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اﻷ ٠ﺟﻬﺰةاﻟﻌﻠﻴﺎﻟﻠﻮﻗﺎﺑﺲ اﻟﻤﺎب ﻧﺎت
اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﻘ ﻀﺎ ب

ﺧ ﻼ ل اﻟﻐﺒﺮة  25 - 24ﻳ ﻨ ﺎ ﻳ ﺮ 2019
ﻣﺪﻳﻨ ﺲ اﺳﻄﻨﺒﻮل— ﺗ ﺮ ﺧ ﻴ ﺎ


من منطلق تبادل اخلربات ويف إطار تنمية وتطوير التعاون مع األجهزة الرقابية من خالل املنظمات
الدولية ،والدعوة املوجهة من حمكمة احلسابات الرتكية جبمهورية تركيا للمشاركة يف املنتدى
الثالث لألجهزة العليا للرقابة املالية ذات الصالحيات القضائية والذي يعقد خالل الفرتة من  45 – 42يناير
 4102يف إسطنبول.
وبناء على قبول ديوان احملاسبة لتلك الدعوة ،فقد صدر قرار عن السيد /رئيس ديوان احملاسبة باإلنابة
رقم ( )9لسنة  1029بعضوية:


السيدة  /شيخه باسم السنعوسي – مدقق مساعد بإدارة املخالفات املالية.

حيث يهدف االجتماع اىل تبادل اخلربات والتجارب ما بني الوفود املشاركة يف جمال احملاكمات
والصالحيات القضائية.
وقام دول األعضاء يف املنتدى بعرض مرئي خمتصر عن ديوان احملاسبة (حمكمة احلسابات)
لكل دولة من األعضاء املشاركني.
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 أهداف املنتدى:
 تبادل اخلربات والتجارب ما بني الدول املشاركة يف جمال الرقابة املالية ذات الصالحيات
القضائية.
 تعزيز التعاون بني الدول.
 التعرف على نقاط التشابه واالختالف يف التدقيق بني دواوين احملاسبة يف الدول.
 مناقشة مأمت يف املنتدى األول والثاني واألعمال اليت قاموا بها.
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 أعضاء الدول املشاركة يف املنتدى:
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 وقائع املنتدى:
عرضت األجهزة العليا ذات الرقابة املالية خمتصر عن حمكمة احلسابات ذات الصالحيات
القضائية و كيان ديوان احملاسبة  ،و فيما يلي سيتم استعراض وقائع االجتماع:

العرض األول :ديوان احملاسبة الرتكي (حمكمة احلسابات )
 قام اجلهاز الرتكي يف البداية بالرتحيب بالدول املشاركة ودول األعضاء وشرح جلدول
االعمال واجلدول الزمين.
 أفاد اجلهاز ال رتكي بأن حمكمة احلسابات الرتكية تتمتع بتاريخ متأصل يرجع إىل
حمكمة الرقابة والنزاهة وهيئة التدقيق يف الدول الرتكية التارخيية.
 حيث أنشئ ديوان احملاسبة عام  0684يف عهد اإلمرباطورية العثمانية.
 اختذت احملكمة التابعة لديوان احملاسبة الرتكي مكانها يف هيكل الدولة ومت إدراجها
يف دساتري تركيا يف عامي  0242و 0280و.0264
 أفاد اجلهاز الرتكي بأن منهج التدقيق بناء على معايري قانون (  )tcaوهو حمكمة احلسابات
الرتكية و جيب أن تتم عمليات التدقيق وفقا ملنهجيات التدقيق الدولية و اعتمدت ال TCA
نهجا يستند إىل أدلة التدقيق الدولية (مؤسسات التدقيق العليا للمعايري الدولية)
ومشاركتها مع املدققني لزيادة وعيهم.


وأفادت بأن هناك ثالثة عناوين رئيسية خلطة التدريب لعام  4102وهي معايري التدقيق
واحملاسبة واألخالقيات.

