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كلمة العدد
أين نحن في العالم العربي من اإلقتصاديات الجديدة للجائحة؟
وما هو دور األجهزة العليا للرقابة في تقييم أداء الحكومات؟
معالي األستاذ /عاصم حداد
رئيس ديوان احملاسبة باململكة األردنية اهلامشية

ال ى
يخف عىل أحد األثر الجوهري لجائحة كوفيد 19-عىل إقتصاديات العالم وحركة التجارة واألشخاص ال سيما
والت يعتمد إقتصادها بشكل رئيس عىل إنتاج السلع والخدمات التقليدية والسياحية بأنواعها
االقتصادات التقليدية ي
وحركة نقل البضائع والنفط والغاز.
متغيات عديدة وجذرية ى يف كيفية إدارة اقتصادات الدول
الت بدأت مع نهاية عام  2019إىل ر
لقد أدت جائحة كورونا ي
ً
ر
األكي تقدما إىل إيجاد فرص ووسائل بديلة الستمرار
والمؤسسات والمشاري ع ،األمر الذي حفز إقتصاديات الدول
النشاط اإلقتصادي والعملية اإلنتاجية لديها.
كما أدى ظهور الجائحة إىل قيام إقتصاديات ومشاري ع متخصصة ،تقوم عىل تبعات هذه الجائحة نذكر منها عىل
المخيية والعالجية والمطاعيم بكافة أنواعها
والتطهي والتعقيم والفحوصات
سبيل المثال ،وسائل وأدوات الوقاية
ر
ر
لتوفي مساحة كافية لمعالجة ى
مرض هذه
وإنشاء المستشفيات والمراكز الصحية ،وما يتعلق بها من أجهزة وإمكانيات
ر
ً
ى
ر
األكي تقدما ،إضافة إىل زيادة
والت مراكز إنتاجها وتوريدها يتم ى يف اإلقتصاديات
الجائحة يف دول العالم المختلفة ،ي
ً
ر
األكي تقدما ،األمر الذي
استياد كافة هذه االحتياجات من تلك اإلقتصاديات
إعتمادية اإلقتصاديات التقليدية عىل ر
الميان التجاري ر ى
أدى إىل زيادة الخلل ىف ر ى
وميان المدفوعات لصالح الدول المتقدمة.
ي
إضافة إىل ما سبق ،أدى ظهور الجائحة إىل تطوير وسائل االتصال وتقديم الخدمات والسلع ووسائل اليفيه لتحل
محل األساليب التقليدية مثل ،زيادة امكانيات ووسائل التسوق والتجارة اإللكيونية وخدمات التوصيل ،واالشياكات
ىف وسائل اليفيه المرئية ووسائل ر
الرئيس ى يف معظم
والت مصدرها
نش المعلومات والتواصل
ي
االجتماع المختلفة ،ي
ي
ي
ً
ر
األكي تقدما ى يف العالم.
نواحيها ومكوناتها ى يف دول اإلقتصاديات
كما أدى ذلك إىل زيادة مستويات الفقر والبطالة ىف اإلقتصاديات التقليدية ،ىف ر ى
حي أدى إىل زيادة النمو والفرص
ي
ي
ً
ر
األكي تطورا بعد فية ر ى
وجية وخالل عدة أشهر من ظهور
واإلمكانيات ى يف القطاعات المذكورة أعاله ى يف اإلقتصاديات
أكي ووجود إحالل لفرصة عمل جديدة قد تكون فاقت ى يف حجمها وقيمتها ما قبل
الجائحة،
وبالتاىل إيجاد فرص ر
ي
النهائ بعد... ،
الجائحة ،لكن إقتصارها عىل قطاعات معينة وأثرها طويل األجل لم يتبلور بشكله
ي
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كبي ى يف تخفيف آثار الركود االقتصادي الذي بدت مالمحه تظهر عىل
إال أنه خالل الفية الماضية ساهم إىل حد ر
بعض اإلقتصاديات مما خفف من وطأة اآلثار االجتماعية واالقتصادية ،مثل تخفيف التفاقم ى يف معدالت البطالة ى يف
تلك اإلقتصاديات.
السؤال الذي يطرح نفسه هنا ،أين نحن ى يف اإلقتصاديات الناشئة عامة وإقتصاديات الدول العربية خاصة من ذلك
الت فرضتها هذه الجائحة علينا كما فرضتها عىل
كله ،وهل تمكنا من اإلستفادة أو التكيف مع الظروف والمستجدات ي
الجميع ،وهل هنالك دور للجهزة العليا للرقابة األعضاء ى يف تقييم أداء الحكومات ى يف التعامل مع هذه الجائحة وآثارها
اإلقتصادية واإلجتماعية واذا كان األمر كذلك فهل ر
التشيعات ى يف هذه الدول تمكن هذه األجهزة العليا للرقابة من
ى
ى
ر
وف
القيام بهذه المهمة ،وهل يتوفر يف حال أن هذه التشيعات تسمح بذلك إمكانيات وكفاءات للقيام بهذه المهمة ي
الت تتبعها
حال توفر كل ذلك ،هل هناك حاجة إليجاد
ر
معايي أو برامج عمل تعتمدها المنظمات اإلقليمية والدولية ي
الجهات الرقابية العليا تساعدها ى يف القيام بهذه المهمة وبشكل مدروس وممنهج؟
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افتتاحية العدد

تحسين كفاءة وفعالية وجودة التدقيق
باستخدام الذكاء االصطناعي

اآلىل الحديثة ،الذي تم تطويره للقيام بأعمال واستنتاجات ُمحاكية
ُيعرف الذكاء
االصطناع بأنه أحد علوم الحاسب ي
ي
البشي ،فهو علم يبحث ىف التعرف عىل أساليب الذكاء ر
أو مقاربة ألنماط وسلوك الذكاء ر
البشي وأبعاده وخصائصه
ي
وسماته وتحليل العمليات الذهنية المعقدة الت يقوم بها العقل ر
البشي ومن ثم يتم محاكاة تلك الخصائص وترجمتها
ي
تسع لحل المشاكل.
إىل عمليات موازية
ي
ً
ووفقا لما يشهده العالم من تطورات تكنولوجية هائلة ى يف كل جوانب الحياة وعىل مستوى جميع األنشطة والمهن
ُ
ومنها عمليات التدقيق أصبح من ى
الضوري أن تضمن األجهزة العليا للرقابة المالية المحاسبة استخدام تقنيات الذكاء
االصطناع ى يف عمليات التدقيق ضمن خططها االسياتيجية ،لالستفادة من مزاياها للتغلب عىل بعض أوجه القصور
ي
ىف عمليات التدقيق ر
البشية وبما يؤدي إىل تحسن كفاءة وفاعلية عمليات التدقيق.
ي
االصطناع ى يف عملية التدقيق البد من إعداد قاعدة بيانات للنظام تتضمن البيانات
وللبدء ى يف استخدام تقنيات الذكاء
ي
ى
الت تمكن المستفيد من
الضورية والالزمة لتنفيذ وظائف عمليات التدقيق من جميع المصادر الداخلية والخارجية ي
التعامل مع المشاكل والعمليات المعقدة وإيجاد حلول لها والبد أن يتم ذلك من خالل استخدام واجهة سلسة ى يف
التعامل مع النظام يسهل معها الحصول عىل االستفسارات واستخراج المعلومات وتحليلها من خالل القواعد
ى
والت تساعد المستخدم ى يف اتخاذ القرار.
الت تم بناء النظام عليها ي
الت تم االعتماد عليها يف النماذج ي
واألنماط ي
رى
المدققي
لمستخدم تلك التطبيقات مما يستلزم معه تنمية قدرات
وأصبح من األهمية تعزيز المعرفة الفنية
ي
اليامج حت تتحقق
الستخدام تلك األنظمة من خالل التدريب والتعليم المستمر وتطوير مهاراتهم الستخدام تلك ر
الفائدة المرجوة.
ى
الت تمكن
ولقد تنوعت األساليب المستخدمة يف عمليات التدقيق ،وأصبحت تعتمد عىل التكنولوجيا عالية الجودة ي
وتساعد عىل جمع وتحليل البيانات الالزمة لعملية الرقابة بالشكل الذي يساعد المدقق من أداء دوره بداية من
التخطيط لعملية التدقيق والرقابة وتوثيق أعمال التدقيق.
رى
رى
تحسي كفاءة عملية التدقيق ،يجب
المدققي عىل
اصطناع لمساعدة
ولضمان جودة التدقيق وعند بناء نظام ذكاء
ي
ً
ً
مراعاة أن يتضمن تقييما شامال لنظام الرقابة الداخلية والتعرف عىل الخطر المتأصل للتدقيق من خالل االستفادة
الت يمكن من نقل تلك
لخياء التدقيق
والت تم تغذية ر
من الممارسات السابقة ر
اليامج المستخدمة بها بالشكل ي
ي
ً
رى
العاملي بمجال التدقيق مع إمكانية اسيجاع البيانات المخزنة مسبقا وتطويرها إذا لزم األمر ،بما
باف
ر
الخيات إىل ي
رى
رى
وتحسي جودتها.
المدققي من إنجاح عمليات التدقيق
يمكن
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رى
االصطناع والعمل عىل استحداث حزمة
تحسي جودة عمليات التدقيق من خالل االعتماد عىل تقنيات الذكاء
ويتم
ي
الت تمكن المدقق من إجراء كافة عمليات الرقابة والتدقيق مع االعتماد عىل نماذج يسهل معها
من ر
اليامج اإللكيونية ي
إجراءات التدقيق بداية من تحديد مفردات عينة التدقيق واختبارها وتحليل القوائم المالية والمضوفات واإليرادات
ً
والينامج المعتمد للتدقيق
وقياس كفاءة أداء البيانات المالية ،فضال عن أنه البد من احتواء النظام عىل أوراق العمل ر
لليامج اإللكيونية المستخدمة ى يف عمليات التدقيق .
والتقارير السابقة ،مع مراعاة التطوير المستمر ر
كما ّأنه من ى
رى
اليامج المستخدمة للتطوير أو إضافة بعض
الضوري استطالع رأي
المدققي بشكل دوري عن حاجة ر
ً
االصطناع ى يف عملية
الذكاء
تقنيات
استخدام
من
مسبقا
اليامج حت يتم تحقيق الهدف المراد
المتطلبات إىل تلك ر
ي
رى
تحسي كفاءة وفعالية جودة التدقيق.
التدقيق وهو
رى
بتضمي موضوعات استخدام تقنيات الذكاء
وييز دور المنظمة من خالل قيام لجنة تنمية القدرات المؤسسية
ر
ً
ى
الخيات
لليامج التدريبية واللقاءات العلمية ،فضال عن أهمية تبادل ر
االصطناع يف عمليات التدقيق ضمن خطتها ر
ي
وتقاسم المعرفة ر ى
االصطناع ى يف عمليات التدقيق.
بي األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ى يف تطبيقات الذكاء
ي

هيئة التحرير
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لجنة املعاييراملهنية
والرقابية للمنظمة

أثر أنشطة التدقيق الداخلي على
أعمال املدقق الخارجي

الداخىل" نشاط تقييم يتم إجراؤه داخل المنشأة كخدمة لها ،و تمثل متابعة الرقابة الداخلية إحدى
•يعد "التدقيق
ي
الداخىل.
وظائف التدقيق
ي
• وحيث أن مدقق الحسابات يتحمل المسؤولية الكاملة عن إبداء رأي التدقيق ،ولتحديد طبيعة وتوقيت ومدى
الداخىل يمكن أن يكون مفيدا لمدقق الحسابات.
الخارج ،فإن بعض أجزاء عمل التدقيق
إجراءات التدقيق
ر ي
ي
الخارج ،إن
وتأثيها عىل إجراءات التدقيق
•يجب عىل مدقق الحسابات أن يقوم بدراسة أنشطة التدقيق
الداخىل ر
ر ي
ي
وجدت .

الداخل وأهدافه:
نطاق عمل التدقيق
ي
الداخىل عىل حجم المنشأة وهيكلها
كبيا .وتعتمد أعمال التدقيق
يتنوع نطاق أعمال التدقيق
الداخىل وأهدافه تنوعا ر
ي
ي
ً
ومتطلبات اإلدارة ،وتشمل غالبا:
 متابعة أعمال الرقابة الداخلية :تقع مسؤولية وضع نظام رقابة داخلية مناسب عىل عاتق اإلدارة ،ويتطلب ذلكالداخىل عادة بمسؤولية محددة تتمثل ى يف فحص الضوابط،
وجود انتباه مالئم بصفة مستمرة .وتكلف اإلدارة التدقيق
ي
ومتابعة تشغيلها وتقديم التوصيات لتحسينها.
 فحص المعلومات المالية والتشغيلية .ويمكن أن يشمل ذلك فحص السبل المستخدمة لتحديد وقياس وإعدادالتقارير بشأن تلك المعلومات واالستفسارات المحددة وتبويبها ،ويتضمن ذلك االختبارات التفصيلية للمعامالت
وأرصدة الحسابات واإلجراءات .
غي المالية للمنشأة .
 فحص الجدوى االقتصادية للعمليات وكفاءتها وفاعليتها ،ويشمل ذلك عنارص الرقابة رى
رى
وغي ذلك من
االليام
 فحص مدىبالقواني واللوائح والمتطلبات الخارجية األخرى وسياسات اإلدارة وتوجيهاتها ،ر
المتطلبات الداخلية األخرى.

العالقة ن
الداخل ومدقق الحسابات:
بي التدقيق
ي
الت يحددها مدقق الحسابات .وتتنوع أهداف
* تحدد اإلدارة دور التدقيق
الداخىل وتختلف أهدافه عن تلك ي
ي
ووظائف التدقيق الداخىل طبقا لمتطلبات اإلدارة ،ىف ر ى
الرئيس لمدقق الحسابات ،هو ما إذا كانت
حي يكون االهتمام
ي
ي
ي
القوائم المالية خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة.
ً
وبالتاىل فإن بعض جوانب
الخارج،
الداخىل والتدقيق
* غالبا ما تتشابه بعض سبل تحقيق أهداف كل من التدقيق
ي
ر ي
ي
الخارج.
الداخىل ،يمكن أن تكون مفيدة ى يف تحديد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات التدقيق
التدقيق
ر ي
ي
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الداخىل ،إال أنه ال
الداخىل جزء من المنشأة ،وبغض النظر عن درجة استقاللية وموضوعية التدقيق
يعتي التدقيق
* ر
ي
ي
تستطيع تحقيق نفس درجة االستقاللية كما هو مطلوب من مدقق الحسابات عند إبداء الرأي عىل القوائم المالية،
حيث يتحمل مدقق الحسابات المسؤولية الكاملة عن رأي التدقيق الذي يتم إبداؤه ،وال يقلل استخدام أي من أعمال
ر
شء من هذه المسؤولية ،وكل األحكام الشخصية المتعلقة بتدقيق القوائم المالية تظل أحكام مدقق
التدقيق
الداخىل ي
ي
الحسابات.

