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الــرقـابـة املـاليـة

نبذة عن املنظمة العربية لألجهزة العليا
للرقابة املالية واحملاسبة

مـجلـة نــصف ســنـجويــة 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

 -ديجوان احملاسبـة بالـمملكـة األردنـيــة اهلـــــاشـــمــــــــيــــــة.

التأسيسي لرؤساء هذه األجهزة الـمـنعقد بالقاهرة يف نفس السنة .وقد مت العمل فـيها مبجوج اللجوا ـح

 -ديــجوان الرقابة الــمالية واإلداريـــة بـــدولـــة فـــلـــسـطـــــيــن.

التأسيسية والتنظيمية الصـادرة سـنة  .1976وقد ألغيت هذه اللّجوا ح وحلّ حملّها النظام األساســـــي

 -ديــــــجوان الـــمــحـــاســــبــــــــة الـلّـــــــيـــــــبــــــــــــي.

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

 -اجلهاز الـمـركزي للمحاسـبـات بـجمهجوريـة مـصـر الـعــربــــيــة.

أهـداف الـمنظـمـة:

 -اجلـهاز الـمركزي للـرقابـة واحملاسبـة باجلمهـجوريــــة الـــيـمنيـة.

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

هيئـــة حتــريـر هـذا العـــدد
 معالي السيد /عبـد اللطيف اخلراط ،األمـيـــن الـــعــام للـمنــظـمــــــة ،ر ـــيـــســـا السيـد /ابراهيم العبد الالّت (ديـجوان الـمحـاسبة بالــمملكــة األردنيـة اهلـــامشــيـــة) السيد /عـالء الدّين مصطــفى (اجلهاز املركزي للمحاسبات جبمهجوريــة مـصر العربيـــة) السيـد /الدكتـجور شكـري عمـار عـبد القـادر (ديــجوان الـمحـاسبة بــــلــيـــبــــــيـــــا) الـسـيـد /علـي مـحمد اجلجويف (اجلهاز املركزي للرقابة واحملاسبة باجلمهجورية اليمنيـة) الـسـيــد /خالـد عـلـي زهـره (اجلهاز املركزي للرقابة واحملاسبة باجلمهجورية اليمنيـة) السادة /عمر التجونكيت ومخيس احلسين وعبـد الباسـا الــمربوكي (األمــانــــة العـامـــةللمنظمة العربية).

األجهزة األعضاء والعمل على رفع مستجوى هذه الرقابة يف اجملالني العلمي والتطبيقي.
 تقـديم املعـجونة والدعـم الالزمني لألجهزة األعضاء اليت ترغ يف إنشـاء أجهـزة عليا للرقابـة املاليةواحملاسبة أو اليت ترغ يف تطجوير آليات العمل لديها.
 العمل على تجوحيد املصطلحات العلمية بني األجهزة األعضاء يف جمال الـــرقابة املاليـة. العمل على نشر الجوعي الرقابي يف الجوطن العربي مما يساعد على تقجوية دور األجهزة يف أداء مهامها. تنظيم التعاون وتدعيمه بني األجهـزة األعضـاء يف املـنظمة واهليئات واملنظمات املتخصصة يف جامعةالدول العربية واملنظمات الدولية للهيئات العليا للرقابة املالـية "االنتجوساي" واهليئات الدولية اإلقليمية
األخرى اليت هلا صلة بأعمال الرقابة املالية.

عنـــجوان اجمللــة
مـقـر األمــانـة العـامــة للمـنــظـمـة:شــارع الطـيـ الـمـهيــري،عـدد،72الطابـق األول
 -البلـفـدير 2001 ،تجونس

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

-

اهلاتف -22270020:الفاكس)00122( 22270017 :

العنجوان اإللكرتوني - www.arabosai.org:الربيد

حمتـجويات العـــدد

اإللكرتونيcontact@arabosai.org :

الصــفــحــة

 -كلمة العــــــدد

1

 -االفتتـــاحيـــــة

3

 -معايري دولية للرقابة معتمدة من طرف االنتجوساي

5

 -الـمقـال احملــرر

7

 -الـمقـال احملــرر

22

 -الـمقـال احملــرر

17

 -إصـدارات جـديـدة

32

 -نشاطات التدريـ

20

 -أخـــبار املـنـظـمـة

23

 -أخــبار األجهزة األعضاء

27

 -مجواقع على االنرتنت ذات العالقة بطبيعة أعمال األجهزة الرقابية

52

 -شروط ومعايري النشر يف جملة "الرقابة املالية"

55

 -قسيمة اشرتاك يف جملة "الــرقابة املاليـــة"
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 السعي لتكليف املنــظـمة بتسمية هيئات الـرقابة الـمالية اليت تتجوىل مراقبة حسابات جامعة الـدولالعربية وغريها من املنظمات واهليئات والشركات التابعـة هلا أو املمجولة من قبلها ،أو من قبل الــدول
العربية والعمل على رفع مستجوى 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 ديجوان احملاسبة بدولة الكجويت). األمانة العامة (وتقجوم بأعماهلا دا رة احملاسبات باجلمهجورية التجونسية 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  1980بتجونس ،واملؤمتــر الثاني يف السنة نفسهــا بالريـاض،
واملؤمتر الثالث يف تجونس سنة  ،1983وبعـد إقرار النظام األساسـي اجلـديد ،عقـدت اجلمعية العامـة
للـمـنظمـة دورتها العادية األوىل يف تجونس سنة  1983ودورتها العادية الـثانية يف أبجو ظيب سنة ،1986
ودورتها العــادية الـثالثة يف اخلرطجوم 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 بالكجويت يجومي  12و.1023/02/12
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االفـتتـاحية

أهمية التدري يف مجواكبة التطجورات العاملية

1

والتعاون ما بني االجهزة العليا للرقابة املالية
واحملاسبة ودور املنظمة العربية يف هذا اجملال
تهدف األجهزة العليا للرقابة كغريها من املنشآت اخلدمية اىل أداء مهامها الرقابية بأعلى قدر من الكفاءة والفاعلية والبحث
عن كل ما من شأنه االرتقاء مبستجوى األداء املهين لتتمكن من تقديم خدمات رقابية ذات ججودة

عالية.

فلقد مس التقدم املعريف الكاسح املعرفة النظرية والتقنية التطبيقية يف آن واحد مما يعين ان اخلربة البشرية املكتسبة يف شتى
أصنا ف املعرفة خالل األربع واخلمس سنجوات القادمة ستجوازي تلك اخلربات املكتسبة خالل ( )25سنة املاضية وساعدت ثجورة
االتصاالت واالنرتنت على نقل املعرفة بشكل مل يسبق له مثيل .لذلك ال بد من تطجوير وتنظيم مهنة احملاسبة واملراجعة .واليتم
ذلك إالّ من خالل تنفيذ برامج التدري والتعليم املستمر املتعلق مبهنة احملاس وإعداد األحباث احلديثة واملعلجومات املستجدة
العملية لتجوحيد السياسات والتطبيقات ملجواكبة هذا االنفجار ومن هنا يأتي دور األجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة يف نشر
املعرفة واخلربة وإثراء الفكر احملاسيب وتجوحيد املصطلحات احملاسبية والرقابية وهذا ينسجم مع الدور الذي تقجوم به مهنة
احملاسبة واملراجعة يف سالمة ومنجو االقتصاد وتشجيع التنمية املستدامة ومكافحة الفساد بشتى أنجواعه وأوجه املختلفة احمللية
منها والعاملية.
لقد ثبت علمياً أن ضعف التدري على كافة املستجويات يف املؤسسة قد خيلق نقاط اختناق حتد من استيعاب نظم العمل وقد
يؤدي مستقبالً اىل عجز املؤسسة عن جماراة التطجور يف جمال عملها وختصصها كجون التدري مـرتبا مبفهـجوم االسـتخدام الكفـؤ
والفعال للمجوارد البشرية وعنصر أساسي يف مفهجوم اجلجودة والتميز وخاصة يف أسجواق العمل اليت تتمتع اليجوم بقدرة تنافسية عاليـه
أصبح االحتفاظ فيها بالعاملني حتدياً كبرياً ووفقاً لالحباث املنشجورة فإن السب الر يسي الرتفاع معدل تبـديل املـجوظفني يرجـع
اىل نقص وججود برامج التطجوير الجوظيفي مع العلم أن زيادة هذه الربامج تؤدي اىل زيادة الرضا الجوظيفي وزيـادة االنتاجيـة ،علمـ ًا
بأن تنمية وتدري املجوظف ليست انفاق ًا بل استثمارا .ان املنافسة يف بيئة االعمال تتغري بسرعة مما يعين أن املؤسسات حباجـة
ضرورية اىل مجوظفني يتمتعجون مبهارات ميكن أن تؤدي اىل خلق االبداع من جانبهم وتساعد على االحتفاظ بهـم .وهنـا البـد مـن
االستعداد للعمل باعتمـاد التـدري املتخصـص الشـامل والجوصـجول اىل قناعـة بأهميـة التـدري يف العمليـة اإلنتاجيـة واخلدمـة
احلكجومية وهجو حق مكتس لكل مجوظف.
وتـجولي املنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة أهمية كبرية للتدري  ،حيث تعد برناجما تدريبيا يغطي
ثالث سنجوات ويتضمن مجوضجوعات تليب احتياجات األجهزة العربية وتهدف إىل مجواكبة التطجورات العاملية يف جمال الرقابة.
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كما حترص على أن تقدم هذه املجوضجوعات يف شكل لقاءات علمية وتدريبية تنظم وفق املنهجية احلديثة للتدري .
كما ميثل التعاون بني املنظمة العربية ومبادرة تنمية االنتجوساي احدى اآلليات الفعالـة لتكـجوين مــدربني نيتصـني يف عـدد مـن
اجملاالت الرقابية تساعد األجهزة على مزيد تطجوير عملها واالرتقاء بأدا ها على غرار التخطـيا االسـرتاتيجي وضـمان اجلـجودة
وتطبيقف املعايري الدولية يف جمال الرقابة.

واهلل ولـيّ التجوفيق
هيئة حترير اجمللة
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اإلجراءات التحليلية يف التـدقيق
إعـداد :السيد /حممد حياصات
ديـجوان احملاسبة باململكة األردنية اهلـامشية
عضـجو جلنة املعـايري املهنية والرقابية للمنظمـة العـربية

املقــدمــة:
عـرفت املنظمة الدولية لألجهزة العليـا للرقابة )االنتجوساي( اإلجراءات التحليلية وفق املعايري رقم ) (2510بأنها "تعين
حتليل النس واملؤشرات املهمة ،ومن ضمنها البحث للتقلبات والعالقات اليت تكجون متعارضة مع املعلجومات األخرى ذات
العالقة ،أو تلك اليت تنحرف عن املبالغ املتنبإ بها" .كما تتضمن اإلجراءات التحليلية دراسة العالقات بني عناصر املعلجومات
املالية واملعلجومات املالية ذات العالقة.

أهــداف إجراءات التدقيق التحليلية:
أوضح معيار االنتجوساي رقم ) (2510أن اإلجراءات التحليلية تستخدم لألغراض اآلتية:
 مسـاعدة املدقق يف ختطيا وتجوقيت ومدى إ جراءات التدقيق كإجراءات ججوهرية عندما يكجون استخدامها ذا تأثري وفعالية أكثرمن االختبارات التفصيلية لتخفيض نياطر االكتشاف.
 -كنظرة شـاملة للبيانات املالية عند مرحلة الفحص النها ي لعملية التدقيق.

أسـالي اإلجـراءات التحليلية:
تتضمن اإلجراءات التحليلية دراسة العالقات بني عناصر املعلجومات املالية وغري املـالية ذات العالقة )أسلجوب مقارنة املعلجومات(
بهدف حتليل االجتاهات واملؤشرات اجلجوهرية اليت تهتم بفحص التقلبـات والبنجود غري العـادية حيث تتضمن تلك
اإلجـراءات:
أ -مقـارنة املعلـجومات احلالية مبعلجومات متماثلة عن الفرتات السابقة.
ب -املعلجومات احلالية مع معلجومات تتعلق بالنتا ج املتجوقعة أو املستهدفة عن طـريق املجوازنات أو التنبؤات.
ج-

دراسـة العالقة بني عناصر املعلجومات املالية وغري املالية املتجوقعة بغرض مطابقتها وتكييفها مع منجوذج قابل للتنبؤ تأسيسا

على خربة اجلهة اخلاضعة للر قابة ،حيث يتجوقع وججود هذه العالقة بنما معني واستمرارها عليه إذا مل يكن هناك تغيريات
ججوهرية قد أدت إىل تغريه.
د-

مقارنة املعلجومات املالية مع معلجومات مالية مماثلة لجوحدات تنظيمية أخرى ومبعلجومات ترتبا بالقطاع الذي تعمل فيه اجلهة

اخلاضعة للرقابة.
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هـ -دراسة عالقة بني املعلجومات املالية وغري املالية املال مة.
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وهنالك العديد من الطرق اليت ميكن استخدامها لتنفيذ هذه اإلجراءات باستخدام املقاييس النقدية أو الكمية أو النسبية وذلك
من خالل املعلجومات املالية للجهة اخلاضعة للرقابة .وميكن تصنيف هذه اإلجراءات إىل ثالث مستجويات وهي:
املستجوى األول :اإلجراءات التحليلية الجوصفية )غري الكمية(:
وأهم هذه اإلجراءات هجو االستفسارات من اجلهة اخلاضعة للرقابة عن بعض ججوان النشاط اليت قد تكجون شفهية أو مكتجوبة،
وكذلك اإلطالع على نتا ج عمليات التدقيق السابقة ومقارنة بيانات اجلهة.
املستجوى الثاني :اإلجراءات التحليلية الكمية البسيطة:
تتمثل الفكرة الر يسية من وراء استخدام اإلجراءات التحليلية يف التدقيق يف وججود عالقات بني البيانات بنما معني واستمرارها
على هذا النما يف املستقبل ما دامت الظروف احمليطة مل تتغري ،وميتاز هذا النجوع من اإلجراءات باعتماد املعلجومات الكمية
ومعاجلتها بطريقة سهلة لتعطي دال ل يف عملية الرقابة وأهم هذه اإلجراءات ما يلي:
أوال :أسالي التحليل املـالي:
تتنجوع أسالي التحليل املالي املمكن استخدامها من قبل املدقق ،فعليه أن خيتار األسلجوب الذي يساعده يف التعرف على نشاط
اجلهة اخلاضعة للرقابة ومعرفة الصعجوبات واملخاطر اليت قد تعرتضها يف املستقبل ،وذلك يساعد بشكل كبري يف معرفة مدى
اتساق العالقات بني أرصدة القجوا م املالية وكذلك معرفة العالقات بني البيانات املالية والبيانات غري املالية .وتتمثل أسالي
التحليل املالي يف التحليل األفقي والتحليل الرأسي والتحليل باستخدام النس املالية.
املستجوى الثالث :اإلجراءات الكمية املتطجورة:
يشمل هذا النجوع اإلجراءات على أسالي إحصا ية ورياضية متطجورة تعتمد على معلجومات كمية ،وبشكل أساسي تعتمد على
املعادالت الرياضية وذلك باستخدام البيانات التارخيية.
 منــجوذج التخطيا املالي طبقا هلذا النمجوذج يتم البدء باختيار أحد بنجود القجوا م املالية.وعلى ضجوء ما تقدم يتضح أن اصطالح اإلجراءات التحليلية يقصد به جممجوعة اإلجراءات التحليلية.

مـراحل تطبيق إجراءات التدقيق التحليلية:
يتم تطبيق إجراءات التدقيق يف مجيع مراحل التدقيق ،وهذا يتجوقف على هدف املدقق من تنفيذ هذه اإلجراءات وذلك على
النحجو التالي:
أوال :إجراءات التدقيق التحليلية يف مرحلة التخطيا لعملية التدقيق:
اشار معيار االنتجوساي رقم ) (2510إىل أن استخدام املدقق لإلجراءات التحليلية عند التخطيا لعملية التدقيق تساعده على فهم
النشاط وحتديد مناطق اخلطر املختلفة وتؤدي إىل دال ل على اجتاهات النشاط اليت جيهلها املدقق واليت سجوف تساعده يف
حتديد ججوهر التخطيا والجوقت والنطاق إلجراءات التدقيق األخرى.
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يستخدم املدقق إجراءات التدقيق التحليلية أثناء قيامه بعملية الفحص والتحقق من صحة العمليات واألرصدة ـ زيادة يف
االختبارات للعمليات ـ وهي تهدف إىل ختفيض نياطر االكتشاف املرتبطة بالقجوا م املالية.
وقد ورد يف الفقرة ) (22من املعيار الدولي ) (2510أن املدقق عادة ما يستفسر من اإلدارة حجول تجوفر املعلجومات اليت حيتاج إليها
يف اإلجراءات التحليلية ومدى مجوثجوقية ونتا ج هذه اإلجراءات املنجزة من قبل اجلهة اخلاضعة للرقابة ،حيث ميكن استخدام
املعلجومات التحليلية املعدة من قبل هذه اجلهة بكفاءة بشرط أن يكجون املدقق مقتنعا بأن هذه املعلجومات قد متت تهيئتها بشكل
مناس  .واملدقق عند استخدامه لإلجراءات التحليلية خالل قيامه بعملية التدقيق يضيف أدلة إثبات جديدة تساعده يف تكجوين
رأيه.
ثالثا :إجراءات التدقيق التحليلية يف املرحلة النها ية لعملية التدقيق:
إن إجراءات التدقيق التحليلية مطلجوبة بشكل ججوهري يف مرحليت التخطيا والتقييم النها ي لعملية التدقيق أي النظرة الشاملة
لعناصر القجوا م املالية للجهة اخلاضعة للرقابة لتقييم مدى كفاية اإلفصاح يف القجوا م املالية.
ويتضح أن الغرض األساسي من استخدام اإلجراءات التحليلية يف هذه املرحلة يتمثل يف اآلتي:
 -2تقييم مدى معقجولية أرصدة القجوا م املالية ككل وذلك من خالل العالقات غري العادية أو غري املتجوقعة واليت مل يسبق للمدقق
حتديدها.
 -1حبث مدى كفاية أدلة اإلثبات اليت مجعها املدقق خبصجوص أرصدة احلسابات اليت اعتربها غري عادية أو غري متجوقعة عند
مرحلة التخطيا لعملية التدقيق.
 -3مقـارنة درجة املخاطرة الفعلية مع درجة املخاطرة احملددة مسبقا.
-2

احلكم على سالمة القجوا م املالية ككل وكفاية اإلفصاح فيها عن حقيقة نشاط اجلهة اخلاضعة للرقابة وما تظهره من نتا ج

خالل الفرتة املالية مجوضع التدقيق وحقيقة مركزها املالي يف نهاية الفرتة ومدى اتفاقها مع متطلبات القجوانني واألنظمة
والتعليمات اليت حتكم عملها.

أهم االعتبارات الجواج مراعاتها عند استخدام اإلجراءات التحليلية:
على املدقق أن يتبع عدة مراحل عند تطبيق اإلجراءات التحليلية وذلك بعد اطالعه على حجم اجلهة مجوضع التدقيق ونشاطها
بشرط أن يأخذ بعني االعتبار عدة اعتبارات ومنها:
أوال :حتديد أهداف اإلجراءات التحليلية:
يستخدم املدقق اإلجراءات التحليلية بغرض التجوصل إىل أهداف عامة وأهداف خاصة ،فاألهداف العامة تشمل تجوجيه اهتمام
املدقق إىل اجملاالت واملناطق اليت حتتاج إىل فحص أكثر وذلك لتجوفري دليل ججوهري أو للمساعدة يف التقييم النها ي لعملية
التدقيق .أما اهلدف اخلاص فقد يكجون جتميع األدلة الالزمة للتأكد من مدى مالءمة وكفاية نيصص الديجون املشكجوك يف
حتصيلها بالنسبة لرصيد املدينني على سبيل املثال.
مـجـلـة الـرقـابة املـالية – كانون األول (ديسمرب)  –4102العدد 56

6

ثانيا :وضع قاعدة القرار:
لكي يستطيع املدقق حتديد ما إذا كانت الفروقات الناجتة عن املقارنات تعترب ججوهرية أم ال ،جي عليه إتباع إحدى
الطريقتني التاليتني:
أ -جتـاوز الفرق ملبلغ معني :ويف هذه الطريقة يضع املدقق مبلغا معينا كحد مسمجوح به ،حبيث إذا كانت الفروقات تتعدى ذلك
املبلغ يعترب فرقا ججوهريا وعلى املدقق فحص أسباب هذا الفرق.
ب– جتاوز الفرق لنسبة معينة :وطبقا هلذه الطريقة يقجوم املدقق مبقارنة رصيد احلسابات يف السنة احلالية برصيدها يف السنة
السابقة ثم يقجوم باجياد نسبة التغيري ،فإذا جتاوزت تلك النسبة احلد الذي قام املدقق بتحديده حس خربته فإنه يعترب هذه
التغريات غري عادية مما يستدعي فحصها للتأكد من سب التغري وعلى املدقق يف حالة استخدامه حلدود نيتلفة بتجوثيق
األساس الذي قام باالعتماد عليه يف مستجوى احلد املستخدم.
ثالثا :تطبيق اإلجراءات التحليلية وحتليل النتا ج واستنتاج اخلالصة:
بعد حتديد املدقق للفروقات اجلجوهرية يقجوم بتتبع تلك الفروقات ملعرفة أسبابها ،وتعترب هذه اخلطجوة من أهم خطجوات
اإلجراءات التحليلية .وتبدأ عملية الفحص باالستفسار من املسؤولني باجلهة اخلاضعة للرقابة عن األسباب احملتملة للتغريات
غري العادية باإلضافة للمراجعة التفصيلية للمستندات ،ثم مقارنة نتا ج الفحص مع تنبؤات املدقق الناجتة عن اإلجراءات
التحليلية .وعلى املدقق أن يراعي االعتبارات التالية عند إتباع اخلطجوات السابقة يف تطبيقه لإلجراءات التحليلية ،وذلك بهدف
استخالص نتا ج دقيقة لعملية التدقيق:
-

على املدقق أن يأخذ بعني االعتبار مدى كفاءة وفاعلية اإلجراءات التحليلية اليت يقجوم بتطبيقها ومدى اعتماده عليها من

حيث استقاللية وتنجوع مصادر البيانات.
-

عند قيام املدقق مبقارنة تنبؤاته مع املبالغ الفعلية املسجلة واليت تأكد من صحتها عن طريق الفحص ،ينبغي عليه أن يأخذ

يف االعتبار أن تكجون العالقة بني تلك املبالغ املسجلة وتنبؤاته معقجولة ،حبيث تعطي العالقات اليت يتم حتليلها مؤشرا جيدا
من البند الذي يتم اختباره ،فكلما زادت درجة استطاعة املدقق بالتنبؤ بالعالقات اليت يقجوم مبقارنتها كلما كانت اإلجراءات
التحليلية أكثر فاعلية.
-

إن لدقة تجوقعات املدقق أثر بالغ على تجوفري املستجوى املرغجوب من الثقة بنتا ج اإلجراءات التحليلية ،فعلى املدقق هنا أن

يراعي درجة دقة التجوقعات حبيث تكجون كافية وعليه حتديد الرصيد املناس بإطار الكفاءة والفاعلية ألن زيادة درجة دقة
التجوقعات عن املستجوى املرغجوب فيه سيكجون غري ضروري وغري فعال.
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الـمراجع:
 –2املنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة )االنتجوساي( ،اإلجراءات التحليلية ،تجوجيهات تتعلق بالرقابة

املالية ).(ISSAI 1520

 –1املنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة )االنتجوساي( ،معايري الرقابة احلكجومية ).(ISSAI 100, 200, 300, 400
 –3معيـار املراجعة املصري رقم ) (510اإلجراءات التحليلية.
 –2االحتاد الدولي للمحاسبني ،املعايري الدولية للمراجعة ،اإلجراءات التحليلية ) (IAS 520تعري

اجملمع العربي للمحاسبني القانجونيني ،عمان:

منشجورات اجملمع.
د .علي حممد مجوسى )إجراءات املراجعة التحليلية ودورها يف ترشيد احلكم الشخصي للمراجع( ،اجمللة اجلامعة ـ العدد اخلامس عشر ـ اجمللد الثاني ـ
 ،1023كلية االقتصاد ـ جامعة الزاوية.
 -2ساري حامد العبدلي) ،أهمية استخدام اإلجراءات التحليلية يف مراحل التدقيق من قبل املراقبني املاليني( ،رسالة ماجستري  ،1022كلية األعمال ،جامعة
الشرق األوسا.
 -2أمحد املخادمة وحاكم الرشيد ) أهمية تطبيق إجراءات املراجعة التحليلية يف رفع كفاءة أداء عملية التدقيق ـ دراسة ميدانية( ،اجمللة األردنية يف إدارة
األعمال ،اجمللد ،3العدد1002. ،2
7- American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) SAS, N° 54, “The Auditor’s study and Evolution of
Internal Control”.
9- American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) SAS, N° 23, “Analytical Review Procedures.
10- American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) SAS, N° 56, Analytical Procedures.
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*مـقـال مـحـرر*
الـمملكة األردنيـة
الـهاشـمـيــة

الــرقــابة على البلديات
يف الـمملكة االردنية اهلامشية
إعـداد :املستشار /يجوسف عبد اللّه خلف املعمر اخلاليلة
مدير مديرية رقابة األداء والرقابة على البيئة
ديـجوان احملاسبة باململكة األردنية اهلـامشية

املقــدمــة:
تعترب اإلدارة احمللية من أهم التجوجهات احلديثة لتعزيز وتجوسيع منا املشاركة الشعبية يف حتمّل املسؤولية واختاذ القرارات وما
تلعبه من دور كبري وهام يف ظل التطجورات االقتصادية يف عاملنا املعاصر باالضافة إىل التطجور النجوعي يف آلية تقديم اخلدمات
للمجواطنني.
فالبلديات عص احلياة املدنية وحمركها وميثل العمل البلدي احملطة االوىل للتنمية االقتصادية واالجتماعية بغرض تقديم
اخلدمات وتنفيذ ومتابعة اخلطا والربامج لتحقيق التنمية املستدامة من خالل مشاركة مؤسسات اجملتمع احمللي وإعطا ها
احلق بإدارة كافة اخلدمات واملرافق يف املشاريع احمللية وتنمية اجملتمع احمللي.
وتنفيذا لذلك فال بد من حتقيق الالمركزية مبختلف جماالتها مبا فيها اإلدارية واإلقليمية وتطجوير أجهزة اإلدارة احمللية
وإعدادها إعدادا جيدا لكي تكجون مؤهلة لتحسني وتطجوير ادا ها وكجونها ركن أساسي من أركان الدميقراطية واملشاركة يف اختاذ
القرار للجوصجول إىل مدى ودرجة رضا املجواطن عن اخلدمة املقدمة وقدرة البلديات على تلبية حاجات املجواطنني من خالل االلتزام
باخلصا ص واملجواصفات املطلجوبة للخدمة املقدمة ومكان ووقت تقدميها ومقدار الرسجوم والعجوا د املستجوفاة.
هلذا البد من أن يكجون هناك دور فاعل لألجهزة الرقابية وأداء رقابي مميز عليها وتقييم أدا ها وأعماهلا واجنازاتها والذي
يؤدي يف النهاية إىل تجوجيهها حنجو االجتاه الصحيح.
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اجلجوان الرقابية:

سيتناول هذا املجوضجوع نيتلف اجلجوان الرقابية اليت ميارسها ديجوان احملاسبة لكافة اجلجوان املتعلقة باإلدارة احمللية يف
اململكة األردنية اهلامشية حيث متارس كافة األعمال التنفيذية من قبل البلديات استنادا لقانجون البلديات رقم  23لعام

1022

باإلضافة إىل أن هناك ( )12قانجونا و( )32نظاما باإلضافة اىل التعليمات اليت تقجوم البلديات بتطبيقها للقيام بجواجباتها ومهامها
املختلفة لكي تكجون قادرة على تقديم اخلدمات للمجواطنني ،مما يجوج على األجهزة الرقابية املختلفة واليت من أهمها ديجوان
احملاسبة من القيام بأعمال الرقابة املختلفة على أعماهلا وأدا ها والتأكد من صحة إجراءاتها املختلفة والتأكد من حتقيق
االهداف اليت وجدت من أجلها.
تعّرف البلدية بأنّها :مؤسسة أهلية ذات استقالل مالي تُحدث وتُلغى وتُعني حدود منطقتها ووظا فها وسلطاتها مبقتضى
أحكام قانجون البلديات ويتجوىل إدارتها جملس بلدي منتخ ويعترب جملس البلدية شخصا معنجويا له أن يُقاضي وأن يُقَاضى وأن
يني عنه أو يجوكل من يشاء يف اإلجراءات القضا ية  -املادة رقم ( )3من قانجون البلديات رقم  23لسنة .1022

أهداف اجملالس البلدية:
*إعداد وتنفيذ ومتابعة اخلطا والربامج لتحقيق التنمية املستدامة مبشاركة اجملتمعات احمللية.
*ممارسة كل ما هجو ذو طابع حملي تنمجوي.
*إنشاء وتقديم كافة اخلدمات واملرافق اخلدمية واملشاريع احمللية املناطة بها وإدارتها واإلشراف عليها بنفسها من خالل
مجوظفيها وكجوادرها املختلفه أو من خالل إحالتها لعطاءات تنفذ من خالل القطاع اخلاص أوبالتشارك مع القطاع اخلاص و/أو
مؤسسات اجملتمع املدني أو من خالل إعطاء امتيازات ألشخاص وشركات وملدة ال تزيد عن

()30

عاماً.

