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امللخص :
تهدفاألجهزةالعلياللرقابةالماليةوالمحاسبةعلىمستوىالعالمإلىالمساهمةفيحسنإدارةالمالالعام
والمحافظةعليهمنخاللتقريرمبادئالشفافيةوالمساءلةوالحوكمة،واليمكنلتلكاألجهزةمنتحقيق
قيمةمضافةللمجتمعوإحداثفارقفيحياةالمواطنينإالعنطريقتقييموتطويراآلداءالرقابىمنخالل
توفيرالقدراتالمؤسسيةوالمهنيةبأعلىمستوىمنالكفاءةوالفعالية .
وتحتاجاألجهزةالعلياللرقابةالماليةوالمحاسبةأنتقومبعملياتتقييمإحتياجاتبناءقدراتهابشكلمستمر
في ظل التغيرات المتواصلة في البيئة المحيطة التى تعمل في إطارها حتى تتأكد من أن أدائها يتم وفقاً
ألعلىمعاييرالجودةمحلياًودولياً .
والبدمنتوافرالهياكلوالبنيةالتحتيةوالعملياتالكافيةوالمالئمةالتىمنشأنهاأنتمكناألجهزةالعليا
للرقابةمنالقيامبمهامهاالقانونيةوالدستوريةبشكلفعالويتضمنذلكاألنظمةالمتعلقةبالواجباتالرئيسية
لهذه األجهزة والمتمثلة في الفحص والمراجعة باإلضافة إلى تطبيق مبادئ الحوكمة وخدمات الدعم
والمساندة،كذلكتوافرالقدراتالمهنيةللعاملينللقيامبالمهامالموكولةلهمبفعاليةلمتطلباتالعملالرقابى
وقدأظهرتالدراسةعدةنتائجمنأهمهازيادةدرجةتطبيقالجهازالمركزىللمحاسباتمعاييرالرقابة
الدوليةالخاصةبمنظمةاألنتوساىومدىزيادةمعرفةالعاملينالفنيينبتلكالمعايير .
وبناءعلىهذهالنتائجقدمتالدراسةبعضالتوصياتمنها :
 تعزيزالموقعالمؤسساتىألجهزةالرقابةعبرتجميعهاضمنهيكلموحديكونأكثرتالؤما ًمعطبيعةأعمالهاوخصوصيةإجراءاتهاوالنتائجالمترتبة.
 دعم التكامل الرقابى بين األجهزة والهيئات الرقابية المتدخلة في مجال الرقابة ومكافحة الفساد مثلالجهازالمركزىللمحاسباتهيئةالرقابةاإلداريةوالهيئةالوطنيةلمكافحةالفساد.
 ضمانإستقالليةوظيفةالرقابةوهومايعدمنأهممقوماتنجاحاألجهزةالرقابيةفيالقيامباألعمالالموكولةإليها،وهوأيضاًماذهبتإليهالمعاييرالدوليةالتىأقرتالمبادئالعامةلالستقاللية.
 ضمان نشر نتائج األعمال الرقابية للعموم حيث أنه واستناداً إلى المعايير الدولية يتجه نشر التقريرالرقابى – والذى يعد النتيجة أو األثر النهائى للعمل الرقابى -برمته وإحالته إلى كل من البرلمان
والسلطة التنفيذية على غرار أغلب الهيئات الرقابية المقارنة،ويمكن النشر من إعطاء نتائج األعمال
الرقابيةأثرهاالمنشودوإبالغهاإلىمختلفوسائلاإلعالمللتعريفبهاواستغاللهاوتحليلهاوبالتالى
تمكين المجتمع المدنى من اإلطالع عليها بصيغة مبسطة ،وهو ما يمكن في نهاية األمر من نظام
المساءلةالتىتقتضيهاالحوكمةالرشيدة.
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 دعمالتواصلبينالجهازالرقابىومكوناتالمجتمعالمدنى،واالستفادةمنالتجاربالمقارنةفيهذاالمجالنظراً لمالهذاالتواصلمنأهميةفيترسيخثقةالمواطنينبالمنظومةالرقابيةوتحقيقالتكامل
بالنسبةلجمعوتحليلالمعلوماتالمتعلقةبتسييرالشأنالعام.
 التوجهنحوإدماجوسائلاإلتصالوالمعلوماتالحديثةفيآلياتالرقابةومنهجياتعملها،منخاللتطويرأدواتمتخصصة،وتكويناألطرالعاملةفيالمجالالرقابى،والعملعلىإيجادبيئةعملتدفع
نحواستخدامهذهالوسائلبشكلفعال.
 التدرجفيتغييرأسلوبالعملالرقابىمنأنظمةالرقابةالتقليديةإلىأنظمةالرقابةااللكترونيةوتوفيرالتشريعات،واالعتماداتالمالية،واإلمكاناتلتطبيقذلك.
 ضرورةتضمينأهدافالتنميةالمستدامةفىالخططاالستراتيجيةللجهاتالحكوميةكافةومنهاالجهازاألعلىللرقابةباعتبارهأحدالركائزاألساسيةفىالمجتمعلدعمالجهودالتنموية.
 إيجاد التشريعات القانونية الالزمة لتطبيق متطلبات الرقابة اإللكترونية بما فى ذلك اعتماد التواقيعااللكترونيةوالتعاملبالبريدااللكترونى....ألخ.
 توفيراالعتماداتالماليةواإلمكاناتالماديةالالزمةلتطبيقالرقابةاإللكترونية. التدرجفىتغيرأسلوبالعملالرقابىمنأنظمةالرقابةالتقليديةإلىأنظمةالرقابةااللكترونية.
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مقدمة :
يعبترالمالالعامالركناألساسىفىبناءأىدولة،ويعتبرالجهازاإلدارىللدولةالدعامةاألساسيةالتى
تقومعليهجهودالتنميةالشاملةوإعادةالبناء،ولذلكوجبعلىأىدولةتريداالستقراروالتمتعبحريتهاأن
تحافظعلىالمالالعاملديهاوأنتعملعلىحمايتهمنالعابثينفيه .
وفى سبيل قيام الجهاز اإلدارى للدولة بدوره المنوط به كان البد أن يزود بكثير من السلطات وكان من
الضرورىأنيخضعلرقابةمتكاملةتكفلحسنقيامهبأعمالهوالتزامهبماهومحددلهمنأهداف،وهذاما
دفعالدولإلىإنشاءأجهزةرقابيةفاعلةتمكنالدولةمنمراقبةأموالهاوالعملعلىحمايتهااعتماداًعلى
التشريعاتوالقوانينوالتىتعطيهاحقالقيامبأداءأعمالهاالرقابيةبكلاستقاللية .
ولقد سارعت الدول المتقدمة والنامية على حد سواء إلى إيجاد مثل هذه األجهزة الرقابية تحت مسميات
مختلفةبهدفتفعيلمستوىاألداءالمالىواإلدارىلقناعتهاالكاملةبأهميةالرقابةالماليةواإلدارية،فمنهم
منحرصعلىإنشاءجهازينمستقلينأحدهمايتعلقبالرقابةالماليةواألخريتعلقبالرقابةاإلداريةمثال
ذلكجمهوريةمصرالعربيةالتىأنشآتالجهازالمركزىللمحاسباتليقومبالرقابةالمالية،وهيئةالرقابة
اإلدارية التى تقوم بالرقابة اإلدارية ،فى حين قامت بعض الدول األخرى بإنشاء جهاز واحد يتولى مهام
الرقابةالماليةواإلداريةمثالذلكسلطنةعمانالتىقامتبإنشاءجهازالرقابةالماليةواإلداريةبالدولة .
وبعدأنكثرالحديثفىاآلونةاألخيرةعنالفسادوعدمالنزاهةفىإدارةاألموالالعامةفىأغلبدول
العالم،ف قدأهتمتالعديدمندولالعالمبتطويرالدورالرقابىلألجهزالعلياللرقابةلديهالمالهامنفوائد
عديدةتعودبالنفععليهامنأهمهاالمحافظةعلىالمالالعاموضمانسالمةالنشاطالمالىواإلدارىوالتأكد
منمدىالتزامالجهات الخاضعةلرقابتهاباألنظمةوالقوانينواللوائحوالتعليمات،لذلكعمدتالعديدمن
دولالعالمإلىالتعاونبينأجهزتهاالرقابيةوتبادلالخبراتفيما بينهاوتنميةقدراتأجهزتهاالرقابيةمن
خالل إنشاء منظمات دولية متخصصة فى هذا المجال مثل المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة 
(االنتوساى) ،والشك أن نجاح أى عملية تنمية يرتبط بشكل رئيسى بالقضاء على مظاهر الغش والفساد
وتحقيق اإلصالح المالى واإلدارى وحسن إستخدام الموارد المتاحة وتطوير السياسات المالية واإلدارية
ورفع كفاءة األفراد األمر الذى يعمل على تحقيق النزاهة والشفافية وتعزيز الحكم الرشيد ،وهى أهداف
تسعىاألجهزةالعلياللرقابةإلىتحقيقها .
لذلك نهتم بتشخيص وتطوير العمل الرقابى للجهاز المركزى للمحاسبات  ACCOUNTABILITY
 STATE AUTHORITYفى حماية األموال العامةوخلق قيمة مضافة،والشك أن الجهاز المركزى
للمحاسبات المصرى باعتباره أحد األجهزة العليا للرقابة ( SUPREME AUDIT  )SAI
 INSTITUTIONيلعبدوراً حيويا ًفىمراقبةأجهزةالدولةالمختلفة،وفىامتثالالحكوماتللمساءلة
والمحاسب ة من قبل السلطات التشريعية ومنظمات المجتمع المدنى والجمهور ألنها تمثل ألية الرقابة على
المالالعاموالتثبتمنشفافيةالعملياتالحكومية ،فهىتوفررأيا ً مستقالً حولجودةونوعيةاإلدارةفى
القطاعالعامبكافةأنشطتهوتعزيزقيمالنزاهةوالشفافيةوالمحاسبةوالحكمالرشيد،حيثأنذلكيرتبطعلى
نحووثيقبوجودبنيةمؤسسيةسليمةوأجهزةرقابةقويةوفعالةتتمتعباالستقالليةوالمهنيةوأداءدورها
ه

الرقابى فى إطار من المعايير الدولية التى نصت عليها المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية
والمحاسبة(االنتوساى) .

مشكلة الدراسة :
إنشاء الجهاز المركزى للمحاسباتوزيادة المهام الرقابية الملقاة علىعاتقه ،واعتباره أداة فاعلة لتحسين
األداءالمالىواإلدارىفىمؤسساتالدولةالمختلفةوتطوير أداءالجهات الخاضعة لرقابتهوالحاجةللرقى
بمستوىهذااألداءلزيادةمستوىاإلنتاجوتقديمأفضلالخدمات ،األمرالذىيجعلمنالضرورىالعمل
على تطوير أداء الجهاز المركزى للمحاسبات بجمهورية مصر العربية ليواكب الزيادة فى تلك المهام ،
وتكمنمشكلةهذهالدراسةفىاألجابةعنالسؤالالرئيسىالتالى :
كيف يمكن تقويم وتطوير األداء الرقابى للجهاز المركزى للمحاسبات على المؤسسات المختلفة فى الدولة
(بمعنى ما هى السبل الالزمة لتقويم وتطوير األداء الرقابى) وذلك بما يحقق قيمة مضافة للمواطنين
والمجتمع.

أهمية الدراسة :
يعتبر العمل الرقابى أسلوبا ً راقيا ومتقدما ً تطور مع مر العصور واألزمنة لمواكبة األزمات المالية التى
تواجه الدول ،كما يعتبر صمام األمان الذى يضمن تنفيذ األعمال وتحقيق األهداف المرسومة للدول
والمؤسسات ،وقد أصبح متالزما ً معها للحد من الوقوع فى األخطاء واألنحرافات وإمكانية تصحيح تلك
األخطاءفىحالوقوعهاأوالً بأول،وتعتبرأجهزةالرقابةمنأهماألجهزةالتىتقومبتنفيذهذاالعمللما
لهامنحقفىإجراءرقابةماليةوإداريةوقانويةعلىأعمالالسلطةالتنفيذيةورفعتقاريربذلكألعلى
سلطةفىالدولةممثلةفىالبرلماناتأوفىرئيسالسلطةالتنفيذية،األمرالذىيؤدىإلىمساعدةالسلطة
التنفيذيةفىتحقيقأهدافهاالمرسومةبدونإنحرافات،والعملعلىرفعمستوىاألداءالمالىواإلدارى،
وكذلكتطويروتحديثاإلداراتوالقوانينبمايساعدعلىتحقيقتلكاألهداف .
ولقدتطورتمفاهيمالعملالرقابى،وتغيرتأساليبه ،فلمتعدمقصورةعلىالمراجعةبصورهاوأشكالها
التقليديةالمتمثلةفىالبحثعناألخطاء بعدوقوعها،والعملعلىتصحيحهابعداكتشافها،وإنماامتدت
لتشملجميعأنواعالرقابةسواءالسابقةللتنفيذأوالمتزامنةمعهوذلكلتجنبالوقوعفىاالخطاء،والتأكد
منحسناستخدامالمواردالمتاحةوأناستخدامهافيماخصصلها .
وتستمد هذه الدراسة أهميتها من خالل:
أ -أهمية تقويم وتطوير الدور الرقابى للجهاز المركزى للمحاسبات وما يترتب عليه من إنعكاس
إيجابىفىرفعمستوىاألداءواالنتاجيةفىمؤسساتالدولةالمختلفة .
ب-تحديدمجموعةالمعوقاتالتىتحدأوتحولدونتفعيلالدورالرقابىللجهازالمركزىللمحاسبات
وسبلالتغلبعليها .
ج -أهميةالنتائجالتىيتوقعالتوصلإليهاوالتىيؤملبأنيستفيدمنهاالمسئولينفىتطويراألجهزة
الرقابيةالعليا .
و

أهداف الدراسة :
تهدفالدراسةإلىتحقيقمايلى :
 -1التعرفعلىمقوماتاألداءالرقابىالجيد،ومدىتوافرهافىالجهازالمركزىللمحاسبات.
 -2دراسةوتقويمالمعاييرالرقابيةالتىيستندلهاأعضاءالجهازالمركزىللمحاسباتفىممارسةأعمالهم
ومعرفةمدىكفايتهاللعملالرقابى،منخاللمقارنتهبالمعاييرالرقابيةالصادرةعنالمنظماتالدولية
للرقابةالمالية.
 -3التعرفعلىدورالجهازالمركزىللمحاسباتفىاكتشافوتصحيحاألخطاءالتىقدتنتجخاللأعمال
المؤسساتوالجهاتالخاضعةلرقابةالجهازومدىتأثيرهعليهالتفادىهذهاألخطاء.
 -4الوقوفعلىأهماألساليبالرقابية،ومدىتواجدهاعندممارسةالجهازألعماله.
 -5الوقوفعلىأهممتطلباتالعمليةالرقابيةودورهافىتحسيناألداءالرقابىألجهزةالرقابةالعلياعلى
الجهاتالخاضعةللرقابة.
 -6التعرفعلىأهمالعقباتالتىتحولدونتحقيقالجهازلرقابته.
 -7الخروجببعضالنتائجوالتوصياتلالرتقاءبالعملالرقابىإلىأعلىمستوياتاألداءالمطلوبة.

منهجية الدراسة :
تناولالباحثالدارسةمنالجوانب النظرية والتىاشتملتعلىدراسةالمفاهيماألساسيةالمرتبطةباألداء
الرقابى،وأساليبتأديتهفىالمؤسساتالحكومية،وذلكمنخاللاالستعانةبالعديدمنالكتبوالمراجع
والبحوثوالمجالتالعلميةالمرتبطةبالموضوع،والتىأمدتالباحثبالكثيرمنالمعلوماتوساعدتهفى
تحديد الكثير من المفاهيم  ،باإلضافة إلى كون الباحث يعمل عضو رقابى بالجهاز المركزى للمحاسبات
بجمهوريةمصرالعربيةلعددمنالسنوات،األمرالذىساهمفىإعطاءالباحثفكرةأساسيةبذلكالعمل
من خالل مشاركته فى تنفيذ األعمال الرقابية وحضوره للعديد من المحاضرات والندوات وورش العمل
المرتبطةبه.وعلىالجوانب العمليةباعتبارهعضورقابيضمنأعضاءالجهازالمركزيللمحاسبات .
وقد تناول البحث ذلك على النحو التالى:

الفصل األول  :اإلطار المفاهيمى للرقابة:
الفصل الثانى  :القيمة المضافة لألجهزة العليا للرقابة:
الفصل الثالث  :رقابة الجودة لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.
الفصل الرابع  :بناء القدرات لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة .
الفصل الخامس :النتائج والتوصيات .

ز

الفصل األول

اإلطار املفاهيمى للرقابة
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املبحث األول



الرقابة  (Controllingالتطور ،املفهوم  ،األهمية  ،األهداف)

ُمـقـ ِّدمــة
إنهمنغيرالممكنالقولأنالظروفالبيئيةالمحيطةبالمنشأةهيالسببفيعدمتحقيقأهداف
المنشأة  ،كما وغالبا ً ما تتبلور عن وظيفة التخطيط خطة أو مجموعة خطط واضحة لتحقيق األهداف
المحددةكميا ًوزمنيا ًوهناقديتساءلالبعضهلوجودخطةيعنيأنالهدفقدتحقق؟وهلتنفيذالخطة
يعنيأناإلنجازالمحققهوفعالً اإلنجازالمخطط؟لإلجابةعلىهذينالسؤاليننستطيعالقولأنهناك
مجموعةاحتماالتفقديتساوىاإلنجازالمحققمعالهدف،وقديقلاإلنجازالمحققعنالهدف،وقديكون
اإلنجاز المحقق أكبر من الهدف وأخيراً قد يكون اإلنجاز المحقق يساوي صفر ،بذلك نستنتج أن وجود
الخطة ال يعني مطلقا ً أن الهدف قد تحقق كما أن اإلنجاز المحقق قد ال يساوي اإلنجاز المخطط لتحقيق
األهدافممايعنيوجودخللفيالموازنةبيناإلنجازينولتحقيقهذاالتوازنفإنالوسيلةإلىذلكهو
وجودوظيفةرقابيةتتكاملمعوظيفةالتخطيط .
فالرقابةمازالتتعتبرالمشكلةالرئيسيةللعديدمنالمنشآتوالعمليةالرقابيةفيالمشاريعالكبيرة
ما زالت عملية معقدة فهي ال ترتبط فقط بالنظام الرقابي و بالهيكل التنظيمي واألساليب القيادية  ،وإنما
بالخططواألهدافالتيتعتبرالقوةالمركزيةللمؤسسة .

التطور التارخيى ملفهوم الرقابة على املال العام :
لمتكنالرقابةوليدةاليوموإنمامرتبأزمانوعصورمتعاقبةحتىوصلتإلىيومناهذا،حيث
رافقت الرقابة نشؤ الحضارات وتطورت بتطورها .ويعتبر المال العام العمود الفقرى لنشأة الدول وقيام
الجماعات ،ولذلك حرصت الشرائع القديمةعلى حمايتهوإيجاد الوسائل الكفيلة بتنظيمه منحيث االنفاق
والتحصيل،ففرضتالضرائبوالجماركونظمتالقيودوالسجالتالمحاسبيةوفرضتالجزاءاتالقانونية
على المخالفين ألحكام القوانين وأصبحت السلطة مسئولة أمام الشعب عن حسن إدارة األموال وتحقيق
األهداف منها ،ففى الواقع أن مفهوم الرقابة تعود نشأته إلى نشأة الدولة وملكيتها للمال العام نيابة عن
الشعب .

التاريخ الشرقى للرقابة:
فى العراق :
ظهرتفكرةالمحاسبةفىجنوبالعراقالذىكانيقطنهالسومريونقبلثالثةأالفعامقبلالميالد
حيثوجدتوظائفالكاتبالذىيكتبالرسائلوالوثائقالقانونيةوعقودالبيعوالشراءواالقتراض،إضافة
إلىكونهيعملمحاسبا ًلتدوينالغنائم،والشكأنفكرةوجودمحاسبةتعنىرقابةبحدذاتها،وقدشرعت
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القوانينالمنظمةلشئوناإلدارةوالمالوبذلك تتضحمعالمنظريةالمساءلةالتىكانمعموالبهافىتلك
العهود .
فى مصر القديمة:
فىمصرالفرعونيةظهرتفكرةالرقابةاإلداريةالتىتتوالهااإلدارةقبلحوالىألفعامقبلالميالد،
فكانهناكتشريع"حورمحب"الىتضمنفىمادتهاألولىإجراءاتلمنعاغتصابالسفنالتىتستعمل
فىتسليمالضرائبوالقرابينلاللهة،كماتضمنإجراءتضدالرشوةفىتحصيلالضريبةالعامة .
فى عصور الحضارة اإلسالمية:
قدأعتنىالمشرعاإلسالمىبالمالعنايةكبيرةوأفردلهأبوابا ًللحديثعنه،واعتبرالمالمالهللا
وأن اإلنسان مستخلف فيه وله حق التصرف فيه فى إطار مجموعة من القواعد  ،ولقد أهتمت الدولة
االسالميةبالرقابةللحفاظعلىأموالبيتمالالمسلمينحيثقسمتالرقابةفىذلكالعصرإلىنوعينمن
الرقابةوهمارقابةذاتية،ورقابةالوالىللوالة،وأماالرقابةالذاتيةوهىبمثابةالرقابةالتىتعودإلىالتزام
العبدأمامربهبالمحافظةعلىاألماناتوالتىمنبينهاأموالالدولةاإلسالمية،حيثقالهللاتعالى"إنهللا
يأمركمأنتؤدوااألماناتإلىأهلها(سورةالنساءأية .)58
وأمارقابةالوالىللوالة،فتمثلتفىالكثيرمناألحداثوالتىذكرتهاكتبالسيرةوالتىكانمن
أهمهامحاسبةالرسولصلىهللاعليهوسلمألحدالوالةالذىاستخدمهلتحصيلالصدقاتيقاللهأبناللتبيه
حيثقالرسولهللاصلىهللاعليهوسلمعندماقاللهأبناللتيبه"هذالكموهذاأهدىإلى"فقامرسولهللا
صلىهللاعليهوسلمعلىالمنبرفحمدهللاوأثنىعليهوقال"مابالعاملأبعثهفيقولهذالكموهذاأهدى
لىأفالقعدفىبيتأمهحتىينظرأيهدىإليهأمال،والذىنفسمحمدبيدهالينالأحدمنكممنهاشيئاًإال
جاءبهيومالقيامةيحملهعلىعنقهسواءكانبعيرلهرغاء،أوبقرةلهاخوار،أوشاةتبعر،ثمرفع
يديه حتىرأيناعفرتىأبطيهثمقال"اللهمهلبلغت،مرتين(صحيحمسلم، 1183ص،)1463ولقد
جعلاالسالماختالسالمالالعامجريمةنكراءالتكفرهاكبرىالطاعات،حيثقالهللاتعالى":ومنيغلل
يأتبماغليومالقيامة"(سورةألعمرانأية .)161
وقد أنشئ لغايات إدارة المال العام ما يسمى بـ " بيت المال " وهذا فى المراحل األولى لنشوء
الدواويناإلسالمية.وقدتطورتالنظماإلسالميةعبرالعصورالخلفاءالراشدين،األمويين،العباسيين،
وبالداألندلس .

التاريخ الغربى للرقابة :
رغم أن أشكال الرقابة عل المال العامتعود إلى القرن الـ 23 ، 11ميالدى إال أن الرقابةتمتد
جذورهاإلىقديمالزمن،حيثأنهابرزتمنذظهورالمجتمعاتالمنظمةالتىاستعانتبالضريبةوهكذا
تشكلالماليةالعامة،ففىأوروبايرجعهذاإلىأكثرمن 2333سنة،كانأرسطويدرسدساتيراليونان
القديمةوكانيشيرإلىأهميةمصداقيةالحساباتللتسييرالجيدللمدينة .
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األمبراطورية الرومانية:
فىالعصرالجمهورىلدولةروماالذىبدأسنة()531قبلالميالدظهرتثالثةوظائف :
 -1وظيفة الرقيبان  :تختص هذه الوظيفة بمراقبة األداب العامة وإدارة أراضى الدولة وعمل احصاء
للمواطنينالرومانوثرواتهمواختيارأعضاءمجلسالشيوخوكانيشغلهااثنانيتمانتخابهماكلخمس
سنواتمرة،وكانذلكقبلعام()381ق.م.حكراًعلىالخاصةمنالناسثمأصبحتهذهوظيفة
عامةيجوزتوليهاألىكانمنالمواطنين.
 -2وظيفة المحتسبان:أنشئتعم()367قبلالميالدوكانتصالحياتهذهالوظيفةمراقبةأسواقالمدينة
واألماكنالعامةولهااختصاصقضائىفىاألمورالمتعلقةببيعالرقيقوالحيوانات،وقدكانيتولى
هذهالوظيفةأثنانيتمانتخابهمالمدةعامغيرقابلللتجديد.
 -3المحققون:وهذهالوظيفةتختصبالمسائلالماليةوالتحقيقاتالجنائيةويشغلهاأربعةينتخبونلمدةعام
قابلللتجديدومنعام()317ق.مأصبحيجوزللعامةشغلها.
فى فرنسا :
أنشئت هيئة فى عهد نابليون (  )1837 – 1833تسمى مجلس المحاسبة أو مجلس الحسابات،
وتتولىمراقبةالموازنة،وهومنظمعلىغرارالمحاكمالقضائيةبخاصةمجلسشورىالدولةويتألفمن
قضاهغيرقابلينللعزلمنقبلالحكومة،ومهمتهالبحثفىصحةالحساباتدونمسئوليةالمحتسب،وله
صالحياتإداريةوماليةبجانبالصالحياتالقضائيةوقدأنشئمجلستأديبىللمخالفاتالماليةفىفرنسا
عام1148الذىيعاقبعلىالمخالفاتالماليةبغراماتيصلحدهااألقصىإلىمايساوىالراتبالسنوى
غيرالصافىللموظفالمخالف .

األداء الرقابى فى بعض الدول :
زاداألهتمامبالرقابةالماليةواإلداريةفىالعصرالحديثوخاصةخاللاألزماتاالقتصاديةالعالميةعام
1121ومابعدها،خصوصاًفىالوالياتالمتحدةاألمريكية،فبعدأنكانتالرقابةاإلداريةعلىاألعمالتنم
منخارجالمؤسسات،أىمنقبلالسلطاتالحكوميةوالشعبية،أصبحتهناكحاجةملحةلتطبيقالرقابة
اإلداريةالداخليةعلىممارساتالمديرينورؤساءاألقساموكذلكعلىأداءالموظفينوالعمال" .
وأماالدولالعربيةفأخذتتحذوحذوغيرهامنالدولفىإنشاءأجهزةتراقبأعمالالمؤسساتالحكومية
بهدفحمايةالمالالعام .
ففى المملكة العربية األردنية الهاشمية ترجع فكرة إنشاء فرع لمراجعة الحسابات إلى العام 1128
وتحققذلكعندصدورقانونتدقيقوتحقيقالحساباتفىالعام 1131الذىتمبموجبهإنشاءدائرةتدقيق
و تحقيق الحسابات ،والذى يهدف إلى فحص جميع حسابات الحكومية ،واستمر ذلك حتى إصدار دستور
المملكة األردنية الهاشمية رقم  28لسنة  1152فى مادته ( )111والتى جاء فيها " يشكل بقانون ديوان
محاسبةلمراقبةايرادالدولةونفقاتهاوطرقصرفها" .
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وفىجمهوريةمصرالعربيةكانللقانون52لسنة1142بدايةالعهدفىإنشاءديوانللمحاسبةكهيئة
مستقلةتقومبالرقابةعلىالمالالعام،وتوالىبعدذلكإصدارالقوانينالمنظمةلعملهذهاألجهزةوالذى
كانمنهاقانونرقم233لسنة،1163وقانونرقم121لسنة1164والذىعدلبهماتسميةالجهازإلى
أنوصلتالتسميةإلىالجهازالمركزىللمحاسبات،ثمصدرالقانونرقم 44لسنة1165والذىاختص
بشأن تنظيم مراقبة حسابات المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والمنشآت التابعة لها،
واستمرالعملبهذهالقوانينحتىصدورالقانونرقم 144لسنة 1188والمعدلبالقانونرقم 157لسنة
1118والذىاهتمبإنشاءالجهازالمركزىللمحاسبات(الجهازالمركزىللمحاسبات–الصفحةااللكترونية
 .)2318
وفىالكويتأنشئديوانالمحاسبةبموجبالقانونرقم 33لسنة 1164كهيئةمستقلةللمراقبةالمالية
والذىألحقبمجلساألمة،باعتبارهالسلطةالتشريعيةالعليافىالكويت(ديوانالمحاسبةبدولةالكويت–
الصفحةااللكترونية .)2318
وفىدولةاألماراتالعربيةالمتحدةأنشئديوانالمحاسبةفىالعام 1176بناءعلىالقانونرقم()7
واستناداً لنص الدستور فى العام  1171والذى تضمن إنشاء الديوان الذى كفل له استقالله عن السلطة
التنفذية  ،وعهد إليه بمهمة الرقابة المالية الخارجية فى الدولة  ،وألحقه بالمجلس الوطنى االتحادى الذى
يمارسالسلطةالتشريعيةفىالبالد(ديوانالمحاسبةبدولةاألماراتالعربيةالمتحدة .)2318،
وفىالمملكةالعربيةالسعوديةأنشئديوانالمراقبةالعامةفى العام 1171بموجبمرسومملكىحدد
اختصاصات الديون فى الرقابة المالية الالحقة ورقابة االلتزام باالنظمة المرعية( ديون المراقبة العامة
بالسعودية .)2336،
وفىاليمنفقدتمإنشاءالجهازالمركزىللرقابةوالمحاسبةاليمنىبناءعلىالقرارالجمهورىرقم31
لسنة 1112والذىضمكلمنجهازالرقابةالموجودفىصنعاءبموجبالقانونرقم 45لسنة1174
وجهاز الرقابة الموجود فى عدن بموجب القانون رقم  1لسنة  1182والذى كان من أهم أهداف إنشائه
حمايةالمالالعام،وضمانحسناستخدامه .
وفىالعام()1176تأسستالمجموعةالعربيةلألجهزةالعلياللرقابةالماليةوالمحاسبيةوفقا ًلمحضر
االجتماعالتأسيسىلرؤساءهذهاألجهزةالمنعقدةبالقاهرةفىنفسالسنة،والذىتمفيهتنظيمالعملبموجب
اللوائح التأسيسية والتنظيمية الصادرة سنة  ،1176وقد ألغيت هذه اللوائح وحل محلها النظامى األساسى
للمجموعة الذى قد تم إقراره فى المؤتمر الثالث المنعقد فى تونس سنة 1183وكان من أهم أهدافها 
(المجموعةالعربيةللرقابةالمالية .)2333،
 تنظيموتنميةالتعاونبيناألجهزةالعلياللرقابةاألعضاءفىالمجموعة. العملعلىنشرالوعىالرقابىومديدالعونلجميعأجهزةالرقابةفىالوطنالعربىلمساعدتهاعلىتقويةدورهافىأداءمهامها.
 العملعلىتوحيدالمصطلحاتالعلميةوتشجيعتبادلوجهاتالنظرواألفكاروالخبراتوالدراساتوالبحوثبيناألجهزةاالعضاءفىمجالالرقابةالمالية.
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الرقابة مفهومها وأهميتها:
 تعريف الرقابة :
يمكنتعريفالرقابةبأنهاعمليةمنتظمةsystematic processيتأكدمنخاللهاالمدراءمن
مدىتنفيذالخططوتحقيقاألهدافوباستخدامطرقفعالةوذاتكفاءةعالية effective and efficient
. mannerويصف  Robert J. Mocklerاألجزاء الضرورية في العملية الرقابية  control
 processفيقول أن الرقابة اإلدارية هي عبارة عن جهد منظم  systematic effortلتحديد مقاييس
لألداءلتحقيقاألهدافالمخططة(حامد،منصور،2313،ص .)25:23
ويمكن القول أن كلمة الرقابة قد ترعرعت جذورها مع العالم Frederick W. Taylorعند تبنيه
لفكرةاإلدارةالعلميةفيبدايةالقرنالعشرينحيثكانتمهملةلمتكنمفهومة .
ويعرفها البعض بأنها تلك العملية التي تحاول التأكيد على أن النشاطات الفعلية تتالءم مع النشاطات
المرغوبفيهاأواألهدافالتيسبقتحديدها.فالرقابةتعملعلىكشفاالنحرافاتوتصحيحهاكماتزود
المديربتغذيةراجعةتساعدهفيتحديداألهدافالمستقبليةووضعالمعاييرأوالمقاييسالالزمة .
ويمكنناالقولأنالرقابةهيعمليةالتأكدمنأنماتمالتخطيطلههوماتمتنفيذهوكشفاالنحرافات
وتصحيحهاإنوجدتللوصولإلىاألهدافالمحددةمسبقاً،وبهذاالتعريفيمكناستنتاجاآلتي :
 -1البدمنوجودهدفمخططله .
 -2أنيكونهناكأداءًمخططاًله .
 -3أنهناكأداءسيتحققعندالتنفيذ .
 -4سيتمتقيماألدائين .
 -5سيتمكشفاالنحرافات .
 -6سيتمتصحيحاالنحرافبالسرعةالمناسبة .
 -7التأكدمنأنالهدفقدتحقق.
 دور الرقابة Role of control :
تعتبرالرقابةالوظيفةالرئيسيةالرابعةلإلدارةومنخاللهايمكنتحقيقاألهدافوالخططاالقتصادية
باإلضافةإلىوظائفاإلدارةاألخرىوتعتبرالتخطيطوالرقابةوظيفتينمتالزمتينتعتمدكلمنهماعلى
األخرىولذلكفإنالرقابةتلعبدوراًمهماًفيمساعدةالمدراءمنخاللخمسةتحدياتوهي :
)0التغلبعلىالمشكالتوالمصاعبفيحاالتعدمالتأكدCoping with Uncertainty:
)2كشفاألشياءغيرالمنتظمة Detecting Irregularities:
)3تحديدالفرص Identifying opportunities.
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)4إدارةالمواقفالصعبة Handling complex situations :
)5المركزيةالسلطة Decentralization Authority.


