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الــرقـابـة املـاليـة

نبذة عن املنظمة العربية لألجهزة العليا
للرقابة املالية واحملاسبة

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

اللجنـة الدا مة لشؤون اجمللة

تـأسيس املنظمة وتنظيمها:

 -األمــانــة الــعـــامــــة للـــمـــنــــــــظـــــــــــمـــــــــــــة.

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

 -ديوان احملاسبـة بالـمملكـة األردنـيــة اهلـــــــاشـــمـــــيـــــــة.

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

 -ديــوان الرقابة الــمالية واإلدارية بــــــدولـــــة فـــلـــسـطـــيــن.

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

 -ديــوان الـــمــحـاســــبــــــــة بــدولـــة لــيــبـــــــــيـــــــا.

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

 -اجلهاز الـمـركــزي للمحاسـبـات بـجـمهـوريـة مـصـر الــعربيــة.

أهـداف الـمنظـمـة:

 -اجلـهاز الـمـركزي للـرقابـة واحملاسبـة باجلمهـوريـــة اليـمنـيــة.

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

هيئـــة حتــريـر هـذا العـــدد
 معالي السيد /عبـد القــادر الــزقــلي ،األمـيـــن العــام للـمنــظـمــــــة ،ر ـــيــســـا السيـد /عــمــر الــــداري (ديـــوان الــمحـــاسبة بالــمملكـــة األردنيـة اهلـامشــيـة) السيـد /عـــصــــام ذيـــــــاب (بـــــــــدولــــــــة فـــــــلـــــســــــطــــــيــن) السيـد /حسام حممـد حممد عنان (اجلهاز املركزي للمحاسبات جبمهورية مصـر العربية) الـسـيــد /علــــي مـحــمــــد الـجــــوفــــي (الـجـمـهــوريــــة اليــمــنــــيــــة) الـسـيــد /خــالـــــد عــلــــي زهــــــــــره (الــجـمـهــوريــــة اليــمــنـــيـــــة) الســـادة /رضــوان بـــرق اللـيــل وخـمـيس احلسـنـي وعبد الـبـاسـط الـمبـــروكـــي(األمــانـة العــامــة للمنظمـة العربية).
مـقـر األمــانـة العـامــة للمـنــظـمـة:شــارع الطـيـ الـمـهيــري،عـدد،72الطابـق األول
 -البلـفـدير 2001 ،تونس

اهلاتف -22270020:الفاكس)00122( 22270019 :

العنوان اإللكرتوني - www.arabosai.org:الربيد

حمتـويات العـــدد

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

عنـــوان اجمللــة
-

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

اإللكرتونيcontact@arabosai.org :

الصــفــحــة

 -كلمة العــــــدد

1

 -االفتتـــاحيـــــة

3

 -الـمقـال احملــرر

5

 -الـمقـال احملــرر

7

 -الـمقـال احملــرر

13

 -إصـدارات جـديـدة

30

 -نشاطات التدريـ

20

 -أخـــبار املـنـظـمـة

22

 -أخــبار األجهزة األعضاء

52

 -مواقع على االنرتنت ذات العالقة بطبيعة أعمال األجهزة الرقابية

22

 -شروط ومعايري النشر يف جملة " الرقابة املالية"

23

 -قسيمة اشرتاك يف جملة" الــرقابة املاليـــة"

22

 السعي لتكليف املنــظـمة بتسمية هيئات الـرقابة الـمالية اليت تتوىل مراقبة حسابات جامعة الـدولالعربية وغريها من املنظمات واهليئات والشركات التابعـة هلا أو املمولة من قبلها ،أو من قبل الــدول
العربية والعمل على رفع مستوى الرقابـة فيها.

أعضاء الـمنظـمـة:
تعترب مجيع األجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة يف الدول العربية األعضاء يف جامعة الدول العربية
أعضاء يف املنظمة.

البنية التنظيميـة للـمنظـمـة:
 اجلمعية العامة. اجمللس التنفيذي (ويرأسه حاليا ديوان املراقبة العامة باململكة العربية السعودية). األمانة العامة (وتقوم بأعماهلا دا رة احملاسبات باجلمهورية التونسية اليت يعترب ر يسها األول أميناعاما للمنظمة).

نشـاط الـمنظـمـة:
عقدت املنظمة إىل حد اآلن ،مؤمترهـا الـتــأسيسي يف سنة  1976يف القاهرة ،والـمؤمتر األول يف سنة
 1977بالقاهرة ،واملؤمتر الطارئ يف سنة  1980بتونس ،واملؤمتــر الثاني يف السنة نفسهــا بالريـاض،
واملؤمتر الثالث يف تونس سنة  ،1983وبعـد إقرار النظام األساسـي اجلـديد ،عقـدت اجلمعية العامـة
للـمـنظمـة دورتها العادية األوىل يف تونس سنة  1983ودورتها العادية الـثانية يف أبو ظيب سنة ،1986
ودورتها العــادية الـثالثة يف اخلرطوم سنـة  1989ودورتها العادية الـرابعـة يف طرابلـس سـنة ،1992
ودورتها الـعادية الـخامسـة يف بريوت سنة  1995ودورتها الـعادية السادسة فـي القاهرة سنة ،1998
ودورتها العــادية السابعـة بالرباط سنة  1002ودورتهـا العـاديـة الثامنـة بعمـان سنة  ،1002ودورتها
العادية التاسعة بصنعاء سنة  ،1002كما عقـدت دورتـها العــاشـرة بالرياض يومي  12و.1020/20/12
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كلمة العدد

الرقابة وأثرها الفاعل يف حتقيق
التنمية وفق رؤية االنتوساي
إعداد معالي الدكتور /مسري أمحد عثمان أبو زنيد،
ر يس ديوان الرقابة املالية واإلدارية بدولة فلسطني

تعد األجهزة الرقابية مؤسسات هامة بالنسبة إىل النظم الدميقراطية يف بلدانها وتقوم بدور مركزي يف تعزيز أداء القطاع العام
وذلك بالتأكيد على أهمية مبادئ النزاهة والشفافية واملساءلة .وتقر منظمة اإلنتوساي باحلاجة إىل أن نوضح بشكل متزايد القيم
والفوا د اليت حتققها األجهزة الرقابية ،آخذة يف االعتبار االهتمام املتزايد الذي يبديه املهتمون يف اخلدمات الرقابية املتنوعة
واملتزايدة اليت تتيحها األجهزة الرقابية.
ومن هذا املنطلق جي أن نركز يف وطننا العربي على تعريف مفهوم الرقابة بشكل يضمن لنا تعزيز دورها وحتويلها من
خدمة رقابية تؤدى بشكل روتيين إىل خدمة رقابية مطلوبة من كافة املؤسسات ،فالرقابة ال تبحث عن األخطاء لغرض معاقبة
املؤسسة بشكل عام واملوظف بشكل خاص ،ومل تعد العقوبة هدفا بل أضحى حتسني األداء وزيادة اإلنتاجية وتصحيح األخطاء
وتعزيز النزاهة والشفافية هو الغاية من عملية الرقابة .وقياسا على هذا جي أن نولي لعملية الرقابة أهمية بالغة كونها تساعد
على حتقيق أهداف املؤسسة من خالل الربط بني الوسا ل والغايات ،والشك أ ّن االلتزام مبعايري االنتوساي إحدى املتطلبات
األساسية يف تعظيم قيمة وفوا د األجهزة الرقابية .ويتحقق ذلك من خالل توحيد اجلهود العربية وترتيبها حنو حتقيق األهداف،
وكما نعرف مجيعاً أن اإلجراءات الرقابية تهدف إىل التأكد من صحة اإلجراءات املالية واإلدارية ،وتساعد على تقييم األداء
وتعزيز القدرات واختاذ قرارات سليمة من خالل حتديد االحنرافات عن اخلطط املرسومة.
ويعد اعتماد الدول على الرقابة لتحسني صورتها والرفع من مكانتها ومكانة مؤسساتها أمرا ضرورياً ،كون الرقابة من
مكونات العملية اإلدارية فهي أيضا تعترب صمام األمان لقدرة املؤسسات على حتقيق أهدافها وخمططاتها ،كما ترتبط الرقابة
بدرجة كبرية بباقي جوان العمليات اإلدارية األخرى ،وذلك لكونها مرتبطة ارتباطا وثيقا بعملية التخطيط ووضع األهداف
العامة للمؤسسة ،فال ميكن أن تكون هناك رقابة بدون وجود ختطيط وأهداف حمددة ،كما ال ميكن ضمان جناح حتقيق األهداف
واخلطط املرسومة بدون وجود رقابة تقارن بني ما أجنز وما هو خمطط له .ومن هذا املنطلق وحرصا منا كأجهزة رقابية مالية
وإدارية عربية نسعى دوما ومن خالل مشاركتنا الفاعلة يف املؤمترات الدولية على طرح رؤية سليمة نابعة من أسس وسلوكيات
عملنا ،أن نوصل رسالة للعامل مفادها أن التعاون يف جمال الرقابة والتدقيق على املستوى اإلقليمي والدولي البد له أن خيرجنا من
بوتقة ا التهام إىل تعزيز مصداقية الدول يف تعاملها الشفاف والواضح مع كل األمور ذات الشأن املالي وخاصة املتعلق منها بالـمنح
واملساعدات اليت تقدم لدولنا العربية.
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فال بد أن تتبنى مؤسساتنا العربية العمل الرقابي وتشجع املؤسسات ذات االختصاص الرقابي علـى ممارسـة دورهـا الرقـابي
على أنشطتها املالية واإلدارية وتقييم أداء موظفيها ،وهلذه السياسة بالتأكيد نفـع وأثـر إجيـابي يف رفـع مسـتوى املؤسسـة ورفـع
درجة ثقة املواطن بها ،كون الرقابة يف نهاية املطاف تهدف إىل تطوير النظم واإلجراءات يف كافـة املؤسسـات وحتسـني خـدماتها
وزيادة مواردها املالية ،وبالتالي احلفاظ على مؤسسات الدولة من االنهيار أو التالع

بالــمال العـام وإهـداره ،حيـث يـأتي دور

األجهزة العربية العليا للرقابة يف تثبيت أسس اإلدارة السليمة والناجحة يف املؤسسات ،ويتحقق هـذا مـن خـالل توحيـد اجلهـود
والتعاون البيين العربي يف جمال الرقابة والتدقيق على كافة املؤسسات ،فالسياسات التنموية العربيـة هـي واحـدة وهـدفها واحـد
تتشارك به كافة القطاعات والشرا ح داخل البلدان العربية.
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االفـتتـاحية

حتديات الرقابة على تقنية املعلومات

متثل املعلومات والتكنولوجيا اليت تساندها الكثري من املؤسسات أمثن موجودات املؤسسة األمـر الـذي ميثـل حتـديا يوتغـيريًا
سريع الوترية يف بيئة العمل الرقابي هذه األيام وفقا للمعطيات الوظيفية لتقنية املعلومات .فاملؤسسات تستهدف منهـا جـودة أعلـى
وفعالية أكرب واملزيد من السهولة وقصر الزمن الالزم للتشغيل ،وأن يتم هذا بأقل التكـاليف .وتـدرك الكـثري مـن املؤسسـات املزايـا
احملتملة اليت ميكن أن تقدمها التكنولوجيا ،غري أن املؤسسات الناجحة تتفهم وتعمل على إدارة املخاطر اليت ترافـق تطبيـق هـذه
التقنيات اجلديدة .ل ذا فإن الرقابة على تقنية املعلومات والتقنيـات املرتبطـة بهـا تعـد أمـرًا حامسـ ًا للغايـة السـتمرار أي مؤسسـة
وجناحها يف جمتمع املعلومات العاملي وتربز أهمية ذلك فى ظل:
 االعتماد املتزايد على املعلومات وعلى النظم اليت تعطي هذه املعلومات. زيادة الثغرات األمنية والطيف الواسع من األخطار. حجم وتكلفة االستثمارات احلالية واملستقبلية يف املعلومات واألنظمة املعلوماتية. الدور احملتمل الذي ميكن أن تلعبه التكنولوجيا يف إحداث تغيري باملؤسسات أو مبمارسات العمل ويف إجياد فـرص جديـدةوكذلك خفض النفقات.
وهناك العديد من التغيريات على صعيد تقنية املعلومـات وبيئتهـا التشـغيلية مبـا يشـدد علـى احلاجـة لوجـود إدارة أفضـل
للمخاطر املرتبطة بتطبيق تقنية املعلومات ،حيث أ ّن االعتماد علـى املعلومـات اإللكرتونيـة والـنظم املعلوماتيـة أمـر ضـروري لـدعم
إجراءات سري األعمال األساسية وأهمية وجود رقابة أكثر صرامة على املعلومات بسـب تزايـد مشـاكل اخـرتاق أنظمـة املعلومـات
وتزايد االحتيال اإللكرتوني ،لذا ينظر إىل إدارة املخاطر املتعلقة بتقنية املعلومات على أنها جزء أساسي من سياسات املؤسسات.
وتزداد أهمية دور توجيه تقنية املعلومات مـن ضـمن السياسـات الداخليـة للمؤسسـات وتعـرف بأنهـا هيكـل مـن العالقـات
والعمليات املستخدمة يف توجيه وقيادة املؤسسة من أجل حتقيق أهدافها عن طريق إعطـاء قيمـة إضـافية ويف نفـس الوقـت حتقيـق
التوازن بني املخاطر مقابل عا دات االستثمار يف تقنية املعلومات والعمليات املرتبطة بها .ويعتـرب توجيـه تقنيـة املعلومـات عنصـرًا
مت مماً لنجاح سياسات الشركة ككل عن طريق ضمان وجود حتسينات كافية وفعالة يف كافـة العمليـات املرتبطـة بتقنيـة املعلومـات
ويعمل على توفري البنية اليت تربط عملياتها ومواردها ومعلوماتها باسرتاتيجيات املؤسسة عالوة علـى ذلـك ،يعمـل توجيـه تقنيـة
املعلومات على تكامل وترسيخ أفض ل ممارسات ختطيط وتنظيم أداء هـذه التقنيـة واقتناءهـا وتنفيـذها وتقـدميها ودعمهـا والرقابـة
عليها من أجل ضمان أن املعلومات والتقنيات املرتبطة بها تدعم أغراض األعمال املخصصة هلا.
وهكذا ميكن توجيه تقنية املعلومات وبالتالي حصوهلا على أكرب قدر من املزايا واالستفادة من الفرص وكذلك اكتسابها
أفضلية تنافسية.
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جي على املؤسسات تلبية املتطلبات املعلوماتية لديها من حيث النوعية والكفاءة متاماً كما هو احلال مع مجيع األصول
األخرى ،كما جي

على اإلدارة أن تعتمد سياسة االستخدام األمثل للموارد املتاحة لديها مبا فيها البيانات ونظم الربجمة

والتكنولوجيا واملرافق واملوارد البشرية .وللقيام بهذه املسئوليات إىل جان حتقيق األغراض املرتبطة بها ،جي على اإلدارة أن
تفهم وضع أنظمة املعلومات لديها ،وأن تقرر بناء على ذلك ماهية النظم األمنية والرقابية اليت ينبغي على هذه اإلدارة تأمينها.
إن الرقابة مبا تشمل من سياسات وهياكل تنظيمية وممارسات وإجراءات هي مسئولية اإلدارة ،ومن خالل قيادتها للمؤسسة
عليها أن تضمن بذل اجلهود املناسبة من قبل كل األفراد املشرتكني يف إدارة نظم املعلومات أو استخدامها أو تصميمها أو تطويرها
أو صيانتها أو تشغيلها .ويف السنوات األخرية أصبح من الواضح أكثر فأكثر أن هناك حاجة للرتكيز على النواحي األمنية والرقابية
يف تقنية املعلومات  ،وهذا يتطل وجود إدراك وفهم أساسي لألخطار واملعوقات القا مة أمام تقنية املعلومات يف مجيع املستويات
ضمن املؤسسة من أجل حتقيق توجيه فعال وضوابط مال مة ،وعلى اإلدارة أن تقرر احلجم املنطقي لالستثمار خبصوص النواحي
األمنية والرقابية يف تقنية املعلومات .وكيفية حتقيق التوازن بني األخطار واالستثمار يف الرقابة يف ظل بيئة معلوماتية متغرية .ويف
النهاية على اإلدارة أن تقرر مستوى املخاطر الذي تستطيع حتمله حيث أن إعطاء احلكم حول مستوى املخاطرة الذي ميكن
التساهل معه ،وخصوصاً عند املقارنة مع التكلفة ميكن أن يكون قراراً صعباً بالنسبة لإلدارة ،لذلك حتتاج اإلدارة بشكل واضح إىل
ممارسات األمن والرقابة يف تقنية املعلومات بصفة عامة وذلك من أجل اختبار بيئة تقنية املعلومات القا مة واملخطط هلا.
ومما الشك فيه أن جمال العمل الرقابي اخلاص باألجهزة العليا للرقابة يفرض عليها العديد من التحديات التى تواجهها
لتحقيق أهدافها واليت من بينها متابعة التطور املستمر فى النظم املالية واحملاسبية واليت أصبحت تتم وفقا لنظام معلوماتي آلي
معتمدا على بنية حتتية تكنولوجية تتميز بالسرعة الفا قة فى نقل البيانات ومعاجلتها وحتليلها وصوال اىل النتا ج وما يتبع ذلك
من حتديات خاصة بعمليات احلماية واألمان والرقابة والتحكم .كما يتطل

ذلك تأهيل أعضاء تلك األجهزة وإتاحة فرص

التدري والتأهيل فى هذا اجملال حّتى يكون لديهم القدرة على مواجهة هذه التحديات.
وهيئة حترير اجمللّة إذ تقدم هذه املقرتحات ،فهي تأمل أن تستفيد األجهزة الرقابية من تقنية املعلومات يف خمتلف
جماالت تدخّلها للمساهمة يف احلفاظ على املال العام.

واهلل وليّ التوفيق
هيئة حترير اجمللة
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معـــايـيــــر االنتوســـاي
مقــدمة:
يف نطاق مساهمة جلنة املعايري املهنية والرقابية للمنظمة العربية لرفع التوعيـة بشـأن املعـايري الدوليـة املعتمـدة مـن قبـل منظمـة
االنتوساي ،وبناء على توصيتها اليت اعتمدها اجمللس التنفيذي يف اجتماعه السابع واألربعـني اخلاصـة بالتشـجيع علـى إعـداد
ونشر مقاالت علمية حول املعايري الدولية اليت مت تبنيها من طرف املنظمة العربية يف اجملالت والنشرات الدورية سواء يف املنظمـة
أو يف اجملالت الدورية املتخصصة يف الرقابة لألجهزة العليا للرقابةّ ،مت ختصيص ركـن خـاص باملعـايري يف جملـة الرقابـة املاليـة
لنشر مقاالت علمية يعدها أعضاء اللجنة.
وتشرع جلنة شؤون اجمللة يف نشر سلسلة من املقاالت املتعلقة بهذه املعايري ،حيث يتضمن هذا العـدد مقـاال اعـده السـيد /سـعود
الزمانان ،ممثل ديوان احملاسبة بدولة الكويت ونا

ر يس اللجنة بعنوان "اإلطار العام ملعايري االنتوساي".

االطار العام ملعايري االنتوساي:
يتكون إطار املعايري من أربعة مستويات كما يلي:
املستوى األول :املبادئ التأسيسية (:)Founding Principales
*املعيار :2إعالن ليما :ميكن حتديد أهم خصا ص هذا االعالن فيما يلي:
 ميثل وثيقة هامة اتفقت عليها أغل دول العامل وتصلح ألن توصف بدستور منوذجي للرقابـة املاليـة يضـع بـني أيـدي الـدولمجيعها املبادئ األساسية اليت تصور ما جي أن يكون عليه نظام الرقابة اليت متارسها اهليئات العليا للرقابـة املاليـة يف الوقـت
احلاضر ،أي أنه يسعى إىل إرساء قواعد أساسية بالنسبة للهيئات العليا للرقابة املالية.
-

أخذ االعالن صفة العموم يف توجيه املبادئ إىل مجيع دول العامل ،لكنـه مل يفـرتض ان مجيـع تلـك الـدول سـوف تتبنـى تلـك

املبادئ وتضعها مجيعها موضع التطبيق يف نظمها الرقابية بنفس املستوى.
وهكذا ميكن توجيه تقنية املعلومات وبالتالي حصوهلا على أكرب قدر من املزايا واالستفادة من الفرص وكذلك اكتسابها أفضلية
تنافسية.
املستوى الثاني :متطلبات تفعيل األجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة

(founctioning of Prerequisites for the

:)SAIs
ي ضمّ املستوى الثاني الشروط املسبقة لعمل األجهزة الرقابية ،ويتناول قضايا مثل االستقاللية والشفافية واملساءلة واألخالق وضبط
اجلودة .ويشمل املستوى الثاني على ما يلي:
* املعيار ( :)20إعالن املكسيك بشأن استقاللية األجهزة العليا للرقابة.
* املعيار ( :)22اإلرشادات واملمارسات اجليدة حول استقاللية األجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة.
* املعيار ( :)10مبادئ الشفافية واملساءلة.
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* املعيار ( :)12مبادئ الشفافية واملساءلة  -أفضل املمارسات.
* املعيار ( :)30أخالقيات املهنة.
* املعيار ( :)20جودة التدقيق.
املستوى الثالث :املبادئ األساسية للرقابة (:)Fundamental Auditing Principales
قامت منظمة االنتوساي بتطوير هذه املعايري بهدف توفري إطار إلرساء االجراءات واملمارسات املزمع اتباعها يف تنفيذ عملية رقابيـة
مبا يف ذلك عمليات الرقابة على األنظمة املستندة إىل احلاسوب.
ويعد املستوى الثالث مبثابة افرتاضات تساعد املدققني يف تكوين آرا هم يف احلاالت اليت ال توجد فيها معايري (املستوى الرابع من
االطار العام ملعايري االنتوساي) ،وبوجه عام يتضمن املستوى الثالث ما يلي:
* املعيار ( :ISSAI )200املبادئ األساسية.
* املعيار ( :ISSAI )100املعايري العامة.
* املعيار ( : ISSAI)300معايري العمل امليداني.
* املعيار ( : ISSAI)200معايري إعداد التقارير.
املستوى الرابع :ارشادات رقابية ( / )Auditing Guidelinesارشادات التنفيذ (:)Implementation Guidelines
ي ضمّ املستوى الرابع توجيهات رقابية يف جماالت الرقابة املالية والرقابة على األداء والرقابة على املطابقة .ويشتمل املستوى
الرابع على ما يلي:
* املعايري  :1999-2000الرقابة املالية( :هي ارشادات تستند على معايري التدقيق الدولية) وتتضمن  37معيارا دوليا لألجهزة
الرقابية تتعلق بالتدقيق املالي،

32

منها تتكون من معيار دولي للتدقيق واملذكرة التطبيقية املتعلقة به ،واملعياران املتبقيان هما

مقدمة عامة للتوجيهات ومعجما للمصطلحات.
ت جمموعات هي:
وتنقسم املعايري الدولية الـ  32إىل س ّ
 -1املعايري الدولية الثمانية األوىل حتدد املبادئ العامة واملسؤوليات بالنسبة إىل املدقق.
 -2اجملموعة الثانية جيد املدقق معايري وإرشادات تتعلق بقضايا تقييم املخاطر.
 -3هناك  22معيارا دوليا تتناول قضايا خمتلفة تتعلق بتجميع االدلة الرقابية.
 -4وهناك ثالثة معايري دولية تتعلق باستعمال عمل اآلخرين مبن فيهم املدققون الداخليون واخلرباء املساعدون للمدققني.
 -5وهناك  5معايري تتعلق باستنتاجات العملية الرقابية وإعداد التقارير.
-6

وختص املعايري ال دولية املتبقية مبجاالت خاصة مبا فيها التقارير املتعلقة بإطارات العمل ذات اهلدف اخلاص والتقارير

املتعلقة ببنود معيّنة.
* املعايري  :3999-3000الرقابة على األداء.
* املعايري  :2999-2000رقابة االلتزام /املطابقة.
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* املعايري  :5999-5000املؤسسات الدولية.
* املعايري  :5299-5200الرقابة البيئية.
* املعايري  :5199-5100اخلصخصة.
* املعايري  :5399-5300تكنولوجيا املعلومات.
* املعايري  :5299-5200الدّين العام.
* املعايري  :5599-5500املساعدات املقدمة للكوارث.
* املعايري  :5299-5200ارشادات حول مراجعة النظراء.
* املعايري  :9299-9200الرقابة الداخلية.
* املعايري  :9199-9100املعايري احملاسبية.
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مـقـــــال
مـحــــرّر

آليات حوكمة الشركات ودورها يف احلد

مجهـوريـة

مـن ظـاهرة الفـسـاد الـمــالي واإلداري

مصر العربية

إعداد :حممد محدي حممد الرببري
مراق حسابات "ب" بإدارة مراقبة حسابات البرتول
عضو جـمعـية املـحاسـبني واملراجعـني املصـرية

مـقــدمـــة:
يعد تبين مفهوم حوكمة الشركات من األمور الضرورية ملواجهة الفساد املالي واإلداري والسيما ما يتصل بإعداد التقارير
املالية وإتباع معايري ذات جودة عالية يف جمال القياس واإلفصاح احملاسيب ،وكذلك التحديد الواضح حلقوق محلة األسهم يف
الشركات وحقوق اآلخرين من أصحاب املصلحة ،واملسؤوليات امللقاة على عاتق جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني فيها ،فضال عن
ختفيض عمليات التداول الداخلي يف املعلومات ودعم استقاللية مراقيب احلسابات وتعزيز دوره.
والفساد يعد العدو األول للحوكمة ،ومن ثم حظيت ظاهرة الفساد باهتمام واسع من قبل املنظمات الدولية الرمسية واملنظمات
غري احلكومية ومراكز البحوث وذلك لآلثار السلبية للفساد على التنمية السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ،وباتت كلمة
الفساد على لسان كل مواطن يطال بالقضاء على الفساد كظاهرة أخذت تـنخـر يف جسد اجملتمع ،وبات القضاء عليه مطلباً
شعبيا يطال به كل مواطن من أجل إصالح اجملتمع والدولة مما يعين أن معاجلة قضية الفساد أصبحت يف مقدمة أولويات
اإلصالح الذي ينشده اجملتمع ،و حتوّ ل الفساد من ظاهرة حملية إىل ظاهرة عاملية تستوج

التعاون الدولي (حكومات،

وبرملانات ،ومنظمات غري حكومية ،والقطاع اخلاص ،ووسا ل اإلعالم املختلفة) ملواجهتها وإبداء قدر أكرب من االهتمام بإعادة
النظر يف الرتتيبات احلالية ملواجهة الفساد.