 -املادة رقم ( )20من

قانجون البلديات رقم  23لسنة .1022

إدارة البلدية:
تتم إدارة شؤون البلدية من قبل ر يس البلدية وإصدار القرارات و يتجوىل اإلشراف على تنفيذ كافة القرارات الصادرة عن اجمللس
ا لبلدي الذي يتم انتخابه انتخابا مباشراَ و يتكجون اجمللس البلدي من ر يس للمجلس وعدد من األعضاء يتم حتديد عددهم
بقرار من وزير الشؤون البلدية .كما حيق للجوزير مبجوافقة جملس الجوزراء إضافة عضجوين إضافيني إىل كل جملس بلدية ويكجون هلم
كافة احلقجوق لألعضاء املنتخبني وتكجون مدة اجمللس أربع سنجوات.

 -املجواد ( )10 ،26 ،4من قانجون البلديات رقم  23لسنة .1022

املهام الرقابية لديجوان احملاسبة:
يتجوىل ديجوان احملاسبة مهامه يف الرقابة على األمجوال العامة يف الدولة ومنها البلديات حيث ميارس املهام التاليه:
*مراقبة واردات الدولة ونفقاتها وحساب األمانات والسلف والقروض والتسجويات واملستجودعات.
*تقديم املشجورة املالية واحملاسبية للجهات اخلاضعة للرقابة.
*الرقابة على األمجوال العامه للتأكد من سالمة إنفاقها بصجورة قانجونية وفاعلة.
*التأكد من سالمة تطبيق التشريعات البيئية املعمجول بها بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة.
مـجـلـة الـرقـابة املـالية – كانون األول (ديسمرب)  –4102العدد 56

10

*الرقابة على االيرادات واحلسابات املختلفة والقروض واملستجودعات.
*التثبت من أن القرارات واإلجراءات اإلدارية يف اجلهات اخلاضعة لرقابة الديجوان تتم وفقا للتشريعات النافذة.

 -املادة ( )3من

قانجون ديجوان احملاسبة رقم  17لسنة  2751وتعديالته.

ختضع البلديات لرقابة ديجوان احملاسبة استنادا لنصّ املادة رقم:
 )3( -1و ( )2فقرة (ب) من قانجون ديجوان احملاسبة رقم  17لسنة  2751وتعديالته.
 )20( -2من قانجون البلديات رقم  23لسنة  1022واليت تنص على (تدقق حسابات البلدية من الجوزارة وديجوان احملاسبة).
 -3ميارس الديجوان الرقابة على البلديات من خالل مراقباته امليدانية املنتشرة يف كافة حمافظات اململكة ومديرية الرقابة على
البلديات يف املركز ،سجواء أكانت رقابة سابقة أم الحقة أو مزامنة ،وذلك ضمن اخلطا الدورية والسنجوية للديجوان.

أنجواع الرقابة اليت ميارسها الديجوان على البلديات:
الرقابة السابقة :تشمل كافة البلديات يف اململكة - .املادة ( )22،15من قانجون ديجوان احملاسبة.
الرقابة املزامنة (املرافقة) :باإلضافة اىل القيام بأعمال التدقيق املسبق فإنه يتم ايضاً تنفيذ الرقابة املزامنة على كافة أعمال
ومشاريع ونشاطات البلديات يف العطاءات املختلفة واملشرتيات واملشاركة بلجان االستالم يف البلديات يف كافة مراكز احملافظات
واأللجوية - .املادة ( )25من قانجون ديجوان احملاسبة.
الرقابة الالحقة :ويتم تنفيذها على كافة بلديات اململكة ،ووزارة الشؤون البلدية وكافة املديريات التابعة للجوزارة يف كافة
حمافظات اململكة ،حيث يتم اعداد خطة التدقيق الالحق من خالل املراقبات امليدانية لكل مدقق بشكل دوري ملدة (ثالثة
اشهر) حيث يتم ذلك حس

احلسابات اليت جي

التدقيق عليها يف اجلهات اخلاضعة للتدقيق وحس

الفرتة الزمنية

املطلجوب تدقيقها بناءا على سجل التدقيق الذي يبني الفرتات الزمنية اليت مت التدقيق عليها سابقا حيث يتم استكمال الفرتة
الزمنية حس ما هجو نيطا له وبعد ذلك ترفع خطة التدقيق املعدة للمدققني إىل مديرية الرقابة على البلديات ويتم مناقشتها
من قبل املساعد املعين ومدير الرقابة على البلديات ور يس املراقبة وبعد ذلك تتم املجوافقة عليها أو تعديلها حس مقتضى
احلال ومبجوج تلك اخلطة يتم التدقيق الالحق مبختلف جماالته (املالي واإلداري والفين واهلندسي واألداء والبيئة والشؤون
الصحية والنظافة العامه والتنظيم ورخص األبنية واإلنشاءات) على كافة البلديات باململكة وكذلك وزارة الشؤون البلدية
واملديريات التابعة هلا - .املادة ( )15من قانجون ديجوان احملاسبة -ويتم تنفيذ اعمال الرقابة املختلفة والتدقيق على النحجو التالي:
الرقابة املالية :تهدف إىل التأكد من صحة ودقة بيانات البنجود والقيجود املالية واحملاسبية من إيرادات ونفقات والتأكد من
صحة ودقة احلسابات اخلتامية املعدة لكل بلدية والسجالت املالية واإلطالع على التقارير الرقابية املختلفة والتدقيق واإلطالع
على نتا ج أعمال وتقارير الرقابة الداخلية واخلارجية وتقارير التفتيش املختلفة.
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*التدقيق املالي واحملاسيب على االيـرادات والنفقـات واحلسـابات اخلتاميـة والبيانـات املاليـة النها يـة للبلـديات الـجواردة يف
السجالت املالية واحملاسبية.
*التدقيق على القروض واملنح واملساعدات واألمانات واألمجور املالية األخرى من خالل املدققني يف مراقبات الديجوان امليدانية.
*الفحجوص الفجا ية على األرصدة املالية والتأكد من صحتها وتطابقها مع القيـجود احملاسـبية فعليـ ًا وأنـه يـتم تجوريـدها حسـ
األصجول.
*التأكد من صحة ودقة احتساب الرسجوم والعجوا د املالية املختلفة وكيفية حتقيقها على املجواطنني وكيفية احتسابها.

 -املـجواد (- 3

 )23من قانجون ديجوان احملاسبة رقم  17لسنة .2751

*تدقيق ومراجعة مجوججودات وقيجود املستجودعات واللجوازم.
*التدقيق املالي على املشاريع والعطاءات واألشغال واخلدمات اهلندسية والفنيـة واملشـرتيات مبختلـف أنجواعهـا.

 -دليـل التـدقيق

املالي واالداري لسنة .1002

*االشرتاك بلجان العطاءات والشراء واالستالم واملشاركة باللجان الفنية.
*االشرتاك يف جلان التدقيق والتحقيق املشكلة من قبل وزير الشؤون البلدية واجلهات املعنية األخرى ذات العالقة.

 -النظام املالي

للبلديات رقم ( )22لسنة .1007

الرقابة اإلدارية :وتتناول أهم اجلجوان ذات العالقة وتشمل ما يلي:
*أعمال ر يس البلدية.
*قرارات اجملالس البلدية.
*املجوارد البشرية.
*قرارات التعيينات وإنهاء اخلدمات واإلحاالت على التقاعد.
*الرقابة على أسجواق اخلضار والفجواكه من نيتلف اجلجوان .
*مراجعة وتدقيق قيجود وسجالت املكتبات العامة والشؤون الثقافية - .قانجون البلديات رقم  23لسنة .1022
*التحقق من صحة الشكاوي املختلفة اليت تقدم للديجوان مباشرة واملتعلقة بالبلديات.
* االطالع على تقارير املفتشني املاليني واإلداريني ووحدات الرقابة الداخلية وحماضر جلان التدقيق والتحقيق الداخلية والتأكد
من تنفيذ التجوصيات الجواردة بتقارير جلان التدقيق والتحقيق اليت يتم املشاركة بها.

 -املجواد ( )22،25من قانجون ديجوان احملاسبة رقم

 17لسنة .2751

* التأكد من قيام البلديات باإلجراءات الالزمة لتصجوي

كافة املخالفات الجواردة باملخرجات الرقابية الصادرة عن الديجوان

( التقرير السنجوي واالستيضاحات والكت الرقابية ولجوا ح التدقيق املسبق ومذكرات املراجعة) وأنه يتم اإلجابة عليها خالل
الفرتة الزمنية والقانجونية احملددة مبجوج قانجون الديجوان.

 -املادة ( )22من قانجون ديجوان احملاسبة رقم  17لسنة .2751
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*املهام األخرى اليت يكلف بها ديجوان احملاسبة من قبل اجلهات الرمسية األخرى ذات العالقة.

11

 -املادة (/2ج ) من قانجون ديجوان

احملاسبة رقم  17لسنة .2751

رقابة األداء :وتعنى بفحص وتقييم األداء للبلديات ولجوزارة الشؤون البلدية ودراسة وتقييم اخلطا واإلجراءات التنفيذية
واخلدمية اليت تقجوم بها البلديات ووزارة الشؤون البلدية لتقديم اخلدمات للمجواطنني وكل ما يتعلق باملشاريع اخلدمية
والرأمسالية واالستثمارية ومدى كفاءتها ودراسة فاعليتها والتحقق من أن أهداف هذه املشاريع قد مت حتقيقها باقتصاد وكفاءة
وفاعلية و تقييم الكلف التشغيلية والصيانة واإلجراءات املتبعة الستدامتها و احلفاظ عليها باإلضافة إىل تقييم ودراسة كلفة شراء
واستخدام اآلليات والسيارات العا دة للبلديات وكلفها التشغيلية وإجراءات صيانتها واستدامتها باإلضافة إىل التأكد من ان
اإلجراءات التنفيذية للقيام بالعمل البلدي تتم حس

األصجول ووفقا للتشريعات والقجوانني واألنظمة والتعليمات والبالغات

الرمسية املعمجول بها والنافذة - .املجواد ( )22،23،3من قانجون ديجوان احملاسبة رقم  17لسنة .2751
الرقابة الفنية واهلندسية :تشمل القيام بكافة أعمال الرقابة الفنية واهلندسية على العطاءات واملشاريع املختلفة اليت تنفذها
البلديات والجوزارة وذلك بـ:
*املشاركة كمراقبني مع اجلهات املعنية عند إجراء الدراسات الفنية هلذه املشاريع والعطاءات وحتديد الكلف التقديرية هلا
متهيدًا لطرحها.
* املشاركة كمراقبني بدراسة العروض املقدمه هلذه العطاءات واملشاريع من خالل كجوادر الديجوان اهلندسية والفنيه املتجواجدة يف
املراقبات امليدانية واملركز.
*التأكد كمراقبني من أن قرارات اإلحالة هلذه العطاءات قد متت وفق األصجول فيما يتعلق بالعطاءات واملشاريع واجلجوان
الفنية واهلندسية.
*التأكد وإجراء اعمال الرقابة الفنية اثناء عملية التنفيذ للمشاريع والعطاءات اهلندسية والفنية وان عملية التنفيذ هلا تتم حس
األصجول ووفقا للمجواصفات والشروط الجواردة بالعطاءات وقرارات اإلحالة.
*التدقيق وأخذ العينات وإجراء الفحجوص الفنية واملخربية والتأكد من مطابقتها للمجواصفات املطلجوبة وشروط العطاء وقرارات
االحالة( .عقجود الفيدك وعقد املقاوله للبلديات).
* املشاركة كمراقبني بأعمال االستالم االولي والنها ي للمشاريع وإبداء أية مالحظات أو اإلشارة إىل النجواقص اثناء عمليات
االستالم ومتابعة تصجويبها( - .نظام اللجوازم واشغال البلديات رقم

20

لسنة  ،1007وورشة عمل الرقابة على البلديات عام

 .1007ديجوان احملاسبة  -اعداد املستشار يجوسف اخلاليله مدير الرقابة على البلديات).
الرقابة على البيئة والشؤون الصحية والنظافة العامة :وتعنى بفحص وتدقيق كافة اإلجراءات واألعمال املتخذة من قبل
البلديات ووزارة الشؤون البلدية فيما يتعلق بالصحة والسالمة العامة عند تطبيقها للتشريعات املتعلقة بالبيئة واحملافظة عليها
وعلى تنفيذ أعمال النظافة والسالمة العامة والصحة وسالمة البيئة وإصدار تراخيص املهن واحلرف والصناعات املختلفة مبا
فيها املصانع وغريها واليت هلا عالقه بالبيئة وصحة وسالمة املجواطن وتراخيص مزاولة املهن املختلفة وكذلك اإلجراءات املتخذة
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حبق املخالفني وكيفية إصدار املخالفات الصحية ونيالفات البيئة( .قانجون الصحة والسالمة العامة رقم  2لسنة  ،2723وورشة

11

عمل الرقابة على البلديات عام ( .)1007ديجوان احملاسبة اعداد املستشار يجوسف اخلاليله مدير الرقابة على البلديات).
–

الرقابة على أعمال التنظيم ورخص األبنية واإلنشاءات :يتم ذلك من خالل التدقيق واملراجعة والتأكد والتحقق من:
*سالمة اإلجراءات يف منح رخص األبنية واإلنشاءات.
*صحة ودقة احتساب الرسجوم والعجوا د املختلفة واستيفا ها على اإلنشاءات أصجوليا .نظام األبنية والتنظيم للمدن والقرى رقم

27

لسنة .2775
*اإلجراءات املتخذة لغايات التعديالت التنظيمية وإدخال بعض املناطق للتنظيم داخل حدود البلديات.
*كيفية فرض وا حتساب عجوا د التنظيم العامة واخلاصة والعجوا د األخرى املفروضة على املجواطنني وكذلك اليت يتم فرضها على
املشاريع اإلسكانية داخل حدود البلديات.
*القرارات الصادرة عن اللجان احمللية للتنظيم واللجان اللجوا ية للتنظيم وجملس التنظيم األعلى حجول اإلفراز والتنظيم
والرتاخيص.
*تطبيق أحكام قانجون التنظيم ونظام األبنية والتعليمات الصادرة عن جملس التنظيم األعلى ووزارة الشؤون البلدية حجول ذلك.
 -قانجون تنظيم املدن والقرى واألبنية رقم  27لسنة .2722

متارس وزارة الشؤون البلدية مهمة الرقابة على البلديات :مبجوج نص املادة

()57

من قانجون البلديات واليت تنصّ على:

(للجوزير وأي مجوظف مفجوض منه أن يقجوم يف أي وقت بتفتيش أي بلدية وبإجراء فحص فجا ي على صندوقها واإلطالع على
مجيع معامالتها املالية واالداريه وقرارات اجمللس وحماضر التحقيق وتفتيش املستجودعات واملكات وأماكن العمل واالتصال
املباشر بأي مجوظف أو مستخدم واستججوابه .وعلى الر يس واألعضاء ومجوظفي البلدية ومستخدميها أن ينفذوا طلباته وجييبجوا
على أسئلته ويسهلجوا مهمته) باإلضافة ملا ورد أعاله هناك أيضا العديد من اإلجراءات اليت متارسها الجوزارة واليت ختضع أيضا
لرقابة الديجوان واليت تتمثل باإلجراءات التالية:
*ختضع مجوازنات البلديات واحلسابات اخلتامية هلا إىل رقابة وزارة الشؤون البلدية حيث يتم إعدادها من قبل اجمللس
البلدي وختضع لتصديق وزير الشؤون البلدية عليها.
*النفقات املالية املختلفه واليت تنفقها البلديات للقيام بجواجباتها ولتنفيذ أعماهلا ومهامها املختلفه.
*ختضع كافة العطاءات واملشاريع وكذلك شراء السيارات واآلليات يف البلديات اليت يتم طرحها إىل مصادقة الجوزارة عليها قبل
اإلحالة باإلضافة إىل الرقابة عليها أثناء التنفيذ وتشكيل جلان االستالم األولي والنها ي هلا.
*الرقابة على أداء اجملالس البلدية وأعضا ها :وذلك بإعطاء الجوزير احلق يف تعيني عضجوين إضافيني يف أي جملس بلدي
وحتديد عدد أعضاء اجملالس البلدية وتعيني مجوعد االنتخابات وحيق للجوزير اعتبار الر يس أو أي عضجو فاقدًا ملركزه يف اجمللس
أو يف حال فقدانه ألي من مؤهالت العضجوية - .املادة ( )12من قانجون البلديات رقم  23لسنة .1022
*خضجوع قرارات تعيني املجوظفني يف البلديات إىل مصادقة الجوزير.

 -املادة ( )12من نظام مجوظفي البلديات رقم  207لسنة .1002
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*حل اجمللس البلدي بتنسي من الجوزير ومجوافقة جملس

الجوزراء - .املادة ( )7من قانجون البلديات رقم  23لسنة .1022

*إصدار جملس الجوزراء األنظمة املنظمة ألعمال اجملالس البلدية.
إصدار وزير الشؤون البلدية التعليمات لتنظيم اعمال البلديات.

 -املادة ( )20من قانجون البلديات رقم  23لسنة .1022

 -املادة ( )22من قانجون البلديات رقم  23لسنة .1022

املخرجات الرقابية لديجوان احملاسبه:
ال حة التدقيق املسبق :عند القيام بأعمال التدقيق السابق ويف حال وججود أي مالحظة أو خطإ فإنه يتم تجوجيه هذه الال حة من
قبل املراقبة املعنية بالتدقيق يف امليدان للجهة اخلاضعة للرقابة واإلجابة عليها خالل املدة القانجونيه احملددة باملادة رقم

()22

من قانجون الديجوان واليت حددت املدة بـ ( )30يجوماً داخل اململكة و( )20يجوما اذا كانت خارجها ويف حالة عدم اإلجابة أو مل
يكن هناك إجابه صحيحة أو دقيقة أو تبني أن املخالفة مل تصجوب فإنه يف هذه احلال يتم تجوجيه استيضاح بذلك إىل اجلهة
صاحبة العالقة.
االستيضاح :ويتم تجوجيهه إىل اجلهة اليت تكتشف املخالفة بها حيث يتم مناقشتها باملخالفة املجوججودة وأسباب ارتكابها
وكيفية تصجويبها وبعد ذلك إذا مل يتم التصجوي حس الفرتة الزمنيه الالزمه للتصجوي فإنه يتم تجوجيه االستيضاح مع املعززات
لتلك اجلهة واليت عليها مبجوج القانجون التصجوي للمخالفة أو اإلجابة مع بيان األسباب لذلك.

 -املادة ( )22من قانجون ديجوان

احملاسبة.

الكتاب الرقابي :ويتم إعداد الكتاب الرقابي حس مقتضى احلال حيث يتم تجوجيه هذا الكتاب إىل اجلهات اخلاضعة للرقابة
عند وججود مالحظات ال ترتقي لتجوجيه استيضاح للجهة اخلاضعه للرقابة فإنه يتم نياطبة اجلهة صاحبة العالقة مبجوج
كتاب رقابي.
تقارير الرقابة النجوعية الشاملة :يتم تشكيل فرق عمل لدراسة وتقييم العديد من املجواضيع ذات الصلة واهلامة يف مفاصل الدولة
املختلفة حيث تتناول أهم اجلجوان للتقيم والدراسة والتحليل واخلروج بالنتا ج والتجوصيات حيث تقدم هذه التقارير إىل إدارة
الديجوان واجلهات اخلاضعة للرقابة.
مذكرة املراجعة :ويتم تجوجيهها من قبل املراقبات امليدانية إىل اجلهات اخلاضعة للرقابة لالستفسار عن بعض األمجور املتعلقة
باملخالفات أو املالحظات املجوججودة يف اجلهات اخلاضعة للرقابة وإذا مل يتم االجابة وبيان االسباب مع املعززات فإنه يتم
تجوجيه كتاب رقابي أو استيضاح للجهة اخلاضعة للرقابة وحس مقتضى احلال.
التقريرالسنجوي :يقدم عطجوفة ر يس الديجوان تقريراً لكل سنة مالية بنتا ج األعمال من استيضاحات وكت رقابية وتقارير الرقابة
النجوعية الشاملة باملخالفات املرتكبة واليت مل يتم تصجويبها وال تزال قا مه واملسؤولية املرتتبة عليها حيث يقدمه إىل جملسي
النجواب واألعيان وتسلم نسخه منه إىل ر يس الجوزراء وإىل وزير املالية وترسل نسخ منه إىل اجلهات اخلاضعة للرقابة حيث يتم
تسليمه يف بداية الدورة العادية جمللس االمة ويتم مناقشته من قبل اللجنة املالية واالقتصادية يف اجمللس وحبضجور عطجوفة
ر يس الديجوان واألمني العام واجلهات املعنية واخلاضعة للرقابة.

مـجـلـة الـرقـابة املـالية – كانون األول (ديسمرب)  –4102العدد 56

15

التقارير اخلاصه :لر يس ديجوان احملاسبة يف أي وقت أن يقدم جمللس النجواب تقارير خاصة يلفت نظره فيها إىل أمجور يرى
11

أنها من اخلطر واألهمية حبيث تستلزم تعجيل النظر فيها .ويف حال طل جملسي النجواب واألعيان تقارير عن بعض االمجور
اليت يتم االستفسار عنها فإنه يتم تقديم تقارير خاصة بذلك باإلضافة إىل إعداد ملخصات للتقرير السنجوي لغايات املناقشة.
 -املادة ( )11من قانجون ديجوان احملاسبة رقم  17لسنة .2751

اخلامتة:
لقد استعرضنا وبشكل نيتصر جداً أهم األعمال الرقابية اليت يتم ممارستها من قبل ديجوان احملاسبة يف اململكة األردنية
اهلامشية للرقابة على أعمال البلديات بالرغم مما يجواجهه العمل الرقابي من عقبات تعرتض طريقة أثناء تأديتة والقيام بأعماله
ومهامه ،علماً بأن الديجوان يسعى جاهدا لكي يكجون دوره فاعال ومتميزاً كجهاز رقابي ومن خالل ما يقجوم به من مهام وواجبات
وأداء رقابي متميز للرقابة على البلديات وتقييم أدا ها وأعماهلا واجنازاتها ومساعدتها وتقديم املشجورة املالية واحملاسبية
الالزمة هلا والذي يؤدي يف النهاية إىل تجوجيهها حنجو االجتاه الصحيح وتصجوي االحنرافات السلبية إن وجدت وتعزيز كل ما
هجو اجيابي واملساهمة لكي تكجون البلديات كمؤسسات جمتمع مدني قادرة على تقديم اخلدمة املطلجوبة حس القانجون وتلبية
حاجات املجواطنني من خالل التجوجيه ل اللتزام باخلصا ص واملجواصفات املطلجوبة باخلدمة املقدمة ومكان تقدميها ووقتها ومقدار
الرسجوم والعجوا د املستجوفاة مقابل تقدميها باإلضافة إىل أن الديجوان يقدم خدمته ملساعدة القطاع العام للعمل بكفاءة وفاعلية لتحقيق
العدالة واإلنصاف بني افراد ومؤسسات اجملتمع واملساهمة يف حتسني استخدام وإدارة املجوارد العامة للدولة واملساعدة يف تعزيز
مبادئ املشروعية والشفافية واملساواة يف القرار الذي يتخذ داخل اإلدارات احلكجومية لتحقيق التنمية املستدامة للمجتمع ،وكذلك
املساعدة يف تعزيز القيم املؤسسية واملبادئ األخالقية يف تقديم اخلدمة العامة من خالل رقابة فعالة شاملة ومستقلة على املال
العام حتافظ عليه من اهلدر والضياع وفقاً ألفضل املمارسات الرقابية واملعايري املهنية الدولية.