مستويات الرقابة :

Levels of Control

إن مسئولية وظيفة التخطيط تختلف باختالف المستويات اإلدارية ولذلك فإن مسئولية وظيفة الرقابة
تختلف باختالف المستوى وبالتالي فإن هناك ثالث مستويات رقابية تعمل على زيادة احتماالت تحقيق
الخططوالسياساتواألهدافالمحددةوهي(حامد،منصور،2313،ص :)65:63
أوالً  :الرقابة االستراتيجية Strategic Control :
وهذا النوع من الرقابة يتضمن مراقبة ومتابعة العوامل البيئية األكثر تعقيداً والتي يمكنها التأثير
وبصورة كبيرة على مدى تطبيق الخطط االستراتيجية ،كما ويتضمن تقييم جوهر أو فحوى اإلجراءات
التنظيمية االستراتيجية المتخذة والتأكيد على تنفيذ الخطط االستراتيجية كما خطط لها  ،وتساهم الرقابة
االستراتيجيةفيوضعخططرقابيةتكتيكيةوتشغيلية،والجديرذكرهأنالرقابةاالستراتيجيةتتموبصورة
أساسية من خالل مدراء اإلدارة العليا  Top-Level Managersالذين يتمتعون بالخبرة وبالنظرة
الشموليةلكلأنشطةوأقسامالمنشأةالمختلفة .
ثانيا ً  :الرقابة التكتيكية Managerial Control/ Tacticah Control :
وهينوعمنأنواعالرقابةالتيتقومبهااإلدارةالوسطى Middle Managementوالتيتركز
علىتقييمعمليةالتنفيذللخططالتكتيكية،متابعةالنتائجالدوريةالمرافقةلعمليةالتنفيذ،متابعةمدىالتقدم
ومدىتحقيقاألقسامألهدافهاوبرامجهاوموازنتهاومتابعةالتقاريراألسبوعيةوالشهريةللخطط،ويمكننا
القول أن الرقابة التكتيكية يمكنها المشاركة مع الرقابة االستراتيجية من خالل تقديم المعلومات المتعلقة
بالقضايااالستراتيجية .
ثالثا ً  :الرقابة التشغيلية Operational Control :
وهذاالنوعمنالرقابةيقومبهمديريالمستوياتاإلداريةالدنيا Low-Level Mangersمنخالل
اإلشراف على تنفيذ الخطط التشغيلية ،متابعة النتائج اليومية لألنشطة ،اتخاذ اإلجراءات الصحيحة عند
الطلب،إعدادالجداول،الموازنات،القواعد،ومخرجاتمحددةعادةماتكونمخصصةلألفراد،والرقابة
التشغيليةتقدمتغذيةراجعةعمايجريفيالمنشأةوعلىالمدىالقريبوللتعرفأيضاًعلىمدىتحقيقكل
مناألهدافالقصيرةوالطويلةاألجل .
 عملية الرقابة The Control Process :
تختلفاألنظمةالرقابيةنظراًالختالفاألهدافواألغراضوالمواقفولذلكاليوجدنظامرقابيأمثل
يمكناستخدامهفيجميعالمجاالتولكنيمكنالقولأنمثلهذهاألنظمةتتبعوبشكلعاممجموعةمن
الخطواتاألساسية .
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خطوات العملية الرقابية :

Steps In the Control Process

إن العملية األساسية المستخدمة في الرقابة تظهر في الشكل التالي وتتكون هذه العملية من مجموعة
خطوات .
عملية الرقابة





ال تعمل شيء

نعم

ال تعمل شيء

نعم

هل وصلنا
للمعيار؟
ال
هل االختالفات
مقبولة؟

ال





حدد سبب

نعم

هل المعيار مقبول

قياس األداء الحالي

المعيار

األهداف
التفصيلية

؟
ال

االختالفات
صحيح األداء

مقارنة األداء الحالي بالمعيار

نقح المعيار

 .0وضع المعايير الرقابية Establish Standards :
وتعتبرالخطوةاألولىفيالعمليةالرقابيةوالتيتممتحديمدهامسمبقاًفميعمليمةالتخطميط،والمعمايير
هناتوضحمجموعةالمقاييسالمستخدمةفيتقييماألداءباإلضافةإلىتقييمسلوكالفردالمرافقلهذااألداء،
وعلممىوجممهالعمممومفممإنالمعمماييرتخممدمثممالثأغممراضرئيسمميةمتعلقممةبسمملوكوتصممرفاتالممموظفينوهممي 
(الصابن،الحمد :)113،2338،
 -1تساعدالموظفينعلىفهموإدراكماتتوقعهاإلدارةمنهموتوضحلهمالكيفيةالتيسيتمممنخاللهما
تقييمأعمالهمممايدفعهمإلىالقيامبأعمالهمبفعاليةوكفاءة .
 -2تعتبرقاعدةالبحثوالتحريوالكشفعنالصعوباتوالمعوقاتالوظيفية .
 -3تساعدعلىالتخفيفمنحدةالتأثيراتالناتجةعنالتعارضفياألهدافبينالموظفينواإلدارة .
 أنواع المعايير الرقابية  :
المعاييرهيعبارةعنترجممةللخطمطواألهمدافوالسياسماتواإلجمراءاتوالبمرامجالخاصمةبكملمنشمأة
وهذايعنيأنكلبرنامجوكلهدفوكلسياسةوكملاجمراءقمدتصمبحكلهمامعماييرتسمتخدملقيماساألداء
الفعليأوالمتوقع( .)white & Hollimgs , 1999 , p100
ويمكنتقسيمالمعاييرفيالحياةالعمليةلألنواعالتالية :
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 المعايير المادية " الطبيعية " :
وهيتلكالمعاييرالتيتتعاملمعمقاييسنقديمة(ماليمة)وتعكمساألداءالكمميمثملسماعاتالعمملالبشمري
والوحداتال مسجلةلكلساعةعمللآللةوعددأمتمارالسملكلكملطمنممنالحديمدوقمدتعكمسأيضماالجمودة
النوعيةللمخرجاتمثلشدةالتحملوثباتاللونوقوةالمقاومةوالمتانة .
 .0معايير التكلفة :
وتتعاملمعالمقاييسالنقديةأوالماليةوالتيغالباًتسودوتنتشرفيالمستوياتالتشغيليةفهيتصنعقيم
نقديةلتكاليفالعملياتومنأمثلتهامقدارتكلفةالعامملتكلفمةسماعةالعمملتكلفمةالمولمدتكلفمةالمبيعمات
لكلدوالر .
 .8معايير رأس المال:
وهينوعمنأنمواعمعماييرالتكلفمةولكنهمامرتبطمةبمراسالممالولميسبتكلفمةالعمليماتوتظهمرنتيجمة
لتطبيقالمقاييسالنقديةعلى البنودالماديةولذلكفهميمرتبطمةبالميزانيمةالعموميمةوممنأمثلتهمامعمدل
العائدعلىاالستثمارمعدلدورانراسالمالنسبةاإلقراضلحقالملكية .
 .3معايير اإليرادات :
وترتبطهذهالمعاييرعادةبالقيمالنقديةومنأمثلتهااإليرادعنكلراكب،المسافةكيلومتمرفميمنشمأة
لنقلركاب،والقيمةبالدوالرلكلطنحديدمباع،ومتوسطالمبيعاتلكلعميل…إلخ .
 معايير غير ملموسة :
وهيتلكالمعاييرالتييتعذرالتعبيمرعنهمابمقماييسعدديمةأوكميمةسمواءكانمتماديمةأونقديمةوممن
أمثلتهامعاييرتحديدكفاءةالمدير،مدينجاحبرنامجالعالقاتالعامة .
 .8قياس األداء Measure Performance :
وتعتمدعمليةقياساألداءعلىمدىصدقوصحةالمعاييرالموضوعةومدىقابليتهالقياسالنشاط
المنمويفحصمهوالمعمماييرالرقابيمةوحمدهاالتمكممنممنتقيمميماألداءوكشمفاالنحرافماتفمميغيمابمقمماييس
األداءالفعليوالمطلوبهناهوقياسدرجةالكفاءةفيإنجازاألعمالباستخداممعاييرمتنوعةتتناسمبممع
الشيءالمرادقياسه .
 .3مقارنة األداء بالمعاييرCompare Performance To Standards:
وتتمثلهذهالخطوةبمقارنمةاألداءالفعلميبالمعماييرالموضموعةحيمثتعتممدهمذهالخطموةوبدرجمة
كبيممرةعلممىطبيعممةالمعلومممات التمميتمممتجميعهممامممنقبمملالمممديروالتمميتمكنممهمممنتقيمميماألداءوحسمماب
االنحرافاتوالكشفعننقاطالقوةوالضعف،ومنخاللهذاالتقييميتمكنالممديرممنتقمديرمماإذاكانمت
االنحرافاتضمنالحدودالمسموحبهاأمأنهاتحتاجإلىبعضالتصحيح؟أمااالنحراففإنهيعنيالتمدخل
السريعلتصحيحهوتلعباإلدارةباالستثناءManagement By Exemptionفميهمذهالخطموةمجماالً
كبيراًحيثتختصرالخطواتالرقابيةللمدير .
1

* تتضمن مرحلة مقارنة األداء بالمعايير األنشطة التالية:
 .1قيمماسالنتممائجالفعليممةلممألداءبنمماءعلممىمممايممتمفع مالًأوحتممىتوقممعهممذهالنتممائجبنمماءعلممىالمعممايير
الموضوعة،بفرضتحديداالنحرافات .
  .2توصمميلالمعلوممماتوالبيانمماتإلمميالشممخصالمسممئولعممنمعرفممةاالنحرافمماتومعالجتهممابالكيفيممة
والوقتالمناسبين .
 .4تصحيح االنحرافات Take Corrective Action :
يتمثلالهدفاألساسلعمليمةالرقابمةبتصمحيحاألخطماءواالنحرافماتفمجمردالكشمفعمناألخطماء
واالنحرافمماتاليعنمميشمميئاًللمؤسسممةواليفيممدهاإالإذااقتممرنبخطممواتتصممحيحيةتعيممدالعممملإلممىمسمماره
الصحيحوفقاًلماكانمخططاًلهوالتصحيحيعنيالعملعلىإزالةاألسمبابوالعوامملالتمينمتجاالنحمراف
بتأثيرها.وتعتبراالنحرافاتالسلب يةومعالجتهاالموجبةهيالخطوةاألساسيةللعمليةالرقابية.أممابالنسمبة
لالنحرافاتفينبغيعلىالمديرمعالجتهابعدالتعرفعلىأسبابهاوفيبعضالحاالتقدتكوناالنحرافات
الموجبةكبيرةومتكررةوهذايشيرإلىأنالمعيارالرقابيوالذيسبقوصفهأقلممماكمانيجمبأنيكمون
عليهحالهوحينئذٍيتمالتصحيحبتعديلالمعيارالرقابيومنهنايمكنالقولأنتصحيحاالنحرافأوتعديله
عادةمايتخذثالثأشكال :
 -1البقاءعلىالوضعالحالي .
 -2اتخاذاإلجراءاتالتصحيحيةالمناسبة .
 -3تغييرالمعايير .
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املبحث الثاني

الرقابــــة املاليـــة
تعريف الرقابة املالية :
يوجدالكثيرمنالتعريفاتللرقابةفيمايلىأهمها :
عرفها  Holdenعلى أنها " اإلشراف والمراجعة من جانب سلطة أعلى للتعرف على كيفية سير
العمل داخل المشروع والتأكد من أن الموارد تستخدم وفقا ً لما هو مخصص لها " ( بدوى ،عبدالسالم ،
 .)13،2332
ويرى معهد اإلدارة العامة بالرياض بأن الرقابة المالية هى " الرقابة التى تستهدف ضمان سالمة
التصرفاتالماليةوالكشفالكاملعناالنحرافاتومدىمطابقةالتصرفاتالماليةعلىالقوانينوالقواعد
النافذة(السيد،2335،ص .)13
أما  Koontzفقد عرف الرقابة بأنها تعنى " قياس وتصحيح أداء المرؤسين بغرض التأكد من أن
األهدافوالخططالتىوضعتهاالمنشأةقدتمتحقيقها(،Koontz . 1984 . p 549نقالًعنالغمارى،
محمود،2331،ص .)17
وتعرف أيضا ً بأنها مجموعة من اإلجراءات اإلدارية والقانونية التى تضعها الدولة لغرض حماية
األموالالعامةمنخاللمراقبتهالجميعالنشاطاتالماليةألجهزةالدولة(الشيخ،فؤاد،1111،ص )123
ويرىأخرونأنالرقابةالماليةتعنى"مجموعةمناإلجراءاتالتىتوضعللتأكدمنمطابقةالتنفيذ
الفعلى للقوانين المحددة وللمطابقة مع ما هو وراد فى الموازنة  ،وتحديد اإلنحرافات إن وجدت ودراسة
أسبابها لعالجنقاط الضعف التىتسببت فيهاوتشجيعنقاط القوة التى أدت إلى اإلنحرافات الموجبة منها 
(الباشا،عونى .)18،2335،
ويرىالباحثأنهيمكنتعريفالرقابةالماليةبأنها"مجموعةمناإلجراءاتالتىتهدفإلىالتأكد
منسالمةالتصرفات الماليةوالمحافظةعلىالمالالعاموالتأكدمنأناألداءالعاميتفقمعأحكاماألنظمة
والقوانينواللوائحوالتعليماتالصادرةوتحديداإلنحرافاتإنوجدتوتقديمالتوصياتالالزمةلعالجها" .

أهمية الرقابة املالية :
إن الرقابة المالية وسيلة ليست غاية فى حد ذاتها ،وظهرت أهميتها بعد إنفصال السلطات الثالث
(التنفيذية،التشريعية،القضائية)عنبعضهاالبعض،األمرالذىأدىإلىظهورالحاجةإلىجهةفنيةمستقلة
تقوم بالرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ،وعن طريق هذه الرقابة تستطيع السلطة التشريعية التأكد من
التزامالسلطةالتنفيذي ةباألنظمةوالتعليماتواللوائحوالقوانينوبالتالىفإنالرقابةالماليةتؤكدعلىتحقيق
ماتمالتخطيطلهوكذلكظهرتأهميةالرقابةلوجودتداخلبينوظائفاإلدارةوأنالرقابةفىحدذاتها
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تحتاجإلىتخطيطوتنظيموتوجيهواتصالكماأنالرقابةهونشاطمطلوبألىعملإدارىحتىتتأكد
اإلدارةمنإنجازأعمالهاالمرسوم .
ونظراًألهميةالرقابةالماليةودورهاالفعالفىتحقيقأهدافهافىالمؤسساتالعامة،فالبدأنيكون
هذاالدورقادرعلىتحقيقأقصىاستفادةمنهبمعنىأنيمتدإلىكافةأنشطةالمؤسساتالعامةواستخدام
جميعأنواعالرقابةالمالية .
ونرى أنه يمكن تعريف الرقابة المالية بأنها " مجموعة من اإلجراءات التى تهدف إلى التأكد من
سالمة التصرفات المالية والمحافظة على المال العام والتأكد من أن األداء العام يتفق مع أحكام األنظمة
والقوانينواللوائحوالتعليماتالصادرةوتحديداالنحرافاتإنوجدتوتقديمالتوصيالتالالزمةلعالجها .
وبالتالىفأنأهميةالرقابةالماليةتتركزفىالعناصرالرئيسيةالتالية( white & Hollimgs , 1999 ,
 :)p99
 -0تعكس الرقابة المالية صورة نتائج األنشطة واألعمال النهائية للوحدة الحكومية:
حيثأنالرقابةهىاألداةالتىتمكنالوحدةالحكوميةمنقياسمدىكفاءةالخططالماليةالموضوعة
وكيفيةتنفيذها،كماأنهاتعرضالبدائلاألفضللتحقيقاألهداف،فالرقابةتمكنإدارةالوحدةالحكومية
منالتعرفعلىمدىاإلنجازوالجودةفىأداءالموظفينومدىتحقيقهملألهدافالموضوعة مسبقا ً،
ولعلاإلسرافوالتسببمنأبرزالنتائجالتىيعكسهااألداءعندغيابالعنصرالرقابى .
 -8ارتباط الرقابة المالية بوظيفة التخطيط:
التمارسالرقابةالماليةعلىأعماللميتمالتخطيطلهامسبقا ً ،فالمعاييرالرقابيةالبدأنتستندإلى
خططواضحةومحددةقابلةللتحقيق،كماأنالخططالموضوعةاليمكنالتأكدمنسالمةتنفيذهادون
وجود نظام فعال للرقابة المالية  ،فكل من الرقابة المالية والتخطيط المالى عنصران مهمان يكمالن
بعضهما البعض إلنجاز المهام المالية  ،وتجدر اإلشارة إلى أن العديد من أساليب الرقابة الماليةهى
أساليبتخطيطيةكالموازناتالتخطيطيةوأساليبالرقابةعلىالمخزونوتحليلالقوائمالمالية .
 -3تحقيق الرقابة المالية يتطلب وجود هيكل تنظيمى متكامل واضح يبين درجات المسؤلية للعناصر
اإلدارية فى التنظيم :
ويساهم  الهيكل التنظيمى الواضح والمتكامل فى تحقيق المساءلة المطلوبة فى ضوء اللوائح المحددة
للصالحياتوالمسئوليات،األمرالذىيمكنمنتصحيحاإلنحرافاتبسهولةأويساعدعلىأقلتقدير
فىتحديدمواطناإلنحرافوأسبابهاوتحديدمنالمسئولعناتخاذاإلجراءالتصحيحىالمالئم،ويتم
ذلكبالرجوعللدليلالتنظيمىالممثلفىالهيكلالتنظيمىوتحديدالصالحياتوالمسؤلياتوالسلطات
المخولةلكلموظف .



12

 -4تأثر الرقابة المالية بمدى وجود توجيه سليم للعاملين بالوحدة الحكومية:
يعتبرالموظفونفىجميعالمستوياتاإلداريةهماألكثرتأثيراًإيجاباًوسلباًفىالنظامالرقابىوحيثأن
الرقابةالماليةتتيحالمجالإلجراءتعديالتفى نظاماإلتصالوالحفزوالقيادةعنداكتشافأخطاءفى
تنفيذالمهام،لذلكفإنعملالرقابةالماليةيزدادسهولةوفعاليةكلماتوافرنظامفعاللالتصال .

أهداف الرقابة املالية :
تهدفالرقابةالماليةبصفةعامةإلىتحقيقالعديدمناألهدافكمايلى(الغمارى،2331،ص .)21-11
 -1حمايةأصولالمنشأةمنالسرقةواالختالسوالتالعبوسوءاالستخدامواإلهمال.
 -2التأكدمنصحةودقةوسالمةالبياناتالمحاسبيةوالتقاريروالقوائمالماليةإلمكاناالعتمادعليهافى
إتخاذالقرارات.
 -3التأكدمنأناألعمالتسيرضمناألنظمةوالقوانينواللوائحواإلجراءاتالمقررة،وأنهاتؤدىبأفضل
الطرق.
 -4أستباقومنعحدوثاألخطاءواإلنحرافاتوأعمالالغشواالختالسوالتزوير،واكتشافمايقعمنها
أوالبأول،واتخاذاإلجراءاتالتصحيحيةالالزمةلمعالجتهاومنعتكرارها.
 -5التحققمنمدىكفايةالساسيات.
 -6إدارة المؤسسة على أسس علمية من خالل توفير العناصر األساسية وأهمها ،دليل لإلجراءات والدورات
المستحدثة،وهيكلتنظيمىمعتحديدواضحللوظائفوشرحمضمونها،وتقاريردوريةعنسيرالعمل.

 -7التأكدمنحسناستخدامالمواردالماديةوالبشريةفىالمنشأة،أىأنتقومالرقابةبتحديدماتمتنفيذه
عنطرقتقييماألداءواتخاذاإلجراءاتالعالجية،حتىيتماشىاألداءمعالخططالموضوعة.
 -8العملعلىتحقيقالوفرالمادىفىتكاليفعملياتالتنفيذوالحدمناإلسرافوالصرفغيرالمبرر،
والعملعلىمطابقةالمسائلالماليةمعحدودالقواعدالمقررة.
 -1ضمانإتخاذالقراراتالسليمةعلىمختلفالمستوياتاإلدارية،وتنفيذهذهالقراراتبأفضلصورة.
 -13الوقوفعلىالمشكالتوالعقباتالتىتعترضانسيابالعملالتنفيذىوالعملعلىتوفيربدائلأساليب
حديثهلحلها.
 -11الكشفعنميزايتوإبداعاتأفرادالمنظمةلمكافأتهموتحفيزهموالتأكدمنالحقوقوالمزاياالمقررة
لهممعضمانالمساواةللجميعأمامالقانون.
 -12التأكدمنأنالمستوياتاإلداريةالعليافىالمنظمةعلىإلمامكافبمايجرىمنأعمالفىالمستويات
اإلداريةاألخرىللمؤسسة.
 -13التأكدمنتوافراإلنسجامبينمختلفاألجهزةاإلداريةوسيرهاجميعا ً فىإتجاهالهدفالواحدووفقاً
للسياساتالمقررة.
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املبادئ ( املعايري) األساسية الىت حتكم ممارسة الرقابة املالية:
تتأثر الرقابة المالية بمعايير متعددة فتؤثر بصورة مباشرة على أنشطة الرقابة وتوجيهها وهى تتمثل فى
توافقأنشطةالرقابةعلىالمالالعاممع(سليمان،سعيد،2333،ص :)222
-

االتجاه السياسى للدولة :الذىيمثلمبادئوأفكاريسعىالحاكملتحقيقهاوعدمتبنىالمراقبالمالى
لتلكالمبادئسيؤدىإلىتعثراألنشطةالرقابية.

-

األحكام والتشريعات النافذة  :فيجب على المراقب أن يكون مطلعا ً عليها ويسعى إلى توافق الرقابة
معها.

-

أهداف التخطيط التنموى  :فمعرفة هذه التوجهات من قبل المراقب تؤهله ألن يوجه أنشطة الرقابة
بنفستلكالتوجهات.

-

مبدأ االقتصادية وترشيد اإلنفاق  :وذلكبالتحققمنأنالوحدةتحققأهدافهابأقلتكلفةممكنةوأنها
كذلكتتخذالقراراتالرشيدةالتىتخدمفىنفساألتجاه.

-

الحالة المستندية  :ألن التدقيق يجرى على المستندات الثبوتية  ،فيتأكد المراقب من أكتمال التواقيع
والبياناتالتىيتطلبهاكلمستند.

ومنبينالمبادئالتىتتحكمفىمسئولياتالمراقبالمهنيةمايلى:
 -1االستقامة والموضوعية :أنيكون نزيهاً مخلصا ً عادالً فى ممارسته لعمله المهنى وال يسمح لحيزه
المسبقأنيتغلبعلىموضوعيته.
 -2االستقاللية:عدمالخضوعلضغوطاتمنمستوياتإداريةمختلفة.
 -3القدرة والكفاءة  :أن يكون ملما ً بتدقيق الوحدات وعلى معرفةبخصوصية الوحدة هذاباإلضافة إلى
التدريبوالتأهيللالطالععلىالتطوراتالمهنيةفىمجالالرقابةالمالية.
 -4الكتمان:احترامسريةالمعلوماتالتىيحصلعليهاخاللقيامهبعمله.
 -5الحذر المهنى:وذلكعندتنفيذمهامالتدقيقوعندإعدادالتقارير .
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املبحث الثالث

ماهية الرقابة اإلدارية " املفهوم ،األهداف ،اخلطوات "
متهيد :
إنالرقابةاإلداريةمنالوظائفاإلداريةالضروريةوالتىالتقلأهميةعنالعملياتاإلداريةاألخرى
والمتثملةبالتخطيطوالتنظيموالتوجيهوالعملالرقابىيضمنلإلدارةديمومةالنجاحواستمراريتهويساهم
فى قياس درجة أداء النشاطات التى تتم المنظمات من أجل تحقيق أهدافها ،والمساهمة ف الحد من هدر
الطاقات واإلمكانيات المتوفرة ،كذلك لم يعد العمل الرقابى فى اإلدارة مقتصراً على التأكد من األداء
والعملعلىتصحيحه،بلأخذبعداًأخرمتمثالًبسبقاألحداثوالتنبؤباالنحرافاتالمتوقعةوأخذاإلجراءات
الالزمةلمعالجتها(الدبيس،فضل،2313،ص .)18
إن المسئولية الرئيسية لإلدارة الناجحة بصفة عامة هى إدارة العمل من خالل اختيار جيد لألفراد
والتدريب والمكافآت المستمرة للعاملين كما يجب أال تكون اإلدارة بعيدة عن الوسائل األخرى التى تؤثر
علىسياساتهاوذلكمنخاللإصداراألوامروالتقاريرالكتابيةواستمراريةالمؤتمراتوضبطأداءاألفراد
منخاللاإلشرافوإتباعاساليبالرقابةالمختلفة(الشيخ،فؤاد،2331،ص .)87

مفهوم الرقابة اإلدارية :
تعرفالرقابةاإلداريةعلىأنها"نشاطإدارىيسعىإلىمتابعةالعمل،وقياساألداءواإلنجاز
الفعلىله،ومقارنتهمعماهومخططوذلكباستخداممعاييريقارنبهااإلنجازكذلكيمكنمنخاللالرقابة
التأكدمنأنأهدافاألجهزةاإلداريةوبرامجهاقدتحققتبدرجةعاليةمنالكفاءةوالفعاليةووفقا ًللخطط
المرسومة ،واكتشاف االخطاء وجوانب القصور فى العمليات التنفيذية فى اإلدارة والعمل على تصويبها
وتعديلها(الدبيس،فضل،2313،ص.)15كماعرفتبأنها"الخريطةالتنظيميةوكلاإلجراءاتالتى
تختصبكفاءةالعملوااللتزامبالسياساتاإلدارية"(الباشا،عونى،2335،ص .)7
والرقابةاإلداريةبذلكهىذلكالنوعمنالرقابةالداخليةوالخارجيةالتىيمارسهاالجهازالتنفيذى
بنفسه على نفسه لل تأكد من تنفيذ القوانين واللوائح والتعليمات على أفضل وجه ممكن  ،ولضمان سالمة
التصرفاتوكفاءةاألداءورعايةمصالحالجمهوروالعاملينعلىحدسواء(عباس،على، 2311،ص
 .)333
والرقابة اإلدارية يغلب عليا طابعى التوجيه واإلرشاد وذلك من منظور أن الرقابة تستهدف أوالً
وقبلكلشئإجهاضأىخللقبلحدوثهفضالً عنضرورةاالرتقاءباألداءفهىعلىهذاالنحوليست
تفتيشاًيستهدففقطاكتشافالمخالفاتبهدفإنزالالجزاءعلىمقترفالمخالفة .
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أهداف الرقابة اإلدارية:
الهدف الرئيسى للرقابة اإلدارية هو التأكد من قياس مستوى األنجاز واألداء الفعلى للمنظمة واألفراد
العاملين من خالل معرفة مدى تحقيق األهداف التى تم تحديدها مسبقا ً والتأكد من سير العمل حسب
التعليمات واإلجراءات المقررة باإلضافة إلى ذلك هناك أهداف أخرى للرقابة اإلدارية أهمها كما يلى 
(القبيالت،حمدى .)35،2338،
 -0تخفيض التكاليف األجمالية وتجنب اإلسراف وتقليل معدل الخسارة فى الموارد المختلفة:
سوءالعملاإلدارىوسوءالعمليات التنفيذيةيعطىنتائجسلبيةتنعكسأثارهاعلىالهدرفىالطاقات
واإلمكاناتالبشريةوالعملالرقابىيرمىإلىإيقافتلكالعملياتالتنفيذيةالتىتسبباإلسرافوتهدر
الطاقاتواإلمكانياتالمختلفة .
 -8تساهم الرقابة اإلدارية فى مواجهة الظروف غير المستقرة داخل المنظمة وخارجها :
قد تواجه المنظمات ظروفا ً مختلفة وطارئه تسهم فى إضعافها وقدرتها على تقديم السلع والخدمات،
والرقابةاإلداريةتهدفالىالتعرفعلىهذهالظروفوالتنبؤبهاوالعملعلىوضعوتصميمالعمل
اإلدارىبمايتالئممعهذهالظروفوبمايساهمدونحدوثأزماتإداريةمحتملة .
 -3تطوير جودة السلع والخدمات المقدمة للمواطنين وإشباع حاجاتهم ورغباتهم منها :
فالرقابةاإلداريةتعملعلىقياسجودةالسلعوالخدماتوالتأكدمنمدىمطابقتهالرغباتوحاجات
الناس ومن ثم وضع اإلجراءات الكفيلة بتطوير هذه السلع والخدمات لترقى إلى تلك الرغبات
والطموحات.
 -4مساعدة القيادات اإلدارية فى إتخاذ القرارات المناسبة:
يمكنتصورالعمليةالرقابيةبعناصرهاالثالثةوهى(المدخالتوالعملياتوالمخرجات)،والمدخالت
هىبياناتحيةمستقاهمنواقعالتنظيموبالتالىهذهالبياناتالواقعيةتساهمفىإعطاءتصورواضح
لدىالقياداتاإلداريةعنواقعالعملاإلدارىوبالتالىفالمدخالتالتىتتضمنهاالعمليةالرقابيةتساهم
فىدعمالقراراتاإلداريةداخلالمنظمة .
 -5وهناك العديد من األهداف التى تسعى الرقابة اإلدارية إلى تحقيقها كالعملعلىالتأكدمنأنالخدمات
تقدمللجميعبدونتفرقةوبأقلقدرمناإلجراءاتالمكتبيةوأنالموظفيناليسيئوناستعمالسلطاتهم
ومدىإلتزامهمبالقوانين....ألخ.

خطوات الرقابة اإلدارية :
تمر الرقابة اإلدارية بخطوات أساسية متسلسلة زمنيا ً بحيث يتم اتباعها الواحدة تلو األخرى حتى تنتهى
العمليةالرقابيةبكاملها.وبشكلعامتركزهذهالخطواتعلىمايلى :
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 -0وضع معايير لقياس األداء :
اليمكنأنتبدأعمليةالرقابةإالبوجودمعاييريتمالقياسعليهاوعادةيتماالعتمادعلىالخطةمن
أجلتحديدالمعاييرالرقابية،ويمكنتعريفالمعاييربأنهاالحداألدنىمناألداءالمتوقع ،أوالمقاييس
التىيمكنبهاقياسالنتائجالفعلية(أبوماضى،كامل،2334،ص .)33
 -8قياس األداء بموجب المعايير التى تم وضعها وتحديد اإلنحرافات:
تتمثلالخطوةالتاليةفىالرقابةفىقياسمستوىاألداءالفعلىومعرفةمدىقربهمنالمعاييرالتىتم
تحديدهامسبقاًأوبعدهمنها،وكماأنهمنالصعبالقيامبمراقبةأعمالوأداءاألجهزةاإلداريةفىغياب
معاييراألداءفأنهمنغيرالمفيدوجودهذهالمعاييردونأنتجرىعمليةقياسدورىلمستوىأدائها .
وتنقسماالنحرافاتإلىنوعين :
أ – االنحرافات الطبيعية والتى تتصف بواحدة أو أكثر من الصفات التالية :
 يوجدفرقبسيطبينالخطةوالتنفيذ. تكوناالنحرافاتخارجةعنسيطرةالقائمينعلىعمليةالتنفيذ. حدوثاالنحرافاتنتيجةلظروفطارئة. انحرافاتغيرمتكررة.ب -االنحرافات غير الطبيعية والتى تتصف بواحدة أو أكثر من الصفات التالية:
 تكوناإلنحرافاتكبيرةوغيرمحتملة. قدتكونراجعةلقصورفىالمنفذينوتعمدهم. قدتكونراجعةلظروفغيرمعروفة،وكانباإلمكانالسيطرةعليها. إنحرافاتغيرمتكررة.وتحتاج اإلنحرافات غير الطبيعية إلى عالج حاسم ،وسريع ومخطط بشكل يعتمد على نوع الخطأ
وجسامته،أمااإلنحرافاتالطبيعيةقدالتحتاجإلىعالج،كماقدتحتاجإلىعالج بسيطوسطحى
فىبعضاألحيان،وتتعددأسباباإلنحرافاتبيناإلداءالمعيارىواألداءالفعلى،وفيمايلىبيانلهذه
األسباب :
 التخطيطالسيئ.
 ضعفاالتصاالت.
 اإلهمالالشخصى.
 الحاجةللتدريب.
 ضعفالحوافز.
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 -3اتخاذ اإلجراءات التصحيحية المالئمة:
بعد إجراء عملية التقييم وقياس مستوى األداء الفعلى ومقارنته بالمعايير الموضوعة ،تأتى مرحلة
تصويبوتصحيحاالنحرافاتوالتىيجبأنتتمبالسرعةالمناسبة .
 -4التغذية الراجعة العكسية أو المرتدة:
ولزيادةفعاليةالرقابةاإلداريةوتحسينمستواهاالبدمنمتابعةاألداءومعرفةماإذاكانهناك تقدماً
فىمستوىاألداءأوأنهمازالعلىماهوعليهوهذهالعمليةتبدأبعدوضعالحلولالمالئمةللمشكالت
وألسباب القصور فى األداء حيث تتضمن الغذية الراجعة تزويد أصحاب القرارات اإلدارية بمدى
مالئمة اإلجراءات التصحيحية ومدى فعاليتها فى معالجة جوانب القصور ،فإذا كانت المعلومات
الراجعةمنالميدانتوضحضعفاإلجراءاتالتصحيحية،فالبدمنوضعحلولأخرىتكفل زيادة
مستوىاألداء .
إنمهمةعضوالرقابةاليوملمتعدمجردإكتشافاألخطاءأواالنحرافاتالتىوقعت،وإنماالبحثعن
أسبابهاوكيفيمكنتجنبوقوعهافىالمستقبل،وتوجيهالقائمينعلىالعملإلىطرقأفضلألداء
األعمال ،وعليه فإن الرقابة إذا أجريت بصورة مثلى فإنها ال تكشف فقط عن الثغرات واألخطاء
وتوضحالسبيلإلىتصحيحها،بلتكشفأيضا ًعننواحىالقوةوالتفوقوتمكناإلدارةمنالوقوف
علىميزاتاألفرادومحاسنهم،وتجعلمنالممكنمكافأةالمجدينوتقديرهموهذايحفزهمعلىإتقان
عملهمويرفعمنروحهمالمعنوية .

وسائل الرقابة اإلدارية:
البدمناستعمالوسائلوأدواترقابيةلكىينجحنظامالرقابةاإلداريةفىبلوغاألهدافالتىيرمىلها،
وفىمقدمتهاقياساألداءالفعلى ونتائجه،ومنشأنبعضتلكالوسائلأنتستخدمفىالرقابةعلىاألداء
الكلىللمنشأةوسيتماإلشارةإلىتلكالوسائلبنوعمناإليجازكمايلى(الصباح ،عبدالرحمن، 233،
ص .)214
 -1التقارير اإلدارية بأنواعها والمقصود بها " تلك التقارير التى توضع لقياس مستوى العاملين  ،أو
لتوضيحالكيفيةالتىتنجزبهااألعمالاإلدارية" .
وغالبا ًماتكونالتقاريراإلداريةمنحيثالمضمون،لنقلالمعلوماتوالبيانات ،وتسجيلالسياسات،
وعرضالمشكالتوإعطاءصورةعنماهيةالعملياتاإلداريةالجاريةوتقديمالتوصياتوالمقترحات .
 -2اإلشرافعلىاإلدارى:ويشملالمالحظةالشخصيةوالمتابعة:
المالحظة الشخصية :منأفضلالوسائلللحصولعلىالمعلوماتعنمراحلالتنفيذومعناهاقريب
منمفهومالتفتيشوالذىيقصدبهفحصسالمةالعملياتأإلداريةورفعنتيجةذلكبتقاريرإلىاإلدارة
العليا .
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المتابعة  :هى وسيلة للتعرف الدائم والمستمر على كيفية إنجاز العمل ،وسير مراحله فعن طريق
المتابعة يدرك مدى التقدم فى عملية التنفيذ ويتم اإلطالع أوالً بأول على أخر المعلومات والبيانات
الالزمةلإلدارةالعلياإلجراءالتقييمالمستمر .
 -3الشكاوىوالتظلماتهىوسيلةرقابيةلكونهاتحملطابعالمراجعاتوالمتابعةوإحقاقالحق،إذبمقدور
تلكالشكاوىأنتضعالرؤساءتماماًفىالصورة،فيمايخصبعضأوجهاألنحرافأواألخطاءمهما
كاننوعها.
والشكاوىبصفةعامةهىوسيلةرقابية،يمارسهاالمواطنون،والمراجعون،علىالعاملينوالمسئولين
فىالمنظمات.
 -4الموازنات التقديرية وتسمى التخطيط أيضا ً ،وتهتم بتقدير اإليرادات والمصروفات سواء على صعيد
منظماتاألعمالوالدولة،فهىخطةتفصيليةمحددةمقدماً،لألعمالالمرغوبتنفيذها،لتكونمرشداً
للمسئولينوكأساسومعيارلتقييماألداءفىالمشروع.
 -5المعدالتوالنسبالمالية،والتكاليفالثابتةوالمتغيرةومقاييسالكفايةاإلنتاجية.
 -6بحوثالعملياتهىالطريقةالعلميةالمنطويةعلىمجموعةمناألساليبالمساعدةفىاتخاذالقرارالى
يتمالتوصلإليهعنطريقتقييمعدةبدائلواختيارأفضلهابطرقكميةمتعددة.

دور هيئة الرقابة اإلدارية املصرية:
نشير فى هذا الجزء إلى إختصاصات ودور هيئة الرقابة اإلدارية المصرية وفقا ً للقانون رقم  54لسنة
1164بشأنهيئةالرقابةاإلداريةوالمعدلبالقانونرقم237لسنة .2317
 هي ئة الرقابة اإلدارية هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية وتكون لها الشخصية اإلعتبارية وتتمتع
باالستقاللالفنىوالمالىواإلدارىوتهدفإلىمنعالفسادومكافحتهبكافةصورة،وإتخاذاإلجراءات
والتدابيرالالزمةللوقايةمنه،ضمانا ً لحسنأداءالوظيفةالعامةوحفاظا ً على المالالعاموغيرهمن
األموالالمملوكةللدولة.
 تختص هيئة الرقابة اإلدارية باآلتى:
(أ ) بحث وتحرى أسباب القصور فى العملواإلنتاج بما فى ذلك الكشفعنعيوب النظم اإلدارية
والفنيةوالماليةالتىتعرقلالسيرالمنتظملألجهزةالعامةوإقتراحوسائلتالفيها .
(ب) متابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح واألنظمة السارية وافية لتحقيق الغرض
منها .
(ج) الكشف عن المخالفات اإلدارية والمالية والجرائم الجنائية التى تقع من العاملين أثناء مباشرتهم
لواجباتوظائفهمأوبسببها .
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كماتختصبكشفوضبطالجرائمالتىتقعمنغيرالعاملينوالتىتستهدفالمساسبسالمةأداء
واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة وذلك بشرط الحصول على أذن كتابى من النيابة العامة قبل
إتخاذاإلجراءات .
وللرقابةاإلداريةفىسبيلممارسةاالختصاصاتسالفةالذكراالستعانةبرجالالشرطةوغيره
منرجالالضبطيةالقضائيةوذوىالخبرةمعتحريرمحضرأومذكرةحسباألحوال .
(د)بحثالشكاوىالتىيقدمهاالمواطنونعنمخالفةالقوانينأواألهمالفىأداءواجباتالوظيفة
ومقترحاتهمفيمايعنلهمأويلمسونهبقصدتحسينالخدماتوانتظامسيرالعملوسرعةإنجازه،
وكذللكبحثودراسةماتنشرهالصحافةمنشكاوىأوتحقيقاتصحفيةتتناولنواحىاألهمال،
أواالستهتارأوسوءاإلدارةأواالستغالل،وكذلكماتتعرضلهوسائلاالعالمالمختلفةفىهذه
النواحى .
تختصكذلكالرقابةاإلداريةبمدرئيسالجمهوريةورئيسوالوزراءوالمحافظينبأيةبياناتأو
معلوماتأودراساتيطلبونهامنها،وبأىعملإضافىأخريعهدبهإليهارئيسالجمهورية .
 تباشرالرقابةاإلداريةاختصاصاتهافىالجهازالحكومىوفروعهوالهيئاتالعامةوالمؤسساتالعامة
والشركاتالتابعةلهاوالجمعياتالعامةوالخاصةوأجهزةالقطاعالخاصالتىتباشرأعماالً عامة،
وكذلكجميعالجهاتالتىتسهمالدولةفيهابأىوجهمنالوجوه.
 يكونللرقابةاإلداريةفىسبيلمباشرةإختصاصاتهاحقطلبأواإلطالعأوالتحفظعلىأيةملفاتأو
بياناتأوأوراقأوالحصولعلىصورةمنها،وذلكمنالجهةالموجودةفيهاهذهالملفاتأوالبيانات
أواألوراقبمافىذلكالجهاتالتىتعتبرالبياناتالتىتتداولهاسريةوكذلكاستدعاءمنترىسماع
أقوالهم.
كمايجوزلهاأنتطلبوقفالعاملعنأعمالوظيفتهأوأبعادهمؤقتاًعنهاإذاإقتضتالمصلحةالعامة
ذلكويصدرقراراإليقافأواألبعادالمؤقتمنرئيسالهيئة.
 يعاقبتأديبيا ًأىعاملفىالجهاتالتىتباشرهيئةالرقابةاإلداريةاختصاصاتهافيها،يخفىبيانات
يطلبها أعضاء الرقابة اإلدارية أو يمتنع عن تقديمها إليهم أو يرفض إطالعهم عليها  ،مهما كانت
طبيعتها،وكذلكمنيمتنععنتنفيذطلباالستدعاء.
يجوزللرقابةاإلداريةأنتجرىالتحرياتوالمراقبةالسريةبوسائلهاالفنيةالمختلفةكلمارأتمقتضى
لذلك.
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املبحث الرابع

الرقابة على األداء " املفهوم واألهداف "
متهيد :
تعتبر وظيفة الرقابة وتقييم األداء من أهم وظائف اإلدارة العامة بمستوياتها المختلفة ومجاالت نشاطها
المتعددة..إذأنكلالجهدالمبذولفىالتخطيطواإلعدادوالمواردالتىتوجهللتنفيذفىمشروعاتاإلنتاج
والخدماتتكونكلهابغيرطائلوالعائدإذالمتتمعمليةمنتظمةومستمرةلمتابعتهاوالتأكدمنسالمة
التنفيذ وتوافقه مع متطلبات األداء السليم  ،ومن أجل ذلك كانت لوظيفة الرقابة وتقييم األداء  فى تاريخ
اإلدارةالعامةشأنكبير،ويمكنالقولأنجانبا ًأساسيا ًمنأنشطةالحكومةالمركزيةواألجهزةالتابعةلها
ينصرف‘لىعملياتالرقابةوالتقييم(عبدالمحسن،توفيق،2313،ص .)333
إنقياسكفاءةوفاعليةأداءالمؤسساتالحكوميةيواجهصعوبةكبير خصوصا ًمعوجودهدفعاموغير
محددبدقة،ومعإنتاجخدماتومنتجاتمنالصعبقياسكفائتهاوفاعليتهامنناحيةالكمأوالكيف،لذلك
كان البد أن تلعب الحكومات دوراً هاما ً إليجاد تشريعات مناسبة تساهم فى خلق بيئة جاذبة لالستثمار
المحلى واألجنبى تقوم على خفض تكاليف االستثمار ،وتوفير الحرية التنافسية ،وتحقيق عوائد مجزية ،
فضالًعنإيجادنظامقضائىشفافوسدالثغراتلمواجهةالفساد .
ولذلكفإناإلهتمامبتقويمأداءاإلداراتالماليةوغيرهامناإلداراتفىالمؤسساتيأتىمنإطارسعى
السلطةلإلصالحاإلدارىوالمالىلكافةأجهزتها الحكوميةلتعزيزالشفافيةورفعكفاءةوفاعليةواقتصادية
أداءالجهازالحكومىفىظلوجودضوابطأخالقيةودستوريةوقانونيةوتنظيمية .
والوحدات والهيئات الحكومية  بحاجة ماسة إلى عملية تقييم أداء سليمة تستند إليها عند إجراء الترقيات
وصرفالعالواتالماديةوالمعنوية..،الخ،كماتعطىعمليةتقييماألداءمعلوماتتساعداإلدارةفىتحديد
مدىصالحيةالموظفلوظيفتهالحالية،ومدىإمكانيةنجاحهفىأىوظيفةأخرى .
وتعتبر رقابة األداء شكالً متقدما ً من أشكال الرقابة التى تمارسة األجهزة العليا للرقابة المالية – ومنها
الجهازالمركزىللمحاسباتالمصرى– بجانبممارستهاللصيغةالتقليديةللرقابةالمالية ،أنتقويماألداء
يرتبطبوظيفةالتخطيطارتباطاًوثيقاًيجعلبعضالباحثينيوسعوننطاقعمليةتقويماألداءليشملالوظيفة
التخطيطيةوذلكعندتحديدمفهوماألداءأوتعريفةوبخاصةعندماينظرإلى هذاالمفهوممنوجهةالنظر
اإلد ارية ،حيث يبدأ تقويم األادء بوظيفة التخطيط ويستمر خالل المتابعة وينتهى بمقارنة النتائج الفعلية
باألهدافالمخططة،حيثتؤولبياناتهلتساهمفىممارسةالوظيفةالتخطيطيةمنجديد .

