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معالي السيد /نجيب القطاري ،ألامين العامة للمنظمة،
السيدة /عبيــدة أبــوحم ـ ـ ـ ـ ــد ديــوان املحــاسبـة باململكـة ألاردني ــة الهـاشميــة.
السيد  /مصطفـى عمـر ألاسمـ ــر ديـ ـ ـ ـ ــوان املحاسب ـ ــة الليبـ ــي.
السيد  /أكرم عباس محمد النم ــرالجهـ ــاز املـ ـ ـ ــركزي للمحـاسبــات بجمهـورية مصـ ــر العــربي ــة.
السيدان /منجي الحمامي و خميــس الحسنـ ـ ـ ـ ـ ــي ألامـانة العـ ــامة للمنظمـ ــة العـربي ــة.

عنوان املجلة
املركز العمران الشما نج أحمد السنوس ي عما ب ،4تون
املوق الالكترون http://www.arabosai.org/:
البريد إلالكترون contact@arabosai.org:
الهاتف :+200 71780040 :فاك +200 71780029:
https://www.facebook.com/arabosai/
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كلمة
العدد
تعزيز ونشر ثقافة إدارة املخاطر وإلانذار املبكر
لدى الجهات الخاضعة
اعداد سعادة الشيخ  /بندر بن محمد بن سعود آل ثاني
رئيس ديوان املحاسبة بدولة قطر
ورئيس املجلس التنفيذي للمنظمة
عنــد إلاةــا إ ـ مســتقبل وتطــوير عمليــات التــدقيق واملراجعــة تحضــرن مقولــة " التغي ــر قــو قــانون
الحيـا وأولكــل الـ ي ينظــرون إ ـ املاحـ ي أو الحاضــر مـ املؤكــد أبهـ ســي قدون املســتقبل" وبــالنظر إ ـ
التط ــو الكب ــر فـ ـ بلك ــة الاعمـ ــال وتكنولوجي ــا املعلوم ــات الت ــي أح ــد نقلـ ــة نوعي ــة فـ ـ عل ــو البيانـ ــات
وتحليلهـا ( )Data Science and Data Analysicsوالتــي أدت إ ـ تطـو عمليــات الـ كال الاعـطنال وآلــة
م
الـتعل ( )Artificial Intelligence and Machine learningوالتـي أنتجـ أنما ـا جديـد مـ الحمومـات
إلالكتروني ــة وامل ــدن ال كي ــة وامت ــدت إ ـ ـ اس ــتحداي تطبيق ــات جدي ــد ومتط ــو كسلس ــلة التك ـ مـتالت
( )Block chainوم ق ا املنطلق يراودن التساؤل حول مدى جاقزيتنا ملواكبة ق ا التطو الكب ر ،وم
ت
قنا بدأ ديوان املحاسبة القطر فـ ترسـيو ونشـر قافـة إدا امل ـا ر نظـرا ألقميبهـا البالغـة فـ تطـوير
وتحس ن و ف ك ال عمليات التدقيق واملراجعة والانتقال مـ عمليـات التـدقيق التقليـد إ ـ مواكبـة
التطو العلمي والتقني املبني عل أسـ امل ـا ر وتحليـل البيانـات الشـامل .ومـ مسـكوليتنا تجـاط تطـوير
وتنميــة قافــة إدا امل ــا ر فـ الدولــة ،فقــد امتــدت الاســتحدا ات التقنيــة فـ مجــال إدا امل ــا ر إ ـ
الجهـ ــات الخاضـ ــعة والعديـ ــد مـ ـ املؤسسـ ــات والهيكـ ــات بالدولـ ــة العاملـ ــة بالقطـ ــا العـ ــا  .وبـ ــاد ديـ ــوان
املحاسـ ــبة فـ ـ عـ ــا  2105بإعـ ــدا الـ ــدليل الا ةـ ــاد دا امل ـ ــا ر والـ ـ اعتمـ ــد علـ ـ أق ـ ـ وأحـ ــدي
إعــدا ات للمعــاي ر الدوليــة فـ إدا امل ــا ر  ISO 31000-2018واملعنــي بتيســل وتطــوير وتن يـ إدا
امل ــا ر وزعزي ــز قافبه ــا وبالت ــا دم ـ عملي ــة إدا امل ــا ر ف ـ الحوكم ــة الش ــاملة املتبع ــة ل ــدى الجه ــات
الخاضــعة للرقابــة .وقــو مــا يتماعـ ي مـ ؤيــة قطــر الو نيــة  2131الهادفــة إ ـ تحولهــا إ ـ دولــة متقدمــة
قاد عل تحقيق التنمية املستدامة.
وم منطلق تيكيد املنظمة الدولية لألجهز العليا للرقابة املالية واملحاسبة (إلانتوسا ) عل ضرو
أن تتجاوب ألاجهز ألاعضال م البلكات املتغ ر وتوقعات أصحاب املصلحة وامل ا ر الناةكة فإن نشر
قافة امل ا ر وزعزيزقا لدى الجهات الخاضعة يجب أن يتصد اقتمامات ق ط ألاجهز وأن يت اعتماد
الخطط والبرام املالئمة ف سبيل تكريسها عل ا ض الواق .
كمــا ح ــر دي ـوان املحاســبة عل ـ عق ــد العديــد م ـ اللق ــالات التعري يــة وال ــو التد يبي ــة ل ائ ــد
ممنتس ــجي الجهـ ــات الخاض ــعة مـ ـ م تل ــف القطاعـ ــات بالدول ــة مـ ـ أج ــل نشـ ــر التوعي ــة بـ ــإدا امل ـ ــا ر
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دا امل ــا ر بمــا مـ ةــينر زعزيــز املما ســة الرائــد ضــم قـ ا

والتــد ب علـ تطبيــق الــدليل إلا ةــاد
املجال الحيو .
م
ويسـ الــديوان إ ـ أن يمــون ممؤسســة نمو جيــة ضــم مجــال امل ــا ر حيــت بــاد بإنشــال إدا زعنــي
بامل ا ر ممتصلة ممباةر بمكتب ئل الديوان ،واتجر العتماد أسلوب تقيي امل ا ر بشمل ةامل م
ت
خ ــالل ت ط ــيط املهم ــات الرقابي ــة الس ــنوية وفق ــا ملنظوم ــة م ـ ـ امل ــا ر ،وت ط ــيط وتن يـ ـ املهم ــات
الرقابيـ ــة وفقـ ــا ألسـ ــلوب تقيـ ــي امل ـ ــا ر وتطـ ــوير منظومـ ــة ةـ ــاملة دا امل ـ ــا ر للعمليـ ــات الداخليـ ــة
بالديوان .كما يعمل الديوان عل تحديت سجالت م امل ا ر للجهات الخاضعة بشمل دو ويس
لتطبيق نظا آ مل امل ا ر خالل ال تر القادمة.
ويس ـ ـ ديـ ــوان املحاسـ ــبة ف ـ ـ دولـ ــة قطـ ــر ،با ضـ ــافة ملسـ ــاعد وزعزيـ ــز إدا امل ـ ــا ر ف ـ ـ الجهـ ــات
الخاضــعة إ ـ إلاقتمــا بمؤة ـرات إلان ـ ا املبكــر عل ـ املســتوى الاســتراتي و لــل هــد الا تقــال بــدو ط
الرقاب الاستباق بما ميساعد عل الاستجابة للتحديات املستقبلية وبالتا الا تقال بجود إدا امل ا ر
املؤسسية الشاملة للجهات الخاضعة للرقابة والقطاعات العاملة ها.
ت
ت
وختاما ،فإن ديوان املحاسبة بدولة قطر ،وإيمانا منر بيقمية التعاون وتبادل املعا والتجا ب ب ن
ت
ألاجه ــز النظ ــر ال سـ ــيما ض ــم مج ــاالت العمـ ــل املس ــتجد  ،وتكريس ــا لشـ ــعا منظم ــة إلانتوس ــا بـ ــين
م
التجربة املشتركة ت يـد الجميـ  ،ميبـد اسـتعدادط لعـرض تجربتـر الرائـد فـ مجـال التعامـل الشـامل مـ
موض ـ ــو امل ـ ــا ر ل ائ ـ ــد ألاجه ـ ــز ألاعض ـ ــال باملنظم ـ ــة وتطلع ـ ــر لت عي ـ ــل آلي ـ ــة للتع ـ ــاون املش ـ ــتر ه ـ ـ ا
الخصو ف إ ا املنظمة العربية.
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افتتاحية
العدد
إعالن موسكو
حرع منظمة الانتوسا من نشيتها علـ تقـدي كـل الـدع لألجهـز العليـا للرقابـة لال تقـال بعملهـا
و لل انطالقـا مـ أقميـة الـدو الـ تضـطل بـر قـ ط ألاجهـز للح ـال علـ املـال العـا وضـمان حسـ
اسـ ــتغاللر و ف ـ ـ ك ـ ــال املؤسسـ ــات الحموميـ ــة بمـ ــا يمك ـ ـ الحمومـ ــات م ـ ـ تحقيـ ــق التنميـ ــة الش ـ ــاملة
واملستدامة.
وقـد تيكـد لـل مـ خـالل إعـالن موســمو لالنموسـا الثالـت والعشـري والـ عقـد فـ ســبتمبر 2102
ال تضم دعو ألاجهز ألاعضال إ ضرو مواكبة التوجهات الدوليـة والتغ ـرات فـ بلكـة عمـل قـ ط
ألاجه ــز م ـ خ ــالل املس ــاقمة ف ـ تحقي ــق ألاق ــدا املت ــق عليه ــا و ني ــا بم ــا فيه ــا تل ــل املرتبط ــة بيق ــدا
التنميــة املســتدامة والاســتجابة ب عاليــة لل ــر الناجمــة ع ـ التقــد التكنولــو وزعزيــز التــي ر ال ـ
تحد ر ق ط ألاجهز عل املساللة والش افية لإلدا العامة.
فم منطلق التاا ألاجهز العليا للرقابة فـ املسـاقمة فـ تحقيـق أقـدا التنميـة املسـتدامة التـي تـ
اعتمادقــا م ـ قبــل الــدول ألاعضــال بــاألم املتحــد و ف ـ إحــداي فــا ف ـ حيــا موا نيهــا ،ف ــي مطالبــة
بتقدي أ خا مستقل ومنهي حول نتائ مساللبها لألجهز الحمومية ببلدابها حول مدى تحقيقها
له ط ألاقدا وتقدي التوعيات الالزمة للرف م أدائها ف ق ا املجال.
كم ــا أع ــب التق ــد التكنول ــو مص ــد تنمي ــة لتعزي ــز الك ــال الاقتص ــادية وال عالي ــة وأن التحلي ــل
العميق للبيانات الضخمة والتدقيق فيها يعد ابتما ا مهما لتقلي فتر العمل امليدان والسماح ل ر
املراجعـة بالرعــد املنــتظ واملتابعـة املســتمر للنتــائ بمـا ياــر عمليــات التـدقيق وتحسـ ن ألادال ويوسـ
نطا الد اسات البحثية املت صصة وفق مبـاد توجيهيـة يـنعك أ رقـا الايجـاب فـ تقـا ير ات جـود
عالية.
وفـ ق ـ ا إلا ــا  ،نــاقن الانموســا الثالــت والعشــرون ليــات التــي يمك ـ مـ خاللهــا تحسـ ن قــد
ألاجهــز العليــا للرقابــة علـ مواكبــة التطــو ات الضــخمة واملتالحقــة التــي زشــهدقا بلكــة عملهــا فـ الوقـ
ال ـراق ولع ــل أبرزق ــا ــو املعلومــات والتق ــد التكنول ــو الهائ ــل والبيانــات الض ــخمة ودخ ــول الع ــال
عصـ ــر التحـ ــول الرقمـ ــي بمـ ــا يسـ ــاق فـ ـ تحسـ ـ ن امل رجـ ــات الرقابيـ ــة وتطـ ــوير ك التهـ ــا وتح ـ ــا اتجاقهـ ــا
الاس ــتراتي نح ــو تحقي ــق ألاق ــدا الو ني ــة بش ــمل خ ــا وتل ــل املرتبط ــة بالتنمي ــة املس ــتدامة لألمـ ـ
املتحد  2131بيقدافها الرئلسية السابعة عشر وأبعادقا الثال ة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وانطالقــا مـ لــل ،ودعمــا للــدو الـ يمكـ أن زســاق بــر املنظمــة العربيــة لألجهــز العليــا للرقابــة
املالية واملحاسبة ف ق ا الصدد ،فقد قام املنظمة بتعديل م ططها الاستراتي بما يتماع ي م ق ا
التوجر م خالل:
*وضـ عــد بـرام للســنوات الــثالي القادمـة مـ بي هــا عقـد بعــل الــدو ات التد يبيـة حــول البيانــات
الضخمة والرقابة عل أقدا التنمية املستدامة.
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* إ ال مباد تتمثل ف دع مجهودات ألاجهز العربية ف اتجاط عد الاقتصـا علـ تـدقيق تن يـ
ألاجندا  2131لتشمل ق ط املجهودات أيضا تطبيـق قـ ط ألاقـدا فـ مسـتوى ألاجهـز ن سـها .ويـتلخ
الهد الرئلس ي له ط املباد ف مساعد ألاجهز العربيـة علـ إد اأ أقـدا التنميـة املسـتدامة ضـم
م ططاتهـا الاســتراتيجية ودعـ التمــوي ونشـر الــول حـول قـ ط ألاقـدا لــدى منظو هـا .كمــا تهـد إ ـ
دع قد اتها ف مجال التواعل م أصحاب املصلحة وجود عمليات مراجعبها له ط ألاقدا .
*ح ــت ألاجه ــز علـ ـ إع ــداد مق ــاالت ح ــول تج ــا ب ألاجه ــز ألاعض ــال فـ ـ املج ــاالت املـ ـ كو وترجم ــة
املقاالت الصاد ع ألاجهز واملنظمات الدولية وإلاقليمية هد نشر املعرفة وتبادل الخبرات .
* حـت ألاجهــز علـ تبنــي اســتراتيجيات السـت دا تقنيــات املعلومـات فـ أدائهــا ملهامهـا وتطــوير املهــا ات
لــدى مــوه قـ ط ألاجهــز وتــوف ر مــا يطلــق علــيه (مــدققو املســتقبل ) بمــا يمكـ ه مـ اســت دا تحليــل
البيانات الضخمة وأدوات ال كال الاعطنال .