 الـمراجـع: قانجون ديجوان احملاسبة رقم  17لسنة  2751وتعديالته. قانجون البلديات رقم  23لسنة  1022وتعديالته. قانجون تنظيم األبنية للمدن والقرى رقم  27لسنة  2722وتعديالته. قانجون الصحة والسالمة العامة رقم  2لسنة .2723 النظام املالي للبلديات رقم  22لسنة .1007 نظام مجوظفي البلديات رقم  207لسنة .1002 نظام األبنية والتنظيم للمدن والقرى رقم  27لسنة .2775 نظام اللجوازم وأشغال البلديات رقم  20لسنة .1007 عقجود الفيدك وعقد املقاوله للبلديات. دليل التدقيق املالي واإلداري للمفتشني املاليني واإلداريني يف وزارة الشؤون البلدية ،اعداد املستشار يجوسف اخلاليله  /ديجوان احملاسبة – مدير مديرية الرقابةعلى البلديات عام .1002
 -ورشة عمل الرقابة على البلديات  /ديجوان احملاسبة – اعداد املستشار يجوسف اخلاليله  -مدير مديرية الرقابة على البلديات  -عام .1007
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*مـقـال مـحـرر*
جــمهـجوريـــة

املجوازنة التخطيطية أداة رقابة على األداء:
بني اجلجوان الفنية واألبعاد السلجوكية

مـصـر العـربية  -جتربة اجلهاز املركزي للمحاسبات جبمهجورية مصر العربية

-

إعـداد :الدكتجور /هشام زغلجول إبراهيم
عضجو مجعية احملاسبني واملراجعني
اجلهاز املركزي للمحاسبات جبمهجورية مصر العربية

مقــدمــة الـبحث:
من األمجور املسلم بها أنه بقدر السلطة املفجوضة تنشأ املساءلة أو املسئجولية ،بشكل أصبح لزاماً معه استخدام أسالي

يتم

مبقتضاها تقييم أداء املستجويات اإلدارية املختلفة يف حدود السلطات املخجولة هلا واملسئجوليات املرتتبة عليها وذلك بالتحقق من
سالمة تنفيذها للخطا بالشكل املرسجوم مسبقاً وبأقصى كفاءة ممكنة .وتعترب املجوازنة التخطيطية عص النظام املالي يف أي
منشأ ة ،حيث أنها تضع املنشأة على طريق مرسجوم بدالً من أن تكجون تصرفاتها جمرد رد فعل لألحداث ،وهلذا فإن حُسن
إعدادها وتطبيقها بصجورة صحيحة كأداة للتخطيا والرقابة وتقجويم األداء يساهم مساهمة فعالة يف حتقيق أهداف املنشأة.

مشكلة الـبحث:
انص اهتمام كثري من الكتاب والباحثني يف عملية إعداد املجوازنة التخطيطية على املبادئ العلمية أو النجواحي الفنية هلذه
العملية .وأغفلجوا أن هناك ججوان أخرى مل حتظ باالهتمام الكايف بالرغم من أثرها البالغ يف نتا ج املجوازنة ،مما أدى إىل فشل
املجوازنات يف حتقيق ما تصبجوا إليه من أهداف .ويُقصد بهذه اجلجوان الروابا اإلنسانية اليت تقجوم لتحقيق التعاون املنشجود بني
أفراد املنشأة إلعداد املجوازنات وااللتزام بتنفيذها.
و خيتلف مفهجوم املجوازنة التخطيطية باختالف وجهات نظر املهتمني بها ،حيث يهتم احملاسبجون واملديرون باجلجوان الفنية
اخلاصة بإعدادها وتنفيذها والرقابة بها ،بينما يهتم علماء السلجوك واالجتماع بالنجواحي السلجوكية للمجوازنة وينظرون إليها من
ناحية تأثريها على األفراد كأداة فعالة لدفع األفراد حنجو حتقيق األهداف التنظيمية أو عا ق حيجول دون ذلك .هذا وحتى تكجون
املجوازنة التخطيطية أداة دافعة لتحقيق األهداف التنظيمية فإنه جي األخذ يف االعتبار وجهات النظر املختلفة بشأن املجوازنة يف
ذات الجوقت ،حيث أن االهتمام باجلجوان الفنية اخلاصة بإعدادها وتنفيذها والرقابة بها فقا ،دون األخذ يف االعتبار اجلجوان
السلجوكية للمجوازنة واآلثار املرتتبة عليها يؤدي إىل نقص كفاءتها وفعاليتها وخلق آثار سلبية حنجوها ،وميكن القجول بأن االهتمام
بالعجوامل الفنية فقا مع جتاهل العجوامل السلجوكية واإلنسانية يؤدي إىل وججود فججوة سحيقة بني املجوازنة التخطيطية كأداة تقجويم
أداء وبني مجوقع التطبيق كمجال إنساني.
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نقطة البحث وهدفه:

11

دراسة أثر األبعاد السلجوكية املتضمنة يف إعداد وتنفيذ املجوازنة التخطيطية على فعاليتها كأداة رقابية.

أهـمـية الـبحث:
تنبع أهمية البحث من أهمية املشكلة اليت مت طرحها مقدماً ،وهي املجوازنات التخطيطية كأداة من أدوات الرقابة على األداء،
وترجع أهمية هذه املشكلة إىل احلرص على جناح املجوازنة يف حتقيق غايتها يف دفع املنشأة حنجو ترمجة األهداف اليت أنشئت
من أجلها إىل واقع فعلي ولن يتأتى ذلك إال باستيعاب جممجوعة االعتبارات السلجوكية املتضمنة يف عملية إعداد وتنفيذ املجوازنة.

خـطـة الـبحث:
حتقيقاً هلدف البحث احملدد سلفاً ،ينقسم البحث خبالف املقدمة وأهم النتا ج والتجوصيات إىل:

الـمبحث األول:
املجوازنات التخطيطية :الطبيعة واملفهجوم ...منظجور فين سلجوكي:
تعترب املجوازنات التخطيطية وما يرتبا بها من نظام للحجوافز أداة هامة للتخطيا والرقابة وتقجويم األداء ،والشك أن جناح أو فشل
املجوازنة التخطيطية يف أداء دورها يتجوقف على التأثري احملتمل للمجوازنة يف سلجوك العاملني يف املنشأة ،مما يقتضي التعرف على
العناصر الفنية للمجوازنات التخطيطية وحماولة الكشف عن البعد السلجوكي هلذه العناصر .لذا يتناول هذا املبحث العناصر
التالية:

أوالً :ماهية املجوازنة التخطيطية:
لتحديد ماهية املجوازنة التخطيطية ال بدّ من التعريف مبفهجومها وأهدافها وأخريًا وظا فها.
 -1مفهجوم املجوازنة:
تدور معظم التعاريف اليت وضعها الباحثني للمجوازنة خاصة احملاسبني واملديرين حجول اجلجوان

الفنية اخلاصة بإعدادها

وتنفيذها والرقابة بها ،واعتبار ها أداة حماسبية تستخدم يف أغراض التخطيا والرقابة وتقجويم األداء ،وهم ينسجون أن للمجوازنة
بعد سلجوكي اليهم علماء السلجوك واالجتماع فقا بل يهمهم أيضاً .وإن كان بعضهم قد أشار هلذا البعد السلجوكي عند تعريفهم
للمجوازنة.
فقد عرفها أحد الكتاب بأنها "تعبري كمي (بلغة احملاسبة) عن خطة مسبقة حتدد األهداف والجوسا ل الالزمة لتحقيق
األهداف ....وتتخذ كأداة لتحقيق إطار التجوازن العيين واملالي والنقدي وتستخدم كجوسيلة لالتصال والتنسيق والتحفيز فهي متد
كل قسم من أقسام املنشأة بهدف حمدد" (.)2
يف حني عرفها آخر بأنها " خطة ترتجم أهداف املنشأة إىل خطا تفصيلية تغطي كل نجواحي النشاط يف الجوحدة....لفرتة أو
فرتات قصرية أو طجويلة يف املستقبل ،ويعرب عنها يف شكل عيين ومالي ونقدي" (.)1
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أهداف املجوازنة:

11

يف ضجوء مفهجوم املجوازنة يتضح أنها أداة لتحفيز األفراد حنجو حتقيق أهداف املنشأة وهذا يعين أن اهلدف من املجوازنة هجو حتقيق
أهداف املنشأة ومنها (:)3
االستمرار يف دنيا األعمال :وذلك باعتبارها خطة مجوضجوعة لتحقيق هذا اهلدف يف املستقبل.
تجوازن املنشأة :من خالل دور ها يف التنسيق بني قجوى متعارضة مالي ،عيين ،نقدي.
منجو املنشأة :فاملجوازنة هي األداة املستخدمة يف جتسيم وحتقيق هدف منجو املنشأة.
حتقيق تطابق األهداف :فاملجوازنة تقجوم بتحقيق التطابق بني أهداف املنشأة وأهداف العاملني بها.
-3

وظا ف املجوازنة :تقجوم املجوازنة بأداء عدة أدوار وذلك على النحجو التالي:

 -1-3املجوازنة كأداة للتخطيا واالتصال والتنسيق:
تعترب املجوازنة ترمجة ألهداف املنشأة يف شكل خطة كمية وقيمية فهي أداة للتخطيا ،وإلعداد هذه اخلطة جي تجوفري معلجومات
عن البيئة الداخلية واخلارجية للمنشأة ،مما يربز دور املجوازنة كأدة لالتصال بني نيتلف النظم الفرعية باملنشأة وبني إدارة
املجوازنة هذا من ناحية ،ومن ناحية أخرى يقجوم منطق إعداد املجوازنة على أساس ختصيص املجوارد املتاحة للمنشأة لتحقيق
أهدافها احملددة مسبقاً ،وتتصارع النظم الفرعية باملنشأة للحصجول على أكرب قدر ممكن من املجوارد املتاحة لتحقيق األهداف
الفرعية هلذه النظم واملجوضجوعة يف ضجوء اهلدف العام للمنشأة ،ولذلك حيتاج ختصيص املجوارد املتاحة بني النظم الفرعية املختلفة
درجة عالية من التنسيق بني األهداف الفرعية هلذه النظم واحتياجاتها من املجوارد املتاحة لتحقيق هذه األهداف ،وبالتالي
تلع املجوازنة دورا تنسيقيا على درجة عالية من األهمية من خالل ختصيص املجوارد (.)2
 -2-3املجوازنة كأداة للرقابة وتقجويم األداء:
تقجوم املجوازنة بدور فعال يف جمال الرقابة وتقجويم األداء باعتبارها متثل معايري األداء احملددة مقدماً واليت يتم مقارنتها بنتا ج
األداء الفعلي متهيداً الستخراج االحنرافات وتقصي أسبابها وحتديد املسئجولية عنها وحتديد طرق جتن الجوقجوع فيها مستقب ًال
وطرق حتسني األداء وتعتمد املجوازنة يف أداء هذا الدور على مدى واقعية تقديرات املجوازنة ومدى تعبريها عن ظروف التشغيل
باملنشأة (.)5
 -3-3املجوازنة كأداة للتحفيز:
تعددت وجهات النظر إىل املجوازنة باعتبارها أداة للتحفيز ،فريى أحد الكتاب( )2أن دورها كأداة للتحفيز يتبلجور يف الربا بني
حتقيق املجوازنة ونظم احلجوافز .بينما يرى كات آخر( )2أن الدور التحفيزي يتأتى من خالل إعداد تقديرات طمجوحة ،ليست
صعبة يستحيل حتقيقها وال سهلة التحقيق دون بذل اجلهد الكايف.
والشك أن وجهتا النظر هذه ليست متعارضتان ولكنهما متكاملتان ،فلكي تكجون املجوازنة أداة للتحفيز فإنه جي إعداد تقديرات
طمجوحة ،يشارك املنفذون يف إعدادها لتحقيق قبجوهلم هلا والتزامهم بها يف ضجوء عالقة واضحة بني حتقيق هذه التقديرات ونظم
احلجوافز ،شريطة أن ال تؤدي هذه العالقة إىل التالع بتقديرات املجوازنة عند املشاركة يف إعدادها.
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ثاني ًا :حماور نظام املجوازنة التخطيطية:
تتمثل حماور نظام املجوازنة يف أربعة حماور أساسية هي(:)7
-1

املجوازنة كأهداف:

تساعد األهداف التنظيمية يف تجوجيه اجلهد اإلنساني ،فهي مبثابة النهايات اليت تسعى إليها التنظيمات والجوسا ل لتجوجيه
اهتمام األفراد ،ويتطل التنظيم من أعضا ه (أفراد /مجاعات) قبجول املجوازنة كهدف ،ولكن بالرججوع إىل السلجوك اإلنساني يتضح
عدم وججود سب يف حد ذاته لجوججود تجوافق بني األهداف التنظيمية وأهداف أعضا ه ،فاألفراد الذين يتبعجون ما هجو أفضل
لتحقيق حاجاتهم وتعظيم منافعهم الذاتية من وجهة نظرهم ،قد ال يقبلجون املجوازنة باعتبارها هدفا وأيضاً اجلماعات قد تقبل أو
ال تقبل املجوازنة كهدف.
فالجوالء للجماعات الفردية قد يؤدي إىل التعارض بني هدف اجلماعة وهدف التنظيم ككل ،ومثل هذا التعارض قد ينعكس ليس
يف رفض املجوازنة يف حد ذاته ولكن يف الصراع والتنافس بني اجلماعات واإلدارات على مجوارد املجوازنة ،وهجو األمر الذي قد يؤدي
إىل مشاكل مصاحبة سجواء إلعداد أو تنفيذ املجوازنة .ويف ذلك الشأن فإنه يف ظل غياب أي نظام لتحفيز األداء حنجو حتقيق
األهداف التنظيمية فمن احملتمل أن يتخذ األفراد قرارات ويتصرفجون بطرق حتقق أهدافهم واحتياجاتهم الشخصية بصرف
النظر عن تجوافقها مع أهداف التنظيم ،وعملية املجوازنة ميكن أن تستخدم كجوسيلة لتسهيل التكامل بني أهداف الفرد واجلماعة
واألهداف التنظيمية ،فهي عملية متكررة من خالهلا ميكن القضاء على التعارض بني اجلماعات الفرعية عن طريق التفاوض
واحللجول الجوسطى واليت تكجون سابقة على اخلطجوات التفصيلية يف وضع املجوازنة ،ومن هنا فإن عملية إعداد املجوازنة تكمن يف
اإلدراك الشخصي وذلك طبق ًا حلاجات املشرتكني يف التنظيم.
-2

املجوازنة كمعايري:

قد يقبل الفرد املجوازنة كهدف عام ،ولكن درجة الصعجوبة تكمن يف املعيار احملدد املتضمن يف املجوازنة الذي قد يتم قبجوله أو ال
ويتجوقف ذلك على إدراك صعجوبة معايري املجوازنة .وما إذا كانت يتم إدراكها كمعايري واقعية قابلة للتحقق أم ال ،فلجو أدرك الفرد
أن معايري املجوازنة صعبة التحقق وغري واقعية فلن تقبل املجوازنة ،كما أن أمناط اجلماعة تؤثر على قبجول املجوازنة كمعيار لألداء،
فلجو أن اجلماعة اخلاصة بالش خص قبلت أو رفضت املجوازنة كمعيار فإنه من احملتمل أن يؤثر ذلك على الشخص عضجو
اجلماعة ،وكلما زادت درجة متاسك اجلماعة فإنه يصبح من األكثر احتما ًال أن تؤثر أمناط اجلماعة على قبجول الفرد للمجوازنة.
هذا وتجوجد أسباب أخرى ملقاومة املعايري وذلك عندما يتم فرضها على األفراد دون أن يصاحبها أي تفسري ملدى أهميتها أو
عدالتها ،كما أنه قد تظهر ظروف استثنا ية حتتم استحالة تنفيذها ،ومع ذلك فغالباً ما يالم املسئجولجون عن التنفيذ بسب عدم
التزامهم باملعايري احملددة ،ومن هنا تربز أهمية الناحية السلجوكية ،فمشاركة العاملني اخلاضعني للرقابة يف حتديد املعايري اليت
سيتم تقييم أدا هم الفعلي على أساسها سيؤدي إىل التغل على مقاومة األفراد للمعايري واألهداف كما يؤدي إىل التزام األفراد
بهذه املعايري.
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املجوازنة كمقياس لألداء:

ختدم تقارير املجوازنة البعد اخلاص بالقياس يف عملية املجوازنة حيث تهدف إىل حتقيق غرضني هما :تقديم التغذية العكسية على
األداء الفعلي مقارن ًا باألداء املخطا ،وتقديم األساس اخلاص بتقجويم األداء.
وقد يظهر أفراد التنظيم عدم رضاهم عن الطريقة اليت يتم بها قياس وتقجويم األداء ،حيث تكجون مقاييس الرقابة غري كافية
أحياناً أو قد تركز فقا على االحنرافات وتغفل النجواحي اإلجيابية ولكن إذ مت إشرتاك الفرد يف إعداد املعايري ،وإذا مت قياس
األداء بدقة باستخدام هذه املعايري فإن ردود أفعاهلا ستكجون إجيابية.
-4

املجوازنة كأداة للتقييم واملكافأة:

إن الجوظيفة األساسية جلان التقييم واملكافآت يف رقابة املجوازنة ،هي تقديم الدافع قبل األداء لتحفيز األفراد على حتقيق
املجوازنة ،واملدعمات بعد األداء الالزمة للتأكيد على الدوافع يف املستقبل .وهجو ما يؤكد على أنه من وجهة نظر الرقابة تتجه
املعايري إىل تسهيل الرقابة قبل األداء ،والرقابة بعد األداء .فالرقابة قبل األداء تشري إىل حتفيز األداء قبل التشغيل لتحقيق
املعايري املستهدفة ،حيث تتجه املعايري إىل التأثري على مستجويات األداء املرغجوبة ،بينما تشري الرقابة بعد األداء إىل استخدام
املعايري يف تقجويم األداء الفعلي وتستخدم كأساس إلدارة املكافآت واليت بدورها تؤدي إىل تدعيم أو تعديل األداء يف املستقبل.

ثالث ًا :أسالي إعداد املجوازنات التخطيطية:
خيتلف إعداد املجوازنة بني النظريات املختلفة ؛ ففي ظل النظرية الكالسيكية يتم فرض املجوازنة على املنفذين دون معرفة ما إذا
كان هؤالء املنفذون يقبلجون التقديرات كمجوازنة ممكنة التنفيذ أم ال ،يف حني يف ظل النظرية السلجوكية احلديثة يتم إشراك
املنفذين يف إعداد املجوازنة إال أنهم قد يقدمجوا تقديرات وفقاً العتبارات شخصية مما جيعل املجوازنة تتضمن "حتيزاً شخصياً"
وتعرف بظاهرة "تراخي املجوازنة" .ويف ضجوء ما تقدم ميكن استعراض األسالي املختلفة إلعداد املجوازنات التخطيطية كالتالي:
-1

الـمجوازنات املفروضة:

يفرتض يف ظل النظرية الكالسيكية أن اهلدف األساسي للمنشأة هجو تعظيم الربح؛ وهذا اهلدف يتم جتز ته إىل أهداف فرعية
لألقسام داخل املشروع واليت يف جممجوعها تؤدي إىل تعظيم الربح للشركة ،كذلك يفرتض أن العاملني باملنشأة ال يقجومجون ببذل
اجلهد الالزم ويسرفجون يف استخدام املجوارد اخلاصة باملنشأة ( .)7وطبقاً هلذه النظرية فإن املجوازنة يتم حتديدها من قبل اإلدارة
العليا دون األخذ يف االعتبار أي مدخالت من املستجويات التنفيذية ،ويتم ربا هذه املجوازنات حبجوافز اقتصادية تتمثل يف مكافآت
أو عقجوبات يف حالة حتقيق أو عدم حتقيق املجوازنة ،وتسمى املجوازنة يف ظل هذا املدخل باملجوازنة املفروضة.
 -1-1مفهجوم املجوازنة املفروضة:
تسمى املجوازنة املفروضة باملجوازنة املمالة وهي املجوازنات اليت يتم إعدادها من أعلى إىل أسفل ،حيث تنفرد اإلدارة العليا بجوضع
التقديرات وترسلها للمستجويات اإلدارية األقل لتنفيذها ،دون أن يتعرفجوا على ما إذا كان هؤالء املنفذون يقبلجون التقديرات
كمجوازنة ممكنة التنفيذ أم ال .فاملجوازنة املفروضة إذاً هي اليت تعدها اإلدارة العليا دون إشراك للمسئجولني عن تنفيذها يف
إعدادها(.)20
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آثار املجوازنة املفروضة:

*اآلثار اإلجيابية :على الرغم من اآلثار السلبية العديدة للمجوازنات املفروضة اليت سيأتي ذكرها ،إال أنها ال ختلجو من اآلثار
اإلجيابية ومنها(:)22
اختاذ القرارات التخطيطية بجواسطة املديرين الذين هلم إدراك واسع بالعالقات بني نيتلف األنشطة.
استخدام أفضل للمجوارد املتاحة من جان اإلدارة العليا وتجوزيعها مجوضجوعياً على نيتلف األنشطة.
إدراك أكثر للعجوامل البيئية اخلارجية وما يعرتيها من تقلبات من جان اإلدارة العليا.
*اآلثار السلبية :ينتج العديد من املشكالت السلجوكية املرتبطة باملجوازنة املفروضة من مصادر عديدة ينبغي معرفتها حتى ميكن
التغل عليها وذلك على النحجو التالي(:)21
تعطي املعايري املفروضة انطباعاً لدى املنفذين بعدم مرونة مستجويات األداء اليت تقررها اإلدارة هلم ،مما يؤدي إىل إحساسهم
بجوججود ضغا قد يؤدى إىل ما يلي:
 oتكاتف (احتاد) طبقة املستجويات الدنيا ضد اإلدارة العليا.
 oالشعجور بالفشل بني أفراد اإلدارة الفنية وظهجور املشاكل اإلنسانية بينهم.
 oيرتت على استخدام املجوازنات كمصيدة لألخطاء مبعرفة اإلدارة العليا إىل اقتصار كل مشرف على حل املشكلة اليت تدخل
يف دا رة اختصاص قسمه.
املعايري املفروضة هلا تأثري مباشر على مس تجوى طمجوح املنفذين ،فإذا كانت متساهلة فإنها ستؤدي حتماً إىل خفض مستجوى
أدا هم وتكاسلهم ،وإذا كانت متشددة فإنها ستؤدي إىل مقاومتهم هلا واالحنراف عن االلتزام بها ،أما إذا كانت املعايري ممكنة
التحقيق فإن فرضها يجولد عادة نجوعاً من الرغبة لدى العمال يف تعديلها وال حتفزهم على ختطيها فهم يعتربون أن الجوصجول إىل
املعايري املمكنة هجو املستجوى الذي ال جي االرتفاع عليه وهجو الذي يرضي اإلدارة ،ولذلك فإن مستجوى الطمجوح سيقف عند حد
حتقيق تلك املعايري املمكنة واملفروضة.
حدوث خالف بني رؤساء اإلدارات واألقسام من ناحية ،وبينهم وبني اإلدارة العليا من ناحية أخرى ،نتيجة لفشل أحد
األقسام يف حتقيق األهداف احملددة له يف املجوازنة ،وبدالً من حتمل املشرف على هذا القسم املسئجولية عن الفشل ،فإنه يرجعه
إىل أخطاء األقسام األخرى باملنشأة أو ألفراد اإلدارة العليا ،ويف بعض احلاالت قد يرجع املشرف املسئجولية عن هذا الفشل إىل
عدم واقعية أهداف املجوازنة بجوضع أهداف صعبة التحقيق.
 -2املجوازنات باملشاركة :يفرتض يف ظل النظرية السلجوكية احلديثة أن املنشأة عبارة عن حتالف بني أفراد تهدف إىل حتقيق
هدف أو أهداف مشرتكة وتتصارع حجول تجوزيع املجوارد املتاحة ،وينتهي الصراع باتفاق يكجون أساساً للتحالف؛ و الفرد عندما
يشرتك يف املنشأة يكجون ملتزماً بتنفيذ دوره يف االتفاق ،وقد أثرت هذه النظرية يف كيفية إعداد املجوازنة وذلك بتطبيق أسلجوب
املشاركة يف إعداد املجوازنات وذلك للقضاء على مشكلة عدم التعاون والعداء للمجوازنة من قبل املنفذين نتيجة لفرضها عليهم وهذا
األسلجوب يسمى باملجوازنات املشارك يف إعدادها.
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ماهية املشاركة :ويعين املشاركة بأنها إشراك العاملني يف وضع األهداف وحتديد خطا العمل حبيث ينظر إىل أهداف

املنشأة على أنها أهداف شخصية يسعى حنجو حتقيقها ،وهذا خيلق نجوعا من التجاوب والتجوافق بني سلجوك األفراد وسلجوك
املنشأة ،وينمي الشعجور باملسئجولية بشكل جيعل األفراد أكثر استعداداً لاللتزام باخلطا وذلك بدالً من فرض اخلطة عليهم .أما
عن املشاركة يف جمال املجوازنات التخطيطية فتعين "عدم انفراد اإلدارة العليا يف إعداد تقديرات املجوازنة والسماح للمديرين
باملشاركة الفعلية – وليست املشاركة الصجورية أو الزا فة – يف إعداد هذه التقديرات واليت سجوف يتم حماسبتهم عليها وتقييم
أدا هم من خالهلا" (.)23
-2-2

آثار املشاركة يف إعداد املجوازنة :تتمتع عملية املشاركة بعدد من السمات جتعل االرتباط بأهداف املجوازنة ينتج من طبيعة