مفهوم رقابة األداء :
رقابة األداء تعنى تقييم أداء المنظمات طبقا ً ألهداف ومعايير محددة مقدما ً  ،تمهيداً إلتخاذ اإلجراءات
التصحيحيةالمالئمةبمايضمنتطابقاألداءمعماهومخططله(حماد،منصور،2313،ص .)53
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ويذهبأخرونإلىالوصفالتفصيلىللعمليةبأنتقيماألداءأوتقييمالكفاءاتأوتقييمأداءالعاملين ،كلها
مسمياتمترادفةغايتهاتحليلأداءالفردبكلمايتعلقبهمنصفاتنفسيةأوبدنيةأومهاراتفنيةأو
سلوكيةأوفكرية،وذلكبهدفتحديدنقاطالقوةوتعزيزهاونقاطالضعفلمعالجتهاكضمانةأساسيةلتحقيق
فاعليةالمؤسسة(عبدالمحسن،توفيق،2313،ص .)133

أهداف رقابة األداء :
لقد تطورت أهداف الرقابة فى الوقت الذى شهد تطوراً هائالً فى مختلف جوانب الرقابة (المفهوم ،
المدخالت،األهداف،األساليب،المخرجات،النطاق) .
وتشملأهدافرقابةاألداءالتالى :
 -1فحصالسياساتوالنظموإدارةالعملياتفىالجهاتالخاضعةللرقابة.
 -2التح ققمنمدىتحقيقالفعاليةفىأداءكلنشاطأومركزمسئوليةلألهدافالمرسومةلهمعالتحقق
منمدىااللتزامبماتقضىبهالسياساتواإلجراءاتالمعتمدةلذلك،والتحققمنمدىتحقيقالكفاءة
فىاستخدامالمواردالمتاحةللحصولعلىأفضلالنتائجالممكنةفىأقصروقت،وبمايتفقمعأهداف
المنشأة،األمرالىيتطلبالتأكدمنتوفيرمعاييرمدروسةومالئمةوكافيةتحددمايجبأنيستخدممن
مواردألداءالخدمةأوإنتاجالسلعةأوتطبيقسياسةأوإجراءرقابىمعين.
 -3تقويم النتائج الكلية المحققة فيما يتعلق بأهداف البرنامج بما فيها نظم االستفادة من الموارد البشرية
والماديةخاصةالتأكدمنأنالنظمالمتبعةتقومفعالًبتحقيقالنتائجالمستخدمةبطريقةاقتصاديةوفعالة
وكفء.
 -4كشف االنحرافات(المفضلة وغير المفضلة) وبيان أسبابها ،ووضع االقتراحات التى تعالج أوجه
اإلنحرافوالقصوروذلكفىسبيلتوجيهاألداءنحوتحقيقكفاءةواقتصادوفعاليةأكبر.
 -5التحققمنتقديرالمواردالمتاحةلتقليلالتكلفةوزيادةالمخرجاتإلىالحداألعلى.
 -6التحققمماإذاكانتتقاريرالهيئاتالخاضعةللرقابةتحتوىعلىبياناتومعلوماتمحددةوصحيحية
ومفيدة.
 -7التحققمنإنجاراألهدافكلهاالماليةوالماديةواالقتصاديةواالجتماعية.
 -8التحقق مما إذا كان هناك زيادة فى المبالغ المسددة أوخسارة أو تبذير أو زيادة يمكن تجنبها فى
المصروفاتنتيجةالتخطيطغيرالسليم،أوالتسلسلالخاطئلألنشطةوالعملياتأوالتأخيرفىاستكمال
المشروعاتأوسياسةالتسعيرغيرالمحكمةأوالزيادةفىالمخزون.
 -1خدمة العالقات المحاسبية للمستويات المختلفة واإلفصاح عنها بطريقة مناسبة ،إن هذه الخدمة قائمة
علىاقتراضأنمنيفوضالمسئوليةيجبأنيقدمإيضاحاًمناسباًعنكيفيةإتمامها.
 -13فحص كافة السياسات بالمنشأة وتقويمها للتعرف على مدى سالمتها ووفائها لتحقيق األهداف
المرجوة.
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 -11توفير الظروف المناسبة لفرض مساءلة أكثر مالئمة وتحديد المسئولين عن إرتكاب األخطاء
والتالعبوالهدروالتزويرواآلختالسوالتسيب،وبخاصةعندمايقترناألمربتحديدواضحوسليم
لمراكزالمسئولية.
 -12تشجيعإدارةالقطاعالعامعلىإدخالوسائلمتقدمةبشأنإعدادالتقاريرالخاصةباألداء.
 -13الحثعلىإدخالتحسيناتعلىمعلوماتالقطاعالعاموعلىالمساءلةبشكلعام،وتحفيزاإلدارة
إلتخاذاإلجراءاتالكفيلةبزيادةالكفاءةوالفعاليةوالتوفير.
 -14تزويدالجهاتالمعنيةبالتخطيطبكافةمستوياتهابالبياناتالمقارنةعناألداءوالنتائجالفعليةوالمقدرة
واإلنحرافات وأسبابه ،مما يشكل أساسا ً هاما ً فى اتخاذ القرارات الخاصة بتعديل الخطط والبرامج
التقديريةأوفىصياغةخططوأهدافوبرامجتقديريةمقبلة،األمرالذىيبعدالقراراتالتخطيطية
مننطاقالتخميناتالشخصيةلتدخلنطاقالبناءالعلمى.
 -15رقابةاألداءتهئالفرصةلعالجاالنحرافاتفىالوقتالمناسب.
 -16تقديمتقاريرمفصلةووافيةوموضوعيةللسلطةالتشريعيةوللجهاتالمعنيةوالجمهورلتعينهاعلى
تكوين فكرة واضحة ومتكاملة عن أوضاع اإلدارة العامة ومدى حسن استخدام المال العام ،ومدى
ترشيد اإلنفاق ،وكذلك مدى كفاءة اإلدارة المالية فى تحصيل اإليرادات على اختالف أنواعها (فى
الوقتواإلجراءاتوالكفيلة)لتعينهاعلىاتخاذأرشدالقراراتوأسلمالسياسات.
 -17بيانماإذاكانتالتقنياتواألساليبالعلميةالالزمةلإلدارةالماليةمتوفرةفعالًوكيفيتمتطبيقها ،
وإذاكانمنغيرالممكنتطبيقوحداتقياسكمية،فإنهفىمقدورجهازالرقابةأنيحددبعض
النتائجمنخاللتفسيراإلدارةلألهدافالكيفيةأوالنوعيةالمعينة.
 -18تحديد ما إذا كانت الهيئات الخاضعة للرقابة تفى بوعودها (نحو فئات الشعبة وكافة المعنين) عن
طريق تقديم السلعوالخدمات المطلوبة منها بالكيفية والموعد المالئمين والنوعيةالمرغوبة والسعر
المفضل.
 -11من أن الجهات الرقابية فى نظر البعض ال تتعرض للقرارات السياسية إال أنها تمتد إلى تقييم
المعلوماتالمتوفرةالمؤديةإلىوضعتلكالقرارات،أىمعرفةالقراراتالسياسيةالتىبنيتعلى
تلكالمعلوماتوإلىتحديدماإذاكانتأهدافالسياسةقدتمتتغطيتهافعالًأمال.

مراحل تقويم األداء :
تمرعمليةتقويماألداءبعدةمراحلأساسيةيمكنتلخصيهابمايلى(جربوع،يوسف،2337،ص .)42
 -1التعرفعلىالبرامج(خطةالتنفيذ).
 -2التعرفعلىمعاييرومقاييساألداء.
 -3قياساألداءالفعلى(النتائج).
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 -4مقارنةاألداءالفعلىباألداءالمخطط.
 -5تحديداالنحرافاتمعتحديدمراكزالمسئولية.
 -6إتخاذاإلجراءاتالالزمةللحفاظعلىالهدفالمخطط.
إن الوصول إلى طريقة محددة ودقيقة لتقييم األداء فى المشروعات ينبغى أن تمر بمراحل متعددة من
الدراسةوالتجريبحتىنصلإلىطريقةللتقييمتتميزبالصفاتالتالية :





يجبأنتكونطريقةالتقييممرنةبمعنىقابليتهاللتطبيقعلىأنواعمختلفةمنالمشروعاتفى
األنواعالمتباينةمناألنشطة.
يجب أن تكون الطريقة شاملة بمعنى أنها توفر صورة واضحة عن موقف المشروع موضوع
التقييم.
يجبأنتعكسالطريقةالنواحىالكيفيةفىاألداءإلىجانبالنواحىالكمية.
يجبأنتعكسخطةأوطريقةالتقييمالترابطوالتداخلبينالوظائفاإلداريةالمختلفة.

وظائف تقويم األداء :
لتقويماألداءوظائفمعينةتبرزمنخاللهذهاألهمية،ويمكنتحديدهابمايلى(جربوع،يوسف،2337،
ص .)47
 -1متابعةتنفيذاألهدافللمشروعاالقتصادىسواءكانتكميةأوقيمةوضمنالخطةالمرسومةوللفترة
الزمنيةالمحددة.
 -2الرقابةعلىكافةاألداءالتشغيلىللتأكدمنقيامالمشروعبممارسةنشاطهوتنفيذأهدافهبأعلىدرجة
منالكفاءةوالفاعليةوتحديداإلنحرافاتفىضوءاألهدافالمحددةمسبقاً.
 -3تقييم النتائج لتحديد المراكز اإلدارية واإلنتاجية المسئولة عن اإلنحرافات بين األهداف المرسومة
واألهدافالمحققةفعالً.
 -4إيجادالحلولوالوسائلالكفيلةبحلمشاكلاالختالفاتواتخاذالخطواتالالزمةلتجنباإلنحرافات.

أسس تقويم األداء :
هناكمجموعةمناألسسلتقويماألداءبيانهاكمايلى :






تحديدأهدافالمشروعالتشغيلية.
تحديدالخططالتفصيليةإلنجازالعمل.
تحديدمراكزالمسئولية.
تحديدمعاييرومؤشراتتقويماألداء.
وجودجهازمناسبومؤهلتأهيالًعالياًلتنفيذعمليةتقويماألداء.
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املعايري الرقابية لرقابة األداء :
تركزرقابةاألداءحسبمعاييراالنتوساىعلىاالقتصاديةوالكفاءةالفعاليةوتشمل :
 -1الرقابةعلىاقتصاديةاألنشطةالرقابيةطبقاًللتطبيقاتوالمبادئاإلداريةالسليمةوسياساتاإلدارة.
 -2الرقابةعلىكفاءةاستخدامالمواردالماليةوالبشريةوتشملفحصأنظمةالمعلوماتوإجراءاتاألداء
ومراقبةاإلجراءاتوالتدابيرالمتبعةمنقبلالجهاتالخاضعةللرقابةلمعالجةنواقصمحددة.
 -3الرقابة على فعالية األداء فيما يتعلق بتحقيق أهداف الجهة الخاضعة للتدقيق ومراجعة األثر الفعلى
لألنشطةمقارنةباألثرالمنشودلألنشطة.
ويرىالباحثأنالجهازالمركزىللمحاسباتبجمهوريةمصرالعربيةيعملعلىتقويمأداءالجهات
الخاضعة لرقابته وفقا ً والقانون رقم  144لسنة  1188والمعدل بالقانون  157لسنة (  1118قانون
الجهازالمركزىللمحاسباتالمصرى)حيثتمإنشاءإداراتمتخصصةلتقويمأداءالجهاتالخاضعة
لرقابته وذلك لزيادة كفاءة وفعالية تلك الجهات ويقوم الجهاز المركزى للمحاسبات بإدراج مالحظاته
وتوصياتهفىهذاالشأنفىالتقاريرالصادرةعنه .
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املبحث اخلامس

أساليب األداء الرقابى احلكومى
تعددتوتنوعتأساليباألداءالرقابىالحكومىوذلكبإختالفوجهةالنظرإلىعمليةالرقابة،ولكنتتفق
فىأنهاعمليةدائمةومستمرةوموجودةبوجودالمالالعام .
وبالتالى يمكن تقسيم أساليب الرقابة على األداء المالى الحكومى إلى عدة صور مختلفة  ،يمكن توضيح
أهمهافيمايلى :
أوالً :أساليبالرقابةمنحيثالوقتالذىتمفيهعمليةالرقابة .
ثانيا ً :أساليبالرقابةمنحيثالجهةالتىتقومبعمليةالرقابة .
ثالثا ً :أساليبالرقابةمنحيثالسلطاتالمخولة .
رابعا ً:أساليبالرقابةوفقاًلدورالحكومة .
خامسا ً:أساليبالرقابةمنحيثالمكانالذىتجرىفيهعمليةالرقابة .
سادسا ً:أساليبالرقابةمنحيثدرجةالدورية .
وفيمايلىتوضيحلكلنوعمنهذهاألنواع :
ً
ً
أوال  :اساليب الرقابة من حيث الوقت اىل تتم فيه عملية الرقابة تنقسم الرقابة وفقا لذلك إىل
ثالثة أنواع هى:
أ -الرقابة قبل التنفيذ:
وهذه الرقابة تبدأ قبل البدء فى تنفيذ العملويطلقعليها الرقابة السابقة أو الوقائية أو الوقائية أو المانعة
وهىالرقابةالتىتقومبتدقيقالخططفىمراحلهااألولىللتأكدمنصحتهاوواقعيتها،وهىتهدفأساساً
إلىمنعوقوعاألخطاءمنذالبدايةوعادةماتتمهذهالرقابةعلىالنفقات .
تتمازهذهالرقابةبمايلى :
-

تساعداإلدارةفىتنفيذالقوانينواإلجراءاتوالتعليمات.
تساعدفىتقليلفرصأرتكابالمخالفاتباألخطاء.
تقليلالمستوياتالملقاهعلىمنيقومبالتنفيذلقيامهمبالتنفيذبعيداًعناألخطاء.
تساعدفىالتقليلمنفرصإهدارالمالالعام.

إال أن يشوب هذه الرقابة:
 تأخيرالبدءفىتنفيذاألعماللحاجةاإلدارةبعضالوقتللقيامبالرقابة. -تحكممنيقومبالرقابةفىالجهةالتىيقومبمراقبةأعمالها.
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ب-الرقابة أثناء التنفيذ :
وتسمىالرقابةالمتزامنةحيثتكونمالزمةلعملياتالتنفيذاوالًبأولوترتبطبزياراتميدانيةمتعددةمن
المراقب للجهات الخاضعة للرقابة طول الفترة التى يقوم بمراقبة حساباتها وذلك تقوم اإلدارة بتصحيح
اإلنحرافاتالتىتحدثفىنفسالوقتوغالبا ًماتقومبهوحداتداخلىالجهةللتأكدمنسالمةمايجرى
منتصرفاتوأنالتنفيذيتمبشكلصحيح .
وتمتاز هذه الرقابة:
 وجودوقتكافلدىالمراقبتمكنهمنالتعرفعلىالجهةبصورةأفضل. شرعةأكتشابالغشوالخطأفىوقتقصيربدالًمنتركةحتىنهايةالعام. إنجازاألعمالفىأوقاتهادونإهمالأوتأخيربسببترددالمراقبعلىالمنشأةباستمرار.ومن العيوب الموجهة لهذا النوع أنها :
ت حولعمليةالرقابةالمستمرةخاللالتفنيذإلىعملروتينىباإلضافةإلىنشوءصداقةبينالمراقب
والموظفينقدتسببحرجللمراقبعندإكتشافاألخطاء.
ج -الرقابة بعد التنفيذ :
وتسمىبالرقابةالالحقةويوجدهذاالنوعمنالرقابةبعداالنتهاءمنإنجازالعملالمطلوبللكشفعماوقع
منمخالفاتوإنحرافاتعنطريقالمقارنةبينماتمإنجازهبالمعاييرالموضوعةسلفاً .
ومن مزايا هذا النوع من الرقابة:
-

التسببهذهالرقابةفىتأخيراألعمالالتىتقومبهااإلدارة.
إمكانيةمقارنةالعملالمحققمعاألهدافالموضوعة.
يضعهاموظفىالسلطةالتنفيذيةفىاعتبارهمميراعونالدقةفىأعمالهم.
سهولةتأديتها.

ومن عيوب هذا النوع :
 أنهاالتحولدونوقوعاألخطاءأمالغش . ظهورنتائجهابعدفترةقدتطولنسببممايقللمنفاعليتها .ً
ثانيا  :أساليب الرقابة من حيث اجلهة الىت تقوم بها :
يتسمهذاالنوعمنالرقابةإلىأسلوبينهما :
 -0الرقابة الداخلية:
يقوم بها وحدة داخلية تابعة للجهة بهدف حماية أموال الجهة ومساعدة اإلدارة فى تحقيق أكبر كفاية
إداريةممكنةوتهدفهذهالرقابةإلى :
 مطابقةتحصيلاإليراداتوصرفالنفقاتوفقاًلألهدافالمقررة.27

 محاولةالكشفعناإلنحرافاتواألخطاءوالتعرفعلىأسبابها. إتخاذاإلجراءاتالتصحيحيةالالزمة. -8الرقابة الخارجية :
وتقومبهاجهةخارجيةمستقلةعنالجهةمحلالرقابة،والهدفمنهاالوصولإلىرأىفنىمحايدعن
عدالةتصويرالقوائمالماليةللجهةعنالفترةالماليةالمعنية .
ويقومبتلكالرقابةأيضاًالجهازالمركزىللمحاسباتبجمهوريةمصرالعربية .
ً
ثالثا  :أساليب الرقابة من حيث السلطات املخولة جلهة الرقابة:
أ -رقابة إدارية :
هىتلك الرقابة التىتكون مهمتهاجمع البياناتوتحليلها للوصول إلىنتائج معينة للتأكد منتطبيق
اللوائحوالتعليماتوتحقيقاألهداف الموضوعةبكفاءةتامةمعوجودسلطةالتوصيةبإتخاذالقرارات
المناسبة لتجنب أى إنحراف أو مخالفات ،دور هذا النوع من الرقابة ينتهى عند اكتشاف األخطاء
والمخالفات والتنبيه إليها أو إحالتها للسلطات الختصة أى كشف المخالفات واألخطاء واإلنحرافات
والتوصيهبشأنها .
ب -رقابة قضائية :
هىالرقابةالتىتقومبهاهيئةقضائيةمستقلةلهاالحقفىاكتشافاإلنحرافاتوالمخالفات،باإلضافة
إلىمحاكمةمنيثبتإدانتهلتلكاإلنحرافاتوإصدارالعقوباتالالزمةبحقهم .
ً
ً
رابعا  :أساليب الرقابة وفقا لدور احلكومة :
تنقسمهذهاألساليبالرقابةإلىقسمينأحدهمايتمثلفىالدورالتنفيذىالذىتقومبهالحكومةنفسهاللتحقق
منحسناستخدامالمالالعاموأخريقومبمراقبةالحكومةوالمتمثلفىالسلطةالتشريعيةمنناحيةورقابة
الشعبمنناحيةأخرىبأعتبارهمالكالمالالعام .
أ -الرقابة التنفيذية:
وهىرقابةتقومبها األجهزةالحكوميةللتأكدمنحسناستخدامالمالالعاموتتمثلفىمراجعةالمستندات
ورقابةاألداءسواءكانترقابةداخليةأوخارجيةأورقابةسابقةأوالحقةأوأثناءالتنفيذ .
ب -الرقابة التشريعية:
وهى الرقابة التى تقوم به السلطة التشريعية بالدولة والمتمثل فى مجلس النواب والذي يقوم برقابة المال
العامواإلشرافعلىالسلطةالتنفيذية .
ويتمهذااألسلوبمنالرقابةبعدةطرقحسباألنظمةالتىتسيرعليهاالدولة :
 عنطريقإصدارالقوانين.28

 دراسةماتمطرحةمنخطط. مناقشةوإعتمادالموازنةالعامةللدولةودراسةأىانحرافاتناتجةعنالتنفيذ. استجوابالحكومةبمافيهاالوزراءوئيسمجلسالوزراء.ج -الرقابة الشعبية:
وهذااألسلوبمنالرقابةيتمعنطريقرقابةأفرادالشعبللمؤسساتالعالميةوذلكعنطريقالنقابات،
الجمعيات،المجالسالمحلية،الصحافة،األحزابالسياسية،والتنظيماتالحكومية .
ً
خامسا  :أساليب الرقابة من حيث املكان الذى جترى فيه عملية الرقابة:
فهناكمنيقومبالعملفىمكتبةعنطريقمراجعةمايتوفرلهمنمستندات(رقابةمكتبية)وهناكمن
يقومبالمراجعةأوالرقابةالميدانيةخارجالمكتب .
أ -رقابة مكتبية:
وهىالرقابةالتىيقومبهاالمراقبوهوفىمكتبهأوداخلالجهةالحكوميةالتابعلهامنخاللمراقبةأو
مراجعةمايتوفرلهمنمستندات،سجالت،وكشوف،فهوالينتقلإلىالجهةمحلالمراجعة،ولهأنيبدى
رأيهفىالعملياتالواردةفىتلكالمستندات .
ب -رقابة ميدانية:
وهىالرقابةالتىينتقلفيهاالمراقبإلىالجهةالخاضعةللرقابةإلتمامعملهوهذهالرقابةغالبا ًماتكون
رقابةخارجيةورقابةمستقلةعنالجهةالخاضعةللرقابة .
ً
سادسا  :أساليب الرقابة من حيث درجة الدورية:
تنقسمأساليبالرقابةوفقاًلذلكإلىرقابةدورية،رقابةمفاجئة،رقابةمستمرة .
أ -الرقابة الدورية:
هىالرقابةالدوريةالروتينيةفىالتنفيذوفقجدولزمنىمحد .
ب -الرقابة المفاجئة:
هىالرقابةالتىتحدثبصورةمفاجئةأوبدونإنذارويكونالهدفمنهاأكتشافخطأأوغشاليمكنأن
يكتشف من خالل الرقابة الدورية وكذلك الكشف عن مدى إلتزام الحق بالقوانين والتعليمات مثل الجرد
المفاجئللخزينة .
ج -الرقابة المستمرة :
وهىالرقابةوالمراجعةعلىمدارالسنة :
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الفصل الثانى

القيمة املضافة لألجهزة العليا للرقابة
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املبحث االول
قيمة ومنافع األجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة
متهيد :
تعتبرالرقابةعلىالقطاعالحكومى والتى تنتهىبهااألجهزةالعلياللرقابةالماليةوالمحاسبةعاملمهمفى
أحداث الفارق فى حياة المواطنين ،كما أن العمليات الرقابةوالمراجعة التى تقوم بها األجهزة العلياعلى
الوزارات والهيئات الحكومية وإدارات القطاع العام تأثير إيجابى يتمثل فى بث الثقة فى المجتمع لكونها
تخاطبعقولالمسئولينعنالمواردالعامةواخالالتإداراتهاوهومايؤدىبدورهإلىإتخاذالقرارات
بكفاءةعالية .
فماإنيتماإلعالنونشرنتائجوتقاريرالرقابةالتىيقومبهاجهازاألعلىللرقابةحتىيكونالمواطنمخوالً
بمساءلةالمسئولينعنتصرفاتهمفىإدارةالمالالعاموبهذهالطريقةتعملاألجهزةالعلياللرقابةالمالية
والمحاسبيةعلىاالرتقاءبكفاءةوفعاليةوشفافيةاإلدارةالحكوميةوهكذافإنمنشأنالجهازالرقابىالذى
يتصف عادة باالستقالليةوالفعالية والمصداقية والحيادية أن يكون أحد المكونات الضرورية فى أىنظام
ديمقراطىحيثتشكلالمساءلةوالنزاهةأجزاءالغنىعنهافىأىديمقراطيةمستقرة .
ما هى قيمة ومنافع األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية؟
إن استكشاف قيمة ومنافع األجهزة العليا للرقابة ال يمكن معرفتها إال بعد تحليل أثر أدائها على المجتمع
والوقوفعلىتداعياتنتائجالتقييمالخاصةبأدائهاأمامممثلىنوابالشعبومجلساألمة .
لذافإناألجهزةالعلياللرقابةالماليةوالمحاسبةحتىتكونقادرةعلىأداءاألعمالوالمهامالمناطبهاعلى
الوجه األكمل بالنسبة للمواطنين يجب أن تكون جديرة بالثقة ،وهذا ال يتسنى إال إذا كان الجهاز الرقابى
بدوره يتقبل الحكم على أداءه بموضوعية باعتباره ذو إختصاص ومصداقية واستقاللية وأنه مسئول عن
العملياتالتىيقومبهاوحتىيكنذلكممكنافإنهمنالواجبأنيكونمثاالًيحتذىبهأمامبقيةالوزارات
والهيئاتالحكومية،وهذااألمريمكنتحقيقهمنخاللإحداثفرقفىحياةالمواطنين،ويمكنتحقيقهذا
األثرمنخاللثالثعناوينرئيسيةممثلةباآلتى :
أوالً:تعزيزمساءلةوشفافيةونزاهةالوزاراتوهيئاتالقطاعالعام .
ثانياً:إثباتالتأكيدعلىقوةارتباطهابالمواطنينومجلسالنواب .
ثالثاً:القدرةعلىالتحولإلىأجهزةنموذجيةوقدوةيحتذىبها .
وسيتماستعراضهذهالعناوينالرئيسيةبشئمنالتفصيلعلىالنحوالتالى :
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ً
أوال :تعزيز املساءلة والشفافية ونزاهة الوزارات واهليئات احلكومية وهيئات القطاع العام:
بأن تتم مساءلة الوزارات الحكومية ومؤسسات القطاع العام عن إدارتها للموارد العامة وكيفية استغاللها
وهذااليتمإالمنخاللالرقابةالمستقلةعلىالعملياتالتىتقومبهاالوزاراتالحكوميةومؤسساتالقطاع
العاموإعدادالتقاريرالسنويةبالنتائجالتىتوصلإليهاالجهازالرقابى ،وهذايمكنالقائمينعلىإدارةتلك
الجهات الخاضعة للرقابة من أداء مسئولياتهم إستجابة لنتائج الرقابة وتوصياتها واتخاذ اإلجراءات
التصحيحية المناسبة وإكمال دورة المساءلة ولتحقيق مضمون الغاية المشار إليها البد من توافر المبادئ
التالية :
المبدأ األول  :حماية وصيانة إستقاللية األجهزة العليا للرقابة المالية وهذا يتطلب من األجهزة الرقابية
السعى على تحقيق األمور التالية:
 -1تعزيزإطاردستورىأوتشريعىأوقانونىيتمصيانتهوالحفاظعليه.
 -2الحفاظ على استقاللية رؤسائها والعاملين بها بما فى ذلك تأمين المنصب والحصانة القانونية وفقاً
للتشريعاتالمعمولبهااألمرالذىيكفلالنهوضبواجباتهمعلىالوجهاألكمل.
 -3التأكيد على حقوق غير مقيدة بشأن اإلطالع والوصول إلى جميع المعلومات الالزمة لحسن أدائها
لمسئولياتهاوالتىنصعليهاالقانونوكذلكتقديمتقريرمستقلعننتائجأعمالها.
 -4ضرورةأنتتملكاألجهزةالرقابيةاآللياتالالزمةلمتابعةالوقوفعلىاإلجراءاتالتىتتخذمنقبل
الجهاتالمعنيةتجاهنتائجالرقابةوتوصياتها.
 -5الحفاظ على االستقاللية المالية واإلدارية سواء من خالل إدراج االعتمادات المالية الالزمة أو فيما
يخصالمواردالبشرية.
المبدأ الثانى :تنفيذ مهام الرقابة بما يكفل مساءلة وزارات الدولة وهيئات القطاع العام عن إدارتها
للموارد المالية واستغاللها:
 -1ينبغىأنتقوماألجهزةالعلياللرقابةوفقاًلقانونإنشائهاأواللوائحوالتعليماتالماليةالمنظمةوالمعايير
المهنيةالدوليةالمطبقةبتنفيذأىمنأنواعالرقابةالمتعارفعليهاوالمتمثلةباآلتى:
 الرقابةعلىالبياناتالمالية-.رقابةاإللتزام-.رقابةاألداء-.الرقابةالقضائية.ويمكنتطبيقأىنوعبشكلمنفصلأوالجمعبينعدةأنواعالرقابة .
 -2ضرورة أن تقوم األجهزة الرقابية بإعداد تقارير الرقابة حسب أنواعها المختلفة وكذلك وفقا ً لقانونها
ومنثمإحالتهإلىالسلطةالتشريعيةوالتنفيذية.
المبدأ الثالث  :تمكين القائمين على إدارة الموارد المالية فى القطاع العام من اإلضطالع بمسئولياتهم فى
التفاعل واالستجابة مع نتائج األجهزة الرقابية واتخا اإلجراءات التصحيحية المناسبة:
 -1أهمية ضمان األجهزة العليا للرقابةحسن التواصل مع الهيئات الخاضعة للرقابةوأنيتم التعاون
بينهافيمايخصنتائجعملياتالرقابةمعمراعاةتزويدتلكالجهاتبالتقاريرفىالوقتالمناسب.
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 -2ضرورةقياماألجهزةالرقابيةإقامةعالقاتمهنيةمعاللجانالتابعةللسلطةالتشريعيةذاتالصلة
لمساعدتهاعلىفهمأفضللمضمونالتقاريروتوصياتها.
المبدأ الرابع  :اإلبالغ عن نتائج الرقابة لتمكين الجمهور من مساءلة وزارات وهيئات القطاع الحكومى
والعام .
 -1ضرورة قيام األجهزة العليا للرقابة بتقديم تقارير تتصف بالموضوعية والبساطة والوضوح مع
مراعاةاستخداملغةيفهمهاجميعمنلهمعالقةبتلكالتقارير.
 -2أهمية قيام األجهزة العليا للرقابةبنشر تقاريرهابصورة علنية والعملعلى تسهيل اإلطالععلى
تقاريرمنقبلأصحاباالختصاصباستخداموسائلالتواصلالمناسبة.
ً
ثانيا  :إثبات والتأكد على قوة ارتباطها باملواطنني وجملس النواب:
يمكناالستداللعلىقوةتواصلاألجهزةالعلياللرقابةمعالجمهورمنخاللتجاوبهابشكلمناسبمع
تحديات وهموم واحتياجات المواطنين  ،ولذا يقع على األجهزة الرقابية مسئولية فهم التطورات وأنظمة
ولوائحالمنظمةألعمالهيئاتالقطاعالعامعلىنطاقواسعاألمرالذىيتطلبأحيانا ًإجراءحوارهادف
معأصحابالعالقةلتسهيلعمليةاالرتقاءبالقطاعالعاموتحقيقالرضاالعامللجمهوروللوقوفعلىذلك
يستوجبالتعرضإلىالمبادئالمرتبطةبتلكالغايةعلىالنحوالتالى :
المبدأ الخامس  :التجاوب مع الهيئات المتغيرة والمخاطر الناشئة:
 -1يجب أن تحرص األجهزة العليا للرقابة عند قيامها بوضع برنامج عملها أن يكون لها ارتباط وثيق
بالقضاياالرئيسيةالتىتؤثرعلىأفرادالمجتمع.
 -2ضرورةقياماألجهزةالعلياللرقابةبتقييمالمخاطرالناشئةوالمتغيرةفىبيئةالرقابةبأنواعهاوالتفاعل
معهافىالوقتالمناسبمنخاللالعملعلىتعزيزآلياتلمعالجةالمخالفاتالماليةوعملياتاالحتيال
والفساد.
 -3ضرورة مواكبة المواضيع والمسائل ذات الصلة والتى يجزى تناولها ومناقشتها فى المحافل المحلية
والدوليةوكذلكالحرصعلىالمشاركةوتبادلاألفكارفىتلكالمحافل.
 -4ضرورةتسليطالضوءعلىاآللياتالمتنوعةلجمعالمعلوماتالمتعلقةبصنعالقراروكيفيةقياساألداء
لتعزيزصلتهابأصحابالعالقة.
المبدأ السادس  :التواصل الفعال مع أصحاب العالقة:
 -1ضرورةأنتسهماالتصاالتالتىتقومبهااألجهزةالعليافىترسيخالشفافيةوالمساءلة.
 -2أهمية أن تتواصل األجهزة الرقابية مع أصحاب العالقة لضمان فهم أعمال ونتائج الرقابة من قبل
األطرافاألخرىعلىالنحوالمطلوب.
 -3ضرورة تفاعل األجهزة العليا للرقابة بالشكل المناسب مع وسائل اإلعالم المختلفة من أجل تسهيل
التواصلمعالجماهير.
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المبدأ السابع :أن تكون مصدراً موثقا ً للتبصر المستقل والموضوعى لدعم عمليات التغير اإليجابى والمفيد
فى هيئات القطاع العام :
 -1ضرورةأنيستندعملاألجهزةالعلياللرقابةعلىالحكمالمهنىالمستقلوالتحليلالعلمى.
 -2الحرص على المشاركة فى أجراء التحسينات واإلصالحات على آلية العمل بالقطاع العام من خالل
المناقشاتالعلمية.
 -3ضرورة تعاون األجهزة العليا للرقابة مع االنتوساىوكذلك المنظمات المهنية األخرى على المستوى
اإلقليمى والدولى ذات الصلة من أجل تعزيز ودعم المجتمع فى معالجة القضايا العالمية المتصلة
بالرقابةعلىالقطاعالعام.
ً
ثالثا  :القدرة على التحول إىل أجهزة منوذجية وقدوة حيتذى بها :
يجب أن  تكون األجهزة العليا للرقابة جديرة بالثقة ،والبد أن تعتمد مصداقيتها كونها مؤسسات مستقلة
مختصةومساءلةعلنيةعنعملياتهاوحتىيتحققهذاالبدأنتلتزمبالمبادئالتالية :
المبدأ الثامن  :ضمان الشفافية والمساءلة:
 -1ضرورةقياماألجهزةالعلياللرقابةبالنهوضبواجباتهاعلىنحوتكفلالمساءلةوالشفافية.
 -2يجبأنتعلناألجهزةالعلياللرقابةعنواجباتهاومسئولياتهاوالمهامالمناطةبهاواستراتيجياتها.
 -3ضرورةقياماألجهزةالعلياللرقابةبمايتناسبمعقوانينإنشاءهاوظروفهاباستخداممعاييروأساليب
رقابيةتتصفبالموضوعيةوالشفافيةمعمراعاةإبالغأصحابالعالقةبذلك.
 -4مناألهميةأنتقوماألجهزةالعلياللرقابةبإدارةعملياتاقتصادياوبكفاءةوفعاليةوفقاًللقوانينواللوائح
المعمولبهاوتقديموعرضتقاريرهابصورةعلنية.
المبدأ التاسع  :ضمان اإلدارة الرشيدة:
 -1الحرص على تضمين الهيكل التنظيمى لألجهزة العليا للرقابة إدارة تنظيمية مناسبة من مهامها تنفيذ
عملياتاإلدارةالرشيدةودعمالرقابةالداخليةوالممارساتاإلداريةالسليمة.
 -2ضرورةقياماألجهزةالعلياللرقابةبتقييمالمخاطرالتنظيميةبشكلدورىعلىأنترصدنتائجالتقييم
بإنتظاممنخاللوظيفةالرقابةالداخليةالموضوعية.
المبدأ العاشر  :االلتزام والتقيد بقواعد السلوك الصادرة من الجهاز:
 -1ضرورةقياماألجهزةالعلياللرقابةبوضعواعتمادلوائحتشملعلىقواعدللسلوكتنسجممعقوانينها
وبحيثتتوافقمعظروفها.
 -2أهميةالحرص علىتضميناللوائحالمشارإليها مستوياتعاليةمنالقيموالمبادئالمرتبطةبالنزاهة
واالخالق.
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 -3ضرورة العمل على ضمان الوعى وحث العاملين على االلتزام باللوائح والقواعد المتعلقة بالسلوك
وأخالقياتالمهنيةوذلكمنخاللالنشرواإلعالنبالوسائلالمتاحة.
المبادئ الحادى عشر  :بذل الجهد نحو تحقيق جودة الخدمة:
 -1ضرورة قيام األجهزة العليا للرقابة بوضع سياسات وإجراءات تهدف إلى تعزيز ثقافة العاملين بأن
الجودةهىاألساسفىتنفيذجميعجوانباألعمالالرقابيةومايرتبطبهامننتائج.
 -2لضمانالجودةيجبمراعاةتحديدمسئولياتاإلشرافوالمراجعة.
 -3يجبعلىاألجهزةالعلياللرقابةالقيامبعملياترصيدومتابعةذلكللحفاظعلىاستمراريةنظامرقابة
الجودةفىالجهازعلىنحومالئموالعملبفعالية
المبدأ الثانى عشر  :بناء الكفاءات من خالل التشجيع على التعلم وتبادل الخبرات والمعارف:
 -1ضرورةقياماألجهزةالعلياللرقابةبتشجيعالتطورالمهنىوالتدريبوبناءالكفاءاتوتبادلالمعارف.
 -2وجوب قيام األجهزة العليا للرقابة ببذل الجهود لضمان أن يمتلك موظفيها الكفاءات المهنية وكذلك
التعاونمعمهنةالتدقيقاألوسعنطاقاًمنأجلتعزيزالمهنة.
 -3أهمية قيام األجهزة العليا للرقابةبالمشاركة فى أنشطة األنتوساىوبناء الجسورمع األجهزة الرقابية
والمؤسساتذاتالصلةلمواكبةالقضاياالناشئةوتعزيزعملياتتبادلالمعارفلتعميمالفائدة.
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املبحث الثاني

اطار قياس أداء االجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة
مربرات وضع إطار قياس أداء األجهزة العليا للرقابة :
خاللمؤتمراألنتوساىالعشرينالذىأقيمفىجوهانسبرغفىسنة2313تمتفويضعملاألنتوساىحول
قيمةومنافعاألجهزالعلياللرقابةالماليةللعملعلىتطويرأدواتالقياسالمتعلقةبموضوعإطارقياسأداء
األجهزالعلياوذلكمنخاللالتعاونمعكلمن :
 لجنةاآلنتوساىلبناءالقدرات-.اللجنةالتوجيهيةلألنتوساىوالمانحين .تجدراإلشارةإلىأنإطارقياسأداءاألجهزالعلياالماليةوالمحاسبةعبارةعنإطارموضوعىلقياس
األداء تم تصميمه لمساعدة الجهات المستفيدة على الوقوف على مزايا األجهزة العليا وتحديد نقاط قوته
ونقاط ضعفه ومدى مستوى أداء أى جهاز من خالل إجراء مقارنات مع المعايير الدولية لألجهزة العليا
وممارساتدوليةأخرىمعترفبها،كمايعتبراإلطارأداةطوعيةيتوقفقرارخضوعهاوأستخدامهاإلى
رئيسالجهازالىيحقلهاختارالتقييمالذاتىالداخلىأوالتقييمالخارجىمستنداًبذلكإلىهدفالتقييم .
وبناءعلىماسبقيمكناإلجابةعلىالسؤالالتالى :
لماذايتعينعلىاألجهزةالعلياللرقابةاستخدامإطارقياساألداء؟ 
والجواب هو:ترغباألجهزةالعليااللجوءإلىتقييمعبرإطارقياساألداءللمبرراتالتالية :
 -1تعزيزأداءالجهازحيثيقدماإلطارصورةحقيقيةعنأداءالجهازوقدراتهالداخليةومقارنةبأفضل
الممارساتبمايبرزنقاطالضعفوالقوة.
 -2خطوةإيجابيةفىإتجاهتطبيقالمعاييرالدوليةلألجهزةالعلياللقابةالماليةوالمحاسبة.
 -3إثباتالتطوروالمنافععلىالمجتمعحيثيكشفأمامالجهاتالمعنيةالخارجية(مجلساألمة،أفراد
المجتمع ) كيف يساهم الجهاز األعلى للرقابة فى الحفاظ على المال العام وتطبيق مبادئ الشفافية
والمساءلةومحاربةالفساد.
 -4دعمومساندةمبادراتتنميةالقدراتلتمكينبعضاألجهزالعلياللحصولعلىدعمالجهاتالمانحة
وغيرامناألطرافالخارجيةالمعنية(البنكالدولى)منخاللاألستعانةبنتائجعملياتالتقييم.
 -5مساعدة األجهزة العليا على تحسين وتطوير أدائها والمرتبطة بالتقارير السنوية المبلغة للجهات
الخاضعةللرقابةوالمعنيةباألمر.
واستكماآللماسبقذكره،البدمنبيانأشكالالتقييمكماهومتعارفعليهوالمتمثلةباآلتى :
أ -تقييمذاتىمنالجهازاألعلىللرقابةالماليةوالمحاسبة .
ب -تقييممنقبلالنظراءيتوالهجهازرقابىأخرأوهيئةمنهيئاتاألنتوساى .
ج -تقييمخارجىمنقبلخبراءأومستشارينأومدققينخارجيين .
36

