
حتديد هذه املخاطر عن طريق تقييم نظام الرقابة الداخلية يف املؤسسة او الدا رة ،وحتليل تقارير التدقيق التفصيلية للسنوات
السابقة ،ومدى قوة املركز املالي والظروف االقتصادية السا دة ،وما إذا كان معدل التغري اإلداري مرتفعا أو منخفضا ،جبان
السياسات اإلدارية اليت تتبعها اإلدارة وسلوكها يف ذلك.
ومن األمثلة على الظروف واألحداث اليت ميكن أن تدل على وجود خماطر جوهرية بالنسبة هليئات القطاع العام:
 ختطي اإلنفاق لبنود املوازنة السنوية بسب ضعف نظام الرقابة الداخلية. عمليات اخلصخصة. تغريات جوهرية يف الربامج احلالية. برامج بدون خمصصات كافية وبدون متويل كاف. إسناد بعض النشاطات احلكومية إىل جهات خارجية. مؤشرات على وجود هدر أو سوء استعمال. توقعات أعلى من املعتاد خبصوب تغطية امليزانية.* خماطر التدقيق وفقا ألسبابها:
ميكن تقسيم خماطر التدقيق وفقا ألسبابها إىل نوعني ر يسيني هما:
 -1خطر املعاينة :Sampling Risk
هو اخلطر الذي ينتج عن استخدام أسلوب املعاينة يف التدقيق نتيجة ما يقوم به املدقق من اختبارات وإجراءات وفحوصات على
أسس اختباريه.
 -2خماطر خبالف خطر املعاينة :Non Sampling Risk
وهي خماطر متأتية من عدم فعالية إجراءات وبرامج التدقيق أو استخدام إجراءات ال تتناس مع هدف التدقيق ،أو الفشل يف
تطبيق اختبارات التدقيق املناسبة ،أو الفشل يف تفسري نتا ج االختبارات بطريقة صحيحة ،وميكن تقسيمها إىل:
أ -خماطر اإلجراءات :وهي املخاطر الناجتة عن احتمال عدم فعالية اإلجراءات املستخدمة يف التدقيق ،وميكن للمدقق ختفيض
هذه املخاطر بإتباع إجراءات فعالة لتحقيق أهداف التدقيق.
ب -خماطر األداء :وهي املخاطر الناجتة عن احتمال وجود أخطاء بشرية يف تنفيذ وتقييم إجراءات التدقيق.
* خماطر التدقيق وفقا لنتا جها:
يرتبط هذا النوع من أنواع التقسيمات ملخاطر التدقيق بإجراءات التدقيق واملتمثلة يف اإلختبارات األساسية واختبارات االلتزام،
حيث ينشا عن اإلختبارات األساسية خماطر الرفض غري الصحيح وخماطر القبول غري الصحيح ،وينشأ عن اختبارات االلتزام
خماطر االعتماد املفرط وخماطر قلة االعتماد املفرط ،وميكن توضيح هذا التقسيم كما يلي:
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 -1خماطر االختبارات األساسية :وهي خماطر الرفض الصحيح والقبول اخلاطئ للبيانات املالية كما يلي:
أ -خماطر ألفا )( :Alpha Risk (خطر الكفاءة )وهى املخاطر املرتتبة على رفض القوا م املالية وهي ال تتضمن خطـأ جوهريـا،
والبعض يطلق عليها "خماطر الرفض اخلاطئ" أي أن األدلة تؤكـد النتيجة بالرفض بينما ليس هناك حتريف جوهري.
ب -خماطر بيتا )(:Beta Risk (خطر الفعالية) وهي املخاطر املرتتبة على قبول القوا م املالية وهي تتضمن خطأ جوهريا.
تعترب خماطر بيتا أخطر من خماطر ألفا كونها ترتبط بفعالية التدقيق واهلدف منه وذلك ألنها تعنى وجود خلـل يف نظـام الرقابـة
الداخلية مل يتمكن املدقق من اكتشافه وبالتالي يبقـى دون تتبـع أو إصـالح ممـا يـؤدى إىل االعتمـاد اخلـاطئ علـى نظـام الرقابـة
الداخلية وكما أن هذا النوع مرتبط بفاعليـة املراجعـة االختياريـة ،وأيضـا تلحـق الضـرر مبسـتخدمي القـوا م املاليـة نتيجـة عـدم
حصوهلم على تقارير تعكس الواقع الفعلي للدا رة نتيجة فشل إجراءات التدقيق.
 -2خماطر فحوب اإللتزام:
ينشأ عن اختبارات االلتزام نوعني من أنواع املخاطر وهما خماطر االعتماد أكثر مما ينبغي على نظام الرقابـة الداخليـة ،وخمـاطر
قلة االعتماد املفرط أكثر مما ينبغي على الرقابة الداخلية ،وميكن توضيح ذلك على النحو اآلتي:
أ -خماطر االعتماد أكثر مما ينبغي :وهو الذي ينشأ عندما تكون نتا ج اختبار العينة ال تؤيد درجـة االعتمـاد علـى نظـام الرقابـة
الداخلية كما توقعها أو خطط هلا املدقق يف حني يكون النظام الفعلي أو درجة االلتزام احلقيقية يؤيدان االعتماد عليه.
ب -خماطر قلة االعتماد أكثر مما ينبغي :وهو الذي ينشأ عندما تكون نتا ج اختبار العينة تؤيد درجة االعتماد على نظام الرقابـة
الداخلية كما توقعها أو خطط هلا املدقق يف حني يكون النظام الفعلي أو درجة االلتزام احلقيقية ال يؤيدان االعتماد عليه.

الـمحور الرابع :تقييم املخاطر املادية:
يعترب تقييم املخاطر املادية من متطلبات معايري التدقيق الدولية وذلك لتحديد وتقييم املخاطر املادية للتحريف وتصميم إجراءات
التدقيق ملعاجلة هذه املخاطر و تعترب عملية تقييم املخاطر أساسية لتطبيق نهج التدقيق املبين على املخاطر ،وتساعد يف توجيه
نطاق ومدى إجراءات التدقيق وحتديد جماالت اخلطر الر يسية.
توقيت تقييم املخاطر:
تبدأ عملية تقييم املخاطر يف مرحلة التخطيط وتستمر خالل عملية التدقيق (عملية ديناميكية) ويتم عمل سجل رمسي إلجراءات
تقييم املخاطر كجزء من التخطيط لدعم االستنتاجات حيث يتم حتديثه كلما لزم األمر خالل عملية التخطيط.
أساس تقييم املخاطر:
إن أساس تقييم املخاطر يتم مبد يا على مستوى الدا رة حيث يتم حتديد املخاطر الضمنية ووضع قا مة بأمثلة عليها وبعد ذلك
تتم على مستوى مزاعم /وعود وتوكيدات اإلدارة لكل جمال حسابي وتأتي مصادر املعلومات عن املخاطر من فهم نشاط الدا رة
وتقييم الرقابة الداخلية وإالجراءات التحليلية واخلربة من السنوات السابقة.
وتهتم عملية تقييم املخاطر بشكل ر يسي باملخاطر اليت رمبا يكون لديها تأثري مادي يف البيانات املالية مع األخذ بعني االعتبار
عاملني وهما األهمية واحتمالية احلدوث.
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توثيق تقييم املخاطر:
تتم عملية توثيق املخاطر على مستوى الدا رة ككل وعلى مستوى كل جمال حسابي مقرتح ،فعلى مستوى الدا رة يتم تصميم
منوذج يأخذ بعني االعتبار حمتوى اخلطر ورد اإلدارة واخلطر املتبقي واجملاالت احلسابية املتأثرة به بينما على مستوى جمال
احلساب فان النموذج يتضمن حمتوى اخلطر ورد اإلدارة وتقييم تأثري الرقابات الوقا ية واخلطر املتبقي ورد التدقيق.

الـمحور اخلامس :احلد من آثار خماطر التدقيق:
بشكل عام يتوج قيام املدقق بعدد من اإلجراءات للحد من اآلثار املرتتبة على خماطر التدقيق وكما يلي:
* ضرورة تعريف الدا رة باملخاطر يف أقرب وقت ممكن ،السيما خماطر الرقابات.
* تصميم إجراءات تدقيق خاصة ملعاجلة املخاطر.
* ضرورة األخذ باالعتبار إجراءات خاصة باملخاطر اهلامة.
حبيث جي على املدقق القيام باإلجراءات التالية للتغل واحلد من تأثري خماطر التدقيق:
 -1تقييم خماطر إجراءات التخطيط عند تصميم فهم نشاط الدا رة حبيث يتم األخذ بعني االعتبار املخاطر احملتملة لكل عنصر أو
نشاط أو إجراء خالل مرحلة التخطيط.
 -2دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية املطبق لتحديد إمكانية االعتماد عليها مع حتمل درجة اخلطر املرتتبة على ذلك أو عدم
االعتماد عليها والتوسع يف إجراءات التدقيق التحليلية والتفصيلية.
 -3تصميم إجراءات تدقيق موجهة بنتا ج تقييم املخاطر يف مرحلة ختطيط فهم نشاط الدا رة واإلجراءات التحليلية ونتا ج فحص
أنظمة الرقابة الداخلية حبيث يتم األخذ بعني االعتبار املخاطر اليت يتم تقييمها والعمل على تصميم إجراءات تأخذ بعني االعتبار
تلك املخاطر و ختفيضها واحلد منها.
 -4توثيق املخاطر على مستوى الدا رة ككل حبيث يتم حتديد خماطر التحريفات املادية يف البيانات املالية واستجابة اإلدارة هلا
وحتديد املخاطر املتبقية وجماالت احلساب املتأثرة بها وأخذها بعني االعتبار عند تصميم إجراءات التدقيق.
-5

توثيق املخاطر على مستوى كل جمال حسابي مقرتح وحتديد ضوابط تقليل تلك املخاطر ومدى فعاليتها وحتديد املخاطر

املتبقية وأخذها بعني االعتبار عند تصميم إجراءات التدقيق.
 -6استخدام أسلوب معاينة مناس حلجم وطبيعة جمال احلساب حمل التدقيق لتفادي فشل املعاينة املستخدمة يف اكتشاف
األخطار اجلوهرية احملتملة.
 -7استخدام إجراءات تدقيق تتناس مع هدف التدقيق ومزاعم اإلدارة.
 -8التحقق من تطبيق إجراءات التحكم املؤسسي املناسبة على أنشطة املؤسسات وان هذه اإلجراءات قد مت فهمها وإتباعها.
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 -9دراسة وتقييم إجراءات التحكم باملخاطر املعمول بها من قبل املؤسسات من حيث وضع األسس الالزمة لتحديد أنواع املخاطر
وحتليلها وتعريفها وتصنيفها حس أثارها املتوقعة ،ووضع اخلطط الالزمة للتعامل معها ومتابعة اآلثار املرتتبة عليها حيث
تساهم يف متكني املدقق يف حتديد خماطر التدقيق مبستواها املال م مما يرتت عليه رفع كفاءة وفعالية عملية التدقيق.
 -11مراجعة االختبارات املنفذة من قبل فريق التدقيق دوريا واإلشراف عليهم لتفادي خماطر األداء احملتملة.
 -11التغل على خماطر (ألفا) عن طريق زيادة اختبارات التحقق وزيادة مستوى الثقة.
-

التوصيات:

إن دراسة وتقييم خماطر التدقيق ذات أهمية بالغة كونها تنعكس على كفاءة وفعالية التدقيق وجودة التقرير الرقابي الذي له تأثري
كبري على عملية املساءلة واختاذ القرارات ولكونه منصوب عليه يف املعايري الدولية للتدقيق .ولذلك يتوج العمل على اعتبار
دراسة وتقييم املخاطر وفق متطلبات معايري التدقيق الدولية مطل أساسي من قبل اجلهات الرقابية عند إجراء عملية التدقيق
حبيث يتم عمل ما يلي:
 -1تصميم مناذج عملية ومعتمدة لنهج التدقيق املبين على املخاطر حبيث تبني اإلجراءات الر يسية اليت ينبغي على املدقق القيام
بها ووضع أدلة وإرشادات لتطبيقها مع األخذ باالعتبار األسس املالية املتنوعة للدوا ر املختلفة.
 -2أن تأخذ إجراءات التدقيق اليت يتم تصميمها نتا ج تقييم املخاطر.
 -3حتديث إجراءات التدقيق حبيث تكون مدعمة بنتا ج التدقيق لكل سنة.
 -4اإلشراف على عمل املدققني والتحقق من قيامهم بتطبيق إجراءات تدقيق مناسبة موجهة بنتا ج تقييم املخاطر.
 -5تصميم أدلة مبخاطر التدقيق احملتملة لكل جمال حسابي أو نشاط أو قطاع معني وحتديثه باستمرار مدعم بأية تطورات تتم
على معايري التدقيق الدولية وتعميمها على املدققني ليتم أخذها باالعتبار عند تطبيق ختطيط وتنفيذ عملية التدقيق.
 -6إلزام املدققني بإجراءات تقييم املخاطر كونها مطل ضمن معايري التدقيق الدولية ومعايري األنتوساي.

 الـمراجـع: معايري التدقيق الدولية. -السيد ) -Andrew W Anderson (Andyمكت

التدقيق الوطين الربيطاني ومكت

التدقيق يف اسكتلندا /مشروع توأمة ديوان احملاسبة األردني

الربيطاني.
 خماطر التدقيق وأثرها على مصداقية النتا ج /د  .يوسف عبده راشد الرباعي. د .حممد عبد الفتاح( /مدخل خماطر املراجعة) .Risk Approach Audit مدى التزام مكات التدقيق يف األردن بنموذج خماطر التدقيق /را د صاحل اخلطي . طبيعة خماطر املراجعة  /حممود أبو القاسم شليبك /باحث بأكادميية الدراسات العليا – طرابلس /ليبيا.-

 INTOSAIحتديد خماطر األخطاء اجلوهرية وتقييمها من خالل فهم اهليئة اخلاضعة للرقابة وبيئتها .ISSAI 1315

-

 INTOSAIتقييم األخطاء احملددة (اليت مت الوقوف عليها) أثناء عملية التدقيق .ISSAI 1450
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مـقـــــال
مــحــرر

مجهوريــة

دور مراق احلسابات يف التصدي ألسالي
وممارسات احملاسبة اإلبداعية "االبتكارية"

مصر العربية

إعـداد :السيد /حممد محدى حممد الرببري
مراق حسابات بإدارة مراقبة حسابات البرتول
عضـو مجعية احملاسبني واملـراجعني املصرية

مقدمة:
اإلبداع كلمة تستعمل عادة للداللة علي كل شيء جديد بارع أو مدهش أو فريد من نوعه دون التمييز بني تلك األشياء خاصة من
حيث طبيعتها ،فاإلبداع من حيث الكلمة ذاتها يكون له جانبان أحداهما اجيابي واألخر سليب و بالتطبيق على مهنة احملاسبة
فإ ن احملاس يكون مبدعا بشكل اجيابي من خالل فهم مجيع مفاهيم احملاسبة وتطبيقها ،أما اجلان السليب يكون باستغالل
املفاهيم احملاسبية بشكل إبداعي إلخفاء حقا ق مالية تؤثر على القرارات االستثمارية ،ومن ثم فاإلبداع ليكون اجيابيا جي أن
يتماشى مع القيم األخالقية واألخالقيات املهنية.
وليس هناك من شك يف التأثري البالغ ملهنة احملاسبة واملراجعة يف االقتصاد العاملي .فلقد تبني ذلك األثر اخلطري للمعايري
احملاسبية على قرارات املستثمرين وتنبؤات احملللني وسلوك األسواق املالية .ومل تعد أهمية املعايري احملاسبية مرتبطة بأثرها يف
الضرا

وإيرادات الدولة بل وصلت إىل سالمة النظام االقتصادي ككل وكفاءة مؤسساته .فمنذ انهيار الشركات الكربى يف اآلونة

األخرية واالنتشار اخلطري والواسع ألسالي

احملاسبة اإلبداعية

Creative Accounting

وخاصة مع وصول احملاسبني

احملرتفني واملؤهلني إىل مناص قيادية تنفيذية عليا ،تبني للعامل خطورة صناعة املعايري احملاسبية وخطورة أعمال املراجعني
سواء الداخليني أو اخلارجيني فهؤالء يف جمملهم هم حراس النظام الرأمسالي احلديث وسالمة أعماهلم تضمن سالمته.

أهداف البحث:
يهدف الباحث من خالل هذا البحث إىل حتقيق ثالثة أهداف ر يسية وهي:
 -2إلقاء الضوء على احملاسبة اإلبداعية "االبتكارية" من حيث نشأتها ومفهومها وأسبابها وأهدافها.
 -1التعرف على أسالي احملاسبة اإلبداعية املستخدمة يف القوا م املالية.
 -3التعرف على دور مراق احلسابات يف التصدي ألسالي وممارسات احملاسبة اإلبداعية.
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خطــة الـبحـث:
من أجل حتقيق أهداف البحث فإنه يتكون من ثالثة مباحث خبالف النتا ج والتوصيات:
املبحث األول :ماهية احملاسبة اإلبداعية "االبتكارية".
املبحث الثاني :أهم أسالي احملاسبة اإلبداعية املستخدمة يف القوا م املالية.
املبحث الثالث :دور مراق احلسابات يف التصدي ألسالي وممارسات احملاسبة اإلبداعية.