وديناميكية عملية املشاركة ذاتها ،فاملشاركة عملية ظاهرة وعلنية كما أن أهداف املجوازنة اليت تتبلجور من خالهلا وحتفزها
اإلدارة تصبح ملزمة ال رججوع فيها ،وأخرياً فهي –أي املشاركة– نشاط اختياري ،وهذه السمات شروط مؤدية إىل شعجور املشاركني
بضغجوط تدفعهم إىل التدليل على أن املجوازنات اليت شاركجوا يف حتديدها أهداف ميكن حتقيقها ،وأنها جديرة ببذل اجلهد
حملاولة حتقيقها .وبصفة عامة تساعد املشاركة على (:)22
حتسني فرص حتقيق املجوازنة وذلك برفع درجة سيطرة الفرد املشارك على نتا ج األداء باختياره مجوازنة تتجوفر هلا فرص عالية
لتحقيقها.
قد يستطيع الفرد املشارك التأثري على مستجوى أهداف املجوازنة ،وظروف العمل وهيكل احلجوافز من خالل املشاركة ،وقد يزيد
هذا إشباعه (أو منفعته) من العجوا د املتجوقفة على اجلهد األدا ي.
قد حيقق نشاط املشاركة منافع قد ال تجوجد بدون املشاركة مثل اإلشباع الذاتي الذي يستمده املشارك من انغماسه يف نشاط
املشاركة و زيادة متاسك جممجوعة العمل اليت ينتمي إليها الفرد.
هذا وينتج عن املشاركة يف إعداد املجوازنة بعض اآلثار السلبية من أهمها وضع تقديرات مرتاخية ،فإذا أُتيح للمسئجول عن مركز
األداء املشاركة يف اختيار معايري األداء وحتديد مستجوى املجوازنة و يعلم سلفاً أن تلك املجوازنات سجوف تستخدم يف تقييم أدا ه
وحتديد مكافآته ،وكان لديه معلجومات خاصة غري متاحة لإلدارة ،فمن الطبيعي أن ينشأ لديه حافز على تعمد األدالء
مبعلجومات متحيزة لتأتي املجوازنة "مرتاخية" دون مستجوى أدا ه املتجوقع ،و تكجون لديه فرصة طيبة لتحقيق املجوازنة واحلصجول
على مكافأة جمزية.
-3

املجوازنات املرتاخية:

يف ظل املشاركة يف إعداد املجوازنات ،تبني أن بعض مديري مراكز األداء حياولجون إخفاء القدرات احلقيقية ألقسامهم حتى تظهر
النتا ج الفعلية يف صجورة جيدة تفجوق األرقام املقدرة وبالتالي حيصل املدير على املكافأة املرتبطة بتحقيق املجوازنة وذلك بأقل جهد
منه – مما يؤدي إىل حدوث تراخي املجوازنة.
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مفهجوم الرتاخي :يجوجد العديد من التعريفات ملفهجوم الرتاخي يف جمال احملاسبة اإلدارية والرقابة السلجوكية وكلها تدور

حجول املفهجوم التالي " :الفرق املجوججود واملتعمد فيما بني التقديرات الذاتية الشخصية الصادقة ملدير مركز املجوازنة ومقرتح املجوازنة
الذي يقجوم بتقدميه لإلدارة العليا" (.)25
 -2-3أشكال تراخي املجوازنة :تتمثل أشكال أو صجور القيام بعملية الرتاخي يف الجواقع العملي يف اآلتي(:)22
*تقديم بيانات مضللة عما حدث بالفعل :وذلك بأن حياول األفراد التحكم يف بيانات األداء اليت تذه إىل النظام حبيث
تُظهر التقارير أداءهم مستقراً باستمرار عند مستجوى معني يرتضجونه ،وحماوالت تغذية النظام ببيانات مضللة عما حدث أو
حيدث بالفعل ال تقتصر بالطبع على األفراد يف املستجويات الدنيا من التنظيم ،وإمنا قد تقع أيضاً من جان اإلدارة العليا ،غالباً
يف شكل حماولة حذف التذبذب يف أرقام الدخل بالقجوا م املالية على مدار عدة فرتات مالية متتالية من خالل ما يسمى
باحملاسبة االحتيالية أو اخلالقة أو اإلبتكارية .وهذه الصجورة من صجور الرتاخي واليت حتدث يف البيانات الفعلية وليست يف
تقديرات املجوازنة هي نجوع من أنجواع الغش والتدليس على اإلدارة العليا إذا وقعت من مديري مراكز املجوازنة أو على املساهمني إذا
حدثت من اإلدارة العليا.
*تقديم بيانات مضللة عن مستجويات األداء املمكنة :وذلك جبعل أهداف أو معايري األداء يف النظام تجوضع عند مستجويات
منخفضة يسهل حتقيقها ،ومن ثم يتجواجد الضمان بأن األداء الالحق سيكجون جيداً وفقاً لتقارير النظام ،ومن املتجوقع بالطبع أن
يكجون هذا النما أكثر شيجوعاً بجوجه عام عن سابقه نظراً ألنه يصع اكتشاف عدم صحة املعلجومات املتعلقة باألداء احملتمل أو
على األقل حتديد مدى صحتها ،وحيدث ذلك يف حالتني(:)22
احلالة األوىل :ختفيض معايري زمن اإلنتاج :هناك حاالت تارخيية تؤكد بأن العاملني "حتت خطا احلجوافز النقدية بجوجه
خاص" تتعمد تقديم معلجومات مضللة تجوحي لإلدارة بأن مستجوى أداء منخفض هجو املستجوى املعقجول و املمثل ألقصى استطاعتهم
وخاصة إذا تجوافرت لديهم معلجومات أكثر مما لدى اإلدارة "عدم متاثل املعلجومات "يف حني بإمكانهم يف احلقيقة األداء مبستجويات
أكثر ارتفاعاً.
احلالة الثانية :الرتاخي يف إعداد تقديرات املجوازنة :مفاده أن يتعمد املسئجول عن تنفيذ املجوازنة وضع تقديرات غري مطابقة ملا
ميكنهم أن حيققجوه فعالً سجواء إلظهار كفاءة غري حقيقية أمام اإلدارة العليا ،أو حلماية أنفسهم ضد (ظروف عدم التأكد).
هذا فضالً عن وججود منا شا ع يف تنفيذ هذا الرتاخي وهجو إما املغاالة يف تقدير التكاليف أو اإلقالل من تقدير اإلنتاج أو إيرادات
املبيعات أو كالهما مع ًا (.)27

رابع ًا :مبادئ إعداد املجوازنات التخطيطية:
وهي جممجوعة من املبادئ اليت جي مراعاتها عند إعداد وتنفيذ املجوازنة ،وتتمثل يف(:)27
-1

املشاركة :ويقتضي إشراك مجيع املستجويات اإلدارية يف إعداد املجوازنة وإال شعرت بأنها جزء غري مفروض عليها ،واملشاركة كنما

سلجوكي يعتمد على ما يتجوافر لدى الفرد من دافع حقيقي بأن هناك تكامالً بني أهدافه وأهداف املنشأة ،ومدى ارتباط الفرد بينه وبني
الشيء مجوضجوع املشاركة.
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 -2الجواقعية :وتعنى بأن تتضمن أهداف املجوازنة قدراً من التحدي مع إمكانية حتقيقها ،وأن يتم وضعها يف ضجوء دراسة علمية
إلمكانيات املنشأة والظروف احمليطة بها ،وضمان قبجول املنفذين هلذه األهداف حتى تتطابق مع أهدافهم الشخصية.
-3

االتساق :وتعنى أن تُظهر املجوازنة التقديرات اخلاصة بكل قسم أو إدارة داخل املنشأة وذلك بهدف اختاذها كأساس للرقابة

والتخطيا وتق ييم األداء ويتمشى هذا املبدأ مع فكرة التطابق السلجوكي لألفراد من حيث تطابق السلجوك الفعلي للعاملني يف املنشأة
مع ما جي أن يكجون عليه هذا السلجوك لتحقيق أهداف املنشأة.
-4

الـمرونة :وتعنى إعداد املجوازنة يف ضجوء االحتماالت املختلفة املتجوقعة احلدوث يف املستقبل.

 -5املعيارية :وتعنى تنفيذ ما جاء باملجوازنة باعتبارها برنامج "معيار" لتقجويم األداء والكشف عن االحنرافات وحماسبة املسئجول
عنها مع اعتبار أن األداء ال يعترب انعكاساً لقدرات ودافعية كل فرد فقا بل انعكاس ألداء مجيع العاملني ،ويتجوقف األداء على
ما يتجوافر لدى الفرد من دافع على العمل ،ومدى رضاء الفرد عن العمل.

الـمبحث الثاني:
تقييم املجوازنات التخطيطية كأداة رقابية من منظجور سلجوكي :جتربة اجلهاز املركزي للمحاسبات:
وصجوالً إىل تكاملية الفكر النظري والتطبيق العملي للبحث ،سيتم دراسة أثر األبعاد السلجوكية املتضمنة يف إعداد وتنفيذ املجوازنة
التخطيطية على فعاليتها كأداة رقابية وذلك عن طريق عرض بعض مناذج ألسالي إعداد املجوازنات التخطيطية وتقييماتها
من منظجور سلجوكي من جان اجلهاز املركزي للمحاسبات وذلك باستعراض جان من تقديرات املجوازنة التخطيطية لبعض
املنشآت الصناعية مقارنة بأرقامها الفعلية ،فضالً عن جان من تقرير تقجويم األداء لنفس املنشآت يعرض مدى حتقيق األهداف
اليت تتضمنها هذه املجوازنة .وذلك من خالل مناقشة العناصر التالية:

أوالً :حالة عملية ملنشأة صناعية تطبق أسلجوب املجوازنة املفروضة:
فيما يلي عرض لتقديرات مجوازنة ختطيطية ملنشأة صناعية (س) تطبق أسلجوب املجوازنة املفروضة مقارنة باألرقام الفعلية هلذه التقديرات
لعام :)10( 1023/1021
البيان
قيمة اإلنتاج
قيمة المبيعات
قيمة الصادرات
مجمل الربح/الخسارة
صافي ربح/خسارة النشاط
صافي الربح/الخسارة

موازنة تخطيطية لعام
2102/2102
227.502
205.111
21.001
051
()222.111
()222.111

أرقام فعلية لعام
2102/2102
020.020
027.022
00.251
()20.272
()070.220
()050.022

(القيمة باأللف جنيه)
قيمة االنحراف

النسبة

()015.702
()020.750
()0.001
()20.222
02.220
017.022

()07.2
()00.2
()0
27.7
20.0
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وفيما يلي عرض جلان من تقرير متابعة وتقجويم أداء الشركة (س) عن العام املالي  1023/1021بشأن مدى حتقيق أهداف
وتقديرات املجوازنة التخطيطية هلذه الشركة وذلك على النحجو التالي (:)12
 مل حتقق الشركة مجيع القيم املستهدفة للعام املالي  1023/1021وذلك على النحجو التالي: مل حتقق القيمة املستهدفة لإلنتاج واملقدرة مببلغ  135.222مليجون جنيه إال بنسبة  %52.2لإلنتاج الفعلي باألسعار التقديريةوالبالغ  217.212مليجون جنيه ،كما مل حتقق الشركة القيمة املستهدفة للمبيعات الكلية واملقدرة مببلغ  122مليجون جنيه إال
بنسبة  %50.7حيث بلغت املبيعات الفعلية

215.212

مليجون جنيه ،كما مل حتقق القيمة املستهدفة للصادرات واملقدرة مببلغ

 10.270مليجون جنيه (متثل  %7.1من إيرادات النشاط املقدرة) إال بنسبة  %72حيث بلغت الصادرات الفعلية  27.320مليجون
جنيه.
 بلغ جممل اخلسارة  17.252مليجون جنيه ،يف حني كان مقدرًا حتقيق جممل ربح قيمته  720ألف جنيه. -بلغ صايف خسارة النشاط

257.137

مليجون جنيه بزيادة قيمتها

73.137

مليجون جنيه ونسبتها

%15.5

عن صايف خسارة

النشاط املقدرة والبالغة  322مليجون جنيه.
 بلغ صايف اخلسارة  222.712مليجون جنيه بزيادة قدرها  205.712مليجون جنيه ونسبتها  %17.7عن صايف اخلسارة الـمقدرةوالبالغة  322مليجون جنيه.
من خالل استعراض التقديرات املتجوقعة ألرقام اإلنتاج واملبيعات ونتا ج األعمال للشركة (س) حمل الفحص واملراجعة عن عامها
املالي

1023/1021

مقرتنة باألرقام الفعلية لنفس اجملاالت عن نفس العام املالي

1023/1021

يتضح إىل أي مدى كانت

تقديرات هذه املجوازنة مفروضة من جان اإلدارة العليا على املنفذين دون أن حتاول التعرف على ما إذا كان هؤالء املنفذون
يقبلجون التقديرات كمجوازنة ممكنة التنفيذ أم ال .إىل أن فشل املنفذون يف أقسام اإلنتاج واملبيعات يف حتقيق األرقام املستهدفة
ألقسامهم سجوى بنسبة  %50تقريباً األمر الذي انعكس يف النها ية على نتا ج األعمال.

ثاني ًا :حالة عملية ملنشأة صناعية تطبق أسلجوب املجوازنة املشارك يف إعدادها:
فيما يلي عرض لتقديرات مجوازنة ختطيطية مشارك يف إعدادها للمنشأة الصناعية (ص) مقارنة باألرقام الفعلية هلذه التقديرات
لعام :)11( 1023/1021
البيان
قيمة اإلنتاج
قيمة المبيعات
مجمل الربح
صافي الربح

موازنة تخطيطية لعام
2102/2102
500.100
522.072
02.725
20.000

أرقام فعلية لعام
2102/2102
557.052
522.202
00.050
22.250

(القيمة باأللف جنيه)
قيمة االنحراف

النسبة

()0.227
1.522
2.015
2.001

()0.0
1.0
2.2
0.0
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وفيما يلي عرض جلان من تقرير متابعة وتقجويم أداء الشركة (ص) عن العام املالي  1023/1021بشأن مدى حتقيق أهداف
وتقديرات املجوازنة التخطيطية هلذه الشركة وذلك على النحجو التالي(:)13
 حققت الشركة القيمة املستهدفة لإلنتاج واملقدرة مببلغ  272.077مليجون جنيه بنسبة  %77.7حيث بلغت قيمة اإلنتاج الفعليبالسعر التقديري  255.223مليجون جنيه.
 حققت الشركة القيمة املستهدفة للمبيعات واملقدرة مببلغ  221.753مليجون جنيه بنسبة  ،%200.2حيث بلغت قيمة املبيعات(إيرادات النشاط) الفعلية  223.222مليجون جنيه.
 حققت الشركة القيمة املستهدفة جململ الربح واملقدرة مببلغ  71.522مليجون جنيه بنسبة  ،%201.2حيث بلغ جممل الربحاحملقق  72.722مليجون جنيه.
 حققت الشركة القيمة املستهدفة لصايف الربح واملقدرة مببلغ  12.272مليجون جنيه بنسبة  ،%207.7حيث بلغ صايف الربحاحملقق  12.222مليجون جنيه.
من خالل استعراض التقديرات املتجوقعة ألرقام اإلنتاج واملبيعات ونتا ج األعمال للشركة (ص) حمل الفحص واملراجعة عن
عامها املالي

1023/1021

مقرتنة باألرقام الفعلية لنفس اجملاالت عن نفس العام املالي

1023/1021

يتضح إىل أي مدى

متكنت إدارتا اإلنتاج واملبيعات من حتقيق القيم املستهدفة ألقسامهم بنسبة  %77.7لإلنتاج %200.2 ،للمبيعات نتيجة إلتاحة
الفرصة للمنفذين للمشاركة يف وضع التقديرات اخلاصة بأقسامهم حبيث ينظر إىل أهداف املجوازنة (أهداف املنشأة) على أنها
أهداف شخصية يسعجوا حنجو حتقيقها ،وهذا خلق نجوع من التجاوب والتجوافق بني سلجوك األفراد وسلجوك املنشأة ومنى الشعجور
باملسئجولية بشكل جعلهم أكثر استعداداً لاللتزام باخلطا وذلك بدالً من فرض اخلطا عليهم فتحققت أهداف اإلنتاج واملبيعات
بشكل انعكس إجيابياً على اهلدف الر يسي للشركة وهجو تعظيم الرحبية فتحقق جممل الربح املستهدف بنسبة ،%201.2
وصايف الربح املستهدف بنسبة .%207.7

ثالث ًا :حالة عملية ملنشأة صناعية تقدم مجوازنة ذات تقديرات مرتاخية:
فيما يلي عرض لتقديرات مرتاخية للمجوازنة التخطيطية للمنشأة الصناعية (ع) مقارنة باألرقام الفعلية هلذه التقديرات لعام
:)12( 1023/1021
البيان
قيمة اإلنتاج
قيمة المبيعات
مجمل الربح
صافي أرباح النشاط
صافي الربح

موازنة تخطيطية لعام
2102/2102
020.022
2100.120
020.705
52.010
70.111

أرقام فعلية لعام
2102/2102
0100.012
5505.755
270.225
000.700
007.211

(القيمة باأللف جنيه)
قيمة االنحراف

النسبة

02.222
0500.772
025.101
20.501
75.211

0
20.0
02.2
00.7
00.2
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وفيما يلي عرض جلان من تقرير متابعة وتقجويم أداء الشركة (ع) عن العام املالي  1023/1021بشأن مدى حتقيق أهداف
وتقديرات املجوازنة التخطيطية هلذه الشركة وذلك على النحجو التالي (.)15
حققت الشركة مجيع القيم املستهدفة وذلك على النحجو التالي:
 -ارتفع احملقق الفعلي لإلنتاج (مقجوماً باألسعار التقديرية) للعام

1023/1021

إىل

2022.701

مليجون جنيه بزيادة قيمتها

 73.222مليجون جنيه ونسبتها  %7على املستهدف للعام والبالغ  732.232مليجون جنيه.
 -ارتفع احملقق الفعلي للمبيعات عام

1023/1021

إىل

2272.522

مليجون جنيه بزيادة قيمتها

2227.552

مليجون جنيه

ونسبتها  % 17.7على املستهدف لنفس العام والبالغ  2027.012مليجون جنيه.
 -ارتفع احملقق الفعلي جململ الربح عام

1023/1021

إىل

157.222

مليجون جنيه بزيادة قيمتها

212.070

مليجون جنيه

بنسبة  % 72.2على املستهدف لنفس العام والبالغ  232.572مليجون جنيه.
 ارتفع احملقق الفعلي لصايف أرباح النشاط عام  1023/1021إىل  222.572مليجون جنيه بزيادة قيمتها  27.270مليجون جنيهبنسبة  %72.5على املستهدف لنفس العام والبالغ  21.702مليجون جنيه.
 ارتفع احملقق الفعلي لصايف الربح عام  1023/1021إىل  225.200مليجون جنيه بزيادة قيمتها  52.200مليجون جنيه بنسبة %77.3على املستهدف لنفس العام والبالغ قيمتها  57.000مليجون جنيه.
من خالل استعراض التقديرات املتجوقعة ألرقام اإلنتاج واملبيعات ونتا ج األعمال للشركة (ع) حمل الفحص واملراجعة عن
عامها املالي

1023/1021

مقرتنة باألرقام الفعلية لنفس اجملاالت عن نفس العام املالي

1023/1021

يتضح إىل أي مدى

كانت تقديرات هذه املجوازنة متجواضعة (مرتاخية) نتيجة تطبيق أسلجوب املشاركة يف إعدادها ويظهر ذلك جلياً يف صجورة تقديم
بيانات مضلل ة عن مستجويات األداء املمكنة وذلك جبعل أهداف أو معايري األداء تجوضع عند مستجويات منخفضة يسهل حتقيقها
فبتحقيق املستهدف من اإلنتاج بزيادة نسبتها  ،%7ومن املبيعات بزيادة نسبتها  %17.7األمر الذي انعكس أثره على نتا ج
األعمال يف مراحلها الثالث فزادت بنسبة احملقق الفعلي عن املستهدف بـ  ،%72.2و ،%72.5و %77.3على التجوالي.

أهم النتا ج والتــجوصــيات:
أوال :أهم النتا ج :ميكن استعراض أهم نتا ج البحث فيما يلي:
 تعد املجوازنة التخطيطية وما يرتبا بها من نظام للحجوافز أداة هامة للتخطيا والرقابة ،وتقجويم األداء يتجوقف جناحها علىالتأثري احملتمل هلا يف سلجوك األفراد العاملني يف املنشأة.
 تتمثل حماور نظام املجوازنة يف املجوازنة كأهداف ،واملجوازنة كمعايري ،واملجوازنة كمقياس لألداء ،واملجوازنة كأداة للتقييم. تعتمد املجوازنة على عدة مبادئ علمية من أهمها :املشاركة ،والجواقعية ،االتساق ،واملرونة.... ، ينتج العديد من املشكالت السلجوكية املرتبطة باملجوازنة املفروضة ،إذ تعطي املعايري املفروضة انطباعاً لدى املنفذين بعدم مرونةمستجويات األداء اليت تقررها اإلدارة هلم مما يؤدي إىل اإلحساس بالضغا.
على الرغم من اآلثار اإلجيابية لعملية املشاركة يف إعداد املجوازنة إال إنه قد ينجم عنها وضع بعض تقديرات مرتاخية.
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 إذ يثين الباحث على مبادرات املنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة بعقد مؤمترات متخصصة ودورات تدريبية تناقشالقضايا املعاصر ة ولذلك يجوصي الباحث بأن تدعم املنظمة العربية هذا االجتاه بأن تركز مثل هذه املؤمترات على مناقشة املجوازنة
التخطيطية كأداة هامة للرقابة على تقجويم األداء يتجوقف جناحها على التأثري احملتمل هلا يف سلجوك األفراد العاملني يف املنشأة.
 ضرورة تبنى اإلدارة العليا يف أي منشأة وجهة النظر السلجوكية عند إعداد وتنفيذ املجوازنات التخطيطية. قيام املنشآت بتنظيم دورات تدريبية للعاملني عن مفاهيم العلجوم السلجوكية ،وكذلك تنظيم دورات وندوات تستهدف تعريفأفراد املنشأة باملجوازنات التخطيطية من كافة الجوججوه.
 ضرورة قيام اإلدارة العليا بالعمل على مكافأة اجملدين يف تنفيذ املجوازنة ،على أن تتم بصجورة عالنية. ضرورة قيام اإلدارة العليا بتكجوين جلنة ملراجعة تقديرات املجوازنات املبد ية اليت تقدمها مراكز املسئجولية املختلفة ،مما يؤديإىل احلد من ظهجور ظاهرة تراخي املجوازنة.

قا مة املراجع:
املراجع مرتبة وفقاً لجورودها يف منت البحث:
 -2د .حممد عباس حجازي" :احملاسبة اإلدارية :التخطيا ،اختاذ القرارات ،الرقابة" (القاهرة :مكتبة عني مشس ،)1003 ،ص .332
-1

د .حممد رحيان حسني":احملاسبة اإلدارية" (القاهرة :مكتبة عني مشس ،)1023 ،ص .273

-3

د .إميان أمحد الشربيين" :األسالي احلديثة إلدارة املؤسسات – املجوازنة" (القاهرة :حماضرات غري منشجورة ،)1020 ،ص .3

-2

د .ليلى فتح اهلل ،د .كمال الدين علي" :احملاسبة اإلدارية" (القاهرة :مكتبة عني مشس ،)1007،ص .17 – 17

 -5د .حسن زكي يجوسف" :املجوازنة التخطيطية" (القاهرة :مكتبة عني مشس ،)1022 ،ص .27 – 27
-2

د .حممد حممد اجلزار" :املجوازنة :ختطيا ورقابة واختاذ قرارات"( ،القاهرة :مطابع سجل العرب ،بدون تاريخ) ،ص .32

-2

د .حممد صربي العطار" :النجواحي السلجوكية واإلحصا ية للمجوازنات التخطيطية اجلارية احملفزة" ،اجمللة العلمية لالقتصاد والتجارة ،كلية التجارة ،جامعة عني

مشس ،العدد األول ،يناير  ،2777ص .322 – 123
يراجع يف ذلك :د .وابل بن علي الجوابل":مشاكل إعداد وتنفيذ املجوازنات يف اململكة العربية السعجودية– دراسة ميدانية" ،جملة كلية التجارة للبحجوث العلمية ،كلية

-7

التجارة ،جامعة اإلسكندرية ،اجمللد  ،31سبتمرب  ،1005ص .251 –227
د .حممد سامي راضي" :املدخل املجوقفي إلعداد املجوازنات – منجوذج مقرتح" ،جملة كلية التجارة ،جامعة اإلسكندرية ،العدد الثاني ،1007 ،ص .233 – 212
يراجع يف ذلك - :د .علي حممد عبد الجوهاب" :السلجوك التنظيمي واإلدارة" (القاهرة :مطابع معهد اإلدارة العامة للبحجوث ،)1001 ،ص .270

-7

د .متجولي السيد" :أصجول اإلدارة – مدخل وظيفي حديث" (القاهرة :مكتبة عني مشس ،)1007 ،ص .12
 -20د .كمال الدين مصطفى الدهراوي" :دراسة حتليلية ألثر أسلجوب وضع ومستجوى املجوازنة على أداء املديرين" ،جملة كلية التجارة للبحجوث العلمية ،كلية التجارة ،جامعة
اإلسكندرية ،العدد األول ،1020 ،ص .152 – 123
-22

د .حممد منري مصيلحي :العناصر الفنية والسلجوكية للمجوازنات التخطيطية ،اجمللة املصرية للدراسات التجارية ،كلية التجارة ،جامعة املنصجورة ،العدد اخلامس،

 ،1007ص .122
-21

يراجع يف ذلك :د .سامي معروف عبد الرحيم ،د .نيتار إمساعيل أبجو شعيشع" :احملاسبة اإلدارية – األصجول النظرية والتطبيقية" (القاهرة :مطابع الدار اهلندسية،

 ،)1002ص .327 – 322
د .إبراهيم عثمان شاهني" :نظم املجوازنات التخطيطية" (القاهرة :مكتبة عني مشس ،)1022 ،ص .227
 -23حمسن فتحي عبد احملسن ،مرجع سابق ،ص .201
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 -22د .حممد السعيد الشحات" :أساس الدافعية وأساس املعلجومات للمشاركة يف إعداد املجوازنات" اجمللة العلمية للبحجوث والدراسات التجارية ،كلية التجارة ،جامعة
حلجوان ،اجمللد الثاني ،السنة الثانية ،العدد
-25

د .حممد مسعد الشناوي" :التحيز يف إعداد تقديرات املجوازنة التخطيطية – دراسة حتليلية ميدانية" ،اجمللة العلمية لالقتصاد والتجارة ،جامعة عني مشس ،العدد

األول،
-22

الثالث ،1007 ،ص .55 – 52

يناير  ،1000ص .272

مسري إمساعيل" :حتليل تأثري نظم الرقابة احملاسبية وآثارها السلجوكية" ،رسالة دكتجوراه غري منشجورة ،كلية التجارة ،جامعة

-22

حمسن فتحي عبد احملسن :مرجع سابق،

-27

د .إبراهيم عثمان شاهني":نظم املجوازنات التخطيطية" ،مرجع سابق،

-27

ملزيد من التفاصيل يراجع:

حلجوان ،2775 ،ص 332.