هيكلة إطار قياس أداء األجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة:
يوفرإطارقياسأداءاألجهزةالعلياللرقابةنظرةعامةعنأهمالمجاالتفىأداءكلجهاز،وهويغطى
العملياتالداخليةللجهازومنجزاتهالخارجيةونتائجه،كماأنهيسعىإلىقياسأداءالجهازاألعلىللرقابة
مقارنةبالمعاييرالدوليةلألجهزةالعلياللرقابةوكذلكالممارساتاألخرىالمتعارفبهاداخلاالنتوساىمع
مراعاة األطر القانونية المرتبطة للجهاز  ،هذا ومن المعلوم أن النطاق الموحد للجهاز الرقابى والقياس
الموضوعىألداءهيجبأنيتمعلىشكلمؤشراتممايجعلهمناسبا ً لمقارنةمستوياتاألداءمعمرور
الوقت .
ويتألفإطارقياسأداءاألجهزةالعلياللرقابةالماليةوالمحاسبةمنعنصرين :
 -1توجيهاتلتقريراألداء،وهوالمنتجالنهائىللتقييمويتألفمنتحليلوصفىللنتائج.
 -2مجموعةمؤلفةمن 22مؤشراً لقياسأداءالجهازمقارنةبالممارساتالدوليةالمعترفبهافىسبعة
مجاالت.
أ -إعدادالجهازاألعلىللرقابةالماليةوالمحاسبةللتقارير .
ب -االستقالليةواإلطارالقانونى .
ج -االستراتيجيةللتنميةالمؤسسية .
د -المعاييروالمنهجياتالرقابية .
ه -هياكلاإلدارةالدعمواإلسناد .
و -المواردالبشريةوالقيادة .
ز -االتصالوإدارةالعالقاتمعالجهاتالمعنية .
حيث تقيس المؤشرات بشكل أساسى األمور التى تكون تحت سيطرة الجهاز األعلى للرقابة مثل قدراته
الداخليةواتجازاتهالخارجيةبإستناء"ب"كونهيقيساستقالليةالجهازوإطارهالقانونى،أمابالنسبةإلى
العواملالتىتقررهاهيئاتوأجهزةرقابيةأخرىضمننظامهااألساسىوالسياسىتدرجفىالمؤشرات
ألنهاأساسيةبالسبةإلىأداءالجهازوألنإطار"المعيارالدولىلألجهزةالعلياللرقابةالماليةوالمحاسبة"
يركزعليهابشكلملحوظ،لكنيجبالتنبيهإلىأنأىنقطةضعففىهذاالمجالقداليعالجهاالجهاز
بسهولةويقومالتقريرالوصفىلألداءأيضاًبتقييمالعواملالتىاليتحكمبهاالجهازولكنهاتؤثرعلىأدائه،
وفىمثلهذهالحاالتيتماألبالغعنهذاالتقييممنجانبمصادرثانونيةللمعلوماتوليسمؤشراتإطار
قياسأداءاألجهزةالعلياللرقابةالماليةوالمحاسبة .
كمايجدراإلشارةإلىأنإطارقياس األجهزةالعلياللرقابةيسلطالضوءعلىاألجهزةاألعلىفىكلبلد
واليكونمصمماًكاملنظامالرقابةالماليةالعامةالتىتشملفىأغلباألحيانهيئاتأخرىباإلضافةإلى
الجهازاألعلىللرقابةالماليةوالمحاسبة .
وهناكمسائلمرتبطةبقياسأداءاألجهزةالعلياللرقابةالماليةوالمحاسبةيجبمراعاتهاعندإجراءقياس
األداء .
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المسألة أ:اليمكنمسائلةالجهازاألعلىللرقابةعناألمورالخارجةعنسيطرته .
المسألة :8يصعبقياسبعضجوابأداءاألجهزةالعلياللرقابة،وبخاصةتلكالمتعلقةبالجودة .
المسألة   : 3تختلف والية األجهزة العليا للرقابة بين الدول وقد ال تكون متوافقة مع المعايير الدولية
لألجهزة العليا للرقابة ،وفى هذه الحاالت ،ال يكون تصنيف الجهاز مقارنة بالمعايير الدولية
لألجهةالعلياللرقابةمناسبا .
المسألة : 4قدالتكونالمواردالماليةالمتاحةللجهازكافيةإلنجازمهامه ،وفىهذهالحاالت،قديكون
منغيرالمناسب"معاقبة"الجهازعلىضعفأدائهمنحيث"التغطية"والتدريبالمهنى،
ألخ ....
الضوابط الىت يرتكز عليها تصميم إطار قياس أداء اجلهاز األعلى للرقابة املالية واحملاسبة:
 -1الشمولية :وتعنىالتغطيةالواسعةللمجاالتالرئيسيةلعملالجهازومساهمتهفىالمساءلةوالشفافية
والحوكمةالرشيدة.
 -2الموضوعية :وتعنىأنتكونمؤشراتقياساألداءوتطورهاموضوعية.
 -3الذاتية:وتعنىأناألداةيمكنأنتشملالعواملالذاتيةأيضاً،وذلكمنخاللالتقريرالوصفىلألداء.
 -4التوافق الدولى  :ويعنى أن مؤشرات األداء وسلم القياس تعكس معايير متعارف عليها دوليا ً وكذلك
الممارساتالدوليةالجيدةحيثماأمكن.
 -5وثائق الصلة:وتعنىأناألدواتقدأعدتلكلاألجهزةالعلياللرقابةالماليةوالمحاسبةبصرفالنظر
عنأرثهااإلدارىأومستوىتطورها.
 -6األداء  :ويعنى إتاحة المجال لتحليل أداء الجهاز األعلى للرقابة المالية والمحاسبة  ،وتحديد تحديات
وفرصالتطور.
 -7التطور:ويعنىأناألداءتيسرقياساًموحداًألداءالجهازعبرالزمن.
 -8التناسق  :ويعنى التوافق على األدوات الموجودة مسبقا ً (األطر الشاملة لقياس إدارة المال العام،
واألدواتالخاصةلقياسأداءألجهزةالعلياللرقابةالماليةوالمحاسبة).
 -1االلتزام  :ويعنى أن األداة تقيس الممارسات الرقابية الفعلية  ،عالوة على جودة اإلطار التشريعى
والقانونىللجهازوتوجيهاتهوأدلتهالداخلية.
 -13االختصار  /اإليجاز:ويعنىأناألداةتتضمنالحداألدنىمنمؤشراتاألداءالممكنةلتغطيةالنواحى
الرئيسيةألداءالجهاز،بمايجعلاألداةذاتفائدةعمليةلألجهزة.
 -11سهولة االستخدام  :ويعنىأناألداةسهلةاالستخداممنقبلاألجهزةسواءكانذلكللتقييمالذاتىأو
للتقييممنقبلالنظراء.
 -12ضمان الجودة:ويعنىأناألداةيظهرعمليةضمانالجودةبشفافية.
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وقبلأنننهىموضوعالمحورالثالثنفضلشرحالمصطلحاتالخاصةبإطارقياسأداءاألجهزةالعليا
للرقابةالماليةوالمحاسبةباختصارعلىالنحوالتالى :
يتألفإطارقياسأداءاألجهزةالعلياللرقابةالماليةوالمحاسبةمنسبعةمجاالتيحتوىكلواحدمنهاعلى
عددمنالمؤشراتويبلغمجموعها، 22فصالً عنمؤشرينإضافيينلألجهزةالتىلهاوظيفةقضائية،
تتألفالمؤشراتمنأبعاديتراوحعددهابينواحدوأربعةواألبعادتحتوىعلىمعاييرمتعددة،والجدول
التالىيوضحذلكمنخاللبيانأحداألمثلةعلىذلك :
أسم
أسمالمجال:إعداد مسلسل
الجهازلتقاريره  المؤشرات  المؤشر 
-1

نتائج
-2
الجهاز  1الرقابة
-3
المالية 
-4

األبعادالخاصةبالمؤشراترقم( )1
تغطيةالرقابةالمالية.
تقديمنتائجالرقابةالمالية.
نشرنتائجالرقابةالماليةوتوزيعها.
متابعةالجهازلتنفيذمالحظاتالرقابةالماليةوتوصياتها .

تطبيقاتومنهجيةإسنادالعالماتالتقديريةفىإطارقياسأداءاألجهزةالعلياللرقابةالماليةوالمحاسبة :
يهدف هذا المحور إلى توفير تقييم الوضع الحالى لعناصر أداء الجهاز األساسية من خالل مقارنتها
بمؤشراتتقييمتعتمدعلىسبعةمجاالتألداءالجهازوالتىسبقاإلشارةإليهاوالمتمثلةباآلتى :
المجالأ:تقريرالجهاز .
المجالب:االستقالليةواإلطارالقانونى .
المجالج:االستراتيجيةوالتنميةالمؤسسية .
المجالد:معاييرالرقابةومنهجياتها .
المجالهـ:هياكلاإلدارةوالدعمواإلسناد .
المجالو:المواردالبشريةوالقيادة .
المجالز:االتصالوإدارةالعالقاتمعالجهاتالمعنية .
وسيأتىشرحبعضالمجاالت(أ،ب،ج)علىسبيلالمثالبشئمنالتفصيلعلىالنحوالتالى :
المجال (أ )  :إعداد الجهاز األعلى للرقابة المالية والمحاسبة للتقارير :
رقابةالقطاعالعامليستموحدةبلتوجدتطبيقات متنوعةومتعددةوتوفرالمعاييرالدوليةلألجهزةالعليا
للرقابةالماليةوالمحاسبةمعاييروتوجيهاتلألنواعالتاليةمنرقابةهيئاتالقطاعالعام .
الرقابة المالية  :تركزعلىتحديدماإذاكانتالمعلوماتالماليةالخاصةبالجهةالخاضعةللرقابةمطابقة
معإطارإعدادالتقاريرالماليةوالتعليماتالماليةالصادرةبهذاالشأنباإلضافةإلىاإلطارالتنظيمىويتم
ذلك عبر الحصول على أدلة كافية ومناسبة لتمكين المدقق من التعبير عن رأيه حول عدم وجود أخطاء
جوهريةفىالمعلوماتالمالية،سواءبسبباحتيالأوخطأ،يقدمالمعيار"" ISSAI200تفاصيلهذه
المسألة .
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رقابة األداء :تعتمدعلىأداءالبرامجبمايتوافقمعمبادئاالقتصادوالفاعليةوالكفاءةفضالً عنتحديد
مجالتحسينالوضعيتمذلكعبرمراجعةاألداءمقارنةبالمعاييرالمناسبةوعبرتحليلأسباباإلنحراف
عنالمعاييرويمكنالرجوعإلىالمعيار""ISSAI300للوقوفعلىتفاصيلهذاالنوع .
رقابة اإللتزام  :التحقق من مدى التزام الجهة الخاضعة للرقابة بالقوانين واللوائح والمرجعيات المطبقة
والمحددةكمعايير،ويمكنالرجوعإلىالمعيار""ISSAI400للوقوفعلىتفاصيلهذاالنوع .
عملية إصدار األحكام  :تتبع بعض األجهزة الرقابية نموذج المحكمة بحث تدعم وظيفة الرقابة بوظيفة
قضائيةونتجيةلهذهالعمليةيصدرحكميمثلالقرارالمبنىعلىمداوالتفىهيئةالقضاءلذاتمثلاألحكام
مخرجاًمحتمالًأخرللجهازالقضائى .
ويجدر اإلشارة إلى أن جميع العمليات الرقابية تبدأ بتحديد األهداف وتحدد تلك األهداف نوع أو أنواع
العملياتالرقابيةالتىيجبإجراءهاوالمعاييرالمطبقةالتىيجبإتباعها .
ما هى املسائل املشرتكة بني الرقابة املالية ورقابة األتزام ورقابة األداء:
تقديم التقارير الرقابية  :يجب أن أن تصدر األجهزة تقريراً رقابيا ً كمنتج أساسى لكل رقابة يتم تطبيقها
والبدمنتحديدالجهةالتىيجبأنتتلقىتلكالتقاريروتوقيتتسليمهابكلوضوحفىالتشريعللسطات
المعنية .
نشر نتائج الرقابة وتوزيعها  :يجب نشر نتائج العمليات الرقابية األساسية بواسطة الوسائل المناسبة
والمتاحةطالما ًتسمحالتشريعاتحيثمن الواجبأن"تتمتعاألجهزالعياللرقابةوالمحاسبةبحريةنشر
تقاريرها وتوزيعها بعد رفعها وتقديمها بصفة رسمية للسلطات المختصة كما ينص على ذلك القانون 
("" ISSAI10إعالنمكسيكوبشأناستقالليةالجهاز)ويرتبطبذلكبأنتنشرالتقاريربصيغةمفهومة
ومتاحةللعمومعبروسائلمختلفة .
إصدار الجهاز ومتابعة مالحظات الرقابة وتوصياتها  :يجب أن تستخلص تقارير الجهاز االستنتاجات
استناداً إلىأدلةوأنتشملالمالحظاتوالتوصياتالالزمةلتصحيحاألخطاءواسترداداألموالوتحسين
إدارةاألموالالعامة .
مؤشرات األداء للجهاز :
 -1نتائجالرقابةالمالية.
 -2نتائجرقابةاإللتزام.
 -3نتائجرقابةاألداء.
 -4نتائجإصداراألحكام.
 -5التقريرالسنوىوتقاريرأخرى.
نظراًألهميةالمؤشرالخامسسيتمعرضهبشئمنالتفصيل :
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التقرير السنوى وتقارير أخرى :
محتوى وتقديم تقرير الجهاز السنوى:تقريرالجهازالسنوىهمأهموأوضحمنتجخارجىله،فهويحدد
رأىالجهازبالنسبةللجهاتالمشمولةبالرقابةكذلكيجمعملخصا ً لنشاطاتهالرقابيةوالنتائجالمهمةالتى
حققتهارقابةالجهاز،فضالًعنمراجعةاألداءاألجهزة،وبيانرقابىعنأنشطتهالماليةويتمتقديمه،من
دونتدجخلوفىالوقت المناسب،إلىالسلطةالتشريعيةأوهيئةعامةأخرىيقومخالجهازبرقعالتقارير
إيها(يمكنتقديمالوثائقالمتنوعة،بمافىلكالبياناتالماليةالخاضعةللرقابة،كويثقهمنفصلةطالما ًتقدم
أيضاًإلىالسلطةالمالئمةوفىالوقتالمناسب) .
نشر تقرير الجهاز السنوى وتوزيعه:فورتقديمتقريرالجهازالسنوىإلىالسلطةالتشريعيةأوأىهيئة
عامةأخرى،يجبنشرهحالماًيسمحالتشريعبذلكوتوزيعهعلىنطاقواسععبروسائلاإلعالموالمواق
االلكترونية والوسائل المناسبة األخرى كى يصل إلى جميع الجهات المعنية ويتم تحضير تقرير الجهاز
السنوىوتقديمهوتوزيعهباألشكالالتىتسهلأنيفهمهالعمومفىذلكالبلد .
قياس أداء الجهاز ورفع التقرير بشأنه:يجبأنيركزجزءمنتقريرالجهازالسنوىعلىأداءالجهاز
نفسه ،على أن يتم قياسه مقارنة باستراتيجية وأهدافه وعبر استعمال المؤشرات حيثما يكون لك مناسب،
و يجبأنيشملاإلبالغمنمساراتالجهازالداخليةوقيمةومنافعالجهازبالنسبةإلىالمواطنينوالسلطة
التشريعيةوالجهاتالمعنيةاألخرى،ويجبأنيحددأيضاًمساراًللحصولعلىالمالحظاتواستعمالهامن
الجهاتالخارجيةالمعنيةلقياسأداءاألجهزة .
اإلبالغ عن الخدمات ذات القيمة المضافة للجهاز ووظائفه اإللزامية األخرى:يمكنأنتساهماألجهزةفى
ترقيةإدارةالمالالعاموالحوكمةالفاعلةوالمساءلةوالشفافيةومكافحةالفسادعبرتقديمالخدماتذاتالقيمة
المضافةوبالنسبةإلىبعضاألجهزة،نشكلخدماتالقيمةالمضافةالمحددة(مثلالرقابةالمسبقةأوتدابير
ما قبل الرقابة جزءاً من صالحياتها  ،بينما تمارس أجهزة أخرى سلطة تقديرية لتنفيذ نشاطات مماثلة
بالطريقة التى تعتبرها مناسبة وقد يشمل ذلك فرض رقابة شرعية ورقابة بيئية  ،ورقابة تكنولوجيا
المعلومات  ،ورقابة اإلبالغ األخصائى وأنظمة معلومات األداء مما يعنى توفير نظرة استشرافية على
التحديات المحتملة التى تواجه القطاع العام  ،ومراجعة البيئة االقتصادية والمالية فى البلد لتحديد خطر
األزمات المستقبلية ،وفرض رقابة على إدارة األصول الوطنية التى تشمل العائدات من الصناعات
االستراتيحية .
أمابالنسبة إلىبعضاألجهزة،تتمهذهالنشاطاتعلىشكلرقابةماليةأورقابةالتزاموأداءبينماتكون
تلكالنشاطاتفىأجهزةأخرىمعترفبهاتخصصاترقابيةمنفصلةأومهامرقابيةخاصةفىبعض
البلدان،األمرالذىيجبأنيدركهالمقيمونأيضا ًأنبعضالنشاطاتالواردةأدناهتطبيقمنقبلهيئات
غير الجهاز المعنى بينما يغطى هنا البعد األداء الذى يتجاوز بحكم التعريف الممارسات الدولية الشائعة
ويجبأالينفذالجهازهذهالنشاطاتعلىحسابنشاطاته،والبدمنأخذهذااألمرباالعتبارفىالتقييمفى
تقريراألداء .
أهم األبعاد التى يجرى تقييمها للمؤشرات المشار إليها أعاله :
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األبعاد

نتائج الرقابة
المالية

نتائج رقابة
االلتزام

نتائج رقابة
األداء

1

تغطيممممممةالرقابممممممة تغطيمممممممةرقابمممممممة نسممممممممبةتغطيممممممممة
عمليمممممماترقابممممممة
اإللتزام 
المالية 
األداءوأنتقائهمممممممما
وهدفها 
تقييمنتائجالرقابة تقمديمنتمائجرقابممة نشممرنتممائجرقابممة
األداءوتوزيعها 
اإللتزام 
المالية 

3

نشرنتائجالرقابمة نشممرنتممائجرقابممة متابعمممممةالجهمممممماز
الماليةوتوزيعها  االلتزاموتوزيعها  لتنفيمممذمالحظمممات
رقابمممممممممممممممةاألداء
وتوصياتها 
متابعمممممةالجهممممماز متابعمممممةالجهممممماز 
لتنفيمممذمالحظمممات لتنفيمممذمالحظمممات
الرقابممممممةالماليممممممة رقابممممممةااللتممممممزام
وتوزيعها 
وتوصياتها 
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نتائج إصدار
األحكام

التقرير المستوى
وتقارير أخرى

عمممممممدداألحكمممممممام محتممممموىتقريمممممر
مقارنممممممممةبعممممممممدد الجهممممازالسممممنوى
الوثممائقالصممادرة وتقديمه 
التىتتطلبحكم 
تخفممميضمتوسمممط نشمممممممممرتقريمممممممممر
وقمممممممتالوثمممممممائق الجهممممازالسممممنوى
الصمممممادرةحتمممممى وتوزيعها 
موعدالحكم 
اسممممممممممممممممممممممممتعمال قياسأداءالجهماز
الصممممالحياتفممممى ورفممممممعالتقريممممممر
حمممممممممالوجمممممممممود بشأنه 
مخالفات 
مراقبممممةومتابعممممة اإلبممممممممالغعممممممممن
الجهممممازلألحكممممام الخمممممممممممدماتذات
القيمممممةالمضممممافة
والعقوبات 
للجهممازووظممائف
إلزاميةأخرى 

المجال (ب)  :االستقاللية واإلطار القانونى :
يغطى المجال (ب) الصالحيات القانونية للجهاز األعلى للرقابة المالية والمحاسبة واستقالليته أى من
الواجبأنينصالدستورعلىإنشاءاألجهزةالعلياللرقابة،وعلىمدىاستقالليتهاويتمإدراجالتفاصيل
المتعلقةبذلكفىالنصوصالقانونية .
أىأنهيجبأنتتضمنالصالحياتإلجراءالرقابةالماليةورقابةاإللتزامورقابةاألداءكمايجبأنتكون
خاليةمنأىتوجيهاتأوتدخالتمنقبلالسلطةالتشريعيةأوالتنفيذيةخاللممارسةاألجهزةالرقابية
ألعمالها،بمافىذلكالحصولعلىمعلوماتوتقاريرحولعملهاكماينصمعيارإيساى()13علىأن
األجهزةالعلياللرقابةالماليةوالمحاسبةيجبأنتتمتعباالستقاللةالماليةوالتنظيمية،بمافىذلكاستقاللية
رؤساءوأعضاءاألجهزةالعلياللرقابةالماليةوالمحاسبة،أىضمانعدمالعزلوالحصانةالقانونيةخالل
الممارسةالطبيعيةألعمالهم،ألناستقالليةرئيسالجهازاألعلىللرقابةالماليةوالمحاسبةوموظفىالجهاز
يجبأن يتمتحتشروطتعيينخاصةعلىنحويضمناستقالليتهموذلكعندمايتمتعينهملفتراتطويلة
ومحددةواليمكنتنحيتهمإالبواسطةعمليةمستقلةمنقبلهيئاتمستقلة .
وقدتمإدراجهذاالمجالألنهيؤثربشكلكبيرعلىفعاليةاألجهزةالعلياللرقابةالماليةوالمحاسبةوألنهذه
األجهزةقدتسعىللتأثيرعلىالقيودالتىقدتنشأعنالشروطالمفروضةعلىصالحيتهاأواالستقاللية .
وبناءعلىماسبقذكرهيمكنتلخيصالمجال(ب):االستقالليةواإلطارالقانونىعلىالنحوالتالى :
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اليسيطرالجهازاألعلىللرقابةالماليةوالمحاسبةعلىاالستقالليةواإلطارالقانونىبشكلمباشر– ولكن
قديحاولالتأثيرعليهماألنهما :
 -6يؤثرانعلىفعاليةالجهازاألعلىللرقابةالماليةوالمحاسبةبشكلكبير.
 -7هناك إجماع على أن االستقاللية عامل بالغ األهمية بالنسبة إلى األجهزة العيا للرقابة المالية
والمحاسبة(ليما،مكسيكو،قرارالجمعيةالعامةلألممالمتحدة).
مؤشرات األداء :
الجهاز : 6 -استقاللية الجهاز :
ومنأهماألبعادالتىيجرىتقييمهاللمؤشرالمشارإليهأعالهكلمن :
-1
-2
-3
-4

إطارقانونىومناسبوفعالمنصوصعليهفىالدستور.
استقالليةمالية/حكمذاتى.
استقالليةتنظيمية/حكمذاتى .
استقالليةرئيسوموظفىالجهاز.

صالحيات اجلهاز :
ومنأهماألبعادالتىيجرىتقييمهاللمؤشرالمشارإليهأعالهكلمن :
 -1صالحياتذاتنطاقواسعبمافىفيهالكفاية.
 -2سهولةالوصولإلىالمعلومات.
 -3الحقفىرفعالتقاريروالزاميتها.
 -4وجودآلياتمتابعةفعالة.
المجال (ج) استراتيجية التنمية المؤسسية :
يتعينعلىاألجهزةالعلياللرقابةالماليةوالمحاسبةأنتمتلكأنظمةفعالةتمكنهامنالتخطيطعلىالمدى
الطويلوالمدىالقصيركمايتعينعلىهذهاألجهزةأيضا ًرصداألداءوإعدادالتقاريربشأنهوبالتوافقمع
مصطلحاتاألنتوساىوقدتمتقسيمالتخطيطإلىنوعينهماكاألتى :
 -1التخطيطعلىالمدىالطويلويسمى"التخطيطاالستراتيجى".
 -2التخطيطعلىالمدىالقصيرويمسى"التخطيطالسنوى".
ويعد التخطيط االستراتيجى خطوة دقيقة فى مرحلة تطوير األجهزة العليا للرقابة ،من أجل تزويد هذه
األجهزةبالتوجيهالالزموالتواصلمعالجهاتالمعنيةالداخليةوالخارجيةمعاألخذفىاالعتبارتوقعات
الجهاتالمعنيةوالمخاطرالناشئة،والبيئةالمؤسساتيةالتىتعملفيهااألجهزةالعلياللرقابة،لذلكيجبأن
تحددعمليةالتخطيطاالستراتيجىالمستقبلالمنشودمنقبلاألجهزةالعلياللرقابة،وأنتقيمالوضعالحالى
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وتحدد حاجات تطوير المنظمة على هذا األساس كما يجب أن تحدد عملية التخطيط االستراتيجى كيفية
تحقيقالمستقبلالمنشودعبرتحديدمهمةعلىالمدىالطويلوأهدافهااالستراتيجية .
ومن أجل أن تقوم األجهزة العليا للرقابة برفع التقارير حول الخطة االستراتيجية وتطبيقها ورصدها
وتقييمها،منالمهموجودنظامقياساألداءمنأجلخلقجسربينالخطةاالستراتيجيةوالخطةالسنوية،
كمايتعينعلىاألجهزةالعلياللرقابةاإلعالنعنمهمتهاواستراتيجيتها .
ومنأجلتسهيلتطبيقالخطةاالستراتيجية،يجبأنتضعاألجهزة العلياللرقابةتخطيطا ً سنويا ًبهدف
تحقيقاألهدافعلىالمدىالطويل،أمابالنسبةللخطةالسنويةفهىتعتبرأداةمستخدمةمنقبلالمنظمة
منأجلتطبيقخطتهااالستراتيجيةومساعدتهافىإدارةنشاطاتهااليومية،األمرالذىيتعينعلىاألجهزة
العلياللرقابةأنتعدخطةمفصلةللسنةالمقبلةعلىأساسسنوىتفصلالمشاريعالمخططلها،والنشاطات،
والتوقيت والموارد المطلوبة والميزانية المتوقعة والمخرجات ،وتحديد مسئولية المشاريع والمخاطر التى
تنطوىعليهاعمليةالرقابةكمايجبأنتقوممؤشراتاألداءبقياسالحصيلةوالمخرجاتأىبتعبير أخر
النتائج .
وبناءعلىماسبقذكرهيمكتلخيصالمجال(ج):استراتيجيةالتنميةالمؤسسيةعلىالنحوالتالى :
 يقيسهذاالمجالجهودالجهازاألعلىللرقابةالماليةوالمحاسبةلتطويرأعمالهوإنجازهاعلىنحو
استراتيجى .
 يقيسعلىتمتلكهاألجهزةالعلياللرقابةالماليةوالمحاسبةمنأنظمةفعالةتمكنهامنالتخطيطعلى
المدىالطويلوالمدىالقصير .
مؤشرات األداء :
الجهاز –  : 2استراتيجية التنمية المؤسسية للحهاز:
ومنأهماألبعادالتىيجرىتقييمهاللمؤشرالمشارإليهأعالهكلمن :
 -1محتوىالخطةاالستراتيجية.
 -2مسارالتخطيطاالستراتيجى.
 -3محتوىالخطةالسنوية.
 -4مسارالتخطيطالسنوى.
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املبحث الثالث
املنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة
INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SUPREME AUDIT INSTITUTION
 -1حملة عن األنتوساى:
االنتوساىهىالمنظمةالمهنيةلألجهزةالعلياللرقابة(األجهزةالرقابية)فىالبلدانالمنتميةإلىمنظمةاألمم
المتحدة أو إلى وكاالتها المتخصصة وهى الهيئة الدولية المعترف بها التى تمثل األجهزة الرقابية وهى
مؤسسةمستقلةوذاتيةالسيادةوغيرسياسية،وأنشئتكمؤسسةدائمةلدعموتشجيعتبادلاألراءوالخبرات
بيناألجهزةالرقابيةفىمجالرقابةاألموالالعامةوتلعباألجهزةالرقابيةدوراًرئيساًفىرقابةالحسابات
والعمليات الحكومية وفى تعزيز التصرف المالى السليم والمساءلة الشاملة فى الحكومات التابعة لها ،
وتوفراالنتوساىمنتدىللمدققينالحكوميينمنكافةأنحاءالعالملمناشقة القضاياذاتاالهتمامالمشترك
ومواكبة المستجدات بخصوص المعايير الرقابية وغيرها من المعايير المهنية الجارى بها العمل وأفضل
الممارساتذاتالعالقةوتماشيا ًمعهذهاألهداف ،ينصشعاراالنتوساىعلىأن"التجربةالمتبادلةتنفع
الجميع" .
وتضماالنتوساىالتىتمتأسيسهاعام 1153عندماإجتمع 34جهازاً رقابيا ًفىأولمؤتمرللمنظمةفى
كوبا– حاليا ً 181عضواًكامالً و 4أعضاءمشاركينومنذذلكالتاريختوفراالنتوساىإطاراً مؤسساتياً
يمكناألجهزةالرقابيةمنتحسينمكانتهاوقدراتهاالمهنية .
وفىعام،1177أعتمدتاالنتوساىإعالنليماللتوجيهاتالخاصةبالمبادئالرقابية،وهوإعالنأساسى
يوضحالمقارنةالفلسفيةوالمفاهيميةالتىتعتمدهااألنتوساى،وهوإلىجانبأعالنالمكسيكحولاستقاللية
األجهزة الرقابية الذى تم اعتماده عام  2337يؤكد على مبادئ االستقاللية والقيم الديمقراطية وتصدر
االنتوساىمعاييروتوجيهاتدوليةبخصوصعملياتالرقابةالماليةوعملياتالرقابةعلىالمطابقةوعلى
األداء،كماتوفرإرشاداتحولالحوكمةالجيدة .
وتستخدماالنتوساىفىعملهاخمسلغاترسميةهىاالسبانيةوااللمانيةواإلنجليزيةوالعربيةوالفرنسية،
واالنتوساىهىمجموعةتطوعيةيعتمدنجاحهاعلىتواصلالدعمالمهنىوالمالىالذىيقدمهاعضاؤها
وبذلكفإناالنتوساىتقربأنقوتهاتكمنفىالتنوعالثقافىواللغوىوالحكومىلعضويتهاالعالمية،وهى
تسعىإلىإيجادتمثيلمتوازنلألقاليمواألنظمةالرقابية،وتعتمداالنتوساىالتشاوروالتوافقفىعملها،
وذلكبصرفالنظرعنالحجمالجغرافىأوالقوةاالقتصادية،وتؤكدعلىأحترامالسيادةالوطنيةوالمساواة
بينالبلداناألعضاء .
 -2املشاركة فى االنتوساى :
 -1المشاركةفىنشاطاتاالنتوساىوجميعأجهزتهاكعضوكاملتبقىمفتوحةلـ :
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أ -األجهزةالعلياللرقابةالماليةالعامةوالمحاسبةالخاصةبالدولاألعضاءفىمنظمةاألممالمتحدةأو
فىإحدىمنظماتهاالمتخصصة .
ب-األجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة التابعة لمنظمات تتجاوز نطاق الوالية الوطنية
وتخضعللقوانينالدوليةوتتمتعبمركزقانونىوتتسمبدرجةمناسبةمنالتكاملاالقتصادىأوالفنى
التنظيمىأوالمالى .
 -2ويشملمفهومالجهازاألعلىللرقابةالماليةالعامةوالمحاسبةفىهذاالصددكلهيئةعامةتابعةلدولة
أو لمنظمة تتجاوز نطاق الوالية الوطنية – بغض النظر عن تسميتها أوتركيبها أو تنظيمها – التى
تمارس نشاط الرقابة المالية العليا فى الدولة أو المنظمة المعنية تنفيذاً للقوانين أو اللوائح الرسمية
السائدة،والتىتطبقهذاالنشاطبصورةمستقلةسواءباختصاصقضائىأوبدونه.
 -3أن المشاركة فى منظمة االنتوساى كعضو منتسب مقترح لجميع المنظمات الدولية والمنظمات
المتخصصةوغيرهامنالمنظماتالتىتتاقسمأهدافالرقابةالماليةالخارجيةالعامة،وعادةماتقدم
طلبات عضوية االنتساب إلى األمانة العامة من خالل األجهزة الوطنية للرقابة المالية العامة ،أما
المؤساست الدولية والمنظمات التى تتجاوز نطاق الوالية الوطنية فتقدم طلباتها لعضوية األنتساب
لألم انة العامة مباشرة ،وال يتمتع االعضاء المنتسبون بحق التصويت ،ولكن من حقهم المشاركة فى
تظاهراتوبرامجاالنتوساىواالستفادةمننشاطاتهاوإنجازاتها.
 -4يشترطتوفيرالمعاييرالتاليةلقبولمنظمةكعضومنتسبفىاألنتوساى:
أ -أنتكونمنظمةدوليةتعملعلىالصعيدالدولى.
ب -يجب أن تتعلق أنشطة هذه المنظمة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمجاالت مثل المساءلة
والشفافيةومكافحةالفسادواإلرشادوالحوكمةاإلدارة.
ج -أن تكون هذه المنظمة إما مؤسسة حكومية أو ذات مصلحة عامة أو منظمة غير ربحية أو ال
تسعىللريح.
د -أنتكونمنظمةغيرسياسيةتتمتعبدعمواسعمنقبلأعضاءمنظمةاالنتوساى.
 -5تقعدراسةوتقييمالمؤهالتالمطلوبةلاللتحاقبمنظمةاالنتوساىوقبولاألعضاءالجددسواءبعضوية
كاملةأوعضويةانتسابتقعفىمسئوليةالمجلسالتنفيذى.
 -6إذالمينصالنظاماألساسىعلىغيرذلك،فإنأعضاءمنظمةاالنتوساىيتمتعوندائماًبعضويةكاملة
طبقالماتنصعليهالفقرةاألولىمنالمادةالثانيةمنالنظاماألساسى.
 -3أجهزة االنتوساى:
تتكونمنظمةاألنتوساىمناألجهزةالتالية :
أ -المؤتمر .
ب-المجلسالتنفيذى .
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ج -األمانةالعامة .
د -مجموعةالعملاإلقليمية .
املؤمتر (األنكوساى):
 -1أن مؤتمر االنتوساى هو أعلى جهاز فى  المنظمة ويتألف من جميع أعضائها الدائمين وأعضائها
المنتسبين،ويعقدالمؤتمراجتماعةالدورىكلثالثةسنواتتحترئاسةوبدعوةمنرئيسالجهاز
األعلىللرقابةالماليةوالمحاسبةالتابعللدولةالتىيعقدبهاالمؤتمر.
 -2تتخذ قرارات المؤتمر باألغلبية البسيطة لألصوات باستثناء القرارات المتعلقة بتعديل النظام األساسى
والتىيتطلبإقرارهاأغلبيةبنسبةثلثىاألصوات.
 -3يحقلكلجهازمناألجهزةالعلياللرقابةالماليةوالمحاسبةالتىتشاركفىالمؤتمرالتصويتبصوت
واحدفقطبغضالنظرعنعددالمندوبينالممثلينلهفىالمؤتمر.
 -4تتمثلواجباتالمؤتمرعلىعدةأمورأهمها:
 مناقشة الموضوعات المهنية والفنية ذات االهتمام المشترك والتشاور حولها واتخاذ القرارات
والتوصياتالمتعلقةبهاوذلكمنأجلتبادلاألفكاروالتجارب .
 اتخاذالقراراتالمتعلقةبشئونالتعاونالدولىلألجهزةالعلياللرقابةالماليةوالمحاسبةعلىاعتبار
المؤتمرأعلىسلطةبمنظمةاألنتوساى .
اجمللس التنفيذى :
يتوجبعلىالمجلسالتنفيذىإنجازعديدمنالواجباتلعلأهمها :
 .1إتخاذ اإلجراءات الالزمة فى القترة التى تفصل بين انعقاد مؤتمرين والتى يرى المؤتمر أنها
ضروريةلتحقيقأهدافاالنتوساى .
 .2دراسة مدى توفر شروط العضوية فى األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة التى ترغب فى
االنضمامإلىمنظمةاالنتوساىواتخاذالقراربشأنهذااإلنضمام.
 .3االعتراف بمجموعات العمل اإلقليمية التى ترغب بدورها فى المشاركة فى نشاطات فى إطار
منظمةاالنتوساى .
ويتألف المجلس التنفيذى من  02عضواً كما يلى :
أ -رؤساءاألجهزةالعلياللرقابةالماليةوالمحاسبةللدولالتىعقدتبهاالمؤتمراتالثالثةاألخيرة .
ب-رئيسالجهازاألعلىللرقابةالماليةوالمحاسبةللدولةالتىسيعقدبهاالمؤتمرالمقبل .
ج -األمينالعام.
د -رؤساءاألجهزةالعلياللرقابةالماليةوالمحاسبةالمسئولونعنإصدارالمجلةالدوليةللرقابةالمالية
الحكوميةوعنمبادرةاالنتوساىللتنمية،ويقدمالمجلسالتنفيذىاقتراحاتهثميتمانتخابالرؤساء
منقبلالمؤتمرلفترةستسنواتقابلةللتجديد(معإعادةانتخابهم).
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ه -أحدعشرعضواًينتخبهمالمؤتمرلفترةستسنواتقابلةللتجديد(معإعادةإنتخابهم).
األمانة العامة :
تتولىاألمانةالعامةتنفيذعديدمنالواجباتلعلأهمها :
االتصالالدائمبأعضاءاالنتوساىفىالفتراتالفاصلةبينالمؤتمراتوتسهيلالعالقاتفيمابينها .
تنظيمالندواتوالدراساتوأنشطةأخرىللنهوضبأهدافاالنتوساىوقدأتخذتاالنتوساىوأمانتهاالعامة
العاصمةالنمساويةفيينامقراًلهاوذلكفىمقرالجهازالنمساوىاألعلىللرقابةالماليةوالمحاسبة .
حيث يتولى رئيس الجهاز النمساوى األعلى للرقابة المالية والمحاسبة يتولى رئاسة األمانة العامة  ،كما
يتولىنائبرئيسالجهازالرقابىالنمساوىمنصبنائبرئساألمانةالعامة .
جمموعات العمل األقليمى:
أ –  تعترف االنتوساى بمجموعات العمل اإلقليمية المتكونة من أعضائها والتى أسست بهدف تطوير
وتشجيعالتعاونالفنىوالمهنىبيناألجهزةاألعضاءعلىالصعيداألقليمى .
 -4األهداف اإلسرتاتيجية ملنظمة االنتوساي من واقع اخلطة االسرتاتيجية :2122 -2112
الهدف  :0المعايير المهنية:
تعزيز وتقوية الجهاز األعلى للرقابة المالية من حيث الثبات واإلستقاللية والتخصصات المتعددة ،وتشجيع
أنظمة اإلدارة الجيدة والحكم الرشيد عن طريق )1:توفير والحفاظ على المعايير الدولية لألجهزة العليا
للرقابة المالية؛ و )2المساهمة في تطوير وتبني معاييرمهنيةمناسبةوفعالة .
الهدف  :8تطوير القدرات:
تدعيم األجهزةالعلياللرقابةالماليةلتنمية وتطوير قدراتها لتحقيق الحد األقصى من القيم والمزايا المقدمة
للمجتمع ،عن طريق)1:تعزيز تطويرالقدرات واإلمكانات المهنية لضمان استقاللية األجهزةالعلياللرقابة
المالية والمنظمات اإلقليمية؛  )2تقديم المعلومات الداعمة إلتخاذ القرار من جانب اإلنتوساي فيما يتعلق
بشؤون تطوير القدرات في الجهاز األعلى للرقابة المالية؛ و)3التعاون مع المتبرعين ،والشركاء المعنيين
وأصحاب المصلحة .
الهدف  :3تبادل المعرفة وخدمات المعرفة:
تشجيع التعاون والتنسيق مع الجهاز األعلى للرقابة المالية والتحسين المستمر من خالل المعرفة وتطوير
المعرفة وتبادل المعرفة ،بما في ذلك الخدمات )1 :انتاج ومراجعة وتنقيح منتجات اإلنتوساي؛ )2توفير
النقاط المرجعية وفتح منافذ مجتمعية للتشغيل؛ و )3القيام بدراسات أفضل الممارسات وأداء األبحاث فيما
يخص المسائل المتعلقة بالمصالح واإلهتمامات المتبادلة .
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الهدف  :4تعزيز قيمة اإلنتوساي بصفتها منظمة دولية:
التنظيم والتحكم في إدارة اإلنتوساي بطرق خليقة بتدعيم وتعزيز ممارسات العمل اإلقتصادية بطرق فعالة
وعالية الكفاءة ،والقدرة على إتخاذ القرارات في الوقت المناسب وأساليب الحكم الفعالة والممارسات ذات
الصلة ،وفي نفس الوقت الحفاظ على القدر الواجب من اإلستقالل الذاتي اإلقليمي ،والتوازن واألنماط
المختلفة والمقاربات المتعددة ألعضاء الجهاز األعلى للرقابة المالية .
أولويات اإلنتوساي الشاملة لتحقيق أهدافها يف الفرتة ما بني :2122- 2112
من أجل تدعيم  4أهداف استراتيجية تقوم عن طريقهااإلنتوساي بتنظيم طريقة عملها بشكل عام ،حددت
اإلنتوساي  5أولويات شاملة لتوفير األسس الخاصة بكيفية تركيز اإلنتوساي على عملها بغرض تحقيق
أهدافها في األعوام المقبلة ( الخطة االستراتيجية لالنتوساى  .)7177 – 7102
األولوية الشاملة:1تعزيز وتدعيم استقالليةاألجهزةالعلياللرقابةالمالية .
األولوية الشاملة:2المساهمة في متابعة ومراجعة وتنقيح أهداف التنمية المستدامة داخل سياق مساعي كل
دولة لتحقيق جوانب معينة من التنمية المستدامة وسائر الصالحيات والوالية التشريعية الفردية لألجهزة
العليا للرقابة المالية .
األولوية الشاملة :3ضمان تحقيق تنمية فعالة ومستوى الئق من التنسيق بينوضع المعايير ،وقدرة التنمية
والتطوير ،وتبادل المعرفة بغرض تدعيم هيئات األجهزة العليا للرقابة المالية وتحسين أداء وفعالية تلك
الهيئات .
األولوية الشاملة :4تحقيق عنصر اإلستراتيجية والسرعة في اإلنتوساي بحيث تكون في حالة تأهب
واستعداد لإلستجابة للفرص والمخاطر الدولية التي تنشأ .
األولوية الشاملة  :5اإلعتماد على واإلستفادة من وتسهيل التعاون والتنسيق والكفاءة المهنية بين المنظمات
والهيئات اإلقليمية التابعة لإلنتوساي .
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املبحث الرابع

اإلعالنات الدولية للرقابة املالية ودورها فى تطوير األداء
إهتمت المنظمات الدولية بالرقابة المالية على األجهزة والجهات الحكومية من خالل إصدار العديد من
اإلعالناتالدوليةالتىتهتمبإصداربعضالمعاييرالتىتوضحوتنظمعملاألجهزةالعلياللرقابة .
وتعتبر معايير الرقابة الدولية أداة رئيسية لمساعدة األجهزة الرقابية لممارسة العمل الرقابى وتطبيق هه
المعايير يؤدى إلى تحسين عمل المراقب وتقوية دور أجهزة الرقابة فى القيام بأعمالها ،وتظهر أهمية
اإلعالناتالدوليةفىالتوافقفيمابينأجهزةالرقابةالماليةالعليافىإتباعنفساألساليبفىتأديةأعمالها،
كماتعملعلىتنميةالتعاونفيمابينتلكاألجهزةونشرالوعىالرقابىالمالىفىمختلفدولالعالم .
ولقدظهرتالعديدمناإلعالناتالتىأهتمتبالرقابةالماليةسواءكانترقابةداخيةأوخارجية .
وفيمايلىتوضيحألهمهذهاإلعالناتالتىصدرتفىهذاالشأن :
ً
أوال  :إعالن ليما (االنتوساى :)1892
ويعتبر إعالن ليما من أهم اإلعالنات التى صدرت عن المنظمة الدولية للهيئات العليا للرقابة المالية 
(انتوساى)ولقدصدرهذااألعالنفىالمؤتمرالتاسعوالمنعقدفىليماعاصمةبيروفىالعام 1177وقد
تضمنهذااإلعالنعلىبعضالقواعداألساسيةيمكناالسترشادبهافىالقيامبأعمالالرقابة،ولقداحتوى
هذااإلعالنعلى25قسماهتمتجميعهابتوضيحالكثيرمنمفاهيمالرقابةالماليةوكيفيةتأديتها،وفيمايلى
أهمماأشتملتعليههذهاإلعالنات :
-

استقالل األجهزة العليا للرقابة المالية ،والتى تم التأكيد بها على جميع نواحى االستقالل المالى
والعضوىواإلدارى.
عالقةأجهزةالرقابةبسلطاتالدولة،واستقاللهافىالعمل.
سلطات أجهزة الرقابة فى أداء مهامها ،والمتمثلة فى سلطات التحقيق ،وتنفيذ المالحظات الواردة
بالتقرير،وصالحياتهافىالتعليقعلىبعضالقوانينالمقترحة.
أساليبالرقابةالماليةوإجراءاتتنفيذها،والتبادلالدولىللمعرفة.
أسلوبالتقاريروآليةتقديمهاألجهزةالدولةوعلىرأسهاالسلطةالتشريعية.
االختصاصات الرقابية لألجهزة الرقابة العليا ،وضرورة تضمين الدستور أساسا ً يوضح هذه
األختصاصات.