 يقدم ديوان احملاسبة الرتكي تقارير عامة إىل الربملان كل عام (احلساب اخلتامي) ومنهم:
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 بيان تعده وزارة املالية بعد النظر يف السجالت احلسابية مبا يتماشى مع قانون ميزانية
احلكومة وبعد ذلك تعرضه للربملان حيث يعترب أداة الستخدام سلطته للموافقة على تنفيذ
امليزانية.
 تقرير يتضمن معلومات عن التدقيق واملسائل املالية املهمة.
 تقرير عن التقييم العام بعد مراجعة احلسابات.
 تقرير احملاسبة لإلدارات احمللية اليت أعدتها وزارة الداخلية.
 تقرير تقييم اإلحصاءات املالية

العرض الثاني :ديوان احملاسبة اإليراني
 تناول العرض يف البداية دستور مجهورية إيران ومن خالله اتضح بأن يعترب الديوان أعلى
حمكمة يف اجملال املالي.
 يتمتع ديوان احملاسبة اإليراني باستقاللية والسلطة الكافية لرصد األداء املالي للمنظمات
التنفيذية.
 حيق للديوان مقاضا ة مجيع املنتهكني ومعاقبتهم على مجيع مستويات اإلدارة مبا يف ذلك
الوزراء والرئيس واملسئولني يف السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
 وأفاد بأن كل شخص مسئوال عن استخدام امليزانية الوطنية (اليت يتم احلصول عليها من
الضرائب والرسوم احملصلة من املواطنني أو من بيع األصول الرأمسالية العامة مثل النفط
والغاز) مبا يتماشى مع احلكم الرشيد.
 من الركائز الرئيسية للجهاز األعلى للرقابة املالية اإليراني هما:
 الرئيس باعتباره أعلى سلطة يف القسم الفين ومراجعة احلسابات. -املدعي العام بصفته أعلى سلطة يف القسم القضائي والتحقيقي.

11

فهما نتاج عملية دميقراطية تتم من خالل ا قرتاح جلنة اخلطة وامليزانية والتدقيق التابعة
جلمعية االستشارية اإلسالمية (الربملان) وموافقة أغلبية النواب.
 ينتخب الرئيس واملدعي العام ملدة  2سنوات ،واملدعي العام يرتأس مكتب النيابة العامة
ويعمل كحماية للحقوق االقتصادية لألمة وانضباط املالية العامة وعالوة على ذلك فهي
السلطة الوحيدة اليت تراقب التحقيق واملقاضاة وإصدار دعاوى قضائية ضد املخالفني
املتورطني بتشكيل املخالفة املالية واملتعلقة بامليزانية.
 املدعي العام هو السلطة الوحيدة الذي يشرف على تنفيذ االحكام النهائية الصادرة من
فروع احملاكم.
 أفاد ممثل ديوان احملاسبة اإليراني بأن مكتب املدعي العام يتألف من مدع عام واحد ونائبني
وأثنى عشر فرعا للمحكمة ،ومجيعهم يعينهم املدعي العام.
 تتمثل أهم مهام مكتب املعي العام فيما يلي:
 العمل على محاية احلقوق االقتصادية لألمة وإنشاء نظام مالي.
 إجراء تقارير املراجعة بانتظام إىل اجلمعية االستشارية اإلسالمية كل ثالث أشهر إذا اقتضت
الضرورة.
 تقييم تدابري الرقابة الداخلية للجهات اخلاضعة للتدقيق.
 توطني جتربة الدول األخرى ملكافحة الفساد.
 تقييم نقاط الضعف.
التوصيات من قبل ممثل ديوان احملاسبة اإليراني:


عقد اجتماعات سنوية للمنتدى مماثلة جملموعة االنتوساي من أجل تبادل اآلراء وتوحيد
اإلجراءات يف اجملال القضائي.

 تعزيز وتطوير النظام القضائي للتدقيق بني أعضاء االنتوساي .
 صياغة واعتماد املعايري واملبادئ التوجيهية املتعلقة باإلجراءات القضائية من أجل ان تكون
املستخدم من قبل األجهزة العليا للرقابة املالية.
 تعزيز التعاون بهدف تبادل املعرفة واخلربات.
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العرض الثالث :ديوان احملاسبة االسباني
 أفاد املمثل االسباني لديوان احملاسبة بأن هدف املشاركة هو توضيح الوضع احلالي حملكمة
احلسابات واختصاصها اليت متارسه.
 تواجه حمكمة احلسابات بعض التحديات ومن أهمها بأن ليس لديها صالحية التحقيق
الن التشريعات حتدد ثالث طرق للتحقيق.
 تتمتع حمكمة احلسابات بسلطة قضائية حصرية للحكم يف القضايا الين تنتج فيها
أموال عامة واختالسات.
 حمكمة احلسابات هي اهليئة الرقابية العليا للحسابات اإلدارة االقتصادية للدولة.
 يرسل سنويا تقرير عن املخالفات.