ص .221 – 220
ص .277 – 272

د .حسني شرف" :مبادئ احملاسبة اإلدارية" (القاهرة :دار الثقافة العربية،)1002 ،

ص .7

د .حممد عباس حجازي" :املجوازنة التخطيطية– ميزانية األعمال" (القاهرة :مكتبة الشباب ،بدون تاريخ)،
د .سامي معروف عبد الرحيم ،د .نيتار إمساعيل أبجو شعيشع":احملاسبة اإلدارية" (بدون ناشر،

ص .21 –17

.325 – 320 ،)1002

 -10اجلهاز املركزي للمحاسبات -اإلدارة املركزية ملتابعة تنفيذ اخلطة وتقجويم األداء لقطاعات اإلنتاج واملشروعات القجومية .تقرير عن مشروع املجوازنة التخطيطية لشركة س
للعام

املالي 1021. ،1023/1021

-12

اجلهاز املركزي للمحاسبات .اإلدارة املركزية ملتابعة تنفيذ اخلطة وتقجويم األداء لقطاعات اإلنتاج واملشروعات القجومية .تقرير متابعة وتقجويم أداء شركة (س) للعام املالي

.1023 ،1023/1021
-11

اجلهاز املركزي للمحاسبات .اإلدارة املركزية ملتابعة تنفيذ اخلطة وتقجويم األداء لقطاعات اإلنتاج واملشروعات القجومية .تقرير عن مشروع املجوازنة التخطيطية لشركة (ص)

للعام املالي
-13

1021. ،1023/1021

اجلهاز املركزي للمحاسبات .اإلدارة املركزية ملتابعة تنفيذ اخلطة وتقجويم األداء لقطاعات اإلنتاج واملشروعات القجومية .تقرير متابعة وتقجويم أداء شركة (ص) للعام املالي

.1023،1023/1021
-12

اجلهاز املركزي للمحاسبات .اإلدارة املركزية ملتابعة تنفيذ اخلطة وتقجويم األداء لقطاعات اإلنتاج واملشروعات القجومية .تقرير عن مشروع املجوازنة التخطيطية لشركة (ع)

للعام املالي

1021 ،1023/1021

 -15اجلهاز املركزي للمحاسبات .اإلدارة املركزية ملتابعة تنفيذ اخلطة وتقجويم األداء لقطاعات اإلنتاج واملشروعات القجومية .تقرير متابعة وتقجويم أداء شركة (ع) للعام املالي
.1023 ،1023/1021
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*مـقـال مـحـرر*

صياغة املالحظات وإعداد تقارير رقابة األداء
حس معايري منظمة "اإلنتجوساي"

اجلمهجورية التجونسية

إعـداد :السيّد /فيصل حسني ماني
مستشار بدا رة احملاسبات التجونسية

تقديم عام:
تكتسي تقارير التدقيق أهمية بالغة لكجونها املُخرج األساسي واجلجوهري ألعمال الرقابة مبختلف فئاتها ،وألنها من املفرتض أن
تكجون مصدرا مستق ًال نزيه ًا وحمايدًا للمعلجومات املتعلقة بالتصرف العمجومي واألداء احلكجومي.
وبالنظر إىل الطابع الفين والتقين الذي تتميز به أعمال التدقيق والرقابة ،كان من احلتمي إخضاع عمليات إعداد التقارير
املتعلقة ب تضمني نتا ج تلك األعمال إىل مجلة من القجواعد واملجواصفات والضجوابا واملعايري التجوجيهية اليت من شأنها ضمان ججودة
تلك التقارير وإبراز قيمتها ،حيث أن اليقظة واملهنية والكفاءة اليت يتصف بها تنفيذ األعمال الرقابية ال يكفي وحده لتقديم
اإلضافة املنتظرة للجهة اخلاضعة للرقابة وللجهات املعنية املتلقية للتقارير ما مل تُبلّغ النتا ج بطريقة واضحة وناجعة وفعالة.
ويف هذا السياق أقرّت املنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة (إنتجوساي) املعايري الدولية لتلك األجهزة (ومن
ضمنها معايري كتابة التقارير  ISSAI 400سابقا واليت متّ تضمني معظم ما ورد فيها ضمن

 ISSAI 300و ISSAI 3000

و ،)ISSAI 3100وذلك خالل مؤمترها العشرين املنعقد من  11إىل  12نجوفمرب  1020يف ججوهانسربغ جبنجوب إفريقيا ،بعد أن
كرّس إعالن مكسيكجو سنة

1002

مجلة من املبادئ ذات األهمية اخلاصة تتعلق باالستخدام املتكرّر لتقارير التدقيق وتعزيز

الشفافية ( )ISSAI20حجول استقاللية األجهزة العليا للرقابة ،لعلّ من أبرزها املبادئ الثالثة التالية:
املبدأ  :5حق وواج األجهزة العليا للرقابة يف تقديم تقارير عن أعماهلا.
املبدأ  :2حرية القرار بشأن مضمجون وتجوقيت تقارير التدقيق ونشرها وتجوزيعها.
املبدأ  :2وججود آليات املتابعة الفعالة بشأن تجوصيات اجلهاز األعلى للرقابة.
تصدر املعايري الدولية لألجهزة العليا للرقابة املالية رمسيا عن اإلنتجوساي وحتتاج أن يتم إقرارها واملصادقة عليها من قبل
مؤمترها (انكجوساي) وهجو مؤمتر عاملي يُعقد كل ثالث سنجوات لتصبح بذلك وثا ق إرشاد رمسية للمنظمة.

مـجـلـة الـرقـابة املـالية – كانون األول (ديسمرب)  –4102العدد 56

31

وتتكجون املعايري الدولية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة اليت تتناول الرقابة املالية من “إشعار ممارسة”
)Note

( Practice

ومعيار رقابة دولية ( ،)ISAويتم وضعها بالشراكة مع هيئات وضع املعايري األخرى كمعهد املدققني الداخليني

واالحتاد الدولي للمحاسبني

()IFAC

من خالل جملسيه (جملس املعايري الدولية للرقابة والتأكيد وجملس املعايري الدولية

حملاسبة القطاع العام).
وتسعى املنظمة إىل رفع الجوعي باملعايري الدولية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة وإرشادات احلجوكمة الرشيدة ،ومتهيد
الطريق لتطبيقها وجعلها املصدر األساسي إلرشادات الرقابة يف القطاع العام ،مع االستمرار يف تطجوير وحتديث تلك املعايري.
إن اخلجوض يف مجوضجوع صياغة املالحظات وإعداد تقارير الرقابة يستدعي ذلك أوّال تقديم تعريف أو مفهجوم للتقرير بشكل عام
ولتقرير التدقيق بشكل خاص .ولعله من املفيد البحث يف املفهجوم اللغجوي حيث تفيدنا املعاجم بأن التقرير مصدر لفعل قرّر :إذ
يقال قرّر ،يقرّر ،تقريراً ومجعها تقارير .ومن املفاهيم اللغجوية املتداولة كذلك ما يلي:
ما يكت أو يلقى لتبيني تفاصيل حدث أو حالة أو مهمة أو حنجو ذلك.
كت تقريرا عن سري أمر ما :قدم بيانا أو عرضا يتضمن ما شاهده.
بيان تشرح فيه مسألة أو قضية أو تفاصيل حادث أو نتا ج دراسة ما.
قرّر املسألة أو الرأي :وضّحه وحقّقه .قرّر األمر :اعتمده .قرّر عنده اخلرب :ثبّته بعد أن حقّقه له حتى استقرّ.
أما منظمة "إنتجوساي" فقد عرّفت التقرير الرقابي بأنه" :جممجوعة آراء ومالحظات املدقق حجول البيانات املالية املستخلصة على
إثر رقابة مالية أو رقابة التزام أو رقابة حجول األداء".
ويستخلص من نيتلف املفاهيم املقدّمة ،أن تقرير الرقابة هجو عبارة عن وثيقة مكتجوبة تتمثل وظيفتها األساسية يف تدوين وتجوثيق
نتا ج املراقبة املتجوصل إليها واإلفصاح عنها وتقديم البيان حجوهلا واإلبالغ عنها ،ويف هذا املعنى يقجول اإلمام احلافظ بن كثري
(200

–  222هجري) "يستلزم اإلبال غ عدم الكذب يف أصل املُبلّغ ،وعدم الزيادة فيه والنقص منه ،ويستلزم أداءه بعبارة

فصيحة وجيزة جامعة مانعة ال لبس فيها وال اختالف وال اضطراب"...
وهكذا يكجون اإلمام احلافظ بن كثري بهذه العبارات الجوجيزة والبليغة قد استشرف منذ القرن الثامن للهجرة أهم املعايري اليت
حتكم صياغة املالحظات الرقابية كما سنرى ذلك الحقا.
تأسيسا على ما تقدم ،ستتطلع مراكز االهتمام اليت متحجور حجوهلا حمتجوى هذا البحث إىل حتقيق ما يلي:
 إبراز أهمية التقارير الرقابية بالنسبة لكل من املدقق ،وجهاز الرقابة أو التدقيق ،واجلهة اخلاضعة للرقابة ،وبقية املتلقنيللتقارير أو كما يسميهم البعض أصحاب املصلحة كالسّلا العليا بالدولة (أصحاب القرار) ،واإلعالميني وممثلي اجملتمع املدني
(الرأي العام) ،إضافة إىل األكادمييني والباحثني واخلرباء.
 عرض وبسا أهم املهارات اليت يتعني اكتسابها لكتابة مالحظات الرقابة على األداء وإعداد التقارير املتعلقة بها حسمعايري منظمة “اإلنتجوساي“.
مـجـلـة الـرقـابة املـالية – كانون األول (ديسمرب)  –4102العدد 56

32

 اإلشارة إىل بعض العيجوب الشا عة يف كتابة تقارير الرقابة على األداء وتقديم بعض االقرتاحات اليت تساعد على تفــاديها. التعريف بشكل مجوجز بإجراءات وآليات إصدار تقارير رقابة األداء ومناقشتها ورفعها إىل اجلهات املعنية. بسا طرق التعامل مع ردود اجلهات اخلاضعة للرقابة على املالحظات املجوجهة إليها من قبل أجهزة الرقابة والتعقيعليها.
-1

املالمح العامة للتقرير الناجح:

ليس تقرير الرقابة هدفا يف حدّ ذاته إمنا هجو أداة لتجوثيق نتا ج العمل الرقابي تهدف إىل إحداث تغيري يف وضعية معينة من
خالل استحثاثه للتفاعل وقدرته على أن يكجون مؤثرا بشكل ما.
ومن أهم وأبرز املالمح املميزة للتقرير الناجح ،قدرته على نقل صجورة واضحة وصادقة عن وضعية اجلهة اليت خضعت للرقابة،
وتضمنه مالحظات وتجوصيات من شأنها أن تساهم فعليا يف احلفاظ على املال العام ،وترشيد اإلنفاق ،والرفع يف مستجوى
اإليرادات ،وحتسني األداء واملردودية والرفع من الكفاءة والفعالية وتطجوير وتنمية املجوارد وإلزام اجلهات اخلاضعة للرقابة
بتطبيق القجوانني والتقيد بالنظم املالية واحملاسبية.
-2

ممهدات التجوفّق يف احلصجول على تقرير رقابي جيّد:

 كفاءة وخربة وجتربة فريق الرقابة. تنجوع وتكامل اختصاصات أعضاء فريق الرقابة من حيث تكجوينهم وجتاربهم املهنية. استقاللية وحياد أعضاء فريق الرقابة. االستعداد واإلعداد اجليد للمهمة الرقابية. حسن اختيار مجوضجوع املهمة وجماهلا ونطاقها :جي األخذ بعني االعتبار اهتمامات وتطلعات املتلقني للتقرير يف مرحلة ماقبل التخطيا ،واختيار االقضايا امللحة وذات األولجوية واملجواكبة الهتمامات السلا العمجومية والرأي العام ،مع حتديد جماالت
املراقبة اليت تتسم مبخاطر عالية.
 األخذ بعني االعتبار فا دة التقرير والقيمة املضافة اليت سيقدمها. حسن ختطيا األعمال الرقابية وإحكام تنفيذها. عالقة جيدة بني اجلهاز األعلى للرقابة واجلهة اخلاضعة للرقابة ،تكجون قا مة على قجواعد واضحة للتجواصل والتعاملوالتعاون.
 احلصجول على كل املؤيدات ووسا ل اإلثبات الالزمة. حسن ترتي وتنظيم ملفات أوراق العمل. استحضار التساؤالت املهمة احملتملة أثناء صياغة املالحظات. املراجعة املتكررة واملستمرة للمالحظات املدونة والتقييم الذاتي ملسجودة التقرير. إحكام ترتي االستنتاجات واملالحظات الرقابية حس أهميتها.مـجـلـة الـرقـابة املـالية – كانون األول (ديسمرب)  –4102العدد 56
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 الرتكيز على الرسا ل اليت يراد تجوجيهها من خالل التقرير.-3

املعايري املشرتكة إلصدار تقارير الرقابة:

جي على املدقق أن يقجوم يف نهاية كل عمل رقابي بإعداد رأي أو تقرير كتابي حس نجوع الرقابة اليت أجراها يعرض فيه
مالحظات الرقابة بشكل مناس وبصيغة نيتصرة ومجوحدة تعكس نتا ج جممجوعة واسعة من االختبارات وغريها من األعمال
الرقابية بالنسبة للرقابة النظامية (املالية) ويعرض االستنتاجات املتجوصل إليها خبصجوص الكفاءة واالقتصاد اليت مت بها احلصجول
على املجوارد واستعماهلا والفعالية والنجاعة اليت حتققت بها األهداف (الفقرة  3.5من معيار االنتجوساي .)3000
وجي أن يتسم التقرير مبا يلي:
 أن يكجون سهل الفهم وخالي ًا من الغمجوض وااللتباس.
 أن يتضمن فقا املعلجومات املؤَيدة بإثباتات كافية وذات داللة.
 أن يكجون مستق ًال ومجوضجوعياً ونزيها وعاد ًال وبنّاءً.
اجلهاز األعلى للرقابة الذي ينتمي إليه املدقق هجو املسؤول عن اختاذ القرار والنظر يف مآل التجاوزات اليت مت رفعها من قبل
املدققني.
-4

منهجية كتابة املالحظات الرقابية:

أوال :املجواصفات املتعلقة بشكل ومضمجون التقرير:
أ -املجواصفات املتعلقة بشكل التقرير:
تدوين تقرير مكتجوب ومعنجون :يساعد العنجوان املتصدر لتقرير الرقابة القارئ بشكل مناسـ علـى التمييـز بـني ذلـك التقريـر
وبقية البيانات أو املعلجومات الصادرة عن جهات أخرى.
التاريخ والتجوقيع :إدراج التاريخ والتجوقيع على التقرير يفيد القارئ بأن املدقق قد أخذ يف االعتبار تأثري األحداث واملعامالت
اليت انتهت إىل علمه حتى ذلك التاريخ.
اهلدف والنطاق :ذكر اهلدف و النطاق يساعد على تجوضيح الغـرض مـن العمليـة الرقابيـة وحـدودها ،وفيـه تكـريس لنزاهـة
وشفافية العمل الرقابي.
اجلهة املجوجه إليها التقرير :ينبغي أن حيدد التقرير اجلهة اليت سريسل إليها ،حتى يتم تبليغ النتا ج إىل األطـراف ذات
العالقة بعملية الرقابة.
اجلهة والفرتة مجوضجوع الرقابة :تقديم معلجومات عن اجلهة اخلاضعة للرقابـة والفـرتة أو املـدة الزمنيـة الـيت تغطيهـا أعمـال
الرقابة.
التخجويل القانجوني :جي أن حتدد التقارير األساس القانجوني أو السند التشريعي الذي مبجوجبه مت تنفيذ األعمـال الرقابيـة،
أو السلطة اليت خجوّلت اجلهاز املعين حق إجراء تلك األعمال.
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 املعايري واألسالي الرقابية :ينبغي أن تشري التقارير الرقابية إىل املعايري أو املمارسات الرقابية املتبعة لطمأنة نيتلف
املتلقني بأن الرقابة قد مت تنفيذها وفقا لإلجراءات املتعارف عليها واملقبجولة عادة.
إدراج مجيع البيانات :أو ما يعرب عنه باالكتمال ومعناه أن تقدم آراء املراق وتقاريره كما أعدّها املدقق ،وعند ممارسة
اجلهاز األعلى للرقابة استقالليته ينبغي أن يكجون قادرا على إدراج كل ما يراه هاما ومفيدا يف حدود املسؤولية امللقاة على
عاتقه.
التقيد باملجواعيد احملدّدة  :جي أن يكجون التقرير الرقابي متجوفرًا يف الجوقت املناس ليحقق أفضل استخدام للمتلقني وخاصة
أولئك الذين يتعني عليهم اختاذ اإلجراءات التصحيحية الضرورية ،ولضمان احملافظة على فعالية التجوصيات الجواردة فيه.
ب -املجواصفات املتعلقة مبضمجون التقرير:
الجوضجوح :جي أن يكجون حمتجوى التقرير سهل الفهم وخال من أي غمجوض أو لبس.
االختزال :جي أن يكجون احملتجوى حمدّدا ويربز القضايا اهلامة.
الدقّة :ينقل التقرير صجورة واضحة وصادقة ودقيقة عن اجلهة اخلاضعة للرقابة.
الكمال :يغطي التقرير كافة اجملاالت الرقابية اليت متت مراقبتها ويفصح عن مجيع النتا ج املتجوصل إليها.
املجوضجوعية :جي أن يكجون حمتجوى التقرير مهنيا وحياديا ونزيها ومجوضجوعيا وعادال.
الداللة :جي أن ال يتضمن التقرير إ ّال املعلجومات املعزّزة باألدلة الرقابية املال مة وذات العالقة.
الصبغة البنّاءة :يقدم التقرير النتا ج واملالحظات املتجوصل إليها واملتعلقة بنقاط الضعف أو النقـا ص بشـكل يشـجع وحيـث
على التصحيح واإلصالح وحتسني النظم والتجوجيه داخل اجلهة اخلاضعة للرقابة ،كما يقدم مقرتحات وتجوصيات بنّاءة.

ثانيا :العناصر املكجونة للمالحظة:
عادة ما تتكجون املالحظة يف جمال رقابة األداء من مخسة عناصر أساسية وهي :احلدث أو الجوقا ع  -املعيار الرقابي  -السب

-

االنعكاس أو األثر  -التجوصية.
أ -احلدث أو الجوقا ع :جي أن تتضمن املالحظة الرقابية وصفا للجوقا ع بهدف إبراز اإلخالل أو املخالفة أو االحنراف .كما
يتعني وصف اإلجراء الرقابي الذي مت إتباعه ،وهجو ما حيتم اعتماد بيانات تسمح باملقارنة مع املعيار الرقابي ،واجتناب
الرتكيز على حاالت معزولة أو استثنا ية عند تكييف الجوقا ع ،واالستناد إىل بيانات واضحة وأدلة إثبات كافية ومدعمة بأرقام
وأمثلة ضمن جداول أو مالحق ،واالعتماد على عيّنات ذات متثيلية معبّرة وكافية.
ب -املعيار الرقابي :جي ذكر املعيار الرقابي إذا كان مكتجوبا ضمن مرجع قانجوني أو نظامي ،وميكن االستغناء عن ذكره إذا
كان غري مكتجوب أو مستجوحى من بعض املمارسات أو األدبيات أو قجواعد الشرف املهنية أو كان مبنيا على املنطق أو القياس.
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ت -السب :
يتعني تقديم السب الذي أدّى إىل حصجول اإلخالل أو املخالفة أو االحنراف ،ما من شأنه أن يساعد على حتديد مجوطن اخللل
وتصحيح الجوضع لذا يتجوج بذل جهد للبحث عن األسباب احلقيقية وعدم االكتفاء باألسباب الظاهرة ،دون أن يغي عن
أذهاننا أ ّن األسباب ختتلف عن التربيرات.
ث -االنعكاس:
جي أن تربز املالحظة الرقابية االنعكاس أو األثر املرتت عن اإلخالل أو املخالفة أو االحنراف الذي متّ اإلفصاح عنه،
فنجوعية الضرر وحجمه من املقاييس األساسية املعتمدة إلبراز قجوّة وأهمية املالحظة .هذا وميكن أن تكجون االنعكاسات واقعية
فنتكلم عندها عن األثر أو الضرر ،كما ميكن أن تكجون حمتملة فيكجون احلديث حينئذ حجول املخاطر.
تصنيف االنعكاسات الجواقعية:
انعكاسات ماليـة :ميكن أن تكجون يف شكل خسا ر مالية ،أو زيادة يف التكلفة ،أو جتاوز للتقديرات املقرّرة ،أو نقص يف
اإليرادات ،أو هدر ،أو تبذير..
انعكاسات ماديـة :خلل يف اإلنشاء ،تعطل التجهيزات ،نقص يف املخزون ،تلف يف البضاعة ،افتقار إىل مجواصفات اجلجودة
املطلجوبة...
انعكاسات على املدة الزمنيـة :طجول وباء اإلجراءات ،التأخر يف التنفيذ ،جتاوز اآلجال التعاقدية...
انعكاسات قانجونية :التعدي على احلقجوق ،اإلخالل بالجواجبات ،تكريس حالة الالّ قانجون ،اإلخالل باملبادئ العامة
كالشفافية واملساواة...
انعكاسات صحية وبيئيـة :إحلاق الضرر بالجوسا البيئي واحمليا واستنزاف الثروات الطبيعية ،حصجول أضرار صحية
للمستخدمني ،التسب يف انتشار األوبئة...
انعكاسات على التدابري الجوقا ية :التسب

يف تعطيل إجراءات احلماية ضد األخطار ،أو يف إعاقة تفعيل تدابري الجوقاية

والسالمة...
ج -التجوصية:

تعرض التجوصية اقرتاحا خبصجوص التعديالت والتغيريات والتحسينات اليت ينبغي إدخاهلا وحتى األسالي
إتباعها من أجل حتقيق ذلك يف بعض احلاالت ،لذا جي أن تكجون التجوصية:
دقيقة وواضحة.
اقتصادية وعملية.
قابلة للتنفيذ أو التطبيق.
بنّاءة وناجعة.
إىل جان العناصر اخلمسة املشار إليها أعاله ميكن إضافة عنصر سادس وهجو عنجوان املالحظة.
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دقيقا.
نيتصرا.
متزنا ومجوضجوعيا.
مفهجوما من قبل عامة الناس (حتى وإن كان جمال املالحظة أو حمتجواها ذو طابع فينّ أو ذو طبيعة متخصصة جدّا).
يعكس بشكل مباشر ججوهر املالحظة وأسبابها.
مثريا لالهتمام والفضجول (دون أي مبالغة أو إثارة أو مغالطة).

ثالثا :أخطاء شا عة جي تفاديها:
تنقسم العيجوب الشا عة يف صياغة املالحظات وإعداد التقارير إىل ثالث فئات ر يسية ،وهي التالية:
 عيجوب تتعلق بهيكلة التقرير الرقابي. عيجوب تتعلق مبحتجوى املالحظة الرقابية. عيجوب تتعلق مبكجوّنات وعناصر املالحظة الرقابية.أ -عيجوب تتعلق بهيكلة التقرير الرقابي:
 عدم ترتي املالحظات وفق تسلسل منطقيّ معيّن (حس األهمية أو حس التسلسل الزمين أو املرحلي لإلجراءات)
 غياب التجوازن بني أجزاء التقرير ونيتلف حماوره.
 عرض تفاصيل إحصا ية صل هيكل التقرير من املمكن إدراجها ضمن مالحق يف آخر التقرير.
 فصل مالحظات متشابهة ومتداخلة ،كان يتحتم جتميعها ودجمها مع بعض.
 دمج مالحظات ال صلة بينها وغري مرتابطة ،كان ينبغي فصل بعضها عن بعض.
ب -عيجوب تتعلق مبحتجوى املالحظة الرقابية:
 استخدام لغة ومصطلحات فنية عسرية الفهم على غري املختصني.
 اإلسهاب والتفصيل املطجوّل وغري اجملدي عند صياغة املالحظة ،حبيث يصبح من العسري حتديد املسا ل اجلجوهرية فيها.
 الغمجوض وعدم الجوضجوح ،وبالتالي عدم القدرة على نقل صجورة دقيقة وصادقة عن اجلهة اليت خضعت للرقابة.
 استعمال عبارات تجوحي بأن املالحظة رأي شخصي وليست رأيا مهنيا.
 تقديم مالحظات وقا عها وأحداثها وآثارها جتاوزها الزمن.
 تقديم مالحظات دون حتديد اجلهات املسؤولة عنها بشكل دقيق.
 إقحام استنتاجات ومالحظات ال صلة هلا مبجوضجوع املهمة الرقابية.
 تقديم مالحظات ختص جهات غري معنيّة بالرقابة.
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 تقديم مالحظات تتعلق مبسا ل خالفية وقرارات حكجومية ذات طبيعة سياسية.
عدم إبراز القضايا اهلامة واجلجوهرية بسب السطحية يف عرض نيرجات العمل الرقابي.
عدم تلبية احتياجات نيتلف املتلقني واملستخدمني للتقرير.
عدم تبليغ نتا ج العمل إىل األطراف ذات العالقة بعملية الرقابة.
تقديم مالحظات تستند على حاالت شاذة أو استثنا ية.
وضع تقييدات على نطاق العمل الرقابي دون ذكرها وحتديد أسبابها.
ت -عيجوب تتعلق مبكجوّنات وعناصر املالحظة الرقابية:
عدم ذكر املعيار الرقابي أو إساءة اختيار ذلك املعيار.
عدم وصف اإلجراءات املتبعة يف تنفيذ العمل الرقابي.
عدم التجوفق يف وصف اإلخالالت أو التجاوزات أو االحنرافات أو النقا ص اليت مت اكتشافها.
عدم تجوصيف الجوقا ع الدالة على وججود اإلخالل.
عدم تقديم احلجج واألدلة املثبتة لجوقجوع اإلخالل أو ضعف تلك الرباهني.
دعم املالحظة حباالت أو أمثلة أو عينات جتاوزها الزمن.
عدم حتديد األسباب واملربّرات اليت أدّت إىل اإلخالل أو االحنراف.
عدم حتديد اجلهة املسؤولة عن حصجول ذلك اإلخالل.
عدم إبراز االنعكاس أو ذكر أثر جانيب وضعيف.
عدم تقدير أو قياس األثر ،أو عدم تقييم املخاطر.
عدم تقديم التجوصيات املناسبة.
تقديم تجوصية غري عملية و /أو غري قابلة للتنفيذ.
تقديم تجوصية غري بنّاءة و /أو غري قابلة للمتابعة.