هذاويمكناعتباراعالنليمابمثابةالنظاماألساسىللعملالرقابى،والذىيتضحمنخاللإرساءالعديد
منالمفاهيمالالزمةللنهوضبالمتطلباتالضروريةللعملالرقابى،والتىأخذتصفةالعمومفىتوجيه
المبادئ العامة إلى جميع األجهزة الرقابة لكى تستطيع األرتكاز عليها فى تحديد ما يناسبها عند تأدية
أعمالهاالرقابية،وهذامايوضحهشموليةهذااإلعالنوعدمتركيزهعلىموضوعاتمحددة .
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ً
ثانيا  :أعالن طوكيو ( االنتوساى :)1891
صدر هذا اإلعالن فى مدينة طوكيو عن المنظمة األسيوية لالجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية 
(أسوساى)فىمايو 1185فىالحلقةالدراسيةالثانيةللمنظمة،بعدأنعقدتاللحقةالدراسيةاألولىفى
كواالالمبور فى فبراير من العام نفسه ،وقد ركز هذا اإلعالن فى موضوعة الرئيسى على دور الهيئات
العليا للرقابة المالية فى دعم المساءلة العامة ،وقد عرف اإلعالن مبدأ المساءلة العامة على أنه إلزام
األشخاص والسلطات المخولة بإدارة المواد العامة باإلدالء بالمعلومات المتعلقة بإدارة تلك المواد بحيث
يكونونعرضةلألستجواببخصوصقيامهمبالمسئوليةلهمفىالجوانبالماليةوإدارةاألعمال .
ولقدتناولاإلعالنالموضوعالرئيسىمنخاللأربعةمواضيعفرعيةيمكنتوضيحهاكمايلى :
 الموضوع الفرعى األول:وتناولالمساءلةالعامةمنحيثمفاهيمهاونتائجهاومشكالتها. الموضوع الفرعى الثانى  :وتم التركيز فى ها الموضوععلى رقابة األداء كوسيلة من وسائل دعمالمساءلةالعامة.
 الموضوع الفرعى الثالث:وتناولالمساءلةفىالمشروعاتالعامةبأنواعهاوهى: المشروعاتالعامةالتىتتمإدارتهابصورةمباشرة.
 المؤسساتالقانونيةأوالهيئاتالمستقلةالتىيتمإنشاؤهابقانونأوبناءعلىقانون.
 الهيئاتالمستقلةالتىيتمإنشاؤهابموجبقرارأوأمرأدارى.
 الشركاتالمؤممةأوالمنشأةبناءعلىقانونالشركاتحيثتكونللدولةمصلحةتقضىسيطرتها
عليهاومراقبتهالها.
 الموضوع الفرعى الرابع  :دورالتدريبفىدعمالمسائلةالعامة،وقدتمتالتوجيهعلىضرورةإهتماماألجهزةلعلياللرقابةبالتدريبللموظفينالعملينبالتفتيشوخاصةالجدد.
ويتضحإنإعالنطوكيوقدركزعلىموضوعمهمعندتأديةالعملالرقابى،والذىيتمثلفىتوضيح
مفهومالمساءلةالعامةبجميعأشكالها،حيثتطرقلتوضيحمفهومهابشكلواضحومحددباإلضافة
إلى توضيحه ألشكال المؤسات التى يجب أن تتم بها المساءلة العامة ومحاسبة المسئولين بها عند
تقصيرهمفىأداءمهامهم،والتىقدينتجعنها فقدانالكثيرمناألموالالعامة،أواستخدامهافيمالم
يخصصلها،ويعتبرتطبيقهذاالمبدأضمانةأكيدةلتحسيناألداءالمالىواإلدارىلإلدارة،إذكلما
شعرتاإلدارةبأنهاعرضةللمساءلةحسنتمنمستوىأداءها،وعززتالنظمالرقابيةلديها،وبالتالى
المساعدةفىالقضاءعلىالفسادالمالىواألدارى،الىقديوجدفىالمؤسساتالعامة .
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ً
ثالثا  :بيان سدنى ( األربوساى : )1899
لقدصدرهذاالبيانفىمدينةسدنىفىالعام،1186بعدإنعقادالمؤتمرالدولىالثانىللهيئاتالعلياللرقابة
المالية ،حيث ناقش عدة مواضيع تتعلق بأعمال الرقابة المالية العامة ،ولقد تلخصت المواضيع الرئيسية
والفرعيةللمؤتمرفيمايلى :
 مراقبة األداء ،حيث تم دراسة هذا الموضوع من خالل تعاريف مراقبة األداء وحدودها وأهدافها ،أساليبرقابةاألداءوإعدادالتقاريربشأنها،الرقابةالماليةعلىمدىاالنتفاعبالمواردالبشرية.
 الرقابة المالية على المشروعات العامة ،وتمت دراسة هذا الموضوع من خالل تحديد دور الهيئاتالعلياللرقابةالماليةفىمراقبةالمشروعاتالعامة،أساليبوتقنياتالرقابةالمالية،الرقابةالداخليةفى
المشروعاتالعامة.
 دعمالنوعيةفىالنشاطالرقابىالمالىوالمحافظةعليه،وتمتدراستهالكيفيةالمطلوبةلتطويرقواعدالرقابةالماليةللقطاعالعام،وضعوتنفيذبرامجتكفلتحقيقالنوعية.
وقد أهتم بيان سدنى بالرقابة المالية بأغلب أشكالها ،عن طريق دراسة مراقبة المشروعات العامة،
وتفعيلالرقابةالداخليةالتىتساعدفىتسهيلمهمةمنيقومبتأديةاألعمالالرقابية،والتركيزعلى
مراقبةالمشروعاتالعامةحسبالتقنياتالمتوفرةفىأغلبدولالعالم،والعملعلىتطويرالقواعد
المتبعةمنخاللتطويرالبرامجالتىتحققذلك،كمااهتمالبيانبمراقبةاألداء،حيثطالببوضع
أساليب لقياس مستوى األداء ،وتفعيل ذلك عن طريق إعداد تقرير بشأنها ،األمر الذى يؤدى إلى
اإلستفادةبالمواردالبشريةالمتاحةوتحقيقأفضلإنتاجيةممكنة .
ً
رابعا  :إعالن باىل (االسوساى :)1899
لقد صدر هذا اإلعالن فى مدينة بالى ،عند اجتماع المنظمة األسيوية للهيئات العليا للرقابة المالية 
(أسوساى)فىالحلقةالدوليةالثالثةفىالعام،1188حيثناقشتالمواضيعالتالية :
-

-

الموضوع الرئيسى  :دور الرقابة المالية فى دعم اإلصالح للوصول إلى إدارة عامة وإدارة هيئات
تتمتعانبالكفاءةالعالية.
الموضوعالفرعىاألول:السلطةالقانونةللرقابةالمالية،حيثأكداإلعالنعلىضرورةأنيكونلدى
الهيئةالعلياللرقابةالماليةسلطةقانونيةواسعةتتضمنمنحهااختصاصالقيامبرقباةاألداء،وتمكنهامن
مراقبة األموال العامة ،والبرامج وأوجه النشاط الداخلة ضمن سلطتها القانونية ،وذلك وفقا ً لما تراه
مناسباً.
الموضوع الفرعى الثانى  :مناهج الرقابة المالية وممارستها ،حيث ركز هذا الموضوع على شقين
رئيسنوهما،الرقابةالماليةعلىالضرائب،والرقابةالماليةعلىالدينالعام.
الموضوعالفرعىالثالث :وتضمنهذاالموضوعتحيقالنوعية،ووسائلتحسيناألداءفىالهيئةالعليا
للرقابةالمالية،للوصولإلىأداءكفءوفعال.
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ً
خامسا  :إعالن بكني ( األسوساى :)1881
ولقدصدرهذااإلعالنعنالمنظمةاألسيويةلألجهزةالعلياللرقابةالمالية(أسوساى)فىمدينةبكينفى
جمهوريةالصينالشعبيةفىالعام1111م .
ولقد ناقش اإلعالن أربعة مواضيع مهمة ثالثة منها فرعية وأحدها رئيسى ،وفيما يلى عرضا ً لهذه
الموضوعات .
-

-

الموضوع الرئيسى :ويدرسدوراألجهزةالعلياللرقابةالماليةفىرفعمستوىفعاليةاإلدارةالمالية
العامةواالستثمارات.
الموضوعالفرعىاألول:وركزعلىاختصاصاتالرقابةالماليةواستراتيجيتهاومناهجهافىتحسين
اإلدارةالماليةالعامة.
الموضوع الفرعى الثانى  :الرقابة المالية على االستثمارات العامة ،ولك من خالل فحص جوانب
الكفاءةوالفعاليةفىجميعأشكالاالستثمارات،سواءالمملوكةللدولة،أوالمدعومةمنقبلالدولةفى
شكلقروض،منح،وضمانات.
الموضوعالفرعىالثالث :الرقابةالماليةعلىالهيئاتالماليةوشركاتالتأمين،وخاصةالتىتتضمن
وحداتهامةتختصباألعمالالمصرفيةوتنميةاألموالواالستثماراتوالتأمين.
وقدركزإعالنبكينعلىاآلليةالتىتكفلإدارةاألموالالعامةبشكليضمناالستفادةمنها،خاصة
بعدتزايدمشاركةالحكوماتفىنشاطاتالتنميةومقاوالتاألعمالوالنشاطاتاالقتصاديةاألخرى،
والمتمثلةفىاالستثماراتبأشكالهاالمتعددة،ولذلككانمنالضرورىحثاألجهزةالعلياللرقابةعلى
المشاركةفىتوفيرإدارةأكثركفاءةوفاعليةإلدارةمواردالقطاعالعام،وذلكمنخالل :

 حث الحكومات بمختلف الوسائل فى سبيل وضع تنقيات لإلدارة المالية وقواعد عامة إلعداد
التقاريرتكونأكثرفاعلية.
 تطويرقدراتاألجهزةالعلياللرقابةعلىالقيامبالرقابةالنظاميةورقابةاألداءمعالتركيزعلى
نشاطاتاالستثماروالتمويلوالتأمين.
ً
سادسا  :إعالن نيودهلى ( االسوساى :)1884
ويعتبر إعالن نيودلهى نتاج الجمعية العامة السادسة ،والندوة الدولية الخامسة والتى أقيمت كل منها فى
مدينةنيودلهىفىالهندفىالعام،1114وقدناقشهذااإلعالنأربعةمواضعمهمةأحدهارئيسىواألخر
فرعية،ويمكنتوضيحهاكمايلى :
الموضوع الرئيسى:دورالجهازاألعلىللرقابةفىاالرتقاءبمحاسبةفعالةونظاممالئمللرقابةالداخليةفى
القطاعالحكومى .
 الموضوع الفرعى األول :صالحيات التدقيق واالستراتيجيات واألساليب لتحسين المحاسبة ونظامالرقابةالداخليةفىالقطاعالحكومى.
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 الموضوعالفرعىالثانى:تدقيقالقوائمالماليةالحكومية. الموضوعالفرعىالثالث:اعتباراتالمواردللجهازاألعلىللرقابةلضمانمحاسبةفعالةونظاممالئمللرقابةالداخلية.
وكانمنأهمماتوصلتإليهالجمعيةالعامةمايلى :
 العوامل المتمثلة فى التخطيط السليم  ،الميزانية  ،والرقابة الداخلية  ،ونظم المحاسبة ،والتقارير
التىتساعدوتسهلعمليةالمسائلةفىالقطاعالحكومى.
 الدورالمزدوجلألجهزةالعلياللرقابةباعتبارهاكأداةهامةللمسائلةومساعدتهاللجهاتالحكومية
األخرى.
 ضرورةتأكداألجهزةالعلياللرقابةمنأناألنظمةالتىأنشأتهاوطورتهاالجاتالحكوميةللمحاسبة
والرقابةالداخليةفعالةومناسبة،منخاللمراجتهاواقتراحوالتحسيناتعليها.
 التأكيدعلىالنتائجالتىتوصلتإليهالجنة(االنتوساى)الدائمةلقواعدالمحاسبةوالرقابةالداخلية
علىالحاجةالىتدخلاألجهزةالعلياللرقابةبشكلفعاللتحسينأنظمةالمحاسبةوالرقابةالداخلية.
سابعا :إعالن مكسيكو بشأن اإلستقاللية 2112
لقد إنعقد المؤتمر الدولى التاسع عشر للمنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة والمحاسبة (إنتوساى) فى
مكسيكوعام .2337
حيث إن االستعمال المنظم وبكفاءة لألموال والموارد العامة يعتبر من الشروط األساسية المسبقة إلدارة
األموالالعامةبطريقةسليمةلمالهمنأثرفعالفىإتخاذقراراتالمسؤولين .
وحيثأنإعالنليمايخصوصإيضاحاتقواعدتدقيقالحساباتينصعلىأنهاليمكنلألجهزةالعليا
للرقابة والمحاسبة أن تؤدى مهامها إال إذا كانت مستقلة عن الجهات الخاضعة للرقابة والمحاسبة وكانت
تتمتعبالحمايةمنالتأثيروالنفوذالخارجى .
ولتحقيقهذا الهدف،ومنأجل إقامة ديمقراطيةسليمة ،فإنه من الالزم أنيتوفر فى كلبلد جهاز أعلى
للرقابةوالمحاسبةتكوناستقالليتهمضمونةبالقانون .
وحيثإنإعالنليمايقربأنهاليمكنلمؤسساتالدولةأنتكونمستقلةاستقالالتاما ً،فإنهمعذلكيسدد
علىأنتتمتعاألجهزةالعلياللرقابةوالمحاسبةباالستقاللالوظيفىوالتنظيمىالالزمللقيامبالمهامالمكلفة
بها .
وأنه من خالل تطبيق المبادئ المتعلقة باالستقاللية ،يمكن لألجهزة العليا للرقابة والمحاسبة أن تحقق
االستقاللية عن طرق عدة وسائل بكفاة عالية واستخدام ضمانات مختلفة ووسائل احترازية لتحقيق هذه
االستقاللية .
وبذلكتقررمايلى :
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تبنىونشروتوزيعهذهالوثيقةالتىتحملعنوان"إعالنمكسيكوبشأناالستقاللية" .
بصفةعامة،تقراألجهزةالعلياللرقابةالماليةوالمحاسبةبوجودثمانيةمبادئرئيسيةوإنبثقتعنإعالن
ليماوعنالقراراتالتىتمإتخاذهافىالمؤتمرالسابععشرللمنظمةالدوليةالعلياللرقابةوالمحاسبةفى
سيول 
(كوريا)كشروطومتطلباتأساسيةللرقابةالماليةالسليمةفىالقطاعالعام .
المبدأ األول :وجود إطار دستورى /نظامى /قانونى مناسب وفعال وأحكام تطبيقية واقعية خاصة بهذا
اإلطار .
المبدأ الثانى:استقالليةرؤساءاألجهزةالعلياللرقابةوالمحاسبةو"األعضاء"فىالمؤسساتالتىيتمتع
أعضاؤها بصالحية جماعية متساوية) بما فى ذلك فى ضمان الحفاظ على المنصب
والحصانةالقانونيةأثناءاألداءالعادىلمهامهم .
المبدأ الثالث :صالحية واسعة كافية وحرية التصرف التامة لألجهزة العليا للرقابة والمحاسبة فى أداء
مهامها .
المبدأ الرابع:الوصولغيرالمقيدللمعلومات .
المبدأ الخامس:حقوواجبإعدادتقاريربشأنأعمالها .
المبدأ السادس:حريةتقريرمحتوىتقاريرالرقابةالماليةوتوقيتهاونشرهاوتوزيعها .
المبدأ السابع:وجودآلياتمتابعةفعالةللتوصياتالتىترفعهااألجهزةالعلياللرقابةوالمحاسبة .
المبدأ الثامن:االستقاللالذاتىالمالىواإلدارىوتوفرالمواردالبشريةوالماديةوالنقديةالمناسبة.
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املبحث اخلامس

دور األجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة
إنإزديادحجماألموالالعامةوإتساعأنشطةالدولةيتطلبالمزيدمنالرقابةالفعالةالتىتكفلالمحافظة
علىالمالالعامومراقبةالقائمينعليهوااللتزامبالقوانينواللوائحوالتعليماتالسارية .
ولذلك فإنهناك العديد من األجهزة الرقابية التى تقوم بدور الرقابةعلى الهيئات والمؤسسات الحكومية،
منهامايعتبررقابةخارجيةمثلدواوينوأجهزةالرقابةالماليةوالمحاسبية،هيئةالرقابةاإلدارية .
ومنهامايعتبررقابةداخليةمثلرقابةوزارةالمالية،الرقابةالداخليةبالمؤسسة .
وفيما يلى توضيح دور الجهاز المركزى للمحاسبات بجمهورية مصر العربية.
نشأة اجلهاز املركزي للمحاسبات يف مجهورية مصر العربية :
 -1الجـهاز الـمركزي للمـحاسـبات الـمصري هيـئة مستقلة ،ذات شخصية اعتبارية عامة تتبع رئيس
جـمهورية مـصر العربية .وتهدف أساسا إلى تحقيق الرقابة الفعالة على أموال الدولة وأموال
الشخصيات العامة األخرى وغيرهم من األشخاص المنصوص عليهم في القانون ،كما تعاون مجلس
الشعبفيالقيامبمهامهفيهذهالرقابة.
 -2منذ أكثر من  73عاما ،صدر المرسوم الملكى رقم  52لسنه  1142بتاريخ  17أغسطس بإنشاء ديوان
المحاسـبةكهيئةمستـقلةللرقابةعلىالـمـالالـعـام،كأداةللتحكمفيمراقبةايراداتومصروفاتالدولة
 ،و ُسمّي في األصل (ديوان المحاسبة) ث ّم  ُغيّر اسمه بالقانون رقم()121لسنة 1164بمسمي الجهاز
المركزيللمحاسباتومـرتتلكالـجهةالـرقـابيةبـالعـديدمنالـتطوراتوالتـعديالتالـقـانونيةالتى
سيلىذكـرهاتباعاً،ومـمـاهوجـديربالذكرانهنظراًلمكانةالجهازالمركزيللمحاسباتبيناألجـهزة
الـرقابيةالـدوليةفأنهتمسنة1115اسـتضافةالـجهازللـمؤتـمـرالخـامـسعـشـرلـ«المـنظمةالـدولية
لألجـهزة العليا للرقابة المـالية العامة والمحاسبة »والذى يعد من أهم المؤتمرات فى مجال الرقابة
المحاسبيةوالذىيدلعلىمكانةالجهازبيندولالعالم .
وتوالتبعدذلكالقوانينالمنظمةلهذهالهيئةالرقابيةحتىالقانون 144لسنة 1188المعدلبالقانون
157لسنة .1118
 -3صدر القانون رقم  144لسنه 1188والمنظم للجهازحاليا ً  ،والذي ينصعلى الغاء القوانين ارقام
 121لسنه( 1164قانونإصدارالجهازالمركزىللمحاسبات) 44،لسنه( 1165بشأنتنظيم
مراقبةالحساباتوالمؤسساتوالهيئاتالعامةوالشركاتوالجمعياتوالمنشأتالتابعةله)31،لسنه
(1175بشأنتنظيمعالقةالجهازالمركزىللمحاسباتبمجلسالشعب)،وكلنصيخالفاحكامهذا
القانون.
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 -4وأخيرا صدر القانون رقم 157لسنه 1118والذى قام بتعديل بعض احكام القانون رقم 144لسنه
 1188الذينصعلىتبعيةالجهازلرئيسالجمهوريةبحسبانهرئيساللدولةيسهرعلىتأكيدسيادة
الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون ويرعى الحدود بين السلطات ،وكل ذلك مع استمرار
معاونةالجهازلمجلسالشعبفيالقيامبمهامةفيالرقابةعلىاموالالدولةواموالاالشخاصالعامة
األخرىوغيرهامناالشخاصالمنصوصعليهافيالقانون.
 -5يشكل الجهاز من رئيس الجهاز ونائبيه ووكالء ومديرى إدارات مراقبة الحسابات وأعضاء فنيين
رقابيينوغيرهممنيشغلونوظائفتنظيميةوإدارية،وغيرهاويتكونهيكلهالتنظيمىمنفرعيين
فرع()1مكونمنعدد 27إدارةمركزيةعلىرأسكلمنهاوكيلجهازمنفئةوكيلوزارة،
وفرع()2مكونمنعدد36إدارةمراقبةحساباتعلىرأسكلمنهامديرمنفئةوكيلاول.
 -6والجديربالذكرانمنشأنتبعيةالجهازلرئيسالجمهوريةمباشرةبحسبانهرئيساللدولة،دونالحاقه
بسلطةبعينهامايدعمدورةالرقابىويكفللهالمزيدمنالتحرروالفاعليةفيأداءرسالته.
 -7وقد تعاظم دور الجهاز المركزى للمحاسبات فشمل باإلضافة إلى الرقابة المالية بشقيها المحاسبى
والقانونىالرقابةعلىاألداءومتابعةتنفيذالخطةوالرقابةالقانونيةعلىالقراراتالصادرةفيشأن
المخالفاتالمالية،ومنناحيةأخرىفقداتسعتالجهاتالتييباشرالجهازاختصاصاتهبالنسبةإليها
حتىشملتاالحزابالسياسيةوالمؤسساتالصحفيةالقوميةوالصحفالحزبيةوالنقاباتواالتحادات
المهنيةوالعماليةوالنوادىالرياضيةوالجمعياتوالمؤسساتاالهليةالمعانهومايتعلقباتفاقياتالمنح
والقروض.
 -8وتدعيما الستقالل الجهاز ،فقد نص قانون الجهاز على الصالحيات والسلطات واالختصاصات التي
منحها لرئيس الجهاز ونائبه ووكالء الجهاز ومديرى وادارى مراقبات الحسابات واعضاء الجهاز
بفرعيه()1و()2معتقريرضماناتعديدةالعضائهمنهاتمتعاالعضاءمندرجةمراقبفمافوقها
بضمانه عدم القابلية للعزل وهى الضمانة المقررة لرجال القضاء كما نص على ان يكون للجهاز
موازنةمستقلةتدرجرقماواحدافيموازنةالدولة.
 -1وبالنسبةإلىمكانةالجهازالمركزىللمحاسباتبيناألجهزةالعلياللرقابةالماليةفيالمنظماتالدولية
واإلقليمية(االنتوساى،االربوساى،االفروساى،االسيوساى،االوروساى،الكاروساى ،السباساى...،الخ)
نجد ان الجهاز المركزى للمحاسبات في مجال المقارنه بالنسبة إلى التبعية والصالحيات
واالختصاصاتالمقررةللجهازولرئيسهواعضائهيتميزوينفردبينمعظمأجهزةالرقابةالماليةفي
العالم،بكونهيأخذمكاناعاليابارزامتميزا،طبقاللدراسةالتيقامتبهافيالسنواتاألخيرةالمنظمة
الدوليةلألجهزةالعلياللرقابةوالمحاسبة.
 -13الجهازملتزمحاضراومستقبالبأداءدورةطبقاللدستوروالقانونومتمسكباالهدافوالرسائلالفعالة
والناجزةالتيتمكنهمنتحقيقالهدفمنانشائهووجوده.
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أهداف اجلهاز ووظائفه واجلهات اخلاضعة لرقابته:
وفقا ً والقانون  044لسنة  0822المعدل بالقانون  051لسنة 0882
المادة (: )0
الجهازالمركزيللمحاسباتهيئة مستقلةذاتشخصيةاعتباريةعامةتلحقبمجلسالشعب،تهدفأساسا
إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة  ،وعلى أموال األشخاص العامة األخرى وغيرها من األشخاص
المنصوصعليهافيهذاالقانون،وتعاونمجلسالشعبفيالقيامبمهامهفيهذهالرقابة،وذلكعلى
النحوالمبينفيهذاالقانون .
المادة (: )8
يمارسالجهازأنواعالرقابةاآلتية :
 -1الرقابةالماليةبشقيهاالمحاسبيوالقانوني .
 -2الرقابةعلىاألداءومتابعةتنفيذالخطة .
 -3الرقابةالقانونيةعلىالقراراتالصادرةفيشأنالمخالفاتالمالية .
المادة (: )3
يباشرالجهازاختصاصاتهبالنسبةللجهاتاآلتية :
 -1الوحداتالتييتألفمنهاالجهازاإلداريللدولة،ووحداتالحكمالمحلى .
 -2الهيئاتالعامةوالمؤسساتالعامةوهيئاتالقطاعالعاموشركاتهوالمنشآتوالجمعياتالتعاونيةالتابعة
أليمنهافياألنشطةالمختلفةبكافةمستوياتهاطبقاللقوانينالخاصةبكلمنها.
 -3الشركاتالتيالتعتبرمنشركاتالقطاعالعاموالتييساهمفيهاشخصعامأوشركةمنشركات
القطاعالعامأوبنكمنبنوكالقطاعالعامبمااليقلعن%25منرأسمالها.
 -4النقاباتواالتحاداتالمهنيةوالعمالية.
 -5األحزابالسياسيةوالمؤسساتالصحفيةالقوميةوالصحفالحزبية.
 -6الجهاتالتيتنصقوانينهاعلىخضوعهالرقابةالجهاز.
 -7أيجهةأخرىتقومالدولةبإعانتهاأوضمانحدأدنىللربحلهاأوينصالقانونعلىاعتبارأموالها
مناألموالالمملوكةللدولة.
المادة (: )4
يختصالجهازأيضابفحصومراجعةأعمالوحساباتأيجهةيعهدإليهبمراجعتهاأوفحصهامنرئيس
الجمهورية أو مجلس الشعب أو رئيس مجلس الوزراء ويبلغ الجهاز نتيجة فحصه إلى الجهات طالبة
الفحص.
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ولمجلسالشعبأنيكلفالجهازالمركزيللمحاسباتبفحصنشاطإحدىالمصالحاإلداريةأوأيجهاز
تنفيذي أو ادارى أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو إحدى شركات القطاع العام أو الجمعيات
التعاونيةأوالمنظماتالجماهيريةالتيتخضعإلشرافالدولةأوأيمشروعمنالمشروعاتالتيتسهم
فيهاالدولةأوتتولىإعانتهاأوتضمنحداأدنىألرباحهاأوأيمشروعيقومعلىالتزامبمرفقعامأوأى
عمليةأونشاطتقوم  بهإحدىهذهالجهات،ويتولىالجهازإعدادتقاريرخاصةعنالمهامالتيكلفهبها
المجلسمتضمنةحقيقةاألوضاعالماليةواالقتصاديةالتيتناولهاالفحص .
كمايجوزللمجلسأنيكلفالجهازبإعدادتقاريرعننتائجمتابعتهلتنفيذالخطةوماتمتحقيقهمنأهدافها،
وأنيطلبمنهابداءالرأيفيتقاريرالمتابعةالتيتعدهاوزارةالتخطيط .
مباشرة اجلهاز الختصاصاته:
المادة (:)5
يباشرالجهازاختصاصاتهفيالرقابةالمنصوصعليهافىهذاالقانونعلىالوجهاآلتي:
أوال :في مجال الرقابة المالية:
 -1الرقابةعلىوحداتالجهازاالدارىللدولةووحداتالحكمالمحلىوالهيئاتالعامةالخدميةواألحزاب
والنقاباتواالتحادات وللجهازعلىاألخصفىسبيلتحقيقذلكوتبعالطبيعةهذهالوحداتمايلى :
أ -مراقبة حسابات مختلف أجهزة الدولة فى ناحيتى االيرادات والمصروفات عن طريق قيامه
بالمراجعةوالتفتيشعلىمستنداتودفاتر وسجالتالمتحصالتوالمستحقاتالعامةوالمصروفات
العامة والتثبت من أن التصرفات المالية والقيود المحاسبية الخاصة بالتحصيل أو الصرف تمت
بطريقةسليمةوفقاللقوانينواللوائحالمحاسبيةوالماليةالمقررةوالقواعدالعامةللموازنةالعامة .
ب-مراجعةحساباتالمعاشاتوالمكافآتوصرفياتالتأمينوالضماناالجتماعيواإلعاناتوالتثبت
منمطابقتهاللقوانينواللوائحالمنظمةلها .
ج -مراجعة القرارات الخاصة بشئون العاملين بالجهات الخاضعة لرقابته فيما يتعلق بالتعيينات
والمرتباتواألجوروالترقياتوالعالواتوبدلالسفرومصاريفاالنتقالومافيحكمهاللتثبتمن
مطابقتهاللموازنةالعامةوالقوانينواللوائحوالقرارات .
د -مراجعة حسابات التسوية والحسابات الجارية والحسابات الوسيطة والتثبت من صحة العمليات
الخاصةبها،ومنأنأرقامهامقيدةفىالحساباتوأنهامؤيدةبالمستنداتالقانونية .
ه -مراجعةالسلفوالقروضوالتسهيالتاالئتمانيةالتىعقدتهاالدولةومايقتضىذلكمنالتأكدمن
توريد أصل السلفة وفوائدها إلى خزانة الدولة فى حالة االقراض ،وكذا سداد الدولة فى حالة
االقتراض .
و -مراجعةالمنحوالهباتوالتبرعاتالمقدمةمنجهاتاجنبيةأودوليةللتأكدمناتفاقهامعالقوانين
واللوائحومراعاتهاللقواعدالمعمولبهاوالشروطالواردةفىاتفاقياتهاأوعقودها .
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ز -بحثحالالمخازنوفحصدفاترهاوسجالتهاومستنداتالتوريدوالصرفبها،ودراسةأسبابما
يتلفأويتكدس .
ح -فحصسجالتودفاترومستنداتالتحصيلوالصرفوكشفوقائعاالختالسواالهمالوالمخالفات
الماليةوبحثبواعثهاوانظمةالعملالتىأدتإلىحدوثها،واقتراحوسائلعالجها .
ط -مراجعة الحسابات الختامية لمختلف الوحدات الحسابية وكذلك مراجعة الحساب الختامى للموازنة
العامة .
 -2الرقابة على الهيئات العامة االقتصادية والمؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته والمنشآت
والجمعياتالتعاونيةالتابعةألىمنهاوالشركاتالتىالتعتبرمنشركاتالقطاعالعاموالتىيساهمفيها
شخصعامأوشركةقطاععامأوبنكمنبنوكالقطاعالعامبمااليقلعن%25منرأسمالهاوكذلك
المؤسساتالصحفيةالقوميةوالصحفالحزبيةوالنقاباتوالهيئاتاألخرىالمنصوصعليها.
ومععدماالخاللبحقالشركاتالتىالتعتبرمنشركاتالقطاعالعاموالمنصوصعليهافىهذاالبند
أو بحق المؤسسات الصحفية القومية والحزبية فى أن يكون لها مراقبو حسابات يباشر الجهاز
اختصاصاته بالنسبة لهذه الجهات وفقا ألحكام هذا القانون وكذلك باعتباره مراقبا لحساباتها.
وتتضمنهذهالرقابةمراجعةالحساباتالختاميةوالمراكزالماليةوالميزانياتللجهاتالخاضعةلرقابته
للوقوفعلىمدىصحتهاوتمثيلهالحقيقةالنشاطوذلكوفقاللمبادئوالنظمالمحاسبيةالمتعارفعليها
معإبداءالمالحظاتبشأناالخطاءوالمخالفاتوالقصورفىتطبيقاحكامالقوانينواللوائحوالقرارات
والتثبت من سالمة تطبيق النظام المحاسبى الموحد وصحة دفاترها وسالمة إثبات وتوجيه العمليات
المختلفةبهابمايتفقواألصولالمحاسبيةفيتحقيقالنتائجالماليةالسليمة .
وللجهازعلىاألخصفيسبيلتحقيقذلكوتبعالطبيعةهذهالوحداتمايلي :
أ -بيانماإذاكانتحساباتالوحدةمحلالمراجعةتتضمنكلماتنصعليهالقوانينواألنظمةمن
وجوبإثباتهفيها،وماإذاكانتالميزانيةتعبربوضوحعنالمركزالماليالحقيقيللوحدةمحل
المراجعة في ختام المدة المالية محل الفحص  ،وإذا كانت حسابات العمليات الجارية أو حساب
األرباحوالخسائرأوحساباإليراداتوالمصروفاتتعبرعلىالوجهالصحيحعنتلكاألعمال
واألرباح والخسائر أو اإليرادات والمصروفات عن تلك المدة ،وذلك كله وفقا لقواعد المحاسبة
المتعارفعليها .
ب-اعتماد إجراءات الجرد بالوحدة محل الفحص والمراجعة واإلشراف عليه والتأكد من أن الجرد
والتقويمقدتماوفقالهذهاإلجراءاتواألصولالمرعية،ويتعيناإلشارةإلىكلتغييريطرأعلى
أسسوطرقالتقويموالجرد .
ج -ابداء الرأي فيما إذا كانت المخصصات التى كونتها الوحدة كافية لتغطية جميع االلتزامات
والمسئولياتوالخسائرالمحتملةمعبيانماإذاكانتهناكاحتياطياتلمتظهرفىالميزانية .
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د -إيضاحمايكونقدوقعأثناءالسنةالماليةمنمخالفاتألحكامالقوانينوالنظمعلىوجهيؤثرعلى
نشاطالوحدةمحلالمراجعةأوعلىمركزهاالماليأوعلىأرباحهامعبيانمايكونقداتخذفى
شأنذلك،وماإذاكانتهذهالمخالفاتالتزالقائمةعندإعدادالميزانية .
ه -التحققمنمدىمالءمةالنظامالمحاسبيوأنظمةالضبطوالرقابةالداخليةللوحدةمحلالمراجعة
والتأكد من سالمة توجيه العمليات الحسابية والقيود بالدفاتر وعدم االلتزام بالمراجعة المستندية
والدفترية وحدها بل يجب التحقق من سالمة التصرفات ذاتها ومن إتباع النظم والقواعد العامة
المقررةوالتثبتمنوجوداألصولالظاهرةبالدفاتروالسجالتومنحقيقةقيمتهاوأنهاكانتقد
سجلتأصالبسعرالتكلفةوأنهيجرىإهالكهابالقدرالمناسبوكذلكالتحققمنصحةاإليرادات
والمصروفاتوااللتزاماتوجديتها .
و -مراجعة قرارات شئون العاملين فيما يتعلق بصحة التعيينات والمرتبات واألجور والترقيات
والعالواتوبدلالسفرومصاريفاالنتقالوالمرتباتاالضافيةوالحوافزوالبدالتوالمزاياالعينية
والنقديةومافىحكمهاللتثبتمنمطابقتهاللموازنةوالقوانينواللوائحوالقراراتالمعمولبها .
ز -االشتراكفىعملياتالجردبخزائنومخازنالوحداتمحلالمراجعةكلماأمكنذلك،كمايجب
بين الحين واآلخر أن يجرى مراقبو الحسابات جردا مفاجئا جزئيا أو كليا بهذه الجهات على أن
يشارإلىنتائجهذاالجردفيتقاريرالمراجعة .
ح -اعتماداإلقرارالضريبيالخاصبالوحدةمحلالمراجعة،وكذلكسائراإلقراراتالتيتقدمإلى
الجهاتالحكوميةوتستلزممثلهذااإلجراء .
ط -مراعاةأصولالمهنةوااللتزامبواجباتهاوآدابها،وعلىاألخص :
الكشفعنالوقائعالتييعلمونبهاأثناءتأديةمهمتهم والتيالتفصحعنهاالحساباتواألوراقالتي
يشهدون بصحتها  ،وذلك متى كان الكشف عن هذه الوقائع أمرا الزما لكي تعبر هذه الحسابات
واألوراق عن الواقع  ،وكذلك الكشف عما علموه من نقص أو تحريف أو تمويه في هذه الحسابات
واألوراقأومنأيةموانعمنشأنهاأنتؤثرعلىحقيقةالمركزالماليأوحقيقةاألرباحوالخسائر
للوحدةمحلالمراجعة،وعليهمأيضامراعاةاألوضاعالمهنيةفيالفحصوالتقريرعنهوالحصول
علىاإليضاحاتالتيمنشأنهاأنتمكنهممناكتشافأىخطأأوغشوقعفىالحسابات .
ثانيا  :فى مجال تنفيذ الخطة وتقويم األداء:
يباشرالجهازفىمجالتنفيذالخطةوتقويماألداءالرقابةعلىاستخدامالمالالعامعلىأساسمعايير
االقتصادوالكفايةوالفعاليةويباشرالجهازبصفةخاصةفىهذاالمجالاالختصاصاتالتالية :
 -1متابعة وتقويم أداء الوحدات الخاضعة لرقابة الجهاز التى تباشر نشاطها فى مجالى الخدمات
واألعمالوذلكعلىمستوىالوحدةوعلىمستوىمجموعةالوحداتذاتالنشاطالمتماثل،وله
فىهذاالمجالعلىاألخص :
أ -متابعةتحقيقأهدافاإلنتاجالسلعيوإنتاجالخدماتكماونوعا.
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ب-مراجعةعددالعاملينونوعياتوظائفهمواألجورالمدفوعةلهمومقارنتهابماهومقدرلها.
ج -مراقبةالكفايةاإلنتاجيةللتأكدمنتحقيقالزيادةالمستهدفةفيالكفايةاإلنتاجيةومنعدمتجاوز
مستلزماتاإلنتاجللمعدالتالمقررةومراجعةأحجامالطاقةالمستغلةفعالومقارنتهابالطاقة
الممكناستغاللهامقيسةعلىأساسالتشغيلالكامل
د -مراقبةتكاليفاإلنتاجوالتحققمنتخفيضهاطبقاللخططالموضوعةومراجعةنسبةكلنوع
منأنواعالتكاليفإلىاجمالىالتكاليفوقيمةاإلنتاج.
ه -متابعةتنفيذالمشروعاتألهدافالتصدير.
و -تتبع النتائج التي ترتبت على تنفيذ مشروعات الخطة وتقويم هذه النتائج مع مقارنتها
االستثماراتوتكلفتهاوالموادالمستخدمةفيها.
 -2إعداد تقارير تفصيلية تتناول تقويم ما يتكشف من نقاط ضعف أو اختالل أسفرت عنها
تقاريرالمتابعةوتقويماألداءعنالوحداتواألنشطة.
 -3متابعةتنفيذالمشروعاتاالستثماريةبالتكاليفالمقدرة،وطبقاللتوقيتالزمنيالمحددلها،وعلى
الوجهالمحددفىالخطة.
 -4متابعة وتقويم القروض والمنح المبرمة مع الدول والمنظمات الدولية واإلقليمية والممنوحة من
البنوكاألجنبيةوالمديونيةمعالعالمالخارجى.
 -5متابعةحركاتأسعارالسلعوالخدماتوخاصةالسلعالتموينيةواالستهالكيةوغيرهاومقارنتهامع
األسعارفىفتراتسابقة.
 -6تتبعالتغييرفىاالستهالكالقوميواالدخارالقوميوالدخلالقوميوأنالتغييريتمطبقاللخطة.
 -7تتبع مدى نجاح الخطة فى إقامة التوازن االقتصادي بين القطاعات المختلفة واكتشاف مواطن
االختناقالتىتمنعتنفيذالخطةوتحقيقاألهدافالمحددة.
 -8تقويماألرقامالقياسيةوغيرهامنالبياناتالرقميةوبصفةخاصةأرقامالمجاميعاالقتصادية.
 -1مراجعة السجالت المقرر إمساكها للخطة العامة للتنمية االقتصادية واالجتماعية وسجالت متابعة
تنفيذها.
ثالثا  :في مجال الرقابة القانونية على القرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالية:
يختصالجهازبفحصومراجعةالقراراتالصادرةمنالجهاتالخاضعةلرقابتهفىشأنالمخالفاتالمالية
التيتقعبهاوذلكللتأكدمنأناإلجراءاتالمناسبةقداتخذتبالنسبةلتلكالمخالفاتوأنالمسئوليةعنهاقد
حددت،وتمتمحاسبةالمسئولينعنارتكابها،ويتعينموافاةالجهازبالقراراتالمشارإليهاخاللثالثين
يومامنتاريخصدورهامصحوبةبكافةأوراقالموضوع،ولرئيسالجهازمايأتي :
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 -1أنيطلبخاللثالثينيومامنتاريخوروداألوراقكاملةللجهاز-إذارأىوجهالذلك-تقديمالعامل
إلىالمحاكمةالتأديبية،وعلىالجهةالمختصةباإلحالةإلىالمحاكمةالتأديبيةفىهذهالحالةمباشرة
الدعوىالتأديبيةخاللالثالثينيوماالتالية .
 -2أنيطلبإلىالجهةاالداريةمصدرةالقرارفىشأنالمخالفةالماليةخاللثالثينيومامنتاريخورود
االوراقكاملةللجهازإعادةالنظرفىقرارها،وعليهاانتوافىالجهازبمااتخذتهفىهذاالصدد،
خاللالثالثينيوماالتاليةلعلمهابطلبالجهاز
فاذا لم تستجب الجهة االدارية لطلب الجهاز كان لرئيسه خالل الثالثين يوما التالية ان يطلب تقديم
العاملإلىالمحاكمةالتأديبية،وعلىالجهةالتأديبيةالمختصةمباشرةالدعوىالتأديبيةخاللالثالثين
يوماالتالية.
 -3أنيطعنفيالقراراتأواألحكامالصادرةمنجهاتالتأديبفيشأنالمخالفاتالمالية،وعلىالقائمين
بأعمالالسكرتاريةبالجهاتالمذكورةموافاةالجهازبصورةمنالقراراتأواألحكامالصادرةفيشأن
المخالفاتالماليةفورصدورها.
رابعا  :في مجال مراقبة الشركات التي ال تعتبر من شركات القطاع العام والتي يساهم فيها شخص عام أو
شركة من شركات القطاع العام أو بنك من بنوك القطاع العام بما يقل عن  %85من رأسمالها:
يتعينعلىالشخصالعامالمساهمأنيقدمإلىالجهازالتقريرالسنويلمراقبيالحساباتخاللأسبوعينمن
تاريخورودهله.وكذلكأيةبياناتأوقوائمأومستنداتتتعلقبالشركةالمساهمفيهايطلبهاالجهازخالل
شهرينمنتاريخطلبهاوذلكلمراجعتهاوإبداءالرأيفيها .
ويقومالجهازبإرسالتقريرهعنكلذلكإلىالشخصالعامالمساهموكذلكإلىالجهاتالرسميةالمعنية
المسئولةخاللشهرينمنتاريخورودتقريرمراقبيالحساباتوالقوائموالمستنداتوالبياناتالتىطلبها .
المادة (:)1
يباشرالجهازعملياتالفحصوالمراجعةالمنصوصعليهافىهذاالقانونأمافىمقارالجهاتالتىتتواجد
بهاالسجالتوالحساباتوالمستنداتالمؤيدةلها،وأمافى مقرالجهازوفقالمايراهرئيسالجهازمحققا
للمصلحةالعامة .
وللجهاز الحق فى أن يفحص  -عدا المستندات والسجالت المنصوص عليها في القوانين واللوائح  -أي
مستندأوسجلأومحاضرجلساتأوأوراقأخرىيراهاالزمةللقيامباختصاصاتهعلىالوجهاألكمل،
كما له الحق أيضا فى أن يطلب اية بيانات أو معلومات أو إيضاحات يرى أنها الزمة لمباشرة هذه
االختصاصات،ولهأنيحتفظبمايراهمنالمستنداتأوالوثائقأوالسجالتأواالوراق،إذاتطلبتعملية
المراجعةذلكولحيناالنتهاءمنها .
وللجهازفىسبيلمباشرتهالختصاصاتهالمشارإليهافى هذاالقانونحقالمعاينةوالتفتيشعلىاألعمال
والوحداتالخاضعةلرقابته .
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المادة (:)2
يقوم الجهاز بفحص اللوائح اإلداريةوالمالية للتحقق من مدى كفايتهاواقتراحوسائل تالفى أوجه النقص
فيها.
المادة ( : )8
يباشرالجهازاختصاصاتهالمبينةفيهذاالقانونبطريقالعينة.ولهأنيباشرهذهاالختصاصاتبطريق
الفحصالشاملإذادعتالحاجةإلىذلك .
المادة (:)01
للجهازحقاالتصالالمباشربالمسئولينالماليينبمختلفمستوياتهمالتابعينمنهملوزارةالماليةأوغيرهم
فىالجهاتالخاضعةلرقابته .
المادة (:)00
يعتبرمنالمخالفاتالماليةفيتطبيقأحكامهذاالقانونمايأتي :
-1
-2
-3
-4