أهداف البحث:
يهدف الباحث من خالل هذا البحث إىل حتقيق ثالثة أهداف ر يسية وهي:
 -2التعـريف حبوكمة الشركات من حيث مفهومها ،مبادئ احلوكمة ،أهميتها.
 -1إلقـاء الضوء على الفـساد من حـيث مفهـومه ،أنـواعه ،أسبابـه ،مراحـله ،وآثـاره ،وكيفية الـحـد مـنه.
 -3التعـريف بآليات حوكمة الشركات للحد من الفـساد بأنواعه.
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خطّـة البحث:
املبحث من أجل حتقيق أهـداف البحث فإنه يتكون من ثالثة مباحث خبالف النتا ج والتوصيات:
األول :ماهية حوكمة الشركات.
املبحث الثاني :ماهية الفساد.
املبحث الثالث :آليات حوكمة الشركات للحد من ظاهرة الفساد.
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املبحث األول :حوكمة الشركات
مقـــدمــة:
تعاظم االهتمام باحلوكمة يف العديد من االقتصاديات املتقدمة والنامية خالل السنوات األخرية ،وخاصة يف أعقاب االنهيارات
االقتصادية واألزمات املالية اليت شهدتها عدد من دول شرق آسيا وأمريكا الالتينية وروسيا يف عقد التسعينات من القرن
العشرين؛ وكذلك ما شهده االقتصاد األمريكي من تداعيات تلك االنهيارات املالية واحملاسبية لعدد من الشركات األمريكية
العاملية خالل عام  ،2002والدول العربية حذت يف ذلك حذو هذه الدول مبحاولتها تطبيق معايري احلوكمة.
 -1/1تعريف احلوكمة:
لقد تعددت التعريفات املقدمة ملصطلح احلوكمة بتعدد املهتمني باملصطلح وانتماءاتهم السياسية والثقافـية واالقتصادية
واالجتماعية ،حبيث يعرب كل تعريف عن وجهة النظر اليت يتبناها مقدم هذا التعريف.
وفيما يلي تقديم بعض التعاريف على سبيل املثال ال احلصر:
حيث تعرف مؤسسة التمويل الدولية  IFCاحلوكمة بأنها" :هي النظام الذي يتم من خالله إدارة الشركات والتحكم يف أعماهلا".
كما تعرفها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

OECD

بأنّها" :جمموعة من العالقات فيما بني القا مني على إدارة الشركة

وجملس اإلدارة ومحلة األسهم وغريهم من املساهمني".
وهناك من يعرفها بأنها " :جمموع قواعد اللعبة اليت تستخدم إلدارة الشركة من الداخل ولقيام جملس اإلدارة باإلشراف عليها
حلماية املصاحل واحلقوق املالية للمساهمني" .ومبعنى آخر ،فإن احلوكمة تعين النظام ،أي وجود نظم حتكم العالقات بني
األطراف األساسية اليت تؤثر يف األداء ،كما تشمل مقومات تقوية املؤسسة على املدى البعيد وحتديد املسؤول واملسؤولية.
 -1/2أهداف حوكمة الشركات:
تسعى قواعد وضوابط احلوكمة إىل حتقيق جمموعة من األهداف ميكن تلخيص أهمها فيما يلي:
 مراعاة مصاحل وحقوق املساهمني ومحايتها. محاية حقوق محلة الوثا ق واملستندات ذات الصلة بفعالية الشركات. محاية حقوق ومصاحل العاملني فـي الشركات بكافة فئاتهم. حتقيق الشفافـية فـي مجيع أعمال الشركات. -حتقيق وتأمني العدالة لكافة أصحاب املصاحل واملتعاملني مع الشركات.
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 تأمني حق املساءلة أمام أصحاب احلقوق إلدارة الشركات. -احلد من استغالل السلطة يف غري املصلحة العامة.

 تنمية املدخرات وتشجيع تدفقها مبا يؤدي لتنمية االستثمارات اإلنتاجية وصو ًال لتعظيم األرباح وبعيديا عن االحتكارات. االلتزام بأحكام القوانني والتشريعات النافذة. العمل على تأكيد مراجعة األداء لكافة فعاليات الشركات مبا فـيها األداء املالي من خالل جلـان مراجعـة خـارجيني ومسـتقلنيعن اإلدارة التنفـيذية.
 حماسبة اإلدارة التنفـيذية أمام املساهمني. -1/3مبادئ حوكمة الشركات:
تطبيق احلوكمة وفق ستة معايري توصلت إليها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية يف عام  1002وتتمثل يف:
 -1تأمني األسس إلطار حوكمة فعالة للشركات :تعمل حوكمة الشركات على تشجيع شفافية األسواق وفعاليتها ،وأن تكون
متناسقة مع حكم القانون ،وأن حتدّد بوضوح توزيع املسؤوليات بني خمتلف السلطات اإلشرافية والتنظيمية والتنفيذية.
 -2حقوق محلة األسهم ووظا ف امللكية الر يسية :تعمل احلوكمة على ضمان قدر مال م من الطمأنينة للمستثمرين ومحلة األسهم
على حتقيق عا د مناس الستثماراتهم؛ مع العمل على احلفاظ على حقوقهم وخاصة حا زي أقلية األسهم.
 -3املعاملة العادلة حلملة األسهم :وتعنى املساواة بني محلة األسهم داخل كل فئة ،وحقهم يف الدفاع عن حقوقهم القانونية،
والتصويت يف اجلمعية العامة على القرارات األساسية ،وكذلك محايتهم من أي عمليات استحواذ أو دمج مشكوك فيها ،أو من
االجتار يف املعلومات الداخلية ،وكذلك حقهم يف االطالع على كافة املعامالت مع أعضاء جملس اإلدارة أو املديرين التنفيذيني.
 -4دور أصحاب املصاحل يف حوكمة الشركات :تعمل احلوكمة على اإلقرار حبقوق أصحاب املصاحل املنصوص عليها يف القانون أو
عرب اتفاقيات متبادلة ،وتشجيع التعاون الفعال بني الشركات وبني أصحاب املصاحل من أجل خلق الثروة وفرص العمل واستدامة
مشاريع األعمال السليمة من الوجهة املالية.
 -5اإلفصاح والشفافية :على إطار حوكمة الشركات ضمان اإلفصاح الدقيق ويف الوقت املناس

عن ملكية النسبة العظمى من

األسهم ،واإلفصاح املتعلق بأعضاء جملس اإلدارة واملديرين التنفيذيني.
ويتم اإلفصاح عن كل تلك املعلومات بطريقة عادلة بني مجيع املساهمني وأصحاب املصاحل.
 -6مسؤوليات جملس اإلدارة :تعمل حوكمة الشركات على ضمان التوجيه اإلسرتاتيجي للشركة ،والرقابة الفعّالة على اإلدارة من
قبل جملس اإلدارة ،وضمان مسؤولية جملس اإلدارة جتاه الشركة ومحلة األسهم.
 -1/4أهمية احلوكمة:
تتجسد أهمية احلوكمة مبا يأتي:
-1

حماربة الفساد املالي واإلداري يف الشركات وعدم السماح بوجوده أو عودته مرة أخرى.
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 -2حتقق ضمان النزاهة واحليادية واالستقامة لكافة العاملني يف الشركة بدءا من جملس اإلدارة واملديرين التنفيذيني حتى أدنى
مستوى للعاملني فيها.
 -3تفادي وجود أخطاء عمديه أو احنراف متعمد كان أو غري متعمد ومنع استمراره أو العمـل علـى تقليلـه إىل أدنـى قـدر ممكـن،
وذلك باستخدام النظم الرقابية املتطورة.
 -4حتقيق االستفادة القصوى من نظم احملاسبة واملراقبة الداخلية ،وحتقيق فاعلية اإلنفاق وربط اإلنفاق باإلنتاج.
-5

حتقيق قدر كاف من اإلفصاح والشفافية يف الكشوفات املالية.

-6

ضمان أعلى قدر من الفاعلية ملراقيب احلسابات اخلارجيني ،والتأكـد مـن كـونهم علـى درجـة عاليـة مـن االسـتقاللية وعـدم

خضوعهم ألية ضغوط من جملس اإلدارة أو من املديرين التنفيذيني.
 -7يشجع إطار حوكمة الشركات االستخدام الكفء للموارد وضمان حــق املساءلة عن السيطرة عليها.
ويرى الباحث أن التطبيق العملي ملبادىء حوكمة الشركات يؤدي إىل احلد من الفساد بصوره وأشكاله املختلفة سواء على املسـتوى
احمللي أو الدولي.
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املبحث الثاني :ماهية الفســـاد
مقـــدمــة:
إن احلملة على الفساد ليست محلة وقتية عابرة أو ردة فعل تأتي وتروح وليست شعارًا سياسياً يرفع السرتضاء الشعوب ،وإمنا
هي أمانة تستنقذ احلاكم واحملكوم وحتفظ العباد والبالد.
-1/2

مفهوم الفساد:

الفساد يف اللغة العربية يعرف بأنه "ضد اإلصالح ويقال أفسد الشيء أي أساء يف استعماله والعكس أصـلح الشـيء" ويعـرف أيضـا
بأنه "أخذ املال ظلما واملفسدة ضد املصلحة وتفاسد القوم يعين تقاطعوا األرحام".
أما الفساد اصطالحاً يعرف بأنه " عمل ال أخالقي يف اسـتعمال السـلطة أو املوقـع الـوظيفي حبيـث يعطـي للـبعض أفضـلية علـى
اآلخرين" ،ويعرف بأنه "انتشار الفوضى وضياع احلقوق واملصاحل بسب عدم االلتزام بأحكام ومبـادئ الشـريعة اإلسـالمية" كمـا
يعرف بأنه "خلل يف منظومة احلقوق والواجبات يف اجملتمع".
أما الفساد شرعاً فيعرف بأنه "ضياع مقاصد الشريعة اإلسالمية وهي حفظ النفس والدين والعقل والعرض واملال بسب خمالفـة مـا
نهى اهلل عنه ورسوله".
وجند منظمة الشفافية الدولية تعرف الفساد بأنه "كل عمل يتضمن سوء اسـتخدام املنصـ العـام لتحقيـق مصـلحة خاصـة ذاتيـة
لنفسه أو جلماعته".
ويرى الباحث أنه مع تعدد التعاريف ملفهوم الفساد إال أنه ميكن القول إن اإلطار العام للفساد ينحصر يف سوء استعمال السـلطة أو
الوظيفة العامة وتسخريها لتحقيق مصاحل ومنافع تتعلق بفرد أو جبماعة معينة.
 -2/2مراحل الفساد:
إ ّن اإلنسان ال يولد فاسدًا ولكن مير مبراحل خمتلفة قبل أن يصبح فاسدًا فعادة ما مير الشخص باملراحل التالية:
-1

يسند إىل الشخص اختصاصات معينة لوظيفة معينة وبالطبع فإن هذه االختصاصات تتساوى فيها السلطات واملسؤوليات من

أجل إجناز عمل هذه الوظيفة.
 -2مبرور الوقت واطمئنان هذا الشخص إىل وجوده يف هذه الوظيفة يبدأ يف اإلفراط يف السلطة ويتقلص اهتمامه باملسئولية وهذه أول
مراحل الفساد.
-3

مبرور الوقت جيد الشخص ضعيف النفس أنه ميكنه استغالل سلطاته للحصول على منافع شخصية وملا ال؟ فهو صاح

السلطة املطلقة وتناسى متام ًا املسئولية وهنا نصل إىل الفساد.
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 -2/3أنواع الفساد:
الفساد من حيث مظهره يشمل أنواعا عدة منها:
 -1/2/3الفساد السياسي:
وهو ذلك الفساد الذي يتعلق مبخالفات القواعد واألحكام اليت تنظم عمل النسق السياسي (املؤسسات السياسية) يف الدولة .ومع
أن هناك فارقا جوهريا بني اجملتمعات اليت تنتهج أنظمتها السياسية أسالي الدميقراطية وتوسيع املشاركة وبني الدول اليت
يكون فيها احلكم مشولياً ودكتاتورياً لكن العوامل املشرتكة النتشار الفساد يف كال النوعني من األنظمة تتمثل يف نسق احلكم الفاسد
(غري املمثل لعموم األفراد يف اجملتمع وغري اخلاضع للمساءلة الفعالة من قبلهم).
وتتمثل مظاهر الفساد السياسي يف :احلكم الشمولي الفاسد وفقدان الدميقراطية وفقدان املشاركة وفساد احلكام وسيطرة نظام حكم
الدولة على االقتصاد وتفشي احملسوبية.
 -2/2/3الفساد املالي:
وهو الذي يتمثل مبجم ل االحنرافات املالية وخمالفة القواعد واألحكام املالية اليت تنظم سري العمل اإلداري واملالي يف الدولة
ومؤسساتها وخمالفة التعليمات اخلاصة بأجهزة الرقابة املالية كاجلهاز املركزي للمحاسبات املختص بفحص ومراقبة حسابات
وأموال احلكومة واهليئات واملؤسسات العامة والشركات.
وميكن مالحظة مظاهر الفساد املالي يف :الرشاوى واالختالس والتهرب الضرييب وختصيص األراضي واحملاباة واحملسوبية يف
التعيينات الوظيفية.
 -3/2/3الفساد اإلداري:
ويتعلق مبظاهر الفساد واالحنرافات اإلدارية والوظيفية أو التنظيمية وتلك املخالفات اليت تصدر عن املوظف العام إثناء تأديته
ملهام وظيفته يف منظومة التشريعات والقوانني والضوابط ومنظومة القيم الفردية اليت ال ترقى لإلصالح وسد الفراغ لتطوير
التشريعات والقوانني اليت تغتنم الفرصة لالستفادة من الثغرات بدل الضغط على صناع القرار واملشرعني ملراجعتها وحتديثها
باستمرار.
وهنا تتمثل مظاهر الفساد اإلداري يف:
 عدم احرتام أوقات ومواعيد العمل يف احلضور واالنصراف أو متضية الوقت يف قراءة الصحف واستقبال الزوار واالمتناع عن أداءالعمل أو الرتاخي والتكاسل وعدم حتمل املسؤولية وإفشاء أسرار الوظيفة واخلروج عن العمل اجلماعي.
ويف الواقع إن مظاهر الفساد اإلداري متعددة ومتداخلة وغالباً ما يكون انتشار احدها سبباً مساعداً على انتشار بعض املظاهر
األخرى.
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 -4/2/3الفساد األخالقي :واملتمثل مبجمل االحنرافات األخالقية والسلوكية املتعلقة بسلوك املوظف الشخصي وتصرفاته كالقيام
بأعما ل خملة باحلياء يف أماكن العمل أو أن جيمع بني الوظيفة وأعمال أخرى خارجية دون إذن إدارته أو أن يستغل السلطة
لتحقيق مآرب شخصية له على حساب املصلحة العامة أو أن ميارس احملسوبية بشكلها االجتماعي الذي يسمى (احملاباة
الشخصية) دون النظر إىل اعتبارات الكفاءة واجلدارة.
 -5/2/3الفساد القضا ي :مت اإلشارة يف تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام  1002حول الفساد العاملي بأن التدخالت السياسية يف
السلطات القضا ية والرشوة تعتربان من أبرز صور الفساد القضا ي ،وأضاف التقرير أن الرشوة والنفوذ السياسي يف احملاكم
حيرمان املواطنني يف كثري من الدول من حقهم األساسي يف اللجوء إىل حماكم عادلة.
-2/4

اآلثار املرتتبة على الفساد:

 -1/2/4يساهم الفساد يف تدني كفاءة االستثمار العام وإضعاف مستوى اجلودة يف البنية التحية العامة وذلك بسب الرشاوى اليت
حتد من املوارد املخصصة لالستثمار وتسيء توجيهها أو تزيد من كلفتها.
-2/2/4

للفساد أثر مباشر يف حجم ونوعية موارد االستثمار األجنيب .ففي الوقت الذي تسعى فيه البلدان النامية إىل استقطاب

موارد االستثمار األجنيب ملا تنطوي عليه هذه االستثمارات من إمكانات نقل املهارات والتكنولوجيا فقد أثبتت الدراسات أن
الفسا د يضعف هذه التدفقات االستثمارية وقد يعطلها مما ميكن أن يسهم يف تدني إنتاجية الضرا

وبالتالي تراجع مؤشرات

التنمية البشرية خاصةً فيما يتعلق مبؤشرات التعليم والصحة.
-3/2/4

يرتبط الفساد برتدي حالة توزيع الدخل والثروة من خالل استغالل أصحاب النفوذ ملواقعهم املميزة يف اجملتمع ويف

النظام السياسي مما يتيح هلم االستئثار باجلان األكرب من املنافع االقتصادية اليت يقدمها النظام مما يؤدي إىل توسيع الفجوة
بني هذه النخبة وبقية أفراد اجملتمع.
 -4/2/4تشوّه هيكل اإلنفاق احلكومي من خالل أعطاء أولوية الصرف للبنود اليت متكن من الفساد.
-5/2/4

الفساد هو العدو األول للحوكمة واإلدارة الرشيدة فالفساد يضعف النتا ج يف مجيع أحناء العامل ،وال سيما مكافحة الفقر

وحتقيق العدالة االجتماعية واالقتصادية والسياسية وخيلق عدم الكفاءة االقتصادية ويقلص من االجنازات ويزيد من التكاليف،
يضعف السياسة العامة ،مما يزعـزع استقرار احلكومة ويهدد حرية الفرد ويهدد الدميقراطية.

 -2/5أركان منظومة الفساد:
 غياب الدافع وااللتزام الديين وعدم خمافة اهلل تعاىل وخمافة الوقوف بني يديه يف املعاد وهذه ال ختتص بطا فة معينة فجميعاألديان السماوية حرّمت هذا العمل املشني.
 البيئة التنظيمية والتشريعية الضعيفة اليت كثرياً ما تهيئ الفرصة للتحايل والتالع والرشوة. غياب أو ضعف املؤسسات الرقابية املستقلة اليت تستطيع أن تقدم تقاريرها مبنأى عن التدخالت أو الضغوط أياً كان مصدرها. تولية الفاسدين الذين ولت عهودهم وخفّت أمانا تهم وكثري من الفساد املستشري يف اجملتمعات إمنا نتج عن سوء استخدامالسلطة بل استغالهلا لتحقيق مصاحل شخصية.
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 غياب أو ضعف اإلجراءات اجلزا ية اليت يعاق بها الفاسدون. انعدام الشفافية املالية واإلدارية تلك الشفافية اليت جتعل من حق الشع أن يطلع على مجيع اإلجراءات اإلدارية واحلركاتاملالية بوضوح كامل.
وال شكّ أن أي مشروع إصالحي يستثين أحد هذه األركان فإن مصريه الفشل.
-2/6

أهم وسا ل مكافحة الفساد:

من خالل معرفة بعض أشكال الفساد اإلداري واملالي وأسبابه ميكن وضع احللول واملعاجلات هلذه الظاهرة وذلك من خالل:
 العمل على بث تعاليم الدين اإلسالمي املتمثل يف احلفاظ على املال العام والتحلي باألخالق الطيبة وبث السرية احلميدة للنيباألكرم (صلّى اهلل عليه وسلم) وألهل بيته األطهار وأصحابه األوفياء يف كيفية تعاملهم مع املال العام.
 العمل على بث وزرع روح املواطنة واحلرص على البلد لدى املوظفني وسا ر أفراد اجملتمع. تفعيل دور الرقابة الداخلية يف الوزارات والدوا ر والرقابة االجتماعية املتمثلة يف الشع . حماربة الفساد اإلداري واملالي قضا يا وعدم التهاون يف معاقبة املفسدين. توظيف وسا ل اإلعالم يف حماربة هذه الظاهرة وذلك من خالل إعداد برامج مكثفة تبث على القنوات وبأوقات متفاوتة. إعادة النظر يف سلم روات الـموظفني وزيادة الروات مبا يتناس واألسعار السا دة يف السوق ومبا حيقق العدالة بـني الــموظفنيكافة.
-

وضـع سلم روات موحد حتتوي مجيع الدرجات الوظيفية يف البلد ودون استثناء جهة معينة.