هيئـ ــة التح ـ ـ ـ ــرير
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معايير
الانتوساي

ورقة بحثية حول املعيار الدولي ألجهزة الرقابة العليا()5055
دليل مراجعة النظراء
اعداد  :لجنة املعايير املهنية والرقابية للمنظمة
املقدمة:
فـ ضـول سـ ألاجهـز العليـا للرقابـة للعمــل علـ تحسـ ن جـود عملياتهـا وإجرالاتهـا الرقابيــة وأدوات
عملها ،أول ق ط ألاجهز الاقتما بتمليف جهات مت صصة بما فيها أجهز قابة أخرى بعمل مراجعة
وتقيــي ألادال املنهــي والعمــل الـ يــت تيديتــر مـ قبلهــا ومــدى مطابقتــر للمعــاي ر املعمــول هــا للحصــول
مدى ك اية إجرالاتها الرقابية وجود عملياتها.
عل ضمان وتيكيد معقول فيما ي
وتركـز مراجعــة النظـرال فـ املجــاالت املهنيــة علـ تقيـي ألادال املنهــي مـ أجـل تطــوير املهنــة وامل تصـ ن
ها ،للتيكد م أن أعضال املهنة يلتامون بمعاي رقا ،حيت يعتبر دليل مراجعة النظرال مصد ا ةادات
لألجهز العليا للرقابة حول الت طيط والتن ي والتقيي لعمليات مراجعة النظرال.
تعريف مراجعةالنظراء :
يشـ ر مصـطل مراجعـة النظـرال  ( peer review( 5011إ ـ مراجعـة خا جيـة ومسـتقلة لعمليـة أو أكاـر
أو أدال جهـاز قابـة أعلـ و لــل مـ قبـل فريـق مـ املهنيـ ن مـ واحـد أو أكاــر مـ الاجهـز العليـا للرقابــة .
ت
وال زعتبــر عمليــة مراجعــة النظ ـرال تــدقيقا وإنمــا و ـ عمليــة تطوعيــة يقــو هــا النظ ـرال لتقــدي التقيــي
واملشو .
الهدف :
إن اله ــد م ـ دلي ــل مراجع ــة النظـ ـرال ق ــو تيس ــل فه ـ مش ــتر لغ ــرض و بيع ــة مراجع ــة النظـ ـرال
وكـ لل تحدي ـ د املبــاد التــي يمك ـ أن يتبعهــا جهــاز الرقابــة ألاعل ـ الخاضــعة للمراجعــة وفريــق مراجعــة
النظرال .
الاعتبارات إلاستراتيجية
لضمان تحقيق نتائ جدير باالقتما ألجهز الرقابة العليا التي ت طط ملراجعة النظرال ،ينبغ أن
يتوفر ؤية واضحة ملا يل :
 قد عملية مراجعة النظرال املقترحة بما ف لل النتائ وال وائد املتوقعة .
 الترك ا ونطا عملية مراجعة النظرال م ألاخ بع ن الاعتبا الشركال واملوا د.
 املقايل واملعاي ر التي سلت تطبيقها ..
مراحل عملية املراجعة (التقييم) :
تتمون عملية املراجعة م املراحل التالية:
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املراحل
املرحلة ألاو
املرحلة الثانية
املرحلة الثالثة
املرحلة الرابعة
املرحلة الخامسة

البيان
ما قبل املراجعة
الت طيط
العمل امليدان
إعداد التقرير
تن ي النتائ واملتابعة

املرحلة ألاولى :ما قبل املراجعة
بالنسبة لمل عمليـة مـ عمليـات مراجعـة النظـرال ،يت ـق جهـاز الرقابـة ألاعلـ الخاضـ للمراجعـة مـ
ألاجه ــز العلي ــا للرقابـ ــة املش ــا كة فـ ـ املراجع ــة علـ ـ ال ــنج والشـ ــرو املرجعي ــة والتغطيـ ــة الت ــي سـ ــلت
تطبيقهــا ف ـ مراجع ــة النظ ـرال .ويجــب أن ي ــت تو يــق ق ـ ط الات اقي ــة كتابيــا قبــل الب ــدل بالعمــل املي ــدان
ملراجعة النظرال ،وغالبا ما تيخ الات اقية ةملها الرسمي م خالل م كر ت اق .
مذكرة التفاهم
ووـ ات ــا بـ ن جهــاز الرقابــة ألاعلـ الخاضـ للمراجعـة وأجهــز الرقابــة العليــا املشــا كة فـ املراجعــة،
حي ــت تحك ـ حق ــو ومس ــؤوليات وواجب ــات أص ــحاب الص ــلة ،ويج ــب أن تم ــون ت ص ــيلية وقص ـ ر ق ــد
إلاممان وتت املوافقة عليها م قبل جمي الشركال .
العناعر الرئلسة ف م كر الت اق :
 .0مجال مراجعة النظرال وال وائد املتوقعة.
 .2أقدا املراجعة واملجاالت التي سلت الترك ا عليها.
 .3الجدول الزمني.
 .4قضايا املوا د البشرية  ،أجهز الرقابة العليا املشا كة  ،والخبرات املطلوبة ف ال ريق.
 .5ألادوا واملسؤوليات.
 .0التماليف املترتبة .
 .7امل رجات ( تقرير مراجعة النظرال ) .
وتجد إلاةا إ انر يمك إعاد النظـر فـ مـ كر الت ـاق خـالل املراجعـة فـ حـال زغي ـر افتراضـات
معينــة أو ههــو أحــداي خا جيــة تــؤ ر عل ـ عنصــر أساس ـ ي ف ـ م ـ كر الت ــاق  ،أو إد ا كافــة الشــركال
الحاجة إ مراجعة امل كر .
املرحلة الثانية :التخطيط
يعــد فريــق مراجعــة النظ ـرال خطــة ت صــيلية تحــدد الــنج والخطــوات الواجــب اتباعهــا خــالل عمليــة
املراجعة ويجب أن تو ق الخطة ما يل :
 القرا ات الرئلسية والافتراضات .
 الجدول الزمني ،حيت يجب وض برام زمنية مناسبة لمل خطو م مراجعة النظرال.
 توقي الزيا ات لجهاز الرقابة ألاعل الخاض للمراجعة .
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 الانجازات الهامة التي ينبغ تحقيقها .
 املوا د البشرية والنقدية الالزمة لمل عمل .
 امل رجات املتوقعة لمل مرحلة .
 امل ا ر الحرجة والتداب ر التي يت ات ا قا لت ي ها .
 املقايل التي سلت وفقها تقيي جهاز الرقابة الخاض للمراجعة .
وينبغـ ـ إلانبه ــال مـ ـ إع ــداد الخط ــة وأن ت ــت املوافق ــة عليه ــا مـ ـ قب ــل جميـ ـ أعض ــال فري ــق مراجع ــة
النظرال وإبالغ جهاز الرقابة ألاعل الخاضعة للمراجعة باملعلومات والقرا ات قبل البدل بالعمل امليدان
ب تر كافية ،وخالل الت طيط ينبغ الاقتما بإعداد الخطو العريضة لتقرير مراجعة النظرال.
ويجـب أن يشــمل الت طـيط ملراجعــة النظـرال فـ بهايـة املطــا وسـيلة لضــمان اسـتمرا ترك ــا التقيــي
علـ القضــايا الجوقريـة ،وأن املشــرو محـدد واملــوا د متـوفر بشــمل كـا وانــر قـد تـ انجـاز العمليــة فـ
الوق املحدد وامل اانية املحدد وان التقرير ال هاة قاد وكامل وواض ومقن و و علة ودقيق.
املرحلة الثالثة :العمل امليداني
تتضم مرحلة العمل امليدان لعملية مراجعة النظرال جم الادلة ألاساسية وتحليل النتائ  ،ويجب
أن يتبـ العمــل ا مليــدان خطــة عمليــة املراجعــة والتــي تـ املوافقــة عليهــا مـ قبــل الجهــاز ألاعلـ الخاضـ
للتقيي واملراجعة.
وقنا أساليب عامة يحتاأ فريـق مراجعـة النظـرال أ نـال العمـل إ ـ تطبيقهـا وعلـ سـبيل املثـال مـا
يل :
*الحصول عل فه كا لجهاز الرقابة ألاعل الخاض للمراجعة وبيئتر .
* تحديد إلاجرالات لجم وتحليل املعلومات والبيانات .
*جم الحقائق وتقيي املالحظات .
* الح ال عل الو ائق الداعمة املناسبة واملالحظات التحليلية .
*عياغة ومناقشة النتائ واملالحظات كيساس للتقرير .
ويستند العمل امليدان ملراجعة النظرال عل ال ة جوانب ئلسية :
 .0جم املعلومات  :ويشمل جم البيانات م جهاز الرقابة ألاعل الخاض للمراجعة وأصحاب
املن عة.
 .2العمل التحليل  :ويشمل عمليـة تقيـي وتحليـل البيانـات التـي قـا هـا فريـق مراجعـة النظـرال
حول املوضوعات التي ت فحصها .
 .3الاتصـ ــاالت املسـ ــتمر  :حيـ ــت يـ ــت تحديـ ــد وتبـ ــادل املالحظـ ــات امل تل ـ ــة والنتـ ــائ وال

ــ

ووجهات النظر الناةكة ع مراجعة النظرال .
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ويمك لألجهز العليا للرقابة الاسـتعانة بمـا و د بملحـق املعيـا الـدو  5011ألجهـز الرقابـة العليـا–
دليــل مراجعــة النظ ـرال  -حيــت يعــد ق ـ ا امللحــق دلــيال للمجــاالت التــي يمك ـ أن يــت ةــملها ف ـ مراجعــة
النظ ـرال مثــل مهــا وتنظــي وأدال جهــاز الرقابــة ألاعل ـ  ،كمــا يســتعرض نمــا أ ع ـ الاســكلة التــي يمك ـ
رحهــا ف ـ مراجعــة النظ ـرال .وال يعتبــر ق ـ ا امللحــق مــاد ملزمــة إنمــا الغــرض منــر أن يمــون أدا مرجعيــة
م يد .
املرحلة الرابعة :إعداد التقرير
زش ـ ــمل مرحلـ ـ ــة إعـ ـ ــداد تقريـ ـ ــر مراجعـ ـ ــة النظـ ـ ـرال إعـ ـ ــداد مسـ ـ ــود التقريـ ـ ــر وتنقـ ـ ــي النتـ ـ ــائ الهامـ ـ ــة
والاســتنتاجات والتوعــيات م ـ جهــاز الرقابــة ألاعل ـ الخاض ـ للمراجعــة وإعــداد التقريــر ال هــاة ملراجعــة
النظـرال ،حيــت يعتبــر التقريــر قــو النــات الرئلس ـ ي والهــد منــر قــو اضــافة قيمــة لجهــاز الرقابــة الخاض ـ
للمراجعة .
ويتمون تقرير مراجعة النظرال م العناعر التالية :
*امللخ التن ي وقو عرض موجز ودقيق وواض للتقرير م الترك ا عل املالحظات ألاكار أقمية .
*مقدمــة قص ـ ر ومعلومــات أساســية حــول أقــدا ونطــا التــدقيق والــنج واملقــايل التــي ت ـ بنـ تـال
عليها مراجعة جهاز الرقابة ألاعل .
*املالحظات وو الجزل الرئلس ي م التقرير وم املهـ أن يـت تقـدي النتـائ بطريقـة زسـاعد القـا
عل تتب عرض املناقشات .
*الاستنتاجات والتوعيات .
ويعتبــر نشــر نتــائ مراجع ــة النظ ـرال م ـ املما س ــات الجيــد  ،حيــت يعك ـ ل ــل الت ـاا جهــاز الرقاب ــة
ألاعلـ ـ واسـ ــتعداد للمسـ ــاللة والشـ ـ افية ويبقـ ــز قـ ـرا النشـ ــر مـ ـ عدمـ ــة حقـ ــا للجهـ ــاز ألاعلـ ـ الخاضـ ـ
للمراجعـة  ،وبمجــرد الانبهــال مـ التقريـر يمكـ للمراجـ الرئلسـ ي لعمليـة مراجعــة النظـرال وباالت ــا مـ
جه ــاز الرقاب ــة ألاعل ـ الخاض ـ للمراجع ــة ا س ــال ن ــخة م ـ التقري ــر إ ـ الانتوس ــا  ،إ ـ جان ــب أفض ــل
املما سات وألافما حول كي ية مواعلة عقل ق ا املعيا الدو ألجهز الرقابة العليا .
املرحلة الخامسة :تنفيذ النتائج واملتابعة
إن جه ــاز الرقاب ــة ألاعل ـ الخاض ـ للمراجع ــة ق ــو ال ـ يق ــر فيم ــا يتعل ــق بتحدي ــد توع ــيات مراجع ــة
النظ ـرال التــي يــت متابعبه ــا وتن ي ـ قا ،عمليــات املتابع ــة املد وســة زســاعد عل ـ تحقيــق القيمــة المامل ــة
لعملية مراجعة النظرال م خالل التشجي عل التحس ن والتغي ر .
وف الختا يجب أن ال يمون تقيي مراجعة النظرال للمصلحة ال رديـة بـل يجـب أن يمـون للصـال
العــا وعل ـ نط ــا أوس ـ بحي ــت زش ــمل مجتم ـ الانتوســا وب ــاألخ أجه ــز الرقاب ــة العلي ــا الت ــي تيخ ـ
باالعتبا مراجعة النظرال بص بها جهاز ا يقو بمراجعة النظرال أو ي ض ملراجعة النظرال.