املبحث األول :ماهية احملاسبة اإلبداعية"االبتكارية":
مقـدمـة:
لقد حاول واضعو السياسات احملاسبية ومنذ نشأة هذه املهنة السيطرة على النظام احملاسيب من خالل مجيع الوسا ل والقوانني
والتشريعات بشكل يفعل العالقة بني أصحاب حقوق امللكية واإلدارة وبشكل يضمن والء اإلدارة ملصاحل أصحاب حقوق امللكية
وإبعادها عن التحيز ألية مصاحل ذاتية ،ولكن ومبا أن القا مني على إدارة أعمال أصحاب حقوق امللكية هم أوال وأخريا بشر ،فان
الغريزة البشرية باالحنياز إىل مصاحلهم اخلاصة حتكمهم بشكل بدأ يصبح يف كثري من األحيان ال أخالقي مما أدى إلي ظهور
مصطلح احملاسبة اإلبداعية.
-1/1

نشـأة احملاسبة اإلبداعية:

تعد احملاسبة اإلبداعية حدثـا من مواليد الثمانينات ومن احملتمل أن تكون قد بدأت عندما واجهت الشركات صعوبات يف فرتة
الركود اليت حدثت يف بداية الثمانينات وكان هناك ضغط إلنتاج أرباح أفضل بينما كان من الصع إجياد أرباح ومن أي نوع.
وعندما اكتشفت الشـركات بأن القـوانني ختبـرك فقط مبا ال تستطيع فعـله وليس ما تستطيع فعلـه! فإذا كنت ال تستطيع أن
تكس األرباح فإنك تستطيع على األقل أن تبتدعها!
ويف ذلك الوقت كسبت احملاسبة اإلبداعية الوقت للشركات ،ولقد استمر الركود األخري فرتة طويلة وأُجربت الكثري من الشركات
اليت أبلغت عن أرباح”مبتدعة”على التصفية ويف احلقيقة قد يكون هو الركود الوحيد الذي أفلست فيه الكثري من الشركات
الكبرية واملرحبة ظاهريا.
-2/1

مفـهوم احملــاسبة اإلبداعية:

إن املعنى الظاهري ملصطلح احملاسبة اإلبداعية يبدو من الوهلة األوىل أنه نوع جديد من أنواع احملاسبة إال أنه ظهر بشكل
أساسي من قبل املهنيني واحملللني املاليني يف األسواق املالية ليشري إىل أن احملاسبة تتضمن إبداعا يف التحايل والتالع وتضليل
املستثمرين ومستعملي املعلومات احملاسبية واملالية ،وبالتالي ال يوجد يف حقيقة األمر تأصيل وتنظري علمي هلذا النوع من
احملاسبة ألنه ظهر أساسا من خارج الوسط األكادميي للمحاسبة.
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ويستخدم مفهوم احملاسبة اإلبداعية لوصف حاالت إظهار الدخل واملوجودات وااللتزامات ملنشأت األعمال بصورة غري صادقة
وغري حقيقية ،األمر الذي قاد إىل حدوث العديد من االنهيارات والفضا ح املالية يف العديد من املنشئات االقتصادية الكربى مثل
إنرون ،وورلد كوم وهاركن ومريل انديكوا وغريها.
وخالل العقدين املاضيني أخذ املختصون يف احملاسبة بدراسة هذه الظاهرة وقدموا خالل دراستهم و حتليلهم هلذه الظاهرة العديد
من التعريفات:
*" اإلجراءات اليت متارسها منشأت األعمال بهدف التقليل من أرباحها أو زيادتها من خالل حساباتها اليت مت تشكيلها
والتالع بها بشكل هادئ بطريقة خفية للتغطية على املخالفات واجلرا م واعتربها املختصون عملية خداع كربى".
*"وصف عام لعملية التالع يف التقارير املالية لتحقيق هدف خفي".
*" وهي عملية يستخدم بواسطتها احملاسبون معرفتهم يف املبادئ والقواعد احملاسبية للتالع

يف قيم احلسابات املتعلقة

باملنشأت".
*"احملاسبة اإلبداعية هي االستخدام القانوني للمبادئ والقواعد احملاسبية بطريقة ما لتحريف وتزييف القوا م احملاسبية".
*" هي عملية حتويل القيم احملاسبية املالية من صورتها احلقيقية إىل صورة مرغــوبة ،حبيث تعطي القيم اجلديدة ميـزة إجيابية
للمنشأة دون املساس بأى من املبادئ والقواعد احملاسبية".
*" املرونة اليت تتمتع بها األسالي احملاسبية توفر فرصا للتالع وإظهار صورة غري حقيقية حلالة املنشأة وهذه النشاطات
واملمارسات اليت يرافقها القليل من عناصر الشك يف مهنة احملاسبة يطلق عليها احملاسبة اإلبداعية".
*"اختيار واستخدام وتغيري السياسات احملاسبية والتقديرات احملاسبية واملمارسات احملاسبية اخلاطئة يف التأثري علي املعلومات
احملاسبية وقيم البنود الظاهرة يف القوا م املالية ومبا حيقق أهداف ومصلحة فئة معينة دون باقي الفئات األخرى".
*"تالع يف مقدار اإلرب اح لتحقيق هدف حمـدد مسبقا وضعته اإلدارة وهو تدخل متعمد يف التقارير املالية اخلارجية بقصد
احلصول على مكاس خاصة".
ويرى الباحث أن احملاسبة اإلبداعية تتميز مبجموعة من السمات اليت أبرزتها التعريفات السابقة وهي:
*احملاسبة اإلبداعية شكل من أشكال التالع واالحتيال يف مهنة احملاسبة.
* ممارسات احملاسبة اإلبداعية تعمل على تغيري القيم احملاسبية احلقيقية إىل قيم غري حقيقية.
* ممارسات احملاسبة اإلبداعية تنحصر يف إطار املبادئ واملعايري والقواعد احملاسبية املتعارف عليها وبالتالي فهي ممارسات
قانونية.
*إن ممارسي احملاسبة اإلبداعية غالبا ما ميتلكون قدرات مهنية حماسبية عالية متكنهم من التالع بالقيم وحتويلها وحتويرها
بالشكل الذي يرغبون فيه.
ويرى الباحث انه ميكن القول أن مفهوم احملاسبة اإلبداعية ميكن النظر إليه من زاويتني:
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األوىل :إجيابية وتتمثل يف إجياد حلول وإجراءات حماسبية غري مألوفة تساعد على اختاذ القرارات.
أما الثانية :فهي سلبية وتتمثل يف إتباع احليل وأسالي التضليل والتالع باألرقام من أجل إظهار وضعية معينة ختدم مصاحل
أطراف معينة أو إخفاء حقا ق معينة.
-3/1

أهم أسالي احملاسبة اإلبداعية:

ينتشر الفساد املالي يف كثري من الشركات لتحقيق أهداف خمتلفة والوسيلة األساسية لذلك هي استخدام املمارسات احملاسبية
اخلاطئة واليت تؤثر على جودة األرباح وبالتالي جودة التقارير املالية.
ومن أهم صور وأسالي املمارسات اخلاطئة ما يلي:
أ -التخلص من كل اخلسا ر يف سنة رديئة.
ب -التغيريات االختيارية للسياسات احملاسبية.
ت ـ استخدام التقديرات احملاسبية.
ث ـ استخدام املشتقات املالية.
-4/1

أهداف احملاسبة اإلبداعية:

تلجأ إدارة الشركة إىل مثل تلك األسالي لتحقيق عدة أهداف لعل أبرزها ما يلي:
 -2/2/2تضخيم األرباح بهدف:
*أن يتمكن املدير وأعضاء جملس اإلدارة من التصرف يف أسهمهم بأسعار مرتفعة.
* زيادة نصي املدير من األرباح.
* ترغي منشأة أخرى يف شراء الشركة.
 -1/2/2ختفيض األرباح بهدف:
* شراء أسهم الشركة يف البورصة.
* تكوين احتياطيات سرية.
* التهرب من الضرا .
 -3/2/2تدعيم وتقوية املركز املالي على خالف احلقيقة بهدف:
* سهولة احلصول على قروض.
* ترغي املستثمرين اجلدد يف االستثمار يف الشركة.
* بيع الشركة بقيمة مرتفعة إذا ما مت البيع على أساس صايف قيمة األصول اليت تظهرها امليزانية.
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-5/1

أسباب اللجوء إىل احملاسبة اإلبداعية:

متهيد الدخل

Income Smoothing

"هو تسوية مقصودة للدخل املعلن بهدف الوصول إىل املستوى أو االجتاه املرغوب ويعرب

عن رغبة اإلدارة يف تقليل االحنرافات غري الطبيعية يف الدخل إىل احلد املسموح به يف ظل مبادئ احملاسبة املقبولة" ،حيث
تفضل الشركات بوجه عام التسجيل يف تقاريرها معدال ثابتا للنمو يف األرباح بدال من أظهار أرباح متقلبة من سلسلة االرتفاعات
واالخنفاضات الكبرية يف هذا اجملال ،ومن ثم تلجأ اإلدارة إىل متهيد الدخل لتحقيق عدة أهداف منها جتن التدخل احلكومي.
* إن مدراء الشركات ميكن أن يضعوا يف تصورهم التغيري يف سياسة تضخيم الدخل من أجل عدم التأثر باألخبار غري املرغوبة.
* احملافظة على سعر السهم أو تضخيمه من خالل تقليل مستويات االقرتاض الظاهرية األمر الذي جيعل الشركة تبدو أقل
عرضة للمخاطرة وكذلك خلق مظهر اجتاه الربح اجليد.
* تأخري خروج املعلومات إىل السوق.
* استخدام املدراء الديون املشكوك يف حتصيلها بامليزانية العامة .فإذا ما حذفت الديون من حسابات الشركة سينعكس ذلك على
تقييم أداء الشركة.
* التهرب الضرييب عن طريق تقليل صافى الدخل اخلاضع للضريبة.

املبحث الثاني :أهم أسالي احملاسبة اإلبداعية املستخدمة يف القوا م املالية
مـقـدمـة:
تعطي املعايري احملاسبية املتعارف عليها ومعايري احملاسبة الدولية جماال لالختيار بني بدا ل حماسبية لكثري من البنود والعناصر
اليت تؤثر يف القوا م املالية وتقع هذه املهمة على عاتق اإلدارة حيث ختتار طريقة حماسبية من شأنها أن توفر املعلومات املفيدة
ملستخدميها على اعتبار أنها أكثر فا دة ملساعدتهم يف اختاذ القرارات االقتصادية الرشيدة .إال أن اختيار اإلدارة للطرق
والسياسات احملاسبية وأسلوب اإلفصاح عنها يكون يف كثري من األحيان متأثرا باألهداف اخلاصة باإلدارة مما ينتج عنه أثار
سلبية على نوعية وشفافية املعلومات املنشورة واملعلن عنها .وسوف يستعرض الباحث أهم أسالي احملاسبة اإلبداعية املستخدمة
يف القوا م املالية كما يلي:
-1/2

أسالي احملاسبة اإلبداعية املستخدمة يف قا مة الدخل:

ميكن لإلدارة أن متارس سياسات احملاسبة اإلبداعية يف جمال التالع بأرقام قا مة الدخل ومنها على سبيل املثال ما

يلي:

 -2/2/1االعرتاف املبكر باإليراد :حيث يتم تسجيل اإليراد بشكل سريع فيما عملية البيع ال تزال موضع شك فحس األصول
املتبعة فإن تسجيل الدخل يتم بعد اكتمال عملية تبادل املنفعة ،ويف هذه الطريقة يتم االعرتاف حماسبيا ودفرتيا بالدخل املرتت
على عملية البيع قبل أن تكتمل العملية ذاتها على أرض الواقع وقبل اكتمال عملية تبادل املنفعة ،وتتمثل هذه الطريقة يف
تسجيل إيرادات وهمية أو مزيفة.
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 -1/2/1زيادة الدخل من خالل عا د ملرة واحدة :وتتمثل هذه الطريقة يف زيادة األرباح من خالل بيع أصل أقل من قيمته
احلقيقية ،وكذلك اعتبار عا د االستثمــار جزءا من اإليرادات ،باإلضـافة إىل تسجيـل عا د االستثمار باعتباره دخال تشغيليًا.
 :3/2/1نقل املصاريف اجلارية إىل فرتات حماسبية سابقة أو الحقة:
إن هذا النوع من التالع ذو عالقة حبسابات املوجودات حيث من املعروف أن املصاريف املرتتبة على تنفيذ األعمال قد تؤدي
إىل حتقيق منافع قصرية األجل مثل اإلجيارات والروات واإلعالنات اليت ختصم مباشرة من اإليرادات .وقد تؤدي إىل منافع
بعيدة األجل مثل املباني واآلالت اليت تعد أصوال خيصم إهالكها على مدى طويل األجل ،يف الوقت الذي تكون الفا دة منها قد
حتققت فعليا ،ويف بعض األحيان فإن بعض بنود هذه األصول تصبح عدمية املنفعة ،وبالتالي يتم تسجيله كمصاريف ختصم
مباشرة من الدخل.
 :2/2/1نقل اإليرادات اجلارية إىل فرتة مالية الحقة:
تهدف هذه الطريقة إىل ختفيض األرباح اجلارية (احلالية) ونقلها إىل فرتة مالية الحقة تكون احلاجة هلا أكثر إحلاحا ،وعادة مـا
تستخدم هذه الطريقة عندما تكون أوضاع الشركة يف السنة اجلارية ممتازة فتقوم برتحيل هذه األرباح إىل فرتات مسـتقبلية تعتقـد
إدارة الشركة أنه ميكن أن تكون عصيبة .ولكن من املعروف حماسبيا أن اإليـرادات جيـ أن تسـجل خـالل الفـرتة املاليـة الـيت
حتققت واكتسبت فيها إذا متت اخلدمات املقدمة مقابل هذه اإليرادات يف الفرتة املالية نفسها.
 :5/2/1نقل املصروفات املرتتبة على الشركة مستقبال إىل الفرتة املالية احلالية لظروف خاصة:
تستخدم هذه األسالي يف األوقات اليت تواجه فيها الشركات أوقاتا صعبة بسب تراجع األعمال وغريها من النكسات ،مما
يدفع املديرين إىل عمل إجراءات يف السجالت احملاسبية ملواجهة ذلك على أمل أن املستقبل سيكون أفضل وبهدف التخفيف من
األعباء عن الوقت الراهن على حساب مستقبل جيد متوقع.
-2/2

أسالي احملاسبة اإلبداعية يف قا مة املركز املالي:

ترتبط أهمية امليزانية مبا توفره من معلومات حول طبيعة وحجم املوارد املتاحة لدى الشركة والتزاماتها جتاه املقرضني واملالكني
كما تساعد يف التنبؤ مببالغ وتوقيت التدفقات النقدية املستقبلية .ولذا فإن املنافع اليت حتققها قا مة املركز املالي جي أن تقيم يف
ضوء جمموعة من احملددات يأتي يف مقدمتها أن أغل األصول وااللتزامات تقيم بالتكلفة التارخيية.
وفيما يلي عرض لفرب التالع بالقيم احملاسبية باستخدام أسالي احملاسبة اإلبداعية يف قا مة املركز املالي:
:2/1/1

األصول غري امللموسة :حيث يتم املبالغة يف تقييم بنود األصول غري امللموسة مثل العالمات التجارية ،باإلضافة إىل

االعرتاف احملاسيب باألصول غري امللموسة مبا خيالف األصول والقواعد املنصوب عليها ضمن معايري احملاسبة الدولية مثل
االعرتاف بالشهرة غري املشرتاة ،باإلضافة إىل إجراء تغيريات غري مربرة يف طرق التقييم املتبعة يف ختفيض هذه األصول.
 :1/1/1األصول الثابتة :حيث ال يتم االلتزام مببدأ التكلفة التارخيية يف حتديد القيمة املدرجة هلا يف امليزانية كذلك يتم التالع
يف نس اإلهالك املتعارف عليها لألصول عن طريق ختفيضها عن تلك النس املستخدمة يف السوق.
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 :3/1/1االستثمارات املتداولة :حيث يتم التالع يف أسعار السوق اليت تستخدم يف تقييم حمفظة األوراق املالية ،إضافة إىل إجراء
ختفيضات غري مربرة يف خمصصات اخنفاض األسعار.
 :2/1/1النقدية :ويتم يف هذا البند عدم اإلفصاح عن البنود النقدية املقيدة ،والتالع يف أسعار الصرف املستخدمة يف ترمجة البنود
النقدية املتوفرة من العمالت األجنبية.
:5/1/1االستثمارات طويلة األجل:ويتم ذلك عن طريق تغيري الطرق احملاسبية املتبعة يف احملاسبة عن االستثمارات طويلة األجل.
 :2/1/1املوجودات الطار ة :حيث يتم إثبات املوجودات احملتملة قبل التأكد من حتققها مثل إثبات اإليرادات املتوقع حتصيلها
من دعوى قضا ية على أحد العمالء قبل إصدار احلكم فيه.
:2/1/1