مخالفةالقواعدواإلجراءاتالماليةالمنصوصعليهافىالدستوروالقوانينواللوائحالمعمولبها .
مخالفةالقواعدواإلجراءاتالخاصةبتنفيذالموازنةالعامةللدولةوبضبطالرقابةعلىتنفيذها.
مخالفةالقواعدواإلجراءاتالخاصةبالمشترواتوالمبيعاتوشئونالمخازنوكذاالقواعدواإلجراءات
والنظمالماليةوالمحاسبيةالسارية.
كلتصرفخاطئعنعمدأوإهمالأوتقصيريترتبعليهصرفمبلغمنأموالالدولةبغيرحقأو
ضياعحقمنالحقوقالماليةللدولةأوالمؤسساتأوالهيئاتالعامةأوغيرهامنالجهاتالخاضعة
لرقابةالجهازأوالمساسبمصلحةمنمصالحهاالماليةأواالقتصادية.
كمايعتبرفىحكمالمخالفاتالماليةمايلي:
أ -عدم موافاة الجهاز بصورة من العقود أو االتفاقات أو المناقصات التى يقتضى تنفيذ هذا القانون
موافاتهبها.
ب-عدمموافاةالجهازبالحساباتونتائجاألعمالوالمستنداتالمؤيدةلهافىالمواعيدالمقررةأوبما
يطلبهمنأوراقأوبياناتأوقراراتأومحاضرجلساتأووثائقأوغيرهاممايكونلهالحق
فىفحصهاأومراجعتهاأواإلطالععليهاطبقاللقانون.

المادة (:)08
يعتبرمنالمخالفاتاإلداريةفىتطبيقأحكامهذاالقانونمايأتى :
 -1عدم الرد على مالحظات الجهاز أو مكاتباته بصفة عامة أو التأخر فى الرد عليه عن المواعيد
المقررةفىهذاالقانونبغيرعذرمقبول،ويعتبرفىحكمعدمالردأنيجيبالعاملالمختص
إجابةالغرضمنهاالمماطلةأوالتسويف
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 -2عدم إخطار الجهاز باألحكام والقرارات اإلدارية الصادرة بشأن المخالفات المالية خالل المدة
المحددةفىهذاالقانون
 -3التأخيردونمبررفىإبالغالجهازخاللالموعدالمحددفىهذاالقانونبماتتخذهالجهةالمختصة
فىشأنالمخالفةالماليةالتيتبلغإليهابمعرفةالجهاز
التزامات اجلهات اخلاضعة لرقابة اجلهاز:
المادة (:)03
علىوزارةالماليةموافاةالجهازبالحساباتالختاميةللدولةوبياناتهاالتفصيليةومشروعاتقوانينربطها.
وعلىالجهاتالخاضعةلرقابةالجهازموافاتهبميزانياتهاوحساباتهاالختاميةومايجرىعليهامنتسويات
وتعديالت اضافية والحسابات المالية والربع سنوية والشهرية ونتائج الجرد السنوى للمخازن التابعة لها
وتقاريراالنجاز .
وكل ذلك فى حدود المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون ،والقانون رقم  53لسنة  1173بشأن
الموازنةالعامةللدولةوالئحتهالتنفيذية،والقانونرقم 127لسنة 1181بشأنالمحاسبةالحكوميةوالئحته
التنفيذية .
المادة (:)04
علىممثليوزارةالماليةلدىالجهاتالخاضعةلرقابةالجهازوالمسئولينالماليينفيهذهالجهاتإخطار
الجهازبجميعالحاالتالتييتضمنالصرففيهامخالفةماليةوذلكخاللشهرمنتاريخوقوعها.
المادة (:)05
علىرؤساءالجهاتالخاضعةلرقابةالجهازإبالغهبوقائعاالختالسأوالسرقةأوالتبديدأواإلتالفأو
الحريقأواإلهماليوماكتشافها،وعليهمأيضاأنيوافواالجهازبالقراراتالصادرةبشأنهافورصدورها .
المادة (:)06
على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز موافاته بالبيانات والمؤشرات الالزمة لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم
األداءطبقاللنظموالنماذجالتييعدهاالجهاز .
وتلتزم الجهات التي تقوم بتنفيذ مشروعات استشارية بموافاة الجهاز بصورة من دراسة الجدوى لكل
مشروعاستثماريوكذلكبأيةتعديالتتطرأعلىهذهالدراسةوأسبابهاأثناءتنفيذالمشروع .
المادة (:)01
علىالجهاتالخاضعةلرقابةالجهازانتردعلىمالحظاتهخاللشهرمنتاريخإبالغهابها
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تقارير اجلهاز:
المادة (:)02
يقدمالجهازالتقاريراآلتيةعن :
 -1مالحظاتهالتيأسفرتعنهاعملياتالرقابةالمنصوصعليهفىالبابالثانىمنهذاالقانون،ويرسلها
إلىرؤساءالوحداتالتىتخصها .
 -2نتائجمراجعةالحساباتالختاميةلتنفيذموازناتالوحداتالحسابيةالواردةفىالبند(1منالمادة)3من
هذاالقانونويرسلهاإلىوزارةالماليةوإلىتلكالوحداتخاللشهرينمنتاريختسلمهلكلحساب
ختامىأوميزانية.
 -3نتائجمراجعةالميزانياتوالقوائموالحساباتالختاميةللوحداتالواردةفىالبند 2منالمادة()3من
هذاالقانونويرسلهاإلىوزارةالماليةوإلىتلكالوحداتوالجهاتالرئاسيةالمعنيةخاللشهرينمن
تاريختسلمهلكلمنها.
ويجبأنتتضمنهذهالتقاريرعلىوجهالخصوصالمالحظاتالتىأسفرتعنهاالمراجعةوماأتخذ
بشأنهاوماإذاكانالجهازقدحصلعلىكلاإليضاحاتوالبياناتالتىرأىضرورةالحصولعليها،
وماإذاكانتالميزانيةوالحساباتالختاميةتعبربوضوحعنحقيقةالمركزالمالىللوحدةوعنحقيقة
فائضهاأوعجزهافينهايةالعام .
كذلك يجب أنتتضمن التقارير طريقة الجرد والتقويم التي اتبعتها الوحدة ومدى التحقق من سالمتها
وموافقتهالإلجراءاتالتياعتمدهاالجهازواألصولالمرعية .
كماينبغىاإلشارةفىالتقريرإلىكلتغييريطرأعلىأسسوطرقالتقويمأوالجرد،وأثرذلكعلى
نتائجالحسابات .
ويجب عرض مالحظات الجهاز على مجالس اإلدارة المختصة خالل شهر على األكثر من تاريخ
إبالغها .
ويقعباطالكلقرارتتخذهالجمعياتالعامةأومجالساالدارةالمشاراليهاوالمنعقدةللنظرفىاقرار
الميزانياتوالحساباتالختاميةللوحداتسالفةالذكرمالميعرضويناقشمعهاتقاريرالجهازعنها .
 -4مالحظاتهعلىالحسابالختامىللموازنةالعامةللدولة،ويرسلالتقريرإلىمجلسالشعبفىموعدال
يجاوزشهرينمنتاريخورودالحسابالختامىكامالللجهازمنوزارةالمالية،كمايرسلنسخةمن
التقريرإلىهذهالوزارة .
 -5متابعةتنفيذالخطةوتقويماالداءالمنصوصعليهافيالبندثانيامنالمادة5منهذاالقانون،كمايعد
تقريراعنكلسنةماليةفىهذاالمجالوترسلهذهالتقاريرإلىمجلسالشعبوإلىالجهاتالمعنية.
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و يقدمالجهازإلىرئيسالجمهوريةوإلىمجلسالشعبوإلىرئيسمجلسالوزراءتقاريرسنويةعن
النتائجالعامةلرقابتهأو ايةتقاريرأخرىيعدها،كمايقدمالجهازإلىمجلسالشعبايةتقاريريطلبها
منه.

اجلهاز املركزى للمحاسبات فى دستور مجهورية مصر العربية :2114
المادة (:)805
يحدد القانون الهيئات المستقلة واألجهزة الرقابية .وتتمتع تلك الهيئات واألجهزة بالشخصية االعتبارية،
واالست قاللالفنيوالماليواإلداري،ويؤخذرأيهافيمشروعاتالقوانين،واللوائحالمتعلقةبمجالعملها.
وتعد من تلك الهيئات واألجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية ،والجهاز المركزي
للمحاسبات،هيئةالرقابةاإلدارية .
المادة (:)806
يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي قانون ،يحدد اختصاصاتها ،ونظام عملها ،وضمانات
استقاللها،والحمايةالالزمةألعضائها،وسائرأوضاعهمالوظيفية،بمايكفللهمالحيادواالستقالل.يعين
رئيسالجمهوريةرؤساءتلكالهيئاتواألجهزةبعدموافقةمجلسالنواببأغلبيةأعضائهلمدةأربعسنوات
قابلةللتجديدلمرةواحدة،واليُعفيأيمنهممنمنصبهإالفيالحاالتالمحددةبالقانون،ويُحظرعليهمما
يُحظرعلىالوزراء .
المادة (:)801
تقدم الهيئات المستقلة واألجهزة الرقابية ،تقارير سنوية إلى كل من رئيس الجمهورية ،ومجلس النواب،
ورئيسمجلسالوزراء،فورصدورها.وعلىمجلسالنوابأنينظرها،ويتخذاإلجراءالمناسبحيالها
فيمدةالتجاوزأربعةأشهرمنتاريخورودهاإليه،وتنشرهذهالتقاريرعلىالرأىالعام.وتبلغالهيئات
المستقلة واألجهزة الرقابية ،سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دالئل على ارتكاب مخالفات ،أو
جرائم،وعليهاأنتتخذالالزمحيالتلكالتقاريرخاللمدةمحددة،وذلككلهوف ًقاألحكامالقانون .
المادة (:)802
تلتزم الدولة بمكافحة الفساد ،ويحدد القانون الهيئات واألجهزة الرقابية المختصة بذلك .وتلتزم الهيئات
واألجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها في مكافحة الفساد ،وتعزيز قيم النزاهةوالشفافية ،ضما ًنا
لحسن أداء الوظيفة العامةوالحفاظعلي المال العام،ووضعومتابعةتنفيذ اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة
الفسادبالمشاركةمعغيرهامنالهيئاتواألجهزةالمعنية،وذلكعليالنحوالذيينظمهالقانون .
المادة (:)808
يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة ،واألشخاص االعتبارية العامة ،والجهات
األخرىالتييحددهاالقانون،ومراقبةتنفيذالموازنةالعامةللدولةوالموازناتالمستقلة،ومراجعةحساباتها
الختامية .
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الفصل الثالث

رقابة اجلودة لألجهزة العليا
للرقابة املالية واحملاسبة
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الفصل الثالث

رقابة اجلودة لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة
املقدمة :
يتعينعلىاألجهزةالعلياللرقابةإنشاءوالحفاظعلىنظاممناسبلرقابةالجودةبحيثيغطىكافةاألعمال
حيث أن التحدى الرئيسى الذى يواجه األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة هو اإللتزام بتقديم خدمات
رقابية ذات جودة عالية .وجودة العمل الذى تقوم به األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة تؤثر على
سمعتهاومصداقيتهاوتتعلقأخيراًبقدرتهاعلىتنفيذماتكلفبه .
ولكىيكوننظامرقابةالجودةفعاالً،يجبأنيكونجزءاً رئيسيا ًمناستراتيجياتاألجهزةالعلياللرقابة
المالية والمحاسبة وثقافتها وسياستها وإجراءاتها كما تستعرضها إرشادات رقابة الجودة لألجهزة العليا 
(  )ISSAI 40وبهذه الطريقة ،تبنى الجودة فى أداء أعمال األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة
والتقاريرالتىتصدرهابدالًمنأنيتماعتبارهاعمليةإضافيةبعدإصدارالتقرير .
 -1نطاق املعيار الدوىل لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة :ISSAI 40
المعيار الدولى لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة  40مبنى على المبادئ الرئيسية فى المعيار
الدولىلرقابةالجودة(المعيارالدولىلرقابةالجودةرقم"،)"1وتمتعديلهللتطبيقفىاألجهزةالعليا
للرقابةالماليةوالمحاسبة،ويوفرهذاالمعيارإرشاداً لمساعدةاألجهزةالعلياللرقابةالماليةوالمحاسبة
فى تطبيق المبادئ الرئيسية للمعيار الدولى لرقابة الجودة لكامل نطاق عملها بما يتالئم مع تكليفها
وظروفهاكماتوفرهذهالوثيقةمقاييسرقابةالجودةالمتعلقةبتحقيقمستوىعالىمنالجودةفىبيئة
القطاعالعام .
ويعرضهذاالمعيارإطاراًعاما ًلرقابةالجودةداخلاألجهزةالعلياللرقابةالماليةوالمحاسبة،وصمم
هذااإلطارليتمتطبيقهعلىنظامرقابةالجودةلكافةاألعمالالتىتقومبهااألجهزةالعلياللرقابةالمالية
والمحاسبة ( مثالً  :الرقابة المالية ورقابة اإللتزامورقابة األداء وأى أعمال أخرى تقوم بها األجهزة
العلياللرقابةالماليةوالمحاسبة) .
كمايركزالمعيارعلىالجوانبالتنظيميةلجودةالرقابةالتىتمارسفىاألجهزةالعلياللرقابةالمالية
والمحاسبة .
 -2ما هو نظام رقابة اجلودة ؟
يستخدمالمعيارالدولىلألجهزةالعلياللرقابةالماليةوالمحاسبةISSAI 40عناصرإطاررقابةالجودة
التى يستعرضه المعيار الدولى لرقابة الجودة وينظر أيضا ً فى المسائل التى لها عالقة خاصة ببيئة
الرقابةللقطاعالعامالتىتؤثرعلىنظاماألجهزةالعلياللرقابةالماليةوالمحاسبةالخاصبرقابةالجودة
،ويحددالمعيارالدولىلرقابةالجودةرقم()1هذهالعناصرأنها :
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(أ)مسئولياتالقيادةللجودةداخلالشركة .
(ب)المتطلباتاألخالقيةذاتالصلة .
(ج)قبولواستمراريةالعالقاتمعالعمالءوالمهامالخاصة .
(د)المواردالبشرية .
(هـ)أداءالمهمة .
(و)المراقبة .
وباإلضافة إلى العناصر أعاله  ،يالحظ المعيار الدولى لرقابة الجودة رقم ( ، )1الحاجة إلى توثيق
سياساتالشركةلرقابةالجودةوإجراءاتهاوإيصالهاإلىموظفىالشركة .
وكهدفأساسىيجبأنتنظراألجهزةالعلياللرقابةالماليةوالمحاسبةفىالمخاطرةعلىجودةأعمالها
وإنشاءنظاملرقابةالجودةمصممبحيثيستجيبلهذهالمخاطر‘ستجابةكافية،وقدتكونهناكمخاطر
على الجودة تتعلق باألحكام المهنية واإلجراءات المستخدمة فى الرقابة واألعمال األخرى ،أيضا قد
تكون هناك مخاطر على الجودة تتعلق بعرض وتبليغ نتائج عمل الجهاز األعلى للرقابة المالية
والمحاسبة .
 -3إطار نظام األجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة اخلاص برقابة اجلودة :
( أ ) العنصر  : 0مسئوليات القيادة المتعلقة بالجودة داخل األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة :
المبدأ الرئيسى :يجب على كل جهاز أعلى للرقابة المالية والمحاسبة صياغة سياسات وإجراءات
مصممةلتعزيزثقافةداخليةوتعززأنالجودةأمرأساسىفىأداءكافةأعمالها،ويجبأنيضعمثل
هذهالسياساتواإلجراءاترئيسالجهازحيثيتحملالمسئوليةالعامةعننظامرقابةالجودة .
بعضإرشاداتالتطبيقلألجهزةالعلياللرقابةلهذاالمبدأعلىسبيلالمثال :
 ينبغىعلىالرئيسأنيتولىالمسئوليةعنجودةكافةاألعمالالتىيقومبهاالجهاز. يمكن لرئيس الجهاز أن يفوض المسئولية إلدارة نظام الجودة للجهاز األعلى للرقابة الماليةوالمحاسبةإلىشخصأوعدةأشخاصلديهمخبرةكافيةومناسبةلتحملهذاالدور.
 يجبعلىاألجهزةالعلياللرقابةالماليةوالمحاسبةالسعىإلىإيجادثقافةتعترفوتكافئالعملذىالجودة العالية فى كافة أقسام الجهاز ،ويجب على رئيس الجهاز إرساء أسلوب اإلدارة العليا
الصحيحمنأجلتحقيقتلكالثقافةالتىتؤكدعلىأهميةالجودةفىجميعأعمالالجهازبمافى
ذلكالعملالذىيتمالتعاقدعليهخارجياً.
 يجبأنتحدداستراتيجيةكلجهازأعلىللرقابةالمتطلباألهمبأنيحققهذاالجهازالجودةفىكافة أعماله حتى ال تؤدىاالعتبارات السياسيةواالقتصادية إلى المساس بجودة األعمال التىتم
القيامبها.
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 يجبعلىاألجهزةالعلياللرقابةالماليةوالمحاسبةالتأكيدعلىإيصالسياساتوإجراءاتالجودةلجميعموظفىالهازولألطرافالمتعاقدمعهالتنفيذأعمالالجهاز.
 يجب على األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة التأكيد علىتوفر موارد كافية للمحافظة علىنظامرقابةالجودةفىالجهاز.
(ب) العنصر  : 8متطلبات السلوك األخالقى ذات العالقة.
المبدأ الرئيسى :يجب على كل جهاز أعلى للرقابة المالية والمحاسبة صياغة سياسات وإجراءات
مصممةلتقدملهتأكيداًمعقوالًأنالجهازوجميعموظفيهوأىمناألطرافالمتعاقدةمعهلتأديةأعمال
لهملتزمونبمتطلباتالسلوكاألخالقىذاتالعالقة .
بعضإرشاداتالتطبيقلألجهزةالعلياللرقابةلهذاالمبدأعلىسبيلالمثال :
 يجبالتأكيدعلىأهميةاإللتزامبجميعمتطلباتالسلوكاألخالقىفىتأديةأعمالها. يجبعلىجميعموظفىالجهازاألعلىللرقابةواألطرافالمتعاقدةمعهالتحلىبالسلوكاألخالقىالمناسب.
 يجبعلىرئيسالجهازاألعلىللرقابةوالمسئولينبالجهاز،وأنيكونوامثاالً يحتذىبهللسلوكاألخالقى.
 ستتضمنمتطلباتالسلوكاألخالقىأىمتطلباتواردةفىاإلطارالقانونىأوالرقابىالذىتخضعلهاألعمالفىالجهاز.
 يجبأنتتأكداألجهزةالعلياللرقابةالماليةوالمحاسبةمنأنالسياساتواإلجراءاتهىحيزالتنفيذحيثتعززالمبادئالرئيسيةلالخالقياتالمهنيةكماعرفهاالمعيارالدولىلألجهزةالعلياللرقابة
الماليةوالمحاسبة33وهىالنزاهةواالستقالليةوالموضوعيةوالسريةالمهنيةوالكفاءة.
 يجب على األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة أن تأخذ فى االعتبار الحصول على إقراراتمكتوبةمنموظيفهاتؤكدالتزامهمبمتطلباتالجهازحولالسلوكاألخالقى.
 يجبعلىاألجهزةالعلياللرقابةأنتضمنأنالسياساتواإلجراءاتهىحيزالتنفيذإلبالغرئيسالجهاز فى الوقت المناسب عن مخالفات لمتطلبات السلوك األخالقى وتمكنه من اتخاذ الخطوات
الصحيحةلعالجمثلهذهالمسائل.
 يجبأنتضمناألجهزةالعلياللرقابةالماليةوالمحاسبةأنالسياساتواإلجراءاتهىحيزالتنفيذللحفاظعلىاستقالليةرئيسالجهازوجميعالموظفينواألطرافالمتعاقدةمعالجهازللقيامبأعمال
له.
(ج ) العنصر  3القبول واالستمرار :
المبدأ الرئيسى :يجب على كل جهاز أعلى للرقابة المالية والمحاسبة صياغة سياسات وإجراءات
مصممةلتقدملهتأكيداًمعقوالًأنهسيقومبمهامالرقابةوغيرهامناألعمالفقطإذاكانالجهاز :
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 مؤهالًللقيامبالعملولديهالقدراتبمافيهاالوقتوالمواردللقيامبذلك. باستطاعتهاالمتثاللمتطلباتالسلوكاألخالقىذاتالصلة. قدأخذبعيناالعتبارنزاهةالجهةالخاضعةللرقابةودرسكيفيةالتعاملمعالمخاطرعلىالجودةالتىقدتنشأ.
يجب أن تعكس السياسات واإلجراءات نطاق العمل الذى يقوم به كل جهاز أعلى للرقابة المالية
والمحاسبة،وتقوماألجهزةالعلياللرقابةالماليةوالمحاسبةبالقيامبالعملفىثالثفئاتواسعة .
 األعمالالمطلوبةمنهابموجبتكليفهاالقانونىوالتىليسلديهاخيارإالالقيامبها. األعمال المطلوبة منها بموجب تكليفها القانونى ولكن لديها الحرية فيما يتعلق بوقت أو نطاق أوطبيعةكلمهمةعمل.
 األعمالالتىتستطيعاختيارالقيامبها.بعضإرشاداتالتطبيقلألجهزةالعلياللرقابةلهذاالمبدأعلىسبيلالمثال :
 يجبأنتقوماألجهزةالعلياللرقابةالماليةوالمحاسبةبإنشاءأنظمةلتنظرفىالمخاطرعلىالجودةالتىتنشأمنالقيامباألعمال.
 ويجبأنتنظرهذهاألجهزةفىبرنامجعملهاوماإذاكانلديهاالمواردلتنفيذمجموعةاألعمالبالمستوىالمطلوبمنالجودة.
 يجب أن تقيم األجهزة العليا للرقابة إذا ما وجد هناك خطر جوهرى على استقالليتها بناء علىالمعيار الدولى لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة  13وإذا تحدد مثل هذا الخطر فستحتاج
األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة أن تحدد وتوثق كيفية تخطيطها لمعالجة هذا الخطر ،
وضمانأنعمليةالموافقةفىحيزالتنفيذوأنيتمتوثيقهاتوثيقاًكافياً.
 يجب أن تتأكد األجهزة العليا للرقابة الماليةوالمحاسبة أن إجراءاتهاإلدارة المخاطر كافيةوذلكلتقليلمخاطرالقيامبالعمل،وقدتتضمناإلستجابةللمخاطر.
 يجبأنتنظراألجهزةالعلياللرقابةفىاإلفصاحفىتقاريرهاعنأىمسائلمحددةوالتىقدتقودعادةتلكاألجهزةإلىعدمقبولالمهمةأواألعمالاألخرى.
( د ) العنصر  : 4الموارد البشرية :
المبدأ الرئيسى :يجب على كل جهاز أعلى للرقابة المالية والمحاسبة صياغة سياسات وإجراءات
مصممةلتقدملهتأكيداً معقوالً أنلديهالمواردوالكفاءاتوالقدراتوااللتزامبمبادئالسلوكاإلخالقى
الالزمةلـ :
 القيامبمهامةوفقاًللمعاييرذاتالصلةوالمتطلباتالقانونيةوالتنظيميةالمطبقة. تمكينالجهازمنإصدارتقاريرمناسبةللظروف.72

بعضإرشاداتالتطبيقلألجهزةالعلياللرقابةلهذاالمبدأعلىسبيلالمثال :
 يجوز أن تعتمد األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة على مختلف المصادر لضمان أن لديهاالمهاراتوالخبرةالالزمةللقيامبمجموعةأعمالهاسواءداخلياًأوعبرمتعاقدينخارجيين.
 يجبأنتضمناألجهزةالعلياللرقابةالتوزيعالواضحللمسئوليةالمتعلقةبجميعاألعمالالتىيقومبهاالجهاز.
 يجب أن تضمن األجهزة العليا للرقابة أن الموظفين واألطراف المتعاقدة للقيام باألعمال للجهاز (مثالً شركاتالمحاسبةالقانونيةأوالشركاتاالستثمارية)لديهاالكفاءاتالجماعيةالالزمةللقيام
بمجموعةاألعمال.
 يجب أن تضمن األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة أن سياسات وإجراءات الموارد البشريةتعطىتشديداًمناسباًعلىالجودةوااللتزامبمبادئالسلوكاألخالقىللجهاز.
 يجب أن تلتزم األجهزة العليا للرقابة بتطوير التعلم والتدريب لجميع الموظفين لتشجيع تطورهمالمهنىوللمساعدةفىضمانأنالموظفينقدتمتدريبهمعلىالتطوراتالحاليةفىالمهنة.
 يجب أن تضمن األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة أنه لدى الموظفين وجميع األطرافالمتعاقدةللقيامباألعمالللجهازفهمجيدلبيئةالقطاعالعامالتىيعملفيهاالجهاز،وفهمجيدللعمل
المطلوبمنهمالقيامبه.
( هـ ) العنصر  : 5تأدية مهام الرقابة وغيرها من األعمال :
المبدأ الرئيسى :يجب على كل جهاز أعلى للرقابة المالية والمحاسبة صياغة سياسات وإجراءات
مصممة لتقدم له تأكيداً أنه يؤدى مهامه وفقا ً للمعايير ذات الصلة والمتطلبات القانونية والتنظيمية
المطبقة ،وأنه يصدر تقاريراً تالئم الظروف  ،ويجب أن تتضمن مثل هذه السياسات واإلجراءات ما
يلى :
(أ)مسائلتتعلقبتشجيعاإلتساقفىجودةاألعمالالمنجزة .
(ب)مسئولياتاإلشراف .
(ج)مسئولياتالمراجعة .
بعضإرشاداتالتطبيقلألجهزةالعلياللرقابةلهذاالمبدأعلىسبيلالمثال :
 وجودسياساتوإجراءاتوأدواتمناسبة،مثلمنهجياتالرقابة،إلجراءمجموعةاألعمالالتىهىمنمسئوليةاألجهزةالعلياللرقابةالماليةوالمحاسبةبمافىذلكالعملالذىيتمالتعاقدعليه
خارجياً.
 يجبصياغةسياساتوإجراءاتتشجعالجودةالعاليةوتثبطأوتمنعالجودةالمتدنية،ويتضمنهذاإنشاءبيئةمحفزةتشجعاالستخدامالمناسبللتقديرالمهنىوتؤيدالتحسيناتفىالجودة،يجبأن
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تخضع كافة األعمال للمراجعة كوسيلة للمساهمة فى الجودة وأيضا ً لتعزيز التعلم وتطوير
الموظفين.
 يجبأنتضمناألجهزةالعلياللرقابةالماليةوالمحاسبةإتباعالمعاييرالمطبقةفىجميعاألعمالالتىيتمالقيامبهاوتوثيقواعتمادأىإنحرافاتعنهابشكلمناسب.
 يجبأنتضمناألجهزةالعلياللرقابةالماليةوالمحاسبةالتوثيقالواضحألى اختالفاتفىالرأىداخلهاوحلهاقبلإصدارالتقارير.
 يجب أن تتأكد األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة من إتباع إجراءات معينة تتعلق بقواعداإلثباتباستمرار(مثلأنيكونلألجهزةالعلياللرقابةالماليةوالمحاسبةدورقضائى)وذلكعندما
تكونخاضعةلمثلهذهاإلجراءات.
 يجب أن تهدف األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة إلى استكمال مهام الرقابة وغيرها مناألعمالفىالوقتالمناسب،حيثتدركأنالقيمةالمكتسبةمنقبلأصحابالمصلحةمنأعمال
األجهزةالعلياللرقابةالماليةوالمحاسبةتضعفإذالميتمالعملفىالوقتالمناسب.
 يجبأنتتأكداألجهزةالعلياللرقابةالماليةوالمحاسبةمنتوثيقكافةاألعمالالتىتمالقيامبهافىالوقتالمناسب(مثالًأوراقعملالرقابة)بعداستكمالكلعملمناألعمال.
 يجبأنتتأكداألجهزةالعلياللرقابةالماليةوالمحاسبةأنتوثيقاألعمال(مثالًأوراقعملالرقابة)هوملكلهابغضالنظرعماإذاتمتنفيذالعملداخلياًمنقبلموظفيهاأوبالتعاقدخارجياً.
 يجب أن تتأكد األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة من إتباع اإلجراءات المناسبة للتحقق مناالكتشافاتوذلكللتأكدمنإتاحةالفرصةلألطرافالتىتتأثرمباشرةبأعمالاألجهزةالعليا .
( و ) العنصر  : 6المراقبة :
المبدأ الرئيسى :يجب على كل جهاز أعلى للرقابة المالية والمحاسبة صياغة سياسات وإجراءات
مصممة لتقدم له تأكيداً معقوالً أن السياسات واإلجراءات المتعلقة بنظام رقابة الجودة هى ذات صلة
وكافيةوتعملبفعالية،ويجبعلىعمليةالمراقبة :
(أ)أنتشتملعلىدراسةوتقييممستمرينلنظامالجهازالخاصبرقابةالجودةبمافيهامراجعةلعينة
منالمهامالتىتماالنتهاءمنهاعبرمجموعةاألعمالالتىقامبهاالجهاز .
(ب) أن تتطلب إسناد المسئولية عن عملية المراقبة إلى فرد أو أفراد لديهم خبرة وصالحية مناسبة
وكافيةفىالجهازلتولىهذهالمسئولية .
(ج)أنتتطلبأنيكونأولئكالذينيقومونبالمراجعةمستقلون(أناليكونواقداشتركوافىالمهمة
أوفىأىمراجعةلرقابةجودةالمهمة) .
بعضإرشاداتالتطبيقلألجهزةالعلياللرقابةلهذاالمبدأعلىسبيلالمثال :
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 يجبأنتضمناألجهزةالعلياللرقابةالماليةوالمحاسبةأننظامهالرقابةالجودةيتضمنمراقبةمستقلةلمجاالتالرقابةفيها(باستخدامموظفينليسوامشاركينفىهذهالمهام).
 يجبأنتتأكداألجهزةالعلياللرقابةأنيتمإبالغرئيسالجهازعننتائجمراجعاتمراقبةالجودةفىالوقتالمناسبلتمكينهمناتخاذاإلجراءاتالصحيحةبشأنذلك.
 حيثمايكونذلكمناسباً،يجبأنتنظراألجهزةالعلياللرقابةالماليةوالمحاسبةفىإشراكأطرافأخرىمناسبةللقيامبمراجعةمستقلةللنظامالعاملرقابةالجودة(كمراجعةالنظراء).
 يجب أن يكون لألجهزة العليا للرقابة إجراءات للتعامل مع الشكاوى أو االدعاءات حول جودةاألعمالالتىتقومبها.
 يجبأنتنظراألجهزةالعلياللرقابةالماليةوالمحاسبةفيماإذاكانهناكأىمتطلباتتشريعيةأوغيرها لنشر تقارير المراقبة أو لإلستجابة إلى الشكاوى أو اإلدعاءات من قبل العامة فيما يتعلق
بالعملالذىقامبههذاالجهاز(المعيارالدولىرقم""33أخالقياتالمهنة).
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الفصل الرابع

بناء القدرات لألجهزة العليا
للرقابة املالية واحملاسبة
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الفصل الرابع

بناء القدرات لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة
متهيد:
تهدف األجهزة العليا للرقابة المالية علي مستوى العالم حمايةالمالالعام من خالل تقرير مبادئ الشفافية
والمساءلة والحوكمة وال يمكن لتلك األجهزة إدراك األهداف التي أُنشئت من أجلها إال من خالل توافر
القدراتالمؤسسية والمهنية بأعلى مستوي من الكفاءة والفعالية .
وتحتاج األجهزة العليا للرقابة المالية القيام بعمليات تقييم احتياجات بناء قدراتها بشكل مستمر في ظل
التغيرات المتواصلة في البيئة التي تعمل في إطارها حتي تتأكد من أن أدائها يتم وفقا ً ألعلي معاييرالجودة
محليا ودوليا  ،وفي هذا اإلطار قدمت المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية The International
) Organization of supreme Audit Institutions (INTOSAIعدة نماذج بهدف تقييم
احتياجات بناء القدراتلألجهزة العلياللرقابة ومن بينها النموذج الخاص بالمجموعة العربية لألجهزة العليا
للرقابة المالية وذلك بمساعدة مبادرة تنمية اإلنتوساي (IDI ) Intosai Development Initiative
والذي سيتم االستناد إليه في تقييم احتياجات بناء القدرات للجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورية مصر
العربية.
وبناء القدراتعملية تنمية مستمرة للمهارات والقدرات الرئيسية لألجهزة العليا للرقابة تستند إلي بعضها
البعض تبدأ بتقييم الوضع الحالي للجهاز ،وتحديد الوضع الواجب أن يكون عليه الجهاز استنادا إلي إطار
عمل لبناء القدراتيكون بمثابة النموذج المعياري ،ثم تحديدفجوة االحتياجات التي يجب التغلب عليها .
وتتمثل القدراتالمؤسسية في توافر الهياكل والبنية التحتية والعمليات الكافية والمالئمة التي من شأنها أن
تمكن األجهزة العليا للرقابة من القيام بمهامها القانونية والدستورية بشكل فعال ،ويتضمن ذلك األنظمة
المتعلقة بالواجبات الرئيسية لألجهزة العليا للرقابة والمتمثلة في الفحص والمراجعة باإلضافة إلي تطبيق
مبادئ الحوكمة  Governanceوخدمات الدعم والمساندة ،أما القدراتالمهنية فتتمثل في قدرة العاملين
باألجهزةالعليا للرقابة علي القيام بالمهام الموكولة لهم بفعالية طبقا ً لمتطلبات العمل الرقابي بفضل اكتسابهم
للمعارفوالمها رات والخبرات الالزمة .
والجهاز المركزى للمحاسبات المصرىكغيره من األجهزة الرقابية علي مستوى العالم يحتاج لتوافر آلية
متكاملة لتطوير وتحسين قدراتهالمؤسسية والمهنية حتى يحقق أهدافه ،وليكون في مستوى التحديات الذي
تفرضه الظروف والمستجدات المحلية والدولية ،وبما يواكب التغيرات التي شهدتها البيئة السياسية
واإلقتصادية فىمصر خالل العشر سنوات األخيرة.
يمثل تقييم احتياجات بناء القدرات المؤسسية والمهنية مرتكزاً أساسيا ً في تحسين وتطوير أداء األجهزة
الرقابية علي مستوي العالم بصفة عامة وفي الدول النامية علي وجه الخصوص  ،حتي يتسنى لهذه األجهزة
تحقيق أهدافها في المحافظة علي المال العام وحسن إدارته.
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وفي هذا السياق يمكن تناول ذلكمنخاللاإلجابةعلىهذهاألسئلة:





ماهو مفهوم وطبيعة تقييم احتياجات بناء القدرات؟
ماهي آلية تقييم احتياجات بناء القدرات؟ وماهي مراحلها ؟
ما هو إطار أو نموذج بناء قدراتاألجهزة الرقابية ،وكيف يتم تقييم احتياجات بناء القدراتإستناداً 
لهذا النموذج ؟
كيف يتم تقويم احتياجات بناء القدرات للجهاز المركزى للمحاسبات؟ وماهي طبيعة هذه االحتياجات
وأولوياتها في ظل المتغيرات السياسية واإلقتصادية التي شهدتها مصر خالل األلفية الثالثة ؟
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املبحث األول

مفهوم وطبيعة احتياجات بناء القدرات
( )0مفهوم القدرات :
القدرات هي المهارات والمعارف والهياكل وطرق العمل التي تمكن المؤسسات من أداء مهامها بفعالية
،ويمكن تقسيم قدرات األجهزة العليا للرقابة الي قسمين كما يلي :
-قدراتمهنية .