01
العـ75ـدد مجلة الرقابة املالية – كانون ألاول  -ديسمبر 2102

معاي ر
الانتوسا

ورقة عن الخصخصة وعمليات الرقابة عليها
في ضوء معايير إلانتوساي
اعداد  :لجنة املعايير املهنية والرقابية للمنظمة
املقدمة
أت معظ الدول أن م أق املعوقات الاقتصادية تدخل الحمومات ف النشا الاقتصاد  ،حيت
تق ــاس د ج ــة التنمي ــة الاقتص ــادية بالدول ــة بم ــدى ق ــد تها علـ ـ تحقي ــق أك ـ ـإ اس ــتغالل ممكـ ـ للم ــوا د
إلانتاجيــة املتاحــة لــد ها وال يتحقــق لــل إال بإزالــة كافــة املعوقــات وزيــاد مشــا كة القطــا الخــا ف ـ
ت
النشــا الاقتصــاد وزشــجي املنافســة فـ إدا الاقتصــاد بــدال مـ أســلوب الت طــيط املركــز وب ـ لل
يقلـ ـ دو القطـ ــا العـ ــا ويتاايـ ــد دو القطـ ــا الخـ ــا لمـ ــون ألاخ ـ ــر أكاـ ــر مرونـ ــة ف ـ ـ إدا ألانشـ ــطة
الاقتص ــادية وأكا ــر قابلي ــة للمنافس ــة ويتمتـ ـ بق ــد كب ــر مـ ـ الخب ــر  .لـ ـ ا ف ــإن قض ــية مش ــا كة القط ــا
الخا والاست اد م قد اتر وزياد دو ط ف تن ي خطط التنمية التي زس الدول إ تحقيقها.
مفهوم الخصخصة
عل ـ الــرغ م ـ أقميــة زعريــف الخصخصــة إال أن معــاي ر إلانتوســا ل ـ تتطــر إ ـ زعريــف م هــو
الخصخصـ ــة .ويمك ـ ـ زعريـ ــف مصـ ــطل الخصخصـ ــة بين ـ ــر إلاسـ ــتراتيجية التـ ــي زس ـ ـ إ ـ ـ زغي ـ ــر ع ـ ـ ة
الاقتصـاد الـ و ني مـ اقتصــاد يرتكـز علـ النشـا العــا إ ـ اقتصـاد يرتكـز علـ النشـا الخـا و لــل
هــد فـ ك ــال الــو ومعالجــة املشــاكل الناجمــة عـ اخــتال ألاوزان النســبية لمــل مـ القطــاع ن
الع ــا والخ ــا م ـ أج ــل أن ت ــتمك الدول ــة م ـ الت ــرغ ع ــالح البني ــة ألاساس ــية ف ـ املجتم ـ وإعط ــال
القطا الخا فر املساقمة ب عالية ف التنمية الاقتصادية .
ألاساليب:
يوض معيا إلانتوسا ق ( )5201أساليب و ـر التحويـل مـ قطـا العـا إ ـ قطـا خـا وفقـا
لخصوعية الدول وسياساتها ف نقل امللكية العامة .وتنحصر أساليب الت صي ف نوع ن ئلسي ن:
ألاسلوب ألاول:
نقل إدا املشروعات العامة إ القطا الخا :
وق ا يعني قيا ةركات القطا الخا بإدا املشروعات العامة ملد زمنية محدد بعقود إيجا ية
ت
م بقال امللكية ف يد الدولة .وق ا ألاسلوب قو ألاكار انتشا ا وييخ عد أةمال:
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 -0عقود إلادارة والتشغيل
أن ينو القطا الخا إدا املشرو العا املحدد م قبل الدولة هـد تقـدي خـدمات محـدد
كان ـ تق ــو ه ــا الحموم ــة مث ــل زش ــغيل وع ــيانة وإدا بع ــل املب ــان واملراف ــق مقاب ــل أن تقتس ـ ال ــرب
الصاف م الحمومة.
 -2عقود إلايجار:
وف ـ ـ ق ـ ـ ا النـ ــو هـ ــد إ ـ ـ أن القطـ ــا الخـ ــا يقـ ــو باسـ ــتكجا املرافـ ــق العامـ ــة اململوكـ ــة للدولـ ــة
واستثما اتها ملد زمنية محدد (قص ر أو ويلة) مقابل قيمـة ماليـة مت ـق عليهـا مـ اختصـا الدولـة
بملكية لل املرفق.
 -3عقود الامتياز
زعطـ ـ الدولـ ــة الامتيـ ــاز لشـ ــركة مـ ــا بإنتـ ــاأ سـ ــلعة معين ـ ـة أو تقـ ــدي خدمـ ــة معينـ ــة حسـ ــب ضـ ــوابط
ومواع ات تضعها الدولة ع ريق امتال القطا الخا للمرفق وزشغيلر.
ألاسلوب الثاني
نقـل ملكيــة املشـروعات إ ـ القطــا الخـا  ،ويــت لــل عـ ريــق البيـ الكلـ للمشــروعات وبالتــا
ت ل الدولة ع مسكولية زشغيلها ،أو البي الجزة ويت لـل ببيـ جـزل مـ أسـه الدولـة إ ـ القطـا
الخا واحت اهها بالجزل خر.
ألاهداف من الخصخصة
يوض ـ معي ــا إلانتوس ــا ق ـ ( )5221أق ــدا الت ص ــي والت ــي تت ــاوت ألاقمي ــة النس ــبية له ــا عل ـ
ال ــرغ م ـ زش ــا هها إ ـ ح ــد م ــا م ـ دول ــة إ ـ أخ ــرى .ويم ــون ال ــداف الرئلس ـ ي ق ــو معالج ــة ج ــز امل ااني ــة
العام ــة وت ــوف ر املتطلب ــات الت ــي ت ــؤد إ ـ تح ــديت الخ ــدمات ألاساس ــية وس ــداد ال ــديون الخا جي ــة ،وأم ــا
ألاقدا ألاخرى فتتمثل فيما يل :
تحس ن ألادال والخدمة والك ال م جود املنت .
ج ب استثما املستثمري املحلي ن ف الخا أ.
ج ب الاستثما الخا للداخل.
الاست اد م أساليب إلادا لدى القطا الخا لتحس ن ألادال و ف جود املنت .
ت يل العبل والعجز ع م اانية الدولة.
الحصول عل موا د فو ية م بي القطا العا .
نمو القطا الخا والاستثما ات.
أهمية رقابة ألاجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة على الخصخصة
يتطلـ ــب تطبيـ ــق برنـ ــام الخصخصـ ــة املتابعـ ــة وإلاة ـ ـرا م ـ ـ قبـ ــل ألاجهـ ــز العليـ ــا للرقابـ ــة املاليـ ــة
ت
واملحاس ــبة ف ـ م تل ــف مراح ــل عملي ــة الت ص ــي  ،ب ــدلا م ـ تحدي ــد ألاق ــدا وأ ن ــال التن ي ـ وانبه ـ تـال
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بتحويل املشروعات العامة إ القطا الخا
كافة ألاقدا املرجو م تطبيق لل البرنام .

ت
ت
ح اها عل املال العا وحقو ألافراد وضمانا لتحقيق

قيام الاجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة بمراجعة عمليات الخصخصة :
تق ـ ــو الاجه ـ ــز العلي ـ ــا للرقاب ـ ــة املالي ـ ــة واملحاس ـ ــبة بن ـ ــال عل ـ ـ الخط ـ ــو التوجيهي ـ ــة لرقاب ـ ــة عملي ـ ــات
الخصخصة
وزشمل ما يل :
 .1توجيهات بخصوص أفضل ممارسة لرقابة عمليات الخصخصة ISSAI– 0115
تحتو ق ط التوجيهات عل ( )41توجيها قابيا م مجمل مانية مجاالت زعتبر ات أقميـة ألعضـال
إلانتوسا :
*يتناول املجال ق ( ) 0املعرفة ال نية التي تحتاجها ألاجهز الرقابية عند قابة الخصخصة.
*يحتـو املجـال قـ () 2علـ ( )01توجيهـات عامـة لألسـكلة الهامـة التـي تنـت بصـو مسـتقلة بمنـا
الخصخصة وتوجد بشمل مرتبط لدى تقيي املؤسسات.
ت
*تحت ــو املج ــاالت م ـ (  3إ ـ ) 7عل ـ  25توجيه ــا متعلق ــة بم تل ــف ألاس ــكلة ,الت ــي يج ــب عل ـ ألاجه ــز
الرقابية عرضها بصو مستقلة ع منج الخصخصة التي ت اختيا قا م قبل الباة
*يحتو املجال ق ( ) 5عل  3توجيهات لرقابة التماليف.
وقــد بنــي كــل توجيــر بطريقــة تحتــو أيضــا جــزل مـ الــدليل الـ يحتــو علـ التجــا ب ،حيــت زعتبــر
ات أقمية.
 وتتطر ق ط التوجيهات بشمل عا إ املها ات التي يتطلبها الجهاز ألاعل للرقابة ملراجعة عملياتالخصخصة وكيف يمك اكتسا ها بطريقة فعالة م حيت التمل ة املطلوبة.
 يجب أن يحدد الجهاز ألاعل للرقابة مسكوليات مراجعتر فيمـا يتعلـق بعمليـات الخصخصـة ويت ـق ـرا ا بشــين كي يــة تن ي ـ ق ـ ط املســكوليات .وم ـ املــرت أن تمــون املهــا ات املت صصــة الالزمــة لتن ي ـ
ت
عمليــات مراجعــة الخصخصــة أوس ـ مجــاال م ـ مهــا ات املراجعــة التقليديــة املتاحــة .ويحتــاأ الجهــاز إ ـ
تحديد ق ط املها ات املت صصة.
 يجــب مشــا كة الجهــاز ألاعلـ للرقابــة فـ عمليــة الخصخصــة بمــا يت ــق مـ الح ــال علـ اســتقالليترالكتس ــاب املعرف ــة وامله ــا املتعلق ــة بالجوان ــب الرئلس ــية لعملي ــة الخصخص ــة ،وأن املش ــا كة ف ـ عملي ــة
الخصخصــة ق ــد يع ــرض الجهــاز للم ــا ر .وق ـ ا مه ـ بشــمل خ ــا حي ــت ســيعتمد أ ـرا البي ـ عل ـ
املعلومات املالية ع املشرو الخاض لرقابة الجهاز.
ت
وبطبيعـة الحـال مـ املهـ جــدا بالنسـبة للجهــاز وضـ ترتلبــات اتصـال و يــق مـ البــاة قبـل البيـ إ اكان للجهاز دو ف قرا البي .
 يجــب أن ي طــط الجهــاز ألاعل ـ للرقابــة لتغطيــة جمي ـ الجوانــب الرئلســية للبي ـ التــي لهــا تــي ر عل ـاملاللمـة وعائـد إلان ـا لتحديـد ألا ـرا الرئلسـية للبيـ وأخـ إ باتــات مـ ه والتيقـب لتحديـد الــد وس
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ت
املست اد م البي  ،بما ف لل إلاجرالات املتبعة ونتائ البي  ،جنبـا إ ـ جنـب مـ مـدى إنجـاز أقـدا
البي ـ وإع ــاد قيمل ــة املش ــرو قب ــل البيـ ـ وأق ــدا عملي ــة البيـ ـ وتوقيبه ــا وتقي ــي املش ــرو قب ــل البيـ ـ
واساليب البي ونزاقة الباة ف اجرال البي .
يجب أن ي ح الجهاز ألاعل للرقابة أنوا ومد وأساليب توزي وماللمة سائل حمالت التثقيفالعا أو التوعية العامة التي زست د لتشجي عامة الشعب عل الاستثما  ،با ضافة إ أنر يجب أن
ي ح ـ م ــا إ ا ق ــد مس ــتوى أساس ـ ي م ـ املعلوم ــات ع ـ ك ــل مش ــرو م ــد أ ف ـ البرن ــام  ،بم ــا ف ـ ل ــل
معلومـ ــات مو ـ ــو هـ ــا ع ـ ـ ألادال املـ ــا وفـ ــر العمـ ــل والهيمـ ــل إلادا ووعـ ــف املنتجـ ــات وألاسـ ــوا
ت
الرئلســية لمــل مشــرو  .ويجــب أن يمــون متيقبــا مل ــا ر املغــاال ف ـ املماســب وألا بــاح املحتملــة واملركــز
املا للمشرو وعد وضوح تحديد مسكوليات إلادا بالنسبة للمساقم ن.
 .1التوجيهااات لااول أفضاال الممارسااات الخاصااة بتاااقيم لسااابات التموياال ال ااا
والخاص واالمتيازات (م ال)ISSAI– 0115
تتضـ ــم التوجيهـ ــات أحس ـ ـ املما سـ ــات عنـ ــد قابـ ــة التمويـ ــل العـ ــا والخـ ــا وإج ـ ـرالات التموي ـ ــل
والامتيازات .وتقد مساعد توجيهية لألجهز الرقابية التي توفر نوعا م الات اقيات ات تقيي قا .
ويجب أن تيز التوجيهات كاقتراح أو كنصائ والتي يمك اعتبا قا مطبقة بمافة الدول.
ت
ويحتو املعيا عل  43توجيها مقسمة عل س مجموعات وتتعلق بما يل :
• املنج العا لألجهز الرقابية
• إلا ا لالستقصال ملشا ي واضحة
• مشرو املناقصة
• العقد الحقيق
• املرحلة العملية والتطبيق .
ويعتبــر كــل توجيــر مبنــي بالصـ ة التــي تحتــو علـ الوعــول إ ـ التــدليل والبرقــان ووـ تحتــو أيضــا
عل تجا ب زشمل القاعد ألاساسية.
 .3توجيهات بخصوص أفضل ممارسة لرقابة التنظي االقتصاايISSAI– 0135
تحتــو علـ مجموعــة مـ التوجيهــات ألفضــل مما ســة لرقابــة التنظــي الاقتصــاد  .وزشــمل خمســة
أقسا زعتبر ات أقمية ألعضال منظمة إلانتوسا .
وت توضي التوجيهات بيمثلة مست رجة م تقرير الاستقصال ال أنجزتر منظمة إلانتوسا وم
تجا ب أعضال مجموعة العمل ,حيت ت تحديدقا ف خمسة أقسا كاالز :
• جدا ألاجهز الرقابية.
• نشا التنظي الاقتصاد ( بمعني ألاقدا واملهمات والسلطات ) .
• العروض .
• سعر الخدمات .
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• تطوير املنافسة .
كمــا تحتــو الخطــو التوجيهيــة عل ـ توعــيات واقتراحــات معتمــد عل ـ التجــا ب املنجــز وال زعتب ــر
كقانونا أو زعليمات.
 .4إرشااااات عامااة ع ا أفضاال قواعااا الممارسااة لمراج ااة وتاااقيم المخااا ر ف ا
شراكات الق اع ال ا والق اع الخاصISSAI– 0145
تحدد التوجيهات ألاخطا الهامة التي قد تواجر الحمومة والجهاز الرقاب ف نطا ةراكات القطاع ن
العا والخا  .وقنا مؤةرات تتعلق بيحس الطر دا ألاخطا  .وتب ن التوجيهات لألجهز الرقابية
التي ةا ك بمجموعات العمل.
تتيلف املداخل م قسم ن.
يعال القس ألاول ألاخطا الهامة للقطا العا :
• الوضوح حول أقدا الشراكة
• الت اوض لشراكة مناسبة
• الح ال عل حماية مصال الدولة كمشا باألقلية
• قابة ومراعا مصال الدولة بالشراكة
• انتباط الدولة ف حالة الصعوبات
ويتعلق القس الثان باألخطا التي تتعـرض لهـا ألاجهـز الرقابيـة والتـي تراقـب ةـراكات القطـا العـا
والخا م حيت مراقبة املسا والنتائ وتتطابق واست ال الد وس ات ال ائد ومتابعة ألاةغال.