المبدئ:
الداخل وتقييمها
تفهم أنشطة التدقيق
ي
ي
الداخىل ،لتحديد مخاطر التحريفات الهامة
كاف عن أنشطة التدقيق
 يجب عىل المدقق الحصول عىل تفهم ِي
والمؤثرة ى يف القوائم المالية وتقييمها وتصميم وأداء مزيد من إجراءات التدقيق.
الداخىل الفعالة إىل إجراء تعديل ى يف طبيعة وتوقيت عملية التدقيق ،واإلقالل من
 غالبا ما تؤدي أعمال التدقيقي
ً
كليا .ومع ذلك ى
فف بعض الحاالت بعد دراسة
الت يقوم المدقق بأدائها ،ولكنها ال تحذفها
مدى إجراءات التدقيق ،ي
ي
الخارج.
الداخىل ،يمكن أن يقرر المدقق أن هذه األنشطة لن تؤثر عىل إجراءات التدقيق
أنشطة التدقيق
ر ي
ي
الداخىل بتقييم
الداخىل ،وذلك عند ارتباط أنشطة التدقيق
 يجب عىل مدقق الحسابات عمل تقييم لمهام التدقيقي
ي
الخطر الذي يقوم به مدقق الحسابات.
الداخىل عىل حكم المدقق المتعلق باستخدام أنشطة التدقيق
 سيؤثر تقييم مدقق الحسابات لوظيفة التدقيقي
الخارج اإلضافية.
وبالتاىل يقوم بتعديل طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات التدقيق
الداخىل ،عند عمل تقييم للخطر،
ر ي
ي
ي
ى
المعايي الهامة التالية يف االعتبار:
الداخىل والقيام بعمل تقييم لها ،تؤخذ
 لغرض الحصول عىل تفهم لوظيفة التدقيقر
ي
وتأثي هذا
الداخىل ى يف الهيكل
التنظيم موقع وظيفة التدقيق
التنظيم :يحدد الوضع
الوضع
التنظيم للمنشأة ،ر
ي
ي
ي
ي
ى
الداخىل برفع التقارير ألعىل مستوى من اإلدارة ،وال تقوم
وف الحالة المثالية تقوم وظيفة التدقيق
عىل موضوعيتها .ي
ي
الداخىل بعناية
بأداء أية أعمال تنفيذية أخرى .ويجب دراسة أية قيود أو محاذير تفرضها اإلدارة عىل أعمال التدقيق
ي
الداخىل بحرية كاملة لالتصال بمدقق الحسابات.
شديدة ،وعىل وجه الخصوص يجب أن يتمتع المراجع
ي
الداخىل .اذ يكون المدقق أيضا بحاجة لدراسة ما إذا كانت
نطاق العمل :طبيعة ومدى المهام المكلف بها التدقيق
ي
الداخىل وكيفية توثيق ذلك.
اإلدارة تستجيب لتوصيات التدقيق
ي
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ً
ً
ً
الداخىل يقوم بها أشخاص تلقوا تدريبا تقنيا مناسبا ،ولديهم
الكفاءة الفنية :التأكد ما إذا كانت أعمال التدقيق
ي
رى
رى
رى
الكفاءة للعمل كمر ر ى
الموظفي
التعيي وتدريب
داخليي .ويمكن للمدقق ،عىل سبيل المثال ،فحص سياسات
اجعي
رى
وخيتهم ومؤهالتهم المهنية.
القائمي بأعمال التدقيق
الداخىل ر
ي
ر
واإلشاف والفحص والتوثيق ألعمال التدقيق
العناية المهنية الواجبة :تتمثل ى يف النظر ما إذا كان التخطيط
الداخىل وبرامج وأوراق عمل.
الداخىل ،يتم بصورة مناسبة ،اذ يجب دراسة مدى وجود أدلة للتدقيق
ي
ي

توقيت عملية االتصال والتنسيق:
الداخىل ،يكون مدقق الحسابات بحاجة لدراسة الخطة الموضوعة
 عند التخطيط الستخدام أعمال التدقيقي
الداخىل
الداخىل للفية ،ومناقشتها ى يف مرحلة مبكرة قدر المستطاع .وعندما تلعب أعمال التدقيق
ألعمال التدقيق
ي
ي
دو ًرا ى
الت يقوم بها مدقق الحسابات ،يكون من المفضل الموافقة مسبقا
اءات
ر
اإلج
ومدى
وتوقيت
طبيعة
تحديد
ف
ي
ي
عىل توقيت مثل هذا العمل ،ومدى تغطية أعمال التدقيق ،ومستويات األهمية النسبية ،والطرق المقيحة الختيار
العينة ،وتوثيق العمل الذي يتم أداؤه وإجراءات الفحص وإعداد التقارير.
 يكون االتصال بالتدقيق الداخىل رأكي فعالية عندما تعقد االجتماعات عىل فيات مناسبة أثناء فية التدقيق .ويكون
ي
الداخىل ذات الصلة ،ويكون لديه إمكانية للحصول عليها وأن يخطر بأية
المدقق بحاجة لإلحاطة بتقارير التدقيق
ي
الداخىل من شأنها أن تؤثر عىل عمل المدقق .وبصورة مماثلة ،يخطر المدقق عادة
أمور هامة يكتشفها المراجع
ي
الداخىل.
الداخىل بأية أمور هامة يمكن أن تؤثر عىل التدقيق
المدقق
ي
ي

الداخل:
تقييم عمل التدقيق
ي
 عندما ينوي المدقق استخدام عمل محدد من أعمال التدقيق الداخىل ،ىينبع عليه تقييم أداء إجراءات التدقيق
ي
ي
الت تتعلق بهذا العمل للتأكد من مالئمتها ألغراضه.
ي
واليامج ذات الصلة ،وما إذا كان تقييم
 يتطلب تقييم العمل المحدد للتدقيقالداخىل دراسة مالءمة نطاق العمل ر
ي
الداخىل ال يزال مالئما .ويمكن أن يشمل هذا التقييم دراسة:
التدقيق
ي
ى
ى
* ما إذا كان يتم أداء العمل بواسطة أفراد تلقوا التدريب ى
رى
كمدققي
الكاف ،ولديهم المهارة الالزمة
والمهت
الفت
ي
ي
ي
داخليي ،ويتم ر
رى
اإلشاف عىل عمل المساعدين وفحصه وتوثيقه بصورة مالئمة.
* ما إذا كان يتم الحصول عىل أدلة التدقيق الكافية والمالئمة للتوصل الستنتاجات معقولة.
الت تم التوصل لها مناسبة للظروف ،وأن أية تقارير معدة تتطابق مع نتائج العمل الذي
* ما إذا كانت االستنتاجات ي
تم أداؤه.
ُ
الداخىل ،قد تم معالجتها بشكل مناسب.
المدقق
بواسطة
كتشفت
ا
غي عادية
* أن أي استثناءات أو أمور ر
ي
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الداخىل ،عىل حكم
الت يتم أداؤها عىل األعمال المحددة للتدقيق
ي
 تعتمد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات التدقيق يى
الداخىل واألعمال المحددة
المعت ،وتقييم التدقيق
مدقق الحسابات بالنسبة لخطر التحريف الهام والمؤثر ى يف الجزء
ي
الداخىل،
الت تم فحصها بالفعل من قبل التدقيق
ي
الت تقوم بها .ويمكن أن تشمل مثل تلك اإلجراءات فحص البنود ي
ي
الداخىل.
وفحص بنود مماثلة ومالحظة إجراءات التدقيق
ي
الت تم تقييمها وكذلك
 يقوم مدقق الحسابات بتسجيل االستنتاجات المتعلقة بأعمال التدقيقالداخىل المحددة ،ي
ي
الداخىل.
الت تم أداؤها عىل عمل المراجع
ي
إجراءات التدقيق ي
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لجنة املعاييراملهنية
والرقابية للمنظمة

اإلجراءات التحليلية وأثرها
في تحديد ال ـ ـ ـ ـ ـمخاطر

يتمثل أحد أهداف عملية التدقيق ى يف جمع أدلة كافية ومناسبة ،لتكوين رأي حول البيانات المالية ،وتعد اإلجراءات
رى
يستعي بها مدقق
الت
التحليلية من أهم اإلجراءات والوسائل الفنية لجمع أدلة التدقيق ،حيث ر
تعتي من األدوات ي
الحسابات ى يف كافة مراحل التدقيق ،وذلك لكونها تساعده عىل فهم نشاط المنشأة وتحديد المخاطر المحتملة ،كما
تساهم ى يف عملية التنبؤ واكتشاف األخطاء والتحريفات المحتملة ى يف القوائم المالية للوحدات االقتصادية.
وتكمن أهداف المدقق عند استخدام اإلجراءات التحليلية ى يف:
أ -الحصول عىل أدلة تدقيق موثوقة وذات عالقة عند االنتفاع من اإلجراءات التحليلية الجوهرية.
ى
الكىل حول
والت تساعد المدقق يف تكوين االستنتاج ي
ب -وضع وأداء اإلجراءات التحليلية قرب نهاية عملية التدقيق ،ي
ما إذا كانت البيانات المالية متفقة مع فهم المدقق للمنشاة.
وتتناول الورقة البحثية األطر التالية:
 -1تعريف اإلجراءات التحليلية.
 -2أهداف وتوقيت اإلجراءات التحليلية.
 -3مدى االعتماد عىل اإلجراءات التحليلية.

أوال :تعريف اإلجراءات التحليلية:
عندما ينوي المدقق استخدام عمل محدد من أعمال التدقيق الداخىل ،ى
الت
ينبع عليه تقييم أداء إجراءات التدقيق ي
ي
ي
تتعلق بهذا العمل للتأكد من ومالءمتها ألغراضه.
األمريك رقم ( )56اإلجراءات التحليلة ،بأنها عملية تقييم المعلومات المالية ،وذلك للحكم عىل
عرف معيار المراجعة
ي
معقولية العالقات ر ى
وغي المالية.
بي البيانات المالية ر
الدوىل للتدقيق ( )520المراجعة التحليلية ،بأنها تتضمن مقارنة المعلومات المالية للمنشأة مع
فيما عرف المعيار
ي
مواضيع معينة ،منها عىل سبيل المثال:
 المعلومات المقارنة للسنوات السابقة. النتائج المرتقبة كالموازنات والتنبؤات وتوقعات المدقق. -المعلومات عن الصناعة المشابهة.

ثانيا :أهداف وتوقيت اإلجراءات التحليلية:
وه:
يقوم مدقق الحسابات بأداء اإلجراءات التحليلية لتحقيق مجموعة من األغراض ي
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 -1فهم نشاط العميل.
 -2تقدير قدرة العميل أو المؤسسة عىل االستمرار.
 -3اإلشارة إىل وجود تحريفات أو أخطاء محتملة ى يف القوائم المالية.
 -4تخفيض االختبارات التفصيلية للتدقيق.
ويمكن أداء اإلجراءات التحليلية ىف مرحلة أو ر
أكي من المراحل األساسية التالية:
ي
 اإلجراءات التحليلية ى يف تخطيط عملية التدقيق. اإلجراءات التحليلية كإجراءات جوهرية.ى
الكىل.
الت تساعد يف تكوين االستنتاج ي
 اإلجراءات التحليلية يتفصيىل:
يىل بيان مراحل أداء اإلجراءات التحليلية بشكل
ي
وفيما ي

مرحلة التخطيط:
عىل المدقق تطبيق اإلجراءات التحليلية ى يف مرحله التخطيط ،لمساعدته ى يف فهم األعمال وتحديد مناطق الخطورة
بالتاىل ى يف
يشي تطبيق اإلجراءات التحليلية عىل أوجه عملية لم تكن معروفة للمدقق ،وستساعده
المحتملة ،وقد ر
ي
وغي المالية ى يف اإلجراءات
تحديد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات التدقيق األخرى ،يتم استخدام المعلومات المالية ر
التحليلية عند تخطيط عملية التدقيق.
إن تطبيق اإلجراءات التحليلية ى يف مرحله التخطيط تساعد ى يف تحقيق األغراض التالية:
ى
الت لم يكن يعلم عنها مدقق الحسابات.
 -1تحديد التطورات
ر
الت حدثت يف أعمال ونشاطات المؤسسة ي
والتغيات ي
والت سوف تساعده ى يف تحديد جوهر التخطيط
 -2ر
الت يجهلها مدقق الحسابات ،ي
توفي دالئل عن اتجاهات النشاط ي
للوقت والنطاق إلجراءات التدقيق األخرى.
غي
 -3زيادة فهم مدقق الحسابات للمؤسسة والتعرف عىل مناطق الخطر المحتملة ،عن طريق دراسة العالقات ر
غي المتوقعة ى يف البيانات والقوائم المالية.
العادية أو ر
 -4الحصول عىل أدله مؤيدة لصحة أرصدة حسابات معينة أو فئات معينة من المعامالت.
ى
الت سوف تشتمل عىل استخدام
 -5مساعدة مدقق الحسابات يف تخطيط طبيعة ومدى اإلجراءات الجوهرية ،ي
اإلجراءات التحليلية.

مرحلة تنفيذ إجراءات التدقيق:
تهدف اإلجراءات التحليلية ى يف مرحلة االختبارات الجوهرية إىل تزويد المدقق بمستوى مناسب من الثقة ى يف نظام
الرقابة الداخلية ونتائج االختبارات التفصيلية ،مما يمكن المدقق من االقتناع بأن مخاطر التدقيق ىف ى
أدئ حد لها،
ي
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المعايي أنه عىل المدقق إذا قرر استخدام اإلجراءات التحليلية من ضمن االختبارات الجوهرية أن يأخذ
وقد بينت
ر
رى
يىل:
بعي االعتبار ما ي
الت يتم التحقق منها ،حيث تطبق اإلجراءات التحليلية
 -1مدى مناسبة اإلجراءات التحليلية الجوهرية للتأكيدات ي
عي الزمن ،وحت يقرر المدقق
كبي ،وهناك قابلية للتنبؤ بها ر
عادة عندما تكون المعلومات المتاحة للتطبيق ذات حجم ر
مناسبة استخدام اإلجراءات التحليلية كإجراء جوهري ،فإن ذلك يعتمد عىل عدة عوامل منها:
* مدى فهم المدقق للدائرة أو المنشاة وللرقابة الداخلية والمادية بها ،واحتمالية وجود تحريف مادي ى يف البند ذي
العالقة ،حيث أنه كلما زادت المخاطر وضعفت الرقابة وزادت مادية البند ،أصبح القيام بهذه اإلجراءات بمفردها
ى
كاف.
غي مناسب أو ر
ر
غي ي
* مدى مناسبة اإلجراءات التحليلية عندما يتم تنفيذ االختبارات التفصيلية عىل نفس التأكيد المحدد (مثال :عند
رى
المديني ،باإلضافة
تدقيق مدى قابلية الذمم للتحصيل ،فإن المدقق قد يطبق اإلجراءات التحليلية عىل أعمار
لالختبارات التفصيلية عىل المتحصالت النقدية الالحقة).
الت سيتم االعتماد عليها ى يف احتساب النسب وتطوير التوقعات عن البيانات
 -2مدى مصداقية البيانات المالية ي
المالية.
 -3دقة التوقعات الخاصة بتحديد التحريف المادي عند مستوى ثقة مرغوب ،ومن أجل تحديد مستوى الدقة ى يف
التوقعات ،فإن المدقق يأخذ ر ى
بعي االعتبار:
 دقة التنبؤ بنتائج اإلجراءات التحليلية. درجة إمكانية تجزئة المعلومات.غي مالية.
 مدى توفر المعلومات سواء كانت مالية أو ركما يجب أخذ عوامل أخرى ر ى
وه:
بعي االعتبار عند تصميم وأداء اإلجراءات التحليلية كإجراءات جوهرية ي
ى
المهت للمدقق).
 مدى مالءمة استخدام إجراءات تحليلية (الحكمي
 مدى موثوقية البيانات  /سواء كانت داخلية أو خارجية.ً
كاف لتحديد خطأ جوهري عند مستوى ثقة ). (95%
 بيان فيما إذا كان التوقع دقيقا بشكل ٍ مقارنة الكلفة والمنفعة. وجود العالقات المالئمة ر ىوغي المالية.
بي البيانات المالية ر
الخية السابقة والمهارات المهنية.
 -التأكد من وجود ر
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مرحله المراجعة الشاملة ن يف نهاية التدقيق:
يعد القيام باإلجراءات التحليلية ى يف نهاية التدقيق ىرصوريا لمدقق الحسابات ،ألن إجراء مثل هذه االختبارات يساعده
ى
الت تواجه المؤسسة ،ووضع نظرة موضوعية نهائية
يف معرفة مدى صدق القوائم المالية وتحديد المشاكل المالية ي
الت تم تدقيقها ،حيث يجب عىل مدقق الحسابات تطبيق اإلجراءات التحليلية ى يف نهاية عملية
عن القوائم المالية ي
التدقيق ،للوصول إىل النتائج العامة عما إذا كانت البيانات المالية ككل متفقة مع معرفة مدقق الحسابات بالمعلومات
الت يحصل عليها من خالل استخدام اإلجراءات
عن النشاط ،وذلك ألن مدقق الحسابات يعتمد عىل النتائج ي
التحليلية لدعم النتائج األخرى المتكونة لديه أثناء قيامه بعمليات التدقيق ،حيث تساعده ى يف الوصول إىل النتيجة
العامة لمدى معقولية النتائج المالية.