العرض الرابع :ديوان احملاسبة اجلزائري
 تناول العرض تعريف عن احملكمة حيث أنها مؤسسة مالية عليا وجمموعات ومؤسسات
إقليمية.
 أفاد املمثل اجلزائري بأن حمكمة احلسابات هي مؤسسة ذات اختصاص قضائي وإداري.
 تعد حمكمة احلسابات تقريرا سنويا ترسله إىل رئيس اجلمهورية وإىل الربملان (اجمللس
التشريعي).
 كما يتم تنظ يم حمكمة احلسابات يف غرف ذات اختصاص وطين وذات صالحيات
إقليمية متخصصة يف التعامل مع قضايا امليزانية واالنضباط املالي.
 يعهد دور املدعي العام للرقابة العامة (صالحيات قضائية) ويساعده مراقبون مساعدون.
 القوانني واللوائح املعمول بها مبحكمة احلسابات على هذا النحو:
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 يضمن اإلنتاج املنتظم للحسابات ويف حال التأخر يتطلب تطبيق الغرامة.
 يتطلب تنفيذ اإلجراء القضائي يف مسائل املوازنة واالنضباط املالي.
 تقرير مفصل حسب األصول من قبل الدائرة املختصة ترسل من قبل رئيس جملس اإلدارة إىل
الرقيب .
 حيضر الرقيب العام جلسات تشكيل مجيع الغرف ويشارك يف املناقشات ولكن ال يشارك
يف املداوالت حول املسائل اليت تدخل ضمن اختصاص احملكمة القضائي..
 الرقيب العام يتابع تنفيذ أحكام حمكمة احلسابات وحييل املراقب العام تقريرا إىل النائب
العام ذي االختصاص اإلقليمي ألغراض اإلجراءات القضائية.

العرض اخلامس :ديوان احملاسبة املغربي
 تناول العرض تعريف االحتيال حيث أنه نشاط خفي ال ميكن تقييمه إال بشكل غري
مباشر من حيث تأثريه ومداه.
 ومت تعريف الفساد من قبل ممثل الديوان املغربي بانه إساءة استخدام السلطة يف سياق والية
عامة إلرضاء املصاحل الشخصية (الفس اد البسيط  /الفساد الكبري/الفساد السليب/الفساد
الفعلي) ،وميكن اعتباره حالة خاصة من حاالت االحتيال.
 أفاد اجلهاز بأن ملكافحة الغش جوانب كثرية ترتاوح بني الوقاية والكشف والعقاب.
 كما تطرق خلمس ركائز حملاربة الفساد:
 التواصل.
 الوعي.
 التعليم.
 التدريب.
 العقاب.
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ويف هذا السياق وقعت اململكة املغربية اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد يف عام
 4112وصدقت عليها يف عام  4112ومت نشرها يف النشرة الرمسية.

 اعتمدت اململكة اسرتاتيجية وطنية ملكافحة الفساد يف الفرتة من  4105إىل 4145
لتعزيز ثقة املواطنني يف املؤسسات عن طريق احلد بشكل كبري من منحنى الفساد.
 وتطرق إىل اإلطار الدستوري حيث يكرس الدستور مبادئ احلكم الرشيد والشفافية
وأخالقيات احلياة العامة ،وقمع تضارب املصاحل.
 وذكر هيئات احلكم الرشيد وهي:
 املؤسسة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد. أمني املظامل. جملس املنافسة. اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان.

تساهم هذه اهليئات املشار إليها يف تعزيز الشفافية ونشر ثقافة اخلدمة العامة.

 واختتم يف كالمه بأن مساهمة االختصاصات املالية يف التكامل بني محاية القانون
العام املالي يف احملافظة على األموال وحقوق اهليئات ومكافحة سوء اإلدارة فمن هنا
تأتي فائدة املسئولية القضائية ذات الطبيعة املالية يف مكافحة االحتيال من أجل سد
الفجوة بني املسئولية اإلدارية اليت جيب تطويرها واملسئولية اجلنائية.