 وضع آليات جديدة الختيار الـمسؤولني وأصحاب القرارات احلامسة والـمناص احلساسة يف الدوا ر وذلـك مـن خـالل اختيـارأصحاب الكفاءة واخلربة واملتسمني بالسمعة الطيبـة واملعـروفني بـاألخالق والـدين احلقيقـي وحتديـد الــمسؤوليات الــملقاة علـى
عاتقهم.
 تقييم أداء الوزراء وأصحاب الدرجات اخلاصة سنويا لتشخيص اجلوان االجيابية والسلبية يف األداء. تكريم األفراد الذين حياربون الفساد اإلداري والـمالي وكذلك الـموظفني الذين ابتعدوا عن هذه الظاهرة الإلنسانية. إعداد دورات يف الوزارات والدوا ر تبني مدى خطورة هذه الظاهرة وأهمية ومكانة حماربتها.ويرى الباحث أن مكافحة الفساد تقوم على ثالثة حماور ر يسة لإلصالح هي إصالحات سياسية وتشريعية ومؤسسية ،أما
اإلصالحات السياسية فكتقوية آليات إمكانية احملاسبة والرقابة على استخدام الـموارد ،وحتسني شروط تشغيل الـمستخدمني،
وع دم حماباة األقارب يف التعيني وحنو ذلك ،وأما التشريعية فكإصالح النظام القانوني ،حبيث يتضمن عقوبات وكذا صالحيات
كافية لردع الفساد وكذلك إجراءات حتسني اهليئة القضا ية وجعلها أكثر مصداقية ونزاهة ،وأما الـمؤسسية فكإنشاء وحدة
لـمكافحة الفساد تتبع اجلهاز األعلى للرقابة ،وكذلك حماكم خاصة لـمراجعة حاالت الفساد ،وإعالن ملكية األصول لكل
السياسيني والـمستخدمني الـمدنيني.
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الـمبحث الثالث :آليات حوكمة الشركات للحد من ظاهرة الفســـاد
مقـــدمــة:
تؤدي حوكمة الشركات دورا مهما يف معاجلة املشكالت اليت تعاني منها هذه الشركات ،واليت من أبرزها مشكلة الفساد املالي
واإلداري ،وذلك من خالل جمموعة من اآلليات صنفت إىل آليات حوكمة داخلية وأخرى خارجية.
-1/3

اآلليات الداخلية حلوكمة الشركات:

تنص آليات حوكمة الشركات الداخلية على أنشطة وفعاليـات الشـركة ،واختـاذ اإلجـراءات الالزمـة لتحقيـق أهـداف الشـركة
وميكن تصنيف آليات حوكمة الشركات الداخلية إىل ما يأتي:
 -1/1/3جملس اإلدارة:
يعد جملس اإلدارة أحسن أداة ملراقبة سلوك اإلدارة ،إذ انه حيمي رأس املال املستثمر يف الشركة من سوء االستعمال من قبل
اإلدارة ،وذلك من خالل صالحياته القانونية يف تعيني وإعفاء ومكافأة اإلدارة العليا.
كما إن جملس اإلدارة القوي يشارك بفاعلية يف وضع إسرتاتيجية الشركة ويقدم احلوافز املناسبة لإلدارة ،ويراق سلوكها ويق ّوم
أداءها ،وبالتالي تعظيم قيمة الشركة.
ولكي يتمكن جملس اإلدارة يف الشركة اململوكة للدولة من القيام بواجباته يف التوجيه واملراقبة ،يلجأ إىل تكوين جمموعة من
اللجان من بني أعضا ه من غري التنفيذيني ،أبرزها ما يأتي:
 -1/1/1/3جلنة التدقيق:
لقد حظيت جلنة التدقيق يف الوقت احلاضر باهتمام بـال مـن قبـل اهليئـات العلميـة الدوليـة واحملليـة املتخصصـة والبـاحثني.
ويرجع هذا االهتمام للدور الذي ميكن أن تؤديه جلنة التدقيق كـأداة مـن أدوات حوكمـة الشـركات يف زيـادة الثقـة والشـفافية يف
املعلومات املالية اليت تفصح عنها الشركات ،وذلك مـن خـالل دورهـا يف إعـداد التقـارير املاليـة وإشـرافها علـى وظيفـة التـدقيق
الداخلي يف الشركات ،وكذلك دورها يف دعم هيئات التدقيق اخلـارجي وزيـادة اسـتقالليتها ،فضـال عـن دورهـا يف التأكيـد علـى
االلتزام مببادئ حوكمة الشركات.
ولقد عرفت جلنة التدقيق من قبل اهليئة الكندية للمحاسبني القانونيني ( )CTCAبأنهـا جلنـة مكونـة مـن أعضـاء جملـس إدارة
الشركة الذين ترتكز مسؤولياتهم يف مراجعة القوا م املالية السنوية قبل تسليمها إىل جملس اإلدارة ،وتتلخص نشـاطاتها يف ترشـيح
املدقق "املراجع" اخلارجي ومناقشة نطاق ونتا ج التدقيق معه ،وكذلك مراجعة نظام الرقابة الداخلية للشركة والتأكد مـن فاعليتـه
وكذلك التأكد من تطبيق قواعد حوكمة الشركات يف الشركة.
وظا ف وواجبات (مسؤوليات) جلنة التدقيق "املراجعة":
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 إحدى أهم مسؤوليات جلنة التدقيق هي التأكد من تطبيق قواعد احلوكمة على أرض الواقع. مراجعة الكشوفات املالية قبل تقدميها إىل جملس اإلدارة. التوصية بتعيني ومكافأة وإعفاء املدقق اخلارجي. مناقشة نطاق وطبيعة األولويات يف التدقيق واالتفاق عليها. املناقشة مع املدققني اخلارجيني ألية حتفظات أو مشكالت تنشأ أثناء عملية التدقيق. املناقشة مع املدققني اخلارجيني والداخليني لتقويم فاعلية نظام الرقابة الداخلية يف الشركة وإدارة املخاطر فيها.-

اإلشراف على وظيفة التدقيق الداخلي ومراجعة التقارير اليت تقدمها والنتا ج اليت تتوصل إليها وتقديم التوصيات لإلدارة

الختاذ اإلجراءات الالزمة.
 القيام بأية واجبات تكلف بها من قبل جملس اإلدارة ،واليت هلا صلة بأعمال التدقيق والرقابة. -2/1/1/3جلنة املكافآت:
يف جمال الشركات اململوكة للدولة تضمنت إرشادات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ( )OECDتأكيدا على ضرورة أن تكون
مكافآت أعضاء جملس اإلدارة و اإلدارة العليا معقولة ،وذلك لضمان تعزيز مصاحل الشركة يف األمد البعيد من خالل جذب املهنيني
من ذوي الكفاءات العالية.
وتتمثل وظا ف جلنة املكافآت وواجباتها يف:
 حتديد الروات واملكافآت واملزايا األخرى لإلدارة العليا،ومراجعتها والتوصية جمللس اإلدارة باملصادقة عليها. وضع سياسات إلدارة برامج مكافأة اإلدارة العليا و مراجعة هذه السياسات بشكل دوري. اختاذ خطوات لتعديل برامج مكافآت اإلدارة العليا اليت ينتج عنها دفعات ال ترتبط بشكل معقول بأداء عضو اإلدارة العليا. وضع سياسات ملزايا اإلدارة ومراجعتها باستمرار.:3/1/1/3جلنة التعيينات:
جي أن يتم تعيني أعضاء جملس اإلدارة واملوظفني من بـني أفضـل املرشـحني الـذين تـتالءم مهـاراتهم وخـرباتهم مـع املهـارات
واخلربات احملددة من الشركة .ولضمان الشفافية يف تعيني أعضاء جملس اإلدارة وبقية املوظفني فقد وضعت هلذه اللجنة جمموعة
من الواجبات هي:
 أن تقوم جلنة التعيينات يف الشركة مع جملس اإلدارة ومبصادقة الوزير املختص بوضع املهارات واخلربات املطلوب توفّرها لدىعضو جملس اإلدارة واملوظفني املطلوبني.
 أن تضع آليات شفافة للتعيني ،مبا يضمن احلصول على أفضل املرشحني املؤهلني. أن تقوم مع بقية أعضاء جملس اإلدارة بتقويم املهارات املطلوبة للشركة باستمرار. أن تقوم باإلعالن عن الوظيفة املطلوب إشغاهلا ،ودعوة املؤهلني لتقديم طلباتهم للتعيني. أن تتوخى املوضوعية ،وذلك مبقارنة مؤهالت ومهارات املتقدم مع املواصفات املوضوعة من الشركة.مـجـلـة الـرقـابة املـالية – ديسمرب (كانون األول) 2102
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 -2/1/3التدقيق الداخلي:
تؤدي وظيفة التدقيق الداخلي دورا مهما يف عملية احلوكمة ،إذ إنها تعزز هذه العملية ،وذلك بزيادة قدرة املواطنني على مساءلة
الشركة .حيث يقوم املدققون الداخليون من خالل األنشطة اليت ينفذونها بزيادة املصداقية و العدالة و حتسني سلوك املوظفني
العاملني يف الشركات اململوكة للدولة وتقليل خماطر الفساد اإلداري واملالي.
إن كال من التدقيق الداخلي واخلارجي يعد آلية مهمة من آليات املراقبة ضمن إطار هيكل احلوكمة ،وبشكل خاص فيما يتصل
بضمان دقة ونزاهة التقارير املالية ومنع واكتشاف حاالت الغش والتزوير.
 -2/3اآلليات اخلارجية حلوكمة الشركات :تتمثل آليات حوكمة الشركات اخلارجية بالرقابات اليت ميارسها أصحاب املصاحل
اخلارجيني على الشركة والضغوط اليت متارسها املنظمات الدولية املهتمة بهذا املوضوع ،حيث يشكل هذا املصدر أحد املصادر
الكربى املولدة لضغط ها ل من أجل تطبيق قواعد احلوكمة .ومن األمثلة على هذه اآلليات ما يأتي:
-1/2/3

التدقيق اخلارجي

(Auditing

 :)Externalيؤدي املدقق اخلارجي دورا مهما يف املساعدة على حتسني نوعية

الكشوفات املالية ،ولتحقيق ذلك ينبغي عليه مناقشة جلنة التدقيق يف نوعية تلك الكشوفات ،وليس مقبوليتها فقط .ومع تزايد
الرتكيز على دور جمالس اإلدارة ،وعلى وجه اخلصوص جلنة التدقيق يف اختيار املدقق اخلارجي واالستمرار يف تكليفه.
وميثل التدقيق اخلارجي حجر الزاوية حلوكمة جيدة للشركات اململوكة للدولة ،إذ يساعد املدققون اخلارجيون هذه الشركات على
حتقيق املساءلة والنزاهة وحتسني العمليات فيها ويغرسون الثقة بني أصحاب املصاحل واملواطنني بشكل عام.
ويؤكد معهد املدققني الداخليني يف الواليات املتحدة األمريكية ) Institute of Internal Auditiors (IIAعلى أن دور التدقيق
اخلارجي يعزز مسؤوليات احلوكمة يف اإلشراف  ،Oversightالتبصر  Insightواحلكمة .Foresight
وينص اإلشراف على التحقق مما إذا كانت الشركات اململوكة للدولة تعمل ما هو مفروض أن تعمله ويفيد يف اكتشاف ومنع
الفساد اإلداري واملالي .أما التبصر فإّنه يساعد متخذي القرارات ،وذلك بتزويدهم بتقويم مستقل للربامج والسياسات والعمليات
والنتا ج .وأخريا حتدد احلكمة االجتاهات والتحديات اليت تواجهها الشركة .وإلجناز كل دور من هذه األدوار يستخدم املدققون
اخلارجيون التدقيق املالي وتدقيق األداء والتحقق واخلدمات االستشارية.
وتوجد أدوار متعددة يقوم بها مراق احلسابات من أهمها ما يلي:
 التشديد على دور مراق احلسابات يف كشف الغش واخلطإ و خاصة الغش اإلداري. أن يقوم مراق احلسابات بدوره كفاحص قانوني يذه ملا وراء املستندات يف سبيل كشف الغش اإلداري حتى ولو كان غشًاغري مالي.
 أن يركز مراق احلسابات يف ختطيط وتنفيذ إجراءات املراجعة على مدخل خماطر األعمال. -أن يركز مراق احلسابات على دوافع ارتكاب اإلدارة للغش.
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ويرى الباحث أّنه لكي يكون مراق احلسابات حمارباً للفساد ومكافحاً له وج عليه أن يكون هو شخصياً بعيداً عن الفساد
ويساعده يف ذلك :االلتزام بأخالقيات وسلوكيات املهنة منها احملافظة على االستقالل ،بذل العناية املهنية الكافية ،االحتفاظ
بعالقات طيبة مع زمالء املهنة ،النزاهة واليت تعين االلتزام باالستقامة واألمانة يف كافة العالقات املهنية ،وتتضمن النزاهة
املعاملة على أساس يتسم بالعدل واإلنصاف واملصداقية.
 -2/2/3التشريع والقوانني:
غالبا ما تشكل وتؤثر هذه اآلليات على التفاعالت اليت جتري بني الفاعلني الذين يشرتكون بشكل مباشر يف عملية احلوكمة .لقد
أثرت بعض التشريعات على الفاعلني األساسيني يف عملية احلوكمة ،ليس فيما يتصل بدورهم ووظيفتهم يف هذه العملية ،بل على
كيفية تفاعلهم مع بعضهم .فعلى سبيل املثال قد فرض قانون  Sarbanes-Oxly Actمتطلبات جديدة على الشركات املساهمة
العامة ،تتمثل بزيادة عدد أعضاء جملس اإلدارة املستقلني ،وتقوية إشراف جلنة التدقيق على عملية إعداد التقارير املالية،
والطل

من املدير التنفيذي

()CEO

ومدير الشؤون املالية

()CFO

الشهادة على صحة التقارير املالية وعلى نظام الرقابة

الداخلية ،ووضع خطوط اتصال فعالة بني املدقق اخلارجي وجلنة التدقيق وحتديد قدرة املسؤولني يف الشركة على املصادقة على
املعامالت اليت ختصهم يف الشركة ،واليت قد تكون مضرة مبصاحل املالكني وأصحاب املصاحل اآلخرين يف الشركة.
كما أناط مسؤولية تعيني وإعفاء املدقق اخلارجي واملصادقة على اخلدمات غري التدقيقية اليت ميكن أن تقدمها شركات التدقيق
لزبا نها بلجنة التدقيق.
 -3/2/3آليات حوكمة خارجية أخرى :Another Corporate Governance Mechanisms
هناك آليات حوكمة خارجية أخرى فضال عن ما تقدم ذكره ،تؤثر على فاعلية احلوكمة بطرق هامة ومكملة لآلليات األخرى يف
محاية مصاحل أصحاب املصاحل يف الشركة.
فعلى سبيل املثال متارس منظمة الشفافية العاملية ضغوطا ها لة على احلكومات والدول ،من أجل حماربة الفساد املالي واإلداري.
وتضغط منظمة التجارة العاملية ( )WOTمن أ جل حتسني النظم املالية واحملاسبية ،ويف قطاع البنوك ،متارس جلنة بازل ضغطا
من أجل ممارسة احلوكمة فيها.
ويرى الباحث أّنه بسب تنوع آليات احلوكمة وتعدد مصادرها ،فإ ّن تنفيذها يتطل وضع إطار شامل هلا ،يأخذ بعني االعتبار
مجيع أصحاب املصاحل يف الشركات سواء أكانت خاصة أم مملوكة للدولة ،إذ أن كل طرف من هذه األطراف يؤدي دورا مهما يف
عملية احلوكمة ،وإنها تتفاعل فيما بينها ضمن إطار احلوكمة.
مثال على ذلك التفاعل فيما بني جلنة التدقيق واملدقق اخلارجي ،املدقق الداخلي ،جملس اإلدارة واإلدارة العليا ،وأن هلذا
التفاعل تأثريا كبريا يف احلد من حاالت الفساد املالي واإلداري.
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النتا ج والتوصيات
 -1النتا ج:
تتلخص أهم نتا ج البحث فيما يلي:
 حوكمة الشركات هي "النظام الذي يتم من خالله إدارة الشركات والتحكم يف أعماهلا" ،وللحوكمة ستة مبادىء منها وضع إطارفعال للحوكمة. ...
 حلوكمة الشركات أ همية كبرية فى حماربة الفساد املالي واإلداري يف الشركات ،باالضافة اىل حتقيق قدر كاف من اإلفصاحوالشفافية فى القوا م املالية.
 يعرف الفساد بأنه " كل عمل يتضمن سوء استخدام املنص العام لتحقيق مصلحة خاصة ذاتيه لنفسه أو جلماعته" ،كما أنالفساد غري حمدد بزمن معني أو جمتمع معني أو نظام.
 للفساد أنواع وأشكال متعددة منها الفساد اإلداري ،الفساد الـمالي ،الفساد األخالقي ،الفساد السياسي ،الفساد القضا ي. من أهم أركان منظومة الفساد غياب الدافع وااللتزام الديين وعدم خمافة اهلل تعاىل ،والبيئة التنظيمية والتشريعية الضعيفة اليتكثرياً ما تهيئ الفرصة للتحايل والتالع والرشوة ،وغياب أو ضعف املؤسسات الرقابية املستقلة اليت تستطيع أن تقدم تقاريرها
مبنأى عن التدخالت أو الضغوط أياً كان مصدرها. ...
 تقوم مكافحة الفساد على ثالثة حماور ر يسة لإلصالح هي إصالحات سياسية وتشريعية ومؤسسية. أن اإلنسان ال يولد فاسدًا ولكن مير مبراحل خمتلفة قبل أن يصبح فاسداً. للفساد أثار متعددة على اجملتمع والفرد منها تدني كفاءة االستثمار العام وأضعاف مستوى اجلودة يف البنية التحية العامة،تركز الثروة يف أيادي فئة قليلة. ...
 توجد عدة آليات حلوكمة الشركات منها ماهو داخلي مثل جملس اإلدارة ،والبعض اآلخر خارجى مثل املراجع اخلارجي. لـمراق احلسابات أ دوار متعددة يف مكافحة الفساد واحلد منه وذلك من خالل منع إصدار قوا م مالية مزيفة ،وأيضا منع خرقالقوانني واللوا ح ويكون ملراق احلسابات حتقيق هذه األهداف من خالل االلتزام باملعايري املهنية وااللتزام بآداب وأخالقيات
وسلوكيات املهنة.
-2

التوصيات:

 العمل على عقد اللقاءات العلمية والتدريبية ملناقشة أهم املشاكل اليت يتعرض هلا مراقبو احلسابات باألجهزة العليا للرقابة عندمراجعة قضايا الفساد ،حيث أن هذه اللقاءات تربز ما قامت به كل دولة من الدول العربية يف مكافحة تلك الظاهرة ومن ثم إثراء
اجلان الفكري والتطبيقي لدى أعضاء األجهزة العليا للرقابة.
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 العمل على وضع القوانني لفرض عقوبات صارمة حبق مرتكيب الفساد املالي واإلداري واملتالعبني بأموال الشع واعتبار جرميـةالفساد من اجلرا م املخلة بالشرف.
 العمل على قيام مراقيب احلسابات بدورهم يف االرتقاء جبودة عملية املراجعة وذلك من خالل االطالع على كل ما هو جديدوكذلك االلتزام مبعايري األداء املهين الصادرة عن املنظمات املهنية.
 االهتمام بتوفري فرص وبرامج التعليم املستمر ملراقيب احلسابات يف األجهزة العليا للرقابة للعمل على مكافحة الفساد ملا لذلك مناآلثار املهمة للحد من تلك الظاهرة.
 -العمل على تطبيق اآلليات الداخلية واخلارجية حلوكمة الشركات يؤدي اىل احلد من ظاهرة الفساد املالي واإلداري.

 -3املراجع:
 -1/3الكت :
 اهليئة العامة لسوق املال "املعايري املصرية للمراجعة والفحص احملدود ومهام التأكد األخرى" ،القاهرة  ،بدون دار نشر .1007 ، اجلهاز املركزي للمحاسبات "معايري احملاسبة املصرية" ،القاهرة ،بدون دار نشر.1009 ، رمزي حممود "األزمة املالية ...والفساد العاملي" ،اإلسكندرية ،منشأة املعارف.1009 ، عبد الوهاب نصر علي ،شحاتة السيد شحاتة "قواعد أخالقيات وسلوكيات مهنة احملاسبة واملراجعة يف مواجهة األزمات العاملية" ،اإلسكندرية ،الداراجلامعية.1009،

 -2/3الدوريات:
 أمحد منري النجار" البعد املصريف يف حوكمة الشركات" ،الكويت ،احتاد املصارف الكويتية،العدد  ،20مارس .1002 البنك األهلي املصري" أسلوب ممارسة سلطات اإلدارة الرشيدة يف الشركات :حوكمة الشركات"  ،القاهرة ،النشرة االقتصادية ،العدد الثاني ،اجمللد السادسواخلمسون.1003 ،
 عبد القادر على "مؤشرات قياس الفساد االدراي" ،الكويت ،املعهد العربي للتخطيط ،جملة جسر التنمية ،العدد  ،20فرباير .1007 حممد طارق يوسف "احلوكمة أو الثورة "اجلزء األول ،القاهرة ،مجعية احملاسبني واملراجعني املصرية ،جملة احملاس  ،العدد  ،37أبريل . 1022 وا ل نواره "املواطنة يف مصر بني الفساد ..وحتدي البقاء"  ،واشنطن ،مركز املشروعات الدولية اخلاصة ،جملة اإلصالح االقتصادي ،العدد  ،12أغسطس.1007
 -عباس محيد التميمي  " ..آليات احلوكمة ودورها يف احلد من الفساد املالي واإلداري".