ثالثا :مدى االعتماد عل اإلجراءات التحليلية:
الدوىل رقم ( )520عدة عوامل لمدى اعتماد المدقق عىل نتائج اإلجراءات التحليلية:
حددت الفقرة ( )15من المعيار
ي
ى
المعت.
أ -األهمية النسبية للبند
ي
ب -إجراءات التدقيق األخرى الموجهة لنفس أغراض التدقيق.
الت يمكن التنبؤ بها للنتائج المتوقعة من اإلجراءات التحليلية.
ج -الدقة ي
د -تقدير المخاطر المالزمة ومخاطر الرقابة.
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لجنة املعاييراملهنية
والرقابية للمنظمة

هدف وظيفة رقابة االلتزام وأثرها
في تقييم املخاطر

الــمقدمة:
ّ
ى
والت يمكن إنجازها بشكل منفصل
الت تقوم بها األجهزة العليا للرقابة ،ي
ه إحدى األنشطة األساسية ي
إن رقابة االليام ي
أو ىف إطار ّ
مهمة رقابة مالية أو رقابة أداء.
ي

ن
ه:
رقابة االلتام ي
وقواني ر ى
التقييم المستقل لمدى ى
رى
اليام موضوع ر ى
الميانية واألنظمة والقرارات ذات الصلة والسياسة
معي ،بقواعد
ر
الت تحكم اإلدارة المالية السليمة للقطاع العام وسلوك
والقواعد المقررة والشوط المتفق عليھا والمبادئ العامة ي
رى
رى
الحكوميي.
الموظفي

ن
االلتام:
هدف وظيفة رقابة
تمكي األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ،من تقييم مدى ى
رى
رى
وقواني
اليام أنشطة هيئات القطاع العام بقواعد
رى
ر
الت
الميانية ،واألنظمة والقرارات ذات الصلة والسياسة والقواعد المقررة ،والشوط المتفق عليھا ،والمبادئ العامة ي
رى
رى
الت تحكمھا.
الموظفي
تحكم اإلدارة المالية السليمة للقطاع العام ،وسلوك
الحكوميي ي
وينطوي ذلك عىل إعداد التقارير عن مدى ى
بالمعايي الموضوعة.
اليام الھيئة الخاضعة للرقابة
ر
يعت أن الهدف هو التأكد من ى
ى
اليام الجهات الخاضعة للرقابة باألنظمة المعمول بها ى يف المرجعية الحكومية لتلك
مما ي
األجهزة.

مخاطر الرقابة:
غي مالئم لظروف الرقابة،
تنبع مخاطر الرقابة من كون التقرير
الرقائ ،وتحديدا استنتاج المدقق أو رأيه ،قد يكون ر
ري
ّ
ر
المباشة عىل حد سواء.
كما أن مراعاة مخاطر الرقابة ىرصورية ى يف مهمات التصديق والتقارير
رى
المدققي مراعاة مخاطر الرقابة طوال عملية الرقابة ،بحيث يتم التعامل مع مخاطر الرقابة أو خفضها
يجب عىل
إىل مستوى مقبول.
اع ثالثة أبعاد مختلفة لمخاطر الرقابة ،والمتمثلة ى يف المخاطر المتأصلة ومخاطر الضبط
كما يجب عىل المدقق أن ير ي
ومخاطر االكتشاف فيما يتعلق بموضوع الرقابة وصيغة إعداد التقرير.
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تقييم المخاطر:
ى
رى
معايي الرقابة ونطاقھا وسمات
االليام ى يف ضوء
المدققي إجراء تقييم للمخاطر ،لتحديد مخاطر عدم
يجب عىل
ر
الت يجب تنفيذھا.
الھيئة الخاضعة للرقابة ،ولتحديد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات الرقابة ي
ً
ى
أيضا النظر ىف المخاطر المتمثلة ىف عدم ى
االليام عن
بالمعايي ،وقد ينشأ عدم
اليام موضوع الرقابة
وعىل المدقق
ر
ي
ي
االحتيال أو الخطأ أو الطبيعة المتأصلة للموضوع أو ظروف الرقابة.
ى
وتأثيها المحتمل عىل إجراءات الرقابة طوال عملية الرقابة ،وكجزء من
االليام
ويجب مراعاة تحديد مخاطر عدم
ر
ى
االليام لتحديد ما إذا كانت مھمة نسبيا.
تقييم المخاطر عىل المدقق تقييم أية حاالت معروفة من عدم

مخاطر االحتيال:
ى
رى
االليام قد تدل عىل االحتيال ،فعليه
المدققي مراعاة مخاطر االحتيال إذا اكتشف المدقق حاالت من عدم
يجب عىل
ى
وتوج الحذر يك ال يعيق أية إجراءات قانونية أو تحقيقات مستقبلية.
بذل العناية المھنية الواجبة
ي
ى
االليام بصورة رئيسية بإساءة استغالل السلطة العامة ،كما يتعلق بإعداد التقارير االحتيالية
ويتعلق االحتيال ى يف رقابة
ى
ى
رى
والقوانيي المعمول بها إساءة استخدام متعمدة للسلطة
االليام باألنظمة
االليام ،وقد تشكل حاالت عدم
عن مسائل
غي سليمة ،وتشمل ممارسة السلطة العامة القرارات واالمتناع عن القرارات واألعمال
العامة ،لتحقيق منافع ر
ى
غي السليمة ھ ر ى
ميات
التحضيية واالستشارة والتعامل مع المعلومات واألعمال األخرى يف الخدمة العامة .والمنافع ر
ر
ي
ذات طبيعة غي اقتصادية أو اقتصادية يتم تحقيقها بالعمل المتعمد لفرد أو ر
رى
المسؤولي عن الحوكمة
أكي ى يف اإلدارة أو
ر
رى
الموظفي أو طرف ثالث.
أو
ّ
ى
رى
رى
تضمي عوامل مخاطر االحتيال
المدققي
االليام ،فإنه وعىل
الرئيس لرقابة
ورغم أن اكتشاف االحتيال ليس الهدف
ي
ر
للمؤشات عىل االحتيال عند أدائهم لعملهم.
ى يف تقييمھم للمخاطر ،وأن يتنبهوا
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مقال محرر
الجزائر

"إشراك املواطنين في الرقابة:
ال واقع والتحديات"

األستاذ /سين امساعيل
قاض مبجلس احملاسبة اجلزائري

ى
كبي ىف تحس ر ى
ى
ي والرفع من مس تويات
الت لها ر
تأثي ر ي
تعت ري المس اهمة المجتمعية يف المس اءلة من ربي أهم االليات ي
ى
ر
الت تتس م
الحوكمة يف البلدان كما لها ت ر
أثي مباش عىل نوعية الخدمات العمومية ،لهذا نجد بأن العديد من الدول ي
بالديمقراطية تش جع أفراد المجتمع وتحثهم عىل المس اهمة والمش اركة ى يف تقييم ومس اءلة القطاع العام ،وزاد هذا
التكنولوج.
التوجه ى يف االنتشار مع التطور
ر ي
ى
ساهم التطور التكن ر ى
كبي،
كبية يف وسائل االتصال ،بحيث زاد تدفق المعلومات بشكل ر
ولوج يف العالم بإحداث قفزة ر
ي
ر
والت جذبت العديد
وأصبحت الحكومات ملزمة باالنفتاح ونش المعلومات والبيانات المالية عىل شبكات اإلنينت ،ي
ى
رى
رى
رى
المحاسبي؛ وأصبح بإمكانهم تفحص هاته
والمدققي و
الخياء
المدئ السيما
من أفراد المجتمع
المتخصصي منهم؛ ر
ي
الخية المجتمعية ى يف الرقابة من خالل تطوير قنوات االتصال
البيانات وتدقيقها ،كما استغلت العديد من أجهزة الرقابة ر
رى
المدققي المساندين  .1شملت
لالستفادة منهم ومشاركتهم ى يف حوكمة القطاع العام؛ وأصبح يطلق عليهم مصطلح
رى
وقواني لهذه الممارسة الجديدة ،و ى يف هذه
هاته المشاركة جميع مراحل الرقابة وهناك بعض االجهزة وضعت رشوط
رى
المواطني ى يف الرقابة وأثارها اإليجابية.
الورقة البحثية سنحاول عرض بعض التجارب الناجحة ى يف مجال مشاركة

 -1تطور فكرة مساهمة المجتمع ن يف الرقابة:

رى
المواطني عىل المال العام ليست حديثة النشأة بحيث ارتبط ظهورها إىل نشأة المالية العامة ى يف حد
إن فكرة رقابة
الت تحكم االموال العامة ومن أبرز هذه التطورات ظهور المبادئ التالية : 2
ذاتها وتطورت مع تطور المبادئ ي
التشيعية وتطور هذا المبدأ أدى إىل ظهور ر ى
✓ األخذ بمبدأ االعتماد المسبق لتقديرات النفقات من السلطة ر
الميانية
العامة.
التشيعية بعد انتهاء السنة المالية ،بيان الحسابات الختام عن ر ى
✓ إلزام الحكومة بأن تقدم للسلطة ر
الميانية.
ي
✓ إنشاء لجان للحسابات العامة ىف المجالس ر
الختام وتقدم تقاريرها إىل تلك
التشيعية تتوىل فحص الحساب
ي
ي
المجالس قبل مناقشتها لهذا الحساب.
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كانت إنجليا أول من عمل بالمبادئ الثالثة السابقة ثم تبعتها معظم الدول إىل األخذ بها ،وتطلب العمل بها وقت
طويل وذلك الختالف األنظمة السياسية ى يف الدول وتطور األنظمة المالية فيها.
الت طرأت عىل مجاالت تدخل الدولة وانعكاسات ذلك عىل المالية العامة ،أصبحت إشكالية الحفاظ
ومع التطورات ي
عىل المال العام تطرح نفسها أمام الحكومات مما ألزمها تطوير منظومتها الرقابية بشكل يمكنها من حماية المال
ى
الت تقوم
العام ،كما أخذت الرقابة ى يف هاته
األخية عدة أشكال و لم تكتف ر
ر
اليلمانات يف معظم أنحاء العالم بالرقابة ي
بها الحكومات عىل المال العام فاتجهت إىل تكليف أجهزة متخصصة تنوب عنها ،مهمتها األساسية الرقابة عىل المال
الت تمارسها ،وأصبح يطلق عىل هذا النوع من الرقابة
العام ،وتطورت هاته األجهزة وتطورت معها أساليب الرقابة ي
فيما بعد اسم " أجهزة الرقابة المالية العليا".
وتعرفها المنظمة الدولية للجهزة العليا للرقابة المالية (اإلنتوساي) بأنها " إجراءات يتم من خاللها التأكد من سالمة
الت تضمن الحفاظ عىل األموال العامة وحسن إدارتها ،تقوم بها أجهزة متخصصة تمارس مهامها
تنفيذ التوجيهات ي
األساش لإلنتوساي ،تعرف الجهاز
الرقابية باستقاللية تامة عن السلطة التنفيذية" كما نجد أن المادة ( )02من النظام
ي
االعىل للرقابة بأنه:
ً
ن
بمقتض القانون الرقابة العليا للمالية العمومية
"كل جهاز أيا كانت تسميته وطريقة تأليفه وتنظيمه الذي يمارس
للدولة" .3
إن تطور حجم االنفاق العام وإشكالية النهوض بالتنمية و محاربة الفساد و العمل من أجل المصلحة العامة فرض
رى
اليلمان
كبية وذلك إلثبات اهميتها المستمرة
للمواطني و ر
عىل االجهزة العليا للرقابة المالية و المحاسبة مسؤولية ر
معايي المنظمة الدولية
وغيهما من أصحاب المصلحة ،ويجب عىل هاته األجهزة أن تؤكد عىل أهميتها بحسب
ر
ر
الت يواجهها المواطنون وتوقعات
للجهزة العليا للرقابة المالية ،من خالل االستجابة بشكل مناسب للتحديات ي
المتغية ،لذلك فمن المهم أن تقيم األجهزة العليا للرقابة
مختلف اصحاب المصلحة و المخاطر الناشئة والبيئات
ر
رى
المواطني وأصحاب المصلحة ر ى
رى
تحسي استغالل المال العام وحمايته ،والذي من
لتبي دورها ى يف
رشاكة فعالة مع
شأنه أن يمنحها مصدرا موثوقا للمعلومات بما يساعد ى يف قيام المساءلة .4

ن
المواطني ن يف الرقابة:
 -2معوقات مشاركة

ى
الرئيس بعمل األجهزة العليا للرقابة المالية
ه المهتم
ى يف العقد
الماض كانت ر
اليلمانات والمجالس المنتخبة ي
ي
ي
غي أصحاب المصلحة
والمحاسبة .واعتادت األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة أن يكون لها تفاعل محدود مع ر
اآلخرين .ومع التطورات التكنولوجية ى يف العالم ،بدأت األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ى يف تعميق مشاركتها
رى
رى
وتحسي مستويات الحوكمة ى يف القطاع العام.
المواطني لزيادة فعاليتها ى يف الرقابة عىل المال العام
مع
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وانتشت نماذج مختلفة ر
ر
رى
وتأثي عمل األجهزة العليا للرقابة المالية
المواطني لزيادة فعالية عملية التدقيق
إلشاك
ر
والمحاسبة .واجهت هاته الفكرة العديد من االنتقادات السيما من داخل االجهزة العليا للرقابة المالية.5
يىل:
نذكر البعض من هاته االنتقادات فيما ي
رى
رى
المواطني ى يف جميع مراحل عملية التدقيق محفوف بالمخاطر ويمكن ان يؤثر
المهتمي أن رإشاك
✓ يرى العديد من
بالسلب عىل أجهزة الرقابة المالية وعىل نتائجها.
ى
قانوئ للجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الذي يسمح بالتعاون بطريقة هادفة وموجهة نحو
✓ غياب اإلطار
ي
النتائج.
رى
رى
لتحسي عملية الرقابة.
والمواطني من التفاعل والعمل المشيك
✓ صعوبة إيجاد اليات تمكن األجهزة العليا للرقابة

ن
المواطني ن يف الرقابة:
 -3متطلبات مشاركة
ى ى
ثنائ بحيث يتم من خالله
إن مشاركة
ر
ه عملية حساسة وتتطلب عناية كافية واتصال وتفاعل ي
المواطني يف الرقابة ي
دمج االهتمامات واالحتياجات والقيم العامة ى يف عملية صنع القرار ى يف األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة،
ولنجاح هاته العملية يجب توفر بعض العنارص المهمة مثل:
والمواطني الر ى ى
رى
✓ وضع آلية للتفاعل ر ى
توفي
بي األجهزة العليا للرقابة
اغبي يف المشاركة ،وتتجاوز هذه الطريقة ر
ر
المعلومات حول نتائج الرقابة والتوصيات للجمهور.
ً
جيدا ر
إلشاك الجمهور .
✓ وضع اسياتيجية واضحة ومنظمة ومحددة
رى
الت تتخذها األجهزة العليا للرقابة
تأثي مساهمة مشاركة
✓ العمل عىل تبيان أهمية وفعالية ر
المواطني عىل القرارات ي
المالية والمحاسبة.
✓ االحتفاظ بسلطة القرار بحيث عندما يشارك الجمهور ى يف الرقابة ،يحتفظ الجهاز األعىل للرقابة المالية والمحاسبة
النهائ.
بسلطة اتخاذ القرار
ي
ى
والتنظيم لعملية المشاركة.
القانوئ
✓ وضع اإلطار
ي
ي
رى
المواطني ى يف الرقابة التعرف عىل المناهج واألساليب المختلفة لتعظيم جودة
كما يتطلب التنفيذ الفعال لمشاركة
رى
رى
رى
رى
ومقدم الخدمات .كما أنه
العموميي
المسؤولي
أكي من
المواطني
المشاركة وتقوية صوت
المطالبي باستجابة ر
ي
ً
وبناء عىل مفهوم المساءلة االجتماعية يمكن إدخال بعض األدوات والتقنيات االتصال الحديثة ى يف عملية الرقابة
للحصول عىل مشاركة من الجمهور.
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ن
المواطني ن يف الرقابة:
 -4مراحل مشاركة
الت تقوم بها األجهزة العليا للرقابة المالية بأربعة مراحل أساسية بداية من مرحلة إعداد
تمر عملية الرقابة والتقييم ي
الينامج السنوي للرقابة ثم مرحلة تنفيذه ،ثم تأئ عملية إعداد التقارير ر
االخي مرحلة متابعة
ونشها لتليها ى يف
ر
ر
ي
الرقائ ،ويمكن للجهزة الرقابية أن
التوصيات ،ولكل مرحلة من هاته المراحل خصوصية وأهمية ى يف عمل الجهاز
ري
رى
المواطني ى يف جميع المراحل السابق.
تشارك