االلتزامات املتداولة :مثل عدم إدراج األقساط املستحقة خالل العام اجلاري من القروض طويلة األجل ضمن االلتزامات

املتداولة بهدف حتسني نس السيولة.
:7/1/1

االلتزامات طويلة األجل :مثل احلصول على قروض طويلة األجل قبل إعالن امليزانية بهدف استخدامها يف تسديد

القروض قصرية األجل لتحسني نس السيولة.
 :7/1/1املخزون :يف هذا البند ترتكز عمليات التالع وممارسة أسالي احملاسبة اإلبداعية يف تضمني كشوف اجلرد بنود بضاعة
راكدة ومتقادمة باإلضافة إىل عمليات التالع يف أسعار تقييمها ،وتغيري غري مربر يف طريقة تسعري املخزون.
-3/2

أسالي احملاسبة اإلبداعية يف قا مة التدفقات النقدية:

تعرض قا مة التدفقات النقدية مجيع التدفقات النقدية الداخلة واخلارجة من حيث مصادرها واستخداماتها خالل فرتة زمنية
معينة ،وفيما يلي – على سبيل املثال  -عرض لفرب التالع بالقيم احملاسبية باستخدام أسالي احملاسبة اإلبداعية يف قا مة
التدفقات النقدية:
أ -يقوم احملاس بتصنيف النفقات التشغيلية باعتبارها نفقات استثمارية أو نفقات متويلية والعكس وهذه اإلجراءات واملمارسات
ال تؤثر وال تغري يف القيم النها ية.
ب-

وتتوفر كذلك إمكانية التالع

بالتدفقات النقدية التشغيلية بهدف التهرب جز يا من دفع الضرا

فمن خالل عمل

تعديالت يف التدفقات النقدية التشغيلية مثل ختفيض مكاس بيع االستثمارات وبعض حقوق امللكية وكذلك احلال بالنسبة
للعمليات غري املكتملة حيث إنها تؤثر يف التدفقات النقدية التشغيلية من خالل إزالة تأثري الضريبة عن هذه العمليات من
التدفقات النقدية التشغيلية.
 -4/2أسالي احملاسبة اإلبداعية يف قا مة التغري يف حقوق امللكية:
تعترب قا مة تغريات حقوق امللكية حلقة الربط بني قا مة الدخل وبني قا مة املركز املالي ،وهي تتحدد من خالل رصد ومتابعة
التغريات اليت حتدث يف بنود حقوق امللكية من بداية الفرتة املالية وحتى نهايتها ويتم االعتماد يف عرضها على أساس
االستحقاق .إن مجيع عناصر بنود هذه القا مة معرّضة الستخدام ممارسات احملاسبة اإلبداعية من خالل إجراء تغريات وهمية يف
زيادة رأس املال املدفوع أو ختفيضه على سبيل املثال.
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وأخريا فإنه ميكننا التمييز بني نوعني من التالع الناتج عن ممارسات احملاسبة اإلبداعية ،األول :تالع حماسيب .والثاني:
تالع غري حماسيب ويبني اآلتي طرق التالع لكل نوع على حده:
أوال :طرق التالع احملاسيب :وتكون من خالل:
أ -استغالل فرصة اختيار الطرق والسياسات احملاسبية البديلة مثال:
 طرق تقييم املخزون السلعي. معاملة املصاريف الرأمسالية على أنها جارية.ب -استخدام التحيز الشخصي عند وضع التقديرات احملاسبية ،مثال ذلك تقدير العمر اإلنتاجي لألصل ألغراض اإلهالك.
ثانيا :طرق التالع غري احملاسيب :وتكون من خالل:
أ -تغيري تصنيف الصفقات وما ينتج عنها من تالع يف احلسابات مثال :بيع األصل وإعادة استئجاره إذ أن عا دات البيع ميكن
أن ختفض أو ترفع بشكل غري حقيقي من خالل إجراء تسويات مع أقساط اإلجيار.
ب -تغيري الزمن احلقيقي للصفقات بهدف حتديد سنة معينة لتحميلها باألرباح أو اخلسا ر لتحقيق هدف معني.

املبحث الثالث :دورمراق احلسابات يف التصدي
ألسالي وممارسات احملاسبة اإلبداعية
مـقـدمـة:
يتناول هذا املبحث أهم اإلجراءات واالختبارات اليت يطبقها املراجع للحد من آثار احملاسبة اإلبداعية يف كل من قا مة
الدخل وقا مة املركز املالي ،وكذا إلقاء الضوء علي دور مراق احلسابات يف التصدي للمحاسبة اإلبداعية.
 -1/3اإلجراءات واالختبارات اليت يطبقها املراجع للحد من آثار احملاسبة اإلبداعية:
:2/2/3

قا مة الدخل :تهدف اإلدارة من أسالي

احملاسبة اإلبداعية اليت متارسها على عناصر قا مة الدخل (اإليرادات

واملصروفات) إىل حتسني الربح بإظهار أرباح صورية (غري حقيقية) وذلك من خالل تضخيم املبيعات أو ختفيض املصروفات أو
كليهما معا وذلك من أجل حتسني النس املالية اليت تدخل أرقام املبيعات وكلفتها وصايف الدخل يف احتسابها كنس الرحبية
وكفاءة النشاط .وفيما يلي عرضا ألهم إجراءات احملاسبة اإلبداعية املتعلقة بقا مة الدخل واهلدف من تنفيذها واإلجراءات املضادة
اليت يتوج على املراجع اخلارجي تطبيقها:
 :1/1/1/3رقم املبيعات:
*اهلدف :تهدف اإلدارة مبمارستها ألسالي

احملاسبة اإلبداعية حتسني رقم املبيعات يف قا مة الدخل عن طـريق زيادته

مببيعات صورية ،ومن املؤشرات على هذه اإلجراءات الزيادة غري االعتيادية يف حجم املبيعات عن السنوات السابقة.
* إجراءات املراجع املضادة :التحقق من فواتري البيع وخصوصًا للصفقات املنفذة مع األطراف ذات العالقة بالشركة كالشركات
التابعة والزميلة.
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 :2/1/1/3تكلفة البضاعة املباعة:
* اهلدف :تهدف اإلدارة إىل ختفيض تكلفة البضاعة املباعة يف قا مة الدخل لزيادة األرباح.
* إجراءات املراجع املضادة :التحقق من أن صفقات البيع حقيقية وليست صورية.
 :3/1/1/3مصروفات التشغيل:
* اهلدف :تهدف اإلدارة إىل ختفيض مصروفات التشغيل لزيادة األرباح التشغيلية ومن ثم زيادة صايف األرباح.
* إجراءات املراجع املضادة :التحقق من مدى توافر شروط الرمسلة يف ذلك املصروف.
:1/2/3

قا مة املركز املالي :تهدف اإلدارة من أسالي احملاسبة اإلبداعية اليت متارسها على عناصر قا مة املركز املالي إىل

حتسني املركز املالي للشركة وذلك من خالل تضخيم قيم األصول أو ختفيض قيم االلتزامات أو كليهما معا وذلك بغرض حتسني
عرض النس املشتقة منها مثل نس السيولة أو الرحبية وغريها .وفيما يلي عرضا ألهم إجراءات احملاسبة اإلبداعية املتعلقة
بقا مة املركز املالي واهلدف من تنفيذها واإلجراءات املضادة اليت يتوج على املراجع اخلارجي تطبيقها:
 :1/2/1/3النقدية:
* اهلدف :تهدف اإلدارة إىل حتسني نس السيولة.
* إجراءات املراجع املضادة :استبعاد النقدية املقيدة عند احتساب نس السيولة.
 :2/2/1/3املخزون السلعي:
* اهلدف :تهدف اإلدارة إىل زيادة قيمة املخزون السلعي لزيادة قيمة األصول املتداولة والتأثري يف نس السيولة.
* إجراءات املراجع املضادة :فحص كشوف اجلرد والتحقق من الوجود الفعلي لألصناف يف املخزن.
 :3/2/1/3االستثمارات طويلة األجل:
* اهلدف :تهدف اإلدارة إىل التأثري يف حساب االستثمارات يف دفاتر الشركة القابضة ونتيجة أعماهلا بإظهار نصيبها يف األرباح
فقط دون اخلسا ر.
* إجراءات املراجع املضادة :التحقق من ذلك التغيري عن طريق تقرير مراجع احلسابات واآلثار املرتتبة يف قا ميت الدخل واملركز
املالي.
 :4/2/1/3األصول طويلة األجل:
* اهلدف :تهدف اإلدارة إىل حتسني أرباح الشركة بتضمينه فا ض إعادة التقييم أو بتخفيض مصروف االستهالك.
* إجراءات املراجع املضادة :التحقق من نس االستهالك وتعديل مصروف االستهالك.
 :5/2/1/3األصول غري امللموسة:
* اهلدف :تهدف اإلدارة إىل زيادة قيمة موجودات الشركة لتحسني نس املالءمة املالية باإلضافة إىل حتسني رقم الربح عن
طريق ختفيض مصروف إطفاء هذه األصول.
* إجراءات املراجع املضادة :التحقق من صحة األسس املتبعة يف التقييم وتعديل القيمة وفق األسس الصحيحة.
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 :6/2/1/3االلتزامات املتداولة:
* اهلدف :تهدف اإلدارة إىل ختفيض قيمة االلتزامات املتداولة لتحسني نس السيولة.
* إجراءات املراجع املضادة :التحقق من إثبات تلك األقساط ضمن االلتزامات املتداولة وإعادة احتساب نس السيولة.
 :7/2/1/3االلتزامات طويلة األجل:
* اهلدف :تهدف اإلدارة إىل حتسني نس السيولة وأرباح الشركة بتضمينها مكاس إطفاء السندات قبل استحقاقها.
* إجراءات املراجع املضادة :التحقق من احلصول على قرض طويل األجل قبل انتهاء السنة املالية لسداد قرض قصري األجل.
 -2/3دور مراق احلسابات يف التصدي ألسالي احملاسبة اإلبداعية:
إ ن مراق احلسابات عليه مسئولية كبرية جتاه احلد من احملاسبة اإلبداعية حتى تعود الثقة من قبل مستخدمي القوا م املالية
فيما تقدمه املهنة من خدمات للمجتمع ومن أهم تلك اآلليات ما يلي:
* االلتزام بأخالقيات وسلوكيات وآداب املهنة وخاصة الصادرة من املنظمات املهنية الدولية واحمللية كحد أدنى من
األخالقيات.
* االلتزام مبعايري حماسبية عالية اجلودة وخاصة فيما يتعلق باملعامالت اليت تكون خارج امليزانية وتتطل إفصاحا ً كافيا ً
وخاصا ً باإليضاحات املتممة.
* االلتزام مبعايري مراجعة عالية اجلودة خاصة يف فرتات الركود والكساد االقتصادي.
* تفعيل دور اجلهات اإلشرافية والرقابية "األجهزة العليا للرقابة" خاصة فيما يتعلق باالنهيارات املالية الكربى يف شركات
القطاع اخلاب.
* وضع مؤشرات كمية لقياس جودة األرباح.
* الفصل التام بني أعمال املراجعة واخلدمات االخرى خبالف املراجعة وخاصة االستشارات املالية لعميل املراجعة.
* الفحص املستقل ألعمال املراجع "مكت املراجعة" بواسطة جهات الرقابة والتفتيش.
* تغيري األعضاء الر يسيني يف فريق املراجعة كل فرتة دورية.
ويرى الباحث أن من يقوم بعمل تالع أو ممارسات احملاسبة اإلبداعية من احملاسبني يكون على مستوى عال من احلرفية
واالبتكار .لذا فمن الضروري أن يقابله من الطرف اآلخر من املراجعني سواء يف مكات املراجعة أو مراجعي دواوين احملاسبة من
يكون على نفس املستوى إن مل يكن أعلى وذلك من أجل كشف تلك املمارسات واحلد منها حتى يستطيع أن يصل إىل توفري
التأكيدات املعقولة خبلو تلك التقارير املالية من أي احنرافات أو تالع أو غش.
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الـتــوصــيات:
* جي على األجهزة الرقابية العليا بصفة عامة واألجهزة الرقابية العليا للمنظمة العربية بصفة خاصة تنظيم لقاءات تدريبية
حول موضوع احملاسبة اإلبداعية وأثرها على كل من معايري احملاسبة الدولية ومعايري املراجعة الدولية.
* جي قيام مراقيب احلسابات بدورهم يف االرتقاء جبودة عملية املراجعة وذلك من خالل االطالع على كل ما هو جديد وكذلك
االلتزام مبعايري األداء املهين الصادرة عن املنظمات املهنية.
* العمل على وضع معايري حماسبية وأخالقية جديدة تكون أكثر فاعلية من سابقتها وذلك للعمل على احلد من استخدام أسالي
احملاسبة اإلبداعية ،والعمل علي تطوير أو أنشاء دستور ألداء وأخالقيات املهنة.
* سرعة إصدار القوانني والتشريعات الالزمة اليت تكشف عن ممارسات احملاسبة اإلبداعية وتساعد على احلد منها.

املراجع:
 :1/1املراجع العربية:
 :1/1/1الكت :
 أمني السيد أمحد لطفي "تفعيل آليات املراجعة يف حماربة االحتيال والفساد" ،اإلسكندرية ،الدار اجلامعية .1022، أمني السيد أمحد لطفي "معايري أخالقيات احملاسبني املهنيني" ،اإلسكندرية ،الدار اجلامعية.1007، أمني السيد أمحد لطفي "املراجعة وحوكمة الشركات" ،اإلسكندرية ،الدار اجلامعية.1020، اجلهاز املركزي للمحاسبات "معايري احملاسبة املصرية" ،القاهرة،بدون دار نشر.1007 ، مجعية احملاسبني واملراجعني املصرية "مراجعة القوا م املالية " املستوى النها ي ،القاهرة ،بدون دار نشر.1003 ، طارق عبد العال محاد "احملاسبة االبتكارية دوافعها – أساليبها – أثارها" اإلسكندرية ،الدار اجلامعية.1022، عبد الوهاب نصر على ،شحاتة السيد شحاتة "قواعد أخالقيات وسلوكيات مهنة احملاسبة واملراجعة يف مواجهة األزمات العاملية" ،اإلسكندرية ،الداراجلامعية.1007،
 :2/1/1الدوريات:
 أحسان بن صاحل "أخالقيات مهنة املراجعة واملتعاملني معها" ،جدة ،جملة جامعة امللك عبد العزيز ،كلية االقتصاد اإلدارة ،جملد  ،11العدد . 1007 ،2 طارق عبد العال محاد " منوذج مقرتح لقياس جودة األرباح يف ضوء املمارسات احملاسبية اخلاطئة " ،بنها ،جملة كلية التجارة ،جامعة بنها. 1005 ، لؤى على " قانون  Oxleyوآلياته املقرتحة لتطوير مهنة احملاسبة واملراجعة يف مصر "  ،القاهرة ،مجعية احملاسبني واملراجعني املصرية ،جملة احملاس ،العدد ،17أكتوبر.1002
 :2/1املراجع االجنبية:
- Griflits " Creative Accounting " , London , 1986 .
- Janseson " Practical Guide To Creative Accounting " , London , 1988 .
- Kamal, Naser " Creative Financial Accounting" , London , 1993 .
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مـقـــــال