رابعا :بعض املمارسات اجليدة يف صياغة املالحظات الرقابية:
 جتن اجلمل الطجويلة ذات الرتاكي املعقّدة.
جتن األسلجوب الروا ي أو القصصي أو أسلجوب املقاالت الصحفية فتقرير الرقابة له أسلجوب مهين خاص.
اخرت األلفاظ الجواضحة ودقيقة املعنى واملألجوفة لدى عمجوم الناس.
جتنّ اإلطناب يف ذكر التفاصيل حتى ال تشتّت ذهن القارئ وتبعده عن ججوهر املالحظة.
إذا كان جمال املالحظة فنيّا حبتا وغري معروف لدى العامة وال يعلمه إال املختصّجون ،يكجون من األنسـ وضـع املالحظـة يف
إطارها وتقديم ذلك اجملال بتعريفه واإلشارة باختصار إىل األنظمة واملعايري املقرّرة اليت حتكم تسيريه وذلك يف مجلة أو مجلـتني
متهيديتني.
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 جتنّ العبارات اليت تفيد أو تعكس عدم التأكد والرتدد والشك مثل :يبدو ،يظهر ،يرجّح ،لعل ،قد يكجون ،ميكن أن
يكجون ،أعتقد ،أظن ،ربّما ...
ابتعد عن الشخصنة بعدم استعمال ضمري املتكلم ،إذ يستحسن بناء األفعال للمجهجول على حنجو :مت القيام بكذا أو إجراء كذا
بدال من قمت أو أجريت كذا ،أو اتضح من خالل مراجعة كذا بدال عن تبيّن لي كذا ...
إظهار وإبراز املجوضجوعية من خالل طريقة صياغة املالحظات ،فإذا كانت اجلهة اخلاضعة للرقابة على سبيل املثال قد قامت
ببذل جمهجود ما ولكن النتا ج مل تكن يف مستجوى اآلمال أو التجوقعات ،خييّر القجول "مل تتجوصل اجلهة إىل حتقيق كـذا "...عجوضـا
عن "مل تتمكن اجلهة من حتقيق كذا".
التنســي أي مبعنــى عــدم التعمــيم باســتخدام عبــارات مثــل يف مجيــع احلــاالت ،كافــة ،كـ ّل  ...وغريهــا عنــدما تكــجون
االستنتاجات مبنية على عيّنات أو حاالت حمدّدة.
جتنّ احلدّة واملبالغة واإلثارة يف تقديم املالحظة فاستخدام عبارات مثل مل تتجوصل أو مل تنجح أو مل تفلح يف حتقيق أمر
ما ،أفضل من فشلت أو أخفقت يف حتقيق أمر ما ...
 جتّن اإلسقاطات وابتعد عن التحاليـل والتقييمـات الذاتيـة مـع ضـرورة تـجوخّي احلـذر عنـد وضـع االسـتنتاجات وتقـديم
األحكام.
ال جتازف بكتابة مالحظات دون أن تكجون متأكدا من دقتها وصحتها وتجوفّر ما يكفي من األدلة واإلثباتات بشأنها.
جتنّ كتابة مالحظات تستند على وقا ع وأحداث معزولة واستثنا ية (غري متكرّرة وال متثل ظاهرة).
جتنّ كتابة مالحظات أحداثها انقضت وجتاوزها الزمن ،وانعكاساتها قد تجوقفـت أو قـد مت إصـالحها مـن قبـل اجلهـات
املعنيّة.
جتنّ األحكام االنطباعية والصجور النمطية فعـجوض أن نقـجول " لـجوحظ عديـد النقـا ص مـن أهمهـا عـدم خـربة املسـؤول عـن
املخازن "...يفضّل أن نقجول "لجوحظ وججود عدد من النقا ص من بينها عدم تجوفر املؤهالت املطلجوبة إلدارة املخـازن لـدى املجوظـف
املسؤول عنها" فاخلربة غري قد ال تجوجد معايري واضحة لقياسها أو حتديدها ،بينما نقـص املـؤهالت ميكـن إثباتـه بـالرججوع إىل
بطاقات الجوصف الجوظيفي ومقارنة املتجوفر مع املطلجوب.
 احرص دا ما على األخذ بعني االعتبار الظروف واملالبسات اليت حتيا بارتكـاب التجـاوز أو اإلخـالل أو االحنـراف (ضـع
نفسك مكان املجوظف املسؤول عن مجوضجوع املالحظة) فذلك سيقجوّي من مصداقيتك ونزاهتك ومجوضجوعيتك عند صياغة مالحظاتك.
 ال تعجوّل على الـذاكرة ،واشـرع يف كتابـة املالحظـات منـذ بدايـة العمـل يف املهمـة الرقابيـة فـإن ذلـك يسـاعد علـى تنميـة
االفرتاضات اليت مت تأسيسها عند بداية الفحص وتجوجيه االختبارات يف االجتاه الصحيح.
 أثناء تنفيذ أعمال الرقابة ،يتعني القيام مبراجعة مجيع أوراق العمل وإجراءات التدقيق من طـرف العضـجو األكثـر جتربـة يف
فريق التدقيق.
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يتعيّن على املدير املسؤول عن عملية التدقيق إجراء مراجعة ثانية للتأكد من التجوصل إىل األدلة الكافية واملال مة واملجوثجوق منها
واليت من شأنها أن تدعم مالحظات وتجوصيات ونتا ج التدقيق.
يتجوىل املسؤولجون املخجولجون باجلهاز األعلى للرقابة التحقق من النقاط التالية:
 القيام بكافة األعمال الرقابية املدرجة ضمن نيطا التدقيق. إدراج كل مالحظات التدقيق يف التقرير. مالحظات التدقيق منطقية ومقنعة. غياب الثغرات أو التكرار يف التقرير. األفكار الر يسية الجواردة يف امللخص تتسم بالجوضجوح. يستلزم العمل الرقابي االحرتايف واحليادي واملستقل مناقشة املالحظات وحتى التجوصيات مع اجلهة اخلاضـعة للرقابـة قبـل
إعداد التقرير النها ي ،وذلك بغاية التأكد من مدى صحة ودقة ومصداقية املالحظات ومدى قابلية التجوصيات املقرتحة للتطبيـق
الفعلي.
خامسا :إجراءات إعداد وإصدار تقارير رقابة األداء ومناقشتها ورفعها إىل اجلهات املعنية:
ميكن إجياز أهم املراحل اليت متر بها اإلجراءات املتعارف عليها إلصدار تقـارير رقابـة األداء ومناقشـتها ورفعهـا إىل اجلهـات
املعنية كما يلي:
 جتميع املقرتحات حجول مجواضيع املهمات الرقابية اجلديدة وإدراجها ضمن ملف خاص. القيام بأعمال املسح املبد ي للمهمات املقرتحة للتأكد من قابليـة تنفيـذها وذلـك بتجميـع املعلجومـات األوليـة عـن املجوضـجوع أواجلهة املقرتحة للرقابة من نيتلف املصادر املتاحة ،حتى يتم التأكد من جدوى تنفيذ املهمة.
 رفع اخلطة السنجوية املتضمنة ملقرتحات املهمات إىل اإلدارة العليا جلهاز الرقابة العتمادها.-

إعداد جدول زمين لتنفيذ اخلطة السنجوية ،وتجوزيع املهام الرقابية املقرّرة علـى املـدققني وحتديـد الفـرتات الزمنيـة املتجوقعـة

لتنفيذ كل مهمة.
 إعداد وإرسال خطاب مجوجّه من ر يس اجلهاز األعلى للرقابـة إىل سـلطة اإلشـراف علـى اجلهـة اخلاضـعة للرقابـة إلبالغـهباعتزام جهاز الرقابة القيام مبهمة رقابية على أداء اجلهة ،وإلطالعه على مجوضجوع املهمة وأهدافها الر يسية وتاريخ انطالقها.
 شروع الفريق الرقابي يف جتميع الجوثا ق واملستندات وإجراء املقابالت واملعاينات امليدانية االسـتطالعية للتعـرف علـى اجلهـةوحميطها والظروف اليت تعمل فيها وفهم األنظمة اإلدارية املعتمدة وفحص أنظمة الرقابة الداخلية ونظام املعلجومات باجلهة...
 حتديد نقاط الضعف واملخاطر اليت سيتم على أساسها ضبا جمـاالت املراجعـة وفقـ ًا لألهـداف الرقابيـة األساسـية احملـددةللمهمة وحبس طبيعة وخصجوصيات النشاط أو املجوضجوع اخلاضع للرقابة.
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 إعداد تقرير للخطة الرقابية وهجو تقرير يتيح لإلدارة العليا جبهاز الرقابة التعرف على نطاق وحجـم األعمـال الرقابيـة املزمـعتنفيذها والتحقق من تغطيتها للججوان اجلجوهرية اجلديرة باالهتمام فضالً عن متكينها من متابعة املهمة الحقاً خالل تنفيذها.
 إعداد الربنامج الرقابي وفق معايري منظمة "األنتجوساي" حيث جي أن يتجوىل فريق العمل" ،برجمـة العمـل الرقـابي بطريقـةتؤول إىل احلصجول على رقابة ذات ججودة ومنجزة بطريقة اقتصادية وجمدية وفعالة ويف املجواعيد احملددة".
-

تقدير الفرتة الزمنية واملجوارد البشرية والجوسا ل الالزمة لتنفيذ الربنامج الرقابي.

 تنفيذ الفحجوصات الرقابيـة ،وإعـداد أوراق العمـل وحفظهـا بامللفـات املخصصـة هلـا ،وتشـتمل هـذه امللفـات علـى بيانـاتالفحجوصات اليت مت تنفيذها ،واملعلجومات اليت مت احلصجول عليهـا ،والنتـا ج الـيت مت التجوصـل إليهـا ،وأدلـة اإلثبـات الـيت مت
االستناد عليها.
 إعداد وإصدار مسجودة تقريــر الرقـابة األوّلي استنادا إىل النتا ج واملالحظات املدوّنة بأوراق العمل. عرض النتا ج األولية للرقابة على اجلهة اخلاضعة للرقابة من أجل تجوفري أفضل ظروف النجاح للتقرير النها ي وضمان قبـجولحمتجواه من قبل تلك اجلهة ،حيث يتم مناقشة مسجودة التقريـر مـع املسـؤولني املعنـيّني بهـدف التأكـد مـن صـحة املالحظـات
).)Factual of accuracy
 رفع مسجودة التقرير إىل جلنة مراجعة التقارير وحيدّد مجوعدًا ملناقشتها ،يقجوم على إثره مدير املهمة بإدخـال تعـديالت اللجنـةوإعداد مسجودة التقرير لرفعها للر يس بعد مراجعتها من قبل املسؤولني املخجوّلني.
بعد تلقي الردود على مسجودة التقرير من اجلهة اخلاضعة للرقابة واإلطالع عليها ،يتم إدخال التعديالت وإدراج التعقيبات اليت
تقتضيها تلك الردود ثم إصدار التقرير النها ي.
سادسا :التعاطي مع ردود اجلهات اخلاضعة للرقابة:
إنّ تلقي ردود اجلهة اخلاضعة للرقابة وحسن التعامل معها له أهمية خاصة باعتباره يعكس مدى التفاعل بـني جهـاز التـدقيق
واجلهات اخلاضعة لرقابته ،وألنّ ردود فعل تلك اجلهات من شأنها أن متنح اجلهاز األعلى للرقابة فرصـة وإمكانيـة حتسـني
ججودة تقاريرها بل واالستفادة من ذلك يف جمالي التكجوين واإلرشاد ،فإنّ التعاطي مع الردود يكجون حبسـ طبيعتهـا وحمتجواهـا
وذلك على النحجو التالي:
 يف حال أقرّت اجلهة اخلاضعة للرقابة بصحة املالحظة إق رارا صـرحيا واعرتفـت مبسـؤوليتها عـن ذلـك ،يفضـل اجتنـاب
التعقي من قبل اجلهاز ويتم االكتفاء باملالحظة وبر ّد اجلهة عليها.
يف حال كان اإلقرار ضمنيا بصحة املالحظة دون اإلعالن عن ذلك صراحة ،يكجون التعقيـ

حسـ احلـال وحسـ تقـدير

املدقق ،إذ ميكن على سبيل املثال إدراج تعقي يف شكل تجوضيح مسؤولية اجلهة.
يف حال التزمت اجلهة الصمت ومل تقدم ردّا على مالحظة ما ،يتم التعقي باإلشارة إىل عدم قيام اجلهة بتقديم ردّ والتأكيد
على ما ورد باملالحظة والتجوصية املتعلقة بها.
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يف حال عدم إنكار اجلهة اخلاضعة للرقابة ما ورد باملالحظة ولكن مع حتميلها مسؤولية حدوث اإلخالل أو االحنراف إىل
جهات أخرى ،يتعني إدراج تعقي ملزيد تجوضيح وتأكيد مسؤولية اجلهة ما دامت تلك املسؤولية قا مة.
 يف حال رفضت اجلهة اخلاضعة للرقابة ما ورد باملالحظة صراحة ونفت حمتجواها بشكل قطعي مع تقديم اإلثباتات
واملؤيدات الالزمة ،يتعيّن فحص املؤيدات واإلثباتات املقدمة للتأكد من صحتها ،فإذا كانت كافية حتذف املالحظة ،وإذا مل
تكن كذلك يت ّم اإلبقاء على املالحظة وإدراج تعقي يتم الرتكيز فيه على إبراز عدم كفاية اإلثباتات املقدمة مع التأكيد على أبرز
ما ورد باملالحظة من إخالل وأثره.
 يف حال قامت اجلهة بتقديم إيضاحات ومعطيات جديدة بشأن مالحظة ما ،يتم تعديل املالحظة على ضجوء تلك املعطيات
واإليضاحات املقدمة كما ميكن إضافة إفادة اجلهة إىل املالحظة متى كان ذلك داعما ملجوضجوعيتها ومصداقيتها.

اخلامتة:
إصدار التقارير الرقابية ليس غاية يف حد ذاته ،إمنا هجو جزء من عملية واسعة النطاق تهدف إىل حتقيق تغيريات مفيـدة جيـري
إقرارها وتنفيذها ،فضال عن املساهمة يف جعل نظام عمل احلكجومة شفافا وقابال للمساءلة واحملاسبة .فإذا مل يُقرأ تقريـر الرقابـة
ويُفهم ويُستخدم ويُستثمر على الجوجه األكمل ،ويف الجوقت املناس  ،ومن قبل األشخاص املناسبني ،فلن حيصل التحسن املنشجود
ولن يتحقق اهلدف املرججوّ.
إذن فالتطجورات اإلجيابية ال ميكن أن حتدث إذا مل تتم قراءة تقارير الرقابة وفهمها واستغالهلا من قبـل األشـخاص املناسـبني.
ومن هنا فعلى األجهزة العليا للرقابة أن تعيد النظر باستمرار يف كيفية جعل تقاريرهـا سـهلة القـراءة يسـرية املنـال وأكثـر نفعـا
جلميع أصحاب املصلحة بتقديم املعلجومات بطريقة مال مة ويف الجوقت املناس مما يعزز من آثار تلك التقارير.
إنّ تقارير الرقابة اجليّدة هلا تأثري عميق ينعكس يف مدى استخدام السلا العمجومية واجلهات اخلاضعة للرقابة ووسـا ل اإلعـالم
واملجواطنني لتلك التقارير واالستفادة منها ،فالتقرير ذو اجلجودة العالية يُظهر بشكل واضـح ودون لـبس املسـا ل الـيت حتتـاج إىل
تغيري ،وحيدّد أسباب ومربّرات ذلك ،ويقرتح إدخال التحسينات والتعديالت الالزمة اليت مـن املـرجح أن تـؤدّي إىل حـدوث
التغيريات املرججوّة.
وتقارير الرقابة جي أن تكجون كذلك مؤثّرة بشكل أو بآخر يف طرق التصرف العمجومي والتسيري احلكجومي ويف كيفية إدارة املرافـق
العمجومية وتصميم وتقديم اخلدمات للمجواطنني .وميكـن حتق يـق هـذا التـأثري مـن خـالل التجواصـل اجليّـد مـع اجلهـة اخلاضـعة
للتدقيق ،والتزام الصرامة والدقة يف هيكلة وصياغة التقارير مع التحلي باحلياد والنزاهة واالسـتقاللية واملصـداقية ،وكـذلك مـن
خالل تقديم تجوصيات فعالة وبنّاءة والعمل على متابعتها للتأكد من اختـاذ اإلجـراءات التصـحيحية الالّزمـة ،مـا مـن شـأنه أن
يؤدي إىل تجوجيه رسا ل ثقة وطمأنة للجهة اخلاضعة للرقابة ولباقي أصحاب املصلحة ،وذلك من اخلطجوات األساسية يف سلسلة
دعم وتعزيز آثار التقارير الرقابية.
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املراجع:
* املجوقع االلكرتوني للمعايري

( .)www.issai.org

* معيار منظمة االنتجوساي ( :)ISSAI 0333املتعلق باملبادئ االساسية لرقابة األداء.
* معيار منظمة االنتجوساي ( :)ISSAI 0333املتعلق بالتجوجيهات التنفيذية للرقابة املالية على األداء.
* معيار منظمة االنتجوساي ( :)ISSAI 0133املتعلق بارشادات رقابة األداء -املبادئ األساسية.
* دليل رقابة األداء لدواوين احملاسبة والرقابة املالية بدول جملس التعاون لدول اخلليج .2312
* صياغة التقارير يف الرقابة احلكجومية :وثيقة صادرة عن املنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة واحملاسبة (إنتجوساي).
* دليل إعداد املالحظات والتقارير الرقابية ،الصادر عن املنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة (أرابجوساي).
* مقـال باللغـة الفرنسـية:

«L’importance de l’écrit tout au long du processus d’audit» – Genviève Kerbs – 29 décembre

2009.
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إصـــدارات جـــــديـــــــــدة
 -1اسـم الكتاب :املراجعة البيئية  -التأصيل النظري واملمارسات املهنية.
اسـم املؤلف :د /رشا الغجول.
دار النشـــر :مكتبة الجوفاء القانجونية – االسكندرية.

تاريخ اإلصدار.2014 :
نبذة عن الكتاب :يقع الكتاب فى

132

صفحة ويهتم بتناول شرح وتفسري مصطلح املراجعة البيئية وذلك كأسلجوب مهنى

متخصص يهدف إىل تجوضيح مدى التزام املنشأه باللجوا ح والقجوانني والتشريعات البيئية املختلفة مبا يفيد أصحاب املصلحة من
أطراف داخلية وخارجية وذلك من جهيت النظري والتطبيقي.
ويشتمل الكتاب على أربعة فصجول وذلك كما يلي:
الفصل األول :املراجعة البيئية  -التأصيل النظري.
الفصل الثاني :القا م بأعمال املراجعة البيئية.
الفصل الثالث :معايري املراجعة البيئية.
الفصل الرابع :التقرير البيئي.

 -2اسـم الكتاب :مراجعة أنظمة احملاسبة االلكرتونية فى بيئة األعمال املعاصرة.
اسـم املؤلف :د .عبد الجوهاب نصر علي /د .شحاته السيد شحاته.
دار النشـــر :دار التعليم اجلامعي ( )12ش شادي عبد السالم – ميامي– اإلسكندرية.

تاريخ اإلصدار.2014 :
نبذة عن الكتاب :يقـع الكتاب يف  215صفحة و يتناول بعض اجملاالت املتقدمة للمراجعة اخلارجية يف ضجوء التحديات املهنية
ومتغ ريات بيئة االعمال املعاصرة وبيئة املمارسة املهنية يف مصر يف مطلع القرن احلادي والعشرين يف ظل أنظمة احملاسبة
االلكرتونية .ويشتمل الكتاب على ستة فصجول وذلك كما يلي:
الفصل األول :فججوة التجوقعات ومستقبل مهنة احملاسبة واملراجعة يف مصر يف بيئة تكنجولجوجيا املعلجومات والتجارة اخلارجية.
الفصل الثاني :املراجعة وتكنجولجوجيا املعلجومات واستخدام احلاس اآللي.
الفصل الثالث :املراجعة املستمرة فى ظل التجارة االلكرتونية.

الفصل الرابع :التأكيد املهنى على الثقة فى مجواقع الشركات على األنرتنت  Web Trustوالتأكيد على الثقة فى نظم املعلجومات
الفجورية .Sys.Trust
الفصل اخلامس :مسئجولية مراق احلسابات عن اكتشاف الغش والتقرير عنه فى أنظمة احملاسبة االلكرتونية.
الفصل السادس :املعاينة اإلحصا ية.
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 -3اسـم الكتاب :احملاسبة االلكرتونية وتكنجولجوجيا املعلجومات وتصميم وإدارة قجواعد البيانات.ERP - Oracle - Access
اسـم املؤلف :أ .د .ناصر نجور الدين عبد اللطيف.
دار النشـــر :دار التعليم اجلامعي ( )12ش شادي عبد السالم – ميامي– اإلسكندرية.ج.م.ع.

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

486

صفحة ويهتم بدراسة جممجوعة من املجوضجوعات اهلامة فى جمال تصميم وإدارة قجواعد

البيانات ومدى امكانية استخدام بعض الربامج التى تجوفرها احلاسبات اآللية وذلك من خالل الفصجول التالية:
الفصل األول :تكنجولجوجيا املعلجومات والنظم االلكرتونية.
الفصل الثاني :نظم ختطيا مجوارد املشروع.
الفصل الثالث :برنامج قجواعد البيانات أوراكل .Oracle

الفصل الرابع :برنامج قجواعد البيانات .Access

 -4اسـم الكتاب :الفساد اإلداري واإلقتصادي والكس غري املشروع وطرق مكافحته.
اسـم املؤلف :د .يجوسف حسن يجوسف.
دار النشـــر :دار التعليم اجلامعي ( )12ش شادي عبد السالم – ميامي– اإلسكندرية.ج.م.ع.

تاريخ اإلصدار.2014 :
نبذة عن الكتاب :يقـع الكتاب يف  474صفحة من احلجم املتجوسا ،يأتي أهمية املرجع من وجهة نظر الكات إىل مجلة من
األسباب منها حاجة املجوضجوع ملزيد من التأصيل والبحث وإىل خطجورة آثار الفساد االقتصادية وتبعاته ،ذلك أن انتشار هذا الداء
واستشرا ه يف أمة من األمم يعين تدهجور اقتصادياتها .يقسم الكتاب إىل أربعة مطال احتجوت على املجوضجوعات التالية:
املطل األول :تعريف الفساد االقتصادي وأنجواعه.
املطل الثاني :أسباب الفساد االقتصادي.
املطل الثالث :اآلثار االقتصادية الكلية للفساد.

املطل الرابع :عالج الفساد االقتصادي.

 -5اسـم الكتاب :إستخدام احلاس يف احملاس .
اسـم املؤلف :د .ناصر نجور الدين عبد اللطيف.
دار النشـــر :دار التعليم اجلامعي ( )12ش شادي عبد السالم – ميامي– اإلسكندرية.ج.م.ع.

تاريخ اإلصدار.2014 :
نبذة عن الكتاب :يقع الكتاب يف  479صفحة من احلجم املتجوسا ،ويiـتم الكـتاب بدراسة كيفيـة التعـامل مع بعض املشاكل
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والتطبيقات احملاسبية املتعلقة بنماذج حبجوث العمليات واألسالي والنماذج الكمية العلمية يف جماالت احملاسبة الداخلية مثـل
مناذج الربجمة اخلطية والربجمة العددية واملدخالت واملخرجات مبـا جيعـل احملاسـ اإلداري قـادرًا علـى تـجوفري كـثري مـن
البيانات املال مة اليت ميكـن أن تسـاعد إدارة الجوحـدة االقتصـادية يف حتقيـق املسـتهدف منهـا بـأكرب قـدر ممكـن مـن الكفـاءة
والفعالية .وعلى ذلك يتناول الكتاب دراسة العديد من التطبيقات احملاسبية اليت يتم التعامل معها مـن خـالل نظـم املعلجومـات
احملاسبية األساسية .يقسم الكتاب إىل مثانية فصجول تناولت املجوضجوعات التالية:
الفصل األول :وظا ف وأهداف ومكجونات نظام املعلجومات احملاسيب.
الفصل الثاني :التعريف بربنامج إكسل .Excel
الفصل الثالث :استخدام برنامج إكسل .Excel

الفصل الرابع :تطبيقات برنامج إكسل

Excel

يف احملاسبة املالية.

الفصل اخلامس :تطبيقات يف احملاسبة اإلدارية وحماسبة التكاليف.

الفصل السادس :تطبيقات يف احملاسبة اإلدارية املتقدمة.
الفصل السابع :تطبيقات حماسبية باستخدام مناذج حبجوث العمليات.

الفصل الثامن :تطبيقات حماسبية متنجوعة باستخدام برنامج إكسل .Excel

 -6اسـم الكتاب :املراجعة يف البيئة اإللكرتونية.
اسـم املؤلف :د .جيهان عبد املعز اجلمال.
دار النشـــر :دار الكتاب اجلامعي – العني– االمارات العربية املتحدة.

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

512

صفحة من احلجم املتجوسا ويهتم الكتاب بدراسة املراجعة يف ظل البيئة االلكرتونية

وتزايد التعامالت االلكرتونية للمنشآت العاملية .يقسم الكتاب إىل تسعة فصجول تناولت املجوضجوعات التالية:
الفصل األول :نظم املعلجومات احملاسبية والبيئة اإللكرتونية.
الفصل الثاني :اإلطار النظري ملراجعة نظم املعلجومات.
الفصل الثالث :هيكل الرقابة الداخلية يف ظل بيئة نظم املعلجومات.

الفصل الرابع :اإلطار النظري لنظام التقييم الذاتي ملخاطر الرقابة.
الفصل اخلامس :أدلة اإلثبات االلكرتونية.

الفصل السادس :مراجعة أمن املعلجومات.
الفصل السابع :املراجعة القضا ية و الغش املالي يف البيئة االلكرتونية.

الفصل الثامن :انعكاسات التجارة االلكرتونية على عملية املراجعة.
الفصل التاسع :مسئجولية املراجع جتاه االفصاح االلكرتوني عن املعلجومات احملاسبية على شبكة االنرتنت.
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 -7اسـم الكتاب :نظم حماسبة التكاليف.
اسـم املؤلف :أ .د .ناصر نجور الدين عبد اللطيف /د .حممد حممجود حسن البابلي.
دار النشـــر :دار التعليم اجلامعي ( )12ش شادي عبد السالم – ميامي– اإلسكندرية.ج.م.ع.