ن
ن
المواطني ن يف الرقابة:
الكولومب يف مشاركة
 -5تجربة الجهاز
ي

الكولومت ى يف محاربة الفساد ى يف اإلدارات العامة بموجب الصالحيات الممنوحة له،
الرقائ
يساهم الجهاز االعىل
ري
ري
رى
للمواطني المساهمة ىف الرقابة بموجب الدستور الذي يحدد أطر التعاون ر ى
رى
الرقائ،
المواطني والجهاز
بي
ويمكن
ري
ي
ويستمد هذا اإلجراء من كون الجهاز يقوم بالرقابة باسم الشعب ،بموجب صالحيات دستورية واسعة ى يف مجال
ى
الت يقوم بها ى يف مجال
الرقابة عىل المال العام ،كما يدعم ا رليلمان
الكولومت الجهاز االعىل للرقابة يف جميع الجهود ي
ري
مكافحة الفساد.
ى يف سنة  2011اجتاحت كولومبيا امطار غزيرة ،تطلب األمر تدخل الدولة من خالل تقديم مساعدات استعجاليه
الحتواء أثار الكارثة ،بعدها قام الجهاز االعىل للرقابة بالقيام بعملية متابعة وفحص إدارة األموال والوسائل
المخصصات العاجلة . 6
ى
أرصار الكارثة كبية ر
أكي من  452قتيل و 555مجروح و 83مفقود ى
كانت ى
وتضر ى
كبي
كبي يف عدد ر
البت التحتية بشكل ر
ر
أمريك) إعادة االعمار.
كولومت) أي ما يعادل  500 2دوالر
من البلديات ،خصصت الدولة  4500مليون دوالر
ي
ري
وعليه قام فريق الرقابة بالجهاز بزيارة  32بلدية و 22مقاطعة وتم اعداد  20تقرير عاجل ،مع استالم  515شكوى،
رى
رى
المواطني عىل مستوى
المواطني ،ى يف خضم انشاء لجان رقابة من
كما تم تسجيل تقديم كم هائل من المساعدات من
ى ى
 21مقاطعة ى
اقت.
متضرة ،وحضور
ر
المواطني يف  78بلدية كمر ر ي
كانت نتائج الرقابة المشيك إيجابية ،فقد تم تسجيل العديد من المخالفات تتعلق بتضخيم األسعار المتعلقة
كولومت من مقاطعة بوليفار ومبلغ
بالمنتجات االستهالكية واألدوية وتم اسيجاع ما قيمته  5.897,2مليون دوالر
ري
كولومت من مقاطعة شوكو ومبلغ
كولومت من مقاطعة سوكرا و 2.000مليون دوالر
 2.460,8مليون دوالر
ري
ري
كولومت من مقاطعة قرطبة . 7
 2.576,5مليون دوالر
ري
رى
الصي وجورجيا كونهما
تعد تجربة كولومبيا جيدة لكنها لم تكن مفصلية لالستفادة منها ،لذلك تطرقنا إىل تجربة
المواطني ىف المسار الرقائ ر
ى
والشوط الواجب توفرها واآلليات.
تحتويان عل تفاصيل مهمة حول كيفية راشاك
ري
ر ي
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ن ن
ن
المواطني ن يف الرقابة:
الصيب يف راشاك
 -6تجربة الجهاز
ي
رى
كباف األجهزة الرقابية ى يف العالم مسؤوال ى يف غالب األحيان عىل تقييم استخدام
يعد الجهاز األعىل للرقابة ى يف
الصي ي
األموال العامة ،والت تتكيف مع ر
رى
المواطني يوجهون اهتماماتهم حول االستخدام
اليوات والخدمات العامة ،كما أن
ي
رى
كمستهلكي للخدمات العامة ،وذلك انطالقا من متابعتهم لمسار ونتائج التدقيقات
الجيد للموال العامة بصفتهم
رى
رى
المواطني ى يف االنشطة الرقابية إذا كان عدد
القائمي عىل الجهاز يمكن رإشاك
الرقائ ،وبحسب
الت يقوم بها الجهاز
ري
ي
رى
غي كاف للقيام بالرقابة كون أن هاته العملية تزيد من فعالية األنشطة الحكومية و وترفع من مستويات
المدققي ر
الحوكمة .8

ن
المواطني ن يف الرقابة:
 -1 -6طرق رإشاك
يشارك المواطنون ى يف مراحل عديدة من العمليات الرقابية من خالل العديد من الطرق ،من أجل زيادة فعالية الرقابة
يىل:
عىل النشاط
الحكوم يمكن حضها فيما ي
ي
✓ ن يف مرحلة اختيار مهمات الرقابة:
يستطيع المواطنون تقديم مقيحاتهم المتعلقة بالرقابة ،وعىل الجهاز األخذ ر ى
بعي االعتبار هذه المقيحات ومطالب
رى
رى
الصي الشعبية ،كما يجب عىل الجهاز:
كمعايي وطنية بجمهورية
المواطني ،وأخذها كأولويات من حيث تحديدها
ر
رى
المواطني بالمخطط السنوي المتعلق بالرقابة.
إعالمرى
الرسم للجهاز.
المواطني المتعلقة بإنجاز الرقابة ،بواسطة الموقع
التماس آراءي
رى
وضع نظام لتوظيف المر ر ىجزئ يعمل ى يف قطاعات اخرى ويمارس تحت
المؤقتي (مراقب مختص بتوقيت
اقبي
ي
الطلب عمل التدقيق ر
وبشوط خاصة).
رى
المواطني من أجل إعداد الخطة الرقابة السنوية.
سي أراء
 راليلمان واإلجابة من المجلس االستشاري حول الموضوع.
طلب أراء واقياحات ر✓ بعد االنتهاء من مرحلة الرقابة:
يجب عىل الجهاز الكشف عىل جميع المخالفات المتعلقة بالفساد واالختالس واالحتيال وجميع األخطار عىلاألموال العامة.
إعادة إجراء استقصاء حول الحاالت السابقة من أجل كشف أسباب الضعف ى يف اإلدارة من اجل إيجاد الحلول.الرقائ.
وضع صندوق خاص بالشكاوى عىل مستوى الجهازري
ى
وئ الستالم الشكاوي.
استعمال رالييد اإللكي ي
-خط هاتف الستالم الشكاوي.
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رى
المعنيي.
 إجراء استقصاء من األشخاصرى
المواطني بواسطة وسائل اإلعالم حول المسائل الرقابية.
 إعالم استخدام وسائل اإلعالم كمصدر إلجراء العمليات الرقابية.✓ عند مرحلة كتابة التقارير:
رى
المواطني بنتائج الرقابة وتقديم الشكر لهم عىل مساعدتهم عىل وعىل التوصيات
الرقائ إعالم
 يجب عىل الجهازري
الت تقدموا بها:
واالقياحات ي
إعالم المجتمع بنتائج الرقابة.تحرير تقرير الرقابة بصورة واضحة للمجتمع من خالل وسائل االعالم.رى
المواطني أو وسائل اإلعالم.
الت تنتاب
اإلجابة عىل الشكوك يرى
االتصال بالمر ر ىالمواطني.
اقبي المساعدين من
اليلمان والمجلس االستشاري.
-اإلجابة عىل أراء واقياحات اعضاء ر

الشوط ن
الضورية والمتطلبات االدارية ر
 -2 - 6ر
ن
الرقائ:
المواطني بالمسار
إلشاك
ي
الصي مجموعة من ر
رى
رى
الرقائ
المواطني ى يف المسار
الشوط والمتطلبات الواجب توفرها من أجل رإشاك
وضعت
ري
والمتمثلة ى يف النقاط التالية:
رى
المواطني.
وضع رشوط بالقانون متعلقة بضمانة مشاركةوالمعايي المهنة.
معايي الرقابة
وضع ضوابط متعلقة باحيامر
ر
إنشاء قنوات متعددة ومختلفة لتحقيق االتصال الفعال.رى
إصدار توجيهات عملية للخذ ر ىالمواطني.
بعي االعتبار آراء وتوصيات
 رنش المعلومات حول النشاطات الرقابية ونتائجها.
 رىتحفي ر
رى
ونش الوع لدي المر ر ى
المواطني.
اقبي حول رإشاك
ي
رى
تحسي مهارات التواصل لدى المر ر ى
رى
المواطني.
اقبي لربط عالقات مع
-

 -7تجربة جورجيا نف ر
ن
المواطني ن يف الرقابة المالية:
إشاك
ي
ى
وتدئ مستويات الشفافية والمساءلة باستحداث برنامج
قامت جورجيا لمواجهة الفساد وضعف األداء اإلداري
ي
اإلشاف عىل المالية العامة"  ، 9والذي ّ
المواطني ىف ر
تم ر
ى
الشوع ى يف تنفيذه بحلول سنة ،2016
بعنوان "زيادة مشاركة
ر ي
ى ى
رى
الت من شأنها أن
تحسي الشفافية والمساءلة من خالل مشاركة
وذلك بهدف
ر
المواطني يف عملية التدقيق العام ي
تعزز االستعمال الفعال واالقتصادي لموارد ر ى
رى
المواطني ى يف الجهاز األعىل للرقابة
الميانية ،كما تساهم ى يف تعزيز ثقة
المالية.
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ن
الفاعلي وآليات المشاركة:
 -1 -7أهم
ى
بتوفي آليات لمشاركة
المدئ
الينامج يقوم الجهاز األعىل للرقابة المالية بالتعاون مع المجتمع
ر
من خالل هذا ر
ي
تسيي المالية العامة ىف جميع مراحلها ،بحيث ّ
رى
تم وضع إسياتيجية بالتعاون الوثيق مع
المواطني ى يف عملية رقابة
ر
ي
ى
المدئ .وبالنظر إىل أفضل الممارسات من مختلف البلدان ،وفرت هاته االسياتيجية آليات لضمان المشاركة
المجتمع
ي
رى
للمواطني طوال دورة الرقابة ،بما ى يف ذلك مرحلة متابعة تنفيذ التوصيات من خالل وضع منصة عىل شبكة
البناءة
اإلنينت ،يتلف من خاللها المواطنون معلومات شاملة عن ر ى
ميانية الدولة ،وإدارة المالية العامة ،ونتائج الرقابة،
والتوصيات المقدمة وحالة تنفيذها.
كما ّ
رى
المواطني من تقديم مقيحات حول
تم تطبيق طرق تصور مختلفة لجعل المعلومات سهلة اإلدراك ،تمكن
رى
رى
تحسي الثغرات المحددة من أجل تحليلها وأخذها ى يف االعتبار.
للمهنيي حول
االستطالعات
رى
الوع العام بعمليات الموازنة وشفافية إدارة الموارد العامة،
المواطني ى يف عملية التدقيق العام إىل زيادة
أدت مشاركة
ي
رى
رى
المواطني عىل عمليات الحوكمة.
تحسي المعلومات الكاملة حول جودة رإشاف
كما ساهمت ى يف

 -2 -7وضع منصة عل شبكة اإلنتنت :/https://budgetmonitor.ge
ى
اليم الجهاز األعىل للرقابة بإنشاء منصة عىل شبكة اإلنينت " "budgetmonitor.geقدم من خاللها جميع الوثائق
الميانيات بما فيها ر ى
الرسمية والمعلومات المحدثة حول جميع ر ى
ميانيات الواليات والبلديات بطريقة يسهل فهمها .كما
المواطني من تحديد مجاالت ر ى
ر
رى
الميانية ذات األولوية
الت قام بها بشكل مبسط مكن
قام بنش جميع نتائج الرقابة ي
رى
والمواطني لإلبالغ عن حاالت الفساد بشكل شي أو مجهول.
ليتم رقابتها من قبل الجهاز األعىل للرقابة
ً
ّ
سبتمي  ،2017وذلك بتشكيل مجموعات عمل بمشاركة منظمات المجتمع
اعتبارا من
تم تنفيذ المشاركة بالكامل
ر
ى
المدئ ،وعليه أطلقت المنصة ىف مارس  2017يعرض من خاللها صفحات فرعية مختلفة متعلقة ر ى
بميانية البلديات
ي
ي
والواليات وصفحة للمواطن وصفحة للمراجعة.
الوع بالبوابة ،بما ى يف ذلك
كما نظم الجهاز األعىل للرقابة اجتماعات عديدة مع مجموعات مستهدفة مختلفة لزيادة
ي
الي ر ى
رى
وغيهم .وبمساعدة من الوكالة
لمانيي
اجتماعات مع مختلف اللجان
وممثىل وسائل اإلعالم والطالب ر
والموظفي ر
ي
مستخدم المنصة حول نقاط الضعف
األمريكية للتنمية الدولية ،جمع الجهاز األعىل للرقابة تعليقات من
ي
ً
ً
ً
خارجيا لتحليل المنصة وتطوير اسياتيجية
مستشارا
االخي أيضا
والتحسينات المحتملة عىل البوابة .كم استأجر هذا
ر
توعية لزيادة اليوي ج لهذا المورد.
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ن
ن
المواطني ن يف الرقابة:
 -8بالنسبة للبلدان العربية يف راشاك
الدوىل ومنظمة التعاون
الدوىل وصندوق النقد
تؤكد العديد من التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية مثل :البنك
ي
ي
كبي ى يف مستويات الحوكمة ى يف بعض البلدان العربية مثل :تونس والكويت وترجع
االقتصادي عىل أن هناك تحسن ر
هاته النتائج إىل االصالحات الت ر
رى
للمواطني
باشتها هاته الدول ى يف مجال الشفافية المساءلة ومحاربة الفساد وكان
ي
كبي ى يف نجاح هاته االصطالحات ،لكنها تبف بعيدة نوعا ما عىل افضل الممارسات ى يف جانب راشاك اجهزة الرقابة
دور ر
ى ى
ى
وئ او الرسائل المكتوبة وال توجد
المالية
تلف الشكاوى عن طريق ر
ر
للمواطني يف الرقابة ي
الييد االلكي ي
فه تقتض عىل ي
لها اسياتيجية واضحة ر
رى
المواطني .11
إلشاك

-9الخالصة:
رى
رى
المواطني يجب عليه أن
إيجائ عىل حياة
تأثي
ليكون الجهاز األعىل للرقابة عند حسن ظن
المواطني ويكون له ر
ري
رى
المواطني واإلعالم وكل أصحاب المصلحة ،كما أنه ومن خالل عرض التجارب السابقة يمكن
تتشاطر نشاطاته مع
رى
إيجائ عىل نتائج الرقابة .وللتقليل من بعض المخاطر
المواطني ى يف عمل الجهاز لها أثر
القول بأن عملية رإشاك
ري
المحتملة تتطلب هاته العملية وضع بعض ر
الشوط تتعلق أساسا بوضع األطر القانونية والتنظيمية وآليات تدخل
رى
التكنولوج لزيادة فعالية هاته
المواطني ،كما يجب أن يحتفظ الجهاز بحرية القرار ويمكن له أن يستغل التطور
ر ي
المشاركة مثل تجربة جورجيا.

 -10التوصيات:
ى
الت تنظمها حت
✓ يجب عىل األجهزة العليا للرقابة يف البلدان العربية العمل بهاته التجربة ووض ع األطر القانونية ي
ولو كان ى يف إطار محدد ى يف البداية األمر ،بحيث يمكن أن تقتص ر العملية ى يف البداية عىل فئات محددة من المجتمع
الخياء ى يف المج االت المختلف ة،
(اإلط ارات ذات
الخية من المتق اع دين من الجه از أو من الوزارات األخرى ،ر
ر
الجمعيات المهتمة بالشفافية والمساءلة).
ى
التأثيات الس ياس ية والحزبية والمخاطر التقنية
✓ يجب أن يض من الجهاز األعىل للرقابة عدم الوقوع يف مخاطر ر
وتشيب المعلومات المهمة.
ى
✓ يجب أن ى
ايي المهنية المعتمدة
يليم المواطنون المش اركون يف عمليات الرقابة بأخالقيات مهنة التدقيق والمع ر
من طرف الجهاز األعىل للرقابة.
✓ يجب ر
اإلشاف التام والجيد عىل العملية من البداية إىل النهاية من طرف الجهاز األعىل للرقابة وأن يتمسك بسلطة
اتخاذ القرار ى يف قبول ورفض النتائج أو تعديلها.
✓ يجب التقييم المستمر للنتائج المحققة من العملية وتصحيح المسارات.
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-1

يانسن رويل ،فن التدقيق  ،بتفويض من محكمة التدقيق الهولندية ،ترجمة غيداء القاضي ،الهاي  ،2016ص .6

-2

طارق الساطي ،الرقابة المالية العليا ،بحث غير منشور ،كلية االقتصاد والتجارة ،دمشق ،1981،ص.17

-3

المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (اإلنتوساي)  50سنة  ،2003 -1953الواليات المتحدة األمريكية ،2004 ،ص .106

-4

المعيار  ISSAI 12المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة اإلنتوساي.