 -3/3أخرى:
 أمحد بن عبد الرمحن "حماربة الفساد"  ،www.albayan .co.ukتاريخ الدخول .1022/9/12 جلوبال اكادميى للتدري والتطوير "الفساد"  ،تاريخ الدخول .1022/22/20 سهيلة امحد علي "الفساد اإلداري واملالي األسباب واملعاجلات"  ، www. Igmoys.com.تاريخ الدخول .1022/20/22 ياسر خالد بركات "الفساد اإلداري مفهومه ومظاهره وأسبابه مع إشارة إىل جتربة العراق يف الفساد" ،www. Annabaa. Org ،تاريخ الدخول.1022/20/10
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مـقـــــال

الرقابة على التصرّف يف األمالك اخلاصة

مــحــرر

للدولة "جتربة دا رة احملاسبات التونسية"

اجلمهوريــة
الـتـونـسيـة

إعـداد :السيد /جني القطاري
مستشار ،ر يس قسم بدا رة احملاسبات التونسية

تـوطـئـة:
عرّف الفصل

3

من جملّة احلقوق العينية (م ح ع) العقار بأنّه "كلّ شيء ثابت يف مكانه وال ميكن نقله منه من دون

تلف" .وتتكون العقارات من ثالثة أنواع وهي العقارات بطبيعتها والعقارات احلكمية وهي األشياء املخصصة خلدمة األرض أو
اليت التحمت بها (الفصالن

9

و 10من م ح ع) والعقارات التبعية وهي احلقوق العينية والدعاوى املتعلقة بها وتتمثل حس

الفصلني  11و 12من م ح ع يف حق امللكية ،حق االنتفاع ،حق االرتفاق ،الرهن ...
وصنّف املشرّع التونسي األمالك العقارية إىل ملك عام وملك خاص .فامللك العام خمصص الستعمال العموم بصورة مباشرة أو
عن طريق مرفق عام وذلك حبكم طبيعته (امللك العام الطبيعي) أو مبقتضى تهيئة خاصة (امللك العام االصطناعي) وهو غري قابل
للتفويت واحلوز والتسجيل.
أمّا امللك اخلاص للدولة فهو يتكوّن من عقارات وحقوق عقارية قابلة للتبادل والتداول .ويتكون امللك اخلاص للبلديات حس
الفصل

126

من القانون األساسي للبلديات من األمالك املخصصة ملصلحة عمومية (الدور البلدية ،املستودعات ،املقابر )،ومن

األمالك ذات املداخيل يتمّ التصرف فيها باالستغالل املباشر أو بوجه الوكالة أو باإلجيار أو بالتفويت فيها (البيع) وفق
اإلجراءات املعمول بها.
وتتصرّف خمتلف اهلياكل العمومية (إدارات مركزية وجهوية ،مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية ،مجاعات حمليّة
ومنشآت عمومية) يف رصيد ها ل من أمالك عقارية خاصّة تتكوّن من بنايات إدارية ومنشآت اقتصادية وأراض وضيعات فالحية
ومتثّل من ناحية أداة عمل فعّالة يف السري العادي للمرافق العمومية وتشكّل من ناحية أخرى ثروة ومكسبا وطنيا ممّا يستوج
احملافظة عليها وحسن توظيفها.
ونظرا ملا يكتسيه هذا املوضوع من أهميّة ،فإنّ دا رة احملاسبات التونسيّة تولّت إجراء عديد املهمّات الرقابية امليدانية ببعض
الوزارات واجلماعات احملليّة واملؤسسات واملنشآت العمومية وذلك بهدف التأكّد من مدى توفّق خمتلف املشرفني على األمالك
العقارية العموميّة يف احملافظة على هذه األمالك وحسن توظيفها .ومتحورت األعمال الرقابية حول املسا ل املتّصلة خاصّة
باحلماية والتأمني والصيانة وبطرق االستغالل.
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 -1محاية األمالك العقارية:
يقتضي حسن التصرّف يف األمالك العقارية العمل على حصرها ومحايتها من تعدّي الغري .وقد نصّت جملّة احلقوق العينية وجملّة
احملاسبة العمومية واألوامر املتعلّقة بضبط مشموالت وتنظيم وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية على اإلجراءات الواج اتّباعها
يف هذا اإلطار ،إذ تتمثّل احلماية القانونية أساسا يف تسجيل وترسيم العقارات بدفاتر إدارة امللكية العقارية ويف حتيني الرسوم
العقارية على ضوء التغيريات املدخلة على وضعية العقارات على غرار التجز ة والتقسيم والتفويت.
ويتمثّل التسجيل العقاري يف جمموعة اإلجراءات القانونية والفنية واإلدارية والقضا ية اليت تستهدف عقارا غري مسجل وترمي إىل
إخضاعه إىل مبادئ وإجراءات مسك السجل العيين .ويفضي التسجيل إىل إقامة رسم عقاري وحيفظ احلق وجيعله يف رفعة عن
املنازعة والطعن.
وتتمثّل احلماية املاديّة يف مسك دفرت لألمالك مرقّم ومؤشّر عليه وهي وثيقة مقيّسة وفقا لقرار صادر عن الوزير األوّل .ويتمّ كذلك
مسك ملفّ لكلّ عقار .كما تربم عقود تأمني يف شأن هذه األمالك تغطّي خمتلف املخاطر وخاصّة منها محاية الغري وأضرار
احلرا ق وتسرّب املياه
وتركّزت األعمال الرقابية لدا رة احملاسبات يف هذا اإلطار على ضبط أهداف رقابية ر يسية متثّلت يف التّأكّد من مدى تولّي
املتصرّفني يف أمالك عقارية عمومية اتّخاذ اإلجراءات الالزمة حلماية هذه األمالك.
ومتثّلت اإلجراءات الرقابية يف التثبّت يف املسا ل التالية:
* قيام املتصرّفني باإلجراءات القانونية والفنية واإلدارية لتسجيل العقارات بالسجّل العقاري،
* تولّي اجلهة العمومية املعنية ترسيم حقوقها العينية املكتسبة مبا يف ذلك املتأتيّة من العقارات املنتزعة للمصلحة العامّة ممّا
جينّبها منازعة الغري هلا حيث ينصّ الفصل

305

من جملّة احلقوق العينية على "كلّ حق ال يعارض به الغري إالّ برتسيمه

بالسجل العقاري وابتداء من تاريخ ذلك الرتسيم".
* احلرص على ترسيم ملكية العقارات ،بالنسبة لالقتناءات مبوج عقود إدارية أبرمت مع الدولة ،باسم اجلهة العمومية
املنتفعة بهذه العقود وتفادي بذلك الوضعيات العالقة اليت ميكن أن ينجر عنها استحالة الرتسيم أو إبرام عقود تكميلية.
* إجراء ا لقسمة ،يف حالة التملك على الشياع ،مع بقية املالكني وإفراد مناب اجلهة العمومية املعنية برسم عقاري مستقل يضمن
هلا حقوقها من كل التجاوزات احملتملة مثل االستغالل بدون صفة من قبل الغري.
* مسك دفرت مرقّم ومؤشّر عليه يتضمّن كلّ البيانات املتعلّقة باألمالك على غرار اجنرار امللكية ،عدد الرسم العقاري ،قيمة
العقار ،العمليات العقارية والتغيريات الطار ة على الوضع القانوني لكلّ عقار ،اإلحالة ،البيع ،التسوي  ،املبادلة ،التقسيم،
التجز ة ،املقايضة ...وجي مسك هذا الدفرت بكلّ عناية وبانتظام مع تفادي التشطيبات .وميكن إعداد تطبيقة معلوماتية متكّن
من القيام بالعمليات املذكورة.
وفيما يتعلّق بهذا احملور ،أفضت األعمال الرقابية املنجزة من قبل دا رة احملاسبات إىل الوقوف على عدد من النقا ص متثّلت
خاصّة يف:
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* عدم مشولية دفرت املمتلكات العقارية حيث ال ينصّ على عقارات راجعة ملكيتها للمصلحة العمومية .كما ال يتضمّن الدفرت
التغيريات الطار ة على الوضع القانوني لبعض العقارات.
ف لكلّ عقار.
* عدم مسك مل ّ
* بقاء بعض العقارات مسجّلة بإدارة امللكية العقارية مبا يف ذلك العقارات املنتزعة ،باسم مالكيها األصليني رغم التفويت فيها
أحيانا من قبل املصلحة العمومية املنتفعة باالنتزاع.
* تعذّر تسجيل البعض من العقارات املنتزعة لعدّة أسباب مثل اختالف بني املساحة املنصوص عليها بأمر االنتزاع واملساحة
احلقيقية للعقار وتفويت املالك األصلي يف مجيع مناباته للغري.
* بقاء العقارات موضوع عقود إدارية مسجّلة باسم الدولة بإدارة امللكية العقارية نظرا إىل أنّ املؤسسّة العمومية املنتفعة بالعقد
اإلداري تفتقر إىل املعطيات املتعلقة بتشخيص العقار وبيان حدوده ومساحته وهو ما يستوج إبرام عقود تكميلية مع وزارة أمالك
الدولة والشؤون العقارية لتسوية الوضعية.
* استغالل ملك عمومي من قبل الغري بدون موج قانوني.
-2

تأمني وصيانة األمالك العقارية:

يتولّى املراق يف هذا الشأن ،التأكّد من قيام اجلهة العموميّة املعنيّة بإبرام عقود تأمني ألمالكها العقارية ضدّ املخاطر املتعلّقة
باملسؤولية املدنية وأضرار احلرا ق وتسرّب املياه .وتتمّ عمليّة التأمني وفقا إلجراءات الشفافية واملنافسة .وينبغي حتيني القيمة
املؤمّنة جلعلها تتماشى مع القيمة احلقيقيّة هلذه األمالك.
كما تستوج احملافظة على املمتلكات العقارية محايتها من خماطر السرقات واحلرا ق وذلك برتكيز قارورات اإلطفاء اليت يتم
صيانتها بصفة دورية ووسا ل احلماية األخرى على غرار احلديد الواقي وأنظمة التنبيه. ...
وجي أن حتظى صيانة وتهيئة املمتلكات العقارية بالعناية الكافية وذلك برصد االعتمادات املالية الالزمة بامليزانية وختصيص
املعدّات واملوارد البشرية للقيام بهذا العمل.
 -3استغالل األمالك العقارية:
اهتمّت الدا رة يف هذا اجلان

مبدى إحكام املتصرفّني يف األمالك العقارية العمومية يف خمتلف صي استغالل هذه األمالك

واملتمثّلة يف التسوي واالستلزام والتفويت.
-1-3

تسوي األمالك العقارية:

يتمثّل اإلجراء الرقابي يف هذا اخلصوص يف التأكّد من اعتماد االختبار املعدّ من قبل مصاحل وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية
لتحديد السعر االفتتاحي لتسوي العقارات (أراض ،حمالّت جتارية ،فضاءات صناعية أو مهنية أو جتارية )...،وإشهار عملية
التسوي بواسطة الوسا ل املعتمدة وخاصّة منها الصحف واللجوء إىل التبتيت (البيع باملزاد العلين) العلين لضمان احلصول على
أفيد معينات الكراء .كما جي تسوي العقارات مبعاليم تتماشى مع واقع األسعار املتداولة وإخضاع العقود املربمة ملعاليم الطابع
اجلبا ي والتسجيل.
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ويتولّى املراق التثبّت يف اإلجراءات املتّبعة من اجلهة العموميّة املعنيّة لضمان احملافظة على أمالكها وذلك من خالل متابعتها
بصفة دورية حلسن استغالل املتسوّغني ألمالكها وتأكّدها من ممارسة النشاط الذي سوّغت من أجله ومن صيانتها بصفة دا مة
ضمانا لبقا ها يف حالة حسنة .وتقتضى الرقابة على عملية تسوي احملالت املعدّة للسكنى أو لتعاطي نشاط جتاري التأكّد من
قيام املتسوّغ بدفع لفا دة اجلهة العمومية املالكة ضمان مالي يعادل عادّة سدس مبل معني الكراء السنوي لضمان تغطية مصاريف
استهالك املاء الصاحل للشرب والنور الكهربا ي يف صورة عدم دفعها من قبل املتسوّغ وجرب الضرر الذي حيصل بالعقار تبعا
لالستغالل .ويتولّى املراق  ،فيما يتعلّق مبراجعة معينات الكراء ،التأكّد من حرص اجلهة العمومية املعنية على التنصيص صل
املقتضيات التعاقدية على املراجعة حس النسق والنسبة املسموح بهما .فقد نصّ الفصل
املؤرّخ يف

2922/5/15

واملنقّح بالقانون عدد

211

لسنة

2993

املؤرّخ يف

2993/21/12

25

من القانون عدد

37

لسنة

1977

واملتعلّق بتنظيم العالقات بني املسوّغني

واملتسّوغني والذي ينطبق على عقود تسوي العقارات أو احملالت اليت هي على ملك الدولة ،على إمكانية طل تعديل معني
الكراء كلّ ثالث سنوات .ويتثبّت املراق من مدى حرص اجلهة العمومية على استخالص معينات الكراء حيث ختضع هذه
املعاليم بالنسبة للدولة واجلماعات احملليّة واملؤسّسات العمومية اإلدارية إىل قاعدة التثقيل املسبق لدى احملاس العمومي املعين
وذلك طبقا ألحكام جملّة احملاسبة العمومية اليت تقتضي أن توجّه وثا ق استخالص احملاصيل واملداخيل واملعاليم والرسوم إىل
احملاس املختص عن طريق وزارة املالية قصد تثقيلها بدفاتره والقيام بإجراءات استخالصها باحلسنى أو باللجوء إىل اإلجراءات
اإلجبارية .وبالنسبة للمنشآت العموميّة تتولّى املصلحة املالية القيام بهذه اإلجراءات بالتنسيق مع املصلحة املكلّفة بالشؤون
القانونية والنزاعات.
وعند حتيني معينات الكراء ،جي إحالة املالحق املربمة يف الغرض إىل احملاس العمومي أو املصـلحة املاليـة (بالنسـبة للمنشـأة
العمومية) لكي يتسنّى بذلك تثقيل املبال احلقيقية واملطالبة باستخالصـها .وجيـ أن ميسـك العـون املكلّـف مبتابعـة العقـارات
املسوّغة بطاقات أوتطبيقة معلوماتيّة ملتابعة االستخالصات والديون املتخلّدة بذمّة املتسوّغني .كما تقتضي اإلجراءات اجلـاري بهـا
العمل مقاضاة املتلدّدين عن دفع معينات الكراء استعجاليا للخروج من املكري لعـدم اخلـالص ومقاضـاتهم يف األصـل السـتخالص
املبال اليت ختلّدت بذمّتهم .ويتولّى املراق يف هذا اإلطار ،التأكّد من مدى تقيّد اجلهة العمومية املعنيّة بهـذه اإلجـراءات .ومـن
املالحظات اليت عاينتها الدا رة يف هذا اجملال ميكن ذكر ما يلي:
* عدم احرتام مبدأ املنافسة لتسوي احملالّت والفضاءات التجاريّة والعقارات املعدّة للسكنى إذ يت ّم التسوي باالتفاق املباشر وذلك
سواء على إثر مطل كتابي يتقدّم به الرّاغ يف تسوي احمل ّل أو مبقتضى ترخيص أو على إثـر تنـازل املتسّـوغني األصـليني عـن
العقارات لفا دة أشخاص آخرين.
*عقود تسوي مل يتمّ إخضاعها إىل معاليم الطابع اجلبا ي والتسجيل.
* عدم إحالة العقود للتثقيل ولالستخالص للمصلحة املكلّفة باالستخالص.
*معينات تسوي زهيدة وغري حميّنة ومتّ إقرارها منذ مدّة تفوق أحيانا عشرين سـنة ودون أن تبـادر اجلهـة العموميـة مبراجعتهـا
بالنسق املنصوص عليه بالقانون ممّا جعلها ال تتماشى مع األسعار املتداولة.
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* تلدّد املتسوّغني عن دفع معينات الكراء دون اختاذ اإلجراءات الالزمة ضدّهم يف اإلبّان (اخلروج لعدم اخلالص.)...،
* عدم اتّخاذ اإلجراءات الالّزمة الستخالص ما ختلّد بذمّة املتسوّغني الذين نفذّت ضدّهم أحكام باخلروج من احملالّت لعدم
اخلالص (عدم القيام بقضية يف األصل ،احلصول على أحكام لفا دة اجلهة العمومية لك ّن التنفيذ مل يت ّم أو ّمت بصفة جز يّة.)...،
* عند اسرتجاع احملالّت ،تبيّن تعرّضها لعديد األضرار املاديّة تسبّ فيها املتسوّغ ومل تتو ّل اجلهة املعنية مطالبته جبرب الضرر.
* عديد املتسوّغني مل يلتزموا بدفع الضمان املالي عند بدء التسوي وغادروا احملالّت دون تصفية ما ختلّد بذمّتهم من معاليم
استهالك ماء وكهرباء.
-2/3

استلزام األمالك العقارية:

يتولّى املراق يف هذا اخلصوص ،التثبّت من تولّي اجلهة العموميّة املعنيّة مطالبة املشاركني يف بتّات لزمة أمالك عمومية (أسواق،
فضاءات ،مآوى )...،بتقديم بطاقات اإلرشادات املعدّة للغرض .وال يتم الرتخيص للمرتشّحني يف املشاركة يف البتة إالّ بعد تقديم
ما يفيد خالصهم للضمان الوقيت املنصوص عليه باإلعالن عن البتّة .وتتمّ عملية اللزمة (التلزيم ،اإلسناد) وفقا إلجراءات الشفافية
واملنافسة وتكافؤ الفرص (توفّر الضمانات املهنيّة واملالية يف املشاركني يف اللزمة ،السعر االفتتاحي ،اإلشهار واملزاد العلين).
ويتمّ إعداد حماضر للبتّات تدرج بها معلومات خبصوص الضمان (املبل وعدد وصل اخلالص) .كما تتمّ اللزمة اعتمادا على الثمن
املرجعي االفتتاحي احملدّد من طرف اجلهة العمومية أو باللجوء إىل اختبار تعدّه مصاحل وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية.
كما يتولّى املراق التثبّت من أنّ اجلهة العموميّة املعنية حريصة على جعل املستلزم حيرتم التزاماته التعاقدية املتعلّقة خاصّة
باحملافظة على العقار ومكوّناته ودفع املعاليم املستوجبة يف اآلجال احملدّدة وعدم إدخال تغيريات على العقار دون احلصول على
ترخيص مسبق.
وبالنسبة للمستلزمني الذين مل يتولوا دفع املعاليم املطالبني بها يف اإلبّان ،يتولّى املراق التأكّد من قيام اجلهة العموميّة املعنية
بإجراءات التتبّع قصد استخالص مستحقّاتها إمّا باحلسنى أو بالطرق اجلربية (استخالص الضمان ،إجراء عقل ،اللجوء إىل
احملاكم.)...،
ومن أبرز ما الحظته الدا رة يف هذا الشأن ،منح لزمة بعض احملالّت والفضاءات التجارية باملراكنة (اإلتفاق املباشر) وعدم
استخالص معاليم اللزمة يف اآلجال احملدّدة وختلّد مستحقّات لدى بعض املستلزمني رغم انتهاء العالقة التعاقدية.
-3/3

التفويت يف األمالك العقارية:

يتولّى املراق التثبّت من أنّ التفويت يف العقارات متّ على ضوء اختبار من قبل مصاحل وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية
لتحديد الثمن االفتتاحي وبعد القيام بإجراءات اإلشهار وباملزاد العلين .كما يتولّى التحقّق من أنّ التبتيت متّ حتت إشراف
احملاس

العمومي املختصّ بالنسبة ملصاحل الدولة (الوزارات) واملؤسسات العمومية اإلدارية واجلماعات احملليّة وعدل منفّذ

(كات عدل) بالنسبة للمنشآت العمومية وأ ّن املوارد املتأتيّة من عملية التفويت ّمت استخالصها بالكامل ويف اآلجال احملدّدة.
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كما يتأكّد املراق من أنّ عدم التقيّد مببدأ املنافسة ال يتمّ إالّ يف احلاالت املسموح بها .حيث مكّنت جملّة احملاسبة العموميّة من
إجناز "باملراكنة" وبتقسيط الثمن عمليات عقارية تتعلّق بأمالك الدولة تتجاوز قيمتها  25ألف دينار وذلك بعد أخذ رأي جلنة
العمليات العقارية احملدثة لدى وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية .كما ميكن أن تتمّ عملية التفويت باملراكنة بعد إجراء بتّة
غري جمدية أو لفا دة اجلماعات احملليّة واملؤسسات واملنشآت العمومية واهليئات الوطنية واجلمعيات ذات املصلحة العامّة
إلجناز مشاريع اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو رياضية ذات مصلحة عامّة ومصادق عليها من قبل اجلهات املختصّة.
ويف صورة قيام جهة عمومية بعملية تفويت يف عقار ما على ملكها لفا دة الغري بغية إجناز مشروع يعود بالفا دة على اجملموعة
الوطنية مثل تشييد مشروع صناعي ،مبيت جامعي ،مركّ ثقايف (جممع ثقايف) أو رياضي ...،فعلى املراق أن يتأكّد من تولّي
اجلهة العموميّة املعنيّة فرض تطبيق مقتضيات كرّاس شروط التفويت يف العقار وخاصّة منها املتعلّقة ببناء املقسم (قطعة األرض) يف
اآلجال احملدّدة وعدم الت فويت فيه خالل الفرتة املنصوص عليها بالعقد املربم وإلزامه بإجناز املشروع واختاذ اإلجراءات الالّزمة
ض ّد املخالفني على غرار إسقاط احلق ،القيام بالتتبّعات العدلية....،
ومن املالحظات اليت ّمت الوقوف عليها يف هذا اإلطار ميكن ذكر ما يلي:
* التفويت يف أراض باملراكنة (االتفاق املباشر) اعتمادا على مثن مرجعي للمرت املربع الواحد متّ حتديده من قبل مصاحل وزارة
أمالك الدولة والشؤون العقارية منذ مدّة طويلة وبالتالي أصبح ال يتماشى مع واقع السوق أي ال يواك تطور األمثان.
* التفويت يف مباني بأمثان أقلّ بكثري من تلك املتداولة يف السوق.
* السماح لبعض املشاركني يف البتّات دون إيداع مبل الضمان الوقيت لدى قابض املالية أو املصلحة املالية.
* بقاء مبال متأتيّة من عمليات البيع بذمّة املقتنني دون استخالص ملدّة طويلة ودون أن تتولّى اجلهات العموميّة املعنيّة إيالء
احلرص الالزم الستخالصها يف اآلجال احملدّدة.
اخلامتة:
إنّ التصرّف السليم يف األمالك العقارية العمومية يستوج من الساهرين عليها من متصرّفني وأجهزة رقابية العمل على ضمان
استغالهلا االستغالل األمثل والفعّال ومحايتها من كل التجاوزات اليت ميكن أن تعرتيها وتؤثّر على دميومتها واستمرار املنافع
املتأتية منها .وقصد تقييم أداء الساهرين على هذه األمالك والتأكّد من مدى توفّقهم يف إحكام التصرّف فيها ،اهتمّت دا رة
احملاسبات بهذا املوضوع يف عدّة مناسبات ممّا مكّنها من الوقوف على عدد من النقا ص اليت شابهت خمتلف أوجه التصرّف يف
هذه األمالك ومن تقديم توصيات ساهمت يف جتاوز العديد منها.
ومتثّل جتربة دا رة احملاسبات يف الرقابة على األمالك العقارية العمومية إطارا بإمكان املراقبني أعضاء األجهزة العليا للرقابة
املالية واحملاسبة االستئناس به يف صورة االهتمام مبثل هذا املوضوع.
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املراجع:
 -1جملّة احلقوق العينية.
 -1جملة احملاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد  72لسنة  2923املؤرخ يف  32ديسمرب  2923واملتمّمة واملنقحة بالقانون عدد 72

لسنة  2992وبالنصوص الالحقة (الفصل  22املتعلّق باجلرد السنوي).
 -3اجمللّة التجارية.
 -2أمر عدد  999لسنة  2990مؤرخ يف  22جوان  2990املتعلّق بضبط مشموالت وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية.
 -5األمر عدد  2232لسنة  2990املؤرّخ يف  7سبتمرب  2990واملتعلّق بكيفية التفويت يف العقارات التابعة مللك الدولة اخلاص.
 -2التقرير السنوي السابع عشر لدا رة احملاسبات ( )1001والتقرير السنوي الرابع والعشرين ( )1009-1007والتقرير السنوي اخلامس
والعشرون ( )1020-1009والتقرير السنوي السادس والعشرون (.)1022-1020
 -2دليل مراقبة التصرّف يف العقارات الدوليّة صادر عن وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية ،جويلية .2999
 -7دليل الرقابة على اجلماعات احملليّة املع ّد من قبل دا رة احملاسبات التونسيّة.
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إصـــدارات جـــــديـــــــــدة
 -1اسـم الكتاب :احملاسبة واملراجعة عن التنمية املستدامة.
اسـم املؤلف :الدكتور /أمني السيد أمحد لطفي.
دار النشـــر :الدار اجلامعية للطباعة والنشر والتوزيع 84 -شارع زكريا غنيم -اإلسكندرية.

تاريخ اإلصدار2011 :م.
نبذة عن الكتاب :يقع الكتاب يف

313

صفحة من احلجم املتوسط ،يتناول الكتاب موضوع التقرير احملاسيب واملراجعة عن

استدامة الشركات يف ظلّ نشوء مفاهيم عديدة وتطورات لعل أهمها احملاسبة واملراجعة البيئية أو االجتماعية .يتضمن الكتاب
ستّة فصول تناولت املوضوعات التالية:
الفصل األول :التقرير عن االستدامة.
الفصل الثاني :إرشادات التقرير عن االستدامة.
الفصل الثالث :اإلطار الفكري للمحاسبة عن االستدامة.
الفصل الرابع :نظم اإلدارة البيئية واملراجعة.
الفصل اخلامس :ارتباطات املراجعة والتأكد على مسئولية الشركات.
الفصل السادس :مؤشرات االستثمار املسئول.