العرض السادس :ديوان احملاسبة اإليطالي
 تناول العرض إن استقالل القضاء هو مبدأ أساسي.
 جملس الشعب هو مسئول عن مجيع مسائل املتعلقة مبهنة القضاة (وظائف ونقل والرتقيات
واإلجراءات التأديبية).
 أفاد بأن يتم تعني قضاة حمكمة احلسابات بعد منافسة عامة مفتوحة والرئيس من قبل
احلكومة ويتم اختيار املدعي العام بعد منافسة بني رؤساء حمكمة احلسابات.
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 جملس الرئاسة هو هيئة احلكم الذاتي للمؤسسة منذ عام .0266
 تتمتع حمكمة احلسابات اإليطالي مبوجب الدستور بسلطة قضائية بشأن احملاسبة العامة
(تشمل املسئولية اإلدارية) ومسائل أخرى حيددها الربملان.
 املسئولية اإلدارية ال ختضع للقانون املدني العادي بل بقواعد حمدودة.

العرض السابع  :ديوان احملاسبة الفرنسي
 تناول العرض عن أنشطة املنتدى:
 نوفمرب  4105االجتماع األول للمنتدى عن الوظائف القضائية يف باريس وصياغة إعالن باريس. ديسمرب  4108أبو ظيب. يناير  4102مت تشكيل جمموعة عمل حول توحيد األنشطة القضائية لكل من الربازيلوتشيلي وفرنسا واليونان وإيطاليا واملغرب والربتغال والسينغال وإسبانيا وتوغو وتركيا،
وشاركت فرنسا يف رئاسة الفريق العامل.
 أكتوبر  4102اجتماع جمموعة العمل يف مراكش على أساس وثيقة عمل. يوليو  4106إقرار املنتدى ملسودة الوثيقة يف جلسته العامة يف سانتياغو. نتائج اجتماع املنتدى يف سانتياغو:
 اتفاق بشأن حمتوى مشروع الوثيقة. مبادئ األساسية لألنشطة القضائية. اخلطوات التالية للمشروع من  4إىل  6مارس  4102مراجعة مشروع املسودة من مارس إىل يونيو 4102
ومن يوليو إىل أغسطس  4102صياغة وترمجة نسخة املصادقة للوثيقة ،ويف سبتمرب 4102
اعتم اد (مبادئ األنشطة القضائية) من قبل االنكوساي ويف موسكو سيتم وضع بوث للمنتدى
لعرض أعماله.
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دﻳ وا ن اﻟ ﻣ ﺣﺎ ﺳ ﺑ ﺔ
state Audit Bureau

اﻟﻣﺳودة ﻟﺷﻬﺮ ﻧوﻓﻣﺑ ﺮ ﺗ ﻌ د اﻟﻣﻌﺎﻳﻴﺮ واﻹرﺷﺎدات اﻟﻣﻬﻧﻴن اﻟ ﺿﺮووﻳذ ﻟﻣ ﺻداﻗﻴن وﻣوا ﺟﻌ ن ﺟ ودة وﻣﻬﻧﻴ ن
ﺗ د ﻗ ﻴ ق اﻟﻘ طﺎ ع اﻟﻌﺎم ﺑﺎ ﻻ ﻋﺘﻣﺎد ﻋﻠ ﻰ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺘ د ﻗﻴ ق اﻟﻌﻠﻴﺎ ،ﺗ ﺜ ﺟ ﻴ ﺢ اﻟﻣواﺟﻌن اﻟﻣ ﺳﺘﻘﻠن واﻟﻔﻌﺎﻟ ن
ودﻋم أﻋﺿﺎء اﻻﻧﺘو ﺳﺎ ي ﻓ ﻲ ﺗ ط وﻳ ﺮﻧ ﻬ ﺟ ﻬم اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟﺧﺎص.
اﻧﺷﺄ ﻣ ؤ ﺷ ﺮا ﻻﻧ ﻜ و ﺳﺎ ي اﻟﺣﺎد ي واﻟﻌ ﺷﺮﻳ ن اﻟذ ي ﻋ ﻘ د ه ﻓ ﻲ أﺑوطﺑﻲ ﻓ ﺮﻳ ق ﻋ ﻣ ﻞ ﻟ ﺿﺑ ط إ طﺎ راﻟ ﻜ ﻔﺎ ء ة

واﻓﺎدﺑﺄ ن اﻟﻣﻧﺘدى اﻟﻘﺎدم ﺳ ﻴ ﻜ و ن ﻓ ﻲ ﻣ و ﺳ ﻜ و .


19