-5

دليل البنك الدولي حول :ممارسات إشراك المواطنين من قبل أجهزة الرقابة العليا :األدوات واألساليب ،على الرابط:

-6

التعاون بين الجهاز الرقابي والمواطنين في محاربة الفساد في كلومبيا ،الندوة  21لهيئة االمم المتحدة واإلنتوساي 15-13 ،فيينا النمسا.

https://www.e-participatoryaudit.org/module -02/index.php
-7

الممارساات الفعالة للتعاون بين األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسابة لتعزيز المسااللة الح ومية ،الندوة  21لألمم المتحدة واإلنتوسااي ،المرفق على الرابط:

-8

الطرق والشروط األساسية إلشراك المواطنين في العمل الرقابي ،الندوة  21لهيئة األمم المتحدة واإلنتوساي 15-13 ،فيينا النمسا.

https://www.intosai.org/fileadmin/downloads/news_centre/un_int_symp/ar/AR_21_Annex_Symp_Seminarbericht.pdf
-9

زياااااادة مشااااااااااااااركاااااة الاام اواطاانااياان فااي اإلشاااااااا ا ار

اال ا

الااماااااالااياااااة الااعااااااماااااة (الااتااااادقاايااق الااعاااااا ) ( )GE0055تااجاارباااااة جااورجااياااااا ،ع ال ااى ال ا ارب ااط:

https://www.opengovpartnership.org/fr/members/georgia/commitments/GE0055/
-10

زياااااادة مشااااااااااااااركاااااة الاام اواطاانااياان فااي اإلشاااااااا ا ار

اال ا

الااماااااالااياااااة الااعااااااماااااة (الااتااااادقاايااق الااعاااااا ) ( ،)GE0055تااجاارباااااة جااورجااياااااا ،ع ال ااى ال ا ارب ااط:

https://www.opengovpartnership.org/fr/members/georgia/ commitments/GE0055/
-11

 -باارنااااااما

الااحااوكااماااااة فااي الشاااااااااارق األوسااااااااااق وشااااااااااماااااال إفااريا ااياااااا ،ماانااظااماااااة الااتااعااااااون والااتااناامااياااااة ا قاات ااااااااااااااد اااااة ،2019 ،ع الااى ال ا اربااط:

https://www.oecd.org/mena/governance/MENA -Brochure-Arabic-2019.pdf

 إصااااااا ا ا المطااااج العاااا من أجااال حوكماااة أف اااااااااااال ،على الرابطhttps://www.cef.imf.org/content/cef/ar/EventsArabic/symposia - :arabic/symposium-on-public-sector-reforms-for-better-governance.html
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التدريب والبحث العلمي
خطة عمل المنظمة لعام :2020
رى
نوفمي وبداية
والستي المنعقد عن بعد ،خالل نهاية شهر
بعد أن اعتمد المجلس التنفيذي ى يف اجتماعه الحادي
ر
ديسمي من العام  ،2020خطة عمل المنظمة لعام  ،2020أوض بشكر األجهزة الت سبق أن ّ
عيت عن رغبتها ى يف
ر
ر
ي
لت تضمنتها هذه الخطة ،وذلك لموافقتها عىل تحويل لقاءاتها إىل لقاءات
استضافة اللقاءات العلمية والتدريبية ،ا ي
ّ
ى
يتم االنتهاء من عقد هذه اللقاءات مع نهاية الرب ع ّ
وئ ،عىل أن ّ
األول من عام
عن بعد باعتماد تقنيات التعلم اإللكي ي
 ،2021وقد قامت األمانة العامة بالتنسيق مع األجهزة المستضيفة لهذه اللقاءات العلمية والتدريبية ،حيث تم تنفيذ
ى
وئ
هذه اللقاءات عن بعد باستعمال منصة اللقاء
المرئ ( ،)Blackboard Collaborateومنصة التعلم اإللكي ي
ي
والت لم تتمكن المنظمة من تنفيذها
الميمجة لعام ،2020
للمنظمة ،فتم استكمال اللقاءات التدريبية والعلمية ر
ي
ى
كالتاىل:
وه
ي
خالل السنة المنضمة بسبب جائحة كوفيد ،19-يف اآلجال المحددة ي

العلم حول "البيانات الضخمة ( )BIG DATAوتأثتها عل التقارير":
 -1اللقاء
ي
القوم بجمهورية السودان ،بالتعاون مع األمانة العامة خالل الفية
تم تنفيذه عن بعد من قبل ديوان المراجعة
ي
ً
ً
ى
الممتدة من  18إىل  .2021/01/22وقد شارك ى يف اللقاء  25مشاركا ينتمون إىل  14جهازا رقابيا.
خياء
وحض اللقاء ر
باإلنجليية ومن األجهزة العليا للرقابة ىف كل من ى
رى
اليوي ج والهند وأعضاء من
من منظمة األفروساي للجهزة الناطقة
ي
فريق عمل االنتوساي للرقابة عىل تقنية المعلومات .ى
وأفض اللقاء اىل عدد من التوصيات تم عرضها عىل لجنة تنمية
القدرات ،وبعد دراستها تم عرضها عىل أنظار المجلس التنفيذي للمنظمة الذي صادق عليها.

ر
بيب":
 -2اللقاء
التدريب "مؤشات ومعايت الرقابة عل أهداف التنمية المستدامة من منظور ي
ي
تم تنفيذه عن بعد من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورية مض العربية ،بالتعاون مع األمانة العامة خالل
ً
ً
ً
الفية الممتدة من  22إىل  .2021/03/25وشارك ى يف هذا اللقاء  27متدربا من  16جهازا رقابيا ،وتقدم المشاركون ى يف
اللقاء بجملة من التوصيات تم عرضها عىل لجنة تنمية القدرات لدراستها ،وأخذت ما رأته مناسبا ى يف شأنها ورفعتها
إىل المجلس التنفيذي للمنظمة الذي صادق عليها.

ن
االلتام ن يف مجال الرقابة عل المشتيات الحكومية":
التدريب "تطبيق معايت رقابة
 -3اللقاء
ي
تم تنفيذه عن بعد من قبل جهاز الرقاب ة الم الي ة واإلدارية لل دول ة بسلطن ة عم ان ،بالتعاون مع األمانة العامة خالل
ً
ً
ً
ى
الفية الممتدة من  29إىل  .2021/03/31وشارك ى يف اللقاء  32متدربا ينتمون ل  17جهازا رقابيا.
وأفض هذا اللقاء
إىل توصيات تم عرضها عىل لجنة تنمية القدرات للمنظمة ىف اجتماعها الثامن ر
عش ،وال يت قامت بدورها بدراستها
ي
ورفعها للمجلس التنفيذي الذي صادق عليها.
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ورشات تدريب ومهمات رقابة تعاونية بالتعاون مع مبادرة تنمية اإلنتوساي:
ن
 -1مبادرة "الشفافية والمحاسبة والشمولية يف استخدام التمويالت الطارئة المخصصة لجائحة
كوفيد:"19-

ى
الت نظمتها بالتعاون مع مبادرة تنمية
قامت األمانة العامة بمخاطبة أجهزة الرقابة العربية للمشاركة يف الندوة ي
المرئ يوم  ،2021/01/19حول "حوار قادة األجهزة العليا للرقابة وأصحاب المصلحة
عي االتصال
اإلنتوساي ،ر
ي
رى
الرئيسيي" وقد انضمت إىل هذه المبادرة  7أجهزة رقابية ،وتم االنطالق ى يف مرحلة التدريب بعد الندوة ،ومن المنتظر
ر
الشوع ى يف العملية الرقابية خالل شهر يوليو من العام .2021

 -2مهمة الرقابة التعاونية حول "تقييم وجمع اإليرادات ن يف مجال الصناعات االستخراجية":
المجلس التنفيذي عىل مقيح لجنة تنمية القدرات المؤسسية للمنظمة ،بتنفيذ مهمة رقابة تعاونية حول الصناعات
االستخراجية ضمن برنامج عمل المنظمة للفية  ،2022-2020تولت األمانة العامة إعداد خطة عمل تتمثل ى يف تنفيذ
ورشة عمل حول الصناعات االستخراجية ،تليها مهمة رقابة تعاونية حول تقييم وتحصيل اإليرادات ى يف الصناعات
ى
ى
الينامج ،فتلقت الموافقة من
االستخراجية ،وقد تم استمزاج آراء األجهزة األعضاء حول الرغبة يف المشاركة يف هذا ر
ى
والت تم تنظيمها ى يف شهر يونيو  ،2021وشارك فيها  34متدربا.
 12جهازا للمشاركة يف ورشة العمل سالفة الذكر ،ي
وقد واصلت األجهزة الرقابية ى يف كل من العراق والكويت والسودان وليبيا تنفيذ مهمة الرقابة التعاونية ،كما تم اختيار
الليت لالضطالع بمهمة التنسيق لهذه المهمة.
ديوان المحاسبة ر ي
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أخبارالـمنظمة
اجتماعات هياكل المنظمة:
االستثنائ واالجتماع الخامس للجنة الرقابة عل أهداف التنمية المستدامة:
 -1االجتماع الرابع
ي
االستثنائ عن بعد
عقدت لجنة الرقابة عىل أهداف التنمية المستدامة للمنظمة بدعوة من رئيسها اجتماعها الرابع
ي
العرئ حول أهداف التنمية
يوم  28يناير  ،2021لدراسة الدعوة الموجهة للمنظمة العربية للمشاركة ى يف المنتدى
ري
المستدامة لعام  ،2021الذي تنظمه سنويا لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا (اإلسكوا) .كما
يوم  17و 18مايو .2021
عقدت اجتماعها الخامس عن بعد ي

 -2االجتماع السابع ر
عش للجنة المعايت المهنية والرقابية:
رى
المعايي المهنية والرقابية للمنظمة العربية اجتماعها السابع
األمي العام للمنظمة ،عقدت لجنة
معاىل
بدعوة من
ر
ي
ر
وممثىل األمانة العامة .وقد تمت
ممثىل األجهزة األعضاء باللجنة
يوم  19و 20مايو  ،2021بمشاركة
ي
ي
عش عن بعد ي
والت عرضت الحقا
مناقشة الموضوعات المدرجة عىل جدول األعمال واتخذت اللجنة التوصيات الالزمة بشأنها ،ي
ى
رى
والستي.
الثائ
عىل اجتماع المجلس التنفيذي ي

 -3االجتماع الثامن ر
عش للجنة تنمية القدرات المؤسسية:
ر
يوم  24و ،2021/05/25بناء عىل دعوة
عقدت لجنة تنمية القدرات المؤسسية اجتماعها الثامن عش عن بعد ،ي
اليامج
موجهة من األمانة العامة للمنظمة ،وذلك بحضور أعضاء اللجنة
وممثىل األمانة العامة ،باإلضافة إىل مدير ر
ي
بمبادرة تنمية اإلنتوساي .وقد قامت اللجنة بدراسة البنود المدرجة عىل جدول أعمالها وانتهت إىل جملة من
ى
ى
رى
والستي.
الثائ
الت ضمنتها يف تقريرها الذي تم عرضه عىل المجلس التنفيذي خالل اجتماعه ي
التوصيات ،ي

ر
اتيج:
 -4االجتماع الثالث عش للجنة المخطط االست ي
اتيج للمنظمة اجتماع ها الثالث ر
بناء عىل دعوة معاىل ر ى
عش ي وم  7يونيو
األمي العام عقدت لجنة المخطط اإلسي ر ي
ي
ممثىل األمانة العامة .وقد تولت اللجنة دراسة ما جاء
ممثىل األجهزة األعضاء ومقرر اللجنة
 2020عن بعد ،بمشاركة
ي
ي
ى
اتيج ى يف
عىل بنود جدول أعمالها فقامت باستعراض التوصيات الواردة يف تقرير لجنة متابعة تنفيذ المخطط االسي ر ي
نوفمي  ،2020ودراسة إجراءات هياكل المنظمة بخصوصها ،كما نظرت ى يف نتائج
اجتماعها الرابع المنعقد خالل شهر
ر
تنفيذ خطط هذه الهياكل للعام  ،2020وقامت بدراسة الخطط التشغيلية للعام  ،2021باإلضافة إىل النظر ى يف نتائج
اتيج للمنظمة للفية .2028-2023
أعمال الفريق المكلف بإعداد المخطط االسي ر ي
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 -5االجتماع الخامس للجنة متابعة الخطة االستاتيجية:
تنفيذا لما جاء ى يف النقطة السابعة من القرار رقم  2020/301م.ت ( ،)61قامت األمانة العامة بالدعوة لعقد اجتماع
لجنة متابعة الخطة االسياتيجية ،الذي عقد عن بعد يوم  ،2021/06/22برئاسة ممثل رئيس المجلس التنفيذي
اتيج واللجان الرئيسية للمنظمة ،لمتابعة مالحظات لجنة المخطط حول إنجازات
ورؤساء لجنة المخطط االسي ر ي
ى
الميمج تنفيذها حضوريا
الميمجة خالل العام  .2021كما تم النظر يف األنشطة ر
اللجان خالل العام  ،2020واألنشطة ر
ى
اتيج ،حيث أوصت اللجنة المجلس التنفيذي بعقدها عن بعد نظرا لعدم استقرار الوضع
يف إطار المخطط االسي ر ي
عالم.
ي
الصج ال ي

 -6االجتماع ن
الثائ والستون للمجلس التنفيذي للمنظمة:
ي
رى
بعد التشاور ر ى
والمعاىل رؤساء األجهزة
األمي العام وأصحاب السعادة
ومعاىل
بي سعادة رئيس المجلس التنفيذي
ي
ي
ى
ثائ ،رئيس ديوان المحاسبة
األعضاء بالمجلس ،وبدعوة كريمة من سعادة الشيخ /بندر بن محمد بن سعود آل ي
ى
رى
يوم 05
الثائ
بدولة قطر رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة ،تم عقد االجتماع ي
والستي للمجلس حضوريا بالدوحة ي
و 06يوليو  ،2021حيث تمت مناقشة المواضيع المطروحة عىل جدول أعماله ،ومن بينها النظر ى يف تقارير اللجان
الت تضمنت إنجازاتها ى يف إطار خططها التشغيلية ،كما تم توقيع الخطة التفصيلية لمذكرة التفاهم
واألمانة العامة ي
رى
بي األرابوساي ولجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا (اإلسكوا) ،من قبل سعادة رئيس المجلس
ومعاىل ر ى
األمي العام للجنة اإلسكوا.
ي

التعاون مع المنظمات اإلقليمية والدولية:
 -1المشاركة ن يف الندوة السنوية لإلسكوا:
ىف إطار اتفاقية التعاون ر ى
بي المنظمة العربية ولجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا (اإلسكوا)،
ي
ى
والت صادق عليها المجلس التنفيذي للمنظمة يف قراره رقم  2020/308م.ت ( ،)61تلقت األمانة العامة دعوة من
ي
ى
الت تنظمها سنويا ،من خالل تقديم عروض حول موضوع "الرقابة عىل أهداف
منظمة اإلسكوا للمشاركة يف الندوة ي
الت عقدت اجتماعا استثنائيا
التنمية المستدامة" .وقد تم التنسيق مع لجنة الرقابة عىل أهداف التنمية المستدامة ،ي
ى
الت
بتاري خ  2021/01/28للتداول يف الموضوع ،كما قامت األمانة العامة بالتنسيق مع اإلسكوا لتحديد المواضيع ي
ستتناولها العروض المقدمة ومن سيتكفل بتقديمها.
َ َ
وقد توجه معاىل ر ى
العرئ بكلمة ،شك َر من خاللها (اإلسكوا) عىل استضافتهم الكريمة
األمي العام ى يف مستهل المنتدى
ري
ي
لمنظمتنا العربية ،كما ى
أثت عىل جهود األجهزة األعضاء ى يف األرابوساي عىل ما يبذلونه لتقديم الدعم لحكوماتهم ،من
الت وضعتها األمم المتحدة.
أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ي
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مشيا إىل
وتطرق معاليه خالل هذه الكلمة إىل سياسات المنظمة االتصالية وانفتاحها عىل األطراف ذات العالقة ،ر
العالم بعد انتشار جائحة كوفيد .19-كما عممت األمانة العامة عىل األجهزة
الت يشهدها االقتصاد
ي
دقة المرحلة ي
الت يمكن تنفيذها ى يف إطار هذه االتفاقية ،وتلقت جملة من المقيحات
األعضاء خطابا لتقديم مقيحات األنشطة ي
والت تضمنت عدة أنشطة تم عرضها عىل المجلس لتوقيعها.
كانت منطلقا إلعداد خطة العمل للفية  ،2022-2021ي

 -2ربط الصلة مع المنظمة العربية للتبية والثقافة والعلوم (األلكسو):
ى يف إطار مساعدة المنظمة العربية للجهزة األعضاء عىل دعم قدراتها ى يف مجال الرقابة عىل أهداف التنمية المستدامة،
السيما الهدف  4من خطة األمم المتحدة " 2030ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص
ّ
التعلم مدى الحياة للجميع" ،قامت األمانة العامة بالتواصل مع المنظمة العربية لليبية والثقافة والعلوم (األلكسو)
رى
بهدف تعزيز التعاون المشيك ر ى
الخيات والتجارب ،وأعدت ى يف هذا الشأن مذكرة تفاهم تم
بي
المنظمتي لتبادل ر
عرضها عىل المجلس التنفيذي خالل اجتماعه ى
رى
يوم  05و 06يوليو  ،2021الذي
الثائ
ي
والستي المنعقد بالدوحة ي
فوض لمعاىل ر ى
األمي العام مهمة توقيعها.
ي
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أخبار األجهزة األعضاء
* ديوان المحاسبة بالمملكة األردنية الهاشمية:
 -1ديوان المحاسبة يطلق ر
أوروئ:
مشوع التوأمة مع جهاز الرقابة البولندي بدعم
ي
أطلق ديوان المحاسبة ،بتاري خ  2021/7/13ر
مشوع توأمة مع جهاز الرقابة البولندي ،وذلك تحت عنوان "تعزيز
ى
رى
األردئ".
وتحسي مستويات العمليات والمخرجات الرقابية لديوان المحاسبة
القدرات المؤسسية
ي
وتبلغ كلفة ر
المشوع نحو  2مليون يورو ،ويستمر لنحو ر ى
ه :محور تطبيق
عامي ،حيث يتكون من ثالثة محاور رئيسة ي
المبت عىل المخاطر والتدقيق الشموىل (تدقيق ماىل ى
ى
رى
تحسي عمليات توكيد الجودة،
واليام) ،ومحور
نهج التدقيق
ي
ي
ي
رى
وتحسي عمليات تدقيق تكنولوجيا المعلومات وتدقيق اإليرادات.
ومحور تطبيق

 -2دورة تدريبية حول (معايت تقييم وحدات الرقابة الداخلية):
(معايي تقييم وحدات الرقابة الداخلية) بمشاركة
عقد ديوان المحاسبة دورة تدريبية من  24إىل 2021/01/26حول
ر
موظفي من عدة دوائر ومؤسسات حكومية .ويأئ إنعقاد هذه الدورة ى
رى
إلياما بدور الديوان ى يف تقديم المشورة المالية
ي
واالدارية للجهات الخاضعة للرقابة.