ISSAI-5220

ISSAI-5240

األجهز ال ليا
والخصخصة

ISSAI-5230

ISSAI-5210
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معايير
الانتوساي

التطور في تقارير الرقابة املالية في ضوء
املستجدات في املعايير التي تحكمها
اعداد  :لجنة املعايير املهنية والرقابية للمنظمة
- 1مقامة:
تمثل تقا ير التدقيق امل رأ ال هاة لعمليات التدقيق وو الوسيلة التي يبدى املدقق م خاللها أير
ـرأ
فـ القــوائ املاليـة ،وقــد حـدي تطــو قائـل فـ قـ ط التقــا ير لعديـد مـ ألاسـباب ،م هــا التطـو الـ
عل أقدا املحاسبة وما تبعر م تطو ف أقدا عملية التدقيق ،وك ا ههو ما أ لق علير "فجـو
التوقعـات" والتـي تتمثــل فـ اخــتال فهـ متلقـ التقـا ير عـ الـدو الـ يقـو بــر املـدقق واعتبــا ق أن
ت
ت
تقــا ير التــدقيق تمثــل ضــمانا ملســتقبل الجهــات املشــمولة بالرقابــة وقــو مــا كــان ســببا للتغي ــر فـ عــياغة
التقا ير للتعريف بطبيعة عملية التدقيق ومسكوليات املدقق ومسكوليات إدا الجهات محل التدقيق.
وقد ألق معاي ر التدقيق املستحد ة بمزيد م املتطلبات والتي سيلقز ق ا املقال الضول عليها.
- 1ت ور أهااف الملاسبة واورها ف ت ور أهااف عملية التاقيم:
ألــز التطــو ال ـ ى ـرأ عل ـ املحاســبة وأقــدافها بتطــو مواكــب لــر ف ـ مهنــة تــدقيق الحســابات التــي
تقــو عليهــا .فقــد تطــو قــد املحاســبة1قبــل عــا  0203واملتمثــل ف ـ قيــاس د جــة الســيولة النقديــة
املتوفر للمنشآت وتحديد مركزقا املا لتاويد ألا را املعنية باألمو املالية للمنشي بالبيانات الالزمة
الت ا القرا ات ،إ الترك ا عل قياس وتحديد الدخل السنو وخاعة م ان صال امللكية ع إلادا
والحاجــة لوســيلة يــت م ـ خاللهــا تقيــي عمــل إلادا  .وم ـ ههــو الكســاد العــالمي ســنة  0222ونشــي
العديــد مـ املنظمــات والهيكــات مثــل قيكــة تنظــي تــداول ألاو ا املاليــة ألامريكيــة ســنة  ،0234واملعهــد
ألامريمـ للمحاســب ن القـانوني ن  ،ومجمـ معــاي ر املحاسـبة املاليــة فقـد زغ ــرت النظــر للمحاسـبة إ ـ أبهــا
أدا لتوعــيل املعلومــات عـ املنشــي وضــرو تــوف ر إفصــاحات إضــافية عـ البيانــات املاليــة الــوا د فـ
القوائ املالية.
2
وقــد واكــب التــدقيق املــا التطــو الـ ى ـرأ علـ املحاســبة فبعــد أن كــان قــد التــدقيق يتمثــل فـ
تمكـ ن املــدقق مـ إبــدال الـرأى فـ مــدى صــحة وســالمة القــوائ املاليــة التــي تصــد قا املنشــي  ،إ ـ إبــدال
ال ـرأ ف ـ مــدى زعب ــر الق ــوائ املاليــة ع ـ املرك ــز املــا ونت ــائ أعمالهــا .وم ـ هه ــو معــاي ر املحاس ــبة الت ــي
أعبح ملزمة عنـد إعـداد القـوائ املاليـة وههـو معـاي ر التـدقيق التـي تحكمهـا .فقـد أعـب الهـد مـ
1سامز معرو عبد الرحي  ،م تا إسماعيل أبو ةعلش  ،قراءات في نظرية املحاسبة والتدقيق ،مطبعة العشرى ،إلاسماعيلية،2114 ،
2محمد توفيق محمد وآخرون ،أصول املدقق ،كلية التجا جامعة ع ن ةم .2 ،2115 ،
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عمليــات التــدقيق 3إبــدال الـرأ فيمــا إ ا كان ـ القــوائ املاليــة قــد أعــدت ف ـ كافــة جوانبهــا الهامــة بقــا
ا إعداد التقا ير املالية املطبق ،و لل لتحقيق د جة تيكد مصاحبة للبيانات املالية الوا د ف
الق ــوائ املالي ــة وإن ك ــان قن ــا اخ ــتال فـ ـ د ج ــات التيك ــد الت ــي تحققه ــا س ــوال تيك ــد مح ــدود أو تيك ــد
مناسب /معقول.4
فجوة التوقعات ودورها في تعديل صياغة تقارير التدقيق:
تتمثل فجو التوقعات ف ال جو ب ن معاي ر ألادال ال عل للمدقق والتوقعات العامة (املجتم املا )
امل تل ـة ألدال املـدقق ن ،5وبمعنــي آخـر ف ــي ال ـر بـ ن مـا يتوقعــر ويريـدط املجتمـ و مسـت دم القــوائ
املالية م ناحية و ما تتوق مهنة التدقيق تحقيقر م عملية التدقيق 6م ناحية أخرى.
فقــد كــان مجتم ـ ألاعمــال ينظــر إ ـ مهمــة املــدقق باعتبا قــا وســيلة ملن ـ ألاخطــال والغــن ف ـ الجهــات
ت
املشمولة بالتدقيق ،وقد نظر البعل ملهنة التدقيق باعتبا قا تقييما لقد املنشآت عل الاستمرا وقو
ما ي الف جوقر عملية التدقيق ولقـد كانـ أسـباب قـ ا اللـب تتمثـل فـ عـياغة تقـا ير التـدقيق دون
التحديــد الواض ـ ملس ــكوليات إدا املنشــآت املش ــمولة بالتــدقيق ،ومســكوليات امل ــدقق واملــنج واملع ــاي ر
الت ــي يلتـ ـا ه ــا امل ــدقق عن ــد قيام ــر باختب ــا ات الق ــوائ املالي ــة ،ونوعي ــة التيكي ــد الـ ـ ى تتض ــمنر تق ــا ير
التدقيق وإن أقص ي تيكيد قو تيكيد مناسـب /معقـول حيـت ال يوجـد تيكيـد تـا فـ هـل وجـود محـددات
تواجر عمليات التدقيق.
ول ـ لل ب ـ ل املنظم ــات املهنيــة وم ه ــا املعهــد ألامريمــز للمحاس ــب ن القــانوني ن ع ــا 0255الكث ــر م ـ
الجهود زالة ق ا اللب  ،والتي أس رت عـ إعـدا عـد نشـرات هـد تضـليق فجـو التوقعـات 7وم هـا
أيضــا إعــدا معــاي ر خاعــة بتحسـ ن عمليــة اكتشــا الغــن والتصــرفات غ ــر القانونيــة ،ومعــاي ر خاعــة
بزياد فعاليـة التـدقيق مثـل معـاي ر إلاجـرالات التحليليـة ،ومعـاي ر تـدقيق التقـديرات املحاسـبية ،ومعـاي ر
الاتصــال بلجــان الحوكمــة واســت دا عمــل املــدقق ن الــداخلي ن،كما أعــد ت معــاي ر التقــا ير التــي تلــز
بصــياغات توضـ بيعــة عمــل املــدقق ونوعيــة الاختبــا ات التــي يقــو هــا ودو ط واملحــددات التــي تحك ـ
عملر.
املستجدات في معايير التقارير:
تضمن املستجدات ف معاي ر التقا ير العديد م ألامو والتي تتمثل فيما يل :
8

ا
أول :إضافة معايير جديدة :كان ينظ تقا ير التدقيق معيا الانتوساى (" )0711تقريـر املـدقق علـ
مجموعــة كاملــة م ـ القــوائ املاليــة ات الغــرض العــا "" )0710( ،التعــديالت ف ـ ال ـرأ الــوا د ف ـ تقريــر
 3معاي ر الانتوساى ،معيا  ،0211ألاقدا العامة للمدقق املستقل وإجرال العملية الرقابية وفقا للمعاي ر الدولية للتدقيق،
4
معاي ر التدقيق الدولية ،ترجمة الهيكة السعودية للمحاسب ن املدقق ن ،قائمة املصطلحات.4 ،
5
)Abrema (2005) [Available from]: http://www.abrema.net/abrema/expect_gap_g.html (Accessed on: 25/07/2008
6
Ojo, Marianne, Eliminating the Audit Expectations Gap: Myth or Reality, 2006.
.01-2
7محمد محس عوض مقلد ،دور مراجع الحسابات وفجوة التوقعات ،بحت غ ر منشو  ،كلية تجا جامعة قنا السوي ،2101 ،
8
Handbook of InternationalQuality Control, Auditing,Review, Other Assurance,and Related ServicesPronouncements, Edition 2017–2016.
.0
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امل ــدقق املس ــتقل " ـ ـ تـ ـ إض ــافة معي ــا ي آخ ــري بحي ــت أع ــب ي ــنظ تق ــا ير الت ــدقيق أ بع ــة مع ــاي ر
وـ " )0711(:تمــوي الـرأ والتقريــر عـ القــوائ املاليــة" " )0710( ،إلابــالغ عـ ألامــو الرئلســية للتــدقيق
ف ـ تقري ــر امل ــدقق املس ــتقل" " )0715( ،التع ــديالت ف ـ ال ـرأ ال ــوا د ف ـ تقري ــر امل ــدقق املس ــتقل")0710( ،
"فقرات ل الانتباط ،وفقرات ألامو ألاخرى ف تقرير املدقق املستقل".
ا
ثاني ــا :تغيي ــر موض ــع فق ــرة الـ ـرأي ف ــي التقري ــر :فق ــد كان ـ فق ــر ال ـرأ ت ــيزز بع ــد ال ق ــر الافتتاحي ــة
واملتضــمنة القــوائ التــي يــت تــدقيقها وال ت ـرات التــي زغطيهــا ،وفقــر التــي توض ـ مســكولية إدا الجهــة
املشــمولة بالرقابــة واملس ــكول ن ع ـ الحوكمــة ع ـ القــوائ املاليــة ،وال ق ــر مســكوليات املــدقق و ريق ــة
وعولر للرأ واملعاي ر التي تنظ عملر ،أعـب أى املـدقق يـيز مباةـر بعـد ال قـر الافتتاحيـة التـي
توضـ القــوائ التــي تـ مراجعبهــا وال تـرات التــي زغطيهــا وتـ دم ـ ال قــر الافتتاحيــة م ـ أى املــدقق ف ـ
فقر واحد أ لق عليها فقر الرأ .
ا
ثالث ــا :إدراج فقـ ــرة جديـ ــدة بمسـ ــمى أسـ ــاس الـ ـرأي :والت ــي تتن ــاول املع ــاي ر الت ــي ق ــا امل ــدقق بيعم ــال
التـدقيق وفقـا ملقتضـياتها والتـي كانـ تـ كر فيمـا سـبق كجـزل مـ مسـكوليات املـدقق ويـ كر فيهـا املــدقق
ت
بيعة التيكد ال هد لتحقيقر ووجود محددات لعملر وتقدي وع ا مل هو ألاقمية النسبية.
ا
رابعا :إدراج فقرة جديـدة عـن الاسـتمرارية :توضـ وفـال املـدقق بمتطلبـات معيـا الانتوسـاى " 0571
املؤسسة العاملة" وال يتناول إلاجرالات التي يقو ها املدقق ف حالة ههو مؤةرات زشكل ف قد
الجهات املشمولة بالتدقيق عل الاستمرا .
ا
خامسا :إدراج فقرة لفت الانتباه :وقد كان فقرات ل الانتباط فقرات تيزز بعد فقـر الـرأ ويبـدأ
بعبا وفيما ال يعد تح ظا ،وأعبح وفقا ملا يقضـ ي بـر معيـا (" )0710فقـرات ل ـ الانتبـاط ،وفقـرات
ألامـو ألاخـرى فـ تقريـر املـدقق املسـتقل"تـيزز بعــد فقـر الاسـتمرا ية بعنـوان مسـتقل (ل ـ الانتبـاط) ووـ
زشـ ر إ ـ أمــر مــا تـ عرضــر أو إلافصــاح عنــر بشــمل مناســب فـ القــوائ املالية،والـ يعــد حســب حكـ
املـدقق ،مـ ألاقميـة بحيـت يشـمل أساسـا ل هـ املسـت دم ن للقـوائ املاليـة ،و لـل بشـر أن تتضـم
قـ ط ال قــر مــا يتطلــب زعــديل أى املــدقق عـ القــوائ املاليــة وال زعتبــر بــديال للـرأ املعــدل فـ القــوائ
املاليــة أو فص ــاح مطل ــوب ف ـ القــوائ املالي ــة ،وأن ال تتض ــم محت ــوى فقــر ل ـ الانتب ــاط موض ــوعات
تم ـ مناقش ــبها م ـ املس ــكول ن ع ـ الحوكم ــة وت ــد أ ف ـ ألام ــو الرئلســية للت ــدقيق ،وتوض ـ قب ــل أو بع ــد
ألامو الرئلسية ف التدقيق وفقا ملا يقض ي بر املعيا (.)0710
زعتبر فقر ل الانتباط ضرو ية ف الحاالت التالية:
 إ ا كـ ــان إ ـ ــا التقريـ ــر املـ ــا املنصـ ــو عليـ ــر بموجـ ــب نظـ ــا أو الئحـ ــة غ ـ ــر مقبـ ــول ،ولك ـ ـ
للحقيقة فإنر منصو علير بموجب نظا أو الئحة
 لتنبير املست دم ن بين القوائ املالية ممعد بقا ا