حنو ضبط إطار لقياس أداء

مــحــرر

املنظمات اإلقليمية لإلنتوساي

اجلمهورية
الـتونسيـة
إعـداد :السيد /حسني بوصندل
مستشار بدا رة احملاسبات التونسية

مقــدمــة:
يع ّد األداء من املفاهيم الواسعة الذي تعددت يف شأنه النظريات وذلك نظرا لألهمية البالغة اليت يكتسيها خاصة يف جمال األعمال.
فمن النظريات ما يرتكز على اجلان اإلقتصادي ومنها ما يقوم على اجلان التنظيمي واالجتماعي ومنها ما يعتمد املقاربات
الكمية .ودون اخلوض يف التباين احلاصل بني املفكرين فإنه ميكن القول اختصارا بأن األداء يتمثل يف قابلية حتقيق األهداف من
قبل جهة معينة ،منظمة كانت أو فردا وذلك بفعالية وكفاءة .ومن البديهي أن مير دعم قدرات أي منظمة عرب قياس أدا ها .ذلك
أنه يتم من خالل قياس األداء التعرف على نقاط الضعف اليت حتول دون حتقيق ما مت ضبطه من أهداف وإقراره من خطط.
وبالنظر إىل أهميته القصوى يف اختاذ القرار اجتهت عديد املنظمات سواء الرحبية أو غري الرحبية إىل تصوّر أطر مرجعية لقياس
األداء واعتمادها .ومل تتخلف األجهزة العليا للرقابة بدورها عن هذا التوجه حيث يوجد يف شأنها حاليا  10إطارا لقياس األداء.1
ويف املقابل ال يوجد إىل حد اآلن بالنسبة إىل املنظمات اإلقليمية لإلنتوساي وهي احلاضنة لألجهزة العليا للرقابة يف العامل أي إطار
لقياس األداء.
ويكمن اهلدف من إعداد هذه الورقة يف الوقوف على مزايا وفوا د اعتماد إطار لقياس أداء املنظمات اإلقليمية لإلنتوساي ويف اقرتاح
مجلة من التوصيات حول القواعد الواج احرتامها إلعداد هذا اإلطار وتصنيف للوظا ف املوكلة إىل هذه املنظمات مبا من شأنه
أن يشكل اخلطوة األساسية اليت تؤسس ملشروع تصميم إطار لقياس األداء.
 -1مفهوم إطار قياس األداء ومزاياه بالنسبة إىل املنظمات اإلقليمية لإلنتوساي:
يعرّف إطار قياس األداء عموما بأنه أداة لقياس أداء فرد أو نظام أو مؤسسة وفقا لسُلـّم أداء متفق عليه .ويتم القياس عمليّا من
خالل منح عالمات تقديرية خبصوب مجلة من املؤشرات املعيارية الكمية و/أو النوعية .وتعرض نتا ج القياس بتقرير وصفي
حيلّل خمتلف األبعاد املتصلة باألداء احملقق .وميكّن تواتر عمليات التقييم واإلفصاح بدوره من حسن إدارة وتقييم ومتابعة كل
العوامل املؤثرة يف األداء مبا يساهم يف التحسني املستمر وتنمية القدرات.
1من ضمن األطر المتوفرة يذكر "إطار قياس األداء لألجهزة العليا للرقابة" المعد من قبل اإلنتوساي وتقييم االحتياجات في ماياب بءياء القيدرات" المعيد

من قبل اآلي دي آي و"تحليل الفاوات ف مااب المحاسبة والرقابة على القطاع العام" المعد من قبل البءك الدول .
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ومن حيث الفوا د واملزايا اليت ميكن أن حتصل للمنظمات اإلقليمية لإلنتوساي من خالل اعتماد إطار مشرتك لتقييم األداء فإنه
ميكن حصرها يف ما يلي:
 توفري مرجع موحد لقياس األداء يغين عن كل توجه معزول وعن تشتت اجلهود املنفردة لكل منظمة لقياس أداء كل منها علىحدة.
-

إرساء تقليد إجيابي لدى هذه املنظمات لقياس ومتابعة أدا ها وإجراء مقارنات يف ما بينها مبا من شأنه أن حيفز تبادل

التجارب يف ما بينها ويساعد على اعتماد أفضل املمارسات.
 حتسني مستوى اإلفصاح عن أنشطة هذه املنظمات من حيث الدقة والشمولية. تقييم موضوعي لفعالية األنشطة والربامج واعتماد ذلك من أجل التحسني املستمر. متكني األجهزة العليا للرقابة من االنتفاع بربامج حمدثة بشكل مستمر باعتبار أن األداء اجليد للمنظمات اإلقليمية ينعكس حتماوبصورة إجيابية على أداء األجهزة املنضوية.
-

تيسري عمليات التنسيق والتخطيط من قبل املنظمة األم )اإلنتوساي( من خالل إجياد مرجعيّة مشرتكة تكون مبثابة القاسم

املشرتك بني املنظمات اإلقليمية.
 حتفيز جمموعات املاحنني على اعتماد برامج للتعاون مع املنظمات اإلقليمية لالنتوساي. -2الضوابط املتصلة بإعداد إطار قياس األداء:
استنادا لعديد التجارب خيضع إعداد إطار قياس األداء جلملة من الضوابط على املستوى الفين والتنظيمي وذلك من أجل ضمان
أوفر شروط النجاح له.
 -1/2الضوابط الفنية إلطار قياس األداء:
تتعلق الضوابط الفنية إلطار قياس األداء خباصيات وميزات جوهرية أساسية ال بد من احلرب على توفرها عند تصوّر أي مشروع
بهذا اخلصوب .وتتعلق هذه الضوابط أساسا مبا يلي :
 الشموليّة :ويقصد بها تغطية اجملاالت األساسية للنشاط اليت تتصل بتفعيل رسالة املنظمة ورؤيتها وأهدافها وكذلك بعالقاتهامع األطراف اخلارجية ذات املصلحة .ومن أجل ضمان توفر هذا املعيار تكون اخلطوة األساسية ضمن مسار إعداد إطار قياس
األداء هي ضبط هيكل نشاط املنظمة على حنو ال يغفل أيّا من األنشطة الفاعلة يف تقييم أدا ها.
 املوضوعية :وهي تتصل باملؤشرات اليت سيتم اختيارها لقياس األداء .وتكتس هذه الصفة عندما متكّن املؤشرات من القياسبشكل جمرد وحيادي وتعطي دالالت حمددة غري قابلة للتأويل ومتكّن من احلصول على متثيل حقيقي للظواهر املعنية بالقياس.
وتكتسي هذه امليزة أهمية بالغة باعتبارها تتيح قياس التطوّر وإجراء املقارنات.
 التوافق :ويتعلق باعتماد مؤشرات وسلّم قياس مرتكز على معايري أو ممارسات متفق يف شأنها على الصعيد الدولي .ويف غيابمعايري خاصة باملنظمات اإلقليمية لإلنتوساي كتلك املتعلقة باألجهزة العليا للرقابة فإنه يبدو من الضروري التوافق على حدّ أدنى
من املمارسات الفضلى يف جماالت التصرف األساسية هلذه املنظمات.
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 االختصار :ويتعلق باملؤشرات اليت سيتم اختيارها حيث ينصح بتفادي تضخيم عددها واالقتصار على ذات الداللـة منهـا .وقـدتبني من عديد التجارب أنه كلما تضـخم عـدد املؤشـرات كلمـا زاد خطـر تكرارهـا وتعقـدت عمليـة وصـفها وحتليلـها وتـداخلت
مفاهيمها لدى القارئ.
 التبسيط :ويعين سهولة االستعمال وعدم تضمن عمليات معقدة سواء يف احتساب املؤشرات أو يف اعتماد معادالت ال ميكن لغريالفنيّني إدراكها .ومن شأن هذه امليزة أن تسهّل عمليات التقييم الذاتي من قبل كل منظمة على حدة.
 -2/2الضوابط التنظيمية:
وفقا للممارسات اجليدة ختضع عملية تصوّر وإعداد إطار قياس األداء جلملة من الضوابط التنظيمية واليت من أهمها:
 التفويض الرمسي :من املهم توفر تفويض رمسي قبل الشروع يف عملية تصوّر وإعداد إطار قياس األداء .فالتفويض يضفي الشرعيةويضمن التعاون أثناء خمتلف مسارات اإلعداد ويسهّل قبول املخرج النها ي واعتماده بشكل رمسي .وباعتبار موقعها احملوري
فإنه من البديهي أن تتوىل منظمة اإلنتوساي اإلشراف على مشروع ضبط إطار لقياس أداء منظماتها اإلقليمية وأن تفوّض لذلك
فريق عمل.
 التخطيط احملكم :يستند التخطيط احملكم لضبط إطار قياس األداء للعمليات التالية: اختيار فريق العمل :من املهم أن يس تند اختيار أعضاء الفريق على أساس مشاركة مجيع املنظمات اإلقليمية وتوفر عنصر اخلربةواإلملام الواسع مبختلف نواحي النشاط ذات العالقة باألداء مبا من شأنه أن يسهّل توزيع املهام وتقاسم األدوار.
-

ضبط جدول زمين :كأي مشروع ال بد من ضبط رزنامة خبصوب كل عملية من عمليات التصوّر واإلعداد إلطار قياس األداء

وحتديد طبيعة خمرجاتها املنتظرة.
-

التقييم املرحل :من الضروري اعتماد مسار قا م على تقييم كل مرحلة من مراحل بناء اإلطار وذلك بشكل تشاركي من قبل

املنظمات اإلقليمية وذلك حتى تتم االستفادة القصوى من خمتلف اآلراء ولتفادي األخطاء املرحلية اليت قد تؤثر على املخرج
النها ي.
 املنهج التطبيقي :جي أن يعتمد بناء إطار قياس األداء على املنهج التطبيقي من خالل تطبيق أسلوب التجربة امليدانية علىالفئات املستهدفة.
ويعين ذلك أنه جي اختبار اإلطار يف خمتلف البيئات املتوفرة حتى يتم استخالب الدروس مبا يتيح مالءمة املخرج النها ي
جلميع احلاالت.
 الرتويج لإلطار :ال ميكن ألي إطار لقياس األداء أن يلقى الرواج لدى الفئات املستهدفة يف غياب خطّة تروجيية .ومن املفيد أنتكون اخلطة متعددة الوسا ط ومكثفة من خالل تنظيم ورش العمل واحللقات الدراسية وإصدار النشرات وأدلة العمل التوضيحية
سواء الورقية أو اإللكرتونية.
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تصوّر لتصنيف املهام املوكلة للمنظمات اإلقليمية لإلنتوساي:

دون اخلوض يف وجاهة املسار الذي جي انتهاجه من أجل ضبط إطار لقياس أداء املنظمات اإلقليمية لإلنتوساي باعتبار أنه ال
ميكن اجلزم بوجود مسار مثالي لذلك حيث يرتك األمر عادة لفريق العمل املكلف بهذه املهمة إال أنه يبدو من البديهي أن تكون
من ضمن اخلطوات املتبعة وضع تصنيف للوظا ف املوكلة هلذه املنظمات حتى يتسنى يف ما بعد ضبط مؤشرات لألداء بعنوانها
وترتيبها حس أهمية املساهمة يف حتديد األداء.
وانطالقا من جتربيت مع املنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة منذ سنة  1007مكنت من االطالع ميدانيا على
خمتلف املهام املوكلة وعلى اللوا ح التنظيمية والقواعد اإلجرا ية واملخطط االسرتاتيجي ومن التواصل مع األجهزة األعضاء
واملنظمات الشبيهة تيسّر لي الوصول إىل ضبط تصوّر لتصنيف تلك املهام.
وقد اعتمد يف التصنيف على مبدإ االتصال الوظيفي لألنشطة بأهداف املنظمة حيث مت على هذا األساس توزيع املهام إىل مهام
أساسيّة ال ميكن من دونها للمنظمة أن حتقق ما أنشئت من أجله وأخرى فرعيّة منضوية حتت املهام األساسية وتساهم جمتمعة
بدورها يف جتسيمها.
وأسفرت أعمال البحث والتحليل للوقوف على ثالثة أنشطة أساسية وهي تتعلق ببناء قدرات األجهزة العليا للرقابة وبتنمية
االتصال والتعاون سواء بني األجهزة أو على الصعيد الدولي وبالدعم الفين واللوجسيت لألنشطة.
 -1/3بناء قدرات األجهزة العليا للرقابة:
يعرّف بناء القدرات بأنه تطوير كل من املهارات و املعارف والتنظيمات وأسالي العمل اليت جتعل منظمة ما فعالة .1وقد تركز
اهتمام األجهزة العليا للرقابة خالل السنوات املاضية على جمال بناء القدرات نظرا لبعده الشمولي يف معاجلة الثغرات اليت حتول
دون تطور أدا ها وحتسني متوقعها يف اجملتمع .ومل حتد منظمة اإلنتوساي واملنظمات االقليمية املنبثقة عنها عن هذا التوجه وهو
ما يرتمجه تضمني خمططاتها االسرتاتيجية ألهداف هذا االطار .ويرتكز العمل على هذا الصعيد على ختطيط وتنفيذ وتقييم
أنشطة لفا دة األجهزة العليا للرقابة.
* التخطيط لربامج تنمية القدرات:
يشمل جمال التخطيط لربامج تنمية القدرات األنشطة التالية:
 وضع إطار لتقييم احتياجات األجهزة العليا للرقابة املنضوية حتت املنظمة اإلقليمية يشمل ضبط اإلجراءات واآللياتواملسؤوليات.
 حتديد االحتياجات احلقيقية لألجهزة يف جمال بناء القدرات وتوثيقها بشكل منتظم. -ضبط برامج التدري واملساندة املختلفة لفا دة األجهزة.

 2تعريف لاءة اإلنتوساي لبءاء القدرات
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* تنفيذ برامج بناء القدرات:
يتصل مبجال تنفيذ برامج بناء القدرات باألساس نشاطان يتعلقان بـ:
 ضبط املعايري والقواعد اإلجرا ية املناسبة لتنفيذ برامج تنمية القدرات. تأمني املشاركة الفعالة لألجهزة يف مجيع الربامج املنجزة.* تقييم برامج بناء القدرات
ينضوي حتت هذا اجملال األنشطة التالية:
 وضع إطار لتقييم برامج تنمية القدرات يشمل ضبط اإلجراءات واآلليات واملسؤوليات. قياس أثر الربامج املنجزة وتوثيق الدروس املستخلصة. حتوير األنشطة املتصلة بتخطيط وتنفيذ الربامج يف ضوء التقييمات املنجزة. -2/3تنمية االتصال والتعاون:
ضمنت أغل

املنظمات اإلقليمية لإلنتوساي ضمن أنظمتها األساسية وخمططاتها االسرتاتيجية أهدافا تتعلق بتنمية االتصال

والتعاون سواء بني أجهزتها األعضاء أو مع أطراف خارجية .وتندرج عديد الفعاليات ضمن هذا اإلطار وذلك على غرار مراجعة
النظري وتبادل الزيارات واخلربات وإبرام االتفاقيات وعقد املؤمترات املشرتكة وإصدار النشريات واجملالت.
وتتعلق األنشطة اليت ميكن قياس أداء املنظمات اإلقليمية بعنوانها يف هذا اجملال مبا يلي:
 ضبط خطة اتصال على املدى املتوسط و/أو البعيد تشمل األهداف واآلليات والفئات املستهدفة. رصد جماالت التعاون املشرتكة بني األجهزة األعضاء ومع األطراف اخلارجية (منظمات شبيهة ،ماحنني ،مراكز حبث.)... صياغة مقرتحات التعاون وعرضها على اجلهات ذات النظر. الرتويج ملقرتحات التعاون والبحث عن إمكانيات متويلها. تنفيذ اتفاقيات التعاون املربمة. تقييم خطة االتصال بشكل منتظم ومراجعتها يف ضوء التطورات احلاصلة. -3/3الدعم الفين واللوجسيت لألنشطة:
ل كي تتمكن املنظمة اإلقليمية من تأمني دورها فإنه من البديهي أن يتوفر هلا إطار تنظيمي يكون مبثابة الذراع التنفيذي الذي
يسهر على وضع القرارات والتوصيات حيز التطبيق وذلك من خالل أنشطة الدعم الفين واللوجسيت .ويؤمن هذا الدور عادة
األمانة العامة للمنظمة .وقد تبني أن حسن أداء املنظمة مرتبط ارتباطا وثيقا حبسن أداء ذراعها التنفيذي .وتتعلق أنشطة الدعم
الفين واللوجسيت باألساس مبا يلي:
 تقييم االحتياجات من املوارد البشرية واملادية واملالية للمنظمة بشكل منتظم. تطبيق القواعد اإلجرا ية والتوصيات املنبثقة عن قيادة املنظمة (تنسيق أعمال تكوين اللجان وفرق العمل ،توثيق األعمال،ترتي عقد خمتلف األنشطة.)...
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توفري منظومات اإلعالم واالتصال والتصرف فيها (قواعد البيانات ،منظومات الرتاصل ،املوقع اإللكرتوني)...؛

 -تقديم اإلقرتاحات الرامية لتطوير عمل املنظمة (هيكلة اللجان ،أسلوب عقد اللقاءات ،النظام األساسي.)...

اخلـامتة:
لقد أصبح للمنظمات اإلقليمية لإلنتوساي دور أساسي يف دعم جهود األجهزة العليا للرقابة والرفع من أدا ها املهين من خالل
إقرار برامج لفا دتها تهدف إىل حتسني متوقعها وتنمية قدراتها ودعم التعاون وتبادل املعارف يف ما بينها .وقد أصبح من الواضح
الدور اإلجيابي هلذه الربامج اليت ساهمت يف إبراز قيمة األجهزة العليا للرقابة ومزاياها يف اجملتمع خاصة يف جمال دعم النزاهة
ومحاية املال العام.
ومن شأن وضع إطار لتقييم أداء هذه املنظمات أن يساعد يف مزيد إحكام تدخالتها وإثرا ها وتعميق أثرها لدى األجهزة العليا
للرقابة .وبالنظر إىل ما حييط بهذه العملية من تعقيد وما تتطلبه من توحيد يف املنهجية ومشاركة واسعة فإنه يبقى من الضروري
أن تتمّ يف إطار منظمة اإلنتوساي وهي املنظمة األم ذات اخلربة واملعرفة خبصوصيات العمل املشرتك ومتطلباته.