 -3إطالق الخطة االستاتيجية للديوان لألعوام :2023-2021
أطلق ديوان المحاسبة ى يف  2021/03/07اسياتيجيته للعوام ( )2023-2021الت ي
الرقائ للديوان ى يف
تركز عىل ثالثة محاور رئيسية تهدف إىل تعزيز ثقة المواطن بالدور
ري
رى
رى
تحسي جودة العمليات
وتحسي كفاءة عمل موظفيه ،و
المحافظة عىل المال العام،
الرقابية.
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 -4مشاركة ديوان المحاسبة ن يف اللقاءات الدولية واإلقليمية:
المرئ
 شارك ديوان المحاسبة ى يف اجتماع فريق عمل رشاكة ى يف يوم  2021/2/17والذي تم من خالل تقنية االتصالي
(عن بعد) ،حيث قدم الديوان خالل االجتماع الخطة التنفيذية لإلعالم مع األطراف ذات العالقة.
ى
الدوىل لتدقيق البيئة والبيئة المستدامة ( )ICEDبعنوان "التنوع
الت نظمها المركز
ي
 شارك ديوان المحاسبة يف الندوة يى
ى
المرئ (عن بعد) خالل
عي تقنية االتصال
الت عقدت ر
ي
الحيوي" .وقدم الديوان تجربته يف هذا المجال يف الندوة ي
الفية من .2021/2/24-22

ن
 -5توقيع مذكرة تفاهم ن
األردئ وديوان المحاسبة القطري:
بي ديوان المحاسبة
ي
ى
وقعت بتاري خ  2021-7-7ىف الدوحة مذكرة تفاهم للفية ر ى
األردئ وديوان المحاسبة القطري،
بي ديوان المحاسبة
ي
ي
وتهدف هذه المذكرة إىل تعزيز التعاون ر ى
بي الجهازين ى يف مجاالت التدريب ،والتنسيق بينهما ى يف اللقاءات العربية
الرقائ.
الخيات ى يف المجال
والدولية وتبادل ر
ري
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* مجلس المحاسبة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية:
 -1نش ــر التقرير السنوي :2020
ر
نش مجلس المحاسبة تقريره لسنة  2020الذي يتضمن النتائج الرئيسية والمالحظات والتقييمات الناجمة عن
الت يراها مناسبة .ويشتمل التقرير أيضا عىل إجابات
األشغال المتعلقة بتحريات المجلس ،مرفقة بالتوصيات ي
رى
رى
رى
القانونيي وكذا السلطات الوصية المعنية.
والممثلي
المسؤولي
ى
باللغتي العربية ولفرنسية من خالل الر ر ى
رى
ابطي
وئ للمجلس
ويمكن االطالع عىل التقرير السنوي عىل الموقع اإللكي ي
رى
التاليي:
https://www.ccomptes.dz/wp-content/uploads/2020/12/RA.2020-AR-1.pdf
https://www.ccomptes.dz/wp-content/uploads/2020/12/Rapport-Annuel-2020-F-1.pdf

التقييم لمجلس المحاسبة حول تنفيذ قانون المالية لسنة  2018أمام لجنة
 -2عرض التقرير
ي
ن
ن
الوطب:
الشعب
والمتانية للمجلس
المالية
ي
ي
رى
ى
التقييم
الوطت ،يتعلق بالتقرير
الشعت
والميانية للمجلس
قدم رئيس مجلس المحاسبة عرضا أمام لجنة المالية
ي
ي
ري
المشوع التمهيدي المتضمن قانون ضبط ر ى
للجهاز حول ر
التقييم
الميانية لسنة  .2018ويمكن االطالع عىل التقرير
ي
ى
رى
باللغتي العربية والفرنسية من خالل الر ر ى
رى
التاليي:
ابطي
وئ للمجلس
عىل الموقع اإللكي ي
https://www.ccomptes.dz/wp-content/uploads/2020/12/Rapport-APLRB-pour-2018-enarabe-version-d%C3%A9finitive-1.pdf
https://www.ccomptes.dz/wp-content/uploads/2020/12/1608562820566.pdf

ن
ن
التحاض
 -3مشاركة مجلس المحاسبة يف عدة أحداث ولقاءات تدريبية دولية عن طريق تقنية
المرئ عن بعد:
ي
ى
ى
الت نظمها الجهاز األعىل للرقابة المالية والمحاسبة
المشاركة يف رفياير  2021يف أشغال ورشة العمل التطبيقية األوىل ي
ى
المعت بالمخدرات والجريمة (،)UNODC
خياء اإلنتوساي ومكتب األمم المتحدة
بالمجر بالتعاون مع مجموعة ر
ي
كجزء من الندوة الدولية الثامنة عن بعد حول ى ى
"الياهة".
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* جهاز الرقابة المالية واإلدارية للدولة بسلطنة عمان:
 -1اجتماع فريق عمل الرقابة عل البيئة "باإلنتوساي":
شارك جهاز الرقابة المالية واإلدارية للدولة بسلطنة عمان ىف االجتماع ر
العشين لفريق عمل الرقابة عىل البيئة التابع
ي
للمنظمة الدولية للجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (اإلنتوساي) ،خالل الفية ( )21-19يناير 2021م،
موضوعات عدة أهمها :مناقشة الجوانب
وتضمن جدول أعمال االجتماع العديد من الجلسات العلمية والتطبيقية ى يف
ٍ
المرتبطة باالقتصاد الدائري ودوره الفعال ى يف القضاء عىل الهدر ى يف استخدام الموارد ،واستعراض التجارب والمرئيات
الدولية حول إعادة تدوير المغذيات والزراعة المتجددة ،وخطة العمل المتعلقة بالمخلفات البالستيكية ،إىل جانب
دراسة حالة حول التدقيق عىل مشاري ع االقتصاد الدائري الزراعية ،والرقابة عىل تحديات إدارة المخلفات
الخيات والتجارب وتنمية القدرات.
البالستيكية .باإلضافة إىل عقد جلسات لتبادل ر

المختصي باألجهزة المسؤولة عن حماية ن ن
ن
التاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس
 -2اجتماع لجنة
التعاون لدول الخليج العربية:
 شارك جهاز الرقابة المالية واإلدارية للدولة بسلطنة عمان ىف االجتماع الثامن ررى
المختصي باألجهزة
عش للجنة
ي
ُ
المسؤولة عن حماية ى ى
رى
االثني
الياهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،والذي عقد يوم
 25يناير  2021من مقر األمانة العامة للمجلس بالرياض ،وتم خالل االجتماع استعراض ر
مشوع النظام (القانون)
االسيشادي لحماية المال العام لدول مجلس التعاون  ،ومناقشة المرئيات المقدمة من الدول األعضاء بشأنه واقياح
ى
التوصيات الالزمة ،ىف ر ى
الثائ عىل مناقشة المقيحات المتعلقة بآلية تنفيذ المبادئ االسيشادية لتبادل
حي ركز البند ي
ي
ى
بي هيئات مكافحة الفساد بدول المجلس ر
الخيات والتجارب ر ى
المدئ ى يف
والشاكة مع مؤسسات ومنظمات المجتمع
ر
ي
مجال حماية ى ى
الياهة ومكافحة الفساد.
 شارك جهاز الرقابة المالية واإلدارية للدولة بسلطنة عمان ىف االجتماع التاسع ررى
المختصي باألجهزة
عش للجنة
ي
المسؤولة عن حماية ى ى
الياهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون  ،من مقر األمانة العامة للمجلس بالرياض صباح
ى
وه:
يوم  28رفياير  ،2021وبمشاركة األجهزة األعضاء يف اللجنة ،وضم جدول أعمال االجتماع ثالثة بنود رئيسية ،ي
الخيات والتجارب ر ى
بي هيئات
مناقشة مرئيات الدول األعضاء حيال تفعيل آليات تنفيذ المبادئ االسيشادية لتبادل ر
وأجهزة مكافحة الفساد بدول المجلس ،أما البند ى
اليامج األكاديمية المقيحة ى يف مجال تعزيز
الثائ فتناول موضوع ر
ي
ىى
الياهة ومكافحة الفساد ،إىل جانب استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات المدرجة ى يف جدول األعمال واالتفاق
عىل التوصيات المالئمة بشأنها.
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ن
العرئ للتنمية المستدامة:
المنتدى
ف
 -3الجهاز يشارك ي
ي
العرئ للتنمية المستدامة ،والذي نظمته اللجنة
شارك جهاز الرقابة المالية واإلدارية للدولة بسلطنة عمان ى يف المنتدى
ري
لغرئ آسيا (اإلسكوا) باألمم المتحدة ،وذلك خالل الفية ( )31-29مارس 2021م .وقدم
االقتصادية واالجتماعية ر ي
جهاز الرقابة بسلطنة عمان ورقة عمل تناولت دور األجهزة العليا للرقابة والمحاسبة ى يف الرقابة عىل تحقيق أهداف
التنمية المستدامة ،ى يف ضوء ما تتمتع به تلك األجهزة من دور محوري ى يف تنفيذ خطة التنمية المستدامة .2030

 -4الجهاز يشارك نف منتدى ن ن
العالم:
الفساد
ومكافحة
اهة
الت
ي
ي
شارك جهاز الرقابة المالية واإلدارية للدولة بسلطنة عمان ىف منتدى ى ى
العالم ،الذي انطلق
الياهة ومكافحة الفساد
ي
ي
المرئ من باريس ،بتنظيم من منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 2021/3/25-23 ،حول موضوع
عي االتصال
ر
ي
ىى
تعاف مرن ،بمشاركة دولية واسعة من قبل األجهزة والهيئات الحكومية المتخصصة
الياهة ومكافحة الفساد من أجل
ٍ
ى
رى
رى
األمي العام
والباحثي .وقد بدأ المنتدى أعماله بجلسة افتتاحية تخللها كلمة من
المدئ
ومؤسسات المجتمع
ي
رى
رى
الرئيسيي ،تلتها الجلسة االفتتاحية "القادة
المتحدثي
للمنظمة وكلمات مسجلة بتقنية الفيديو لمجموعة من
بياهة" .وتم خالل المنتدى عقد جلسات حوارية حول الموضوعات الرئيسة المتعلقة ى ى
الشباب يعيدون البناء ى ى
بالياهة
ى يف عدد من القطاعات ى يف ظل جائحة كوفيد .19 -

المختصي باألجهزة المسؤولة عن حماية ن ن
ن
التاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس
 -5اجتماع لجنة
الخليج:
التعاون
ي
شارك جهاز الرقابة المالية واإلدارية للدولة بسلطنة عمان ىف االجتماع ر
رى
المختصي باألجهزة المسؤولة
العشين للجنة
ي
عن حماية ى ى
الياهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،والذي انطلق يوم  5أبريل 2021
المرئ من مقر األمانة العامة للمجلس بالرياض ،وبمشاركة األجهزة األعضاء ى يف اللجنة .وقد تناول جدول
عي االتصال
ر
ي
أعمال االجتماع استعراض خطة العمل الخاصة بتفعيل التعاون والتنسيق ر ى
بي إدارات التعاون والعالقات الدولية
للجهزة المسؤولة عن حماية ى ى
الياهة ومكافحة الفساد ،واستعراض مرئيات ومقيحات األجهزة األعضاء حيال خطة
ى
الخيات والتجارب ر ى
بي هيئات وأجهزة مكافحة
العمل ،وذلك يف إطار تفعيل آليات تنفيذ المبادئ االسيشادية لتبادل ر
الفساد بدول المجلس.
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ن
فلسطي:
* ديوان الرقابة المالية واإلدارية بدولة
الرقائ 2021-01-21 :رام للا
 -1ورشة عمل حول عملية االتصال والتواصل الخاصة بتطوير المخرج
ي
ى
الوطت السويدي ،ورشة عمل حول عملية االتصال
أنه ديوان الرقابة المالية واإلدارية ،وبالتعاون مع مكتب التدقيق
ي
ى
وئ ،كقناة اتصال وتواصل أساسية.
والتواصل الخاصة بتطوير المخرج
الرقائ ،وآلية استخدام موقع الديوان اإللكي ي
ري

ن
 -2إطالق أعمال ر
الفلسطيب البولندي 2021-01-24 :رام للا
مشوع التوأمة
ي
انطلقت أعمال ر
مشوع التوأمة ر ى
ونظيه مكتب الرقابة األعىل ى يف جمهورية بولندا،
بي ديوان الرقابة المالية واالدارية
ر
ً
وذلك ضمن ر
مشوع توأمة ر ى
األوروئ وبدعم من الممثلية البولندية
بي الجهازين مدته  27شهرا ،والممول من االتحاد
ير
فلسطي .وي هدف ر
رى
رى
معايي
العاملي ى يف الديوان وتعزيز مبدأ استقاللية الديوان وفق
المشوع إىل تعزيز وتطوير قدرات
ى يف
ر
المشوع عىل ثالث مكونات رئيسية ،وه التدقيق الماىل ،والتدقيق عىل ى
اإلنتوساي .ويركز ر
الضائب والجمارك،
ي
ي
وتدقيق البيانات الضخمة.
الخبي ر
كما تم بتاري خ  2021/02/07لقاء ر ى
ومعاىل األستاذ ّاياد تيم ى يف إطار هذه االتفاقية.
ماتس
بي
ر
ي
ي
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ن

 -3فريق ضمان الجودة يف ديوان الرقابة يجتمع مع الخبت السويدي اندريز هتجيفيك-02-24 :
 2021رام للا
عي تقنية الزووم ،لمراجعة أداة
اجتمع فريق ضمان الجودة ى يف ديوان الرقابة مع
هيجيفيك ،ر
الخبي السويدي اندريز ر
ر
ى
االليام.
ضمان الجودة عىل رقابة

ن

 -4ورشة عمل حول الممارسات الرقابية يف مجال أهداف التنمية المستدامة 2021-03-09 :رام للا
رى
فلسطي ومحكمة المحاسبات اليكية ،ورشة عمل حول
عقد كل من ديوان الرقابة المالية واإلدارية ى يف دولة
ى
عي تقنية الزووم.
الممارسات الرقابية يف مجال أهداف التنمية المستدامة ،ر
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ن
العرئ للتنمية المستدامة :2021
 -5ديوان الرقابة المالية واإلدارية يشارك يف أعمال المنتدى
ي
 (إشاع العمل نحو خطة عام  2030ما بعد كوفيد ،)19-وتركزت مشاركة الديوان الجلسة الثانية المتخصصة بعنوان(التدقيق ى يف حالة تنفيذ اهداف التنمية المستدامة ى يف المنطقة العربية).