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

332

صفحة من احلجم املتجوسا ويهتم الكتاب يف الدراسة على كيفية حتقيق هدف قياس

تكلفة االنتاج يف ظل أنظمة التكاليف املشرتكة أو املتصلة ونظام تكاليف العقجود يف جمال املقاوالت .كما يتطرق الكتاب إىل
أنظمة التكاليف املال مة يف جمال اخلدمات وكيفية إدارة وقياس التكلفة يف ظل بيئة األعمال املعاصرة .يقسم الكتاب إىل مثانية
فصجول تناولت املجوضجوعات التالية:
الفصل األول :نظام التكاليف املال م للقياس.
الفصل الثاني :نظام تكاليف املراحل  -حالة انتظام إضافة عناصر التكاليف.
الفصل الثالث :نظام تكاليف املراحل -حالة عدم انتظام إضافة عناصر التكاليف.

الفصل الرابع :نظام تكاليف املراحل -مسمجوحات وخسا ر التشغيل وتعدد املنتجات.
الفصل اخلامس :نظام التكاليف املشرتكة  -حالة عدم انتظام إضافة عناصر التكاليف.

الفصل السادس :قياس تكاليف العقجود والعمليات.
الفصل السابع :نظام اإلنتاج بدون نيزون.

الفصل الثامن :أنظمة قياس تكاليف اخلدمات.

 -8اسـم الكتاب :أصجول املراجعة اخلارجية احلديثة وفق ًا للمعايري املصرية والدولية.
اسـم املؤلف :أ.د عبد الجوهاب نصر علي /أ.د شحاتة السيد شحاتة.
دار النشـــر :دار التعليم اجلامعي ( )12ش شادي عبد السالم – ميامي– اإلسكندرية.ج.م.ع.

تاريخ اإلصدار.2014 :
نبذة عن الكتاب :يقـع الكتاب يف  325صفحة ويهدف الكتاب إىل إمداد املراجعني واملهتمني مبهنـة املراجعـة وكـذا الدارسـني
بأساسيات املراجعة اخلارجية أو مراجعة احلسابات مبعنى أوضـح والتعريـف بأهـداف ومفهـجوم املراجعـة اخلارجيـة واملعـايري
املهنية املتعارف عليها .يشتمل الكتاب على قسمني ر يسيني يشمل كل قسم على عدد من الفصجول تناولت املجوضجوعات التالية:
القسم األول :اإلطار النظري للمراجعة اخلارجية وتنظيم املهنة يف مصر.
الفصل االول :املفاهيم األساسية للمراجعة احلديثة للحسابات.
الفصل الثاني :املعايري العامة للمراجعة احلديثة للحسابات.

الفصل الثالث :معايري العمل امليداني للمراجعة احلديثة للحسابات.
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الفصل الرابع :األهمية النسبية وخطر املراجعة.
الفصل اخلامس :تنظيم مهنة املراجعة يف مصر.
القسم الثاني :مراجعة دورات العمليات وتقرير مراق احلسابات.
الفصل االول :مراجعة دورة اإليرادات واملتحصالت.
الفصل الثاني :مراجعة دورة النفقات واملدفجوعات.
الفصل الثالث :مراجعة دورة املخزون.
الفصل الرابع :مراجعة دورة التمجويل.
الفصل اخلامس :تقرير مراق احلسابات.
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 *1ورشة العمل املخصصة لتنظيم الربنامج التدرييب بالتعاون مع مبادرة تنمية االنتجوساي حجول برنامج
تطبيق معايري االنتجوساي:
استضاف اجمللس األعلى للحسابات باململكة املغربية وبدعجوة كرمية من معالي األستاذ /ادريس جطجو ،الر يس األول للمجلس،
ورشة العمل املخصصة لتنظيم الربنامج التدرييب بالتعاون مع مبادرة تنمية االنتجوساي حجول برنامج تطبيق معايري االنتجوساي
لفا دة رؤساء األجهزة العربية األعضاء يف املنظمة خالل الفرتة من  12إىل  1022/2/12وذلك ملناقشة أهداف ومراحل اجناز هذا
الربنامج وحمتجوياته والنتا ج املنتظرة منه.
وقد تجوجت هذه الجورشة بإبرام بيان التزامات بني مبادرة تنمية االنتجوساي واألجهزة واألمانة العامة للمنظمة ممثلة يف أمينها
العام.

 *2الربنامج التدرييب باململكة األردنية اهلامشية حجول مجوضجوع "تقنية الرقابة على املعلجومات حس آخر
إصدار (:")COBIT
بناء على الدعجوة الكرمية اليت وجهها معالي الدكتجور /مصطفى الرباري ،ر يس ديجوان احملاسبة باململكة األردنية اهلامشية،
استضاف الديجوان الربنامج التدرييب حجول مجوضجوع "تقنية الرقابة على املعلجومات حس آخر إصدار ( .")COBITوقد تضمن
هذا الربنامج جزءين ،خصص اجلزء األول إلعداد املادة العلمية والتدريبية للقاء من قبل فريق من اخلرباء من داخل اجلهاز
ومن خارجه.
واشتمل اجلزء الثاني الذي امتد من  22إىل

1022/7/27

على تنظيم اللقاء التدرييب الذي يهدف إىل رفع كفاءة املتدربني

وتزويدهم باملعارف األساسية واملهارات الفنية الالزمة للقيام بالرقابة على املعلجومات حبس آخر إصدار ( )COBITاملتبع لدى
األجهزة العليا للرقابة.
وشـارك فيه  12متدربا من تسعة أجهزة أعضاء وهي أجهزة الرقابة يف البلدان التالية :األردن والسعجودية و البحرين والعراق
والكجويت واليمن واملغرب ومصر وسلطنة عمان .ومت تنفيذ اللقاء على مدى مخسـة أيام.
وقد بدأ اليجوم األول بتالوة آيات بينات من القرآن الكريم .وبعد ذلك ألقى كل من معالي األستاذ /مصطفى الرباري ،ر يس
ديجوان احملاسبة حبضجور ممثل األمانة العامة للمنظمـة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة ،حيث القيا كلمتني
رحبا فيهما باملشاركني مبينان أهمية اللقاء ومتمنيان ألعماله النجاح والتجوفيق .وقد تناول اللقاء املجوضجوعات التفصيلية التالية:
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ـ مفهجوم وأهمية الرقابة على تقنية املعلجومات واحلاجة ألطر مرجعية إلدارة نياطر نظم املعلجومات.
ـ مفهجوم حجوكمة نظم املعلجومات وتجوفري ضمانات ملساهمتها يف حتقيق أهداف املؤسسة.
ـ أهمية التعريف باملفاهيم األساسية ( )COBITومهامها وكيف تساعد يف حجوكمة نظم املعلجومات.
ـ التخطيا والتنظيم والتجوافق.
ـ بناء األنظمة وامتالكها وتطبيقها.
ـ تسليم األنظمة واخلدمات والصيانة.
ـ املراقبة والتقييم والتجوجيه.
ـ حاالت عملية.
ـ عروض املشاركني.
وقد انتهى اللقاء اىل وضع عدد من التجوصيات عرضتها االمانة العامة على جلنة تنمية القدرات املؤسسية يف اجتماعها الثامن.
واختتم اللقاء يجوم  1022/7/27بكلمات االختتام ألقاها كل من معالي الدكتجور /مصطفى الرباري وممثل األمانة العامة وممثل عن
املشاركني .كما مت تجوزيع شهادات التقدير وشهادات إمتام الدورة.
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 *3اللقاء التدرييب املنعقد بدولة الكجويت حجول مجوضـجوع " التحـديات الـيت تجواجـه األجهـزة الرقابيـة يف
املراجعة البيئية":
عقد هذا اللقاء التدرييب بدولة الكجويت خالل الفرتة من  7إىل  1022/22/23حجول مجوضجوع "التحديات اليت تجواجه األجهزة
الرقابية يف املراجعة البيئية" ،وشارك فيه مخسة وثالثجون مجوظفا ميثلجون مخسة عشر جهاز وهي أجهزة الرقابة يف كل من
األردن والبحرين والسعجودية وتجونس واجلزا ر ومصر والعراق والسجودان ومجوريتانيا ولبنان وقطر وعمان والكجويت واملغرب واليمن.
وقد حتمل اجلهاز الكجوييت نفقات مجيع املشاركني .وافتتح اللقاء السيد /إمساعيل الغامن ،وكيل ديجوان احملاسبة بدولة
الكجويت ،حيث رح باملشاركني يف بلدهم الثاني الكجويت متمنيا ألعمال اللقاء كل النجاح والتجوفيق .كما ألقى ممثل األمانة
العامة كلمة تجوجه فيها بالشكر إىل ديجوان احملاسبة الكجوييت على استضافة اللقاء وكذلك املشاركني وتقدم بالتهنئة اىل معالي
ر يس الديجوان ومن خالله إىل كل منتسيب الديجوان مبناسبة مرور مخسني سنة على إنشا ه ومتنى للقاء النجاح والتجوفيق.
وقد أشرف على تنفيذ اللقاء من الناحيتني العلمية والتدريبية ثالثة خرباء من ديجوان احملاسبة .وتناول املجوضجوعات الفرعية
التالية:
ـ املشاكل البيئية املعاصرة وأهمية التصدي هلا رقابيا.
ـ اهتمام األجهزة العليا للرقابة باملراجعة البيئية.
ـ مستجدات الرقابة البيئية واملعايري ذات العالقة.
ـ الرقابة البيئية والتغري املناخي.
ـ الرقابة البيئية والطاقة املتجددة.
ـ مراجعة التنجوع البيجولجوجي.
ـ مراجعة نتا ج االستقصاء السابع حجول املراجعة البيئية.
ـ عرض جتربة ديجوان احملاسبة بدولة الكجويت حجول معاجلة تصريف املخلفات السا لة يف مياه البحر.
ـ ورشة عمل عن الرقابة البيئية على مجواقع الردم.
ـ عرض جتارب األجهزة املشاركة يف اللقاء.
وقد خلص املشاركجون يف نهاية اللقاء إىل عدد من التجوصيات عرضتها األمانة العامة على جلنة تنمية القدرات املؤسسية يف
اجتماعها الثامن .وقبيل اختتام اللقاء ،مت تجوزيع استمارات تقييم اللقاء من قبل اخلرباء واملشاركني ضمنجوها آراءهم ومقرتحاتهم
حجول تنفيذ اللقاء .وقد اختتم اللقاء بتجوزيع شهادات التقدير وشهادات إمتام الدورة.
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أخبـار املنـظـمــة الـعــربـيـــة
 *1مشاركة األمانة العامة يف االجتماع السادس والستني للمجلس التنفيذي ملنظمة االنتجوساي:
شارك معالي األمني العام للمنظمة يف االجتماع السادس والستني ملنظمة االنتجوساي املنعقد يف مدينة فينا يجومي

 2و1022/22/2

وذلك بدعجوة من ر يس حمكمة احلسابات بالنمسا بصفته األمني العام هلذه املنظمة واملراجع العام جلمهجورية الصني الشعبية
بصفته ر يسا هلا.
وبناء على طل

األمني العام هلذه املنظمة ،فقد قدم معالي األمني العام تقريرا متحجور حجول تطجور عمل املنظمة وبراجمها

املستقبلية آخذا يف االعتبار األهداف اخلمسة اخلاصة خبطة االتصال ملنظمة االنتجوساي واليت تتمثل يف:
ـ رفع وتجوحيد مستجوى معارف األجهزة األعضاء وجممجوعات العمل اإلقليمية باعتماد وسا ل االتصال املتجوفرة.
ـ معاضدة األجهزة األعضاء ومساندتها يف تجوحيد تجوجهاتها مع جممجوعات العمل اإلقليمية لالنتجوساي.
ـ نقل االهتمامات املتعلقة باملراقبة على املال العام إىل أصحاب القرار وصانعي الرأي.
ـ تقجوية مكانة وقيمة األجهزة العليا للرقابة ومنظمة االنتجوساي.
ـ نشر قيمة ومنافع األجهزة العليا للرقابة ومنظمة االنتجوساي لدى املنظمات الشريكة.

 *2مشاركة األمانة العامة للمنظمة يف ورشة العمل حجول مجوضجوع "التخطيا وحتديد أولجويات برامج تنمية
القدرات ":
نظمت مبادرة تنمية االنتجوساي ورشة عمل حجول مجوضجوع "التخطيا وحتديد أولجويات برامج تنمية القدرات" مبدينة أوسلجو خالل
الفرتة من  2اىل  1022/21/3واليت شارك فيها ممثلجون عن أقاليم االنتجوساي ومن بينها األمانة العامة للمنظمة ممثلة يف أمينها
العام وأحد اخلرباء واليت كان اهلدف منها مشاركة مبادرة تنمية االنتجوساي يف التفكري حجول سبل حتقيق جناح برامج تنمية
القدرات للفرتة من

 1025ـ 1027

والتعبري عن رغبتها يف املشاركة يف إحدى الربامج السبعة التالية حس

أجهزتها:
 -1تنمية القدرات املؤسسية لألجهزة العليا للرقابة.
 -2تعزيز القدرة على التعلم االلكرتوني.
 -3مكافحة الغش والفساد (دعم النزاهة والشفافية).
 -4التخطيا االسرتاتيجي ورفع التقارير واالبالغ عن اداء االجهزة العليا للرقابة.
 -5العالقة مع األطراف ذات الصلة.
 -6تطبيق املعايري الدولية.
 -7برامج القادة الشباب.
مـجـلـة الـرقـابة املـالية – كانون األول (ديسمرب)  –4102العدد 56

احتياجات

52

وقد اقرتحت األمانة العامة أن تشارك املنظمة يف مجيع الربامج عدا الربنامج الرابع (التخطيا االسرتاتيجي) مع إضافة برنامج
"مراجعة النظري" وذلك للمساهمة يف حتقيق اهلدف االسرتاتيجي الفرعي

3ـ3

من املخطا االسرتاتيجي للمنظمة العربية

 1023ـ .1022
كما مت عرض هذا املقرتح على جلنة تنمية القدرات املؤسسية يف اجتماعها الثامن ،حيث ناقشت هذا املجوضجوع وضمنت نتا ج ما
تجوصلت اليه ضمن تقريرها الذي سيقدم اىل اجمللس التنفيذي يف اجتماعه الجواحد واخلمسني.

 *3االجتماع السـابع للجنة املعايري املهنية والرقابية للمنظمة العربية:
بناء على الدعجوة الكرمية املجوجهة من معالي األستاذ /أسـامة بن جعفـر فقيـه ،ر يس ديجوان املراقبة العـامة باململكة العربية
السعـجودية ،عقدت جلنة املعايري املهنية والرقابية للمنظمة العربية اجتماعها السابع بالرياض خالل الفرتة من

1022/22/2-2

مبشاركة ممثلي األجهزة األعضاء يف اللجنة وهي أجهزة الرقابة يف كل من األردن والسعجودية والكجويت وقطر واملغرب واليمن،
باإلضافة إىل ممثل األمانة العامة يف اللجنة.
وتجولت اللجنة اليت يرتأسها ممثل ديجوان احملاسبة بدولة الكجويت دراسة ومناقشة نيتلف البنجود التالية املدرجة على جدول
األعمال وهي:
1ـ ما مت تنفيذه خالل  1022من اخلطة التفصيلية.
 2ـ منـاقشة املقاالت حجول املعايري.
 -3اقـرار معجم املصطلحـات.
 -4املستجـدات يف ترمجة معـايري االنتجوساي.
 -5عرض مر ي من قبل السيد نا

ر يس اللجنة ملجوضجوع تطبيق معايري االنتجوساي والذي عقد باململة املغربية.

 -6التنسيق مع ممثل املنظمة العربية باجتماعاته يف اللجنة الفرعية للرقابة املالية التابعة ملنظمة االنتجوساي.
 -7تفعيـل مجوضجوع إطـار قياس أداء األجهزة الرقابية.
 -8مامت بشأن قرار اجمللس التنفيذي رقم  1022/275يف اجتماعه اخلمسني بشأن نشر واستخدام املعايري الدولية حجول
املساعدات املتعلقة بالكجوارث.
 -9ما مت بشأن التصميم الصادر من األمانة جلميع األجهزة الرقابية مبجوافاتها بال حة املدربني املعتمدين لديها للتدري ملجوضجوع
املعايري واألدلة املعتمدة لكل جهاز رقابي ومجوافاة األمانة بنسخة منها.
 -11املجوقع االلكرتوني للمنظمة العربية.
 -11حتديد مجوعد ومكان االجتماع القــادم.

وقد انتهت اللجنة إىل عدد من التجوصيات واملقرتحات ضمنتها يف تقريرها الذي سيقدم اىل اجمللس التنفيذي يف
اجتماعه الجواحد واخلمسني املقرر عقده باجلمهجورية التجونسية خالل شهر مــارس .1025
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 *4االجتماع الثامن للجنة تنمية القدرات املؤسسية:
عقدت جلنة تنمية القدرات املؤسسية اجتماعها الثامن مبدينة الدار البيضاء باململكة املغربية خالل الفرتة من

25

إىل

 1022/21/22بناء على الدعجوة الكرمية املجوجهة من معالي السيد /ادريس جطجو ،الر يس األول للمجلس األعلى للحسابات
باململكة املغربية الستضافة االجتماع املذكجور ،ومبشاركة ممثلي األجهزة األعضاء يف اللجنة وهي أجهزة الرقابة يف كل من األردن
والســعجودية وفلـــسطــني ومـصـر وقطــر والكـجويت والـــمغرب واليمــــن باإلضافة إىل األمانة العامة.
كـمـــا حـضـر االجتـمــــــاع ممـثالن عن مبــــادرة تنمية االنتــجوســـاي.
وقد تـنــاولت اللجنة التــي يرأســها ممثـــل ديــجوان الــمحـــاسبة بدولة الكجويت دراسة ومناقــشة الــمـجوضجوعات
الــمدرجة على جدول األعمال وهي:
1ـ إقرار مشروع جدول األعمال.
 2ـ دراسة نتا ج تنفيذ خطة العمل يف جمال التدري والبحث العلمي لعام .1022
 -3إعداد مشروع خطة العمل يف جمال التدري والبحث العلمي لعام .1025
 -4النظر يف نتا ج دراسة املجوضجوعات التالية:
* استمارة االستقصاء املتعلقة بتقييم اللقاءات التدريبية والعلمية.
* استمارة االستقصاء اخلاصة بتقييم املدربني.
* النمجوذج اخلاص بتفريغ بياناتهما.
 -5مناقشة مجوضجوع تنفيذ اللقاء التدرييب حجول مجوضجوع "رقابة األداء على قطاع املياه والصرف الصحي".
 -6االطالع على تقرير فريق عمل البيئة يف اجتماعه السابع املنعقد خالل الفرتة من  10 - 22مارس  1022جبمهجورية العراق.
 -7النظر يف تطجوير املجوقع اخلاص للمنظمة عرب شبكة اإلنرتنت.
 -8دراسة نتا ج تقييم اللقاء التدرييب حجول مجوضجوع "الرقابة على تقنية املعلجومات".
 -9دراسة نتا ج تقييم الدورة التدريبية حجول مجوضجوع "تدري املدربني".
-11

دراسة نتا ج تقييم الدورة التدريبية حجول مجوضجوع "إطار قياس أداء األجهزة العليا للرقابة" الذي عقد باململكة العربية

السعجودية.
 -11النظر يف نتا ج ورشة العمل املخصصة لتنظيم الربنامج التدرييب بالتعاون مع مبادرة تنمية االنتجوساي حجول برنامج تطبيق
معايري اإلنتجوساي.
 -12النظر يف مجوضجوع مصفجوفة تنفيذ املخطا االسرتاتيجي للمنظمة.
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-13

دراسة نتا ج ورشة العمل اليت نظمتها مبادرة تنمية االنتجوساي وحتديد اولجويات املنظمة العربية خبصجوص الربامج

املستقبلية لتنمية القدرات املؤسسية اليت تنظم بالتعاون مع هذه املبادرة.
 -14حتديد مكان ومجوعد االجتماع القادم.
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أخبـار األجهــزة األعــضاء
* ديـجوان احملاسبة باململكة األردنيـة اهلامشية:
1ـ

عقد الديجوان العديد من الدورات التدريبية املتخصصة و ورش العمل ذات العالقة وذلك مبشاركة العديد من املجوظفني من

الجوزارات والدوا ر املشمجولة بالرقابة وذلك ترسيخاً ملبدإ التعاون املهين وتقديم املشجورة املالية واحملاسبية لتلك اجلهات ،وحرصاً
منه على تعزيز بناء القدرة املؤسسية وت بادل املعرفة بني مدققيه ومجوظفي الدوا ر احلكجومية ملا لذلك من أثر إجيابي على حتسني
إستخدام وإدارة املال العام واحملافظة عليه ،وركزت هذه الجورش على عدد من املجوضجوعات الرقابية واحملاسبية إضافةً إىل
حتسني مهارات اإلتصال مع اجلهات املشمجولة بالرقابة.
2ـ

يف إطار تنف يذ مشروع التجوأمة مع إ تالف أجهزة الرقابة يف كل من اسبانيا وهجولندا واستجونيا ،مت عقد اإلجتماع اخلامس

للجنة التجوجيهية للمشروع والذي مت خالله مناقشة النشاطات املنفذة خالل الفرتة من  1022/7/11ولغاية
3ـ

1022./22/12

شارك ديجوان احملاسبة األردني يف إجتماع املؤمتر األقليمي األول لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة الذي عقد يف

اجلزا ر والذي مت تنظيمه من قبل ( )SIGMAبعنجوان "قيمة ومنافع األجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة –إحداث الفارق
يف حياة املجواطنني" وذلك خالل الفرتة من  1022/21/25ولغاية .1022/21/27

* دا رة احملاسبات باجلمهجورية التجونسية:
1ـ

نظمت دا رة احملاسبات يجوم اجلمعة

1022/21/21

ندوة ختامية التفاقية التجوأمة املربمة مع جهازي الرقابة يف كل من

فرنسا والربتغال حجول "تدعيم القدرات املؤسساتية لدا رة احملاسبات التجونسية".
-2

نظمت دا رة احملاسبات لقاء اختتام يا للجزء الثاني من مشروع التعاون الثنا ي بينها وبني نظريتها اهلجولندية يجوم الثالثاء

 1022/22/22حتت عنجوان "استقاللية اهليئات العليا للرقابة وانفتاحها على حميطها" .وامتد اجلزء الثاني من مشروع التعاون
الثنا ي خالل الفرتة  1022-1022ومشل ججوان عدة استهدفت تعزيز القدرات املؤسساتية لدا رة احملاسبات.
-3

نظمت دا رة احملاسبات يجومي

 23و1022/20/22

بسجوسة ملتقى حجول "دا رة احملاسبات وإصالح املالية العمجومية".

ويهدف هذا امللتقى إىل تقديم دور دا رة احملاسبات يف إرساء منظجومة التصرف يف امليزانية حس األهداف ضمانا ملبادئ
الشفافية واملساءلة وتكريسا لنجاعة التصرف يف املال العام.
-4

اىل

يف إطار االستعداد للمجواعيد االنتخابية ،نظمت دا رة احملاسبات ،بالتعاون مع املنظمة الدولية لالنظمة االنتخابية من
1022/7/12

11

بتجونس ورشة عمل حجول رقابة متجويل احلمالت االنتخابية ،أشرف على افتتاحها السيد /عبد اللطيف

اخلراط ،الر يس األول للدا رة.
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 -5مبناسبة اختتام اجلزء "ب" ،من مشروع التجوأمة "تعزيز القدرات املؤسساتية لدا رة احملاسبات باجلمهجورية التجونسية" على
رقابة األداء وتقييم الربامج العمجومية ،نظمت دا رة احملاسبات يجوم االربعاء  1022/7/20بتجونس ملتقى حضره عدد من قضاة
ومجوظفي الدا رة وجممجوعة من اخلرباء من املؤسسات املشاركة يف املشروع على غرار حمكمة احملاسبات الفرنسية واجلهاز
الرقابي الربيطاني.
وقد مثل هذا امللتقى فرصة لتقديم اجنازات مشروع التجوأمة على تعزيز القدرات املؤسساتية لدا رة احملاسبات واجملاالت القابلة
للتحسني يف هذا املستجوى.

*ديجوان الرقابة املالية واإلدارية بدولة فلسطني:
1ـ

شارك ديجوان الرقابة املالية واإلدارية يف املؤمتر اإلقليمي لألجهزة العليا للرقابة بعنجوان "دعم وحتسني احلجوكمة واإلدارة" ،يف

اجلزا ر يجومي

22

و 1022/21/22و عقد املؤمتر مببادرة مشرتكة بني منظمة التعاون االقتصادي والتنمية االحتاد األوروبي،

بالتعاون مع جملس احملاسبة اجلزا ري.
 -2شـارك ديجوان الرقابة املالية واإلدارية يف دورة تدريبية حجول إطـار قياس األداء اخلاص باألجهزة العليا للمحاسبة واملالية يف
مجهجورية مصر العربية خالل الفرتة من  1022/21/7إىل .1022/21/22
-3

تعيني ر يس جديد :بنـاءا على قـرار سيادة الر يس حممجود عباس حفظه اهلل الصادر بتاريخ  1025/2/1مت تعيني معالي

األستاذ /إيـاد مجوسى حممد تيم ،ر يسـا لديجوان الرقابة املالية االدارية بدرجة وزير.

وتغتنم هيئة حترير اجمل لة هذه املناسبة لتتقدم إىل معاليه خبالص التهاني وأمجل التربيكات وتتمنى ملعاليه التجوفيق
والنجاح يف مهامه اجلديدة.

* ديجوان احملاسبة بدولة قــطــــر:
1ـ شـارك ديجوان احملاسبة يف االجتمـاع السابع عشر ألصحاب السعادة وكـالء دواوين املراقبة واحملاسبة بدول جملس التعاون
اخلليجي والذي عقد يف دولة الكجويت يجومي

22

و ،1022/7/27حيث مت خالل هذا االجتماع مناقشة مجلة من املجوضجوعات

املدرجة على جدول األعمـال واليت تهدف اىل رفع مستجوى التعاون والعمل املشرتك بني أجهزة الرقابة يف دول جملس التعاون
اخلليجي.
2ـ شـارك سعادة السيد /إب راهيم بن هاشم السادة ،القـا م بأعمال ر يس ديجوان احملاسبة يف االجتمـاع الثالث عشر ألصحاب
املعالي والسعادة رؤساء دواوين املراقبة واحملاسبة بدول جملس التــعاون اخلليجي والذي عقد يف دولــة الكــجويت يــجومـــي
27

و ،1022/22/27وقد مت خالل االجتماع اختاذ عدد من القـرارات املتعلقة بتعزيز التعاون بني أجهزة الرقابة يف دول

جملس التعاون اخلليجي مبا يسهم يف رفع كفاءة العمل الرقابي.
3ـ وقّ ع ديجوان احملاسبة اتفاقية تعـاون مع جامعة قطر تهدف إىل تجوفري اخلربة والتدري لطلبة اجلامعات ومبا يؤهلهم لدخجول
سجوق العمل بنجاح.
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وقد مت تفعيل هذه االتفاقية من خالل تنظيم عدد من الربامج التدريبية املهنية لطلبة اجلامعة وتجوفري فرصة التدري امليداني
للطلبة مع فريق عمل الديجوان ،باالضافة إىل تنظيم عدد من اللقاءات والندوات للتعريف بديجوان احملاسبة ومهامه بهدف رفع
مستجوى الجوعي الرقابي لدى الطلبة .كما يهدف الديجوان من خالل هذه االتفاقية إىل تجوفري فرص عمل يف الديجوان خلرجيي
اجلامعة بعد التخرج.