الـمراجع:
 إصدارات فريق عمل اإلنتوساي حول قيمة األجهزة العليا للرقابة املالية ومزاياها واملتعلقة بإعداد إطار قياس األداء لألجهزة العليا للرقابة. دليل تقييم االحتياجات يف جمال بناء القدرات  -اآلي دي آي. إطار حتليل الفجوات يف جمال احملاسبة والرقابة على القطاع العام – البنك الدولي. -إطار اإلنفاق العام واملساءلة املالية

– PEFA

 النظام األساسي والقواعد اإلجرا ية واملخطط االسرتاتيجي للمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة. -املواقع اإللكرتونية لكل من اإلنتوساي واألرابوساي واألوروساي واألسوساي..
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إصـــدارات جـــــديـــــــــدة
 -1اسـم الكتاب :املراجعة يف البيئة االلكرتونية.
اسـم املؤلف :د /جيهان عبد املعز اجلمال.
دار النشـــر :دار الكتاب اجلامعي– العني– دولة األمارات العربية املتحدة.

تاريخ اإلصدار.2014 :
نبذة عن الكتاب :يقع الكتاب يف  515صفحة من احلجم املتوسط ،يهتم الكتاب بدراسة املراجعة يف ظل
البيئة االلكرتونية ويوجه هذا الكتاب بصفة عامة إىل عديد من الفئات لعل أبرزها طالب مرحلة البكالوريوس والباحثني يف جمال الدراسات
العليا ،باإلضافة إىل كافة املزاولني لـمهنة احملاسبة واملراجعة ،فضال عن احملاسبني واملراجعني العاملني بالوحدات االقتصادية ومنظمات
األعمال املختلفة .يقسم الكتاب إىل تسعة فصول ر يسية هي:
الفصل األول :نظام املعلومات احملاسبية والبيئة االلكرتونية.
الفصل الثاني :اإلطار النظري ملراجعة نظم املعلومات.
الفصل الثالث :هيكل الرقابة الداخلية يف ظل بيئة نظم املعلومات اإللكرتونية.
الفصل الرابع :اإلطار النظري لنظام التقييم الذاتي ملخاطر الرقابة.
الفصل اخلامس :أدلة اإلثبات االلكرتونية.
الفصل السادس :مراجعة أمن املعلومات.
الفصل السابع :املراجعة القضا ية والغش املالي يف البيئة االلكرتونية.
الفصل الثامن :انعكاسات التجارة االلكرتونية على عملية املراجعة.
الفصل التاسع :مسئولية املراجع جتاه اإلفصاح االلكرتوني عن املعلومات احملاسبية على شبكة االنرتنت.

 -2اسـم الكتاب :املراجعة املتكاملة  -مدخل املراجع العربي للقرن احلادي والعشرين.-
اسـم املؤلف :د.شحاته السيد شحاته.
دار النشـــر :دار التعليم اجلامعي ( )12ش شادي عبد السالم – ميامي– اإلسكندرية.

تاريخ اإلصدار.2014 :
نبذة عن الكتاب :يقـع الكتاب يف

475

صفحة من احلجم املتوسط ،يهتم الكتاب يف إبراز تطور دور

املراجعة الداخلية احلديثة يف املراجعة املتكاملة ودورها االستشاري يف جمال الرقابة الداخلية واحلوكمة وإدارة املخاطر .ليسري يف
اجتاه أداء هذين الدورين يف التطبيق على تقارير األعمال املتكاملة للمعلومات مثل معلومات احلوكمة واملسئولية االجتماعية والبيئة
واالستدامة والتوجيه االسرتاجتي للشركات .يقسم الكتاب إىل تسعة فصول ر يسية هي:
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الفصل األول :أهمية الشك املهين ملراق احلسابات.
الفصل الثاني :تقييم مراق احلسابات لغرض االستمرار.
الفصل الثالث :حتليل خماطر مقاضاة الغري ملراق احلسابات.
الفصل الرابع :املراجعة االستقصا ية القضا ية (الفحص القانوني).
الفصل اخلامس :املراجعة اخلارجية لتقارير األعمال املتكاملة.
الفصل السادس :الدور التوكيدي والدور االستشاري للمراجعة الداخلية احلديثة.
الفصل السابع :إسناد وظيفة املراجعة الداخلية للغري.
الفصل الثامن :تقارير املراجعة الداخلية.
الفصل التاسع :املراجعة الداخلية احلديثة لتقارير األعمال املتكاملة.

 -3اسـم الكتاب :حماسبة التكاليف لألغراض اإلدارية.
اسـم املؤلف :د .صالح الدين عبد املنعم مبارك.
دار النشـــر :دار التعليم اجلامعي ( )12ش شادي عبد السالم – برج زهرة األنوار – ميامي -اإلسكندرية.
تاريخ اإلصدار.2014 :
نبذة عن الكتاب :يقع الكتاب يف  318صفحة من احلجم املتوسط ،يهتم هذا املؤلف بدراسة حماسبة التكاليف واستخداماتها يف
اجملال اإلداري مبا حتقق أغراضها الـمختلفة ،مع الرتكيز على مدخل إدارة التكلفة وأدواتها .قسم هذا املؤلف إىل بابني وعدد
مثانية فصول تناولت املوضوعات التالية:
الباب األول :قياس التكلفة ألغراض الرقابة:
الفصل األول :مدخل التكاليف املعيارية واملوازنة.
الفصل الثاني :حتليل احنرافات تكلفة املوارد البشرية.
الفصل الثالث :حتليل احنرافات تكلفة العمل املباشر.
الفصل الرابع :حتليل احنرافات التكاليف الصناعية اإلضافية.
الفصل اخلامس :حتليل احنرافات هامش الربح واستخدام أسلوب التجز ة يف حتليل االحنرافات.
الفصل السادس :دراسة األسالي اإلحصا ية والرقابة على التكاليف.
الباب الثاني :إدارة التكلفة ومداخل قياس التكلفة وتأثريها على التخطيط والرقابة:
الفصل السابع :إدارة التكلفة ومقوماتها.
الفصل الثامن :دراسة مداخل قياس التكلفة وتأثريها على التخطيط والرقابة.

مـجـلـة الـرقـابة املـالية – يــونيــو (حــزيـــران)  –1024العدد 44

16

 -4اسـم الكتاب :مـــراجعـــة احلســابـات.
اسـم املؤلف :د .شحاتة السيد شحاتة.
دار النشـــر :دار التعليم اجلامعي ( )12ش شادي عبد السالم – برج زهرة األنوار  -ميامي اإلسكندرية.

تاريخ اإلصدار.2014 :
نبذة عن الكتاب :يقع الكتاب يف  322صفحة من احلجم املتوسط ،يتناول هذا املؤلف بعض الدراسات
املتقدمة يف مراجعة احلسابات يف ضوء التحديات املهنية ومتغريات بيئة األعمال وبيئة املمارسة املهنية
السا دة حاليا يف مصر .يشتمل الكتاب على أحدى عشر فصال تناولت املوضوعات التالية:
الفصل األول :جودة املراجعة.
الفصل الثاني :خطر املراجعة.
الفصل الثالث :تطور مسئولية مراجع احلسابات اخلارجي عن الرقابة الداخلية.
الفصل الرابع :اختبارات فعالية الرقابة الداخلية واختبارات صحة املعلومات باستخدام أسلوب املعاينة اإلحصا ية.
الفصل اخلامس :اختبارات صحة التفاصيل يف أرصدة احلسابات باستخدام أسلوب املعاينة اإلحصا ية.
الفصل السادس :فحص القوا م املالية املرحلية (الدورية).
الفصل السابع :مراجعة القوا م املالية املختصرة واملعلومات املالية القطاعية واملعلومات األخرى املرافقة للقوا م املالية.
الفصل الثامن :مهام املراجعة ذات األغراض اخلاصة.
الفصل التاسع :اختبارات املعلومات املالية املستقبلية.
الفصل العاشر :مسئولية املراجع يف اكتشاف الغش والتقرير عنه.
الفصل احلادي عشر :املراجعة وتكنولوجيا املعلومات واستخدام احلاس اآللي.

 -5اسـم الكتاب :نظم املعلومات احملاسبية.
اسـم املؤلف :د .زياد عبد احلليم الذيبة  -د .نضال الرحمي.
دار النشـــر :دار املسرية للنشر والتوزيع.
تاريخ اإلصدار.1022 :
نبذة عن الكتاب :وجاء هذا الكتاب يف عشرة فصول وكما يلي:
الفصل األول حتدث عن تكنولوجيا املعلومات يف منظمات األعمال ،من حيث أهميتها ودورها
وما حتققه من تنافسية يف جمال األعمال .كما تناول الفصل الثاني تدقيق نظم املعلومات احملاسبية وأهميتها بالنسبة للمدقق ،وما
تواجهه من خماطر وخاصة يف ظل النظام احملوس وجاء الفصل الثالث مكمال للفصل الثاني والذي يتوسع يف مفهوم األخطار
اليت تتعرض هلا نظم املعلومات احملاسبية وأنواعها وأسبابها والطرق املستخدمة يف محاية النظام فيها.
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ومل يبتعد الفصالن الرابع واخلامس كثريا عن الفصل الثالث حيث سلط الضوء على مفهوم الرقابة على نظم املعلومات احملاسبية
واألسالي الرقابية املتبعة يف هذه النظم وكذلك املبادئ الرقابية فيها أما الفصول السادس والسابع والثامن فقد جاءت كأمثلة
مهمة على رقابة نظم املعلومات احملاسبية ،فقد تناول الفصل السادس الرقابة على نظام املشرتيات ،والفصل السابع تناول
الرقابة على نظام املخزون ،أما الفصل الثامن فقد تناول الرقابة على نظام املوارد البشرية.
ومت يف نهاية الكتاب تناول الرقابة والتدقيق احلديث من خالل الفصلني التاسع والعاشر حيث تناول الفصل التاسع مصطلح
احلاكمية املؤسسية ،وأهميتها وتطورها وأهدافها وما قد حتققه يف بناء هيكل املؤسسة على أسس علمية حديثة.
وأخريا تناول الفصل العاشر ما يسمى حاكمية تكنولوجيا املعلومات من حيث املفهوم واألهمية واألدوات املستخدمة فيها.

 -6اسـم الكتاب :تفعيل آليات املراجعة يف حماربة االحتيال والفساد.
اسـم املؤلف :د .أميـن السيد أمحد لطفي.

دار النشـــر :الدار اجلامعية للنشر والتوزيع -شارع زكريا غنيم  -االبراهيمية.
تاريخ اإلصدار.1022 :
نبذة عن الكتاب :يقع الكتاب يف  223صفحة ويتناول موضوع االحتيال والفساد ومسئولية اإلدارة
عن تلك اجلرمية ونطاق مسئولية املراجعني عن تقليل االحتيال والفساد وتقليصه وتفعيل آليات
املراجعة يف حماربة االحتيال والفساد ،ويتكون الكتاب من سبعة فصول هي كاآلتي:
الفصل األول :طبيعة الفساد وأنواعه وتداعياته وآليات مكافحته وحماربته :ويتطرق إىل طبيعة ومظاهر وآثار الفساد ،دور اإلدارة
املالية اجليدة يف مكافحة الفساد.
الفصل الثاني :مسئوليات املراجعني يف مواجهة مسئوليات اإلدارة عن القوا م املالية ،ويتطرق إىل حتديد مسئوليات املراجعني
واإلدارة طبقا ملعايري املراجعة ومسئوليات املراجعني وفجوة التوقعات للمراجعة ،أبرز نتا ج الدراسات امليدانية يف جمال فجوة
التوقعات ،تطبيق فجوة توقعات وأداء عملية املراجعة ،دور املراجعني يف اجملتمع.
الفصل الثالث :مراجعة الغش ،ويتطرق إىل مفهوم الغش وأنواعه ،مثلث وظروف الغش ،تقدير املراجع ملخاطر الغش ،مصادر
املعلومات اخلاصة مبخاطر الغش ،االستجابة إىل خماطر الغش ،جماالت خماطر الغش احملددة ،املسئوليات القا مة عند الشك يف
وجود الغش ،املتطلبات األساسية إليضاح معيار املراجعة رقم (.)77
الفصل الرابع :آليات تفعيل وتقوية استقاللية املراجعني :ويتطرق إىل طبيعة وأهمية استقاللية املراجعني يف احلقيقة واملظهر،
التهديدات اليت قد حتد أو تضعف من استقاللية املراجعني ،آليات محاية استقاللية املراجعني من تهديدات العمالء ،آليات
محاية استقاللية املراجعني عند االرتباط مبصاحل مالية من عميل املراجعة ،آليات محاية استقاللية املراجعني يف ظل العالقة
الشخصية والتجارية مع عميل املراجعة ،آليات محاية استقاللية املراجعني يف ظل وجود معاملة متييزية من عميل املراجعة... ،
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آليات محاية استقاللية املراجعني عند تقديم خدمات التقاضي لعميل املراجعة ،آليات محاية استقاللية املراجعني يف ظل االعتماد
املفرط على دخل االتعاب من عميل املراجعة ،آليات محاية استقاللية املراجعني عند تقديم خدمات أخري خبالف املراجعة،
اآلليات املقرتحة األخرى لتقوية استقاللية املراجعني والتدوير اإللزامي للمراجعني.
الفصل اخلامس :دور حوكمة الشركات يف تدعيم املراجعة حملاربة الفساد :ويتطرق إىل عالقات حوكمة الشركات واملراجعة،
نظرية حوكمة الشركات وإخفاقاتها ،العناصر األساسية حلوكمة الشركات ،حوكمة الشركات ومسئوليات التقرير ،املراجعة
اخلارجية وحوكمة الشركات كمجال متعدد الضوابط ،جلنة املراجعة واملراجعة الداخلية واخلارجية.
الفصل السادس :مراجعة الغش واحملاسبة القضا ية :ويتطرق إىل املهن املقاومة للغش ودورة الغش ،احملاس القضا ي وعمليات
املراجعة ،مراجع الغش ومراجع التحقيق ،املستقبل املهين املقاوم للغش.
الفصل السابع :دليل دور األجهزة الرقابية العليا يف التعامل مع االحتيال والفساد :ويتطرق إىل فهم االحتيال والفساد ،معاجلة
االحتيال والفساد.

 -7اسـم الكتاب :القياس واإلفصاح احملاسيب عن األصول وااللتزامات.
اسـم املؤلف :د .ناصر نور الدين عبد اللطيف.
دار النشـــر :دار التعليم اجلامعي  -شارع شادي عبد السالم  -ميامى  -اإلسكندرية.
تاريخ اإلصدار.2014 :
نبذة عن الكتاب :يقع الكتاب يف ( )368صفحةويتناول املعاجلة احملاسبية يف الشركات الصناعية
واإلفصاح احملاسيب املرتبط بعناصر األصول املتداولة والثابتة ودراسة االلتزامات ومشاكل القياس
واإلفصاح احملاسيب عن االلتزامات قصرية األجل وطويلة األجل ،باإلضافة إىل اليوميات اخلاصة واألستاذ املساعد واملعاجلات
احملاسبية.
ويتكون الكتاب من ستة فصول هي كاآلتي:
الفصل األول :احملاسبة يف املشروعات الصناعية.
الفصل الثاني :احملاسبة عن الصول قصرية األجل.
الفصل الثالث :احملاسبة عن األصول طويلة األجل.
الفصل الرابع :احملاسبة عن االلتزامات قصرية األجل.
الفصل اخلامس :احملاسبة عن االلتزامات طويلة األجل.
الفصل السادس :الدفاتر واليوميات املساعدة وتصحيح األخطاء احملاسبية.
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اسـم الكتاب :االقتصاد املالي يف ظل التحوالت االقتصادية املعاصرة (تطور الدور االقتصادي احلكومي،

الضرا  ،اإلنفاق العام ،املوازنة العامة).
اسـم املؤلف :د .عاطف وليم اندراوس.
دار النشـــر :دار الفكر العربي.
تاريخ اإلصدار.2014 :
نبذة عن الكتاب :يقع الكتاب يف ( )657صفحة من احلجم ،ويتناول اقتصاديات املالية العامة والدور احلكومي يف االقتصاد ككل
وأدوات حتقيق هذه األهداف واآلثار االقتصادية واالجتماعية على األفراد والقطاعات االقتصادية .ويتكون الكتاب من أربعة فصول
هي كاآلتي:
الفصل األول :املفاهيم العامة وتطور الدور احلكومي يف االقتصاد الكلي :ويتطرق إىل تطور الدور احلكومي يف الفكر االقتصادي،
النظم االقتصادية ،النظم املالية ،منوذج التدفق الدا ري يف االقتصاد ،ختصيص املوارد بني االستخدام اخلاب واالستخدام
احلكومي ،قياس حجم النشاط احلكومي ،الدور احلكومي يف ظل االقتصاد احلر ،مظاهر فشل السوق ومربرات التدخل
احلكومي ،املالية العامة واالقتصاد العام.
الفصل الثاني :حتليل اإلنفاق احلكومي :ويتطرق إىل مفهوم السلع العامة وأمثلة ألنواع السلع واخلدمات ،الطل على السلع
واخلدمات العامة البحتة ،حتديد املستوي األمثل من السلع العامة البحتة ،التدخل احلكومي لتوفري اخلدمات العامة البحتة،
تعريف اآلثار اخلارجية وخصا صها واملشاكل املرتتبة عليها ،اآلثار اخلارجية االجيابية ،األسالي