  2021-03-30رام للا :نظم ديوان الرقابة المالية واإلدارية بالتعاون مع مكتب التدقيق الوط ى يت السويدي ،ورشةمنهج ألثر الرقابة وتقديم تقارير عن النتائج.
عمل بعنوان قياس أثر التقارير الرقابية واألدوات الالزمة ،لبدء تقييم
ر ي
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* ديوان الرقابة المحاسبة بدولة قطر:
 -1ديوان المحاسبة يدشن خطط التامج التدريبية لسنة :2021
اليامج التدريبية والمشاري ع االسياتيجية
دشن ديوان المحاسبة بدولة قطر يوم الخميس  21يناير ،خطط ر
ً
ً
لتلت االحتياجات التدريبية
والت تضم  199برنامجا تدريبيا تم تصميمها
والمبادرات التطويرية لسنة ،2021
ير
ي
ى
ى
وموظف الجهات الخاضعة لرقابته ،وطالب الجامعات والمدارس.
لموظف ديوان المحاسبة
والتأهيلية
ي
ي

 -2ديوان المحاسبة ينظم ورشة حول إدارة المخاطر لقيادات مركز دعم الصحة السلوكية:
ىف إطار استكمال تنفيذ ر
مشوع إدارة المخاطر نظم ديوان المحاسبة يوم األربعاء  17مارس  ،2021ورشة عمل لعدد
ي
ً
عرضا حول آليات تطوير إدارة المخاطر .يأئ تنظيم هذه الورشة فى
من قيادات مركز دعم الصحة السلوكية ،تناولت
ي
ي
إطار سع ديوان المحاسبة لالرتقاء بعملية إدارة المخاطر لدى مختلف الجهات ىف الدولة ،مما يحقق إدارة ر
أكي
ي
ي
فعالية واستغالال أمثل للموارد ويضمن تحقيق األهداف االسياتيجية لهذه الجهات.

ن
موظف الجهات الخاضعة للرقابة بآليات التنسيق ن
الداخل والمراجع
بي إدارات التدقيق
 -3تعريف
ي
ي
الخارج:
ي

ً
ً
نظم مركز ر ى
رى
اإلثني  15رفياير ،2021عن بعد ،برنامجا تدريبيا بعنوان
التمي للتدريب والتطوير بديوان المحاسبة يوم
ى
"التنسيق ر ى
الداخىل بالجهات
موظف إدارات التدقيق
الخارج" ،بمشاركة عدد من
الداخىل والمراجع
بي إدارة التدقيق
ر ي
ي
ي
ي
تمكي المشار ر ى
رى
رى
كي من فهم دور مراجع
يومي إىل
الينامج الذي استمر عىل مدى
الخاضعة لرقابة الديوان .هدف ر
الخارج،
الداخىل ،والتعرف عىل طريقة التعاون والتنسيق مع مراجع الحسابات
الخارج مع إدارة التدقيق
الحسابات
ر ي
ر ي
ي

الخارج.
وتحديد األدوار والوظائف الرئيسية المطلوبة ،والمخرجات المتوقعة من مراجع الحسابات
ر ي
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* ديوان المحاسبة بدولة الكويت:
النفط":
التدريب عن بعد " التدقيق عل القطاع
 -1تنظيم التنامج
ي
ي
النفط" وذلك ى يف إطار خطة
التدريت عن بعد " التدقيق عىل القطاع
الينامج
نظم ديوان المحاسبة بدولة الكويت ر
ري
ي
التدريب لدواوين المراقبة والمحاسبة لدول الخليج العربية خالل الفية من .2021/2/23-21
 -2المشاركة نف االجتماع الثالث ر
عش لمجموعة العمل حول قيمة وفوائد األجهزة العليا للرقابة المالية
ي
والمحاسبة (:)WGVBS
شارك وفد رسم من ديوان المحاسبة بدولة الكويت ىف االجتماع الثالث ر
عش لمجموعة العمل حول قيمة وفوائد
ي
ي
األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ( )WGVBSعن بعد وذلك بتاري خ  ،2021/5/20حيث ترأس الديوان فريق
ر
مشوع "إعداد دليل إرشادي لرقابة جودة المهام الرقابية لمجتمع اإلنتوساي".

العـ  78ـدد من مجلة الرقابة الـمالية – ي ــونـ ــيو "حزيران" 2021

40

* الجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورية مض العربية:
ن
 -1المشاركة يف "ويبينار" سوق ابتكارات األجهزة العليا للرقابة:
بتاري خ  20يناير  2021وبدعوة من مبادرة اإلنتوساي للتنمية ،تمت المشاركة ى يف الويبنار "بحث تحقيق سبل المرونة
الرقائ ومفهوم االبتكار
والتفكي االبتكاري" حيث تم عقد ورش عمل ى يف استدامة التطوير بالعمل
للجهزة العليا للرقابة
ر
ري
رى
تمكي األجهزة العليا للرقابة
وأهميته واسياتيجيات االبتكار واالستدامة ومخاطره وتحدياته ،باإلضافة إىل أساليب
من تحقيق االبتكار والتطوير ،كما تم عرض تجارب من دول أخرى أثناء الويبينار.
ى
وف هذا اإلطار عقد بتاري خ  10مارس  2021ويبينار تحت عنوان "محادثات مع معمل ابتكارات مكتب المساءلة
ي
األمريك بالتعاون ،حيث تم فيه مناقشة
الحكوم
الحكومية بالواليات المتحدة" والذي استضافه مكتب المساءلة
ي
ي
الخيات والجهود االسياتيجية لمعمل االبتكارات وكذلك اسياتيجية تنفيذ معمل االبتكار.
ر
رى
الفلبي ،شارك فريق الجهاز للدين العام.
 -2بدعوة من األمانة الفنية لمجموعة عمل اإلنتوساي للدين العام بدولة
عي اإلنينت بتاري خ  25رفياير  ،2021بالندوة حول "مستثمري ومديري الديون السيادية :سد الفجوة ر ى
بي القضايا
ر
البيئية واالجتماعية والحوكمة".
ن
البيولوج":
 -3المشاركة يف ورشة عمل تحت عنوان "التنوع
ي
الدوىل للمراجعة البيئية والتنمية المستدامة بالهند ،وتم
والت استضافها افياضيا المركز
بتاري خ  1مارس 2021
ي
ي
اليية والبحرية.
مناقشة أفكار حول الرقابة عىل التنوع
البيولوج والرقابة عىل البيئة ر
ر ي
ن
مدقف اإلنتوساي ":"TFIAP
 -4المشاركة يف اجتماع لجنة المهام الخاصة المعنية بمهنية
ي
الت تم إجراؤها
انعقد االجتماع ر
عي اإلنينت يوم  10مارس  2021وقد تم تخصيصه للتشاور حول التعديالت النهائية ي
عىل كل من:
•معيار اإلنتوساي " 150كفاءة المر ر ى
اجعي".
•اعادة صياغة دليل اإلنتوساي رقم " 7500تطوير كفاءة المر ر ى
اجعي".
•اعادة صياغة دليل رقم " 7600مسار تطوير كفاءة المر ر ى
اجعي".
ن
التدريب تحت عنوان "الرقابة عل الصناعات االستخراجية":
 -5المشاركة يف التنامج
ي
الدوىل للمراجعة البيئية والتنمية المستدامة بالهند افياضيا ى يف الفية من  15إىل  19مارس 2021
استضاف المركز
ي
الت تواجه الرقابة عىل الصناعات االستخراجية،
الينامج
هذا ر
التدريت ،الذي تم خالله مناقشة التحديات والفرص ي
ري
رى
الخارجيي،
وسلسلة القيمة من منظور الحكومة وصناعة البيول والتعدين والجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة
ومبادرات التنمية المستدامة ودور األجهزة العليا للرقابة ى يف مراجعة االستدامة.
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 -6المشاركة ن يف الويبينار الربــع سنوي لمجموعة عمل اإلنتوساي للرقابة عل تكنولوجيا المعلومات:
بتاري خ  15مارس  2021باستضافة الجهاز األعىل للرقابة بدولة الهند والذي كان تحت عنوان "عملية المراجعة عىل
مستوى المؤسسة ونظام إدارة المعرفة بتقنية المعلومات" ،وتم فيه عرض تجربة ر
مشوع الجهاز األعىل للرقابة
بالهند تحت مسم ر
"مشوع مكتب خدمات الرقابة الداخلية".
باإلض افة إىل مش روع التطبي ق ال ذي يمك ن اس تخدامه ع ن طري ق الهوات ف الذكي ة وال ذي س وف يحت وي
ً
ع ىل خط وات وإج راءات عملي ة المراجع ة وس يكون متاح ا لجمي ع مكات ب المراجع ة الداخلي ة بالهن د لتك ون
جميع إجراءات الرقابة موحدة ر ى
بي جميع هذه المكاتب وفرق المراجعة الميدانية.

-1

التاىلhttp://asa.gov.eg/Page.aspx?id=5_1189 :
ويمكن الحصول عىل تفاصيل اللقاء ر
عي الرابط ي
ً ن
ن
ن
بالعاملي ن يف مجال المراجعة المالية":
تعيي واالحتفاظ
 -7المشاركة افتاضيا يف ويبينار حول "
بتاري خ  16مارس  2021نظمت لجنة اإلنتوساي لبناء القدرات ويبنار تم من خالله عرض حاالت وتجارب عملية من
وسياليون.
دول مثل رواندا ر
الت يعتمدها الجهاز ومن
وتطرق عرض الجهاز الروندي إىل توضيح الرؤية والمهمة إضافة إىل أهم القيم والمبادئ ي
رى
العاملي ى يف مجال المراجعة
أهمها التكامل واالحيافية واالبتكار وكذلك اإلجراءات المتخذة من الحكومة للحفاظ عىل
المالية.
التاىل:
وقامت منظمة اإلنتوساي بمشاركة أهم الممارسات والتجارب عىل الرابط ي
www.intosaicbc.org/accc-recruiting-and-retaining-staff/key-questions/
 -8المشاركة ن يف ويبينار حول "ابتكارات تكنولوجيا المعلومات – الرقابة ن يف أوقات الجائحة":
ى
ىى
يىل بالتع اون م ع
بت اري خ  25م ارس  2021ي
وف إط ار منت دى الياه ة ،نظ م الجه از األع ىل للرقاب ة بالش ي
منظم ة التع اون االقتص ادي والتنمي ة ه ذا الويبن ار ال ذي ت م خالل ه ط رح تجرب ة ه ذا الجه از ى يف تطبي ق
يىل بع رض نقط ة االنط الق ى يف تطبي ق
تكنولوجي ا المعلوم ات حي ث ق ام المراق ب الع ام لجمهوري ة تش ي
ى
ائ ى يف ظ ل أزم ة كوفي د – 19
تكنولوجي ا المعلوم ات داخ ل الجه از يف ف ية التس عينيات مم ا ك ان ل ه أث ر إيج ر ي
اجع الجه از يعمل ون م ن الم ى ىيل بك ل س هولة وأدى إىل إع ادة النظ ر ى يف خط ط
حي ث أن ح ي
واىل  %90م ن م ر ي
كي ر
المراجعة للي ر ى
اكي عىل الرقابة عىل اإلنفاق العام ى يف ظل جائحة كوفيد – .19
وم للمراجع ة بدول ة فنلن دا بع رض عملي ات الرقمن ة ى يف المؤسس ات
كم ا ق ام المراج ع الع ام بالجه از الق ي
العام ة وال ت تع د م ىية تنافس ية حالي ًا وذل ك ى
ى
وظف الدول ة بالعم ل م ن
م
ن
م
%
70
واىل
ح
ام
قي
وء
ض
ف
ر
ي
ي
ي
ي
ى
الم ى ىيل بس بب الجائح ة ،كم ا أش ارت إىل تطبي ق أس اليب تحلي ل البيان ات يف أعم ال المراجع ة من ذ أك ري م ن
ً
 20عاما.
ى
للجهاز:
http://asa.gov.eg/Page.aspx?id=5_1198
رابط ر
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ن
 -9المشاركة يف ويبينار حول "من النظرية إىل التطبيق :األجهزة العليا للرقابة تستكشف عالم الذكاء
االصطناع":
ي
بتاري خ  11مايو  2021بدعوة من الجهاز األعىل للرقابة بدولة إستونيا ورئيس مجموعة عمل اليوروساي لتقنية
خيات مكاتب المراجعة وبعض كيانات القطاع العام وأفضل السياسات األوروبية
المعلومات ،وتضمن عرض ر
الرقائ.
اآلىل والخوارزميات وكيفية استخدام تلك التقنيات ى يف العمل
بخصوص الذكاء
ري
االصطناع والتعلم ي
ي
التاىل يحتوي عىل المواد العلمية الخاصة بالويبينار والتقارير المرتبطة به:
الرابط ي
https://eurosai-it.org/meetings/e-seminar-sais-in-the-world-of-ai-11-may-2021
 -10المشاركة ن يف االجتماع األول لفريق المناقشة حول الدروس المستفادة من جائحة كورونا:
ى يف إطار الدعوة الموجهة لالشياك ى يف فريق المناقشة حول الدروس المستفادة من جائحة كوفيد 19-مع األطراف
عي اإلنينت
المهتمة من داخل وخارج اإلنتوساي ،نظم المراقب العام للواليات المتحدة األمريكية يوم 25مايو 2021ر
رى
الدوىل وأعضاء األجهزة
الدوىل ومنظمة التنمية والتعاون
ممثلي لمنظمة الصحة العالمية والبنك
اجتماعا بحضور
ي
ي
العليا للرقابة لإلنتوساي ،وتم إقامة حوار حول الدروس المستفادة من جائحة كورونا مع األطراف المهتمة داخل
وخارج اإلنتوساي وتبادل وجهات النظر وأفضل الممارسات ر ى
بي أعضاء األجهزة العليا للرقابة ،وقد تم خالل االجتماع
استعراض تجارب المشار ر ى
كي حول الدروس المستفادة من جائحة كورونا.
عي الروابط التالية:
ويمكن االطالع عىل المادة العلمية والتقارير الخاصة باللقاء
التدريت ر
ري
* https://internationalbudget.org/covid/
* https://ieep.eu/uploads/articles/attachments/606df7f1-dc9a-4301-b9f4-

57f302be7ca1/Review%20of%20approaches%20to%20tracking%20climate%20expendit
ure%20(IEEP%202021).pdf?v=63784225039
* https://www.oecd.org/coronavirus/en/

https://www.nku.cz/assets/kon-zavery/k20032_en.pdf
 -11اجتماع مجموعة عمل األفروساي للمراجعة البيئية:
ى
ى
اض للجنة المحفزة لمجموعة عمل
مشاركة فريق عمل الجهاز للرقابة عىل الشئون البيئية يف االجتماع االفي ي
األفروساي للمراجعة البيئية يوم الثالثاء الموافق  9مارس  2021بهدف اعتماد خطة العمل  2023-2021الخاصة
اىل األمانة
بمجموعة العمل وقدتم خالل االجتماع االطالع عىل مسودة الخطة وإرسال التعليقات والمساهمات ي
الفنية لمجموعة عمل األفروساي للمراجعة البيئية.
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ن
ن
ن
 -12المشاركة يف الوبينار حول موضوع " دور األجهزة العليا للرقابة يف منع ومكافحة االحتيال يف القطاع العام":
ديسمي  2020هذا الويبينار الذي تناول دور ومسئوليات
نظم المجلس األعىل للحسابات بالمملكة المغربية يوم 29
ر
الجهات المختلفة الفاعلة ى يف منع واكتشاف الغش ى يف القطاع العام ،وتجارب كل من محكمة المحاسبات الفرنسية
ً
ومحكمة المحاسبات التونسية ومحكمة المحاسبات بكوت ديفوار ى يف منع ومكافحة الغش ،فضال عن دور المحاكم
المالية ىف المملكة المغربية ىف مكافحة الفساد .ر ى
وتبي من خالل هذا الويبنار أهمية اإلشاع ى يف تفعيل المراجعة
ي
ي
ى
لتوفي بيئة آلية تفاعلية شيعة وأمنة لتبادل المعلومات والقرارات مع مراعاة
وئ
ر
اإللكيونية والعمل عىل الربط اإللكي ي
المعايي القياسية لنظم تأ ر ى
الرقم.
مي وحماية البيانات والمعلومات حت يتم مواكبة التوجه العام نحو التحول
كافة
ر
ي
ن
 -13المشاركة يف ندوة افتاضية عن إدارة القيمة العامة حول موضوع المسألة والشفافية أثناء وبعد جائحة
كورونا:
رى
رى
رى
القانونيي بإنجليا يوم  27يناير  2021ندوة
المحاسبي
المحاسبي األفارقة ( )PAFAبالتعاون مع معهد
نظم اتحاد
ً
رى
وتحسي محاسبة القطاع
تضمنت استعراضا لتجارب الجهات المشاركة وخلصت إىل كيفية التعلم من جائحة كورونا
التشارك من أجل
العام أثناء وبعد الجائحة وعن مستقبل المحاسبة والمراجعة ى يف القطاع العام ،كما حثت عىل العمل
ي
رى
مواجهة الجائحة وتطوير قدرات المر ر ى
والمحاسبي ى يف القطاع العام.
اجعي
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تعيينات جديدة
ن

ن
يعي األستاذة زينب العدوي يف منصب الرئيس األول للمجلس2021-03-22 :
جاللة الملك
ى
بمقتض قرار ملك ر ى
معاىل األستاذة /زينب العدوي ى يف منصب الرئيس األول للمجلس األعىل للحسابات
تعيي
تم
ي
ي
لمعاىل األستاذ /ادريس جطو.
بالمملكة المغربية ،خلفا
ي
وب هذه المناسبة تتقدم هيئة تحرير المجلة بأزك عبارات التهنئة ،كما تتقدم بأخلص عبارات الشكر واالمتنان لسلفها.
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ن

ن
يعي األستاذ /حميد أحمد طالب يف رئيس محكمة الحسابات2021-04-09 :
 -2رئيس الجمهورية
ى
بمقتض قرار من رئيس الجمهورية ر ى
معاىل األستاذ /حميد أحمد طالب ى يف منصب رئيس محكمة الحسابات
تعيي
تم
ي
ى
الئ.
بالجمهورية اإلسالمية الموريتانية ،خلفا
عاىل ولد سيدي ولد الجي ي
لمعاىل األستاذ /سي دنا ي
ي
وب هذه المناسبة تتقدم هيئة تحرير المجلة بأزك عبارات التهنئة ،كما تتقدم بأخلص عبارات الشكر واالمتنان لسلفه.
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األخباراملشتركة
 -1االجتماع السنوي ر
العشين لمجموعة عمل اإلنتوساي للرقابة عل الشؤون البيئية:

شارك ى يف هذا االجتماع المنعقد عن بعد خالل الفية الممتدة من  19إىل  21يناير  2021كل من الجهاز المركزي

تقديم بعنوان "تدقيق أداء جهاز شئون البيئة فيما يتعلق بعمليات
للمحاسبات بجمهورية مض العربية ،بعرض
ي
إدارة النفايات البالستيكية  ،"2019وجهاز الرقابة المالية واإلدارية للدولة بسلطنة عمان ،ومجلس المحاسبة
بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .وقد تم مناقشة تحديات النقل العام المستديمة واستخدام الطاقة
الكهربائية والمدن الذكية ،وتمويل المناخ ،باإلضافة إىل عرض حاالت عملية من األجهزة العليا للرقابة (فنلندا –
المكسيك) ،ونظريات ترابط لوائح السياسات مع أصحاب المصلحة ى يف سياق التنمية المستدامة.