غرض خا .
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 عن ــدما تص ــب الحق ــائق معروف ــة للم ــدقق بع ــد ت ــا يو تقرير،ويق ــد امل ــدقق تقري ـرا جدي ــدا أو
معدال (أ أحداي الحقة).
ويمك أن يرى املدقق ل الانتباط ف بعل الحاالت التي ال زعتبر ضرو ية مثل:
*عد تيكد ف يما يتعلق بالنتيجة املستقبلية لتصر استثناة قضاة أو تنظيمي.
*حدي الحق مه وال يحدي ب ن تا يو القوائ املالية وتا يو تقرير املدقق.
*التطبيق املبكر (عندما يمون مسموحا بر( ملعيا محاسجي جديد لر تي ر جوقر عل القوائ املالية.
*كا ة كب ر أ رت أو ال تزال تؤ ر بشمل مه عل املركزاملا للمنشي .
ا
سادس ــا :إدراج فق ــرة جدي ــدة بمس ــمى ألام ــور الرئيس ــية للت ــدقيق :تتن ــاول ألام ــو الت ــي ق ــا امل ــدقق
بمناقشبها م املسكول ن ع الحوكمة ف الجهات التي يت تـداول أو اقهـا املاليـة فـ البو عـات والتـي لـ
تتضـم ها مالحظــات املــدقق علـ القــوا ئ املاليــة والتــي تـ تحديــدقا فـ معيـا التــدقيق " 0710إلابــالغ عـ
ألامو الرئلسية ف تقرير املدقق املستقل".
ا
س ــابعا :إدراج فق ــرة بعن ــوان فق ــرة ألام ــور ألاخ ــرى ف ــي الت ــدقيق:تــيزز بعــد فق ــر ألامــو الرئلســية ف ـ
التدقيق وتضم وفقا ملعيا الانتوساى ( )0710ما يل :
*الابالغ ع أمو الت طيط والنطا ف تقريرط وفقا ملا يتطلبـر نظـا أو الئحـة ،ويـرى املـدقق ضـرو
الابالغ ع ها والتي ال يت مناقشبها م املسكول ن ع الحوكمة وإد اجها ف ألامو الرئلسية للتدقيق.
*عــد قــد املــدقق عل ـ الان ــحاب م ـ الا تب ــا بســبب قيــد فرض ــتر إلادا عل ـ نطــا الت ــدقيق،
والتي ر املحتمل لعد القد عل الحصول عل مـا يك ـ مـ أدلـة التـدقيق املناسـبة ،لتوضـي أسـباب
عد قد تر عل الان حاب.
*املوضـوعات التــي قــد يتطلــب أو يسـم نظــا أو الئحــة أو مما ســة مقبولـة قبــوال عامــا إد اجهــا ضــم
فقـر ألامــو ألاخـرى فـ التـدقيق لتوضــي بعـل ألامــو التـي تــوفر ت س راإضـافيا ملســؤولياتر عنـد تــدقيق
القوائ املالية أو تقرير املدقق بشيبها.
وعن ــدما يتض ــم قس ـ ألام ــو ألاخ ــرى أكا ــر م ـ أم ــر وال ـ بحس ــب حك ـ امل ــدقق ،ات ع ــلة ب ه ـ
املست دم ن لعمليات أو مسكوليات املدقق أو تقريرط ،يمك إد اأ عناوي فرعية م تل ة لمل أمر.
*تضم ن تقريرط إةا إ حقيقة أنر قد ت إعداد مجموعة أخرى م القوائ املالية م قبل ن
املنشــي  ،بقــا ــا آخــر و غــرض عــا و لــل فـ حالــة إعــداد املنشــي ملجمــوعت ن مـ القــوائ كالقمــا
ــا و غ ــرض ع ــا ويوج ــد اخ ــتال ب ـ ن إلا ــا ي (عل ـ س ــبيل املث ــال أح ــدقما يطب ــق املع ــاي ر
ي ضـ
الو نيــة و خــر يطبــق املعــاي ر الدوليــة) ويــرى املــدقق أن تلــل ألا ــر مقبولــة ويمــون مملــف بإعــداد تقريــر
ع القوائ املالية للمجموعت ن م القوائ  ،وأن املدقق قد أعد تقريرا ع تلل القوائ املالية.
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ا
ثامنا :إدراج فقرة جديدة بمسمى مسئوليات املدقق عن املتطلبات النظامية والتنظيمية ألاخرى:
والت ــي تتن ــاول مس ــكوليات امل ــدقق ألاخ ــرى ب ــال ال ــوا د ف ـ مع ــاي ر الت ــدقيق وفق ــا ملتطلب ــات قانوني ــة أو
لــوائ نظامي ــة أوتنظيمي ــة فيجــب فص ــلها ف ـ فقــر مس ــتقلة بمس ــمي مســكوليات امل ــدقق ع ـ املتطلب ــات
النظامية أو التنظيمية ،ويجب عل املدقق أن يش ر إ مصد ق ط املتطلبات.
ا
تاسعا :مزيد من التوضيح لبعض ألامور التي سبق تناولها في املعايير الخاصة بالتقرير ومنها:
 اس ــت دا مص ــطل إ ــا الالت ـاا لإلة ــا إ ـ إ ــا التقري ــر امل ــا ال ـ يتطل ــب الالت ـاا بمتطلب ــات
إلا ا ولكنر ال يحتو عل إقرا عري أو ضمني بينر م أجل تحقيق العرض العادل للقوائ املالية،
يمون م الضـرو لـإلدا تـوف ر إفصـاحات تتعـدى بشـمل خـا تلـل املطلوبـة بموجـب لـل إلا ـا ،
أو إلاقـرا بشــل عــري بينــر قــد يمــون م ـ الضــرو لــإلدا الت ل ـ ع ـ متطلــب م ـ متطلبــات إلا ــا
ت
لتحقي ــق الع ــرض الع ــادل للق ــوائ املالي ــة ،وم ـ املتوق ـ أن يم ــون مث ــل ق ـ ا الت ل ـ ض ــرو يا فق ــط ف ـ
هرو ناد للغاية.
 توضي م هو كلمة ةاة بانر وعف تي رات التحري ات عل القوائ املالية ،أو التي رات املحتملة
للتحري ات عل القوائ املالية  -إن وجدت  -والتي ل يت اكتشافها بسبب عد القد عل الحصول
عل ما يك م أدلة التدقيق املناسبة .والتي رات الشاةعة عل القوائ املالية و  ،التي بحسب حك
املدقق:
( )iال تقتصر عل عناعر أو حسابات أو بنود معينة ف القوائ املالية.
ت
ت
( )iiوإ ا اقتصرت عل لل ،تمثل أو يمك أن تمثل جزلا كب ر ا م القوائ املالية.
ت
( )iiiفيما يتعلق با فصاحات ،فإبها تمون أساسا ل ه املست دم ن للقوائ املالية.
وب ـ لل ف ــإن التع ــديالت علـ ـ مع ــاي ر التقري ــر س ــتؤدى إ ـ زي ــاد قيم ــة ومن ــاف التق ــا ير الص ــاد عـ ـ
ألاجهز العليا للرقابة املالية واملحاسبة.

أصــبح يــنظم تقــارير التــدقيق أريعــة معــايير ــى)1055(:
"تك ــوين ال ـرأي والتقري ــر ع ــن الق ــوائم املالي ــة"" )1051( ،
إلاب ــال ع ــن ألام ــور الرئيس ــية للت ــدقيق ف ــي تقري ــر امل ــدقق
املسـتقل" " )1055( ،التعــديالت فـي الـرأي الـوارد فــي تقريــر
امل ـ ـ ــدقق املس ـ ـ ــتقل" " )1050( ،فقـ ـ ـ ـرات لف ـ ـ ــت الانتب ـ ـ ــاه،
وفقرات ألامور ألاخرى في تقرير املدقق املستقل
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مقال
محرر تونس

محكمة املحاسبات التونسية تؤسس
لعالقة مستدامة مع البرملان
اعداد الاستا أمال اللوم البواب وألاستا مني املسد
قاضلتان بمحكمة املحاسبات ف الجمهو ية التونسية

املقدمة
إن إدا املالي ـ ــة العام ـ ــة الس ـ ــليمة مق ـ ــو ج ـ ــوقر مـ ـ ـ مقوم ـ ــات ق ـ ــة امل ـ ــوا فـ ـ ـ أجه ـ ــز الدول ـ ــة
واملؤسس ــات العامل ــة فـ ـ القط ــا الع ــا  .وللرقاب ــة دو أساسـ ـ ي فـ ـ ال ه ــوض بمؤسس ــات فعال ــة وةـ ـ افة
وخاضعة للمساللة .مويؤدى ق ا الدو ف ألانظمة الديموقرا ية م قبل كـل مـ البرملـان والجهـاز ألاعلـ
للرقابة وفق الدستو والتشريعات وتت مساللة ق ط ألاجهز واملؤسسات عـ تصـرفها وأدائهـا بنـال علـ
معاي ر متعا عليها.
م
وف ـ ت ــون زع ــد الحموم ــة وف ــق دس ــتو ج ــان (ين ــاير)  2104مس ــؤولة أم ــا مجلـ ـ ن ــواب الش ــعب
(البرملــان) الـ يتــو متابعــة ومراقبــة تن يـ قــوان ن املاليــة وتقيــي التقــا ير الســنوية للقــد عل ـ ألادال
وجمي املسائل املتعلقة باملالية العامة .و زساعدط ف ق ط الرقابة محكمة املحاسبات.
وزعــد محكمــة املحاســبات الجهــاز ألاعلـ للرقابــة فـ الجمهو يــة التونســية وت ــت بمقتضـ ي ال صــل
 007م ـ دســتو جــان (ينــاير)  2104بمراقبــة حس ـ التصــر ف ـ املــال العــا "وفقــا ملبــاد الشــرعية
والنجاعة والش افية".
ويعتبــر البرملــان أحــد أق ـ أصــحاب املصــلحة أو ألا ـرا ات العالقــة ( )stakeholdersالـ يتشــا
م محكمة املحاسبات ف قابة أعمال ألاجهز الحمومية ومؤسسات القطا العا  .وبدأت العالقة بـ ن
املؤسســت ن زش ـهد تطــو ا من ـ اعتمــاد املحكمــة م ططهــا الاســتراتي ألاول ســنة  2115وةــهدت نقلــة
قامة خالل سنة  2100أ من أن أعبح تقا ير املحكمة منشو للعمو .
وض ــبط امل ط ــط الاس ــتراتي الث ــان لل ت ــر  2121-2100أق ــدافا إس ــتراتيجية م ـ ض ــم ها "ميسس ــة"
العالقة ب ن املحكمـة والبرملـان .وزسـ املحكمـة إ ـ تحقيـق قـ ا الهـد تماةـيا مـ التوجهـات املرسـومة
ف إ ا املنظمة الدولية لألجهز العليا للرقابة املالية واملحاسبة (الانتوسا ) واملنظمة إلاقليمية العربية
(ألا ابوســا ) ومـ املعــاي ر الدوليــة (إيســا ) فـ املجــال واستئناســا بتجــا ب الــدول الصــديقة وخاعــة م هــا
تجربة محكمة التدقيق الهولندية.
فق ــد حـ ــدد امل طـ ــط الاسـ ــتراتي لأل ابوسـ ــا لل تـ ــر  2122-2105ألاولويـ ــة الشـ ــاملة بـ ــر فـ ـ "زعزيـ ــز
تواعــل ألاجهــز م ـ أصــحاب املصــال " م ـ خــالل ال ــة أقــدا إســتراتيجية تتمثــل ف ـ مســاعد ألاجهــز
ألاعض ـ ــال عل ـ ـ إع ـ ــداد إس ـ ــتراتيجية تواع ـ ــل م ـ ـ ألا ـ ـرا ات العالق ـ ــة ومس ـ ــاعدتها ف ـ ـ تطبي ـ ــق ق ـ ـ ط
الاستراتيجيات.
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وين املعيا الدو لألجهز العليا للرقابـة ( 02إلايسـا  9)02علـ تـدعي العالقـة مـ ألا ـرا ات
العالقة وخاعـة م هـا البرملـان .ويـن املعيـا الـدو ( 21إلايسـا  10)21كـ لل علـ أن ألاجهـز مسـؤولة
أمــا قــؤالل عـ ت طــيط أعمالهــا وتن يـ قا بمــل اســتقاللية ومهنيــة باســت دا الطــر واملعــاي ر املالئمــة
للتوعل إ تدعي املساللة والش افية ف القطا العا والاضطال بصالحياتها القانونية وأدال مهامها
عل الوجر ألاكمل.
وف ـ ق ـ ا إلا ــا يتل ــال ق ـ ا املق ــال ال ـ يتط ــر ف ـ أجزائ ــر الثال ــة إ ـ املرجعي ــة الدولي ــة والو ني ــة
لعالقــة محكم ــة املحاســبات م ـ البرمل ــان وإ ـ اس ــتعراض التجرب ــة التونســية ف ـ املج ــال م ـ وض ــعها عل ـ
محــل املعــاي ر الدوليــة لتقييمهــا بموضــوعية والوقــو علـ ال جــوات التــي زســتدل مواعــلة العمــل علـ
للتغلب عليها بما يدع دو املحكمة ف منظومة املساللة والش افية.
أول -عالقــة بــين محكمــة املحاســبات والبرملــان مســتمدة مــن مرجعيــات دوليــة ووطنيــة وممارســات
جيدة
مزستمد أقدا ومعال العالقة ب ن البرملانات وألاجهز العليـا للرقابـة وتنظيمهـا مـ معـاي ر ومرجعيـات
دولية وو نية.
 - 1املعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة
ّ
 عالقة منظمة ل تمس من استقاللية الجهاز
ت
أك ــد إع ــالن ليم ــا منـ ـ ع ــدو ط فـ ـ س ــنة  0277علـ ـ تنظ ــي قـ ـ ط العالق ــة بمقتضـ ـ ي الدس ــتو وفق ــا
لظ ــرو ومتطلب ــات ك ــل بل ــد وعلـ ـ أن الجه ــاز مطال ــب بتق ــدي نت ــائ أعمال ــر الرقابي ــة س ــنويا وبص ــو
مستقلة للبرملان.
ولـنن ك ـل إعــالن مكسـيمو بشــين الاسـتقاللية (إلايســا  )01لألجهـز العليــا للرقابـة الحريــة فـ اختيــا
مواضــي الرقابــة واســتقاللية الت طــيط ألعمالهــا الرقابيــة وبرمجبهــا وانجازقــا وإعــداد تقا يرقــا ومتابعبهــا
دون أ توجي ــر أو ت ــدخل ،إال أن ألاجه ــز العلي ــا للرقاب ــة تبق ــز خاض ــعة لض ــرو احت ـرا الق ــوان ن الت ــي
تصد قا السلطة التشريعية والتي تنطبق عليها.
وف ـ إ ــا ض ــمان الاس ــتقاللية املالي ــة لألجه ــز ف ــإن البرمل ــان أو إح ــدى لجان ــر امل تص ــة مس ــؤولة عـ ـ
ضـمان تـوف ر املـوا د الالزمـة لألجهـز العليـا للرقابـة لمـ تـتمك مـ القيـا بمهامهـا .ويحـق لألجهـز العليـا
للرقابة أن تلجي مباةر إ السلطة التشريعية إ ا كان املوا د املتاحة غ ر كافية وال زسم لها بالقيا
بمهامها.
 عالقة تساعد على الاستجابة للتحديات وإحداث تغيير ايجايي في إدارة املال العام
بين ـ الانتوســا ف ـ أحــدي إعــدا اتها (إلايســا  )02أن قيمــة ومنــاف ألاجهــز العليــا للرقابــة املاليــة
واملحاسبة مرتبطة بقد تها عل إحداي فا ف حيا املوا ن ن ،حيت أن العمل ألجل املصلحة العامة
" 9قيمة ومناف ألاجهز العليا للرقابة املالية واملحاسبة :إحداي ال ا
 10مباد الش افية واملساللة.