 -2اسـم الكتاب :احملاسبة يف شركات األمــوال (وفقاً ملعايري احملاسبة املصرية والدولية).
اسـم املؤلف :د .كمال الدين مصطفى الدهراوي /د .مسري كامل حممد عيسى /د .عبد اهلل عبد العظيم هالل.
دار النشـــر :املكت اجلامعي احلديث – االسكندرية.

تاريخ اإلصدار1022 :م.
نبذة عن الكتاب :يقع الكتاب يف  322صفحة ،يتناول هذا املؤلف كافة املوضوعات املرتبطة مبصادر التمويل للشركات املساهمة وفق ًا
ملعايري احملاسبة املصرية .يتضمن الكتاب ستة فصول تناولت املوضوعات التالية:

الفصل األول :التعريف بشركات األموال.
الفصل الثاني :احملاسبة عن عمليات رأس املال يف الشركات املساهمة.
الفصل الثالث :توزيع األرباح.
الفصل الرابع :االلتزامات طويلة األجل.
الفصل اخلامس :عا د السهم احملاسيب.
الفصل السادس :تصفية الشركة املساهمة.
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 -3اسـم الكتاب :أخالقيات وقيم العــمل يف اجلهاز احلكومي واملنظمات العامة  -مدخل لضمان جودة اإلصالح اإلداري
ومنع مسببات الفساد يف اجلهاز احلكومي.
اسـم املؤلف :األستاذ الدكتور /مصطفى حممود أبو بكر.
دار النشـــر :الدار اجلامعية للطباعة والنشر والتوزيع 84 -شارع زكريا غنيم -اإلسكندرية.

تاريخ اإلصدار1020 :م.
نبذة عن الكتاب :يقـع الكتاب يف  229صفحة ،يهدف هذا املرجع إىل معاجلة املوضوعات والقضايا باألخالقيات على املستوى
اجملتمعي واجلهاز احلكومي واملؤسسات العامة والواجبات التنظيمية واإلدارية والوظيفية ،أو على مستوى املهن واحلرف
املتخصصة .وينقسم الكتاب إىل أربعة أجزاء تناولت املوضوعات التالية:
اجلزء األول :أخالقيات وقيم العمل وقدرة اجلهاز اإلداري للدولة على حتقيق التنمية.
اجلزء الثاني :معضلة الدميقراطية وتأثريها على أخالقيات وقيم العمل يف الوظيفة العامة بالدول النامية أو املتخلفة.
اجلزء الثالث :منظمات األعمال املعاصرة والتحديات األخالقية لتحجيم دوافع الفساد.
اجلزء الرابع :املدير املعاصر بني املمارسة التقليدية واملفاهيم الريادية.

 -4اسـم الكتاب :الرقابة على األداء من الناحية العلمية والعملية.
اسـم املؤلف :الدكتور /السيد عبده ناجي.
دار النشـــر :الدار اجلامعية للطباعة والنشر والتوزيع 84 -شارع زكريا غنيم -اإلسكندرية.

تاريخ اإلصدار2011 :م.
نبذة عن الكتاب :يقع الكتاب يف  217صفحة من احلجم املتوسط ،وخيتص هذا الكتاب مبوضوع الرقابة على األداء يف املنظمات
مبختلف أنواعها سواء اخلاصة أو العامة أو احلكومية .ويتناول الكتاب مفهوم الرقابة وإطارها وخطوات القيام بها.
كما يتناول االدوات الرقابية املختلفة اليت ميكن إستخدامها يف الرقابة على األداء الكلي للمنظمة وكذلك على أداء األنشطة
الر يسية هلا.
وينقسم الكتاب إىل مخسة أبواب وعدد من الفصول تناولت املوضوعات التالية:
الباب األول :املبادئ العملية للرقابة على األداء.
الفصل األول :مفهوم الرقابة على األداء وأهميتها.
الفصل الثاني :العملية الرقابية.
الفصل الثالث :التكامل بني الرقابة والعمليات اإلدارية األخرى.
الفصل الرابع :االستجابة السلوكية للرقابة.
الباب الثاني :أدوات ووسا ل الرقابة على األداء.
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الباب الثالث :الرقابة على األداء الكلي للمنظمة.
الفصل األول :الرقابة على النتا ح الكلية امللموسة.
الفصل الثاني :الرقابة على النتا ج الكلية غري امللموسة.
الباب الرابع :الرقابة على جماالت األنشطة الر يسية يف التنظيم الصناعي.
الفصل األول :الرقابة على جمال التسويق.
الفصل الثاني :الرقابة على جمال اإلنتاج.
الفصل الثالث :الرقابة على جمال األفراد.
الباب اخلامس :أجهزة الرقابة يف احلياة العملية.

 -5اسـم الكتاب :احملاسبة اإلدارية  -النظرية والتطبيق.
اسـم املؤلف :األستاذ الدكتور /حارس كريم العاني.
دار النشـــر :دار الريان للنشر والتوزيع  -شارع اجلمعية العلمية امللكية  -عّمان األردن.
تاريخ اإلصدار1022 :م.
نبذة عن الكتاب :يقع الكتاب يف ( )322صفحة ،يتضمن الكتاب على اجلان النظري والتطبيقي ألبعاد احملاسبة اإلدارية يف
التخطيط والرقابة واختاذ القرارات حيث أنفرد بالرتكيز على اجلان التطبيقي وذلك بعرض جمموعة متكاملة من التطبيقات
العملية كما أهتم املؤلف بالتطرق إىل موضوعات خمتارة من فرع احملاسبة اإلدارية تهدف إىل الربط بني املفاهيم العلمية
والتطبيقات العملية لتكون معيناً على استيعاب اخلطى السليمة واهلادفة لعملية التخطيط وقواعد وأسس عملية الرقابة ،وبالتالي
اختاذ القرارات اإلدارية املناسبة لتقويم مسار املنظمات ومؤسسات األعمال.
ويقسم الكتاب إىل مثانية فصول تناولت املوضوعات التالية:
الفصل األول :احملاسبة اإلدارية ومؤسسات األعمال.
الفصل الثاني :سلوك التكاليف واختاذ القرارات.
الفصل الثالث :حتليل الكلفة احلجم الربح.
–

–

الفصل الرابع :التكاليف املال مة الختاذ القرارات.
الفصل اخلامس :موازنات العمليات اجلارية.
الفصل السادس :املوازنات املرنة وحتليل التكاليف اإلضافية.
الفصل السابع :إعداد املوازنة الرأمسالية.
الفصل الثامن :حماسبة املسؤولية وأسعار التحويل.
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 -6اسـم الكتاب :احملاسبة البيئية.
اسـم املؤلف :د .حممد عباس بدوي.
دار النشـــر :املكت اجلامعي احلديث  -اإلسكندرية.
تاريخ اإلصدار 1021 :م

نبذة عن الكتاب :يقع الكتاب يف

()193

صفحة ،ويهدف إىل دراسة ما ميكن أن تؤديه احملاسبة يف جمال املشاكل اخلاصة

بقياس وعرض تأثريات العمليات البيئية واالجتماعية اليت تدور يف نطاق هذا اجملال.
وينقسم الكتاب إىل ثالثة أبواب وعدداً من الفصول تناولت املوضوعات التالية:
الباب األول :دراسة حتليلية ملوقف أهداف احملاسبة ووظا فها من املسئولية البيئية واالجتماعية للمشروع.
الفصل األول :حدود نطاقي القياس واالتصال احملاسيب.
الفصل الثاني :عالقة االفرتاضات احملاسبية بقياس وعرض املسئولية البيئية واالجتماعية للمشروع.
الفصل الثالث :نطاق االنشطة ذات املضمون البيئي واالجتماعي.
الفصل الرابع :تقييم لبعض االسهامات يف جمال قياس وعرض املسئولية البيئية واالجتماعية للمشروع.
الباب الثاني :منوذج للمحاسبة عن املسئولية البيئية واالجتماعية للمشروع.
الفصل اخلامس :عرض موجز ملداخل القياس البيئي واالجتماعي.
الفصل السادس :منوذج قياس املسئولية البيئية واالجتماعية.
الفصل السابع :اعتبارات التقرير عن املسئولية البيئية.
الباب الثالث :التطبيق العملى لنموذج احملاسبة عن املسئولية البيئية واالجتماعية.
الفصل الثامن :نطاق األنشطة ذات املضمون البيئي واالجتماعي للشركة موضع التطبيق العملي.
الفصل التاسع :قياس وعرض املسئولية االجتماعية للشركة موضع التطبيق العملي.

 -7اسـم الكتاب :عوملة الفساد وفساد العوملة – منهج نظرى وعملي.
اسـم املؤلف :الدكتور /محدي عبد العظيم.
دار النشـــر :الدار اجلامعية للطباعة والنشر والتوزيع 84 -شارع زكريا غنيم -اإلسكندرية.
تاريخ اإلصدار1022 :م.
نبذة عن الكتاب :يقع الكتاب يف

()200

صفحة من احلجم املتوسط ،يهتم الكتاب باملفاهيم االساسية للفساد من حيث املفهوم

واملاهية واألنواع واألبعاد االقتصادية واالجتماعية والسياسية للفساد واآلثار املرتتبة على الفساد واجلهات أو املؤسسات املنوط بها
التعامل مع الفساد بشتى صوره وأبعاده.
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وينقسم الكتاب إىل مخسة فصول:
الفصل األول :اإلطار النظري للفساد.
املبحث األول :مفهوم وماهية وأنواع الفساد.
املبحث الثاني :األبعاد االقتصادية واالجتماعية والسياسية للفساد.
املبحث الثالث :املؤسسات املعنية مبكافحة الفساد حملي ًا وعاملياً:
 اجلهات الدولية املعنية مبكافحة الفساد. املؤسسات احمللية املعنية مبكافحة الفساد.الفصل الثاني :دور اجلهاز املركزى للمحاسبات فى مكافحة الفساد اإلداري باحملليات:
املبحث األول :حصر املخالفات التى يقع فيها املسئولون عن اإلدارات احمللية.
املبحث الثاني :حصر املبال املهدرة فى بعض احملافظات.
املبحث الثالث :مقارنة بني املخالفات املالية واإلدارية على مستوى حمافظات الدراسة.
املبحث الرابع :نظم اإلدارة احمللية فى مصر.
املبحث اخلامس :دور اجملتمع املدنى املنوط به لتعزيز الرقابة على اإلدارات احمللية.
الفصل الثالث :مفهوم العوملة وأبعادها:
املبحث األول :املفاهيم املختلفة للعوملة:
 مفهوم العوملة. أبعاد العوملة.الفصل الرابع :عوملة النظام االقتصادي اجلديد
املبحث االول :نشأة العوملة وتطورها ومراحلها.
املبحث الثاني :النظام االقتصادى اجلديد.
الفصل اخلامس :فساد العوملة:
املبحـث األول :اجلرا م املستحدثة فى ظل العوملة.
املبحث الثاني :الفساد التجارى واملاىل للعوملة.
املبحث الثالث :الفساد االجتماعى والثقافى واحلضارى للعوملة.
املبحث الرابع :الفساد اإلدارى للدولة فى ظل العوملة.
املبحث اخلامس :الفساد السياسى للعوملة.
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 -8اسـم الكتاب :شرح معايري املراجعة املصرية – املبادىء العامة واملسئوليات وتقييم اخلطر.
اسـم املؤلف :الدكتور /طارق عبد العال محاد.
دار النشـــر :الدار اجلامعية للطباعة والنشر والتوزيع 84 -شارع زكريا غنيم -اإلسكندرية.
تاريخ اإلصدار2012 :م.
نبذة عن الكتاب :يقع الكتاب يف ( ،)223يهتم الكتاب باملفاهيم االساسية للمراجعة والرقابة الداخلية وخدمات التأكد واملبادئ
العامة للمراجعة ومسئوليات مراق احلسابات (املدقق) وكيفية تقييم اخلطر وإجراءات مواجهة املخاطر التى مت تقييمها .وينقسم
الكتاب إىل  3أقسام:
القسم األول :اإلطار العام واملفاهيم االساسية للمراجعة والرقابة الداخلية وخدمات التأكد.
الفصل األول :املفاهيم األساسية للمراجعة والرقابة الداخلية.
الفصل الثاني :مفاهيم خدمات املراجعة والتصديق والتأكد.
الفصل الثالث :الرقابة الداخلية :املفاهيم ،املكونات.
الفصل الرابع :اإلطار املصرى لعمليات خدمة التأكد.
الفصل اخلامس :إطار عمل معايري املراجعة الدولية.
الفصل السادس :قواعد السلوك األخالقي للمحاسبني املهنيني.
القسم الثاني :املبادىء العامة للمراجعة ومسئوليات مراق احلسابات (املدقق).
الفصل األول :األهداف واملبادىء العامة التى حتكم مراجعة القوا م املالية (معيار املراجعة املصرى رقم .)200
الفصل الثاني :شروط االرتباط بعملية املراجعة (معيار املراجعة املصرى رقم .)210
الفصل الثالث :الرقابة على جودة عملية املراجعة (معيار املراجعة املصرى رقم .)220
الفصل الرابع :أوراق عمل املراجعة  – 230توثيق أعمال املراجعة.
الفصل اخلامس :مسئولية املراق بشأن الغش والتدليس عند مراجعة القوا م املالية (معيار املراجعة املصرى رقم .)240
الفصل السادس :مراعاة القوانني واللوا ح عند القيام مبراجعة القوا م املالية (معيار املراجعة املصرى رقم .)250
الفصل السابع :اإلتصال مع املسئولني عن احلكومة فيما يتعلق مبوضوعات املراجعة (معيار املراجعة املصرى رقم .)260
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القسم الثالث :تقييم اخلطر وإجراءات مواجهة املخاطر التى مت تقييمها.
الفصل األول :ختطيط عملية مراجعة القوا م املالية (معيار املراجعة املصري رقم .)300
الفصل الثاني :تفهم املنشأة وبيئتها وتقييم خماطر التحريف العام (معيار املراجعة املصري رقم .)315
الفصل الثالث :األهمية النسبية فى املراجعة (معيار املراجعة املصرى رقم .)320
الفصل الرابع :إجراءات املراق ملواجهة املخاطر التى مت تقييمها (معيار املراجعة املصري رقم )330
الفصل اخلامس :اعتبارات املراجعة املتعلقة باملنشأت التى تستخدم مؤسسات خدمية (معيار املراجعة املصري رقم .)402
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 -9اسـم الكتاب :احملاسبة احلكومية – الرقابة على املال العام.
اسـم املؤلف :الدكتور /طارق عبد العال محاد.
دار النشـــر :الدار اجلامعية للطباعة والنشر والتوزيع 84 -شارع زكريا غنيم -اإلسكندرية.
تاريخ اإلصدار2011 :م.
نبذة عن الكتاب :يقع الكتاب فى

310

صفحة .ويتعرض الكتاب لتعاظم دور احلكومات فى الوقت احلاىل والزيادة املضطردة

واملستمرة فى اإلنفاق العام على اخلدمات االساسية التى تؤديها احلكومات مثل الدفاع واألمن والصحة والتعليم والطرق
واملواصالت ووحدات احلكم احمللى وتوصيل مياه الشرب وعمل مشروعات الصرف الصحى وتوصيل الكهرباء وما حتتاجه هذه
اخلدمات من أموال طا لة مع قصور املوارد العامة واليت يأتي معظمها من الضرا
بالغة ومقاومة من أفراد اجملتمع عند فرض ضرا

والرسوم حيث تواجه احلكومات صعوبات

أو رسوم جديدة لزيادة مواردها ولذلك تكتس احملاسبة احلكومية أهمية

كبرية خاصة وأنها أداة ر يسية من أدوات الرقابة على املال العام ،وهي ليست جمرد وسيلة لتنفيذ املوازنة العامة للدولة بل
تعترب أداة من أدوات تقييم أداء الوحدات اإلدارية احلكومية واحملافظة على املال العام ومتابعة تنفيذ الربنامج املالي للخطة
السنوية للدولة فى إطار اخلطة العامة للتنمية االقتصادية واالجتماعية للدولة.
وينقسم الكتاب إىل تسعة فصول بيانها كالتالي:
 الفصل األول :املفاهيم األساسية للمحاسبة احلكومية. الفصل الثاني :املوازنة العامة للدولة. الفصل الثالث :نظام احملاسبة احلكومية. الفصل الرابع :احملاسبة والرقابة على املدفوعات اجلارية. الفصل اخلامس :أجور ومرتبات العاملني. الفصل السادس :طرق وإجراءات الرقابة على املشرتيات احلكومية. الفصل السابع :احملاسبة والرقابة على السلف احلكومية. الفصل الثامن :احملاسبة والرقابة على األصول غري املالية. -الفصل التاسع :املتحصالت فى الوحدات احلكومية.
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اسـم الكتاب :احملاسبة االسرتاتيجية – التقييم املاىل ألداء الشركات – حماسبة املسئولية.

اسـم املؤلف :الدكتور /حممد الفيومى حممد.
دار النشـــر :دار التعليم اجلامعى للطباعة والنشر والتوزيع.
تاريخ اإلصدار2012 :م.
نبذة عن الكتاب :يقع الكتاب فى

329

صفحة ،ويتعرض إىل اإلنتقادات التى وجهت لنظم التكاليف واحملاسبة اإلدارية واليت

ترتكز حول عدم مالءمة هذه النظم للسمات االساسية للبيئة الصناعية احلديثة مما ترت عليه ضرورة إحداث تغريات جوهرية
فيها لكى تتوافق مع مسات البيئة الصناعية احلديثة بابتكار أدوات ووسا ل لتطوير نظم التكاليف واحملاسبة اإلدارية.
ولقد أثرت تقنية املعلومات على احملاسبة اإلدارية فيما يلي:
 -1الالمركزية فى املعلومات احملاسبية.
 -2تقنية املعلومات ومفهوم املالءمة فى احملاسبة اإلدارية.
 -3يؤدى الرتابط بني كافة نظم املعلومات إىل دعم وحدة البيانات والتقارير.
وينقسم الكتاب إىل ما يلي:
الفصل األول :احملاسبة اإلدارية االسرتاتيجية.
الفصل الثاني :نظرية القيود واحملاسبة عن االجناز.
الفصل الثالث :حماسبة املسئولية وإعداد التقارير القطاعية.
الفصل الرابع :التقييم املاىل ألداء الشركات.
الفصل اخلامس :تقييم األداء باستخدام بطاقة األداء املتوازن.
الفصل السادس :اسرتاتيجيات وأسالي تسعري املنتجات واخلدمات.
الفصل السابع :أسعار التحويل.
امللحق ( )2تشخيص جماالت خفض التكاليف.
امللحق ( )1الشهادات املهنية للتجاريني.

مـجـلـة الـرقـابة املـالية – ديسمرب (كانون األول) 2102

39

-11

اسـم الكتاب :احملاسبة اإلبتكارية – دوافعها – أساليبها – آثارها.

اسـم املؤلف :الدكتور /طارق عبد العال محاد.
دار النشـــر :الدار اجلامعية للطباعة والنشر والتوزيع 84 -شارع زكريا غنيم -اإلسكندرية.
تاريخ اإلصدار2011 :م.
نبذة عن الكتاب :يقع الكتاب فى

225

صفحة ،ويتعرض إىل أهداف احملاسبة االبتكارية بصفة عامة والتى ظهرت عدة

مسميات وأشكال خمتلفة هلا أهمها ما يلى احملاسبة املتعسفة ،إدارة األرباح ،ممارسات حماسبية ابتداعية وتهدف احملاسبة
االبتكارية إىل اتباع أى وكل االسالي

املستخدمة فى االختيار املتعمد وغري املتعمد والتطبيق املخادع وغري املخادع للمبادئ

احملاسبية املتعارف عليها والتقارير املالية اإلحتيالية.
وأي خطوات تتخذ حنو إدارة األرباح أو ختفيف تقلبات الدخل مبا يؤدى إىل إظهار القوا م املالية للشركات حس ما ترغبه
اإلدارة والذى يؤدى فى النهاية إىل حتقيق مصاحل فئة معينة على حساب مصاحل الفئات االخرى املرتبطة باملنشأة وألهمية هذا
املوضوع فإن هذا الكتاب يعمل على شرح وتوضيح املقصود باحملاسبة االبتكارية ودوافع اتباعها وأسالي احملاسبة االبتكارية
املتبعة وانعكاساتها على القوا م املالية واألسواق املالية وكيفية احلد من االثار السلبية.
وينقسم الكتاب إىل ما يلي:
 الفصل األول :إطار عام للمحاسبة االبتكارية. الفصل الثاني :احملاسبة لغة األرقام. الفصل الثالث :انعكاسات احملاسبة االبتكارية على القياس والتقييم احملاسيب. الفصل الرابع :دوافع االختيار بني بدا ل القياس والتقييم احملاسيب. الفصل اخلامس :جودة االرباح وانتشار املمارسات احملاسبية اخلاطئة. الفصل السادس :جودة التقارير املالية فى ضوء اجتاهات الفكر احملاسبى املعاصر. الفصل السابع :احملاسبة االبتكارية ونظم حوافز االدارة. الفصل الثامن :تغريات املراجعة واملمارسات احملاسبية اخلاطئة. -الفصل التاسع :احملاسبة االبتكارية وحكومة الشركات.
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نــــشاطات الـــتــدريــ
* اللقاء العلمي باململكة العربية السعودية حول موضوع "دور االجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة يف
حتقيق التجانس والتوافق يف االداء املهين بني االجهزة األعضاء":
بدعوة كرمية من معالي األستاذ /أ سامة بن جعفر فقيه ،ر يس ديوان املراقبة العامة باململكة العربية السعودية ،عقد هذا
اللقاء خالل الفرتة من

7

اىل  1021/9/21وشارك فيه اإلشرافيون واملدراء من األجهزة األعضاء يف املنظمة .وقد كان اهلدف من

تنظيمه التعرف على منهجية املعايري املهنية والرقابية الصادرة عن األنتوساي مبا يضمن التقليل قدر املستطاع من االجتهادات
الفردية يف القضايا املهنية والرقابية .وقد حضر اللقاء أربعة وثالثون مشاركا ميثلون أجهزة الرقابة يف كل من(:األردن ولبنان
والكويت وقطر واألمارات ومصر واجلزا ر والبحرين واليمن وموريتانيا وتونس والعراق والسعودية وفلسطني) .كما أشرف على
تنفيذه من الناحية العلمية خبريان متخصصان من ديوان املراقبة العامة.
وقد افتتح اللقاء كل من السيد /نا

ر يس الديوان املساعد نيابة عن معالي ر يس الديوان ومعالي األستاذ /عبد القادر

الزقلي ،الر يس االول لدا رة احملاسبات التونسية واألمني العام للمنظمة العربية .وقد تناول اللقاء املواضيع التفصيلية التالية:
 التعريف باملعايري املهنية والرقابية لالنتوساي. اهم املعايري الصادرة عن االنتوساي اهمية تطبيق املعايري املهنية والرقابية يف األجهزة وأثره على أدا ها املهين اهمية تطبيق املعايري املهنية والرقابية يف حتقيق التوافق يف األداء املهين بني األجهزة األعضاء عرض جتربة اجلهاز املستضيف واألجهزة األعضاء.وقد خلص املشاركون إىل مجلة من التوصيات عرضتها االمانة العامة على جلنة تنمية القدرات املؤسسية يف اجتماعها
اخلامس .واختتم اللقاء السيد /نا

ر يس الديوان املساعد نيابة عن معالي ر يس الديوان ومعالي األستاذ /عبد القادر الزقلي،

الر يس االول لدا رة احملاسبات التونسية واألمني العام للمنظمة العربية ،حيث متّ تسليم شهادات احلضور وشهادات التقدير.