ن
ن
 -2الندوة السنوية الثامنة عن ن ن
وف
الفساد
منع
ف
التاهة واإلمكانية المتاحة للذكاء
ي
االصطناع ي
ي
موثوقية قياس الفساد :دعوة من الجهاز األعىل للرقابة بدولة المجر ،شارك عن بعد كل من الجهاز المركزي
للمحاسبات بجمهورية مض العربية وديوان المحاسبة بدولة الكويت ،خالل الفية الممتدة من  11إىل  26رفياير
 .2021وقد تم عقد دورة تدريبية للحضور ى يف المدة من  15إىل  19رفياير  ،2021ثم تم عقد ورشة عمل تفاعلية من
االصطناع ى يف الوصول
 22إىل  26رفياير  ،2021تم خاللها عرض حاالت عملية حول إمكانيات التكنولوجيا والذكاء
ي
إىل ى ى
الياهة ودورها ى يف مكافحة الفساد.

ن
يوم  21و 22أبريل  2021برئاسة غرفة الحسابات بروسيا،
العلم
 -3المؤتمر
اض :انعقد ي
والعمل األول االفت ي
ي
ي
شارك فيه كل من الجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورية مض العربية وديوان المحاسبة بدولة الكويت ومجلس
المحاسبة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وقد تم ى يف اليوم األول مناقشة "مراجعة القطاع العام وتطوير
ى
طبيع أم مؤقت؟"
الثائ تم مناقشة موضوع "التعليم عن بعد :حل
ممارسات الحوكمة أثناء وبعد الطوارئ" ،واليوم ي
ي
رى
خارجيي من عدة منظمات دولية ،وتم عقد ورش عمل وجلسات اسياتيجية حول مراجعة
خياء
وذلك بحضور ر
"الصحة  -الدين العام  -الشمولية" ثم تم عقد نقاشات مفتوحة حول "المراجعة االسياتيجية  -تحليل البيانات –
انفتاح األجهزة العليا للرقابة – أهداف التنمية المستدامة".
 -4االجتماع السنوي لمجموعة عمل اإلنتوساي للدين العام :انعقد االجتماع عن بعد بتاري خ  20مايو
رى
الفلبي  -رئيس مجموعة العمل ،وقد شارك ى يف هذا االجتماع كل من
 2021بدعوة من الجهاز األعىل للرقابة بدولة
الجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورية مض العربية وديوان المحاسبة بدولة قطر وديوان المحاسبة بدولة الكويت،
وتضمن االجتماع عرض تقرير إنجاز رئيس مجموعة العمل ،وموضوعات إدارة الدين العام ،وشفافية الدين العام،
الرقائ ،وكذلك أثر كوفيد –  19عىل الدين العام وإدارته
ومنظور أصحاب المصلحة حول الدين العام ،والمنظور
ري
وشفافيته ،وتجارب العمل ىف ى ى
الميل ى يف ظل الجائحة.
ي
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شروط ومعاييرالنشر
في مجلة الرقابة املالية
أ -شـروط النّشــر:
 -1أن تقدم البحوث واملقاالت مطبوعة أو مكتوبة بلغة عربية سليمة وأسلوب واضح.
 -2أن يتم التقيد يف إعداد البحوث واملقاالت بأصول وقواعد البحث العلمي املتعارف عليها سواء من حيث الشكل كإعداد خطة للدراسة
تبدأ مبقدمة تبني اهلدف من إثارة املوضوع وأهميته ومنهج البحث وتقسيمه ثم االنتقال إىل صلب املوضوع وجوهره واالنتهاء خبامتة
للموضوع ،أو من حيث املضمون كعرض املوضوع وحتديد أهدافه بدقة ووضوح واستعراض عناصره بعمق وموضوعية.
 -3أن يتم توثيق املصادر بدقة وأمانة سواء أكانت نصوصا حرفية أو عرضا ألفكار آخرين مصوغة بلغة الكاتب ،ويتم ذلك بالنسبة للكتب
والبحوث بوضع رقم يف نهاية االقتباس يقابله رقم يف صفحة اهلوامش يتم بعده تدوين مصدر االقتباس بشكل دقيق وكامل حبيث يتضمن
اسم املؤلف وعنوان املرجع واسم الناشر ومكان وسنة النشر ورقم الصفحة أو الصفحات .كما يتم االلتزام أيضا بقواعد وأصول التوثيق
املتعارف عليها بالنسبة للمجالت والدوريات والقوانني واألنظمة والوثائق الرمسية واألعمال غري املنشورة .وكذلك يتم يف نهاية البحث
أو املقالة إعداد قائمة املراجع حبيث توضع املراجع العربية أوال تليها املراجع األجنبية.
 -4أن يكون معدّ البحث أو املقالة من العاملني يف األجهزة األعضاء يف املنظمة ،وجيوز للجنة اجمللة قبول نشر املقاالت والبحوث املقدمة
من غري العاملني يف تلك األجهزة على أن ال يتجاوز ذلك ثلث املقاالت املنشورة يف اجمللة.
 -5أن يرفق املقال املرتجم بالنص األصلي باللغة املرتجم منها مع ذكر اسم املؤلف واملصدر املنشور به النص األصلي.
 -6أن تكون املادة معدّة خصيصا للنشر يف اجمللة.
 -7أال يتجاوز عدد صفحات املقالة أو البحث ( )10صفحات وأال يقل عن ( )3صفحات وتتضمن الصفحة الواحدة ما بني  25و 28سطرا
والسطر الواحد ما بني  12و 15كلمة.
ب -موضوعـات النّشـر:
يشرتط أن تتعلق البحوث واملقاالت (األصلية منها أو املرتمجة) باجلوانب العلمية والتطبيقية يف جماالت العمل الرقابي وأن تتناول
بوجه خاص أدلة وبرامج ومناهج العمل واجملاالت املستحدثة فيه اليت من شأنها املساهمة يف زيادة قدرات العاملني يف أجهزتنا الرقابية
وحتسني مستوى أدائهم وهو ما يساعد على تطوير العمل الرقابي العربي.

ج -مالحـظـات عـامـة :العـ  78ـدد من مجلة الرقابة الـمالية – ي ــونـ ــيو "حزيران" 2021
 -1املواد املرسلة إىل اجمللة ال ترد ألصحابها سواء نشرت أو مل تنشر.
 -2ال حيق االعرتاض على عدم نشر ما يرسل للمجلة.
 -3للجنة اجمللة احلق يف اختيار ما تراه مناسبا للنشر وإجراء التعديالت مبا يتالءم وضرورات النشر.
 -4تعرب املواد املنشورة يف اجمللة عن آراء كاتبيها.
 -5ختصص مكافأة مالية ملعد املقال أو البحث سواء أكان حمررا أم مرتمجا وذلك يف ضوء الضوابط والشروط احملددة من قبل اجمللس
التنفيذي للمنظمة العربية.

العـ  78ـدد من مجلة الرقابة الـمالية – ي ــونـ ــيو "حزيران" 2021

48

مجلة الرقابة املالية
جملة دورية تصدرها املنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة مرتني يف السنة (يونيو وديسمرب) وتعنى
بنشر البحوث والدراسات احملررة أصال باللغة العربية أو املرتمجة من اللغات األجنبية وتعاجل املواضيع املتعلقة بالرقابة
املالية واحملاسبة.
كما تتضمن أبوابا ثابتة مثل أخبار األجهزة األعضاء يف املنظمة ونشاطات التدريب والبحث العلمي واملعايري الرقابية.
وميكن اإلطالع على األعداد اليت صدرت من خالل الصفحة اخلاصة باجمللة على موقع املنظمة من خالل هذا الرابط:
جملة-االرابوساي-وجملة-االنتوساي_http://www.arabosai.org/Ar/ 232_111
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قائمة األجهزة األعضاء في املنظمة وعناوينها
 -1ديوان احملاسبة باململكة األردنية اهلامشية ،ص .ب - 950334 .عمان  -اهلاتف - )00962 65534399( :الفاكس - )00962 65533019(:العنوان اإللكرتونيwww.audit- :
 -bureau.gov.joالربيد اإللكرتوني.info@ab.gov.jo:

ديــوان احملاسبة باإلمارات العربية املتحـدة ،ص .ب -3320 .أبو ظيب -اهلاتف- )00971 26359999(:الفاكس - )00971 6359998(:العنــوان اإللكرتوني:

-2

 -www.saiuae.gov.aeالربيد اإللكرتوني.president@saiuae.gov.ae:

ديوان الرقابـة املاليـة واإلدارية مبملكـة البحـريـن ،ص .ب- 18222.الـمنـامة  -اهلاتف – )00973 17565111(:الفـاكس -)00973 17 564450(:العنــوان

-3

اإللكتـروني - www.nao.gov.bh:الربيد اإللكرتونيinfo@nao.gov.bh :
 -4حمكمة احملاسبات باجلمهورية التونسية ،املركز العمراني الشمالي ،نهج أمحد السنوسي ،عمارة ب  1080 -4تونس -اهلاتف -)00216 70258300( :الفاكس–)00216 71949913(:
العنوان اإللكرتوني www.courdescomptes.nat.tn :الربيد اإللكرتونيinfo@courdescomptes.net.tn :

 -5جملس احملاسبة باجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ،38 ،شارع أمحد غرمول  -اجلزائر  -اهلاتف –)00213 21 655516( :الفاكـس - )00213 21 656006( :العنوان
اإللكرتوني - www.ccomptes.dz:الربيد اإللكرتوني.dtac@ccomptes.org.dz:

اجلهــاز العــالـي للرقــابة الــماليــة واحملاسبة بـجمهورية جيبوتي ،قـصر الشـعب  -الطابق األول  -ص .ب - 3331.جــيبوتي -اهلاتف - )00253 357775( :الفاكس( :

-6

- )00253250144العنوان اإللكرتوني- www.courdescomptes.dj:الربيد اإللكرتوني.ccdb.djibouti@intnet.dj :
-7

الديوان العام للمحاسبة باململكة العربية السعودية ،ص .ب - 7185.الرياض 11128 -اهلاتف –)0096614034054( :الفاكس –)0096614033056( :العنوان اإللكرتوني:

 www.gca.gov.sa -الربيد اإللكرتونيird@gab.gov.sa :

 -8ديوان املراجعـة القومي جبمهورية السودان ،ص.ب- 91.الـخرطـوم -اهلاتف) -)00249 83775170الفاكس–)0024911775340 (:العنوان اإللكرتوني www. audit.sd -:الربيد
اإللكرتوني.ricydexon@yahoo.com :

 -9اجلهاز املركزي للرقابة املالية باجلمهورية العربية السورية ،شارع  29آيار -دمشق  -اهلاتف - )0096311 3312196( :الفاكس - )0096311 2318013( :العنوان اإللكرتوني:
www.cofc.gov.sy -الربيد اإللكرتوني.auditsyria@yahoo.com :

 -10ديوان املراجع العام جبمهورية الصومال ،ص .ب - 1284 .مقديشو .-
 -11ديوان الرقابة الـمالية االحتادي يف مجهوريـة الـعـراق ،شـارع حيفـا  -بناية رقم  - 90ص .ب - 7038 .بغداد  -اهلاتف- )00964 15372347( :الفـاكس- )009641 5372623( :
العنوان اإللكرتوني -www.fbsa.gov.iq :الربيد اإللكرتوني.info@fbsa.gov.iq/ ranali_bsairaq@yahoo.com :

 -12جهاز الرقابة املالية واإلدارية للدولة بسلطنة عمـان ،ص .ب - 727.مسـقـط  113 -اهلاتف - )00968 22070253( :الفاكس –)00968 22070609( :العنوان اإللكرتوني:
 -www.sai.gov.omالربيد اإللكرتوني.President@sai.gov.om -intr@sai.gov.om :

 -13ديوان الرقابة املالية واإلدارية بدولة فلسطني ،ص .ب -755 .رام اللّه -اهلاتف -)0097022967715( :الفاكس )0097022967716(:العنوان اإللكرتوني -www.saacb.ps :الربيد
–

اإللكرتوني.facb@facb.gov.ps:
 -14ديوان احملاسبـة بدولة قطـر ،ص.ب - 2466.الدوحة -اهلاتف - )0097440200570(:الفاكس -)0097440200665(:العنـوان اإللكرتوني - www.sab.gov.qa:الربيد
اإللكرتوني.info@sab.gov.qa :

 -15وزارة املالية وامليزانية جبمهورية القمر االحتادية اإلسالمية ،ص .ب - 324.مــوروني.
 -16ديوان احملاسبة بدولة الكويت ،ص .ب -17.الشامية  –71661اهلاتف -)0092654957777( :الفاكس -)0096524957700(:العنوان اإللكرتوني-www.sab.gov.kw :الربيد
اإللكرتوني.IR@sab.gov.kw :
-17

ديوان احملاسبة باجلمهورية اللبنانية ،حملة القنطاري -شارع اجليش  -بريوت  -اهلاتف - )009611 379830( :الفاكس -)009611 364555( :العنوان

اإللكرتوني - www.coa.gov.lb :الربيد اإللكرتوني.Administrator@coa.gov.lb:
 -18ديوان احملاسبة اللّييب ،الظهرة  -طرابلس  -ليبيا  -اهلاتف - )00218214449748( :الفاكس - )00218214440630(:العنوان اإللكرتوني - www.audit.gov.ly :الربيد
اإللكرتوني.libyansai1@gmail.com:
-19

اجلهاز املركزي للمحاسبات جبمهورية مصر العربية ،شارع صالح سالـم ،ص .ب - 11789.مدينة نصر -القاهرة  -اهلاتف -)002024013956( :الفاكس- )00202 4017086( :

العنوان اإللكرتوني -www.asa.gov.eg :الربيد اإللكرتوني.ircdept@yahoo.com :

 -20اجمللس األعلى للحسابات باململكة املغربية ،زنقة التوت،شارع النخيل ،سكتور -10حي الرياض -الرباط  -اهلاتف – )0021237563740(:الفاكس -)0021237711865(:العنوان
اإللكرتوني -www.courdescomptes.ma :الربيد اإللكرتوني:

.ccomptes@courdescomptes.ma

 -21مــحكمة احلســـابات باجلـــمهورية اإلسالمية املوريتانية ،شارع مجال عبد الناصر ،ص.ب - 592 .انواكشوط  -اهلاتف- )002225253404( :الفاكس - )00222 5254964( :العنوان
اإللكرتوني -www.cdcmr.mr :الربيد اإللكرتوني/ccomptes@cc.gov.mr :
- 22

اجلهاز املركزي للرقابة واحملاسبة باجلمهورية اليمنية ،ص .ب - 151.صنعاء  -اهلاتف - )009672276804( :الفاكس -)009672276803( :العنوان

اإللكرتوني - www.coca.gov.ye:الربيد اإللكرتوني.tech_coop2007@yahoo.com / gogo13026@gmail.com :
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