ف حيا املوا ن ن" .
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ي رض عل ق ط ألاجهز مسؤولية إضافية بات أقميبها بشمل مستمر للبرملان وللموا ن ن وغ رقا م
ألا ـ ـرا ات العالقـ ــة و لـ ــل مـ ـ خـ ــالل التجـ ــاوب مـ ـ التحـ ــديات التـ ــي يواجهوبهـ ــا والاسـ ــتجابة بشـ ــمل
مناسب لالنتظا ات وللقضايا الرئلسية التي تؤ ر عل املجتم وال ه الجيد للتطو ات ف القطا العا
لـ لل فإنــر مـ املهـ إقامــة حــوا قــاد وفعــال مـ ألا ـرا ات الصــلة بمــا يــدع التغي ــر إلايجــاب فـ
إدا املــال العــا  .ويقتضـ ي املعيــا أن تقــي ألاجهــز الرقابيــة عالقــات مهنيــة مـ اللجــان التشــريعية ات
الصلة ملساعدتها عل فه أفضل لتقا ير الرقابة والتوعيات املنبثقة ع ها وات ا إلاجرالات املناسبة.
وينبغ عل ألاجهز العليا للرقابة ك لل أن زسـهل إلا ـال علـ تقا يرقـا باسـت دا أدوات التواعـل
املناسبة وأن زسه ب لل ف التوع ية بالحاجة إ ترسيو الش افية واملساللة ف القطا العا .
 عالقة تدعم الشفافية لدى الجهاز ألاعلى للرقابة
يحتاأ الجهاز ألاعل للرقابة حتي يمون قاد ا عل أدال وهائ ر عل الوجر ألاكمل إ أن يمون جديرا
بالثقة ومثاال ميحت ى بر أما باق الهيكات ف القطا العا ومهنيي الرقابة بوجر خا  .وال يتسني لل
إال إ ا كان قو بدو ط يقبل الحك عل أدائر بموضوعية براز مصداقيتر واستقالليتر ومسؤوليتر ع
ألاعمال املوكولة إلير.
ويضـ فـ قـ ا إلايســا  21الشـرو املناســبة ،مـ لــل أن ألاجهـز مطالبــة بــا عالن عـ عــالحياتها
ومســؤولياتها وباعتمــاد منــا تتسـ بالشـ افية ومعــاي ر لللااقــة وألاخالقيــات املهنيــة وإلاعــال فـ إلابــان
وعل نطا واس ع أنشطبها وع نتائ أعمالها ع ريق وسائل إلاعال واملواق إلالكترونية وغ رقا
م الوسائل .ويمك لألجهز است دا مؤةرات لتقيي القيمـة املضـافة لعملهـا الرقـاب ل ائـد البرملـان
واملــوا ن ن وبــاق ألا ـرا ات العالقــة م ـ لــل متابعــة وتقيــي مــدى الاســتما إليهــا م ـ قبــل أعضــال
البرملان ومدى ههو قا لدى العمـو وفـ وسـائل إلاعـال ومواقـ التواعـل الاجتمـال ونتـائ قـ ا الظهـو
وتي رط باستعمال الاستبيانات وأدوات قياس ألا ر.
 عالقة تساعد على تحقيق أهداف التنمية املستدامة
تضمن ألاجند  2131للتنمية سبعة عشر قدفا م أقدا التنمية املستدامة زعهـدت الحمومـات
مـ خاللهــا بالقضــال علـ ال قــر والجــو وال هــوض بالصــحة و فــاط إلانســان وحمايــة البلكــة وتــوف ر ألام ـ
وتحقي ــق العدال ــة وإ س ــال مؤسس ــات فعال ــة وخاض ــعة للمس ــاللة وعب ــرت منظم ــة الانتوس ــا ع ـ عزمه ــا
لدع تن ي ق ط ألاجند .11
وم ـ خــالل ان را هــا ف ـ تحقيــق أقــدا التنميــة املســتدامة فإنــر بإممــان ألاجهــز العليــا للرقابــة أن
زع ــزز عالقاته ــا م ـ البرمل ــان و ل ــل العتب ــا ات ع ــد أوله ــا الت ــرخي ف ـ ع ــد امل ــوا د الض ــرو ية وض ــمان
املس ــاللة الت ــي تجر هـ ــا ألاجه ــز حـ ــول التن يـ ـ ال عـ ــال لاللتاام ــات التـ ــي ات ـ ـ تها الحمومـ ــة علـ ـ عاتقهـ ــا.
فاألجهز العليا للرقابة مهيي  ،بطبيعة عملها ،د اأ أقدا التنمية املستدامة ف نطا تدخالتها بنال
عل معاي ر ال عالية والاقتصاد والك ال .
 11منظمة إلانتوسا  ،إعالن أبو هجي (.)2100
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ويعد ق ا السيا مالئما للتعامل ال عال م البرملان م خالل زشـريكر فـ اختيـا املواضـي الرقابيـة
وتبليغــر نتــائ ق ـ ط ألاعمــال وإ ــال حــوا بشــين أقــدا التنميــة املســتدامة ،بمــا يزيــد ف ـ زعزيــز ال ه ـ
والتعاون املتبادل ْ ن واملساقمة ف دف الحمومات عل املض ي قدما ف تن ي ق ط ألاجند .
 عالقة تساعد على التحسين من ترقيم إدارة شؤون املالية العامة
قنالــل ات ــا واس ـ النطــا عل ـ أن للمؤسســات وأنظمــة إدا ةــؤون املاليــة العامــة ،متــي ازســم
بال عالي ــة ،دو حاس ـ ف ـ مس ــاند تن ي ـ السياس ــات والب ـرام العام ــة .ويع ــد إ ــا قي ــاس أدال إلان ــا
العـا واملسـاللة املاليــة ( 12)PEFAإ ـا ا ةــامال لرعـد ومتابعـة أدال أنظمــة وإجـرالات ومؤسســات إدا
الشؤون املالية العامة وترقيمها وفق مؤةرات مضبو ة.
وم ب ن ألابعاد التي تقو عليها عملية التقيي البعد الساب املتعلـق بــالتدقيق واملراجعـة الخا جيـة
وال يقتض ي أن زعمل ترتلبات تدقيق ألاموال العامة ومتابعة املسؤول ن لها كما ينبغ .
ويرت ترقي ألانظمة املالية كلما تب ن ازسا نطا و بيعة ومتابعة الرقابة الخا جية املجرا عليها
بمـل اســتقاللية مـ قبـل الجهــاز ألاعلـ للرقابــة .ويـرتبط التــرقي أيضــا بمــدى إحمـا توقيـ فـ التقــا ير
الرقابية إ البرملان ووجود إلا باتات عل متابعة التوعيات الوا د ها بالنظر خاعة إ عدد جلسات
اسـ ــتما البرمل ـ ــان للنت ـ ــائ الرقابي ـ ــة وإع ـ ــدا ط لتوع ـ ــيات بات ـ ــا إج ـ ـرالات التص ـ ــحي وقي ـ ــا الس ـ ــلطة
التن ي ية بتن ي قا.
 - 2املرجعية الوطنية :التشريعات والسياسة التواصلية
ةهدت عالقة محكمة املحاسبات بمجل نواب الشعب تطو ا قاما بعد سنة  2100م انطال
نشر التقا ير للعمو و س التوجهات إلاستراتيجية لتعزيز تموق املحكمة ف محيطها الخا والرف
م أ ر أعمالها وفق ما تقتضير املعاي ر الدولية واستئناسا بالتجا ب الرائد ف املجال .وات ت ق ط
العالقة ةملها ال هاة م املصادقة عل القانون ألاساس ي الجديد وقو القانون ألاساس ي عدد  40لسنة
 2102املؤ خ ف  31أبريل  2102املتعلق بمحكمة املحاسبات و لل تطبيقا ألحما دستو جان
(يناير)  .2104وساعدت السياسة التواعلية املتوخا من السنوات ألاخ ر عل تطوير العالقة ف اتجاط
ةراكة فاعلة ف منظومة املساللة للقطا العا وقو ما يعد نقلة نوعية ف التعامل ب ن أق رف ن
فاعل ن ف ق ط املنظومة.
 قبل سنة  :2511البرملان مجرد متلقي للتقرير السنوي لدائرة املحاسبات وفق التشريعات
القائمة
محدد نطا العالقة ف هل القانون القدي عدد  5لسنة  0205املنظ لـدائر املحاسـبات (التسـمية
املعتمــد بالقــانون املـ كو ) مـ خــالل أحمــا تــن علـ فـ التقريــر الســنو العــا لــدائر املحاســبات
Public Expenditure and Financial Accountability
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الن ــواب وق ــو م ــا ن ــت عن ــر محدودي ــة

املحت ــو علـ ـ املالحظ ــات والاس ــتنتاجات والتوع ــيات إ ـ ـ مجلـ ـ
الت اعل م ق ط التقا ير.
وق ــد أف ــرزت د اس ــة زشخيص ــية مه ــدت لض ــبط التوجه ــات وألاق ــدا إلاس ــتراتيجية املس ــتقبلية أن
التقرير السنو العا لدائر املحاسبات يشمل عددا كب را م التقا ير ال رعية تقد برمبها ف مناسبة
واحـد وفـ توقيـ يحكمــر فقــط مســا اســتكمال ألاعمــال الرقابيــة ومراجعبهــا بمعنــي أنــر كث ـرا مــا يقــد
ف غ ر أوانر كما تظل التقا ير ف أد اأ مجل النواب وال تناقن ،مـرد لـل عـد تمكـ ن البرملـاني ن مـ
ليات العملية الستغالل التقا ير ومما سة قابة بشمل فاعل م خاللها.
وفـ املقابــل عكـ تواعــل ن ـ الاخــالالت املرعــود بعــد ســنوات مـ الخضــو للرقابــة عــد جديــة
الوزا ات وقيكات القطا العا ف ألاخ بع ن الاعتبا ملالحظات الدائر وتوعياتها وقو ما أ ا التساؤل
حــول جــدوى الرقابــة إن لـ تنجــز فـ الوقـ املناســب ،وكيــف ينبغـ تطــوير التعامــل بـ ن الجهــاز والبرملــان
لل ـ نظ ــر ق ـ ا ألاخ ــر إ ـ دالل ــة م ــا تحتوي ــر التق ــا ير بحي ــت يتع ـ ن النظ ــر فيه ــا واس ــتغاللها عل ـ الوج ــر
ألانسب حتي يمون حقيقة ال ا الرقاب للسلطة التشريعية؟
 دستور ُ :2514يؤسس لتطوير العالقة بين محكمة املحاسبات ومجلس نواب الشعب
مـ ـ بـ ـ ن إلاع ــالحات الت ــي ج ــال ه ــا دس ــتو ج ــان (ين ــاير)  2104وكرس ــها بهائي ــا الق ــانون ألاساسـ ـ ي
الجدي ــد املـ ــنظ ملحكم ــة املحاسـ ــبات عـ ــدد  40لس ــنة  2102قـ ــو التنصـ ــي عـ ـراحة علـ ـ أن املحكمـ ــة
زساعد السلطة التشريعية والسلطة التن ي ية ف مراقبة تن ي قوان ن املالية وغلق امل اانية وفق عيغ
مضبو ة .فعالو علـ فـ التقريـر السـنو العـا إ ـ ئـل مجلـ نـواب الشـعب 13كمـا قـو معمـول بـر
فـ الســابق ،فــإن تقنـ ن نشــر قـ ا التقريــر لعمـو املــوا ن ن بــاملوق إلالكترونـ ملحكمــة املحاســبات وبمــل
وسيلة أخرى تحددقا املحكمة يعد نقلة نوعية ف التبليغ ع نتائ ألاعمال الرقابية.
كمـا وضـ القــانون ألاساسـ ي الجديـد قـ ط العالقـة مـ خـالل التنصـي علـ أن يتـو الــرئل ألاول
ملحكمة املحاسبات بطلب م إحدى لجان مجل نواب الشعب أو بمباد منر تقدي بيانات إ لجان
مجل نواب الشعب حول النتائ ال هائية ألعمال املحكمة ب صو مراقبة التصر ف املال العا .
موي ــول الق ــانون ألاساس ـ ي الجدي ــد أيض ــا لم ــل م ـ ئ ــل الجمهو ي ــة و ئ ــل مجل ـ ن ــواب الش ــعب
و ئل الحمومة توجير لبات ملحكمة املحاسبات قصـد إنجـاز أعمـال تنـد أ ضـم مشـموالت أنظا قـا
املتعلقة بالرقابة عل تن ي قوان ن املالية وغلق امل اانية .وزستجيب محكمة املحاسبات لتلـل الطلبـات
حسب مقتضيات العمل لد ها بمعني أبها زستجيب للطلبات م املحافظة عل استقالليبها الوهي ية.
ثانيا -خطوات ثابتة إلرساء عالقة مستدامة ملحكمة املحاسبات مع البرملان
مـ ــا ان كـ ـ محكمـ ــة املحاسـ ــبات زعمـ ــل منـ ـ مـ ــا يزيـ ــد عـ ـ خمـ ـ سـ ــنوات علـ ـ اسـ ــتقرال انتظـ ــا ات
املتعـامل ن معهــا بوضـ مشــاغل املـوا فـ عــمي اقتماماتهــا والعمــل علـ زعزيــز عالقبهــا بمافــة ةــركائها