* اللقاء التدرييب بدولة الكويت حول موضوع "تقييم األداء على اخلدمات الصحية الوقا ية":
يف إطار مواصلة تنفيذ خطة العمل التفصيلية يف جمال التدري والبحث العلمي لسنة  1021استضاف ديوان احملاسبة بدولة
الكويت اللقاء التدرييب حول موضوع "تقييم األداء على اخلدمات الصحية الوقا ية" خالل الفرتة من  22 -2أكتوبر .1021
وكان اهلدف من تنظيم هذا اللقاء تنمية مهارات املتدربني حول كيفية تقييم أداء اخلدمات الصحية الوقا ية يف قطاع الصحة
ومدى كفاءة وفعالية املعايري واملؤشرات املستخدمة يف قياس األداء ،وكذا التعرف على أنظمة الرقابة على تلك اخلدمات ومدى
كفاءة وف عالية السياسات واألسالي املستخدمة لالستغالل األمثل للموارد املادية والبشرية املتاحة ،والتعرف على جتربة اجلهاز
املستضيف واألجهزة املشاركة يف هذا اجملال من خالل الرتكيز على حاالت عملية تقدم هلذا الغرض.
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وقد شارك يف اللقاء

32

مشاركاً ميثلون

(25

جهاز) من األجهزة األعضاء يف املنظمة العربية وهي أجهزة الرقابة يف البلدان

التالية :الكويت – السعودية – سلطنة عمان – قطر– األردن – ليبيا – مصر – فلسطني – موريتانيا – لبنان – اليمن – السودان – املغرب

–

البحرين واجلزا ر .كما اشرف عليه من الناحية العلمية والتدريبية خبريان من ديـوان احملاسبة بدولة الكويت ومن ذوي اخلربة
املطلوبة والتخصص يف موضوع اللقاء .وقد افتتح اللقاء وكيل ديوان احملاسبة باإلنابة والسيد األمني العام للمنظمة العربية لألجهزة
العليا للرقابة املالية واحملاسبة وتناول املوضوعات التالية:
 مفهوم رقابة األداء وفقا ألحدث االصدارات.
 مفهوم مهام إدارة الصحة الوقا ية وأقسامها املختلفة.
 مقدمة عن مؤشرات أداء الصحة الوقا ية.
 مقدمة عن إدارة الصحة العامة لدولة الكويت.
 التقييم وخفض التكلفة واجلودة.
 مؤشرات األداء لألمراض املعدية والتطعيمات.
 مؤشرات األداء ملختربات الصحة العامة وفحص عمال التغذية.
 تقييم أداء أقسام الصحة احليوية.
 تقييم أداء أقسام مكافحة األمراض.
 تقييم أداء أقسام صحة البيئة.
 تقييم أداء أقسام الصحة املهنية.
 تقييم أداء أقسام التطعيمات.
 عرض مر ي لتجارب الدول املشاركة يف اللقاء التدرييب.
وقد خلص املشاركون اىل عدد من التوصيات ستعرضها األمانة العامة للمنظمة على جلنة تنمية القـدرات الــمؤسسية يف اجتماعهـا
القادم .واختتم اللقاء وكيل ديوان احملاسبة باإلنابة ومعالي االمني العـام للمنظمـة العربيـة ،حيـث متّ تسـليم شـهادات احلضـور
وشهادات التقدير.

* اللقاء التدرييب التدرييب التدرييب جبمهورية العراق حول موضوع "اسالي وتقنيات املراجعة البيئية":
تنفيذا خلطة العمل يف جمال التدري والبحث العلمي للمنظمة العربية لسنة

1021

اليت أقرها اجمللس التنفيذي يف اجتماعه

السادس واألربعني املنعقد باجلمهورية اللبنانية خالل الفرتة من  25إىل  1022/22/22عقد اللقاء التدرييب جبمهورية العراق حول
موضوع "أسالي وتقنيات املراجعة البيئية" خالل الفرتة من  2إىل  .1021/22/7وقد كان اهلدف من تنظيم اللقاء تنمية اخلربة
العلمية والعملية للمتدربني يف جمال املراجعة البيئية من خالل اطالعهم على طرق وأسالي وتقنيات املراجعة البيئية وعرض
جتربة اجلهاز املستضيف للقاء وجتارب االجهزة االعضاء.
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وافتتح اللقاء بكلمات القاها كل من معالي ر يس الديوان وممثل االمانة العامة للمنظمة والسيدة مـديرة اللقـاء .وقـد شـارك يف
هذا اللقاء  22متدربا مثلوا ستة أجهزة وهي اجهزة الرقابة يف كل من االردن وفلسطني ومصر وموريتانيا واليمن والعراق.
كما اشرف عليه من الناحيتني العلمية والتطبيقية مخسة خرباء ،أربعة منهم من داخل اجلهـاز وجـرى تنفيـذ اللقـاء علـى
مدى مخسـة أيام مبعدل ثالث جلسات يوميا .وتناول املوضوعات التالية:
 التعريف باملراجعة البيئية وأهميتها (جلستان). اسالي وتقنيات املراجعة البيئة (جلستان).ـ املراجعة البيئية وعالقتها بالتنمية املستدامة.
 املراجعة البيئة على انشطة الطاقة البديلة. أهم أدلة التدقيق املرتبطة باملراجعة البيئية.ـ ملخص مؤشر االداء البيئي العاملي لعام  /1021استنتاجات واقع العراق البيئي.
ـ الصعوبات املرتبطة مبمارسة الرقابة البيئية.
ـ عرض حاالت عملية من واقع اجلهاز املستضيف وجتارب االجهزة األعضاء.
كما نظم اجلهاز املستضيف زيارة بيئيـة إىل كـل مـن مدينـة الطـ ببغـداد لإلطـالع علـى كيفيـة معاجلـة النفايـات الطبيـة
باستخدام آلية حديثة تتوىل واحملطات التحويلية للنفايات.
واختتم اللقاء معالي ر يس الديوان وممثل األمانة العامة للمنظمـة ،حيث متّ تسليم شهادات امتام دورة وشهادات التقدير.

* اللقاء التدرييب باجلمهورية اللبنانية حول موضوع "املراجعة اآللية للبيانات املالية (تطبيقات)":
انطالقا من األهداف اليت أسست مـن أجلـها املنظمـة العربيـة لألجهـزة العليـا للرقابـة املاليـة واحملاسـبة واملتمثلـة يف رفـع
مردودية العاملني يف األجهزة العليا للرقابة املالية ،وتنفيذا خلطة العمـل يف جمـال التـدري والبحـث العلمـي لسـنة  1021الـيت
أقرها اجمللس التنفيذي يف اجتماعه السادس واألربعني املنعقد باجلمهورية اللبنانية خالل الفـرتة مـن  25إىل  1022/22/22عقـد
اللقاء التدرييب باجلمهوريـة اللبنانيـة حـول موضـوع "املراجعـة اآلليـة للبيانـات املاليـة (تطبيقـات)" ،خـالل الفـرتة مـن  12إىل
 1021/22/30والذي يهدف إىل تعريف املشاركني بأهمية وأهداف املراجعة على البيانات املالية باستخدام احلاس اآللي وتبادل
اخلربات يف هذا املوضوع.
وقد شارك يف اللقـاء  32مشارك ًا ميثلون ( 20أجهزة) من األجهزة األعضاء يف املنظمة العربية وهي أجهـزة الرقابـة يف البلـدان
التالية :األردن وتونس واجلزا ر والسودان وفلسطني والعراق والكويت ولبنان ومصر واليمن .كما اشرف عليه مـن الناحيـة العلميـة
ستـة خرباء ( )2من منسوبي ديوان احملاسبة باجلمهورية اللبنانية من ذوي اخلربة املطلوبة والتخصص يف موضوع اللقـاء .وقـد مت
تنفيذ اللقاء على مدى مخسـة أيـام مبعـدل جلسـتني يوميـا وافتتحـه معـالي القاضـي /عـوني رمضـان ،ر ـيس ديـوان احملاسـبة
باجلمهورية اللبنانية الذي ألقى كلمة ترحيبية باملشاركني .وقد مت تنفيذ اللقاء وفق ًا للتفصيل املوضح فيما يلي:
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اجلوان العلميـة والتدريبية:
 أهمية وأهداف املراجعة اآللية للبيانات املالية. حـاالت عملية. متطلبات املراجعة اآللية للبيانات املالية. حـاالت عملية. أسالي ومنهجيات مراجعة البيانات املالية. حـاالت عملية. التخطيط وصعوبات املراجعة اآللية للبيانات املالية. حـاالت عملية. عرض جتارب أجهزة الرقابة يف البلدان التالية :األردن وتونس واجلزا ر وفلسطني والعراق والكويت ومصر واليمن.واختتم اللقاء معالي ر يس الديوان حبضور ممثل االمانة العامة للمنظمة ،حيث متّ تسليم شهادات امتام دورة وشهادات التقدير.

* ورشة العمل املنعقدة بدولة الكويت حول موضوع " نظام التقييم الذاتي يف جمال النزاهة :" IntoSAINT
جتسيداً لالتفاقية املربمة بني املنظمة العربية واملنظمة األوروبية لألجهزة العليا للرقابة املاليـة واحملاسـبة الـيت نصـت علـى
مجلة من أوجه وجماالت التعاون بينهما ومن ضمنها تبادل املعلومات واخلربات ،وحرصاً علـى حتقيـق أهـداف املنظمـة العربيـة
لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة (األرابوساي) يف تعزيز التفاهم والتعارف بني األجهزة األعضاء من خالل تبادل املعلومات
واخلربات يف مجيع اجملاالت ،فقد استضاف ديوان احملاسبة بدولة الكويت ورشة العمل حول موضوع "نظـام التقيـيم الـذاتي يف
جمال النزاهة  "IntoSAINTخالل الفرتة من  9اىل  23ديسمرب .1021
IntoSAINT

وهي عبارة عن أداة تقييم ذاتية لألجهـزة والـيت متكـنهم مـن حتليـل املخـاطر املتعلقـة باالسـتقامة وقيـاس

مستوى نضج أنظمة إدارتها ،فقد مت عقد تقييم ذاتي خالل ورشة العمل نتج عنه توصـيات إداريـة لـدعم االسـتقامة يف املؤسسـة.
وكان اهلدف من تنظيم ورشة العمل:
 التعرف على مفهوم .IntoSAINT التدرب على لع دور الوسيط يف جتربة التقييم الذاتية الالحقة يف منطقتهم. العمل سوية مع ممثلي األجهزة يف املنطقة ذاتها فيما يتعلق بتنفيذ خطة املشاركة بأداة  IntoSAINTضمن منطقتهم.اجلهات املشاركة يف اإلعداد للورشة وتنفيذها :ديوان احملاس بة بدولـة الكويـت واألمانـة العامـة للمنظمـة العربيـة لألجهـزة
العليا للرقابة املالية واحملاسبة (األرابوسـاي) وحمكمـة التـدقيق .ومـن اجلـدير بالـذكر أن ديـوان احملاسـبة بدولـة الكويـت قـد
استضاف املشاركني يف ورشة العمل استضافة كاملة.
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كما شارك يف تنفيذ هذه الو رشة ورشة مدربني اثنني من حمكمة التدقيق اهلولندية ،ومدرب من دا رة احملاسبات التونسية،
ومدرب من ديـوان احملاسبة بدولة الكويت ومت تنفيذ ورشة العمل على مدى مخسة أيام مبعدل ثالث جلسات يومية .حيث
سبقها اجتماع للهيئة التدريبية يوم  7ديسمرب .1021
وقد افتتح الورشة وكيل ديوان احملاسبة باإلنابة بكلمة رح فيها باملشاركني مبينا أهمية ورشة العمل ومتمنيا ألعماهلا
النجاح والتوفيق.
وقد تناولت ورشة العمل ما يلي:
 شرح توضيحي – الغرض من الورشة.
 كيف تصبح وسيطاً فعاالً.
 القدرات األساسية للوسيط.
 اختبار دخول .IntoSAINT
 مفهوم النزاهة واالستقامة.
 مترين عن أداة تقييم ذاتية لألجهزة .IntoSAINT
 التدري على املشكلة – أمثلة.
 توزيع املشاركني يف اجملموعات الفرعية ملشكلة واحدة على األقل تنطبق على اجلهاز الرقابي.
 طرح املشكلة ومناقشتها من قبل اجملموعات الفرعية.
 مناقشة املالحظات على مترين النزاهة.
 مفهوم التقييم الذاتي (االجيابيات والسلبيات).
 التفسري الكلي ملنهج .IntoSAINT
 تفسري املرحلة األوىل (تعريف املادة – أنواع العمليات).
 طبيعة العمل :تقوم اجملموعات الفرعية بعقد نقاش على قا مة العمليات والتغيريات املمكنة فيها.
 مناقشة ما توصلت إليه اجملموعة من مالحظات وتوصيات.
 تفسري اخلطوة الثانية والثالثة (نقاط الضعف واملستويات املطلوبة لنظام رقابة النزاهة .)ICS
 املرحلة ( :)2عرض اجملموعات الفرعية لنقاط الضعف املتأصلة (.)2x
 ترتي نقاط (وضع الدرجات) الضعف املتأصلة ومعاجلتها.
 املرحلة ( :)1مناقشة نتيجة ترتي النقاط .2
 املرحلة ( :)1مناقشة نتيجة ترتي النقاط ( 1وضع درجات).
 املرحلة ( :)3تقديم جمموعات العمل الفرعية لنقاط الضعف املتأصلة (.)2x
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 ترتي نقاط (وضع درجات) الضعف املتأصلة ومعاجلتها.
 املرحلة ( :)2مناقشة نتيجة ترتي النقاط (.)2x
 املرحلة ( :)5عرض جمموعات العمل الفرعية للمستوى املطلوب لنظام رقابة النزاهة .)2x( ICS
 ترتي ومعاجلة املستوى املطلوب لنظام رقابة النزاهة  ICSيف نقاط (وضع درجات).
 املرحلة ( :)2مناقشة نتيجة ترتي النقاط (وضع درجات) لنظام تدقيق النزاهة .)2x( ICS
 تفسري املرحلة الرابعة (حتليل الفجوة والتوصيات).
 حتليل مفصل للخطر بصفته منوذج اختياري.
 العمل اجلماعي :مشاركة التدابري واخلربات داخل اجلهاز الرقابي.
 املرحلة ( :)2تقديم جمموعات العمل (.)2x
 املرحلة ( :)7صياغة التوصيات ووضع األولويات.
 املرحلة ( :)7العرض ،املناقشة ووضع األولويات (.)2x
 إعداد التقارير وصياغتها.
 بدء تنفيذ  IntoSAINTداخل منظمة األرابوساي.
 االختبار النها ي.
 التقييم.
واختتمت الورشة بكلمات القاها كل من السيد وكيل ديوان احملاسبة باإلنابة والسيدة /إينا دي هان
اهلولندية نيابة عن اهليئة التدريسية .ومتّ تسليم شهادات امتام دورة وشهادات التقدير.
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* الربنامج التدرييب باجلمهورية التونسية حول موضوع " الرقابة على تقنية املعلومات":
انطالقا من األهداف اليت أسست من أجلها املنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة واملتمثلة يف رفع مردودية
العاملني يف األجهزة العليا للرقابة املالية ،وتنفيذا للقرار رقم  1022/220للمجلس التنفيذي يف اجتماعه السادس واألربعني املنعقـد
باجلمهورية اللبنانية خالل الفرتة من

25

إىل  1022/22/22والذي أقر فيه باقرتاح من األمانة العامة توظيف الدعم املقدم من

جهازي الرقابة يف كل من الكويت والعراق لتصميم برنامج تدرييب خاص يف جمال تقنية املعلومات لفا دة األجهزة األعضاء يف
املنظمة بالتعاون مع مبادرة تنمية اإلنتوساي ،عقد الربنامج التدرييب بتونس حول موضوع "الرقابة على تقنية املعلومات" خالل
الفرتة من  09/12إىل  1021/20/02والذي اشتمل على مرحلتني خصصت االوىل إلعداد املادة العلمية والتدريبية من قبل جمموعة
من املدربني من كل من ديوان املراقبة العامة باململكة العربية السعودية ودا رة احملاسبات يف اجلمهورية التونسية واجلهاز
املركزي للرقابة واحملاسبة باجلمهورية اليمنية.
أ ّما املرحلة الثانية ،فقد خصصت لتنظيم اللقاء التدرييب خالل الفرتة من  9/12اىل  1021/20/20وشارك فيه  12متدربا
ميثلون

(22

جهاز) من األجهزة األعضاء يف املنظمة العربية وهي أجهزة الرقابة يف البلدان التالية :األردن واإلمارات وتونس

واجلزا ر والسعـودية وسلطنة عمان والسودان و فلسطني والكويت ولبنان وليبيا ومصر وموريتانيا واليمن.
وافتتح اللقاء معالي األستاذ عبد القادر الزقلي ،الر يس االول لدا رة احملاسبات يف اجلمهورية التونسية واألمني العام
للمنظمة ،حيث القى كلمة رح فيها باخلرباء واملتدربني .ومت تنفيذ اللقاء على مدى ستّة أيام مبعدل أربع جلسات يوميا وتناول
املوضوعات التالية:
 االفتتاح وإذابة اجلليد. تعريف رقابة تقنية املعلومات. تأثري تقنية املعلومات على الرقابة. أطر التحكم يف تقنية املعلومات. التخطيط والتنظيم. الضوابط املادية واملنطقية. ضوابط التطبيقات التخطيط إلستمرارية العمل جوان من الرقابة على قواعد البيانات أسالي الرقابة املدعمة باحلاسوب تقديم جتارب بعض البلدان املشاركةواختتم اللقاء معالي االمني العام الذي توىل تسليم شهادات التقدير اىل اخلرباء وشهادات امتام دورة على املتدربني.
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أخبـار املنـظـمــة الـعــربـيـــة
أوال :االجتمـاع الثاني لفريق املخطط االسرتاتيجي للمنظمة العربية:
يف نطاق مواصلة فريق املخطط االسرتاتيجي العام للمنظمة العربية القيام باملهام اليت أوكلها إليه اجمللس التنفيذي يف
اجتماعه السادس واألربعني واملتعلقة بتقييم نتا ج تنفيذ املخطط االسرتاتيجي العام للسنوات  1007ـ  1021وإعداد املخطط
االسرتاتيجي القادم هلذه املنظمة ،عقد فريق املخطط االسرتاتيجي العام للمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية
واحملاسبة اجتماعه الثاني بتونس خالل الفرتة من  12اىل  1021/9/12وذلك مبشاركة ممثلي األجهزة يف الفريق وهي أجهزة
الرقابة يف كل من السعودية وفلسطني و الكويت والعراق واليمن وموريتانيا ،واألمانة العامة للمنظمة.
ويف بداية االجتماع ،رح

معالي األستاذ /عبد القادر الزقلي ،الر يس األول لدا رة احملاسبات واألمني العام للمنظمة

العربية بأعضاء الفريق يف تونس متمنيا هلم إقامة طيبة ومتنى أن تتوج أعماهلم بالنجاح والتوفيق.
وقد تناول االجتماع بالدرس والنقاش املوضوعات التالية:
املوضوع األول :دراسة التقرير املتعلق بتقييم نتا ج حتقيق أهداف اخلطة التنفيذية للمخطط االسرتاتيجي العام  1007ـ .1021
املوضوع الثاني :اعداد االستبيان اخلاص مبقرتحات االجهزة االعضاء حول االهداف واملقرتحات للمخطط االسرتاتيجي العام
 1023ـ .1022
املوضوع الثالث :حتديد موعد ومكان االجتماع القادم للفريق.
وقد ضمن الفريق نتا ج اعماله ضمن التقرير الذي اعده هلذا الغرض والذي عرض على اجمللس التنفيذي يف اجتماعه السابع
واألربعني املنعقد باململكة املغربية خالل الفرتة من  22إىل .1021/21/29

ثانيا :االجتماع االستثنا ي لفريق عمل البيئة للمنظمة:
بدعوة كرمية من األستاذة /منرية أمحد عبد اهلادي ،ر يس اجلهاز املركزي للمحاسبات جبمهورية مصر العربية
باإلنابة ،عقد فريق عمل البيئة اجتماعه اخلامس (االستثنا ي) خالل الفرتة من

3

اىل

1021/9/2

حبضور ممثلي

االجهزة االعضاء يف الفريق وهي اجهزة الرقابة يف كل من مصر واألردن وتونس وفلسطني والكويت والعراق وسلطنة
عمان .وافتتح االجتماع بكلمة ترحيبية لر يسة اجلهاز باإلنابة ضمنتها ترحيبها بأعضاء الوفود متمنية لالجتماع النجاح
والتوفيق .وقد تناول االجتماع املواضيع التالية:
2ـ مشاركة الفريق يف اعمال جمموعة عمل االنتوساي ملراجعة البيئة.
1ـ مساهمة الفريق يف االوراق االرشادية عن خطة عمل جمموعة عمل االنتوساي ملراجعة البيئة.
3ـ مناقشة الربنامج املقرتح خلطة عمل فريق البيئة للمنظمة العربية للسنوات  1023ـ .1025
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2ـ مناقشة موضوعات على هامش االجتماع.

5ـ حتديد موعد ومكان االجتماع القادم للفريق.
وقد ضمن الفريق نتا ج أعماله يف التقرير الـذي عرضـته االمانـة العامـة علـى جلنـة تنميـة القـدرات املؤسسـية يف اجتماعهـا
اخلامس املنعقد باململكة االردنية اهلامشية.

ثالثا :االجتماع اخلامس للجنة تنمية القدرات املؤسسية للمنظمة:
بناءي على الدعوة الكرمية املوجهة من معالي السيد /مصطفى الرباري ر يس ديوان احملاسـبة باململكـة األردنيـة اهلامشيـة،
عقدت جلنة تنمية القدرات املؤسسية اجتماعها اخلامس يف مدينة عمان باململكة األردنية اهلـامشــية الشقـيقــة خــالل الفـرتة
من  3 -1أكتوبر  2012مبشاركة ممثلي األجهزة األعضاء يف اللجنة واألمانة العامـة وهـي أجهـزة الرقابـة يف كـل مـن :األردن
والكويت واملغرب والسعودية ومصر وقطر واليمن ،باإلضافة اىل ممثل مبادرة تنمية انتوساي.
وافتتح االجتماع معالي السيد /مصطفى الرباري ،ر ـيس ديـوان احملاسـبة باململكـة األردنيـة اهلامشيـة حبضـور مسـؤولي
الديوان حيث عرب عن سعادته باستضافة هذا االجتماع الدوري متمنيا ألعماله النجاح والتوفيق .وقـد تنـاول االجتمـاع بالـدرس
والنقاش املوضوعات التالية:
املوضوع األول :دراسة نتا ج تنفيذ اجلزء األخري من خطة العمل يف جمال التدري والبحث العلمي لسنة .1022
املوضوع الثاني :دراسة نتا ج ما مت تنفيذه من خطة العمل لسنة .1021
املوضوع الثالث :إعداد مشروع خطة العمل يف جمال التدري والبحث العلمي لسنة .1023
املوضوع الرابع :دراسة نتا ج فريق عمل البيئة للمنظمة العربية يف اجتماعيه الرابع واخلامس (االستثنا ي).
املوضوع اخلامس :دراسة التقييم املقدم من الفريق املكلف بدراسة شروط مسابقة البحث العلمي اليت تنظمها املنظمة العربية كل
ثالث سنوات وعناصر تقويم هذه املسابقة وجوا زها.
املوضوع السـادس :النظر يف حتديث الدليل العام للتدري للمنظمة العربية.
املوضوع السابع :حبث كيفية إجراء تقييم لنتا ج تنفيذ برامج وخطط العمل كل ثالث سنوات قبل انعقاد اجلمعية العامة وفقـ ًا
لتوصيات اجمللس التنفيذي.
املوضوع الثامن :متابعة اإلجراءات اليت متت بشأن تنظيم برنامج "الرقابة على تقنية املعلومات".
املوضوع التاسع :ما يستجد من أعمال.
املوضوع العاشر :حتديد مكان وموعد االجتماع القادم للجنة.
كما قدم ممثل مبادرة تنمية االنتوساي عرضا حول التعاون مع املنظمة العربية تناول املواضيع الثالثة التالية:
 -1التعاون احلالي :ويتعلق بربنامج ضمان اجلودة ومراحل االجنـاز الـيت متـت مـن هـذا الربنـامج والـذي يهـدف اىل تكـوين
مدربني يف جمال اجلودة لفا دة املنظمة.
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 -2التعاون املستقبلي:
أ.برنامج اعداد املدربني :والذي مت الشروع يف التخطيط له.
ب .برنامج تطبيق معايري االنتوساي :و يندرج يف اطار تنفيذ املخطط االسرتاتيجي العام  1022-1022ملنظمة االنتوساي،
ويف تكليف مبادرة تنمية االنتوساي لوضع برنامج ملساعدة األجهزة على تطبيق املعايري الصادرة عن املنظمة املذكورة.
وقد ضمنت اللجنة نتا ج أعماهلا يف التقرير الذي اعدته هلذا الغرض والذي عرض على اجمللس التنفيذي يف اجتماعه السابع
واألربعني املنعقد باململكة املغربية.