املالية ملعاجلة اآلثار

اخلارجية ،استخدام األدوات غري املالية للتعامل مع اآلثار اخلارجية ،تعريف اإلنفاق العام وأنواع النفقات العامة ،تطور دور
النفقة العامة ،اآلثار االقتصادية لربامج اإلنفاق العام ،تقييم برامج اإلنفاق العام ،حتليل فعالية النفقة ،حتليل التكاليف واملنافع.
الفصل الثالث :مصادر متويل النشاط احلكومي :ويتطرق إىل مفهوم الضرا
الضرا

على األموال والضرا

على األشخاب ،الضرا

على منوذج تدفق الدخل واإلنفاق ،الضرا

العينية والضرا

املباشرة وغري املباشرة ،الضرا

وأنواعها ،الضرا

الوحيدة والضرا

الشخصية ،تقسيم الضرا
على الدخل والضرا

املتعددة،

وفقا لنقاط تأثريها

على اإلنفاق والضرا

على

الثروة ،التنظيم الفين للضريبة والقواعد األساسية هلا ،أثر الضريبة على كل من االستثمار والقرارات التمويلية للشركات والشكل
القانوني واالدخار والعمل ،واألثر على الكفاءة االقتصادية والعدالة ،نقل الع ء الضرييب ،التجن الضرييب ،التهرب الضرييب،
مصادر التمويل غري الضريبية (مدفوعات املستخدمني اهلبات والتربعات واملنح والتمويل التضخمي وفا ض املشروعات احلكومية
والغرامات والتعويضات) ،القروض العامة والدين العام (املفهوم واألنواع والتنظيم الفين) ،التمويل بالعجز ،ع ء الدين العام،
سياسة إدارة الدين العام.
الفصل الرابع :املوازنة العامة للدولة :ويتطرق إىل مفهوم املوازنة العامة للدولة ووظا فها ومباد ها ودورتها وتقسيماتها ،املوازنة
العامة بني الرؤية التقليدية واجتاهات التطوير ،موازنة البنود واالعتمادات ،موازنة الربامج واألداء ،موازنة التخطيط والربجمة،
املوازنة ذات األساس الصفري ،املوازنة التعاقدية ،املوازنة العامة يف مصر.
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نــــشاطات الـــتــدريــ
* اللقاء التـدرييب باجلمهورية التونسية حول موضوع "الرقابة على تقنية املعلومات":
تنفيذا للقرار رقم
و1023/2/12

1023/222

للمجلس التنفيذي يف اجتمـاعه الثـامن واألربعيـن املنعقـد بدولة الكويت خالل يومي

13

والذي أقر فيه باقرتاح من األمانة العامة االستفادة من املبلغ املتبقي من اهلبة املقدمة من قبل ديوان الرقابة املالية

االحتادي جبمهورية العراق وديوان احملاسبة بدولة الكويت من خالل عقد اللقـاء التدرييب"الرقابة على تقنية املعلومات"
مبشـاركني جدد ،وعقد هذا اللقاء التدرييب بتونس خالل الفرتة من  02/2إىل  .1022/02/23وشارك يف هذا اللقـاء  15مشاركا
ميثلـون

(22

جهاز) مـن األجهزة األعضاء يف املنظمة العربية وهي أجهزة الرقابة يف البلدان التالية :األردن وتونس واجلزا ـر

والسعـودية وسلطنة عمان والسودان وفلسطني والعراق والكويت ولبنان وليبيا ومصر وموريتانيا واليمن.
مت تنفيذ اللقاء على مدى سبعة أيام مبعدل أربع جلسات يوميا .وقد بدأ اليوم األول بتالوة آيات بينات من القرآن الكريم .وبعد
ذلك ألقى معالي األستاذ /عبد القادر الزقلي ،الر يس األول لدا رة احملاسبات التونسية واألمني العام للمنظمـة العربية لألجهزة
العليا للرقابة املالية واحملاسبة كلمة رح فيها باملشاركني مبينا أهمية اللقاء ومتمنيا ألعماله النجاح والتوفيق .ومتحور اللقاء
حول تعريف رقابة تقنية املعلومات وتأثري تقنية املعلومات على الرقابة وأطر التحكم يف تقنية املعلومات والتخطيط والتنظيم وتنظيم
وظا ف تقنية املعلومات والتخطيط الستمرارية العمل والضوابط املادية واملنطقية وضوابط التطبيقات وأسالي

الرقابة املدعمة

باحلاسوب.

* اللقاء التـدرييب جبمهورية مصـر العربية حول موضوع "مهارات االشراف الفين على التدقيق واثرها على
جودة العمل الرقابي":
استضـاف اجلهاز املركزي للمحاسبات جبمهورية مصر العربية اللقـاء العلمي حول موضوع "مهارات االشراف الفين على
التدقيق واثرها على جودة العمل الرقابي" وذلك خالل الفرتة من  27إىل  1022/5/11وشـارك فيه  35مشاركا ميثلون  22جهازا
من أجهزة الرقابة يف كل من األردن والبحرين وتونس واجلزا ر والسعودية وفلسطني والعراق وقطر والكويت ولبنـان ومصر واملغرب
وموريتانيا واليمن.
وقد افتتح اللقاء برعاية معالي املستشار /هشام جنينة ،ر يس اجلهاز املركزي للمحاسبات جبمهورية مصر العربية ،حبضور
ممثل األمانة العامة للمنظمة رح فيها باملشاركني مبينا أهمية اللقاء ومتمنيا ألعماله النجاح والتوفيق .ومتحور اللقاء حول
واالطار العام لالشراف الفين على التدقيق واملسؤولية العامة لالشراف ومعايري جودة العمل الرقابي و جماالت ومراحل االشراف
الفين على التقييم والعالقة بني االشراف الفين ونظام جودة العمل الرقابي :مرحلة التخطيط لعملية تقييم جودة العمل الرقابي
والعالقة بني االشراف الفين ونظام جودة العمل الرقابي :مرحلة التنفيذ لعملية تقييم جودة العمل الرقابي والعالقة بني االشراف
الفين ونظام جودة العمل الرقابي :مرحلة التقرير لعملية تقييم جودة العمل الرقابي والعالقة بني االشراف الفين ونظام جودة
العمل الرقابي :دور املشرف يف تطوير نظام جودة العمل الرقابي وعرض جتارب األجهـزة املشاركة.
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* الدورة التدريبية باململكة العربية السعودية وبالتعاون مع أمانة تعاون االنتوساي واجلهات الـماحنة حول
موضوع "إطار قياس أداء األجهزة العليا للرقابة":
بدعوة كرمية من معالي األستاذ /أسامة بن جعفر فقيه ،ر يس ديوان املراقبة العامة باململكة العربية السعودية والنا

األول

لر يس اجمللس التنفيذي للمنظمة ،استضاف ديوان املراقبة العامة الدورة التدريبية اليت تناول موضوعها "إطار قياس أداء
األجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة" خالل الفرتة

1022/3/2-1

واليت تندرج يف إطار التعاون القا م بني املنظمة العربية

لألجهزة العليا للرقابة وأمانة تعاون اإلنتوساي واجلهات املاحنة يف جمال تعزيز وتنمية قدرات أجهزة املنظمة العربية يف خمتلف
اجملاالت املتعلقة بالرقابة.
وبلغ عدد املشاركني يف هذه الدورة  31مشاركا مثلوا

22

جهازا وهي أجهزة الرقابة يف كل من اجلزا ر والبحرين ومصر واألردن

والكويت وموريتانيا وفلسطني وسلطنة عمان وقطر واململكة العربية السعودية والصومال والسودان واليمن وتونس.
ومكّنت هذه الدورة املشاركني من إكسابهم مهارات يف جمال قياس أداء أجهزتهم باستخدام اإلطار ،والذين سيشكلون نواة
ألجهزتهم وللمنظمة العربية يف هذا اخلصوب.
وقد متت ترمجة املادة العلمية من اإلجنليزية إىل العربية بدعم من "الصندوق اإل تماني للماحنني املتعدّدين بالبنك الدولي" وقام
ديوان الرقابة املالية اإلحتادي جبمهورية العراق مبراجعة الرتمجة فضال عن املراجعة اليت قام بها املدربون .وتكوّن فريق املدربني
من

3

من منتسيب كل من اجمللس األعلى للحسابات باململكة املغربية ودا رة احملاسبات باجلمهورية التونسية وديوان الرقابة

العامة باململكة العربية السعودية.

* الدورة التدريبية بدولة الكويت وبالتعاون مع مبادرة تنمية االنتوساي حول موضوع "تدري املدربني":
استضاف ديوان احملاسبة بدولة الكويت الدورة التدريبية حول "تدري املدربني" خالل الفرتة من  02- 10إىل

1022-05-25

وهي مرحلة من برنامج "شهادة أخصّا ي التدري " الذي تقوم بتنفيذه مبادرة تنمية االنتوساي بالتعاون مع املنظمة العربية
لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة والذي يهدف إىل دعم قدرة إقليم املنظّمة العربيّة وأجهزتها األعضاء على تصميم وتنفيذ
برامج تدريبيّة ومبادرات لتنمية القدرات ذات فعاليّة.
وبلغ عدد املشاركني يف هذه الدورة  32مشاركا مثّلوا

22

جهازا وهي أجهزة الرقابة يف كل من اجلزا ر والبحرين ومصر والعراق

والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا واملغرب وسلطنة عمان واململكة العربية السعودية والسودان وتونس واليمن والذين سيشكلون نواة
ألجهزتهم وللمنظمة العربية يف هذا اخلصوب.
ويرتبط جناح الربنامج إىل حد كبري مبدى التزام األجهزة العليا للرقابة بتحقيق النّتا ج املنتظرة منه ،فقد سبق تنظيم الدورة التدريبية
توقيع األجهزة الرقابية املشاركة يف الربنامج على اتفاقيّة تعاون توضّح املهام واملسؤوليات والنتا ج املتوقّعة منه .كما متّ من خالل إجراء
اختبار عرب اإلنرتنت ومقابالت باستخدام السكاي الختيار املشاركني حس اجلدارة من بني مرشّحي األجهزة.
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وقد متّ خالل دورة "تدري املدربني" استخدام الـمواد اليت صمّمت خــالل اجتماع إعداد الــمادة العلمية بتونــس من  7-13إىل
 .2013-20-20ومتّ تدري املشاركني خالل هذه الدّورة على كيفيّة إعداد وتصميم الدّورات التّدريبيّة املبنية على احلاجات
وعلى استخدام مهارات التيسري .وتعلّقت أبرز جلسات الدورة بشرح الطريقة املنهجية للتدري ومرحلة حتليل االحتياجات
التدريبية ،وكذلك مرحلة تصميم وإعداد وتقييم وتنفيذ الدورات التدريبية .كما تعلقت بديناميكية اجملموعة ومبراحل تطورها
ومبهارات العرض والتقديم وبإدارة النقاش وبتيسري األنشطة اجلماعية ،باإلضافة إىل تطبيق كل مراحل التحليل والتصميم
واإلعداد والتقييم على املشاريع الفردية للمشاركني .ومشلت املادة العلمية للدورة كذلك التعلّم اإللكرتوني تناسبا مع استعمال تقنية
املعلومات لدعم التّعلّم كتوجّه مستقبلي لألجهزة العليا للرّقابة يف عصر أصبحت فيه أسالي العمل مبنيّة على التقنية وتراجعت
أسالي العمل القدمية.
وتكوّن فريق املدربني من

2

أفراد ينتمون إىل كل من ديوان املراجعة القومي جبمهورية السودان وديوان احملاسبة بدولة الكويت

واجمللس األعلى للحسابات باململكة املغربية وديوان احملاسبة باجلمهورية اللبنانية وديوان الرقابة املالية االحتادي يف مجهورية
العراق وهم أخصا يو تدري  ،مدعومني مبدير برامج مبادرة تنمية االنتوساي ومبستشارة تنمية القدرات لدى املنظمة العربية.
وتتمثّل املرحلة القادمة من برنامج "شهادة أخصّا ي التدري " ،حس ما ورد يف اتّفاقيّة التّعاون ،يف قيام كل مشارك بتطبيق
املهارات اجلديدة املكتسبة من خالل إعداد وتصميم مادة علميّة لدورة تدريبيّة تدوم يوما واحدا حول موضوع يتعلّق مبعايري
اإلنتوساي كما متّ اختياره من قبل األجهزة املشاركة .وسيتم إعداد هذه املادّة مبتابعة من قبل مدربي مبادرة تنمية االنتوساي عرب
التّواصل على اإلنرتنت .وبعد إعداد املادّة العلميّة ،يتعيّن على املشاركني تقدميها جملموعة من املراجعني جبهازهم وذلك بتطبيق
مهارات التيسري اليت اكتسبوها أثناء دورة الكويت.
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أخبـار املنـظـمــة الـعــربـيـــة
االجتماع السابع للجنة تنمية القدرات املؤسسية للمنظمة:
عقدت جلنة تنمية القدرات املؤسسية اجتماعها السابع بدولة قطر الشقيقة خالل الفرتة من

2

اىل

7

يناير

1022

بناء على

الدعوة الكرمية املوجهة من معالي السيد /إبراهيم بن هاشم السادة القا م بأعمال ر يس ديوان احملاسبة بدولة قطر الستضافة
االجتماع املذكور ،ومبشاركة ممثلي األجهزة األعضاء يف اللجنة وهي أجهزة الرقابة يف كل من األردن والسعودية والكويت وقطر
وفلسطني واملغرب ومصر واليمن ،إضافة إىل ممثل عن األمانة العامة .كما حضره ممثالن عن مبادرة تنمية االنتوساي.
وقد ناقشت اللجنة املوضوعات املدرجة على مشروع جدول أعماهلا واليت اشتملت على ما يلي:
البنــد األول :إقرار مشروع جدول األعمال.
البند الثاني :انتخاب ر يس للجنة ونا

له ومقررا :وقد مت بإمجاع أعضاء اللجنة تزكية السيد /فيصل األنصاري ممثل ديوان

احملاسبة بدولة الكويت ر يسا للجنة ،والسيد /حممد الصوابي ممثل اجمللس األعلى للحسابات باململكة املغربية نا با
للر يس ،وممثل األمانة العامة للمنظمة العربية مقررا.
البند الثالث :دراسة نتا ج تنفيذ خطة العمل يف جمال التدري والبحث العلمي لسنة .1023
البند الرابع :إعداد مشروع خطة العمل يف جمال التدري والبحث العلمي لسنة .1022

صورة تذكارية للمشاركني يف اجتماع اللجنة
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البند اخلامس :اقرتاح جلنة تقويم البحوث اخلاصة باملسابقة احلادية عشرة يف جمال البحث العلمي.
البند السادس :اقرتاح تعديل القواعد االجرا ية للجمعية العامة للمنظمة.
البند السابع :النظر يف تطوير املوقع احلالي للمنظمة على شبكة االنرتنت.
البند الثامن :النظر يف االجراءات املتعلقة بعقد اللقاء التدرييب حول موضوع "الرقابة على تقنية املعلومات".
البند التاسع :دراسة موضوع التعاون مع مبادرة تنمية االنتوساي يف جمال تنمية القدرات املؤسسية.
البند العاشر :ما يستجد من أعمال ،حيث اشتمل على املوضوعات التالية:
 اقرتاح موضوع امللتقى العربي األوروبي املقرر عقده بدولة قطر عام .1025 النظر يف موضوع التعاون بني املنظمة العربية وأمانة التعاون بني منظمة اإلنتوساي واجلهات املاحنة . مشاركة األمانة العامة يف احملاضرة اليت نظمها البنك الدولي عن بعد حول موضوع "الرقابة التعاونية كمكون إلسرتاتيجيةتنمية قدرات األجهزة العليا للرقابة".
 مصفوفة تنفيذ املخطط االسرتاتيجي للمنظمة.البند احلادي عشر :حتديد موعد ومكان االجتماع القادم للجنة.
وقد ض منت اللجنة نتا ج أعماهلا ضمن التقرير الذي أعدته وعرضته األمانة العامة على اجمللس التنفيذي يف اجتماعه اخلمسني
املنعقد مبدينة شرم الشيخ جبمهورية مصر العربية خالل الفرتة من  2اىل .1022/3/2
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االجتماع اخلمسني للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية:
عقـد اجمللس التنفيذي للمنظمة العربية لألجهـزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة اجتماعه اخلمسني مبدينة شرم الشيخ
جبمهورية مصر العربية خالل الفرتة من  2إىل 1022/3/2م وذلك برعاية معالي املستشار /هشام جنينة ،ر يس اجلهاز املركزي
للمحاسبات جبمهورية مصر العربية وحضور رؤساء األجهزة وأعضاء الوفود يف األجهزة األعضاء يف اجمللس وهي أجهزة الرقابة
يف كل من اإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة فلسطني واجلمهورية اللبنانية ودولة
الكويت ومجهورية العراق واململكة املغربية واجلمهورية اإلسالمية املوريتانية ومجهورية مصر العربية واألمانة العامة للمنظمة.
وترأس االجتماع معالي األستاذ /عبد العزيز يوسف العدساني ،ر يس ديوان احملاسبة بدولة الكويت ور يس اجمللس التنفيذي
للمنظمة ،حبضور معالي األستاذ /أسامة بن جعفر فقيه ،ر يس ديوان املراقبة العامة باململكة العربية السعودية والنا

األول

معالي الدكتور /عبد الباسط تركي ،النا

الثاني

لر يس اجمللس التنفيذي ،وسيادة األستاذ /فاروق عبد العليم توفيق ،نا

لر يس اجمللس التنفيذي ومعالي األستاذ /عبد القادر الزقلي ،الر يس األول لدا رة احملاسبات يف اجلمهورية التونسية واألمني
العام للمنظمة العربية.