 13إ جانب كل م ئل
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م ألا را ات العالقة وخاعة م ها البرملان ،مرجعيبها ف لل ؤية واستراتيجة واضحة املعال وفق
املعاي ر الدولية.
ولتقــدي التجربــة التونســية فـ قـ ا املجــال ســيق اســتعراض بعــل النتــائ امللموســة التــي ســاق فـ
تحقيقها تن ي إستراتيجية التواعل ملحكمة املحاسبات.
 - 1البرملان يصبح شريكا استراتيجيا أساسيا ملحكمة املحاسبات
حرعــا م هــا علـ تطــوير التواعــل مـ ةــركائها مـ ألا ـرا ات العالقــة أحــد محكمــة املحاســبات
منـ ـ س ــنة  2104لجن ــة داخلي ــة تضـ ـ أعض ــال غ ــر مت ــرغ ن عمل ــوا علـ ـ وضـ ـ إلاس ــتراتيجية وت عيله ــا
بمساند ةركال مانح ن وم خالل تبادل التجا ب م جهاز عديق قو محكمة التدقيق الهولندية.
وزستمد العالقة التي ترنو املحكمة إ دعمها وتطويرقا مرجعيبها م الخطة الاستراتيجية للمحكمة
 2121-2100التـي ســم عــلبها ؤيـة املحكمــة التــي زعكـ قناعبهــا بــين جـدوى أعمالهــا ال تتيكــد إال مـ
خالل الاستجابة النتظا ات املوا ن ن وم تلف ألا را التي تتعامل معها.
وزعلق ـ ألاقــدا الخصوعــية للتواعــل م ـ البرملــان خاعــة ف ـ الــدف نحــو املصــادقة عل ـ مش ــرو
القــانون ألاساسـ ي الخــا باملحكمــة الـ يكــرس ضــمانات اســتقالليبها مـ أجــل تيديــة مهامهــا ب عاليــة
وك ــال وأيضــا فـ أن تمــون أعمــال املحكمــة منط لقــا للرقابــة البرملانيــة علـ الســلطة التن ي يــة بمــا ي ــت
البــاب نحــو تحقي ــق قــد املتابع ــة املســتمر والص ــا مة ملالحظــات املحكم ــة وتوعــياتها .وتنبن ــي كــل ق ـ ط
ألاقدا عل إ سال عالقة مؤسسية م البرملان.
 - 2تطور ملموس للعالقة مع البرملان رافقه اهتمام متزايد لوسائل الاعالم بأعمال املحكمة
م
حص ــل ف ـ فت ــر زع ــد وج ــا من ـ اعتم ــاد اس ــتراتيجبة التواع ــل تط ــو ف ـ ع ــدد ألانش ــطة املنج ــز م ـ
مجل ـ الن ــواب مقا ن ــة بالس ــنوات الس ــابقة ،حي ــت تـ ـ إحص ــال أح ــد عش ــر نش ــا ا خ ــالل س ــنتي 2107
و 2105وعديــد اللقــالات مـ أعضــال البرملــان فـ غضــون ألاةــهر ألاو ـ مـ ســنة  2102بعــد نشـر التقريــر
م
السـنو  30وخصصـ الجلسـات أمـا اللجــان البرملانيـة لالسـتما إ ـ ممثلـ ن عـ املحكمـة حـول نتــائ
أعمالها ف مجاالت م تل ة وإ أ ها ف خصو مشا ي قوان ن أقمها قانوبها ألاساس ي الجديد.
وجـدير بالـ كر فـ قـ ا الصــدد اللقــال املجــرى مـ برملــاني ن ومستشــا ي فـ سـبتمبر  2107لــد س ســبل
إ ســال عالقــة مؤسســاتية بـ ن محكمــة املحاســبات ومجلـ نــواب الشــعب بحضــو أعضــال مـ محكمــة
التــدقيق الهولنديــة وقــو لقــال تب ـ زيــا عمــل مشــتركة ملحكمــة التــدقيق والبرملــان الهولنــدي ن ف ـ جــان
(يناير) .2107
وسـاقم كــل قـ ط ألانشــطة فـ تحقيــق أحــد متطلبـات املبــدأ الثالــت لإليســا  1402الـ يــن علـ
أنر ينبغ عل ألاجهز العليا للرقابة إقامة عالقات مهنية م اللجان التشريعية ات الصلة ملساعدتها
عل ـ فه ـ أفض ــل لتق ــا ير الرقاب ــة وتوع ــياتها وات ــا إلاج ـرالات املناس ــبة .كم ــا س ــاقم فـ ـ إلاس ـرا فـ ـ
 14تمك ن القائم ن عل إدا القطا العا م الاضطال بمسؤولياته ف الاستجابة لنتائ الرقابة والتوعيات وات ا إلاجرالات
التصحيحية املناسبة.
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املصادقة عل مشرو القانون ألاساس ي للمحكمة الضام ملباد الاستقاللية وملقومات العمل الالزمة
لتقو املحكمة بدو قا عل الوجر املطلوب.
وب ــالتواز ب ــدأ ت اع ــل إلاع ــال م ـ أعم ــال املحكم ــة يتااي ــد خ ــالل الس ــنوات ألاخ ــر وأع ــبح تق ــا ير
املحكمــة بمثاب ــة املرج ـ املو ــو لوس ــائل إلاعــال ف ـ التطــر إ ـ بع ــل املواضــي ات الص ــلة بالقط ــا
العــا وقــو مــا عــد مـ خــالل البـرام التل زيــة وإلا اعيــة واملقــاالت فـ الصــحافة املكتوبــة 15والتــي ا ت ـ
عــددقا إ ـ  32مق ــاال ســنة  2107و 01مق ــاال ســنة  .2105أمــا بالنس ــبة إ ـ س ــنة  2102فقــد ع ــد 013
مقاال بالصحافة املكتوبة م ها  45مقاال زعلق بـالتقرير السـنو العـا الواحـد والثال ـ ن وزعلـق  22مقـاال
بالتقرير العا حول نتائ مراقبة تمويل الحملة الانت ابية لالنت ابات البلدية  2105و 00مقاال متعلقا
بالقانون ألاساس ي ملحكمة املحاسبات.
ثالثا -عالقة محكمة املحاسبات بمجلس نواب الشعب على محك املعايير الدولية لألجهـزة العليـا
للرقابة
يعتبــر إ ــا قيــاس أدال ألاجهــز العليــا للرقابــة أدا موضــوعية لتقيــي مــدى مســاقمة قـ ط ألاجهــز فـ
زعزيز املساللة والش افية واللااقة ف القطا العا  .وقد ت إعدادط م قبل مجموعة عمـل الانتوسـا
املعنية بقيمة وفوائد ألاجهز العليا للرقابة وحظ بمصادقة مؤتمر الانتوسـا املنعقـد فـ أبـوهجي سـنة
.2100
ت ت
ويلعب إ ا قياس أدال ألاجهز العليا للرقابة دو ا قاما بالنسبة إ ألاجهز العليا للرقابة التي ترغب
فـ ـ تط ــوير ق ــد اتها ،ألن ــر ايمك هـ ــا مـ ـ قي ــاس أدائه ــا وفق ــا للمعـ ــاي ر الدولي ــة واملما س ــات الجي ــد وتقيـ ــي
الاحتياجات وتطوير الخطط الاستراتيجية وك لل قياس التقد م مرو الوق .
م
مويعتمد ق ا إلا ا ف تقيي أدال ألاجهز م خالل ستة مجاالت 16زشتمل عل متطلبات تق م
ـاس بنـال
عل مؤةرات ات أبعاد محدد .
ويحتـو قـ ا الجــزل ألاخ ـر مـ املقــال علـ نتيجـة املقا نــة التـي تولينـا إنجازقــا علـ مما سـات محكمــة
املحاسبات ف عالقبها م البرملان بمتطلبات املعاي ر الدولية واملند جة ف إ ا قياس ألادال بما سم لنا
بــالوقو علـ اســتنتاجات تتعلــق بنقــا القــو التــي نــرى أنــر ينبغـ زعزيزقــا ونقــا الضــعف التــي تمثــل
فجوات ينبغ دمها لبلوغ مستويات أعل ف ألادال.

 15ما ت إحصاؤط م قبل مصلحة املكتبة باملحكمة م خالل الصحف التي ترد عليها وعددقا  7صحف يومية وأسبوعية.
 16مجال أ -الاستقاللية وإلا ا القانون  ،مجال ب -الحوكمة الداخلية وأخالقيات املهنة ،مجال أ -قابة الجود والتقرير ،مجال د-
التصر املا وألاعول وخدمات الدع  ،مجال ه -التصر ف املوا د البشرية والتد يب ،مجال و -التواعل والعالقة م ألا را ات
العالقة.
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-1مدى استيفاء املتطلبات والدرجات املسندة
أ  -بالنسبة إلى إستراتيجية التواصل :الب ا): (i

مستوفى/غير

معيار تقييم ألاداء

التفسير

مستوفى

ينبغ عل الجهاز ألاعل للرقابة:
لدى محكمة املحاسبات إستراتيجية تواعل لل تر

أ -وض إستراتيجية للتواعل و/أو زشريل أصحاب

املصلحة .توجيهات الانتوسا (نشر وزعزيز قي وفوائد ألاجهز

مستوف

العليا للرقابة :ع حة (.5-4

 2121-2100عادق عليها الجلسة العامة للمحكمة ف
اجتماعها بتا يو  31أكتوبر .2107

ب -تحديد أصحاب املصلحة الرئلس ن ال ي يتع ن عل

حددت املحكمة ف إستراتيجية التواعل لل تر

الجهاز ألاعل للرقابة التواعل معه م أجل تحقيق ألاقدا

املؤسسية .كتلب منظمة ألاجهز العليا للرقابة للدول

مستوف

ألافريقية النا قة با نجل اية (ألافروسا ) بشين اتصال

 2121-2100أصحاب املصلحة الرئلسي ن (ع حة  2م
إلاستراتيجية).

ألاجهز العليا للرقابة ع حة .35-34
حددت املحكمة ف إستراتيجية التواعل لل تر

أ-تحديد الرسائل ألاساسية التي يرغب الجهاز ألاعل

للرقابة ف بثها .توجيهات الانتوسا "التواعل ونشر وزعزيز

مستوف

قيمة وفوائد ألاجهز العليا للرقابة" ع حة .4
د -تحديد ألادوات واملنا

املناسبة للتواعل الخا

 2121-2100الرسائل ألاساسية التي ترغب ف بثها م
خالل عملية التواعل م أصحاب املصلحة (الص حتان
 05و 00م إلاستراتيجية).

.

توجيهات الانتوسا "التواعل ونشر وزعزيز قيمة وفوائد
ألاجهز العليا للرقابة " ال صل ( 0-3عل سبيل املثال أدوا

حددت املحكمة ف إستراتيجية التواعل لل تر
مستوف

ومسؤوليات موه الاتصال املت رغ ن).

للدول ألافريقية النا قة با نجل اية (ألافروسا ) بشين

م ألا را

ات الصلة (الص حتان 07و 05م

إلاستراتيجية) وك لل دو ومسؤوليات خلية التواعل.

ه -ان جا إستراتيجية التواعل م الخطة إلاستراتيجية

للجهاز ألاعل للرقابة .كتلب منظمة ألاجهز العليا للرقابة

 2121-2100ألادوات واملنا

املناسبة للتواعل الخا

حرع املحكمة عل أن تمون إستراتيجية التواعل
مستوف

(الص حة  )4من جمة م خطبها إلاستراتيجية.

تواعل ألاجهز العليا للرقابة ع حة .43
ل تتول املحكمة وض آلية للمتابعة الدو ية ملدى

و -املتابعة الدو ية لتن ي إستراتيجية التواعل .توجيهات
الانتوسا "التواعل ونشر وزعزيز قيمة وفوائد ألاجهز العليا
للرقابة " ع حة  ،4ال صل .0-3

تن ي خطة التواعل لل تر  .2121-2100إال أنر ي كر ف
غر

ق ا الصدد أنر ت تنظي يو د اس ي بتا يو  20سبتمبر

مستوف

 2105تالط تقيي نصف مرحل لبرنام ةراكة ف أكتوبر
 2105ةمال إستراتيجية التواعل وألانشطة املنجز ف
إ ا قا وأبرزا نتائ إيجابية ود وسا مست لصة ملا أنجز
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مستوفى/غير

معيار تقييم ألاداء

التفسير

مستوفى

ف مجال التواعل ف السنوات ألاخ ر .
وم املنتظر أن يمون لوحد التواعل املزم إحداثها
دو ف ف تقا ير تتعلق بتن ي إلاستراتيجية.
ز -التقيي الدو

"( )....ملدى اقتنا أصحاب املصلحة

غر

بين الجهاز ألاعل للرقابة يتواعل ب عالية" .املعيا الدو

ال وجود لتقيي دو

مستوف

لألجهز العليا للرقابة ق .0:02

ملدى اقتنا أصحاب املصلحة

بين الجهاز ألاعل للرقابة يتواعل ب عالية.

 الدرجة املسندة:
الدرجة املسندة=3

الدرجة =  :4جمي املعاي ر امل كو أعالط مستوفا
الدرجة =  :3املعيا (أ) وعل ألاقل أ بعة م املعاي ر امل كو أعالط مستوفا
الدرجة =  :2عل ألاقل ال ة م املعاي ر امل كو أعالط مستوفا

املع ـ ـ ـ ـ ـ ــايير (أ) و(ب) و(ج) و(د)
و(هـ) جميعها مستوفاة
أم ـ ـ ــا املعي ـ ـ ــارين (و) و(ز) فغي ـ ـ ــر

الدرجة =  :1معيا واحد عل ألاقل م املعاي ر امل كو أعالط مستوف

مستوفيان

الدرجة =  :5ال يوجد معيا م املعاي ر امل كو أعالط مستوف

ب -بالنسبة إلى التواصل مع السلطة التشريعية :الب ا )(ii
معيار تقييم ألاداء

التفسير

مستوفى/غير
مستوفى

فيما يتعلق بالتواعل م السلطة التشريعية ،ينبغ عل الجهاز ألاعل للرقابة:
أ" -إعداد تقرير سنو ( )...ب صو

نتائ قابتر

مستوف

إ البرملان" املعيا الدو لألجهز العليا للرقابة ق

ين

ال صل  007م دستو  2104عل أن زعد محكمة

املحاسبات تقريرا سنويا عاما تحيلر إ مجل

00:0

نواب الشعب ويت

نشرط .ويتو الرئل

ألاول ملحكمة املحاسبات سنويا زسلي التقرير

السنو العا إ

نواب الشعب وآخرقا التقرير

ئل

مجل

السنو .30
ب )...("-تحليل تقا يرط ال ردية للرقابة لتحديد

غر

ق ا املتطلب غ ر مستوف حيت يت الاكت ال بعقد جلسات

املحاو والنتائ املشتركة والتوجهات وألاسباب الج ية مستوف

استما

قبل بعل اللجان

وتوعيات الرقابة ومناقشة لل م أصحاب املصلحة

البرملانية ب صو

الرئلسي ن" املعيا الدو لألجهز العليا للرقابة ق

السنو العا للمحكمة .وال زشمل ق ط الجلسات كافة التقا ير

( 02:3بما ف
ت
مناسبا).

لل السلطة التشريعية حيثما كان

"مناسبتية" ألعضال املحكمة م

عدد م تقا ير املهمات الرقابية املد جة بالتقرير

ويق تنظيمها بمباد م قبل مجل

نواب الشعب وبطلب منر.