رابعا :االجتماع السابع واألربعون للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية:
بدعوة كرمية من معالي األستاذ ادريس جطو ،الر يس االول للمجلس االعلى للحسابات باململكـة املغربيـة ،عقـد اجمللـس
التنفيذي اجتماعه السابع واألربعني خالل الفرتة من  22اىل  2012/12/19مبدينـة مـراكش باململكـة املغربيـة بر اسـة معـالي
األستاذ /أ سامة بن جعفر فقيه ،ر يس ديوان املراقبة العامة باململكـة العربيـة السـعودية ،ور ـيس اجمللـس التنفيـذي للمنظمـة
العربية حبضور معالي الدكتور /عبد اهلل عبد اهلل السنفي ،ر يس اجلهـاز املركـزي للرقابـة واحملاسـبة باجلمهوريـة اليمنيـة،
والنا

االول لر يس اجمللس التنفيذي ومعالي االستاذ/عبد العزيز يوسف العدساني ،ر يس ديوان احملاسبة بدولة الكويـت،

والنا

الثاني لر يس اجمللس التنفيذي ومعالي األستاذ /عبد القادر الزقلي ،الر يس االول لـدا رة احملاسـبات يف اجلمهوريـة

التونسية واألمني العام للمنظمة وأصحاب املعالي رؤساء األجهزة األعضاء يف اجمللس والوفود املرافقني هلم يف كل من اإلمارات
العربية املتحدة ومملكة البحرين ومجهورية العراق ودولة فلسطني واجلمهورية اللبنانية واململكة املغربية واجلمهورية االسـالمية
املوريتانية واجلمهورية اليمنية.
وقد انتظم حفل االفتتاح االجتماع تضمن كلمات القاها كل من معالي األستاذ /ادريس جطو ،الر يس االول للمجلس االعلى
للحسابات باململكة املغربية ومعالي ر يس اجمللس التنفيذي ومعالي االمني العام للمنظمة.
وقد تناول هذا االجتماع بالدرس والنقـاش عـددا مـن املوضـوعات املدرجـة علـى جـدول اعمالـه واختـذ بشـأنها القـرارات
والتوصيات اليت رآها مناسبة .وهذه املوضوعات هي:
 -1اقرار مشروع جدول األعمال
 -2تقرير ر يس اجمللس التنفيذي عن نشاطه ونشاط اجمللس منذ آخر اجتماع له.
 -3تقرير األمانة العامة عن نشاطها منذ آخر اجتماع للمجلس.
 -4تقرير جلنة املعايري املهنية والرقابية للمنظمة يف اجتماعها الرابع.
 -5تقرير جلنة تنمية القدرات املؤسسية للمنظمة يف اجتماعها اخلامس.
 -6تسمية األجهزة اليت ستستفيد من املنحة املالية للمشاركة يف اللقاءات اليت تنظم سنة .1023
 -7دراسة نتا ج فريق املخطط االسرتاتيجي العام.
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 -8دراسة موضوع متويل بعض أنشطة املنظمة من قبل املاحنني.
 -9اعتماد احلسابني اخلتاميني لسنيت  1020و.1022
 -10اعتماد املوازنة التقديرية لسنة

1023.

 -11عرض تقارير األجهزة األعضاء عن مشاركاتها يف أعمال اللجان وفرق العمل املنبثقة عن منظمة االنتوساي.
 -12ما يستجد من اعمال.
 -13حتديد موعد االجتماع القادم للمجلس التنفيذي والدورة احلاديـة عشـرة للجمعيـة العامـة للمنظمـة املقـرر إقامتهمـا بدولـة
الكويت.
 -14اعتماد مشروع جدول أعمال الدورة احلادية عشرة للجمع ية العامة للمنظمـة العربيـة وقا مـة املـراقبني الـذين تـتم دعـوتهم
للمشاركة يف هذه الدور.

صورة تذكارية للمشاركني يف اجمللس التنفيذي يف اجتماعه السابع واألربعني
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أخــبــار األجهــزة األعــضاء
* ديـوان احملاسبة باململكة األردنيـة اهلامشية:
1ـ نفذ الديوان خالل النصف الثاني من العام  )32( 2012دورة تدريبية مبشاركة ( )393موظفاً من الديوان بواقع ( )598ساعة
تدريبية ركزت من خالهلا على املوضوعات الرقابية املتخصصة بعمل الديوان.
2ـ

شارك الديوان يف العديد من اللقاءات التدريبية والعلمية واللجان واإلجتماعات من خالل عضويته يف املنظمات العربية

واإلقليمية والدولية بلغت ( )9لقاءات ومبشاركة ( )17موظف ًا من الديوان.
3ـ

عقد الديوان

()6

ورش عمل ومبشاركة

()363

موظفاً من الوزارات والدوا ر املشمولة بالرقابة وذلك ترسيخاً ملبدأ التعاون

املهين وتقديم املشورة املالية واحملاسبية للجهات املشمولة بالرقابة ،وحرص ًا منه على تعزيز بناء القدرة املؤسسية وتبادل املعرفة
بني مدققيه وموظفي الدوا ر احلكومية ملا لذلك من أثر إجيابي على حتسني إستخدام وإدارة املال العام واحملافظة عليه،
وركزت هذه الورش على عدد من املوضوعات أهمها:
 استخدام السيارات احلكومية. الرقابة على قطاع اخلدمات احلكومية. املوازنات التقديرية. رقابة األداء. الرقابة اإلدارية.-4

القيام بزيارات إستطالعية بلغت

()4

جوالت مبشاركة

()15

موظفاً من الديوان إىل أجهزة الرقابة يف كل من( :تايلند،

استونيا ،الواليات املتحدة األمريكية ،جنوب أفريقيا).
-5

إنتهى ديوان احملاسبة االردني وبالتنسيق مع خرباء سيجما /االحتاد األوروبي من إعداد الوثيقة األولية ملشروع توأمة

مقرتح مع أحد األجهزة الرقابية العليا يف اإلحتاد األوروبي ،ومن املتوقع وبعد إستكمال كافة اإلجراءات خبصوص هذه الوثيقة
أن يتم إطالق املشروع خالل الربع الثالث من عام

2013

وتشتمل وثيقة املشروع على حماور ر يسية هدفها النها ي تطوير

وحتسني قدرات ديوان احملاسبة يف جمال توكيد جودة العمليات واملخرجات الرقابية من خالل:
*تطوير عمليات التدقيق املبين على املخاطر ومنهجيات التدقيق املالي وفق أفضل املمارسات العاملية احلديثة.
*تطوير املخرجات والتقارير الرقابية.
*حتسني أسالي التدقيق يف بعض اجملاالت املتخصصة.
*تطوير القدرات يف جمال التدقيق احملوس والتدقيق باستخدام احلاسوب.
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 -6يف إطار اخلطة اإلسرتاتيجية لديوان احملاسبة لألعوام  ،2015-2011فقد شهد العام  2012العديد من اإلجنازات والتقدم
يف تطبيق اخلطة اإلسرتاتيجية ،فعلى صعيد بناء القدرات املؤسسية انتهى ديوان احملاسبة من حتديث اسرتاتيجية التدري
وإعداد إسرتاتيجية االتصال وخطة إدارة املوارد البشرية.
-7

ألقى ر يس ديوان احملاسبة مصطفى الرباري حماضرة يف منتدى تطوير السياسات اإلقتصادية يف ملتقى طالل أبو غزالة

بتاريخ  2012/11/24حول دور ديوان احملاسبة يف مكافحة الفساد.
 -8صدر قرار جملس الوزراء بتعيني عطوفة األستاذ /وليد الرحاحلة أمني عام ديوان احملاسبة باململكة األردنية اهلامشية.
وتغتم هيئة التحرير هذه املناسبة لتقديم التهنئة له متمنية له التوفيق يف مهامه اجلديدة.
-9

يتواصل العمل مبشروع املعهد العربي للرقابة حيث بلغت نسبة اإلجناز العمل باملشروع حنو  %55من امجالي املشروع

والذي تقدر مساحته حوالي ( )7500مرت مربّع.

* دا رة احملاسبات باجلمهورية التونسية:
1ـ

نظمت دا رة احملاسبات بتاريخ

1021/2/3

يوما دراسيا حول الرقابة على متويل احلمالت االنتخابية "الوضع احلالي

وتأمالت املستقبل" أشرف على افتتاحه السيد /محادي اجلبالي ر يس احلكومة الذي أكد عزم احلكومة األخذ بكل التوصيات
اليت سيتم اعتمادها.
وبني أن املرحلة تقتضي االطالع على التجارب العاملية لالنتخابات والتمعن يف كل تفاصيل االنتخابات السابقة والوقوف على
سلبياتها وإجيابياتها من أجل إجناح االستحقاق االنتخابي القـادم .ودعا ر يس احلكومة إىل مزيد إحكام قانون تنظيم
االنتخابات وأوضح أن متويل ومراقبة احلملة االنتخابية ال يقلّ أهمية عن مسألة متويل األحزاب السياسية.
2ـ

تولت دا رة احملاسبات إعداد تقرير عام تضمن نتا ج مراقبتها لتمويل احلملة االنتخابية لعضوية اجمللس الوطين

التأسيسي .وطبقا للقانون مت بتاريخ  1021/7/2إبالغ هذا التقرير إىل السلط السياسية بالبالد لدعوتها إىل اختاذ اإلجراءات
الضرورية ملتابعة املقرتحات اإلصالحية الواردة بالتقرير وتفعيلها حس الصي اليت تراها مناسبة.
وقد عقد السيد /عبد القادر الزقلي الر يس األول لدا رة احملاسبات ندوة صحفية يوم

1021/7/2

عرض خالهلا أبرز

املالحظات اليت أسفر عنها العمل الرقابي وقدم التوضيحات الضرورية يف شأنها .ولغرض إطالع الرأي العام على ما خلصت
إليه رقابة دا رة احملاسبات من نتا ج ومتكني كل األطراف املعنية مبراقبة متويل احلملة االنتخابية من استغالل هذا التقرير مت
نشره على موقع الواب اخلاص بدا رة احملاسبات.
3ـ

مبناسبة انطالق تنفيذ اتفاقية التوأمة اليت مت إبرامها بني دا رة احملاسبات التونسية ودا رة احملاسبات الفرنسية وحمكمة

احلسابات الربتغالية مت يوم

1021/9/29

تنظيم ملتقى حضره ممثلون عن هذه األطراف باإلضافة إىل ممثلني عن االحتاد

األوروبي ووزارة االستثمار والتعاون الدولي وأعضاء عن اجمللس الوطين التأسيسي وممثلني آخرين عن عدد من اهليئات
واملؤسسات الوطنية.
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4ـ توىل السيد /عبد القـادر الزقلي الر يس األول لدا رة احملاسبات يوم  1021/21/22تقديم التقرير السنوي السابع والعشرين
للدا رة إىل كل من السيد /حممد املنصف املرزوقي ر يس اجلمهورية والسيد /محادي اجلبالي ر يس احلكومة والسيد /مصطفى
بن جعفر ريس اجمللس الوطين التأسيسي .وتضمن التقرير مالحظات الدا رة واستنتاجاتها يف ما يتعلق مبراقبة التصرف يف
عدد من الربامج العمومية واملصاحل واملؤسسات واملنشآت العمومية واجلماعات احمللية لسنة .1022
وقد تولت دا رة احملاسبات تنظيم لقاء إعالمي يوم  1021/21/22مت خالله تسليط األضواء على أبرز ما تضمنه هذا التقرير
السنوي من مالحظات وتوصيات مبا يتيح للمواطن االطالع على طرق تسيري املؤسسات العمومية وأشكال التصرف يف املال العام
ويرسخ مبدأ احلق يف النفاذ إىل املعلومة.

* ديـوان املراقبة العامة باململكة العربية السعودية:
1ـ

يف إطار تعزيز التعاون وتبادل اخلربات املهنية فيما بني أجهزة الرقابة املالية يف الدول العربية الشقيقة ،قام وفد من جهاز

الرقابة املالية واإلدارية بسلطنة عمان بزيارة الديوان خالل الفرتة من 25ـ 1021/9/22م بهدف اإلطالع واالستفادة على جتربته
يف جمال متابعة تنفيذ التوصيات.
2ـ

ديوان املراقبة العامة يستضيف اإلجتماع احلادي عشر ألصحاب املعالي رؤساء دواوين املراقبة واحملاسبة بدول جملس

التعاون لدول اخلليج العربية :حيث رأس معالي األستاذ /أسامة بن جعفر فقيه ر يس الديوان باململكة العربية السعودية
حبضور االمني العام جمللس التعاون لدول اخلليج العربية اإلجتماع احلادي عشر ألصحاب املعالي رؤساء دواوين املراقبة
واحملاسبة بدول اجمللس التعاون و الذي عقد مبدينة الرياض يوم السبت  2233/21/15هـ املوافق 1021/22/20م ،بإعتبار
أن اململكة العربية السعودية ترتأس الدورة احلالية للمجلس األعلى جمللس التعاون لسنة 1021م .ومت خالل اإلجتماع حبث
سبل تعزيز التعاون وتبادل اخلربات يف جماالت احملاسبة واملراجعة املالية والرقابة على األداء بني دواوين املراقبة واحملاسبة
بدول جملس التعاون ،إىل جان مناقشة املواضيع املدرجة يف جدول أعمال اإلجتماع.
3ـ

ديوان املراقبة العامة ينظم اللقاء العلمي حول موضوع "دور املعايري املهنية والرقابية لالنتوساي يف حتقيق التجانس والتوافق

يف األداء املهين بني األجهزة األعضاء يف املنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة" خالل شهر شوال 2233هـ.
*

جهاز الرقـابة املالية واإلدارية للدولة بسلطنة عمان:

1ـ قام معالي الشيخ ر يس اجلهاز يوم األحد  7/12بافتتاح ورشة عمل حول حتليل املخاطر وحتديد األهمية النسبية.
2ـ أصدر معالي الشيخ ر يس اجلهاز قرارين بإعتماد منوذج اإلفصاح السنوي للمسؤول احلكومي للتعامالت املالية احلكومية
واملنشآت اليت متتلك احلكومة فيها أكثر من  %20من رأس ماهلا وتقدميها إىل ر يس جهاز الرقابة املالية واإلدارية للدولة،
وقرار إعتماد منوذج إقرار الذمة املالية للمسؤول احلكومي.
3ـ إفتتاح مديرية للرقابة املالية واإلدارية بوالية صحار.
4ـ إفتتاح دا رتني للرقابة املالية واإلدارية للدولة يف كل من والية صور ووالية نزوى.
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*

ديوان الرقابة املالية واإلدارية بدولة فلسطني:

1ـ

يف إطار التعاون املشرتك وتنفيذا لبنود االتفاقية املوقعة بني ديوان الرقابة املالية واإلدارية وهيئة احملاسبة يف مجهورية

روسيا االحتادية ،أجرى قا م بأعمال ر يس الديوان مجال أبو بكر والوفد املرافق له زيارة رمسية جلمهورية روسيا االحتادية،
خالل الفرتة الـممتدة من  .1021/02/02-02التقى خالهلا بر يس هيئة احملاسبة لروسيا االحتادية ور يس اجلمعية
اإلمرباطورية األرثوذوكسية الفلسطينية السيد سريجي ستيباشن.
2ـ

استقبل الر يس حممود عباس ،يف مقر الر اسة مبدينة رام اهلل ،بتاريخ  1021/07/07ر يس ديوان الرقابة املالية واإلدارية

مسري أبو زنيد.
واطلع سيادته من أبو زنيد على عمل الديوان وخططه اهلادفة إىل تعزيز مبدأ الشفافية يف عمل املؤسسات الفلسطينية وأكد
سيادته دعمه لعمل ديوان الرقابة املالية واإلدارية وإشرافه على أداء املؤسسات.
3ـ

اطّلع ر يس ديوان الرقابة املالية واإلدارية مسري أبو زنيد ،وفدا من البنك الدولي على اخلطة اإلسرتاتيجية لعمل ديوان

الرقابة وذلك يف .1021/20/07
كما اطّلع الوفد خالل ال ّزيارة اليت قام بها ملقر الديوان يف رام اهلل ،بر اسة مديرة اإلدارة املالية للشرق األوسط ومشال إفريقيا يف
البنك الدولي باتريشيا كنزي ،على آخر تطورات عمل ديوان الرقابة ،وآلية إصدار التقارير ،موضحا اجلهات اخلاضعة لرقابة
الديوان.
وشرح أبو زنيد للوفد الضيف أبرز معامل اخلطة اإلسرتاتيجية اخلاصة بالديوان  ،1022-1021مركزا على أهمية العمل ضمن
خطة واضحة املعامل تضمن سالمة املنتج الرقابي وموضوعيته مبنية على أساس معايري اإلنتوساي.
4ـ

بناءاً على دعوة من معالي ر ي س ديوان الرقابة املالية واإلدارية ويف إطار تعزيز العالقات مع املاحنني و اجملتمع

الدولي استقبل معالي الدكتور /مسري أبو زنيد ر يس ديوان الرقابة املالية واالدارية يف مكتبه بتاريخ ،2012-09-30
وفد من الوكالة األمريكية للتنمية ممثالً بالسيدة معالي شاويش أخصا ية يف سيادة القانون والدميقراطية والسيد مايك
شفرد ر يس فريق مشروع تعزيز العدالة الفلسطينية واملنفذ من شركة كيمونكس املتعاقدة مع الوكالة ونا

ر يس

الفريق.
5ـ

قام وفد من ديوان الرقابة املالية واإلدارية بإجراء زيارة عمل إىل اجلمهورية البولندية يف  ،1021/20/02وتكون الوفد من

السيد جفال جفال املستشار القانوني لديوان الرقابة والسيد غسان دودين ق.أ نا

مدير عام ديوان ر يس الديوان عضو اإلدارة

العامة للرقابة على املنظمات غري احلكومية ،حيث أجرى الوفد وبالتعاون مع سفارة دولة فلسطني يف وارسو وبإشراف وتنسيق
من سعادة السفري الفلسطيين الدكتور عزمي دقة والفريق املكلف من سعادته مبرافقة الوفد خالل زيارة إىل املكت املركزي
ملكافحة الفساد البولندي(.)CBA
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6ـ

استقبل معالي ر يس ديوان الرقابة املالية واإلدارية ،الدكتور /مسري ابو زنيد وفد من مدققي حمكمة احملاسبات األوروبية

يرافقهم السيد /توماس بوييه ،مدير مشروع القضايا اإلقتصادية يف الضفة الغربية وقطاع غزة يف اإلحتاد األوروبي وذلك يف
.1021/20/7
7ـ اختتم وفد ديوان الرقابة املالية واإلدارية زيارته إىل مجهورية فيتنام بتـاريخ  1021/22/12حيـث اطلـع مـن خالهلـا علـى
جتربة فيتنام يف جمال العمل الرقابي ومكافحة الفساد وآلية تنفيذ التوصيات الرقابية ومحاية املخربين.
كما أطلع ر يس مفتشية حكومة فيتنام وفد الديوان على آلية عمل مفتشية احلكومة ال سـيّما يف العمـل علـى شـكاوى اجلمهـور
واسرتداد األموال العامة إىل خزينة الدولة ،كما اطلع السيد /الم رينه ،مفتش يف حمافظة هوشـي منـه وفـد الـديوان علـى آليـة
العمل هلذه املفتشيات ودور احملافظ يف دعم املفتشيات ودوا ر التفتيش يف تنفيذ التوصـيات الرقابيـة ومالحقـة املفسـدين وحـل
الشكاوي ،كما واتفق اجلانبان الفلسطيين والفيتنامي على تعزيز سبل التعـاون يف تبـادل اخلـربة والزيـارات واملشـاركة يف ورش
العمل واملؤمترات وتبادل األدلة وإجراءات العمل ومت االتفاق على توقيع مذكرة تفاهم مشرتكة يتم توقيعها يف فلسـطني حبضـور
الر اسة واحلكومة الفلسطينية.
وعرب املفتش العام للحكومة واحملافظون عن دعمهم للقيادة الفلسطينية يف التوجه لألمم املتحدة لنيل عضوية فلسطني يف املنظمـة
األممية ،وقد رافق الوفد يف زيارته إىل مفتشية حقـوق فيتنـام ور اسـة الـوزراء سـفري فلسـطني يف فيتنـام سـعادة السـفري سـعدي
الطميزي.
8ـ يف إطار تطوير العالقات وتعزيز سبل التعاون املستقبلي اجتمع ر يس ديوان الرقابة املالية واإلدارية معالي الدكتور /مسري أبو
زنيد ،يف شهر ديسمرب مع ممثلة مجهورية هولندا لدى دولة فلسطني سعادة املمثلة برجيتا تزالر ،والوفد املرافق هلا واملكون مـن
نا

املمثلة اهلولندية واخلبري اهلولندي السيد كون فان هرين املختص يف جمال الرقابة على األداء ،والذي يزور ديوان الرقابة

لتقييم احتياجات ديوان الرقابة وحتديد آليات سبل التعاون يف اجملاالت الرقابية مبا فيهـا الرقابـة علـى األداء والرقابـة علـى
البيئة.