صورة تذكارية للمشاركني يف اجتماع اجمللس التنفيذي
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وقد استهل االجتماع بتالوة آيات بينات من الذكر احلكيم ثم ألقى معالي املستشار /هشام جنينة ،كلمة ترحيبية بالوفود
املشاركة تلتها كلمتا كل من معالي االستاذ /عبد العزيز يوسف العدساني ،واالستاذ  /عبد القادر الزقلي.
بعد ذلك انتقل اجمللس إىل دراسة ومناقشة خمتلف املوضوعات اليت تضمنها جدول أعماله وهي:
1ـ إقـرار جدول األعمال.
2ـ تقرير ر يس اجمللس التنفيذي عن نشاطه ونشاط اجمللس منذ آخـر اجتماع له.
3ـ تقـرير األمانة العامة عن نشاطها منذ آخر اجتماع للمجلس.
4ـ تقرير جلنة املعايري املهنية والرقابية للمنظمة يف اجتماعها السادس.
5ـ تقرير جلنة تنمية القدرات املؤسسية للمنظمة يف اجتماعها السابع.
6ـ تسمية األجهزة اليت ستستفيد من املنحة املالية للمشاركة يف اللقاءات اليت تعقدها املنظمة سنة .1022
7ـ اعتماد احلساب اخلتامي لسنة .1023
8ـ اعتماد املوازنة التقديرية لسنة .1022
9ـ تقارير األجهزة العربية حول مشاركاتها يف أعمال اللجان وجمموعات العمل املنبثقة عن منظمة انتوساي.
11ـ

انضمام حمكمة احلسابات باجلمهورية االسالمية املوريتانية واجلهاز املركزي للرقابة واحملاسبة باجلمهورية اليمنية إىل

عضوية فريق البيئة للمنظمة العربية.
11ـ نشر واستخدام املعايري الدولية حول املساعدات املتعلقة بالكوارث.
12ـ

حتديد مكان وموعد االجتماع القادم للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية.

13ـ إعداد وتوجيه برقية شكر إىل فخامة ر يس مجهورية مصر العربية.
وقد ضمن اجمللس نتا ج أعماله مبحضر االجتماع وأرفقت به القرارات والتوصيات اليت اختذها بشأن املوضوعات املذكورة
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االجتماع السـابع لفريق عمل البيئة للمنظمة العربية:
بدعوة كرمية من معالي الدكتور /عبد الباسط تركي سعيد ،ر يس ديوان الرقابة املالية االحتادي جبمهورية العراق ،عقد فريق
عمل البيئة اجتماعه السابع خالل الفرتة من

22

اىل

1022/3/10

حبضور ممثلي االجهزة االعضاء يف اللجنة وهي اجهزة

الرقابة يف كل من مجهورية مصر العربية واجلمهورية التونسية ودولة فلسطني ودولة الكويت ومجهورية العراق واجلمهورية
اليمنية.
وافتتح االجتماع بكلمة ملعالي الدكتور /عبد الباسط تركي سعيد ،ر يس ديوان الرقابة املالية االحتادي جبمهورية العراق،
ضمنها ترحيبه باعضاء الوفود متمنيا لالجتماع النجاح والتوفيق ،ثم ألقت األستاذة /غادة حممد فتحي عـافية كلمة فريق عمل
البيئة للمنظمة العربية.
وقد تناول االجتماع املواضيع التالية:
ـ مشـروع جدول األعمال.
ـ الرتحي

بعضوية حمكمة احلسابات باجلمهورية اإلسالمية املوريتانية واجلهاز املركزي للرقابة واحملاسبة باجلمهورية

اليمنية.
ـ عـرض تقـرير اجناز فـريق عمل البيئة خلطة العمل .1021-1020
* عرض نتا ج االجتماع اخلامس عشر جملموعة عمل االنتوساي للمراجعة البيئية.
* عرض مساهمات الفريق.
* عرض ومناقشة موقف خطة عمل الفريق .1025-1023
*املراجعة البيئية على مشروعات التعدين يف الدول العربية.
* املراجعة البيئية على اثار استخدام الطاقة يف الدول العربية.
* النفايات الطبية اخلطرة يف الدول العربية.
* الدليل اإلرشادي :توجهات تنفيذ عمليات املراجعة على نشاط املنظور البيئي.
* الدليل اإلرشادي :املراجعة البيئية واملراجعة النظامية.
* الدليل اإلرشادي :دور األجهزة العليا للرقابة يف التنمية املستدامة.
* الدليل اإلرشادي :كيفية إجراء املراجعة املشرتكة التعاونية على االتفاقيات البيئية.
 عرض ملخص عن ورشة عمل باالشرتاك مع البنك الدولي. موقف تطوير الصفحة االلكرتونية للفريق ضمن موقع املنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة. -مـا يستجد من أعمال.
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أخــبــار األجهــزة األعــضاء
* ديـوان احملاسبة باململكة األردنيـة اهلامشية:
1ـ

مشـروع التـوأمة :أطلق د يوان احملاسبة مشروع التوأمة الذي ينفذه مع ا تالف أجهزة الرقابة يف كل من اسبانيا وهولندا

واستونيا املمول من منحة مقدمة من االحتاد األوروبي وبالتعاون مع وزارة التخطيط ويهدف هذا املشروع إىل تسهيل عميلة
االنسحاب التدرجيي من التدقيق املسبق وإعداد دليل يف جمال الرقابة البيئية وتدقيق األنظمة املالية احملوسبة.
2ـ

معايري التقارير الدولية:عقد ديوان احملاسبة ومجعية احملاسبني القانونيني دورات تدريبية متخصصة خمتلفة حول معايري

التقارير املالية الدولية بالتعاون مع معهد احملاسبني القانونيني يف اجنلرتا ويلز وبدعم من البنك الدولي جلمعية احملاسبني،
واليت تهدف اىل رفع مستوى وجودة العمل الرقابي ملواكبة التطورات الدولية يف ممارسة اعمال التدقيق مبهنية وكفاءة وفعالية
واقتصاد واحملافظة على األموال يف القطاعني العام واخلاب.
3ـ

االدلة واجملالت واملقاالت :قام الديوان برتمجة عدد من الوثا ق ضمت (املقاالت واألدلة واجملاالت) ،من أهمها ترمجة

الدليل اإلرشادي الصادر عن منظمة االنتوساي حول الرقابة البيئية "مصادر وخيارات امام األجهزة العليا للرقابة".
4ـ

شارك ديوان احملاسبة االردني يف منتدى تبادل دعم مؤسسات اإلدارة املالية مبنطقة الشرق األوسط لشمال افريقيا والذي

نظمته وحدة االدارة املالية بالبنك الدولي والذي عقد بأبوظيب باالمارات العربية املتحدة خالل الفرتة  20اىل .1022/2/21
5ـ وفد تونسي يطلع على جتربة ديوان احملاسبة األردني :التقى ر يس ديوان احملاسبة األستاذ /مصطفى الرباري وفدا تونسيا
بر اسة األستاذ /مسري العنابي ر يس اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد يف اجلمهورية التونسية ووفد مرافق ضم

)(5

من موظفي

اهليئة ،قدم خالله معالي ر يس ديوان احملاسبة حملة عن املراحل اليت مر بها الديوان منذ انشاءه عام  ،2717وأشار
الرباري إىل العالقات الوثيقة اليت تربط الديوان ودا رة احملاسبات التونسية مشيدا بالتعاون يف خمتلف جماالت الرقابة
ومكافحة الفساد بني البلدين الشقيقتني.
6ـ

نفذ ديوان احملاسبة األردني

)(14

ورشة عمل مبشاركة

)(691

موظفا من الوزارات والدوا ر اخلاضعة لرقابة ديوان

احملاسبة وذلك ترسيخا ملبدأ التعاون املهين وتقديم املشورة املالية واحملاسبية اليت يقدمها الديوان لتلك اجلهات.

* دا رة احملاسبات باجلمهورية التونسية:
1ـ

تعييـن ر يس جـديد :مبقتضـى امر حكومي بتاريخ  1022/3/22مت تعيني السيد /عبد اللطيف اخلراط ر يسا أوال لدا رة

احملاسبات باجلمهورية التونسية برتبة وزير.
والسيد /عبد اللطيف اخلراط ،مولود يف

12

ديسمرب

2752

ومتحصل على االستاذية يف القانون من كلية احلقوق والعلوم

السياسية بتونس وديبلوم املرحلة العليا للمدرسة الوطنية لالدارة بتونس وديبلوم املؤسسة الكندية للرقابة الشاملة بكندا.
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تدرج السيد /عبد اللطيف اخلراط بدا رة احملاسبات يف اخلطط الوظيفية التالية :ر يس قسم (جوان  )2770ور يس دا رة أوت
 )2771ومندوب احلكومة العام لدى الدا رة (سبتمرب  )1007اىل حني تعيينه ر يسا أوال لدا رة احملاسبات .كما تقلد العديد
من املسؤوليات األخرى يذكر منها :مقرر عام جلنة التقرير وعضو اللجنة العليا للصفقات العمومية بالوزارة األوىل ور يس وفد
دا رة احملاسبات مبؤمتري املنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة يف سيول سنة  1002ومكسيكو سنة

1002

ومنسق أعمال خمتلف جلان مراجعة نصوب دا رة احملاسبات.
وتوىل السيد عبد اللطيف اخلراط تدريس مواد قانونية خمتلفة يف األكادميية واملعاهد العليا .وساهم يف عدة دورات تكوينية
منظمة م ن قبل دا رة واملدرسة الوطنية لإلدارة أو من قبل دا رة احملاسبات وبرنامج األمم املتحدة اإلمنا ي لفا دة قضاة من دول
شقيقة أو قضاة من حمكمة احملاسبات.
وللسيد /عبد اللطيف اخلراط العديد من املساهمات العلمية يذكر منها :الرقابة اخلارجية يف ظل نظام التصرف يف امليزانية
حس

األهداف (تونس  )1020والرقابة اخلارجية واالستعمال األمثل لألموال العمومية (تركيا  )1020وأي نظام للجودة

مناس

لدا رة احملاسبات (تونس  )1020ونظام مسؤولية املتصرفني يف األموال العمومية (تونس  )1021ودور دا رة

احملاسبات يف مكافحة الفساد (تونس  )1021واملسؤولية والشفافية واملساهمة يف بلدان الربيع العربي ،مبناسبة مؤمتر للبنك
الدولي (القاهرة  )1023ودور دا رة احملاسبات يف مكافحة اجلرا م االنتخابية (تونس .)1022
والسيد /عبد اللطيف اخلراط ،عضو اهليئة املديرة للمنظمة التونسية للحوكمة والتسيري.
وتغتنم هيئة التحرير هذه املناسبة لتقديم التهنئة اىل معالي األستاذ /عبد اللطيف اخلراط ،متمنية له التوفيق يف مهامه اجلديدة.
* تسليم التقرير السنوي اىل السلطة التشريعية والتنفيذية:
توىل السيد /عبد اللطيف اخلراط ،الر يس األول حملكمة احملاسبات واألمني العام للمنظمة العربية تسليم السادة ر يس
اجلمهورية ور يس اجمللس الوطين التأسيسي ور يس احلكومة التقرير السنوي العام الثامن والعشرين حملكمة احملاسبات
والتقرير عن غلق ميزانية الدولة لتتصرف  .1022وحيتوي هذان التقريران اللذان ضبطتهما اجللسة العامة حملكمة احملاسبات
على مجلة املالحظات واالستنتاجات اليت اسفر عنها النظر يف التصرف يف عدد من الرامج واملصاحل واملؤسسات واملنشآت
العمومية واجلماعات احمللية خالل السنة القضا ية .1023-1021
كما يتضمن التقرير عن غلق ميزانية الدولة لتصرف  1022حتليال لتطور الوضعية املالية للدولة خالل السنة املعنية واالتنتاجات
اليت أمكن للدا رة استخالصها يف هذا اجملال .وقد كان همذا التقرير مشفوعا بالتصريح العام مبطابقة حسابات تصرف
احملاسبني العموميني للحساب العام للسنة املالية.
*استضافة دا رة احملاسبات امللتقى التدرييب حول موضوع النزاهة داخل االجهزة العليا للرقابة:
يف إطار التع اون بني دا رة احملاسبات التونسية واألمانة العامة للمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة ودا رة
احملاسبات اهلولندية ،استضافت دا رة احملاسبات خالل الفرتة من

12

إىل

1022/3/12

النزاهة داخل األجهزة العليا للرقابة اهلولندية.
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وشارك يف هذا امللتقى التدرييب ستة أجهزة أعضاء يف املنظمة وهي أجهزة الرقابة يف كل من اجلزا ر وتونس والكويت ومصر
واملغرب وموريتانيا .ومت امللتقى التدرييب باللغة االجنليزية بتنشيط من النظري اهلولندي وختلّلته عروض للتجارب املختلفة
لألجهزة املشاركة يف جمال النزاهة.
وتوفق اللقاء يف حتقيق أهدافه املرجوة ويف متكني املشاركني من تبادل للخربات و حتديد األوجه القابلة للتطوير مبا يدعم
النزاهة يف أجهزتهم سواء كان ذلك على املستوى املؤسسي أو على مستوى أداء العمل الرقابي.

*ديوان الرقابة املالية واإلدارية بدولة فلسطني:
1ـ

مت تعيني معالي السيد رفيق النتشة قا ما بأعمال ر يس ديوان الرقابة املالية واإلدارية باإلضافة إىل عمله ر يسا هليئة

مكافحة الفساد ،بناء على مرسوم ر اسي من فخامة السيد الر يس حممود عباس بتاريخ .1022/5/17
2ـ

أنهى فريق الرقابة على البيئة يف ديوان الرقابة املالية واإلدارية زيارة علمية للجهاز الوطين للتدقيق السويدي واليت تهدف

إىل تنمية قدرات الفريق يف جمال رقابة األداء يف اجملال البيئي.
3ـ

اختتم وفد من البنك الدولي ومكت التدقيق النروجيي برنامج عمل حول "تقييم منهجية وقياس أداء عمل ديوان الرقابة

املالية واإلدارية".

* ديوان احملاسبة بدولة قــطــــر:
1ـ

يف اطار استعداده الستضافة امللتقى العربي األوروبي القادم الذي سيعقد يف العام  ،1025مت تشكيل جلنة حتضريية

الستضافة امللتقى العربي األوروبي القادم بر اسة سعادة القا م باعمال ر اسة الديوان وقد شرعت اللجنة يف اعماهلا من اجل
توفري أفضل الظروف الجناح هذا امللتقى.
2ـ نظم الديوان باالشرتاك مع األمانة العامة لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية خالل الفرتة من  13 -10أبريل

1022

برناجما تدريبيا حول الرقابة على االستثمارات.