 قدراتمؤسسية.وتتمثل القدراتالمؤسسية في توافر الهياكل والبنية التحتية والعمليات الكافية والمالئمة التي من شأنها أن
تمكن األجهزة العليا للرقابة من القيام بمهامها القانونية والدستورية بشكل فعال ،ويتضمن ذلك األنظمة
المتعلقة بالواجبات الرئيسية لألجهزة العليا للرقابة  ،أما القدراتالمهنية فتتمثل في قدرة العاملين باألجهزة
العليا للرقابة علي القيام بالمهام الموكولة لهم بفاعلية طبقا ً لمتطلبات العمل الرقابي بفضل اكتسابهم الجدارات
الالزمة.
وتسعي األجهزة العليا للرقابة إلي تحسين أدائها من خالل:
 تدريب العاملينالحاليين.
 توظيف مدققين جدد يتمتعون بالكفاءة المطلوبة.
 تبادل الخبرات مع األجهزة الرقابية األخريوالمؤسساتالمرتبطةسواءكانتمحليةأودولية.
 توفير التكنولوجيا المتطورة لتساعد علي القيام بأعمال الرقابة بكفاءةوفعالية.
إال أن بناء القدرات ليس مجرد إجراءات منفصلة لتحسين األداء فهو عملية تنمية مستمرة للمهارات
والقدراتالرئيسية لألجهزة العليا للرقابة تستند إلي مايلي:
 تقييم القدراتالحالية ،والوقوف علي مواطن القوة والضعف بإستخدامأدواتالتحليلالمتنوعة.
 تحديد القدراتاإلضافية المطلوبة مع توفير الموارد الالزمة  ،والنتائج المطلوب تحقيقها.
 إعداد إستراتيجية المتالك القدراتاإلضافية.
 تنفيذ اإلستراتيجية.
 تقييم النتائج المحققة.
 إستمرار العمل علي إحداث التغيير من خالل إعداد خطة جديدة يتم إعدادها بنا ًء علي ماتمإنجازه.
وبناء القدراتمثله مثل أي عملية بناء تعتمد علي التدرج والمرحلية وذلك في ظل اإلمكانيات المتاحة
والقيود الخارجية والداخلية .
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( )8مفهوم احتياجات بناء القدرات :
يمكن تعريف إحتياجات بناء القدراتبالفجوة بين الوضع الحالي لألجهزة العليا للرقابة والوضع الواجب أن
تكون عليه ،ويتم هذا التقييم باستعمال أدوات جمع وتحليل البيانات(.الحسن،عدنان،2313،ص )82
وقد تتمثلالفجوة بين الوضع الحالي والوضع المطلوب في حاجة الجهاز إلي مايلي:







تزويدمدققىالجهازمهارات إضافية في مجال رقابي معين.
تحسين جودة البرامج التدريبية.
توثيق اإلجراءات الرقابية.
وضع نظام لجودة العمل الرقابي.
الوضعالواجبأن
يكونعليهاالجهاز 

الفجوةبينماهوكائن 
ومايجبأنيكون 




احتياجاتبناءالقدرات 
الوضعالحالى 



ويتم تحديد مايجبأن يكون عليه الجهاز باإلعتماد علي أسس موضوعية من بينها القيامبما يلي:






أفضل الممارسات ) معايير االنتوساى).
رؤية الجهاز المستقبلية ) الخطة اإلستراتيجية للجهاز .)....،
المهام القانونية الموكولة للجهاز.
الممارسات في األجهزة المماثلة.
متطلبات البيئة الداخلية والخارجية للجهاز.

( )3موقع تقييم اإلحتياجات من مسار بناء القدرات :
إن تقييم اإلحتياجات هو الخطوة األولي في مسار بناء القدراتثم يليها تصميم البرامجواإلجراءاتالتى
تلبي هذه االحتياجات ،وبعد تنفيذ هذه البرامج يتعين علي األجهزة تقييم مدىفاعليتها بصفة دوريه ،تكون
نتائج التقييم أساسا ً للدورة التالية من بناء القدرات مما يساعد األجهزة على تحقيق أعلى مستوى من
القدرات .
تقيييم اإلحتياجات



تصميم البرامج واإلجراءات

تنفيذ البرنامج
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التقييم

( )4مراحل عملية تقييم إحتياجات بناء القدرات:
تتم عملية تقييم إحتياجات بناء القدراتعلى ثالث مراحل متتابعة تتمثل فيما يلي(:أوبتو،هنريك،2313،ص
 )13-1

 مرحلة ما قبل التقييم:

هذه المرحلة ذات طابع استطالعي(استكشافى) ،وهي بمثابة مسح أَ َولي قبل القيام بعملية التقييم وتهدفإلي:
 الوقوف علي ماهو معروف عن احتياجات الجهاز وذلك بغرض تحديد أهم المجاالت التي تحتاج إلياهتمام أكثر.
 تحديد المصادر المحتملة للحصول على المعلومات. -تحديد أدوات التقييم التي سيتم اعتمادها) بيانات أولية،ستبيان ،مقابالت شخصية،مالحظة إلخ.. ( .

ويتم في هذه المرحلة إعداد الخطة التنفيذية التي سيتم اعتمادها عند التقييم وتحتوي هذه الخطة عليتفصيل
ألدوات التقييم التي سيتم استخدامها حسب األولوية وحسب الجمهور المستهدف ونوعية المعلومات المزمع
الحصول عليها مع توزيع األدوار بين الم َقيمين ووضع الجدول الزمني إلنجاز التقييم .

 مرحلة إنجاز التقييم ) جمع المعلومات(:
يتم خالل هذه المرحلة إستخدام أدوات التقييم المختلفةحسب ماتم وضعه في خطة التقييم التي تم إعدادها
خالل المرحلة السابقة مع تحليل المعلومات المتحصل عليها وتلخيصها .

 مرحلة ما بعد التقييم:
تعتبر هذه المرحلة حلقة الوصل بين نتائج التقييم وبين برامج بناء القدرات التي ينتظر منها الوفاء
باإلحتياجات التي تم التوصل إليه ،وتنتهي هذه المرحة الثالثة واألخيرة بإعداد خطة عمل تحتوي علي
الً ،
مقترح لبناء القدراتالتي من شأنها سد هذه اإلحتياجات ،مع توضيخ الفترة الزمنية لتنفيذ الخطة تفصي 
وتحديد األطراف التي ستتكفل بعملية التنفيذ ويتم عرض خطة العملعلى اإلدارة العليا للجهاز واألطراف
المعنية األخري قبل وضعها موضع التنفيذ .
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املبحث الثاني
إطار عمل بناء القدرات
لكى تكون عملية تقييم احتياجات بناء القدرات شاملة وتغطى جميع جوانب عمل الجهاز وكافة أنواع
القدرات التى يجب أن تتوفر لديه ،يجب إعداد إطار بناء القدرات ليكون بمثابة النموذج الذى يقارن به
الوضع الحالى للجهاز بغرض الوصول إلي احتياجاته ،وقد قامت بعض األجهزة العلياللرقابة وبعض أقاليم
اإلنتوساى والمنظمات المستقلة المانحة بتصميم أُطر عمل لبناء القدرات ثم صارت تعتمد عليها كأساس
لتوجيه مجهودات بناء قدراتها الذاتية أو لمساعدة أجهزة أخرى من الدول النامية علىتنمية قدراتها باستخدام
تلك األُطر(.جعفر،حاتم،2314،ص )33

( )0إطار عمل بناء القدرات الذى سيعتمد عليه فى تقييم األحتياجات:
ينقسم إطار عمل بناء القدراتالذى سيتم اعتماده خالل عمليات تقييم احتياجات بناء القدراتألجهزةالرقابة
العربية والذي تم إعداده بالتعاون مابين مبادرة تنمية االنتوسايوالمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابةإلى
ثمان مجاالتهىكاآلتى :
 االستقاللية والمهام القانونية.
 معايير ومنهجية المراجعه ) الفحص. (.
 الحوكمة ) الحاكمية ( .
 الموارد البشرية.
 التحسين المستمر.
 وسائل الدعم.
 العالقات مع األطراف الخارجية ذات العالقة.
 النتائج.

( )2تفاصيل إطار عمل بناء القدرات:
أ -االستقاللية والمهام القانونية:
 تم تأسيس الجهاز من خالل الدستور.
 ينص الدستور على تعيين رئيس الجهاز.
 ينص قانون الجهاز على أنواع الرقابة المختلفة فى مجال المراجعة.
 توجد حصانة قانونية للعاملين فى مجال الرقابة للقيام بمهامهم وواجباتهم.
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 يتمتع الجهاز باالستقالل اإلدارى فى مجال تعيين الموظفين.
 يتمتع الجهاز باالستقالل المالى فى توزيع بنود الميزانية.
 يرفع الجهاز تقاريره للبرلمان.
 توجد لدى الجهاز سلطة مطلقة لعملية تخطيط مهام المراجعةولتحديد نطاق المراجعة.
 توجد لدى الجهاز سلطة مطلقة لتحديد توقيت تقارير المراجعة.
 يتمتع الجهاز بحرية مطلقة لإلطالع على المعلومات ) الوثائق والبيانات ).
 يسمح قانون الجهاز بمراجعة جميع الجهات الحكومية.
ب -المعايير ومنهجية المراجعة )الفحص(:
 المعايير  :تبنى الجهاز لمعايير رقابة تتوافق مع المعايير الدولية: يتبع الجهاز معايير للمراجعة.
 المعايير المتبعة متوافقة مع المعايير الدولية.
 أدلة المراجعة :االعتماد على أدلة مراجعة مناسبة عند القيام بأعمال الرقابة:





يوجد لدى الجهاز أدلة للمراجعة.
أدلة المراجعةالمتوفرة بالجهاز تغطى كافة مجاالت الرقابة المنبثقة عن المهام القانونية.
أدلة المراجعةمتفقة مع معايير الرقابة التى يعتمد عليها الجهاز.
األدلة فى متناول جميع الموظفين المعنيين باستخدامها.
يتم تنفيذ أعمال الرقابة حسب ما تنص عليه أدلة المراجعةويتم تحديث أدلة المراجعةبصفة دورية.

 أدوات المراجعة استخدام الجهاز أساليب رقابة مناسبة تساعد على عملية المراجعة:

تتوفر لدى الجهاز قوائم استرشادية للمراجعة ) . ( Audit Checklists



يتم استخدام القوائم االسترشادية للمراجعة عند الفحص.



يتم تحديث قوائم المراجعةبصفة دورية.



يتم استخدام برامج آلية فى المراجعة .

ج -الحوكمة ) الحاكمية(:
 التخطيط اإلستراتيجى والتشغيلى :وجود خطة إستراتيجية معتمدة يتم تنفيذها من خالل خطط تشغيلية:

توجد خطة إستراتيجية لدى الجهاز وتم إعدادهامن خالل إجراءات تشاورية واسعة .



يتم تنفيذ الخطة اإلستراتيجية من خالل ترجمتها إلي خطط تشغيلية.



يتم متابعة وتقييم مدي تنفيذ الخطة التشغيلية.
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هناك آلية إلطالع موظفي الجهاز علي محتوي الخطط اإلستراتيجية والتشغيلية ومدي تحققها.

 المساءلة  :وجود رقابة دورية على أداء الجهاز:

يقوم الجهاز بتقييم أدائه بصفة دورية.



تتم مراجعة تقارير أداء الجهاز.



ينشر الجهاز تقارير عن أدائه.



يوجد لدى الجهاز ما يضمن أن مقاييس األداء ذات جودة مقبولة.



يستعين الجهاز بنظراء من األجهزة األخرى للرقابة لمراجعة أعماله.



تتم مراجعة حسابات الجهاز.



تتم مراجعة حسابات الجهاز من قبل جهات مستقلة.



يقوم الجهاز بمتابعة نتائج قياس أدائه.

 أخالقيات المهنة  :تبنى الجهاز ميثاق ) دليل ( ألخالقيات المهنة ويعمل على تطبيقها:

يوجد لدى الجهاز ميثاق ) دليل ( أخالقيات المهنة.



يتم إعالم جميع الموظفين بمحتويات ميثاق أخالقيات المهنة.



أخالقيات المهنة التى يتبعها الجهاز تتماشى مع أخالقيات المهنة التابعة لألنتوساى.



وجود آلية للتأكد من أن موظفى الجهاز يلتزمون بأخالقيات المهنة.



يتخذ الجهاز إجراءات مناسبة فى حالة عدم االلتزام بأخالقيات المهنة.

 تقييم الجودة  :االعتماد على نظام لضمان الجودة يغطى جميع مجاالت أعمال الجهاز:

تتوفر لدى الجهاز نظام موثق لضمان الجودة.



يغطى نظام ضمان الجودة كافة أبعاد وجوانب أعمال الجهاز.



يتم استخدام نتائج ضمان الجودة فى تحسين أداء الجهاز.



توجد لدى الجهاز وحدة مخصصة مسئولة عن ضمان الجودة.



يوجد لدى الجهاز دليل لضمان الجودة.



يتم تحديث دليل ضمان الجودة دوريا ً.



يتم إصدار تقارير عن ضمان الجودة.

 التدقيق الداخلى  :توفر إدارة تدقيق داخلى فعالة لدى الجهاز:84



توجد لدى الجهاز وحدة للتدقيق الداخلى.



تتبع إدارة التدقيق الداخلى لرئيس الجهاز.



يوجد ميثاق معين يحدد عمل إدارة التدقيق الداخلي.



يعمل في إدارة التدقيق الداخلي موظفون مؤهلون.

د -الموارد البشرية:
 التوظيف )التعيين( اعتماد الجهاز علي إجراءات توظيف ُتمكن من الحصول علي موظفين أكفاءقادرين علي تلبية احتياجات الجهاز:


يحدد الجهاز الحد األدنى من المؤهالت حسب الوصف الوظيفى عند توظيف األفراد.



يحدد الجهاز متطلبات واضحة لشغل الوظائف.

 اإلحتفاظ بالموظفين :إعتماد الجهاز على آليات لإلحتفاظ بالموظفين المؤهلين:

ال يوجد لدى الجهاز تسرب وظيفى ) ترك موظفين مؤهلين الجهاز لإللتحاق بجهات أخرى( .



يحلل الجهاز أسباب التسرب الوظيفى.



توجد لدى الجهاز آلية لتحفيز ومكافأة الموظفين المؤهلين.

 إدارة أداء الموظفين  :إعتماد الجهاز على آليات لتقييم أداء الموظفين وتحسن أدائهم:

يوجد لدى الجهاز وصف وظيفى معتمد.



يتم تحديث الوصف الوظيفى حسبالتغيرات فى الهيكل التنظيمى.



توجد بالجهاز آلية إلعالم الموظفين بمهامهم ومسئولياتهم.



يوجد لدى الجهاز نظام لتقييم أداء الموظفين.



يتم ربط نظام المكافآت باألداء.

 الكفاءات والمها رات  :تتوفر بالجهاز كفاءات ومهارات كافية للقيام بأعماله:

توجد خطة إلستقطاب الكفاءات.



توفر كفاءات فى جميع المجاالت الرقابية المنصوص عليها بالمهام القانونية للجهاز.



توفر كفاءات للقيام بأعمال الشئون اإلدارية.



توفر كفاءات للقيام بأعمال الشئون المالية.



توفر كفاءات للقيام بأعمال شئون تقنية المعلومات.
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ه -التحسين المستمر:
 تطوير وتنمية القدرات :قيام الجهاز بتدريب موظفيه على أساس االحتياجات:

توجد لدى الجهاز وحدة  /شخص مسئول عن التدريب.



يقوم الجهاز بتحديد احتياجاته التدريبية دوريا ً.



توجد لدى الجهاز خطة تدريب سنوية.



يتم تدريب الموظفين على أساس االحتياجات الفعلية.



توجد لدى الجهاز خطة لتحسين مهارات الموظفين.



يقوم الجهاز بتقييم نتائج التدريب.



يحتفظ الجهاز بسجالت تدريبية لكل موظف.



يوجد بالجهاز مدربين مؤهلين.

 البحوث والتطوير  :قيام الجهاز بعمل البحوث والدراسات الالزمة لتحسين أدائه:

يوجد لدى الجهاز وحدة  /شخص مسئول عن البحوث والدراسات.



يوجد لدى الجهاز خطة لعمل البحوث والدراسات.



يقوم الجهاز بعمل بحوث ودراسات لتحسين أدائه.



يقوم الجهاز بنشر نتائج بحوثه ودراساته.



تؤدى البحوث والدراسات إلى زيادة فاعلية أداء الجهاز.

 تطوير الهيكل التنظيمى  :توفر هيكل تنظيمى مناسب يلبى االحتياجات الفعلية للجهاز:

يوجد لدى الجهاز هيكل تنظيمى معتمد.



يغطى الهيكل التنظيمى جميع المجاالت ذات األهمية بالنسبة للجهاز.



يقوم الجهاز بمراجعة هيكله التنظيمى بما يتالءم والتوجهاتاالستراتيجية وتغيرات البيئة المحيطة.

 إدارة التغيير  :سعى الجهاز إلى تغيير أساليب أعماله عند اللزوم والقدرة على إدارة التغيير:

يشجع الجهاز االقتراحات والمبادرات.



يقوم الجهاز بتخطيط كاف لضمان نجاح عمليات التغيير.



يقوم الجهاز بمتابعة تنفيذ عمليات التغيير.

و -وسائل الدعم:
 الموارد المالية  :توفر الموارد المالية الكافية وادارتها بشكل فعال:86



توجد لدى الجهاز إجراءات تمكن من القيام بإعداد تقديرات مالية دقيقة.



يلتزم الجهاز بتوظيف الموارد المالية حسب ما تم تحديده بالموازنة.



توجد لدى الجهاز العمالة المؤهلة للقيام بإدارة الموارد المالية.

 البنية التحتية  :توفر البنية التحتية المناسبة للجهاز) المبانى  ،قاعات التدريب  ....،الخ ( :

يتوفر لدى الجهاز مبنى خاص.



توجد بالجهاز مساحات مكتبية كافية.



توجد بالجهاز قاعات اجتماعات مجهزة.



توجد بالجهاز قاعات تدريب مجهزة.

 التقنية  :توفر لدى الجهاز التقنية الالزمة )الشبكات  ،أنظمة الحاسب اآللى،آالت التصوير..الخ(:

يوجد لدى الجهاز وحدة  /شخص مسئول عن تقنية المعلومات.



يوجد بالجهاز نظام حاسب آل ) الرواتب ،والحسابات ....الخ( .



يتوفر لدى المراجعين حواسيب آلية للقيام بأعمال الرقابة.



يوجد لدى الجهاز خدمة اإلنترنت.



توجد لدى الجهاز المهارات الكافية المتعلقة بتقنية المعلومات.



توجد لدى الجهاز وسائل كافية للتصوير اآللى للمستندات.



توجد لدى الجهاز شبكة محلية داخلية )للتراسل اإللكترونى وغيره ( .

 خدمات الدعم  :توافر خدمات الدعم المالئمة) المكتبة ،الصيانة ،النقل ،السكرتارية،األرشيف...الخ( :

جميع خدمات الدعم التى يحتاجها الجهاز متوفرة ) داخليا ً أو خارجيا ً( .



خدمات الدعم بالجهاز ذات جودة عالية.



تتوفر لدى الجهاز إجراءات أمنية كافية لحماية مرافقه.

ز -العالقات مع األطراف الخارجية ذات العالقة:
 الجهة التى يتبعها الجهاز:وجود آليات تنظم التواصل بين الجهاز والجهة التى يتبعها ) البرلمان/رئيسالدولة  /رئيس السلطة التنفيذية ).
 الجهات الخاضعة للرقابة :اعتماد الجهاز على آليات تضمن التجاوب اإليجابى من قبل الجهاتالخاضعة للرقابة:


يقوم الجهاز بتعريف الجهات الخاضعة للرقابة عن دوره ومهامه الرقابية.
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يقوم الجهاز بمناقشة التقارير مع الجهات الخاضعة للرقابة.



الً معقولة للرد على تقاريره.
يعطى الجهاز آجا 



يضع الجهاز آلية لمتابعة ردود فعل الجهات الخاضعة لرقابته.

 وسائل اإلعالم والعموم :االعتماد على آليات للتواصل مع وسائل اإلعالم إلبرازدور الجهاز والتعريفبأعماله:


ينشر الجهاز تقاريره الرقابية فى وسائل اإلعالم العامة.



يزود الجهاز وسائل اإلعالم بإصدارات صحفية.



ينظم الجهاز مؤتمرات صحفية.



يوجد لدى الجهاز موقع إليكترونى على شبكة اإلنترنت.



يتم تحديث الموقع اإللكترونى للجهاز بصفة دورية.

 الجمعيات المهنية ومراجعو القطاع الخاص والنظراء والمنظمات الدولية :وجود آليات للتعاون بينالجهاز والجمعيات المهنية ومراجعى القطاع الخاص والنظراء والمنظمات الدولية ) اإلعارة  ،تبادل
الخبرات ،عمليات مراجعة مشتركة ....الخ ):


يسمح الجهاز بإعارة موظفيه إلى المنظمات الدولية والنظراء.



يوجد لدى الجهاز اتفاقيات تفاهم مع النظراء لتبادل الخبرات.



يشارك الجهاز مراجعو القطاع الخاص والجمعيات المهنية فى عقد لقاءات علمية.



يستعين الجهاز بمراجعى القطاع الخاص ألجل القيام بعمليات رقابية متخصصة.

ح -النتائج:
 المخرجات  :اضطالع الجهاز بمهامه القانونية واصدار تقارير رقابية ذات جودة فى اآلجال المحددةتؤدى إلى تحسين أداء الجهات الخاضعة للرقابة والتزامها بالقوانين واللوائح:


يقوم الجهاز بإنجاز جميع المهام الموكولة إليه في إطار القانون.



يحدد الجهاز أهداف لكل مهمة مراجعة (فحص).



يصدر الجهاز تقارير رقابية ذات جودة عالية.



يصدر الجهاز تقارير رقابية في المواعيد المحددة.



يصدر الجهاز تقارير رقابية تؤدى إلى تحسين أداء الجهات الخاضعة للرقابة.



تقوم الجهات الخاضعة للرقابة بتنفيذ جميع توصيات الجهاز المقترحة.



يقوم الجهاز بقياس كمى للتوصيات المنفذة من قبل الجهات الخاضعة للرقابة.



تستخدم تقارير الجهاز لتقديم المساءلة السياسية.
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املبحث الثالث

إحتياجات بناء القدرات للجهاز املركزي للمحاسبات املصري
المجال األول  :االستقاللية والمهام القانونية:
أوالً  :الوضع الواجب أن يكون عليه الجهاز:
ينبغي أن يتمتع الجهاز باستقالل مالي واداري واطار قانوني يمكنه من القيام باختصاصاته بصورة
موضوعية وفعالة ويكفل له الحماية ضد أى نفوذ خارجي.
ثانيا ً  :الوضع الحالي للجهاز:
يعمل الجهاز فى ظل إطار دستورى وقانونى والئحى ينظم عمله وعالقته بالجهة التابع لها والسلطة
التشريعية والجهات الخاضعة لرقابته ،و يكفل له قدراً كبيراً من االستقاللية التى تمكنه من االضطالع
بمهامه المنوطه به  ،حيث أشار كل من قانون الجهاز والئحة العاملين به إلي ما يلي:
 -1الجهاز هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تتبع رئيس الجمهورية بوصفه رئيسا ً للدولة وليس
بوصفه رئيسا ً للسلطة التنفيذية وتعاون مجلس الشعب فى القيام بمهامه الرقابية.
 -2يعين رئيس الجهاز بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة ،وال
يجوز إعفاء رئيس الجهاز من منصبه ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية.
 -3يكون لرئيس الجهاز السلطات المخولة للوزير ولوزير المالية المنصوص عليها فى القوانين واللوائح
فيمايتعلق باستخدام االعتمادات المقررة بموازنة الجهاز وفى تنظيمه وادارة أعماله.
 -4يكون للجهاز موازنة مستقلة وتدرج رقما ً واحداً فى موازنة الدولة على أن يضع مكتب الجهاز القواعد
الخاصة بتنظيم حسابات الجهاز ونظام الصرف والجرد وغير ذلك من الشئون المالية واإلدارية.
 -5يحظر على العاملين بالجهاز االنضمام إلى أى من األحزاب السياسية.
 -6أعضاء الجهاز من وظيفة مراقب فما فوقها غير قابلين للعزل ومع ذلك إذا اتضح أن أحدهم فقد الثقة
واالعتبار اللذين تتطلبهما الوظيفة أو فقد أسباب الصالحية ألدائها لغير األسباب الصحية أحيل إلى
المعاشأو نقل إلى وظيفة أخرى معادلة وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ما يعرضه رئيس
الجهاز.
 -7يعتبر أعضاء الجهاز الفنيين من مأمورى الضبطية القضائية فيما يختص بالجرائم المتعلقة باألعمال 
التى يباشرونها أثناء قيامهم بوظائفهم الرقابية ) قرار وزير العدل رقم 8137لسنة.)2312
-8

يتمتع الجهاز بكافة الصالحيات التى تمكنه من إجراء المراجعة القانونية والنظامية للوحدات
والحسابات الحكومية ،والرقابة على جودة اإلدارة المالية ومراجعة مدى توافر عناصر االقتصاد
والكفاية والفعالية فىعمليات التشغيل الحكومية.
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-1

يحرص الجهاز على ضمان استقاللية العاملين به عن الجهات الخاضعة لرقابته وأيضا ً التزامهم
بدستور مهنة المحاسبة والمراجعةوالمعايير المهنية المحلية والدولية ووثيقة االنتوساى ألخالقيات
المهنة.

 -13ال يتوقف دور الجهاز عند حد الكشف عن المخالفات المالية وانما يمتد ليشمل متابعة اإلجراءات التى
تتخذها الجهة الخاضعة للرقابة حيال تلك المخالفات والتحقق من مالءمة الجزاءات الموقعة على
المخالفين لحجم المخالفات المتسببين فيها.
 -11يتمتع الجهاز بالحرية الكافية فى مجال تحديد نطاق العمل والتخطيط لمهام المراجعةوالتوقيت الزمني
لتقاريره )عدا ما هو منصوص عليه قانونا ً( وأيضا ً إعداد تقارير بنتائج المراجعة والفحص وابداء
المالحظات والتوصيات مع مناقشة الجهات الخاضعة للرقابة كلما أمكن ذلك.
 -12حرصا ً من الجهاز على تحقيق أعلى قدر من الشفافية والمساءلة واإلرتقاء بمستوى أدائه المهنى
والمؤسسى فانه يخضع نفسه لرقابة ذاتية على كافة االنشطة  ،نظراً لعدم خضوع الجهاز لرقابة أى
جهةأخرى بالدولة.
وقد نص دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام  8104على:
 أشارت المادة ()215إلي الهيئات المستقلة واألجهزة الرقابية ومن يبنها الجهاز المركزيللمحاسبات ،وتتمتع تلك الهيئات واألجهزة بالشخصية االعتبارية واالستقالل المالي واإلداري.
 أشارت المادة ( )216إلي أنه يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة واألجهزة الرقابية بعدموافقة أغلبية مجلس النواب ،وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .وال يعفي أي منهم من
منصبه إال في الحاالت المحددة بالقانون  ،ويُحظر عليهم ما يحظر علىالوزراء.
 نصت المادة رقم ()217علي نشر تقارير الهيئات المستقلة واألجهزة الرقابية علي الرأي العام.ثالثا ً :احتياجات بناء القدرات :
 الحاجة إلى مزيد من االستقاللية في ضوء المعايير المهنية المحلية والدولية ،وكذا المستجداتالسياسيةواالقتصادية.
 إصدار قانون جديد للجهاز والئحة عاملين في ضوء الدستور الجديد على أن يضمن للجهاز االستقاللالمالى الكامل.

المجال الثاني  :المعايير ومنهجية المراجعة :
أوالً  :الوضع الواجب أن يكون عليه الجهاز:
ينبغي أن يكون المسار الرقابي المتبع من قبل الجهاز متفقا ً مع المعايير الدولية وأفضل الممارساتفي الحقل
الرقابي مع أخذ الخصوصيات الوطنية بعين االعتبار .
ثانيا ً  :الوضع الحالي للجهاز:
 -0المعايير ومنهجية المراجعة )الفحص(:
 يطبق الجهاز معايير للمراجعة ويحرص دوما ً على تطويرها وتحديثها.13

.

 -يتم االلتزام بتطبيق معاييرالمراجعةالمصرية وتنظيم تنفيذها

 لدى الجهاز قطاع مستقل منوط به متابعة تطبيق المعايير المهنية الوطنية ويختص بالرد علىاستفسارات اإلدرارات المختلفة بالجهاز وأيضا ً الجهات الخاضعة للرقابة بشأن تطبيق أى من المعايير
المختلفة والعمل على حل المشاكل المحاسبية المتعلقة بتطبيق المعايير.
 ال يوجد اختالف جوهرى بين ما هو مطبق بالجهاز من معايير مهنية وطنية وبين معايير األنتوساى ،وليس هناك إلزام قانونى بتطبيق المعايير المهنية الصادرة عن االنتوساى.
 -8أدلة وأدوات المراجعة :
 لدى الجهاز أدلة للمراجعة تغطى مجاالت العمل المنوطة بالجهاز طبقا ً للتشريعات القانونية،ويحرصالجهاز دوما ً على تحديث تلك األدلة  ،كما يستخدم الجهاز فى تنفيذ عملية المراجعةقوائم إسترشادية

معبراً عنها فى صورة برامج للمراجعة تم إعدادها ومراجعتها قبل البدء فى تنفيذها (الملط  ،جودت .)8118 ،
 لدى الجهاز مهارات وكفاءات رقابية عالية تم تأهيلها بمعرفة الجهاز واكتسبت خبرتها من خاللالعملالميداني  ،وتحرص هذه الكفاءات على تنمية مهاراتها.
ثالثا ً  :احتياجات بناء القدرات :
 -1توفير حاسب شخصى لكل عضو من أعضاء الجهاز يمكنه من استخدام االنترنت لالطالع والحصول
الً بأول.
على المعايير المهنية ومواكبة أى تعديالت تطرأ عليها وموعد بدء التطبيق  ،أو 
 -2إنشاء بنك للمعلومات المحاسبية يتيح للعضو الفنى الحصول على االجابه عن أى استفسار مالى أو
محاسبى أو قانونى  ،وآخر تعديل بشأن معيار ما أو قانون ما.
 -3توفير عدد كاف من المراجعين في بداية السلم الوظيفي من الوظائف الفنية الرقابية.

المجال الثالث  :الحوكمه ) الحاكمية(:
أوألً  :الوضع الواجب أن يكون عليه الجهاز:
ينبغى أن تتأكد اإلدارة العليا من أن عمل الجهاز يتم فى إطار االقتصاد والكفاءة والفعالية وأن الجهاز
مؤسسه مثالية يحتذى بها فى مجال حسن اإلدارة.
ثانيا ً  :الوضع الحالي للجهاز:
 -0المساءلة:
 يقدم الجهاز عدداً كبيراً من التقارير بنتائج أدائه الرقابي وقد حدد قانون الجهاز والمادة ()217مندستورمصرالعربية 2314الجهات التي يقدم إليها تقاريره ومواعيد تقديمها.
 مؤسسيا ً فإن الجهاز يخضع لرقابة ذاتيه ) تدقيق داخلى (من قبل ادارتين مركزيتين يقدمان تقاريرهمابنتائج الرقابة المالية على أعمال الجهاز إلى رئيس الجهاز مباشرة ليتم عرضها على مكتب الجهاز
وتستخدم كأداه لتقويم أداء الجهاز وال يتم االستعانة بأجهزة نظيره لمراجعة أعماله،نظراً لتحقيقهاالكتفاء
الذاتى من أعضائه الفنيين فى هذا المجال وحرصا ً من الجهاز على عدم المساس باستقالليته.
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 يلتزم الجهاز بالمعايير المهنية المحلية والدولية ويتبنى مقاييس محددة لتقويم أداء األعضاء الفنيين منخالل اإلدارة المركزية للتفتيش الفنىوالجودة.
 يباشر الجهاز في مجال متابعة تنفيذ الخطة وتقويم األداء الرقابة على استخدام المال العام على أساسمعايير اإلقتصاد والكفاية والفعالية وذلك بالنسبة للجهات الخاضعة لرقابته.
 -8أخالقيات المهنة:
 يلتزم أعضاء الجهاز بمراعاة أصول المهنة وواجباتها وآدابها وذلك وفقا ً الحكام المادة ( )5منقانونالجهاز  ،والمادة ()54من الئحة العاملين بالجهاز  ،كما يلتزمون بما يلى:
 دستور مهنة المحاسبة والمراجعةالمصرية الصادر بتاريخ .1158/8/4
 معايير السلوك المهنى للمحاسبين.
 معايير المراجعةالمصرية والدولية.
هذا باالضافة الى قرارات رئيس الجهاز الصادرة فى هذا الشأن وكان آخرها قرارا رئيس الجهازالمركزي
للمحاسبات رقم  2312لسنة  2331باعتماد الميثاق العام الداب وسلوكيات مزاولي مهنة المحاسبة
والمراجعة.
 تتفق المبادئ التي تضمنتها وثيقة االنتوساى الخالقيات المهنة مع ما ورد بقانون الجهاز والئحةالعاملين به كما تتفق المعايير المهنية المصرية التى أصدرها الجهاز وما صدر من معايير مهنيةدولية
وتتضمن تلك المنظومة اآلليات التى تكفل االلتزام بها ومساءلة األعضاء فى حال اإلخالل بها.
 يتم إعالم الموظفين بالتشريعات الصادرة فى شأن أخالقيات المهنة وتعديالتها فور صدورها. -3تقييم الجودة:
يتبنى الجهاز نظاما ً لضمان الجودة يعمل فى اتجاهين أولهما يختص بالجهاز كمؤسسه ويتكون منمجموعة
التشريعات المنظمة لعمل الجهاز من قوانين ولوائح وقرارات ويتضمن من الضوابط ما يضمن جودةالعمل،
والثانى من الناحية المهنية فإن الجهاز يحرص على جودة مخرجات العمل الرقابى المتمثله فى التقارير
الرقابية من خالل إيالء العناية الالزمة للعنصر البشرى بدءاً من إختيار األعضاء وتدريبهم وتأهليهم
واالرتقاء بمهاراتهم والتزامهم بتطبيق المعايير المهنية وأخالقيات المهنة وانتها ًء بتقويم أدائهم من قبل
اإلدارة المركزية للتفتيش الفنى مراقبةالجودة ،ليس هذا وحسب بل األخذ بما تتضمنه تقارير التفتيش فى
االعتبار عند وضعتقارير الكفاية السنوية تنفيذاً لقرار رئيس الجهاز فى هذا الشأن ،كما يستند إلى تقاريرها
فى توقيع الجزاءاتوتقدير الحوافز والترقيات  ،إال أنه ال يوجد نظام متكامل للجودة الشاملة يطبقه الجهاز
المركزي للمحاسباتوفقا ً لمعايير االنتوساي .
 -4التدقيق الداخلي:
يتم مراجعة األعمال المالية واإلدارية للجهاز على مرحلتين أوالهما قبل الصرف وتختص بها ثالثةإدارات
عامة للمراجعة تتبع اإلدارة المركزية لألمانة العامة وثانيهما تتعلق بالتدقيق الداخلى وتتم بعد الصرف
وتختص بها اإلدارة المركزية للرقابة المالية على الوزارات الرئاسية واالقتصادية والخدمية واإلدارة
المركزية األولى للرقابة على شئون العاملين وترفع هاتين االدارتين تقاريرهما إلى رئيس الجهاز مباشرة
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تمهيداً لعرضها على مكتب الجهاز  ،وبالتوازى مع ذلك تختص اإلدارة العامة للتوجيه االدارى التابعة
لألمانة العامة بالتفتيش على النواحى اإلدارية بالجهاز كالمشتريات والمخازن وشئون العاملين ووسائلالنقل
وورش الصيانة.
ثالثا ً  :احتياجات بناء القدرات :
 ضرورة وضع نظام متكامل للجودة الشاملة طبقا ً لمعايير االنتوساي. تقديم المزيد من الدورات التخصصية فى مجاالت الحوكمة وتقييم الجودة والتدقيق. -إنشاء وحدة داخل الجهاز تضطلع برقابة أداء الجهاز بجانب الرقابة المالية.