مـجـلـة الـرقـابة املـالية – ديسمرب (كانون األول) 2102

56

* ديوان احملاسبة بدولة الكويت:
 -1قام السيد /عبد العزيز يوسف العدساني ر يس ديوان احملاسبة بتسليم نسخ من تقرير ديوان احملاسبة عن نتا ج الفحص
واملراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات واإلدارات احلكومية وحساباتها اخلتامية واجلهات ذات امليزانيات امللحقة واملستقلة
للسنة املالية  1021 - 1022إىل صاح السمو أمري البالد ومسو ر يس جملس الوزراء.
شارك ديوان احملاسبة كممثل للمنظمة العربية (األرابوساي) يف اجتماع اللجنة الفرعية للرقابة املالية التابعة ملنظمة

-2

اإلنتوساي والذي عقد يف مدينة ستوكهومل بالسويد خالل الفرتة من .1021/20/1 -2
 -3املشاركة يف احللقة الدراسية حول "مواصلة العمل يف تدقيق شراكة القطاعني العام واخلاص "اليت مت عقدها يف مدينة الهاي
بهولندا خالل الفرتة من .1021/22/12-12
يف إطار اتفاقية التعاون مع مكت مدقق ومراجع عام اهلند ،استضاف ديوان احملاسبة احللقة النقاشية املشرتكة الرابعة

-4

حول "الرقابة على نظم املعلومات يف القطاع احلكومي" وذلك خالل الفرتة من .1021/9/2 -1
املشاركة يف احللقة الدراسية الرابعة حول "التدقيق البيئي" واالجتماع الثالث جملموعة عمل األسوساي للتدقيق البيئي

-5

وذلك يف ماليزيا خالل الفرتة من .1021/9/10 -27
6ـ املشاركة يف ورشة عمل "التعامل مع االحتيال والفساد" وذلك يف الفلبني خالل الفرتة من .1021/22/22-21
7ـ املشاركة يف تدري موظفي جهاز الرقابة املالية واإلدارية للدولة بسلطنة عمان يف إطار احلملة التوعوية اليت يقيمها اجلهاز
يف جمال أدلة التدقيق واملعايري الصادرة عن املنظمات الدولية ذات العالقة وذلك خالل الفرتة من .1021/9/10-25

8ـ املشاركة يف االجتماع اخلامس عشر (التحضريي) للجنة وكالء دواوين املراقبة واحملاسبة بدول جملس التعاون والذي
عقد يف اململكة العربية السعودية خالل الفرتة من .1021/20/3-1
9ـ

املشاركة يف االجتماع احلادي عشر لرؤساء دواوين املراقبة واحملاسبة بدول جملس التعاون الذي عقد يف اململكة العربية

السعودية يوم .1021/22/20
10ـ

استضافة االجتماع احلادي والعشرون للجنة التدري والتطوير للعاملني بدواوين املراقبة واحملاسبة بدول جملس التعاون

الذي عقد خالل الفرتة من .1021/21/2-2
11ـ

شارك عدد من العاملني بدواوين دول جملس التعاون يف الربامج اليت عقدت يف إطار خطة عمل الدواوين وفقا

للتالي:
أ -الربنامج التدرييب حول موضوع "الرقابة املالية من منظور احلوكمة املؤسسية" وذلك يف دولة اإلمارات العربية املتحدة
خالل الفرتة من .1021/9/29-22
ب-

الربنامج التدرييب حول موضوع "ربط املسار التدرييب باملسار الوظيفي" وذلك يف دولة قطر خالل الفرتة من

.1021/21/12
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12ـ

مت إصدار العددين الثالثون واحلادي والثالثون من جملة الرقابة اليت يصدرها ديوان احملاسبة فصلياً كل ثالثة شهور

وتضم العديد من املواضيع الرقابية واحملاسبية واإلدارية ذات العالقة بعمل الديوان وعالقاته باألجهزة األخرى باإلضافة إىل
أبواب أخرى متنوعة ،وقد مت توزيعها على مجيع األجهزة الشقيقة.

* اجلهـاز املركزي للمحاسبات جبمهورية مصر العـربية:
-1

صـدر يف

2

سبتمرب

1021

قـرار ر يس اجلمهورية رقم

221

لسنة

1021

بتعيني سيادة املستشار /هشام جنينـة ر يسا

للجهاز املركزي للمحاسبات بدرجة وزير وملدة أربع سنـوات من تـارخيه.
واملستشار /هشام أمحد جنينة من مواليد عـام  ،2952حصل على ليسانس احلقوق جامعة عني مشس عام  ،2922كما حصل
على بكالوريوس علوم شرطة يف ذات العام.
ت قلد العديد من املناص بالنيابة العامة والقضاء حيث عمل وكيال للنا

العام وقاضيا ،انتدب للعمل باحملكمة الدستورية

العليا (باإلضافة إىل عمله) وهي أعلى سلطة قضا ية بالبالد ،توىل منص ر يس حمكمة استئناف القاهرة.
شارك سيادته عام

1002

يف اللجنة اليت شكلت بوزارة العدل لتعديل قانون السلطة القضا ية ،شارك يف العديد من املؤمترات

احمللية والدولية واليت تداولت استقالل القضاء وحقوق اإلنسان ،انتخ سيادته عضوا مبجلس إدارة نادي القضاة عدة دورات
حتى اصبح سكرتريا عاما له.
وهيئة حترير اجمللة تغتنم هذه املناسبة لتتقدم إىل معاليه خبالص التهاني وأمجل التربيكات وتتمنى ملعاليه التوفيق والنجاح يف
مهامه احلديدة.
-2

شارك اجلهاز املركزي للمحاسبات يف االجتماع الثاني جملموعة عمل االفروساى ملراجعة البيئة واجتماع اللجنة احملفزة

للمجموعة يف ياوندى – الكامريون خالل الفرتة من  2-1يوليو .1021
 -3شارك اجلهاز املركزي للمحاسبات يف االجتماع التنسيقى الذي عقد بوزارة اخلارجية يـوم األربعـاء املوافـق  2يوليـو

1021

وذلك ملناقشة املوضوعات اآلتية:
ـ انضمام مصر إىل اتفاقية تأسيس األكادميية الدولية ملكافحة الفساد.
ـ انضمام مصر التفاقية االحتاد اإلفريقي ملنع الفساد وحماربته.
ـ استعراض مصر سنة  1021من قبل آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.
 -4شـارك اجلهاز املركزي للمحاسبات يف الدورة التدريبية للخرباء املصريني الذين يشاركون يف فريق عملية استعراض مصر
لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد سنة

1023

بالتعاون مع مكت األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ومكتبه

اإلقليمي يف القاهرة وكذا إعداد حماكاة لعملية االستعراض بكافة خطواتها متهيداً لعملية االستعراض الفعلية ،وذلك خالل

الفرتة من  22 – 23أغسطس .1021
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 -5شارك اجلهاز يف االجتماع السنوي جملموعة عمل االنتوساي للدين العام والذي عقد يف هيلسنكي  -فنلندا خالل الفرتة من
 21 -20سبتمرب .1021
-6

شارك اجلهاز املركزي للمحاسبات يف اجتماع اجمللس التنفيذي السادس واألربعني وكذلك االجتماع االستثنا ي الثالث

للمجلس التنفيذي للمنظمة اإلفريقية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة (االفروساى) يف اجلزا ر خالل الفرتة

10-22

سبتمرب .1021
-7

شارك اجلهاز يف االجتماع الرابع للجنة احملفزة التابعة للجنة االنتوساي لتبادل املعلومات وخدمات املعرفة يف لوكسمبورج

يومي  12-15سبتمرب  ،1021وقد تقرر خالل االجتماع أن تستضيف مصر االجتماع اخلامس للجنة احملفزة لتبادل املعلومات
وخدمات املعرفة عام .1023
 -8رأس اجلهاز املركزي للمحاسبات االجتماع السادس جملموعة عمل االنتوساي ملكافحة الفساد وغسل األموال الذي عقد يف
مدينة سوبوت– بولندا خالل الفرتة من  2-1أكتوبر .1021

 -9شارك اجلهاز يف االجتماع الثاني عشر للجنة احملفزة جملموعة عمل االنتوساي ملراجعة البيئة الذي عقد يف مدينة
– اهلند خالل الفرتة من

2-3

أكتوبر

1021

Jaipur

بصفته ر يسا لفريق عمل البيئة للمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية

واحملاسبة.
-10

شارك اجلهاز يف االجتماع الرابع عشر للجنة الفرعية للمراجعة وشئون امليزانية لدول منظمة الكوميسا والذي عقد يف

لوساكا – زامبيا خالل الفرتة من  32أكتوبر إىل  3نوفمرب .1021
-11

شارك اجلهاز املركزي للمحاسبات يف االجتماع التنسيقى جلهات الدولة املعنية مبكافحة الفساد .وقد عقد االجتماع يف

مقر القطاع القانوني بوزارة اخلارجية املصرية وذلك يوم األحد املوافق  2نوفمرب .1021
 -12شارك اجلهاز يف االجتماع الثالث والستني للمجلس التنفيذي للمنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة (االنتوساي) الذي
عقد مبدينة  – Chengduالصني خالل الفرتة من  11-10نوفمرب .1021
-13

أصدر اجلهاز العدد السادس عشر من اجمللة األفريقية للمراجعة الشاملة (ديسمرب  )1022واليت يرأس هيئة حتريرها

واليت تصدر بثالث لغات (العربية – االجنليزية – الفرنسية).
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* اجمللس األعلى للحسابات بالـمملكة الــمغربية:
ـ

تعيني ر يس أول جديد للمجلس األعلى للحسابات:

اعتبـارا من يوم  ،1021/7/9عني صاح اجلاللة امللك حممد السـادس األسـتاذ /إدريـس جطـو ر يسـا أوال للمجلـس األعلـى
للحسابات خلفا لألستاذ /أمحد امليـداوي .ويف ما يلي السرية الذاتية لألستاذ /إدريس جطو:
 ولد األستاذ /إدريس جطو سنة  2925مبدينة اجلديدة باململكة املغربية ،وقد شغل األستاذ /إدريس جطو املناص الساميةالتالية:
* من  1001إىل  :1002وزير أول.
* سنيت  1002و 1001وزير الداخلية.
* سنيت  2992و :2997وزير املالية والتجارة والصناعة.
* من  2993إىل  :2992وزير التجارة والصناعة.
واألستاذ /إدريس جطو حاصل على شهادة عليا يف العلوم من جامعة حممد اخلامس مبدينة الرباط سنة  ،2922وشهادة عليا
يف التدبري ) (managementمن لندن سنة .2927
وقد ترأس األستاذ /إدريس جطو اجملالس اإلدارية لعدة شركات يف القطاع العام والقطاع اخلاص واألستاذ /إدريس حاصل على
عدة أومسة وطنيا ودوليا.
وهيئة حترير اجمللة تغتنم هذه املناسبة لتتقدم إىل معاليه خبالص التهاني وأمجل التربيكات وتتمنى ملعاليه التوفيق والنجاح يف
مهامه احلديدة.

* اجلهــاز املركزي للرقـابة واحملاسبة باجلمهوية اليمنيــة:
 1ـ ألقى الدكتور عبد اهلل عبد اهلل السنفي ر يس اجلهاز البيان الرقابي السنوي عـن مراجعـة احلسـابات اخلتاميـة للموازنـات
العامة للدولة للسنة املالية 2011م أمام جملس النواب يوم 1021/11/17م.
 -2شارك األستاذ /حممد حامد دغيش وكيل اجلهاز لقطاع الشئون املالية واإلدارية والفنية يف مؤمتر متابعة حول (املشرتيات
العامة يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقا) الذي مت إنعقاده يف تونس خالل الفرتة من 1021/21/21-20م.
3ـ

يف إطار نشاط املقابالت السنوية مع املوظفني لتطور أداء اجلهاز بدعم من برنامج احلكم الرشيد

GGC

التابع للمؤسسة

األملانية للتعاون الدولي  GIZمت تنفيذ عدد من الربامج منها:
 مت عقد برنامج تدرييب خالل الفرتة من  12-22نوفمرب 1021م لعدد  22من موظفي اجلهاز مت اختيارهم وفقاً ملعايري حمددةلتأهيلهم لتدري بعض املوظفني على تطبيق نظام املقابالت الشخصية.
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مت عقد برنامج تدرييب خالل الفرتة

2 -3

ديسمرب 1021م يف جمال التعريف والتطبيق ملشروع نظام املقابالت السنوية

لتدري املدربني.
 عقد لقاء خاص يوم األحد املوافق  30سبتمرب  1021م حبضور ر يس اجلهاز الدكتور عبد اهلل عبد اهلل السنفي والذي كرسلعرض تصور حول الدليل اإلرشادي لنظام املقابالت السنوية لتطوير األداء.
-4

مت اصدار العددين

 27و28

من جملة الرقابة املالية اليت يصدرها اجلهاز كل ثالثة أشهر وقد احتوى العددان على

موضوعات مهنية ودراسات متعلقة مبهنة املراجعة واحملاسبة الرامية إىل تزويد املراجعني باخلربات واألفكار املهنية علمياً
وعملياً.
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مواقع على االنرتنت ذات العالقة
بطبيعـة أعمال األجهزة الرقابية

املعهد الدولي للمحاسبني القانونيني بأمريكا

http:// www.aicpa.org

االحتاد الدولي للتدقيق واحملاسبة

http://www.ifac.org

معهد احملاسبني الداخليني

http://na.theiia.org

مكت احملاسبة الكندي

http://www.oag-bvg.gc.ca

مكت املراجعة الوطين الربيطاني

http://www.nao.org.uk

جمموعة عمل االنتوساي للرقابة على البيئة
جمموعة عمل االنتوساي ملكافحة الفساد وغسل األموال
جمموعة عمل االنتوساي لتقييم الربامج

http://www.environmental-auditing.org
http://www.wgfacml.cao.gov.eg
http://www.intosai.ccomptes.fr

منظمة أمريكيا الالتينية والكاراييب لألجهزة العليا للرقابة
منظمة كاراييب لألجهزة العليا للرقابة واحملاسبة
جمموعة عمل االنتوساي ملراجعة البيئية
املنظمة االفريقية للرقابة على األموال العامة (االفروساي)
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منظمة الكوميسا (السوق املشرتكة للشرق واجلنوب االفريقي)

http://www.comesa.int

برنامج األمم املتحدة اإلمنا ي

http://www.undp.org

منظمة الشفافية الدولية

http://www.transparency.org

الرقابة اإلدارية مبصر

http://www.rekaba.com

وزارة الدولة لشئون البيئة مبصر

http://www.eeaa.gov.eg

اجلهاز املركزي للتنظيم واإلدارة مبصر

http://www.caco.gov.eg

اهليئة القومية للتأمني االجتماعي مبصر

http://www.nosi.gov.eg

احملكمة الدستورية العليا مبصر

http://www.hccourt.gov.eg

النيابة اإلدارية مبصر

http://www.ap.gov.eg

مجعية احملاسبني واملراجعني املصرية
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شروط ومعايري النّشر يف جملة "الرّقابة املاليّة"
أ -شـروط النّشــر:
-1

أن تقدم البحوث واملقاالت مطبوعة أو مكتوبة بلغة عربية سليمة وأسلوب واضح.

-2

أن يتم التقيد يف إعداد البحوث واملقاالت بأصول وقواعد البحث العلمي املتعارف عليها سواء من حيث الشكل كإعداد خطة للدراسة

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

أال يتجاوز عدد صفحات املقالة أو البحث ( )20صفحات وأال يقل عن ( )3صفحات وتتضمن الصفحة الواحدة ما بني  15و 17سطرا

والسطر الواحد ما بني  21و 25كلمة.

ب -موضوعـات النّشـر:
يشرتط أن تتعلق البحوث واملقاالت (األصلية منها أو املرتمجة) باجلوان العلمية والتطبيقية يف جماالت العمل الرقابي وأن تتناول بوجه
خاص أدلة وبرامج ومناهج العمل واجملاالت املستحدثة فيه اليت من شأنها املساهمة يف زيادة قدرات العاملني يف أجهزتنا الرقابية
وحتسني مستوى أدا هم وهو ما يساعد على تطوير العمل الرقابي العربي.

ج -مالحـظـات عـامـة:
 -1املواد املرسلة إىل اجمللة ال ترد ألصحابها سواء نشرت أو مل تنشر.
 -2ال حيق االعرتاض على عدم نشر ما يرسل للمجلة.
 -3للجنة اجمللة احلق يف اختيار ما تراه مناسبا للنشر وإجراء التعديالت مبا يتالءم وضرورات النشر.
-4

تعرب املواد املنشورة يف اجمللة عن آراء كاتبيها.

 -5ختصص مكافأة مالية ملعد املقال أو البحث سواء أكان حمررا أم مرتمجا وذلك يف ضوء الضوابط والشروط احملددة من قبل اجمللس
التنفيذي للمنظمة العربية.
ل
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مـــــــــجــــــــلـــــــــــــــة
"الــرقــــابـــــة الـمالـيــــــــــة"
جملة دورية تصدرها املنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة مرتني يف السنة (يونيو وديسمرب) وتعنى بنشر البحوث
والدراسات احملررة أصال باللغة العربية أو املرتمجة من اللغات األجنبية وتعاجل املواضيع املتعلقة بالرقابة املالية واحملاسبة.
كما تتضمن أبوابا ثابتة مثل أخبار األجهزة األعضاء يف املنظمة ونشاطات التدري والبحث العلمي واملصطلحات الرقابية.
وتوزع اجمللة جمانا على مجيع األجهزة األعضاء يف املنظمة وعلى املنظمات واهليئات الـيت هلا نشاطات مـماثلة لــنشاطاتهـا أو
اليت تبادهلا اإلهداء مبنشوراتها.
وميكن لغري هذه اجلهات احلصول على اجمللة باالشرتاك وذلك باستيفاء القسيمة املرفقة وإرساهلا إىل األمانة العامة للمجموعة
مرفوقة مبا يفيد حتويل قيمة االشرتاك اليت تبل أربعة دوالرات للسنة الواحدة إىل حساب املنظمة.

املنـظمة العـربية لألجهـزة العليا

هاتف:

77 78 44 04

للرقابة املالية واحملاسبة

فاكس:

77 78 44 92

األمـانـة العـامـة
شارع الطي املهريي ،عدد،87

جملة دورية متخصصة يف الرقابة املالية واحملاسبة

الطابق األول ،البلـفـــديــر
 – 1112تونس

اسم املشرتك.................................................................................................. :
العنوان....................................................................................................... :
عدد النسخ املطلوبة( :

) سنة االشرتاك:

مـرفـق طـيـه إعـالم بـتـحـويـل بنـكي بتـاريــخ

/

/

) دوالرا

بـمبلـ (

أمريكـيا باســم "املـنظـمة العــربية لألجهــزة الــعلـيا للـرقابة املــالية والــمحاسبة" ( - )ARABOSAIحــساب رقـــم
715112517/3

بـنـك تــونـس الـعـربي الــدولي ( 21 - 20،)BIATشــارع احلبي بــورقـيبة – تــونـس

قيمة االشرتاك السنوي (لعددين) :أربعة دوالرات أمريكية
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قــا مة األجهــزة األعضـــاء يف املنظمـــة وعنـــــــاوينهـــا
 -1ديوان احملاسبة باململكة األردنية اهلامشية ،ص .ب – 950332.عمان – اهلاتف – )00921 25503333( :الفاكس – )00921 25533029 (:العنوان اإللكرتوني -www.audit-bureau :الربيد
اإللكرتوني.info@ab.gov.jo:

 -2ديـــوان احملاسبة باإلمارات العربية املتحــدة ،ص .ب –3310.أبو ظيب– اهلاتف- ) 00922 12359999(:الفاكس – )00922 12359997(:العنــوان
الربيد

اإللكرتوني- www.saiuae.gov.ae:

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

 -3ديــوان الرقابــة املالـيـة واإلدارية مبملكــة البحــريــن ،ص .ب – 27111.الـمنـامة – اهلاتف – )00923 17 565 111(:الفـاكس -)00923 17 564450(:العنــوان
اإللكتــروني - www.nac.gov.bh:الربيد اإللكرتونيprofessionelsvcs@nac.gov.bh:

 -4دا رة احملاسبات باجلمهورية التونسية ،15،شارع احلرية– تونس– اهلاتف -)00122 22 730029( -)00122 22 732033( :الفاكس –)00122 22 732209( :العنوان
اإللكرتوني -www.courdescomptes.nat.tn :الربيد

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

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

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

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

()00153 250144

– الربيد اإللكرتوني.ccdb.djibouti@intnet.dj:
 -7ديوان املراقبة العامة باململكة العربية السعودية ،ص .ب – 2275.الرياض  –11128اهلاتف – )009222 2019155( :الفاكس –)009222 2023772( :العنوان
– الربيد

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

 -5ديــوان املراجعــة العامــة جبمهورية السودان ،ص .ب – 92.الـخرطـوم – اهلاتف -)0012922 227132(:الفاكس –) )0012922 225320(:العنوان
الربيد

اإللكرتونيwww.gab.gov.sa:

اإللكرتوني– www. sudaudit.com:

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

 -9اجلهاز املركزي للرقابة املالية باجلمهورية العربية السورية ،شارع  19آيار -دمشق – اهلاتف - )0092322 3321292( :الفاكس - )0092322 1327023( :الربيد

اإللكرتوني/fsc1@mail.sy:

.auditsyria@yahoo.com

 -11ديوان املراجع العام جبمهورية الصومال ،ص .ب - 2172 .مقديشو .-
 -11ديـوان الـرقابة الـمالية االحتادي يف مجهوريـة الـعـراق ،شـارع حيفـا – بناية رقم  – 90ص .ب – 2037 .بغداد – اهلاتف - )00922 15321322( :الفـاكس:
العنوان اإللكرتوني - www.bsairaq.net :الربيد

(– )009222 5321213

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

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

 – 113اهلاتف:

(- )00927 24736219

الفاكس – )00927 24740264( :العنوان

.President@sai.gov.om

 -13ديوان الرقابة املالية واإلدارية بدولة فلسطني ،ص .ب – 2059.غزة – اهلاتف - )0092059 9222111( - )0092011922225( :الفاكس – )0092011922222(:العنوان اإللكرتوني:
 – www.saacb.psالربيد اإللكرتوني.samar5003@hotmail.com /facb@facb.gov.ps:
 -14ديوان احملاسبــة بدولة قطــر ،ص .ب – 1222.الدوحة  -اهلاتف - )009222 371371(:الفاكس – )009222 7720237(:العنــوان اإللكرتوني - www.sab.gov.qa :الربيد اإللكرتوني:
.info@abq.gov.qa

 -15وزارة املالية وامليزانية جبمهورية القمر االحتادية اإلسالمية ،ص .ب – 312.مــوروني – .
 -16ديوان احملاسبة بدولة الكويت ،ص .ب – 22.الشامية –22222اهلاتف – )00965 22952777( :الفاكس – )00965 12952200( :العنوان اإللكرتوني – www.sabq8.org :الربيد
اإللكرتوني:

.diwan@sabq8.org - training@sabq8.org

 -17ديوان احملاسبة باجلمهورية اللبنانية ،حملة القنطاري– شارع اجليش – بريوت – اهلاتف – )009222 329732( – )009222 329730( :الفاكس -)009222 323020( :العنوان
اإللكرتوني - www.coa.gov.lb :الربيد اإللكرتوني.info@coa.gov.lb:
 -15ديوان احملاسبة بليبيا ،ميـــدان الظــهرة،ص .ب - 1729.طرابلـس– اهلاتف - )00127 12 3339220( :الفاكس - )00127 12 3339220( :العنوان

اإللكرتونيwww.libyansai.gov.ly :

 -19اجلهاز املركزي للمحاسبات جبمهورية مصر العربية ،شارع صالح سالـم ،ص .ب – 22279.مدينة نصر– القاهرة – اهلاتف –) 00101 2023952( :الفاكس:
 – )00101العنوان اإللكرتوني - www.CAO.gov.eg :الربيد

(1225723( – )00101 2022072

اإللكرتوني. ircdept@yahoo.com:

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

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

 -)00121 32العنوان اإللكرتوني - www.courdescomptes.ma :الربيد اإللكرتوني.ccomptes@courdescomptes.ma /ccomptes_maroc@yahoo.com:
 -21حمكمة احلسابات باجلمهورية اإلسالمية املوريتانية ،شارع مجال عبد الناصر ،ص .ب -591 .انواكشوط  -اهلاتف - )00111 5155129( :الفاكس -)00111 5152922( :العنوان
اإللكرتوني - www.cdcmr.mr :الربيد

اإللكرتونيccomptes@cc.gov.mr:

 -22اجلهاز املركزي للرقابة واحملاسبة باجلمهورية اليمنية ،ص .ب – 252.صنعاء – اهلاتف - )009222 223222( - )009222 223223( :الفاكس -)009222 223227( :العنوان
اإللكرتوني - www.coca.gov.ye:الربيد

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

مـجـلـة الـرقـابة املـالية – ديسمرب (كانون األول) 2102