* ديـوان املراقبة العامة باململكة العربية السعودية:
1ـ

رأس معالي األستاذ /أسامة بن جعفر فقيه ،ر يس ديوان املراقبة العامة بصفته النا

الثاني لر يس اجمللس التنفيذي

(االنتوساي) وفد الديوان املشارك يف االجتماع األول جملموعة عمل التحديث املالي واإلصالح التنظيمي التابعة للمنظمة الدولية
لألجــهزة العليا للـرقابة الـمـالية واحملاسبة (االنتوساي) ،والذي عقـد يف العــاصمة االمريكية واشنـطن خــالل الفتــرة من
.1022/5/2-5
2ـ قام ديوان املراقبة العامة بالتعاون مع اجلهاز الرقابي الباكستاني بتنفيذ دورة رقابة األداء (املستوى املتقدم) خالل الفرتة

-7

 1022/1/13مبقر الديوان بالرياض لعدد ( )27متدرب.
3ـ

قام ديوان املراقبة العامة بالتعاون مع خرباء من اجلهاز الرقابي اهلندي بتنفيذ عدة دورات تدريبية يف اجملاالت اآلتية:

استخدام برنامج ) (CAATsيف حتليل البيانات ،امن (سايرب) واالمن الشبكي ،الرقابة االجتماعية.
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ديـوان احملاسبة بدولة الكويت:
 يف إطار مساهمة الديوان يف أنشـطة املنظمة الدولية هلـيئات الرقابة املاليـة العليا (اإلنتوساي) :مت ما يلي:-1

استضاف ديوان احملاسبة بدولة الكويت االجتماع الثالث والعشرون جملموعة عمل االنتوساي للتدقيق على تكنولوجيا

املعلومات ) (WGITAخالل الفرتة من .1022/1/21-20
 -2شارك ديوان احملاسبة كممثل للمنظمة العربية (االرابوساي) يف اللجنة الفرعية للرقابة املالية حيث عقدت اللجنة اجتماعها
يف دولة االمارات العربية املتحدة بدبي خالل الفرتة .1022/3/27-22
-3

شارك ديوان احملاسبة يف الربنامج التدرييب حول موضوع "اطار عمل قياس األداء ألجهزة الرقابة العليا" والذي عقد يف

مجهورية بوتان خالل الفرتة من
-4

.2014/2/32-12

يف اطار اتفاقية التعاون مع مكت مدقق ومراجع عام اهلند ،استضاف ديوان احملاسبة احللقة النقاشية املشرتكة السادسة

حول "الرقابة البيئية" خالل الفرتة من .1022/2/22-22
 -5شارك ديون احملاسبة يف احللقة الدراسية اخلامسة حول "التدقيق البيئي" واليت عقدت يف هانوي جبمهورية فيتنـام خـالل
الفرتة من .1022/2/22-25
 -6شارك ديوان احملاسبة يف االجتماع الرابع جملموعة عمل االسوسـاي للتـدقيق البيئـي يـوم  1022/02/22والـيت عقـدت يف
هانوي جبمهورية فيتنام.
 -7قام وفد رمسي من ديوان احملاسبة بزيارة اىل ديوان احملاسبة باململكة األردنية اهلامشية خالل الفرتة من

1022/2/11-10

وذلك لالستفادة من جتارب الديوان يف جماالت الرقابة املالية واإلدارية ،التدقيق البيئي االستعانة باملستشارين واخلرباء
واالختصاصيني يف بعض املواضيع ،اعداد التقرير السنوي وضمان اجلودة.
-8

شارك ديوان احملاسبة يف ورشة العمل حول "حتليل الفجوات

ومتطلبات معايري االنتوساي ،وفقا لربنامج

Programme 3i

Gap Analysis

بني أنظمة العمل بالدواوين الرقابية

املعد باشراف مبادرة االنتوساي ) "(IDIالذي عقد مملكة

البحرين خالل الفرتة من .1022/03/21-20
-9

استضاف ديوان احملاسبة الربنامج التدرييب "دور ديوان احملاسبة يف التدقيق على البعثات اخلارجية واملكات التابعة

هلا" خالل الفرتة من .1022/05/11-27
11ـ مت اصدار العددين السادس والثالثون والسابع والثالثون من جملة الرقابة اليت يصدرها ديوان احملاسبة فصليا كل ثالثة
شهور ،كما مت اصدار العدد التاسع من جملة الرقابة باللغة االجنليزية.
11ـ متت ترمجة عدد اكتوبر  1023وجاري ترمجة عدد ابريل  1022من الصحيفة الدولية للتدقيق احلكومي اليت تصدر عن
االنتوساي اىل اللغة العربية.
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*

اجلهـاز املركزي للمحاسبات جبمهورية مصر العـربية:

أنشطة اجلهاز يف إطار املنظمات الدولية واإلقليمية خالل الفرتة من يناير حتى يونيو :2114
 -1صدر العدد الثامن عشر من اجمللة األفريقية للمراجعة الشاملة (ديسمرب  )1023واليت يرأس هيئة حتريرها اجلهاز املركزي
للمحاسبات جبمهورية مصر العربية واليت تصدر بثالث لغات (العربية – االجنليزية – الفرنسية).
 -2شارك اجلهاز املركزي للمحاسبات يف االجتماع التخطيطي الثاني ملنظمة االفروساى الذي انعقد يف دواال – الكامريون خالل
الفرتة من  17 - 12فرباير .1022
 -3شارك اجلهاز املركزي للمحاسبات بوصفة ر يس فريق عمل البيئة للمنظمة العربية يف االجتماع الثالث عشر للجنة احملفزة
جملموعة عمل االنتوساي ملراجعة البيئة والذي عقد يف لومبوك بإندونيسيا خالل الفرتة من  2-1ابريل .1022
 -4شارك اجلهاز املركزي للمحاسبات جبمهورية مصر العربية يف منتدى تبادل دعم مؤسسات اإلدارة املالية مبنطقة الشرق
األوسط لشمال افريقيا والذي نظمته وحدة االدارة املالية بالبنك الدولي والذي عقد بأبوظيب باالمارات العربية املتحدة خالل
الفرتة  20اىل .1022/2/21
 -5عقد اجتماع حتضريي باجلهاز املركزي للمحاسبات مع وفد من اجلهاز األعلى بالكامريون ممثلي األمانة العامة لالفروساى
خالل الفرتة من  22اىل  1022/2/27بهدف تنظيم اجتماع اجلمعية العامة الثالث عشر للمنظمة األفريقية لألجهزة واجتماعات
اجمللس التنفيذي الثامن واألربعني والتاسع واألربعني واللجان التابعة له ،واملقرر عقدهم جبمهورية مصر العربية خالل الفرتة
من  30 – 13أكتوبر .1022

* ديـوان الرقابة املالية االحتادي جبمهورية العـراق:
 -1بتاريخ  1022/3/7برعاية الدكتور /عبد الباسط تركي سعيد ر يس ديوان الرقابة املالية االحتادي اقيمت احتفالية خاصة
مبناسبة الذكرى السابعة والثمانون لتأسيس اجلهاز الرقابي وقد تضمنت االحتفالية إقامة معرض للكتاب شارك فيها دور النشر
والطباعة وعرضت خالهلا أحدث اإلصدارات يف خمتلف اجلوان العلمية.
 -2حتت شعار )تقويم األداء أداة للنهوض باالقتصاد العراقي( عقد ديوان الرقابة املالية االحتادي مؤمتره العلمي الثالث )تقويم
األداء رؤيا إسرتاتيجية لألداء املنظم( يف العاصمة العراقية بغداد للفرتة من  1022/2/1-2وقد حدد املؤمتر حمورين للبحوث
املشاركة األول تقويم األداء الذي خيتص بأجهزة الرقابة اخلارجية أداة لتقديم رؤيا فاعلة للتخطيط االسرتاتيجي للجهات
اخلاضعة لرقابتها فيما تناول احملور الثاني تقويم األداء الذاتي لالدارات التنفيذية أداة لتحسني وتطوير ادا ها وقد شارك يف
املؤمتر ) (20حبثا و) (3ورقة عمل وقد متخض عن املؤمتر عدد من التوصيات.
 -3شارك وفد من الديوان باملؤمتر واملعرض العاملي الثاني حول املالية واملصارف يف العراق والذي عقد يف مدينة دبي ـ االمارات
العربية املتحدة للفرتة من .1022/2/17-12
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 -4شارك وفد من الديوان يف احللقة الدراسية حول موضوع (حماربة الفساد :ليس بشكل عام بل من خالل طرق معينة) للفرتة
من  1022/03/2-3والذي عقد مجهورية هنغاريا ـ بودابست.
 -5شارك الديوان يف حضور مناقشات حول موضوع املساعدة الفنية وبناء القدرات لتحسني احلوكمـة مـن خـالل مشـروع االدارة
املالية املدعمة من  1022/3/12-27بالتعاون مع البنك الدولي يف اململكة األردنية اهلامشية.
 -6بناء على االتفاقية املربجمة بني ديوان الرقابة املالية االحتادي وجهاز الرقابة البولندي شارك وفد من الديوان يف ورشة عمل
حول الدليل اخلاب بالتدقيق املستند للمخاطر ودليل العينات والذي مت بالتعاون مع البنك الدولي للفرتة

مـن 1022/3/12-13

يف اململكة األردنية اهلامشية.
 -7اعالن قبول عضوية العراق يف فريق عمل االنتوساي للتدقيق البيئي وقبول مشـاركته يف اللجنـة الفرعيـة للمشـاريع املقرتحـة
ضمن خطة عملها كما شارك ديوان الرقابة املالية االحتادي يف العراق باالجتماع الثالث عشر للجنة التوجيهيـة جملموعـة عمـل
االنتوساي للتدقيق البيئي والذي عقد يف مدينة لومبوكو ـ اندونيسيا للفرتة من  1022/2/5-1وقد مت خالل هذا االجتماع تدارس
مجلة مواضيع منها موضوع الطاقة املتجددة بقيادة جهازي الرقابة يف اندونيسـيا واملغـرب فضـال عـن قبـول مشـاركة العـراق يف
حتديث مواد دليل جمموعة عمل االنتوساي للتدقيق البيئي لعام  1002بشأن تدقيق ادارة النفايات بقيـادة اجلهـاز الرقـابي يف
النرويج.
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مواقع على االنرتنت ذات العالقة
بطبيعـة أعمال األجهزة الرقابية

دليل احملاسبني العرب

http:// www.transparency.org

املنظمة العربية خلرباء احملاسبة القانونيني

http://www.aicpa.org

هيئة احملاسبة واملراجعة لدول جملس التعاون اخلليجي

http://www.ifac.org

منتدى احملاسبني املصريني

http://www.eip.gov.eg

شبكة احملاسبني العرب

http://www.isdb.org

موقع التدقيق الداخلي

http://www.cbe.org.eg

جملس معايري احملاسبة املالية يف امريكا

()FASB

االحتاد الدولي للمحاسبني القانونيني

http://www.investment.gov.eg
http://www.psc-intosai.org

جريدة االحباث احملاسبية

http://www.unep.org

جملس معايري احملاسبة الدولية

()IASB

http://www.afrosai.com

جملس معايري احملاسبة الربيطاني

()APB

http://www.eastlaws.com

املعهد الكندي للمحاسبة القانونية

()CiCA

http://www.amf.org.ae

جلنة الشفافية والنزاهة

http://www.iif.com

املشروع االقليمي ملكافحة الفساد وتعزيز النزاهة يف البلدان العربية

http://www.eureval.fr

الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

http://www.cfenet.org

اليوم الدولي ملكافحة الفساد

http://www.efsa.gov.eg

اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني
املنظمة العربية للتنمية االدارية
مجعية رقابة ومراجعة نظم املعلومات
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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

تب دأ مبقدمة تبني اهلدف من إثارة املوضوع وأهميته ومنهج البحث وتقسيمه ثم االنتقال إىل صل املوضوع وجوهره واالنتهاء خبامتة
للموضوع ،أو من حيث املضمون كعرض املوضوع وحتديد أهدافه بدقة ووضوح واستعراض عناصره بعمق وموضوعية.
 -3أن يتم توثيق املصادر بدقة وأمانة سواء أكانت نصوصا حرفية أو عرضا ألفكار آخرين مصوغة بلغة الكات  ،ويتم ذلك بالنسبة للكت
والبحوث بوضع رقم يف نهاية االقتباس يقابله رقم يف صفحة اهلوامش يتم بعده تدوين مصدر االقتباس بشكل دقيق وكامل حبيث يتضمن
اسم املؤلف وعنوان املرجع واسم الناشر ومكان وسنة النشر ورقم الصفحة أو الصفحات .كما يتم االلتزام أيضا بقواعد وأصول التوثيق
املتعارف عليها بالنسبة للمجالت والدوريات والقوانني واألنظمة والوثا ق الرمسية واألعمال غري املنشورة .وكذلك يتم يف نهاية البحث أو
املقالة إعداد قا مة املراجع حبيث توضع املراجع العربية أوال تليها املراجع األجنبية.
 -4أن يكون مع ّد البحث أو املقالة من العاملني يف األجهزة األعضاء يف املنظمة ،وجيوز للجنة اجمللة قبول نشر املقاالت والبحوث املقدمة
من غري العاملني يف تلك األجهزة على أن ال يتجاوز ذلك ثلث املقاالت املنشورة يف اجمللة.
 -5أن يرفق املقال املرتجم بالنص األصلي باللغة املرتجم منها مع ذكر اسم املؤلف واملصدر املنشور به النص األصلي.
 -6أن تكون املادة معدّة خصيصا للنشر يف اجمللة.
 -7أال يتجاوز عدد صفحات املقالة أو البحث ( )20صفحات وأال يقل عن ( )3صفحات وتتضمن الصفحة الواحدة ما بني  15و 17سطرا
والسطر الواحد ما بني  21و 25كلمة.

ب -موضوعـات النّشـر:
يشرتط أن تتعلق البحوث واملقاالت (األصلية منها أو املرتمجة) باجلوان العلمية والتطبيقية يف جماالت العمل الرقابي وأن تتناول بوجه
خاب 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

مـجـلـة الـرقـابة املـالية – يــونيــو (حــزيـــران)  –1024العدد 44

التاريخ والتوقيع

2070

قــا مة األجهــزة األعضـــاء يف املنظمـــة وعنـــــــاوينهـــا
 -1ديوان احملاسبة باململكة األردنية اهلامشية ،ب .ب – 750332.عمان – اهلاتف – )00721 25503333( :الفاكس – )00721 25533027 (:العنوان اإللكرتوني -www.audit-bureau :الربيد
اإللكرتوني.info@ab.gov.jo:

 -2ديـــوان احملاسبة باإلمارات العربية املتحــدة ،ب .ب –3310.أبو ظيب– اهلاتف- ) 00722 12357777(:الفاكس – )00722 79123577(:العنــوان
الربيد

اإللكرتوني- www.saiuae.gov.ae:

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

 -3ديوان الرقابـة املاليـة واإلدارية مبملكـة البحـريـن ،ب .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 ،15 ،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 255522( :الفاكـس – )00123 12 252002( :العنوان
اإللكرتوني - www.ccomptes.org.dz:الربيد

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

 -6اجلهــاز العــالـي للرقــابة الــماليــة واحملاسبة بـجمهورية جيبوتي ،قـصر الشـع  -الطابق األول  -ب .ب – 3332.جــيبوتي– اهلاتف - )00153 352225( :الفاكس:

()00153 250144

– الربيد اإللكرتوني.ccdb.djibouti@intnet.dj:
 -7ديوان املراقبة العامة باململكة العربية السعودية ،ب .ب – 2275.الرياض  –11128اهلاتف –)00722212017155( :الفاكس –)00722212023772( :العنوان
– الربيد

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

 -8ديــوان املراجعــة العامــة جبمهورية السودان ،ب .ب – 72.الـخرطـوم – اهلاتف -)0012722 227132(:الفاكس –) )0012722 225320(: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 ،ب .ب - 2172 .مقديشو .-
 -11ديوان الرقابة الـمالية االحتادي يف مجهوريـة الـعـراق ،شـارع حيفـا – بناية رقم  – 70ب .ب – 2037 .بغداد – اهلاتف - )00722 15321322( :الفـاكس – )007222 5321213( :العنوان
اإللكرتوني - www.bsairaq.net :الربيد

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

 -12جـهاز الرقابة املالية واإلدارية للـدولة بسلـطنـة عمـان ،ب .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 – فلسطني ،ب .ب – 255.رام اللّه – اهلاتف - )0072011721173( - )0072011721177( :الفاكس – )0072011722222(:العنوان اإللكرتوني:
 – www.saacb.psالربيد اإللكرتوني.scj@facb.gov.ps /facb@facb.gov.ps:
 -14ديوان احملاسبــة بدولة قطــر ،ب .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 ،ب .ب – 312.مــوروني – .
 -16ديوان احملاسبة بدولة الكويت ،ب .ب – 22.الشامية –22222اهلاتف – )00765 22752777( :الفاكس – )00965 12752200( :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،ب .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 ،ب .ب – 22277.مدينة نصر– القاهرة – اهلاتف –) 00101 2023752( :الفاكس:
 – )00101العنوان اإللكرتوني - www.CAO.gov.eg :الربيد

(1225723( – )00101 2022072

اإللكرتوني. ircdept@yahoo.com:

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

( – )00121 32 523222( – )00121 32 523220الفاكس222725(:

 -)00121 32العنوان اإللكرتوني - www.courdescomptes.ma :الربيد اإللكرتوني.ccomptes@courdescomptes.ma /ccomptes_maroc@yahoo.com:
 -21حمكمة احلسابات باجلمهورية اإلسالمية املوريتانية ،شارع مجال عبد الناصر ،ب .ب -571 .انواكشوط  -اهلاتف - )00111 45155127( :الفاكس -)00111 45152722( :العنوان
اإللكرتوني - www.cdcmr.mr :الربيد

اإللكرتونيccomptes@cc.gov.mr:

 -22اجلهاز املركزي للرقابة واحملاسبة باجلمهورية اليمنية ،ب .ب – 252.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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