المجال الرابع  :الموارد البشرية:
أوألً  :الوضع الواجب أن يكون عليه الجهاز:
أن يتوافر بالجهاز عدد كاف من الموظفين األكفاء والمؤهلين والمتحمسين ألداء مهامهم بكل فعالية.
ثانيا ً  :الوضع الحالى للجهاز:
 -0التوظيف) التعيين(:
يكون التعيين فى أدنى الوظائف الفنية الرقابية من بين حملة المؤهالت الجامعية أو ما يعادلها من مؤهالت
تتفق وطبيعة العمل الرقابى بالجهاز وسعيا ً من الجهاز نحو انتقاء العناصر المتميزة من خريجى الجامعات
لدى االلتحاق به فإنه يتم وضع معايير متقدمة لشغل الوظائف الفنية الرقابية به ،ويتم اتباع اإلجراءات
المنصوص عليها قانونا ً في هذا الخصوص.
-8
-

االحتفاظ بالموظفين:
يوفر الجهاز مجموعة من الحوافز المادية والمعنوية لموظفيه فى سبيلاالحتفاظ بهم .
لدى الجهاز نظام للرعاية الصحية من خالل المركز الطبى  ،باإلضافة إلى الرعاية االجتماعية.
لدى الجهاز نظاما ً إلعارة الموظفين للعمل فى داخل الدولة وخارجها لفترات محددة.
ال توجد أساليب قسرية لالحتفاظ بالموظفين.

 يحتاج نظام الترقيات بالجهاز إلى قدر كبير من التطوير وإعادة الهيكلة ،في ضوء ظاهرة الرسوبالوظيفي التي يعاني منها أعضاء الجهاز.
 -3إدارة أداء الموظفين:
 يوجد بالجهاز نظام لترتيب وتوصيف الوظائف معتمد لكافة الدرجات الوظيفية (مجموعة الوظائفالعليا ،مجموعة الوظائف الفنية الرقابية( يتم تعديله وتطويره حسب التغيرات التى تحدث فى الهيكل
التنظيمى.
 يتم إعالم األعضاء الفنيين بالمهام السنوية المطلوبة منهم وفق آليه محددة من خالل برامج العملالسنوية المعتمدة لكل وحده بالجهاز على مستوى كل جهة من الجهات الخاضعة للرقابة.
 يتبع الجهاز آليات محددة لتقويم أداءالموظفين .13

 -4الكفاءات والمهارات:
 يقدر عدد العاملين بالجهاز بنحو ثمانيةاآلف موظف تقريبا ً منهم نحو خمسة آالف عضو فنى رقابىونحو ثالثة آالف موظف إدارى وكتابى و حرفى وخدمات معاونة وهذا العدد غيركاف نظراً لضخامة
الً عن
عدد الوحدات الخاضعة لرقابة الجهاز على مستوى الجمهورية وما يتبعها منفروع خارجية فض 
تعدد االختصاصات والمهام المنوطة بالجهاز طبقا ً للقانون.
 يبلغ عدد الموظفين بالجهاز والحاصلين على درجات علمية تفوق الدرجة الجامعية األولى  ،وشهاداتمهنية محلية ودولية نحو ألف موظف.
ثالثا ً  -احتياجات بناء القدرات :
 -1توفير عدد أكبر من االعضاء الفنيين الرقابيين في الدرجات األولى من السلم الوظيفي  ،بما يتناسب
وحجم ونطاق عمل ورقابة الجهاز وضرورة أن يتم ذلك سنوياً ،وذلك في ضوء الخللبالهيكل التنظيمي
للجهاز حاليا ً.
 -2التطوير المستمر لنظم الرواتب والحوافز المادية والمعنوية واألدبية التى يقررها الجهاز للإلحتفاظ
بأعضائه األكفاء السيما الحاصلين منهم على دراسات عليا تفوق الدرجة الجامعية األولى أو شهادات
مهنية ،وذلك بما يتناسب مع ماهومطبق بالجهات األخرى بالدولة.
 -3إعادة هيكلة نظام الترقيات بالجهاز للتغلب علي ظاهرة الرسوب الوظيفى ،مع ضرورة توفير الموارد
المالية الالزمة لذلك.

المجال الخامس  :التحسين المستمر:
أوألً  :الوضع الواجب أن يكون عليه الجهاز:
ينبغى أن يعمل الجهاز باستمرار على االرتقاء بقدراته المؤسسية وبكفاءة موظفية حتى يبقى مواكبا ً
للتطورات فى مجال الرقابة وقادراً على التعامل مع المستجدات البيئية التى تتسم بالديناميكية وسرعة التنفيذ.
ثانيا ً :الوضع الحالى للجهاز:
 -0تطوير وتنمية القدرات :
 يوجد بالجهاز إدارة مركزية للبحوث والتدريب والتعليم المستمر يتبعها قطاع التدريب,والتعليمالمستمر ويختص بحصر وتحليل االحتياجات التدريبية للعاملين بالجهاز واعداد خطة سنوية
للتدريب.
 تم وضع خطة استراتيجية للتدريب فى إطار المخطط االستراتيجى للجهاز وبما يتوافق والخطةاالستراتيجية للتدريب بالمجموعة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة)ارابوساى(
وأهداف ومنهجية المخطط االستراتيجى لمبادرة تنمية االنتوساى( )IDIتعكس اهداف وطموحات
الجهاز فى مجال التدريب والتطوير الوظيفى للعاملين به.
 يقوم الجهاز بإتباع منهجية متكاملة لتقييم نتائج التدريب.14

 يحتفظ الجهاز بسجل تدريبى لكل موظف من خالل نظام معلومات التدريب. لدى الجهاز مجموعة متميزة من المدربين المؤهلين يتم إختيارهم بعناية من بين األعضاءالفنيين ،كما يستعين الجهاز بمدربين مؤهلين من خارجه لدعم العملية التدريبية.
 يتركز نشاط التدريب بالجهاز فى الدورات الحتمية التى يلتزم األعضاء حتى درجة مراقب منالدرجة األولى بإجتيازها كأحد متطلبات الترقية ،وكذلك الدورات المهنية ،كما يتم تقديم دورات
الحاسب األلى  ،باإلضافة إلى الدورات في اللغاتاألجنبية.
 يتبنى الجهاز مجموعة مناآلليات التى تكفل استمرار تطوير أداء العاملين من أهم محاورهامايلى:




تطوير مكتبة الجهاز وتزويدها بأحدث المراجع والكتب واألبحاث والدوريات والتشريعات.
ترجمة البحوث والكتب والدوريات والمقاالت العلمية التى تخدم العمل الرقابى.
إصدار مجلة الرقابة الشاملة بما تتضمنه من مناقشة وتحليل للموضوعات الرقابية محلاالهتمام
من قبل األعضاء الفنيين.
توفير فرص التدريب ألعضاء الجهاز المتقدمين لإلختبارات المؤهلة للحصول على الشهادات
المهنية المحلية والدولية.

 -8البحوث والتطوير:
 يعمل النشاط البحثى بالجهاز من خالل قطاع للبحوث الذي يختص بإعداد البحوث والدراساتالمتخصصة فى العديد من المجاالت.
 يلتزم األعضاء الفنيون من الفئات اإلدارية العليا بالجهاز بإعداد بحوث حتمية كأحد متطلبات الترقيةيشترط إلجازتها استيفاء كافة الشروط الشكلية والموضوعية للبحث العلمى.
 يعد الجهاز عدد اً من البحوث القطرية حول الموضوعات الفنية التى تقررها الجمعيات العامة لكل منالمنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة والمحاسبة)انتوساى( ،المجموعة العربية لألجهزة العليا للرقابة
المالية والمحاسبة(أرابوساى( ،والمجموعة اإلفريقية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة
)افروساى).
 يحرص الجهاز على نشر البحوث والدراسات والمقاالت وملخص الرسائل العلمية لألعضاء بمجلةالرقابة الشاملة التى يصدرها كل ثالثة أشهر وذلك لتعميم الفائدة بين األعضاء.
 -3تطوير الهيكل التنظيمى:
للجهاز هيكل تنظيمى معتمد يعكس طبيعة عمله واختصاصاته واإلدارات التابعة له وتسلسلها اإلدارى،ويتم
تعديله بما يتناسب معالتغيرات في تلك اإلختصاصات وكذا مع ما يحدث من تطورات في العملالرقابى ،
إال أنه من المالحظ وجود خلل في الهيكل التنظيمي للجهاز مفاده عدم كفاية عددالموظفينالفنيينالرقابيين
فىبداية السلم الوظيفي .
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ثالثا ً  :احتياجات بناء القدرات :
 -1تنظيم المزيد من الدورات التدريبية المتقدمة فيما يستجد من تطورات فى المجاالت ذات الصلة بالعمل
الرقابى.
 -2إتاحة المزيد من الفرص ألعضاء الجهاز لالشتراك فى الدورات التدريبية التى تعقدها المنظماتالمهنية
الدولية بالخارج للوقوف على التطبيقات الحديثة فى مجاالت العمل الرقابى.
 -3إيجاد آليه مناسبة لنشر البحوث الحتمية المتميزة بمجلة الرقابة الشاملة والموقع االلكترونى للجهاز
لتعميم الفائدة بين األعضاء.
 -4منح الدارسين في مرحلتي الماجستير والدكتوارة اجازات دراسية مع وضع الضوابط الالزمة.

المجال السادس  :وسائل الدعم:
أوأل  :الوضع الواجب أن يكون عليه الجهاز:
ينبغى أن يدير الجهاز موارده المالية بشكل جيد وأن تتوفر لديه بنيه تحتيه وتقنيه مناسبة وأن يتم تقديم
الخدمات المساندة لمختلف إدارات وأقسام الجهاز فىاآلجال وبالجودة المطلوبة.
ثانيا ً  :الوضع الحالي للجهاز:
 -0الموارد المالية:
 يقوم الجهاز باعداد تقديرات الموازنة على ضوء احتياجات كافة اإلدارات والوحدات التابعة له،حيث يتمترجمة التقديرات الكمية إلى قيم مالية ويتم تجميعها على مستوى الجهاز وتدرج رقما ًواحداً بالموا زنة
العامة للدولة.
 -8البنية التحتية:
 يباشر الجهاز نشاطه من خالل المقر الرئيسى الذى يشغل موقعا ً إستراتيجيا ً بمدينة القاهرة ويتكون منمبنى مكون من ثالثة عشر طابقا وملحق به مبنى آخر من ثمان طوابق  ،كما يوجد إدارات أخرى
خارجمقرالجهاز.
 يوجد بالمقر الرئيسى قاعة كبيرة تسع نحو خمسمائة شخص وتستخدم فى عقد المؤتمراتواالجتماعاتالدولية واإلقليمية والقاعة مكيفة ومجهزة بالتقنيات الحديثة والمعينات السمعية والبصرية وأعمال
الترجمة الفورية ،كما توجد قاعة صغرى لالجتماعات ،باإلضافة إلى ثمانى قاعات تدريبية متوسطه
منها ثالث قاعات بالمبنى الرئيسى وخمس قاعات بالمبنى الملحقمخصصة للتدريب على الحاسب ا لى
وتكنولوجيا المعلومات.
 لدى الجهاز عدداً من االستراحات المخصصة إلقامه العاملين المغتربين. يمتلك الجهاز أسطوال من الحافالت وسيارات الركوب لنقل العاملين من مقار إقامتهم إلىعملهم ،ويوفرالجهاز األماكن المناسبة اليوائها)جراجات( كما يوفر مركزاً لخدمة وصيانة السيارات تم تزويده
بالمعدات واألدوات الالزمة.
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 -3التقنية:
الً للتدريب على تكنولوجيا المعلومات ولكن ينقصه تقديم برامج متخصصة
 يوجد بالجهاز مركزاً متكام فى مجال أعمال الرقابة باستخدام الحاسب اآللي.
 ال يتوفر لدى األعضاء الفنيين بالجهاز أجهزة حاسب آلي. يقدم الجهاز دورات تدريب كافة العاملين الفنيين الرقابيين واإلداريين على استخدام الحاسوب ويقدمهاأعضاء ذوى مها ات فنية متميزة بخالف ما يمكن أن يستعين به الجهاز من خبراء متخصصين من غير
 العاملين به. للجهاز موقعا ً على الشبكة الدولية للمعلومات وعنوانه  www.asa.gov.egولكنه يحتاج لقدر كبيرمن التطوير كي يلبى حاجات المستفيدين.
 -4خدمات الدعم:
 لدى الجهاز مكتبة كبيرة بالمبنى الرئيسى تضم العديد من المراجع الهامة فى كافة المجاالتذات الصلةبالعمل الرقابى  ،إال أنه ال يوجد مكتبات بفروع الجهاز خارج المركز الرئيسي.
 يوجد بالمبنى الرئيسى مجموعة من األنشطة الخدمية ألعضاء الجهاز وتشمل فرعينلبنكينمنالبنوكالعامةومكتب بريد ومركز اتصاالت ومكتب إلنجاز الخدمات المطلوبة للعاملين طرف مصلحة األحوال
المدنية ومصلحة الهجرة والجوازات ومصلحة الضرائب وهيئة التأمينات االجتماعية  ...الخ
 لدى الجهاز مركزاً للطبع والنسخ يحتوى على العديد من آالت الطباعة وآالت التصوير. يوجد بالجهاز إدارة متخصصة فى مجال األمن منوط بها اعداد وتنفيذ خطة تأمين المنشآتوالمعلوماتوأعمال الدفاع المدنى والحريق.
ثالثا ً  :احتياجات بناء القدرات :
تظل محدودية الموارد المالية المخصصة للجهاز بالموازنة العامة للدولة عقبه فى سبيل تحقيق كافة
طموحاته لتنمية قدراته فى مجال وسائل الدعم ومن ثم فإنه يجب توفير تلك الموارد حتي يتمكن الجهاز من
تحقيق أهدافه  ،واستكمال إحتياجاته فى هذا المجال والتي تتمثل فيما يلي:
 إنشاء مكتبة الكترونية بالجهاز  ،وتطوير الموقع االليكتروني للجهاز. تزويد مقار الجهاز بأنظمة تكييفمركزى لتحسين بيئة العمل بالجهاز. إنشاء نادى رياضى للعاملين بالجهاز وأسرهم لممارسة مختلف األنشطة الرياضية. إنشاء مراكز تدريب فرعية بمقار الجهاز بالمحافظات. توفير أجهزة حاسب آلى لكافة األعضاء الفنيين واستخدام تطبيقات الحاسب األلى على مستوى الجهاز)مؤسسيا ً ومهنيا ً(وتوفير البرامج الحديثة فى هذا المجال مع توفير خدمة اإلنترنت.
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المجال السابع  :العالقات مع األطراف الخارجية:
أوال  :الوضع الواجب أن يكون عليه الجهاز:
يحافظ الجهاز على عالقات عمل وتواصل بناءه مع األطراف الخارجية لضمان تحقيق األثر المرتقب من
التقارير الرقابية.
ثانيا ً  :الوضع الحالى للجهاز:
 -1للجهاز سياسته الواضحة فى اإلتصال مع كل الجهات الخارجية والمحددة وفق قانونه والقوانيناألخرى
)رئيس الجمهورية  ،مجلس الشعب ،رئيس مجلس الوزارء  ،الوزراء  ،الجهات الخاضعةلرقابته (.
 -2حدد القانون مواعيد تقديم التقارير الرقابية ومناقشتها وهذه التقارير تبلغ رسميا ً للجهات المنصوص
عليها فى القانون  ،وقد أشارت المادة ( )217من الدستور إلي أن تقارير الهيئات الرقابية واألجهزة
المستقلة تنشر علي الرأي العام.
 -3كفل القانون للجهاز ضمان عدم المماطله أو التسويف من قبل الجهات الخاضعة لرقابته فىردودها على
تقارير الجهاز وذلك فى إطار مواعيد قانونية محددة.
 -4يشارك الجهاز فى المنظمات المهنية الدولية المختلفة وله إسهامات متميزة بها مثل:
 المنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة) أرابوساى). المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة والمحاسبة) إنتوساى (. المنظمة االفريقية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة) أفروساى). -5يحرص الجهاز على دعم التعاون مع االجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة العربية والدولية  ،وفى
سبيل ذلك فقد وقع اتفاقيات ومذكرات للتفاهم مع عدد من هذه االجهزة والتى فىإطارها يتم عقد لقاءات
دورية بين رؤساء االجهزة ،وتبادل الزيارات واللقاءات والخبراء وتنفيذ برامج مشتركة للتدريب
والبحث العلمى فى المجاالت المختلفة وذلك بهدف زيادة المعارف وتبادل الخبرات ومسايرة أحدث
التطورات وتدعيم العالقات المتبادلة بين االجهزة.
 -6يستقبل الجهاز العديد من الوفود العربية واالجنبية التى ترغب فى التعرف على تجاربه فى مجاالت
العمل الرقابى.
ثالثا ً  -احتياجات بناء القدرات :
 -1تحقيق المزيد من التواصل مع كافة االطراف الخارجية ذات العالقة بعمل الجهاز بمايكفل تدعيم األثر
االيجابى لدوره فى المحافظة على المال العام.
 -2تحقيق المزيد من التواصل مع وسائل االعالم المختلفة – من خالل نشر تقارير الجهاز – إلبراز دور
الجهاز من جهة وزيادة الوعى الرقابى لدى المواطنين وحثهم على المساءلة عن حسن استخدام وادارة
المال العام من جهة أخرى.
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المجال الثامن  :النتائج:
أوالً  :الوضع الواجب أن يكون عليه:
ينبغى أن يصدر الجهاز تقارير رقابية من شأنها تعزيز كفاءة أدائه وحسن استخدام الموارد العامة واإلسهام
في الحكم الرشيد .
ثانيا ً  :الوضع الحالى للجهاز:
يقدم الجهاز التقارير اآلتية:
-1

-2
-3

-4

تقارير بمالحظاته التى أسفرت عنها عمليات الرقابة المنصوص عليها بقانونه فى مجاالت الرقابة
المالية  ،وتنفيذ الخطة وتقويم األداء ،والرقابة القانونية على القرارات الصادرة فى شأن المخالفات
المالية.
تقارير بنتائج مراجعة الحسابات الختامية لتنفيذ موازنات الوحدات الحسابية بالجهاز االدارى للدولة
ووحدات الحكم المحلى وترسل الى وزارة المالية والى تلك الوحدات.
تقارير بنتائج مراجعة الميزانيات والقوائم والحسابات الختامية للهيئات العامة والمؤسسات العامة
وهيئات القطاع العام وشركاتها والشركات القابضة والتابعة والمنشآت والجمعيات التعاونية التابعة ألى
منها وطبقا ً للقوانين الخاصة بها وترسل إلى وزارة المالية والى تلك الوحدات والجهات الرئاسية
المعنية.
تقرير بنتائج فحص الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة ،ويرسل إلى وزارة المالية والى رئيس
الجمهورية ومجلس الشعب.

 -5تقارير بنتائج متابعة تنفيذ الخطة وتقويم األداء على أساس معايير اإلقتصاد والكفاية والفعالية وتتضمن
وبصفه خاصة مجال الخدمات كما ً ونوعاً ،عدد العاملين ونوعية وظائفهم واألجور المدفوعة لهم،
مراقبة الكفاية اإلنتاجية ،مراقبة تكاليف اإلنتاج ،متابعة تنفيذ المشروعات ألهداف التصدير،نتائج تنفيذ
مشروعات الخطة وتقويم هذه النتائج ،كشف نقاط الضعف فى أداء الوحدات ،متابعة وتقويم القروض
والمنح ،متابعة حركة أسعار السلع ،التغير فى االستهالك القومى ،مدى نجاح الخطة فى إقامة التوازن
األقتصادى بين القطاعات ،تقويم األرقام القياسية  ،مراجعة السجالت ،الخطةالعامة للتنمية اإلقتصادية
واإلجتماعية.
 -6يقدم الجهاز إلى رئيس الجمهورية والى مجلس الشعب والى رئيس مجلس الوزراء تقارير سنوية عن
النتائج العامة لرقابته أو أية تقارير أخرى وغيرها.
 -7يقدم الجهاز إلى مجلس الشعب تقارير بنتائج فحص الموضوعات التى كلفه بفحصها واعداد تقارير
عنها.
الً بأول تتفق وما يصدر من معايير محليه ودوليه
 -8يصدر الجهاز تقاريره وفق قواعد فنيه يتم تحديثها أو 
فىهذا الشأن.
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 -1عدد الوحدات الخاضعة لرقابة الجهاز تبلغ اثنين و عشرون ألف وحده تقريبا ً موزعه على جميع أنحاء
الجمهورية بخالف عدد من فروع هذه الوحدات خارجها.
هذا وقد أنشئت إدارة مختصة بالتقارير وأصبح مسماها اإلدارة المركزية للتقارير وشئون مجلس الشعب
وذلك .بموجب قرار رئيس الجهاز رقم  373لسنة  .1111
ثالثا ً  :احتياجات بناء القدرات :
 -1إيجاد آلية لقياس حجم الوفر المالى الناتج عما تضمنته تقارير الجهاز من مالحظات وربط ذلك بما يتم
تخصيصه للجهاز من اعتمادات مالية بالموازنة العامة للدولة كوسيلة لقياس أدائه وابراز فعالية دور
الجهاز فى مجال الرقابة على المال العام.
 -2نشر تقارير الجهاز بوسائل األعالم المختلفة والموقع األلكترونى للجهاز بهدف:
 إظهار إنجا زات الجهاز فى مجاالت الرقابة المختلفة التى يمارسها على األموال العامة.
 زيادة الوعى الرقابى لدى األفراد والحث على المساءلة القانونية للمخالفين.
 خلق رأى عام مقاوم للفساد.
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الفصل اخلامس

النتائج والتوصيات
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الفصل اخلامس
ً
أوال :النتائج :

النتائج والتوصيات

 -1إرتفاعمستوىتحقيقالجهازالمركزىللمحاسباتللمهامالتىأنشئمنأجلهاوالمشارإليهافيالقانون
رقم144لسنة1188المعدلبالقانون157لسنة.1118
 -2يتمتع الجهاز المركزى للمحاسبات باالستقالل المالى فى إقرار وتنفيذ موازنته األمر الذى يعنى عدم
وجودتأثيرسواءبشكلمباشرأوغيرالمباشرعلىاألداءالرقابىبالجهازالمركزىللمحاسبات.
 -3إرتفاعمستوىاالستقاللاإلدارىوالوظيفىللجهازالمركزىللمحاسباتفيمايتعلقبكفايةالصالحيات
المخولةفىتعيينوترقيةالمفتشين العاملينبالجهاز وتوفيرالمزاياالخاصةبالقائمينعلىتأديةالعمل
الرقابى.
 -4توفيرالجهاتالخاضعةللرقابةللبياناتوالمعلوماتالتىيحتاجهاالعملالرقابىممايساهمفىتأدية
األعمالالرقابيةوإنجازهابكفاءةوفاعليةفىالوقتالمناسب.
 -5يتم تحديد اإلجراءات والخطوات التى يعتمد عليها المدققون أثناء تأدية أعمالهم الرقابية بناء على
المعايير التى تضعها منظمات الرقابة الدولية وااللتزام بها عند القيام بأعمال الرقابة كما يوجد فهم
واضحلتلكالمعاييرعندمدققىالحساباتممايشيرإلىمواكبةالجهازالمركزىللمحاسباتألجهزة
الرقابةالعلياالدوليةواألقليميةالتىتعتمدوتصدرتلكالمعاييرالدولية.
 -6عالقةأجهزةالمحاسبةومنهاالجهازالمركزيللمحاسباتالمصريبأجهزةالدولةهىعالقةتكاملية
فىمجملهاتهدفإلىالحفاظعلىالمالالعام.
 -7يستند الجهاز المركزى للمحاسبات على المعايير الرقابية فى تنفيذ سياسته العامة ،سواء فى تعيين
أعضاؤهالفنيينمنالمدققينأوفىتقويمأهدافاألعمالالرقابيةأوفىقياسجودةمخرجاتها.
 -8هناكعالقاتمؤسسيةبينالجهازالمركزىللمحاسباتوسلطاتالدولةبناءعلىالمعاييرالرقابية،مما
يؤدى إلى تفهم تلك السلطات ألعمال الجهاز المركزى للمحاسبات وبالتالى يؤدى ذلك إلى تحقيق
مستوىعالمنالكفاءةوالفعاليةفىأداءالجهازوالعاملينفيهألعمالهم.
 -1يحتاج مدققى الجهاز المركزى للمحاسبات المزيد من الدورات التدريبية الالزمة فى مجال العمل
الرقابى بهدف إكسابهم الخبرة المميزة والمطلوبة إلنجاز األعمال الرقابية ،خاصة الدورات التدريبية
المتخصصة فى بعض المجاالت منها مجاالت البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية ومجاالت
مراجعةاألنظمةالتكنولوجية.
 -13إ هتمامالجهازالمركزىللمحاسباتبحصولأعضاؤهعلىالشهاداتالعلياسواءالعلميةأوالمهنيةمما
يترتبعلىذلكرفعالمستوىالعلمىوالعملىلديهم.
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 -11الحاجةلوجودسلمرواتبيراعىالكفاءاتالمؤهلةوالمدربةحتىاليؤدىذلكإلىنزوجالكفاءات
إلىخارجالجهازالمركزىللمحاسبات.
 -12الحاجةإلىتوفيرالمزيدمنالوسائلالتكنولوجيةالحديثةألعضاءالجهازممايسهمفي مواكبةالتقدم
التقنىلدىالوحداتالخاضعةلرقابته.
 -13الحاجة إلى وجود تطوير المكتبة العلمية لتصبح مكتبة الكترونية ينشر فيها تطبيقات على أجهزة
المحمولالخاصةبأعضاءالجهازالفنيينتسهلالرجوعإلىالقوانينواألنظمةوالمعاييروالتعليمات
والمراجعالضروريةلتسهيلعملهم.
 -14إقتصار الرقابة بالجهاز المركزى للمحاسبات على الرقابة الالحقة ،وعدم اعتماده كل من الرقابة
المسبقة(قبلالتنفيذ)والرقابةأثناءالتنفيذ،ممايؤخراكتشافبعضاألخطاءواالنحرافاتوقديكون
تصحيحهاغايةفىالصعوبة.
 -15يعدتقييمالوضعالحالىللجهازاألعلىللرقابةالركيزةاألولىواألساسيةلتنفيذعمليةتقييمبناءقدرات
شاملةوعلىالوجهالمطلوب،ويمكناالعتمادفىهذاالخصوصعلىمقيمينمنداخلالجهازأومن
خارجه(فىحالةعدمتوافراإلمكانياتبالجهاز).
 -16هناكثمانيةمجاالترئيسيةيمكناالستنادإليهاعندالقيامبعملياتتقييماحتياجاتبناءالقدراتعلى
مستوى الدول أعضاء المنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة والمحاسبة وهى :االستقاللية والمهام
القانونية– معاييرومنهجيةالمراجعة– الحوكمة(الحاكمية)– المواردالبشرية– التحسينالمستمر
–وسائلالدعم–العالقاتمعاألطرافالخارجية–النتائج.

ً
ثانيا  :التوصيات :

 -1تعزيزالموقعالمؤسساتىألجهزةالرقابةعبرتجميعهاضمنهيكلموحديكونأكثرتالؤمامعطبيعة
أعمالهاوخصوصيةإجراءاتهاوالنتائجالمترتبة.
 -2دعم التكامل الرقابى بين األجهزة والهيئات الرقابية المتدخلة فى مجال الرقابة ومكافحة الفساد مثل
الجهازللمحاسباتهيئةالرقابةاإلدارةوالهيئةالوطنيةلمكافحةالفساد.
 -3ضماناستقالليةوظيفةالرقابةوهومايعدمنأهممقوماتنجاحاألجهزةالرقابيةفىالقيامباألعمال
الموكولةإليهاوهوأيضاًماذهبتإليهالمعاييرالدوليةالتىأقرتالمبادئالعامةلالستقاللية.
 -4إقراراستقالليةالمراقبينوذلكبتمكينهممنالضماناتالكافيةفىكلمايتصلبمسارهمالمهنى(من
اإلنتدابإلىالترقيات،إلىتحسينالحوافزعلىمختلفأنواعه...ألخ)وبأدائهملوظيفتهمخاصةعبر
توفيرالحمايةالقانونيةلهمأثناءأوبمناسبةإنجازاألعمالالرقابيةمنكلأوجهالتدخلأوالضغطأو
التأثيروكذلكاحتراممبدأحريةالتحقيقوالمراقبة.
 -5دعمدوراألجهزةالرقابيةفىمكافحةالفسادعبرتمكينهامنصالحيةاإلحالةإلىالقضاء.
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 -6دعم الجانب المتعلق بأخالقيات المهنية ( الرقابية) التصالها بالمبادئ العامة للرقابة وهى  :الحياد
والموضوعية والنزاهة ويكون ذلك خاصة عبر وضع مدونة سلوك شاملة تضبط القواعد التى يتعين
علىالمراقباحترامهاوااللتزامبهاأثناءأدائهلوظيفته.
 -7ضمان نشر نتائج األعمال الرقابية للعموم حيث أنه واستناداً إلى المعايير الدولية يتجه نشر التقرير
الرقابى– والذى يعد النتيجة أو األثر النهائى للعمل الرقابى – برمته وإحالته إلى كل من البرلمان
والسلطةالتنفيذيةعلىغرارأغلبالهيئاتالرقابيةالمقارنة،ويمكنالنشرمنإعطاءنتائجاألعمال
الرقابيةأثرهاالمنشودوإبالغهاإلىمختلفوسائلاإلعالمللتعريفبهاواستغاللهاوتحليلهاوبالتالى
تمكين المجتمع المدنى من اإلطالع عليها بصيغة مبسطة وهو ما يمكن فى نهاية األمر من نظام
المساءلةالتىتقتضيهاالحوكمةالرشيدة.
 -8دعمالتواصلبينالجهازالرقابىومكوناتالمجتمعالمدنى،واالستفادةمنالتجاربالمقارنةفىهذا
المجالنظراً لمالهذاالتواصلمنأهميةفىترسيخثقةالمواطنينبالمنظومةالرقابيةوتحقيقالتكامل
بالنسبةلجمعوتحليلالمعلوماتالمتعلقةبتسييرالشأنالعام.
 -1التوجهنحوإدماجوسائلاالتصالوالمعلوماتالحديثةفىآلياتالرقابةومنهجياتعملها،منخالل
تطويرأدواتمتخصصة،وتكويناألطرالعاملةفىالمجالالرقابى،والعملعلىإيجادبيئةعملتدفع
نحواستخدامهذهالوسائلبشكلفعال.
 -13تحفيزالتفقدياتالوزاريةودعمقدراتهالمالهامندورأساسىفىالوقايةمنالفسادوتقديمالمشورة
والنصح لتجنب الوقوع فى التجاوزات على اختالف أنواعها فى كل قطاع من القطاعات بسحب،
والعملعلىدعمتواصلهذهالتفقدياتمعأجهزةالرقابةترسيخاًالستقالليتهاالوظيفية.
 -11استمراراإلدارةالعليابالجهازالرقابىبتقديمالدعملمدققىالجهازوأنتستمربطلبالتقاريرالرقابية
مدعمهبأراءومقترحاتلتحسينوتصويباألوضاع،وتقومأيضا ًبمناقشةنتائجتقييمأداءالمؤسسات
العامةمعهؤالءالمدققين،وأنتقومبمتابعةإجراءاتالرقابةعلىأداءهذهالمؤسسات.
 -12تطوير األنظمة واللوائح والتعليمات الالزمة لتنظيم عملية الرقابة على أداء المؤسسات العامة وفق
القوانينوالتشريعاتالدولية.
 -13ضرورةإهتماماإلدارةالعلياباألجهزةالعلياللرقابةبتقصىأحداثأساليبالرقابةعلىاألداء،وأن
يستمرباستخدامأسلوبالرقابةالشاملةفىرقابتهعلىأداءالمؤسساتالعامة.
 -14اهتمام اإلدارة العليا باألجهزة العليا للرقابة بتنظيم دورات تدريبية وبأساليب حديثة للمدققين الذين
يتولونمهمةالتدقيقعلىأعمالالمؤسساتالعامة،معاألستمراربمتابعةمدىتحقيقهذهالدورات
ألهدافها،إضافةإلىاإلهتمامبتبادلالخبراتواألساليبالحديثمعالمنظماتالدوليةفىمجالالرقابة
المالية.
 -15زيادةوتوسيعالصالحياتالممنوحةلألجهزةالعلياللرقابةلالستمراربأداءدورهاالرقابىعلىكافة
المؤسسات والهيئات العامة ،مع توفير األعداد الكافية من المدققين الذين يتولون مهمة الرقابة على
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أعمالالمؤسساتالعامة،بهدفتخفيفضغوطوأعباءالعملعلىالمدققينللقيامبعمليةرقابةاألداء
بأفضلصورةممكنة.
 -16ضرورةإيجادبرامجتوعيةللمراقبينالعاملينباألجهزةالعلياللرقابةحولطبيعةعملهمالذىيتطلب
فهمالتعاملبطريقةمناسبةمعالجهاتالخاضعةللرقابة،والوعىبأهميةدورهمالرقابىبحيثاليتم
إساءةاستخدامالسلطةالممنوحةإليهبموجبالقانون،وأنيكونجهةداعمةللمؤسساتالعامةالأن
يكونجهةتسلطية.
 -17ضرورةالتزاماإلدارةالعلياباألجهزةالعلياللرقابةبالمعاييرالدوليةالمحاسبيةوالتدقيق،فيمايخص
إجراءاتالرقابةالمالية،حيثأنهذهالمعاييرتمثلحصيلةخبراتوتجاربمتقدمةفىهذاالمجال.
 -18استمرار اإلدارة العليا باألجهزة العليا للرقابة بممارسة دورها الرقابى المالى على أداء المؤسسات
العامة،كونهاتسهمفىتحسينفاعليةالعملياتاإلداريةمنتخطيطوتنظيمورقابةفىهذهالمؤسسات،
وتسهم أيضا ً فى تسهيل عملية اتخاذ القرارات االستراتيجية والتنفيذية والتشغيلية لهذه المؤسسات،
وتنعكسعلىتطويرمستوىاألداءاإلدارىورفعكفاءته.
 -11قياماإلدارةالعلياباألجهزةالعلياللرقابةبتقييمدورىلمخرجاتالعمليةالرقابيةفىالمؤسساتالعامة
والجهاتالخاضعةلرقابتها،وذلكإلدامةالتواصلوكشفاألخطاءواإلنحرافاتوتصويبهافىالوقت
المناسبقبلأنيستفحلخطرها.
 -23ضرورةقياماألجهزةالعلياللرقابةبأرشفةجميعالمعلوماتوالبياناتذاتالعالقةبالرقابةعلىأداء
المؤسساتالعامة،وذلكبغرضاالستفادةمنهذهالمؤسساتفىالمستقبل.
 -21إعطاءرئيسالجهازاألعلىللرقابةالصالحياتالالزمةوالمتعلقةبإقراروتنفيذموازنتهالمالية،على
أن يكون المجلس التشريعى هو الجهة الوحيدة التى يحق لها اعتماد هذه الموازنة والموافقة عليها
بصورةنهائية.
 -22ربطاألجهزةالعلياللرقابةإداريا ًبالسلطةالتشريعيةبمايحققاالستقالليةالتامةعنالسلطةالتنفيذية،
وإعطائهالصالحياتالكافيةلتمكنهمنتصويبالمخالفاتوالتجاوزاتومحاسبةمرتكبها.
 -23إقرارنظامالحوافزالماليةالتىتشملالعالواتاالستثنائية،ترقياتالموظفينوتحسينظروفالعمل
المختلفةالخاصةبالعاملين فىاألجهزةالعلياللرقابةبمايعملعلىاستقطابمنيتوفرفيهمالمهارات
والمؤهالتالمطلوبةلتأديةاألعمالالرقابيةواالحتفاظبهملتالفىتسربالموظفينإلىخارجالجهاز
الرقابي.
 -24تحديث النصوص القانونية وتعديل ما يلزم منها خاصة ما يعيق عمل األجهزة العليا للرقابة وإعادة
النظرفىاألنظمةالماليةواإلداريةالمتعلقةبعملهذهاألجهزةوإعطائهاكاملالصالحياتالتىتمكنها
منمباشرةاختصاصاتهابشكلأكثركفاءةوفاعليةألداءمهامهاالرقابية.
 -25العملعلىمعالجةالشكلوالصعوباتالتىتحولدوناستخداممعاييرالرقابةالدوليةباألجهزةالعليا
للرقابةحفاظاًعلىالمالالعام.
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 -26تشجيع للعاملين باألجهزة العليا على البحث العلمى فى مجال معايير لرقابة الدولية وتحفيزهم على
البحثوالدراسةفىهذاالموضوع.
 -27توفيراألدلةالمهنيةللرقابةوالمراجعةللعاملينباألجهزةالعلياللرقابةواعتمادبرامجفنيةتتناسبمع
معاييرالرقابةالدولية،واعتبارهاكمقياسومؤشرألداءالعملالرقابى.
 -28العمل على توفير االعتمادات المالية المناسبة للتدريب  ،عن طريق إقرار موازنة سنوية لتدريب
أعضاءاألجهزةالعلياللرقابةوالعملعلىتبادلالخبراتمعالمنظماتالدوليةواإلقليميةوالعربية،
لالستفادةمنتجاربهمألثراءالعملالرقابىعندمدققىاألجهزةالعلياللرقابة.
 -21ضرورة استخدام أساليب التكنولوجيا الحديث الضرورية ،وبما يتفق مع المصلحة العامة للمجتمع ،
والتركيز على تدريب العاملين به حول ما يستجد من أمور خاصة فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا
الحديثةفىأداءاألعمالالرقابية.
 -33التركيز على الرقابة الوقائية قبل وأثناء تأدية األعمال بالجهات الخاضعة للرقابة ،مما يساعد على
اكتشافاألخطاءفىالوقتالمناسبومعالجتهابالسرعةالممكنة،والحدمنالتجاوزاتواإلنحرافات
التىقديؤدىتأخيراكتشافهاإلىإهداراألموالالعامة.
 -31إعطاء الصالحيات الكافية ألعضاء األجهزة العليا للرقابة بإجراء الرقابة المفاجئة عندما يرون ذلك
ضرورياً،وبدونإعالمالجهاتالخاضعةللرقابةللعملعلىاكتشافاألخطاءالتىقديصعباكتشافها
منخاللاإلطالععلىالمستنداتبعدمرورالوقت.
 -32ضرورةتضمينأهدافالتنميةالمستدامةفىالخططاالستراتيجيةللجهاتالحكوميةكافةومنهاالجهاز
األعلىللرقابةباعتبارهأحدالركائزاألساسيةفىالمجتمعلدعمالجهودالتنموية.
 -33إيجاد التشريعات القانونية الالزمة لتطبيق متطلبات الرقابة اإللكترونية بما فى ذلك اعتماد التواقيع
االلكترونيةوالتعاملبالبريدااللكترونى....ألخ.
 -34توفيراالعتماداتالماليةواإلمكاناتالماديةالالزمةلتطبيقالرقابةاإللكترونية.
 -35التدرجفىتغيرأسلوبالعملالرقابىمنأنظمةالرقابةالتقليديةإلىأنظمةالرقابةااللكترونية.
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