*ديجوان احملاسبة بدولة الكجويت:
1ـ صدر املرسجوم األمريي رقم ( )252لسنـة  1022بتاريخ  1022/2/22بتعيني السيد /عـادل عبد العزيز الصرعاوي نا با لر يس
ديـجوان احملاسبة.
2ـ تسلم صاح السمجو أمري البالد ومسجو ر يس جملس الجوزراء من معالي األستاذ /عبدالعزيز يجوسف العدساني ر يس ديجوان
احملاسبة نسخا من تقرير الديجوان عن نتا ج الفحص واملراجعة على تنفيذ ميزانيات الجوزارات واإلدارات احلكجومية وحساباتها
اخلتامية واجلهات ذات امليزانيات امللحقة واملستقلة للسنة املالية .1022 - 1023
3ـ شارك ديجوان احملاسبة يف االجتماع السادس عشر جملمجوعة عمل اإلنتجوساي للتدقيق البيئي الذي عقد يف مجهجورية الفلبني
خالل الفرتة من  7/17إىل .1022/20/1
4ـ شارك ديجوان احملاسبة كممثل للمنظمة العربية (األرابجوساي) يف االجتماع األول لفريق التخطيا االسرتاتيجي لإلنتجوساي الذي
عقد يف مدينة فيينا جبمهجورية النمسا يجوم .1022/22/5
5ـ شارك ديجوان احملاسبة يف الدورة التدريبية حجول "التدقيق البيئي" اليت عقدت يف مدينة جايبجور جبمهجورية اهلند خالل
الفرتة من  22إىل .1022/22/12
6ـ قام وفد رمسي من ديجوان احملاسبة بزيارة إىل هيئة التدقيق جبمهجورية الفلبني خالل الفرتة من  22إىل  1022/22/27وذلك
للتعرف على األسالي املطبقة لدى اهليئة واالستفادة من جتاربها يف جمال التدقيق.
7ـ يف إطار مساهمة الديجوان يف أنشطة املنظمة اآلسيجوية هليئات الرقابة املاليـة العليا (األسجوساي) مت ما يلي:
 -شارك ديجوان احملاسبة يف الدورة التدريبية حجول "تدقيق تكنجولجوجيا املعلجومات" واليت عقدت يف ماليزيا خالل الفرتة من

27

إىل .1022/7/17
 استضاف الديجوان برناجما تدريبيا حجول "تدقيق تكنجولجوجيا املعلجومات" شارك فيه عدد ( )20من مدققي مكت التدقيق الجوطينمبنغجوليا وذلك خالل الفرتة من  10إىل .1022/7/15
8ـ شارك ديجوان احملاسبة يف الربنامج التدرييب حجول "تدقيق األداء" والذي عقد يف مدينة نجويدا جبمهجورية اهلند خالل الفرتة
من  20/10إىل .1022/22/22
9ـ يف إطار مساهمة الديجوان يف أنشـطة املنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة (األرابجوساي) مت ما يلي:
 شارك ديجوان احملاسبة يف امللتقى التدرييب "الرقابة على ضمان اجلجودة" الذي عقد يف اجلمهجورية التجونسية خالل الفرتة من 12إىل .2014/20/17
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 يف إطار أنشطة دوا وين احملاسبة واملراقبة بدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية واليت تتم يف إطار األمانة العامة جمللـسالتعاون لدول اخلليج العربية مت ما يلي:
 استضاف ديجوان احملاسبة االجتماع الثالث عشر لفريق قجواعد الرقابة لألجهزة العليا للرقابة واحملاسبة الذي عقد خاللالفرتة من  22إىل .1022/2/22
 شارك ديجوان احملاسبة يف االجتماع الثالث والعشرين للجنة التدري والتطجوير بدواوين املراقبة واحملاسبة بدول جملسالتعاون اخلليجي الذي عقد يف مدينة الرياض باململكة العربية السعجودية خالل الفرتة من  2إىل .1022/7/1
 استضاف ديجوان احملاسبة االجتماع السابع عشر لجوكالء دواوين املراقبة واحملاسبة بدول جملس التعاون اخلليجي الذي عقدخالل الفرتة من  22إىل .1022/7/27
 شارك ديجوان احملاسبة يف الربنامج التدرييب "أسالي ديجوان احملاسبة يف الرقابة على الغش واالحتيال املالي للجهاتاخلاضعة لرقابته" الذي عقد يف مدينة دبي بدولة اإلمارات العربية املتحدة خالل الفرتة من  2إىل .1022/22/2
 استضاف ديجوان احملاسبة االجتماع الثالث عشر ألصحاب املعالي رؤساء دواوين املراقبة واحملاسبة بدول جملس التعاوناخلليجي الذي عقد يجوم .1022/22/27
-

استضاف ديجوان احملاسبة الندوة اخلليجية األوىل حجول "أهمية التجواصل والتعاون بني دواوين املراقبة واحملاسبة واجلهات

املشمجولة بالرقابة وأسالي حتقيق ذلك واألثر املتحقق لذلك التعاون" خالل الفرتة من  20إىل .1022/21/22
 إصدار العددين الثامن والثالثني والتاسع والثالثني من جملة الرقابة اليت يصدرها ديجوان احملاسبة كل ثالثة أشهر ،كما متإصدار العدد العاشر من جملة الرقابة باللغة اإلجنليزية.

*ديجوان احملاسبة اللييب:
1ـ

أصدر معالي األستاذ /أمحد خالد شكشك ر يس ديجوان احملاسبة القرار رقم

325

لسنة

1022

بتاريخ

1022/7/27

بإستحداث مركز البحجوث والدراسات اإلسرتاتيجية ،ومن أهم أهداف املركز :إجراء البحجوث والدراسات وعقد املؤمترات
والندوات وورش العمل والتنسيق مع اجلامعات واملراكز البحثية احمللية واالقليمية والدولية فيما يتعلق بالبحجوث والدراسات،
وقد نظم املركز خالل النصف الثاني من العام عدد من ورش العمل ،وهي على النحجو التالي:
 النصجوص املتعلقة باألجهزة الرقابية املقرتح إدراجها بالدستجور اللييب. املعايري الدولية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة. املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية. نسبة كفاية رأس املال للمصارف (بازل). احلكجومة االلكرتونية.مـجـلـة الـرقـابة املـالية – كانون األول (ديسمرب)  –4102العدد 56
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2ـ

شارك وفد من مدراء االدارات العامة وعدد من مدراء الفروع بديجوان احملاسبة يف ورشة العمل اليت أقيمت يف العاصمة

االردنية عمان حتت رعاية البنك الدولي خالل الفرتة من  ،1022/22/30-12واليت كانت حجول تطجوير ديجوان احملاسبة
اللييب.
3ـ شارك ديجوان احملاسبة يف ورشة عمل مبدينة اسطنبجول تركيا خالل الفرتة من  22إىل  ،1022/21/27واليت كانت بعنجوان:
املساعدة الفنية لدعم ادارة االستثمار العام يف ليبيا.

*اجلهـاز املركزي للمحاسبات جبمهجورية مصر العـربية:
1ـ

شارك اجلهاز املركزي للمحاسبات يف الدورة التدريبية فى جمال مراجعة نظم املعلجومات اليت عقدت بدولة ماليزيا خالل

الفرتة من  27إىل  17أوت  1022يف إطار منحة احلكجومة املاليزية بالتعاون مع برنامج التعاون الفين املاليزي .MTCP
2ـ

استضاف اجلهاز العرض التقدميي للبنك الدولي حجول "إطار قياس أداء األجهزة العليا للرقابة" وذلك يجوم  2سبتمرب

1022

مبقر اجلهاز.
3ـ

شارك اجلهاز فى لقاء عرب دا رة تلفزيجونية مغلقة مع ر يس إدارة العالقات الدولية باجلهاز األعلى للرقابة بالربازيل مبقر

مكت البنك الدولي بالقاهرة يجوم

1022/20/12

وذلك لعرض جتربة اجلهاز األعلى للرقابة بالربازيل اخلاصة بكيفية تنفيذ

إطار أداء األجهزة العليا للرقابة.
4ـ

شارك اجلهاز يف اجلجولة الدراسية اليت نظمتها الجوكالة األملانية للتعاون الدولي

()GIZ

بالتعاون مع األمانة العامة للمنظمة

األفريقية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة (األفروساى) حجول مجوضجوع "القيمة والعجوا د اإلسرتاتيجية ملراجعة األداء"
خالل الفرتة من  2إىل  ،1022/7/23يف مجهجورتي أملانيا االحتادية والنمسا.
5ـ

شارك اجلهاز املركزي للمحاسبات يف االجتماع السادس عشر جملمجوعة عمل األنتجوساى للمراجعة البيئية والذي عقد يف

مدينة مانداليجونج – بدولة الفلبني خالل الفرتة من  17سبتمرب إىل  .1022/20/1ومن اجلدير بالذكر أن اجلهاز يرتأس األمانة
الفنية للفريق.
6ـ

ترأس املستشار /هشام جنينه ر يس اجلهاز املركزي للمحاسبات االجتماع الثامن جملمجوعة عمل االنتجوساي ملكافحة الفساد

وغسل األمجوال الذي عقد يف مدينة واشنطن – الجواليات املتحدة األمريكية يجومي .1022/20/7 -2
وعلى هامش هذا االجتماع عقد لقاء بني السيد املستشار /ر يس اجلهاز والسيدة مدير ممارسات اإلدارة الرشيدة بالبنك الدولي
حيث مت مناقشة أوجه التعاون بني اجلهاز املركزي للمحاسبات والبنك الدولي يف ضجوء اسرتاتيجيات وأولجويات اجلهاز.
7ـ

استضاف اجلهاز املركزي للمحاسبات بصفته ر يس جممجوعة عمل األنتجوساي ملكافحة الفساد وغسل األمجوال االجتماع

السادس للجنة احملفزة للجنة األنتجوساى لتبادل املعلجومات وخدمات املعرفة  KSCيجومي  22و 1022/20/25بالقاهرة.
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استضاف اجلهاز املركزي للمحاسبات االجتماع الثالث عشر للجمعية العامة للمنظمة األفريقية (األفروساى) واالجتماعني

8ـ

الثامن واألربعني والتاسع واألربعني للمجلس التنفيذي واللجان التابعة وذلك يف مدينة شرم الشيخ خالل الفرتة من
 .1022/20/17وقد حضر اجتماع اجلمعية العامة حنجو

220

مشاركاً ميثلجون

32

12

اىل

دولة أفريقية وتسع منظمات دولية واقليمية

منها منظمات األنتجوساى ،واألربجوساى ،واألولسيف ،ومبادرة تنمية االنتجوساى ) ،(IDIومفجوضية االحتاد األفريقي.
وقد تجولي اجلهاز ر اسة اجمللس التنفيذي ملنظمة االفروساى لفرتة الثالث سنجوات القادمة .وكان شعار االجتماع" :تعزيز
احلجوكمة العامة الرشيدة باعتبارها متجه لتخطي الصعاب وحتقيق االستقرار يف أفريقيا".
9ـ

شارك اجلهاز يف امللتقي التدرييب حجول مجوضجوع "الرقابة على األداء وضمان اجلجودة" الذي عقد جبمهجورية تجونس يجومي

12

و.1022/20/17
11ـ

شارك اجلهاز يف االجتماع السادس عشر للجنة الفرعية املعنية باملراجعة وشئجون املجوازنة ملنظمة الكجوميسا والذي مت عقده يف

مدينة  Chisambaبزامبيا خالل الفرتة من  12إىل

.1022/20/32

11ـ شارك اجلهاز املركزي للمحاسبات بجوفد يرأسه السيد املستشار /ر يس اجلهاز هشام جنينه ،فى اإلجتماع الـ  22للمجلس
التنفيذي لألنتجوساى والذي عقد باملركز الدولي بفينا -النمسا يجومي
12ـ

 2و.1022/22/2

شارك اجلهاز املركزي للمحاسبات يف الربنامج التدرييب حجول مجوضجوع "إطار قياس أداء األجهزة العليا للرقابة املالية

واحملاسبية" والذي عقد بالجوكالة األمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة بالتعاون مع مبادرة تنمية األنتجوساى خالل الفرتة من

22

إىل .1022/22/27
13ـ شارك اجلهـــــاز يف االجتمـــــاع الثـاني والثالثني للجنـة الشـئجون اإلدارية واملــجوازنة ملنظمة الكجوميــسا خالل يجومـــــي
 2و 1022/21/1بزامبيا.
14ـ

شارك اجلهاز املركزي للمحاسبات فى املؤمتر االقليمي لألجهزة العليا للرقابة الذي عقدته منظمة  SIGMAوهى مبادرة

لدعم تطجوير احلجوكمة واإلدارة والذي عقد بالتعاون مع جملس احملاسبة اجلزا ري يجومي  22و.1022/21/22

* حمكمـة احلسابات باجلمهجورية االسالمية املجوريتانية:
1ـ

تعيني ر يس جديد :أصـدر فخامة ر يس اجلمهجورية مرسجوما ر اسيا بتاريخ  1022/22/7يقضي بتعيني معالي األستاذ/

أمحد سامل ولد حم ختار ر يسا حملكمة احلسابات يف اجلمهجورية االسالمية املجوريتانية خلفا للسيد /حممد األمني ولد املامي
الذي مت تعيينه يف منص وزاري.
وتغتنم هيئة حترير اجمللة هذه املناسبة لتتقدم إىل معاليه خبالص التهاني وأمجل التربيكات وتتمنى ملعاليه التجوفيق والنجاح يف
مهامه اجلديدة.
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* اجلهـاز املركزي للرقابة واحملاسبة باجلمهجورية اليمنية:
1ـ

يف إطار التعاون الثنا ي بني اجلهاز املركزي للرقابة واحملاسبة وبرنامج احلكم الرشيد يف اليمن

GGC

التابع للمؤسسة

األملانية للتعاون الدولي  ،GIZافتتح القاضي /أبجو بكر حسني السقاف  -ر يس اجلهاز ورشة عمل لعرض نتا ج تطبيق نظام
املقابالت السنجوية لتطجوير األداء للعاملني باجلهاز .وذلك يجوم

22

و 1022/21/27واليت انعقدت يف عَمان – اململكة األردنية

اهلامشية ويسعى اجلهاز من خالل هذا املشروع إىل ترسيخ النظام اإلداري احلديث يف تطجوير املجوارد البشرية وهجو ضمن أهداف
اخلطة اإلسرتاجتية للجهاز.
وحضر هذه الجورشة مديرة برنامج احلكم الرشيد

GGC

باليمن ،واخلبري االستشاري يف تطجوير املجوارد البشرية وعدد من

املشاركني من ذوي العالقة من الطرفني.
2ـ شارك القاضي /أبجو بكر حسني السقاف ،ر يس اجلهاز يف فعاليات االجتماع السنجوي للجنة بناء القدرات التابع للمنظمة
الدولية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة (األنتجوساي) والذي أنعقد يف عاصمة البريو -ليما خالل الفرتة من

7

إىل

.1022/7/22
3ـ صدر العددان  35و 32من جملة ال رقابة اليت يصدرها اجلهاز كل ثالثة أشهر ،وقد أحتجوى العددان على مجوضجوعات مهنية
ودراسات متعلقة مبهنة املراجعة الرامية إىل تزويد املراجعني باخلربات واألفكار املهنية علمي ًا وعملياً.

مـجـلـة الـرقـابة املـالية – كانون األول (ديسمرب)  –4102العدد 56

62

مجواقع على االنرتنت ذات العالقة
بطبيعـة أعمال األجهزة الرقابية

االحتاد الدولي للمحاسبني

http://www.ifac.org

مجعية نظم املعلجومات والتدقيق

http://www.isaca.org

جلنة معايري الرقابة

http://www.rigsrevisionen.dk

جملس معايري احملاسبة املالية

http://www.fasb.org

جممجوعة البنك الدولي

http://www.albankaldawli.org

املعايري الدولية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة
التقرير العاملي للفساد

http://www. issai.org

)(ISSAI

http://www.globalcorruptionreport.org

الشفافية الدولية

http://www.transparency.org

معهد املدققني الداخليني

http://www.theiia.org

معهد احملاس القانجوني املعتمد -شهادة

()CPA
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شروط ومعايري النّشر يف جملة "الرّقابة املاليّة"
أ -شـروط النّشــر:
 -1أن تقدم البحجوث واملقاالت مطبجوعة أو مكتجوبة بلغة عربية سليمة وأسلجوب واضح.
-2

أن يتم التقيد يف إعداد البحجوث واملقاالت بأصجول وقجواعد البحث العلمي املتعارف عليها سجواء من حيث الشكل كإعداد خطة للدراسة

تبدأ مبقدمة تبني اهلدف من إثارة املجوضجوع وأهميته ومنهج البحث وتقسيمه ثم االنتقال إىل صل املجوضجوع وججوهره واالنتهاء خبامتة
للمجوضجوع ،أو من حيث املضمجون كعرض املجوضجوع وحتديد أهدافه بدقة ووضجوح واستعراض عناصره بعمق ومجوضجوعية.
 -3أن يتم تجوثيق املصادر بدقة وأمانة سجواء أكانت نصجوصا حرفية أو عرضا ألفكار آخرين مصجوغة بلغة الكات  ،ويتم ذلك بالنسبة للكت
والبحجوث بجوضع رقم يف نهاية االقتباس يقابله رقم يف صفحة اهلجوامش يتم بعده تدوين مصدر االقتباس بشكل دقيق وكامل حبيث يتضمن
اسم املؤلف وعنجوان املرجع واسم الناشر ومكان وسنة النشر ورقم الصفحة أو الصفحات .كما يتم االلتزام أيضا بقجواعد وأصجول التجوثيق
املتعارف عليها بالنسبة للمجالت والدوريات والقجوانني واألنظمة والجوثا ق الرمسية واألعمال غري املنشجورة .وكذلك يتم يف نهاية البحث أو
املقالة إعداد قا مة املراجع حبيث تجوضع املراجع العربية أوال تليها املراجع األجنبية.
 -4أن يكجون مع ّد البحث أو املقالة من العاملني يف األجهزة األعضاء يف املنظمة ،وجيجوز للجنة اجمللة قبجول نشر املقاالت والبحجوث املقدمة
من غري العاملني يف تلك األجهزة على أن ال يتجاوز ذلك ثلث املقاالت املنشجورة يف اجمللة.
 -5أن يرفق املقال املرتجم بالنص األصلي باللغة املرتجم منها مع ذكر اسم املؤلف واملصدر املنشجور به النص األصلي.
 -6أن تكجون املادة معدّة خصيصا للنشر يف اجمللة.
 -7أال يتجاوز عدد صفحات املقالة أو البحث ( )20صفحات وأال يقل عن ( )3صفحات وتتضمن الصفحة الجواحدة ما بني  15و 17سطرا
والسطر الجواحد ما بني  21و 25كلمة.

ب -مجوضجوعـات النّشـر:
يشرتط أن تتعلق البحجوث واملقاالت (األصلية منها أو املرتمجة) باجلجوان العلمية والتطبيقية يف جماالت العمل الرقابي وأن تتناول بجوجه
خاص أدلة وبرامج ومناهج العمل واجملاالت املستحدثة فيه اليت من شأنها املساهمة يف زيادة قدرات العاملني يف أجهزتنا الرقابية
وحتسني مستجوى أدا هم وهجو ما يساعد على تطجوير العمل الرقابي العربي.

ج -مالحـظـات عـامـة:
 -1املجواد املرسلة إىل اجمللة ال ترد ألصحابها سجواء 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 املجواد املنشجورة يف اجمللة عن آراء كاتبيها.

 -5ختصص مكافأة مالية ملعد املقال أو البحث سجواء أكان حمررا أم مرتمجا وذلك يف ضجوء الضجوابا 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 (يجونيجو وديسمرب) وتعنى بنشر البحجوث
والدراسات احملررة أصال باللغة العربية أو املرتمجة من اللغات األجنبية وتعاجل املجواضيع املتعلقة بالرقابة املالية واحملاسبة.
كما تتضمن أبجوابا ثابتة مثل أخبار األجهزة األعضاء يف املنظمة ونشاطات التدري والبحث العلمي واملصطلحات الرقابية.
وتجوزع اجمللة جمانا على مجيع األجهزة األعضاء يف املنظمة وعلى املنظمات واهليئات الـيت هلا نشاطات مـماثلة لــنشاطاتهـا أو
اليت تبادهلا اإلهداء مبنشجوراتها.
وميكن لغري هذه اجلهات احلصجول على اجمللة باالشرتاك وذلك باستيفاء القسيمة املرفقة وإرساهلا إىل األمانة العامة للمجمجوعة
مرفجوقة مبا يفيد حتجويل قيمة االشرتاك اليت تبلغ أربعة دوالرات للسنة الجواحدة 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
 – 1112تجونس

اسم املشرتك.................................................................................................. :
العنجوان....................................................................................................... :
عدد النسخ املطلجوبة( :

) سنة االشرتاك:

مـرفـق طـيـه إعـالم بـتـحـجويـل بنـكي بتـاريــخ

/

/

) دوالرا

بـمبلـغ (

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

بـنـك تــجونـس الـعـربي الــدولي ( 21 - 20،)BIATشــارع احلبي بــجورقـيبة – تــجونـس

قيمة االشرتاك السنجوي (لعددين) :أربعة دوالرات أمريكية

مـجـلـة الـرقـابة املـالية – كانون األول (ديسمرب)  –4102العدد 56

التاريخ والتجوقيع

2070

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

 -2ديـــجوان احملاسبة باإلمارات العربية املتحــدة ،ص .ب –3310.أبجو ظيب– اهلاتف- ) 00722 12357777(:الفاكس – )00722 6359998(:العنــجوان
الربيد

اإللكرتوني- www.saiuae.gov.ae:

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

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

اإللكتـرونيwww.nac.gov.bh:

اإللكرتونيpla.dev@nao.gov.bh:

 -4دا رة احملاسبات باجلمهجورية التجونسية ،15 ،شارع احلرية– تجونس– اهلاتف -)00122 22 730027( -)00122 22 732033( :الفاكس –)00122 22 732207( :العنجوان
اإللكرتوني -www.courdescomptes.nat.tn :الربيد

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

 -5جملس احملاسبة باجلمهجورية اجلزا رية الدميقراطية الشعبية ،37 ،شارع أمحد غرمجول – اجلزا ر – اهلاتف –))00123 12 255522( :الفاكـس – )00123 12 252002( :العنجوان
اإللكرتوني - www.ccomptes.org.dz:الربيد

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

 -6اجلهــاز العــالـي للرقــابة الــماليــة واحملاسبة بـجمهجورية جيبجوتي ،قـصر الشـع  -الطابق األول  -ص .ب – 3332.جــيبجوتي– اهلاتف - )00153 352225( :الفاكس:

()00153 250144

– الربيد اإللكرتوني.ccdb.djibouti@intnet.dj:
 -7ديجوان املراقبة العامة باململكة العربية السعجودية ،ص .ب – 2275.الرياض  –11128اهلاتف –)00722212017155( :الفاكس –)00722212023772( :العنجوان
– الربيد

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

 -8ديــجوان املراجعــة القجومي جبمهجورية السجودان ،ص .ب – 72.الـخرطـجوم – اهلاتف -)0012722 227132(:الفاكس –) )0012722 225320(:العنجوان
الربيد

اإللكرتونيwww.gab.gov.sa:

اإللكرتوني– www. sudaudit.com:

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

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

اإللكرتوني/fsc1@mail.sy:

.auditsyria@yahoo.com

 -11ديجوان املراجع العام جبمهجورية الصجومال ،ص .ب - 2172 .مقديشجو .-
 -11ديجوان الرقابة الـمالية االحتادي يف مجهجوريـة الـعـراق ،شـارع حيفـا – بناية رقم  – 70ص .ب – 2037 .بغداد – اهلاتف - )00722 15321322( :الفـاكس – )007222 5321213( :العنجوان
اإللكرتوني - www.bsairaq.net :الربيد

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

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

 – 113اهلاتف:

(- )00727 24736219

الفاكس – )00727 24740264( :العنجوان

.President@sai.gov.om

 -13ديجوان الرقابة املالية واإلدارية بدولة فلسطني ،ص .ب – 255.رام اللّه – اهلاتف - )0072011721173( - )0072011721177( :الفاكس – )0072011722222(:العنجوان اإللكرتوني:
 – www.saacb.psالربيد اإللكرتوني.scj@facb.gov.ps /facb@facb.gov.ps:
 -14ديجوان احملاسبــة بدولة قطــر ،ص .ب – 1222.الدوحة -اهلاتف - )007222 40200000(:الفاكس – )007222 40200200(:العنــجوان اإللكرتوني - www.sab.gov.qa :الربيد اإللكرتوني:
.info@abq.gov.qa

 -15وزارة املالية وامليزانية جبمهجورية القمر االحتادية اإلسالمية ،ص .ب – 312.مــجوروني – .
 -16ديجوان احملاسبة بدولة الكجويت ،ص .ب – 22.الشامية –22222اهلاتف – )00765 22752777( :الفاكس – )00965 12752200( :العنجوان اإللكرتوني – www.sabq8.org :الربيد
اإللكرتوني:

.training@sabq8.org

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

اإللكرتونيwww.libyansai.gov.ly :

 -19اجلهاز املركزي للمحاسبات جبمهجورية مصر العربية ،شارع صالح سالـم ،ص .ب – 22277.مدينة نصر– القاهرة – اهلاتف –) 00101 2023752( :الفاكس:
 – )00101العنجوان اإللكرتوني - www.CAO.gov.eg :الربيد

(1225723( – )00101 2022072

اإللكرتوني. ircdept@yahoo.com:

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

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

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

اإللكرتونيccomptes@cc.gov.mr:

 -22اجلهاز املركزي للرقابة واحملاسبة باجلمهجورية اليمنية ،ص .ب – 252.صنعاء – اهلاتف - )007222 223222( - )007222 223223( :الفاكس -)007222 223227( :العنجوان
اإللكرتوني - www.coca.gov.ye:الربيد

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