ويت ف ق ط الجلسات الاكت ال بعرض لتقا ير فردية دون التوعل
إ تحاليل لتحديد املحاو والنتائ املشتركة والتوجهات وألاسباب
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معيار تقييم ألاداء

التفسير

مستوفى/غير
مستوفى

الج ية وتوعيات الرقابة ومناقشة لل وال

ينبغ أن يت ف

إ ا مؤسس ي لعالقة ب ن املحكمة والبرملان يضم لها الديمومة.
أ -وض السياسات وإلاجرالات ب صو

تواعلر

م السلطة التشريعية بما ف لل تحديد املسؤول ع

غر
مستوف

غي ــاب سياسـ ــة وإجـ ــرالات مضـ ــبو ة فـ ـ خصـ ــو
مجل

العالقـ ــة م ـ ـ

نواب الشعب .وق ط املسيلة بصدد إلا سال ف ضول امل طط

ق ا التواعل" .كتلب منظمة ألاجهز العليا للرقابة

الاستراتي

للدول ألافريقية النا قة با نجل اية (ألافروسا ) بشين

ملحكمة املحاسبات ف إ ـا برنـام ةـراكة الـ

اتصال ألاجهز العليا للرقابة ع حة .02

الت ـ ــدقيق الهولندي ـ ــة إلا ـ ــال عل ـ ـ تجرب ـ ــة ق ـ ـ ا الجه ـ ــاز النظ ـ ــر التـ ـ ـي

للمحكمة وإستراتيجية التواعـل الخاعـة هـا .وقـد أمكـ
يجمعهـا مـ محكمـة

با ممان الاستئناس ها "مليسسة" العالقة م البرملان.
دو

د -الرف م ول السلطة التشريعية ب صو

مستوف

ف إ ا تن ي إستراتيجية التواعل وبرنام التعاون ب ن محكمـة

وعالحيات الجهاز ألاعل للرقابة) .املعيا الدو لألجهز

املحاسـبات التونســية ومحكمـة التــدقيق الهولنديـة زعــددت ألانشــطة

العليا للرقابة ق . (0:02

لرف ـ التوعي ــة ح ــول أقمي ــة إقام ــة عالق ــات دائم ــة ومؤسس ــاتية مـ ـ
خ ــالل اسـ ــتدعال الن ــواب واملستشـ ــا ي بـ ــاملجل

فـ ـ امللتقيـ ــات التـ ــي

تنظمها.
كمــا ت ـ كر الزيــا املشــتركة إ ـ قولنــدا التــي جمع ـ ممثل ـ ن ع ـ
املحكمـ ـ ــة وع ـ ـ ـ البرملـ ـ ــان ف ـ ـ ـ جـ ـ ــان

 2107لإل ـ ـ ــال عل ـ ـ ـ التجربـ ـ ــة

الهولندي ــة وم ــا تبعه ــا م ـ لق ــالات م ـ البرمل ــاني ن وخاع ــة م ـ خ ــالل
أنشطة ألاكاديمية البرملانية.
ه " -تطوير عالقات مهنية م اللجان التشريعية
املعنية ( )...ملساعدتها ف

فه

غر

يق ـ النظــر ف ـ نســبة ضــعي ة م ـ نتــائ أعمــال الرقابــة ف ـ لجــان

أفضل لتقا ير مستوف

برملانيـة أساســا بطلــب مـ لجنــة برملانيـة غ ــر قــا ووـ لجنــة إلاعــالح

واستنتاجات الرقابة وات ا إلاجرال املناسب) " .املعيا
ت
الدو لألجهز العليا للرقابة ق  3:02اج أيضا

إلادا والحوكم ـة الرةــيد وممافح ــة ال ســاد ومراقب ــة التصــر ف ـ
املـال العـا  .وتـ بمناسـبة التقريــر العـا الســنو  30تحديـد جلســات

املعيا الدو لألجهز العليا للرقابة ق (.7:21

اس ــتما خ ــالل ة ــهر فبراي ــر وم ــا س  2102ب ص ــو

ت
و -تزويد السلطة التشريعية -حيثما كان مناسبا-

 7تق ــا ير مـ ـ

مجمو  22تقريرا فرديا.
غر

غياب سياسة ف ما ي

حصول البرملان عل املعطيات التي

بإممانية الوعول للمعلومات املتعلقة بعمل الجهاز مستوف

يطلبها حول املها الرقابية م

ألاعل للرقابة (عل سبيل املثال فيما يتصل بجلسات

ألاولية املوجهة إ الجهات التي ةملبها الرقابة واملتضمنة أكار

الاستما البرملانية املتعلقة بيعمال الرقابة للجهاز ألاعل

ت اعيل وتوفر أكار فه لنتائ الرقابة مقا نة بالتقا ير التيلي ية

للرقابة)) .فريق مهمة إ ا قياس أدال ألاجهز العليا

التي يت نشرقا.

لل الطلبات املتعلقة بالتقا ير

للرقابة ،املعيا الدو لألجهز العليا للرقابة .)3:02
ز "-تزويد ( )...السلطة التشريعية-حيثما كان
ت
مناسبا -بمعا فر املهنية ف ةمل آ ال خبر بما ف لل
التعليقات عل

مشا ي

القوان ن واللوائ

املالية

مستوف

تت الاست اد م خبر محكمة املحاسبات ب صو

مشا ي

بعل القوان ن ات العالقة بالتصر ف املال العا واملهنية و لل
م خالل إبدال أ كتاب أو الاستما إ ممثل ن ع املحكمة م
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معيار تقييم ألاداء

التفسير

مستوفى/غير
مستوفى

ألاخرى" ).املعيا الدو لألجهز العليا للرقابة .)02:0

قبل لجان برملانية .كما أن الرئل

ألاول للمحكمة عضو ف الهيكة

الوقتية ملراقبة دستو ية مشا ي القوان ن.
ح -لب دود ال عل م السلطة التشريعية -
ت
حيثما كان مناسبا -بشين جود وعلة تقا يرط الرقابية .مستوف

غر

توجيهات الانتوسا

ب صو

كي ية الرف

م

ل

يت

إ سال إجرالات لطلب دود ال عل م

السلطة

التشريعية بشين جود أعمال املحكمة وعلة تقا يرقا الرقابية
باقتمامات البرملاني ن.

الاست اد وتي ر تقا ير الرقابة" ع حة ) .20املعيا
الدو لألجهز العليا للرقابة (. 0:21

 الدرجة املسندة:
الدرجة =  :4جمي املعاي ر امل كو أعالط منطبقة
الدرجة =  :3املعيا (أ) وعل ألاقل خمسة م املعاي ر امل كو أعالط مستوفا
الدرجة =  :2عل ألاقل أ بعة م املعاي ر امل كو أعالط مستوفا
الدرجة =  :1عل ألاقل ا ن ن م املعاي ر امل كو أعالط مستوفا
الدرجة =  :5أقل م ا ن ن م املعاي ر امل كو أعالط مستوفا

الدرجة املسندة=1
املع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايير (أ) و(د)
و(ز) مستوفاة
أما املعايير (ب)
و(ج) و(هـ) و(و) و(ح)
فغير مستوفاة

 -2الخالصة العامة للتقييم
زستجيب استراتيجية التواعل للمحكمة م حيت املحتوى ألفضل املما سات فقد حددت ألا را
ات الص ــلة املس ــبهدف ن وض ــبط الرس ــائل ألاساس ــية الت ــي تن ــو توجيهه ــا لم ــل م ـ ه وض ــبط ألادوات
واملقا ب ــة الت ــي سـ ــتعتمدقا فـ ـ تواع ــلها الخـ ــا  ،فض ــال عـ ـ ان ــجا أق ــدا التواعـ ــل مـ ـ ألاقـ ــدا
املضــمنة بــامل طط الاســتراتي للمحكمــة .غ ــر أن املحكمــة لـ تتــول وض ـ آليــة للمتابعــة الدو يــة ملــدى
تن ي ـ ق ـ ط الاســتراتيجية .كم ــا ل ـ تتــول تقي ــي مــدى ضــال ألا ـرا ات العالق ــة عل ـ جــود خ ــدمات
التواعل ول تض آلية لقياس لل بص ة دو ية.
وفـ هـل غيـاب إجـرالات مضـبو ة فـ مجــال التواعـل وعـد الت ـرغ لهـ ط الوهي ـة وعـد ت صــي
مــوا د ماليــة لهــا وعــد قيملبهــا ،فإبهــا تبقــز ف ـ ةــمل أنشــطة مت رقــة قينــة املســاعدات الخا جيــة ممــا
يحــد مـ ك التهــا .وبالتــا تبــرز ضــرو إحــداي وحــد دائمــة زعنــي بالتواعــل وترجـ بــالنظر إ ـ الــرئل
ألاول مـ ـ انت ــداب منه ــي م ــت فـ ـ الاتص ــال وزعيـ ـ ن متح ــدي س ــمي باسـ ـ املحكم ــة وض ــبط سياسـ ــة
تواعــلية وإج ـرالات تض ــبط بم ــل دق ــة املس ــؤوليات بمــا يض ــم أدال ق ـ ط الوهي ــة بالك ــال واملس ــتوى
املطلوب ن خاعة م ازسا مها املحكمة وهي يا وجغرافيا.
م
بعد إ سال عالقة مؤسساتية تتس بوض
وفيما يتعلق بالتواعل م السلطة التشريعية ،ل يت
إجرالات وسياسات واضحة ب ن املحكمة والبرملان تضم ديمومبها ،وتتمثل أبرز ال جوات ف عالقة
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محكمة املحاسبات بالبرملان ف عد تحديد محاو أو استنتاجات أو توعيات مشتركة انطالقا م
التقا ير ال ردية للمهمات الرقابية فضال ع عد الس إ تحديد ألاسباب الج ية لالخالالت التي
ترفعها املحكمة بتقا يرقا ملناقشبها م البرملان .كما ل تتول محكمة املحاسبات إعداد سياسات أو
إجرالات مكتوبة للتواعل م السلطة التشريعية وال متابعة أ البرملاني ن ف خصو جود أعمالها
الرقابية ومدى وجاقبها م وجهة نظرق .
الخاتمة
قد تمون فكر الان تاح عل ألا ـرا ات العالقـة مـ البـد هيات لـدى بعـل ألاجهـز العليـا للرقابـة
التــي خاض ـ ق ـ ط التجربــة من ـ ســنوات ووفــرت له ــا املتطلبــات لتم ــون عالقــة اب ـ  -اب ـ وأعــبح له ــا
تقاليــد ومما ســات جيــد ف ـ املجــال .وقــد تمــون ق ـ ط ال كــر أقــل إغ ـرال ألجهــز أخــرى ل ـ تتمــون لــد ها
قناعـة ب وائــد التواعــل مـ ممونـات البلكــة التــي زعمــل فيهـا وتــرى أنــر يك ـ التعامـل مـ الهيكــات العامــة
الت ــي تم ــا س قاببه ــا عليه ــا ومـ ـ الجه ــات الت ــي ي ــرض عليه ــا تق ــدي تقا يرق ــا إليه ــا بمقتض ـ ي الدس ــتو أو
القـانون الـو ني .وبـ ن املجمـوعت ن مـ ألاجهـز تتلـال تجربـة محكمـة املحاسـبات فـ التعامـل مـ ألا ـرا
ات العالق ــة والس ــيما البرمل ــان .وق ــد خ ــول التقي ــي باس ــت دا إ ـا قي ــاس أدال ألاجه ــز العلي ــا للرقاب ــة
الوقو عل بعل ال جوات التي ينبغ عل املحكمة معالجبها للرفـ مـ أدائهـا .وتتطلـب قـ ط املعالجـة
إم ــا وضـ ـ سياسـ ــات وإ س ــال إجـ ـرالات أو إد اأ زع ــديالت علـ ـ مس ــتوى امل ططـ ــات العملياتي ــة لتن يـ ـ
الخطـة إلاســتراتيجية للمحكمــة أو خطبهــا التواعــلية .وقــد يقتضـ ي تــدا بعــل ال جــوات دعـ وســائل
إلاسناد م موا د بشرية ومالية.
وينبغ التنوير بين معالجة ال جوات امل كو ال تت بمعزل ع زعزيز نقا القو املوجود وأساسا
وجــود إســتراتيجية التواعــل مـ ألا ـرا ات العالقــة بمــا فـ لــل البرملــان والتــي ينبغـ تقيــي تن يـ قا
مـ أجــل وضـ إســتراتيجية لل تــر القادمــة وكـ لل املما سـات الجيــد فـ العالقــة مـ البرملــان مـ خــالل
الان تـ ــاح عل ـ ـ أنشـ ــطة م تل ـ ــة م ـ ـ البرملـ ــاني ن التـ ــي تـ ــدع إملـ ــا السـ ــلطة التشـ ــريعية بـ ــدو املحكمـ ــة
واختصاعاتها وتجعل م تقا يرقا من طلقا ملساللة السلطة التن ي ية ف تصرفها ف املال العا .

املراجع:
دستو الجمهو ية التونسية لسنة .2104املعاي ر الدولية لألجهز العليا للرقابة املالية واملحاسبة وخاعة إعالن ليما وإعالن مكسيمو واملعاي ر  01و 02و.21-امل طط إلاستراتي

ملحكمة املحاسبات .2121-2100

إستراتيجية التواعل ملحكمة املحاسبات .2121-2100إ ا قياس أدال ألاجهز العليا للرقابة املالية واملحاسبة ،الانتوسا  ،أكتوبر .2100 إ ا إلان ا العا واملساللة املالية ( )Public Expenditure and Financial Accountability-Developing Effective Working Relationships Between Supreme Audit Institutions and Parliaments, SIGMA Papers N° 54
-مصلحة التو يق واملكتبة ملحكمة املحاسبات ،عد املقاالت بالصحافة اليومية وألاسبوعية لسنتي  2105و.2102
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مقال
محرر الجزائر

تدقيق الحوكمة إلالكترونية
إعداد الاستاذ  /عبد الرزاق غليس
قاض محتسب درجة أولى بالغرفة ألاولى
مقدمـ ــة
إن الع ــال بيسـ ــرط قـ ــد دخ ــل مرحلـ ــة متطـ ــو ض ــم أفـ ــا عصـ ــر املعلوم ــات هـ ــد الاسـ ــت اد مـ ـ
التقنيــات املتاح ــة ف ـ مج ــال نظ ـ و تقني ــة املعلومــات و الاتص ــاالت ،ال ـ أع ــب املعيــا ألاساس ـ ي ال ـ
تقاس بر د جة تقد ألام ف القرن الحاد و العشري  ،و قد احـدي قـ ا التطـو انقالبـا فـ م ـاقي و
أسـاليب كانـ حتـي يـو قريـب مـ املسـتحيالت ،فهـ ا التطـو السـري غ ـر امل ـاقي السـائد فـ أسـاليب
التعامــل عل ـ مســتوى الــدول و املنظم ــات و ألاف ـراد حيــت أعــب الع ــال قريــة عــغ ر مترابطــة ،و س ــم
بتجــاوز البعــد الزمنــي و املمــان  ،للشــمل جــزلا حيويــا فــاعال و مــؤ را فـ تن يـ قـ ط املعــامالت  ،فظهــرت
م اقي الحوكمة والحمومة إلالكترونلت ن.
فالحوكمة إلالكترونية زش ر إ است دا تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت لتحس ن ك ال وفعالية
وة ـ افية ومســاللة الحمومــة .تقليــديا ،يحــدي الت اعــل ب ـ ن املــوا أو املؤسســة والهيكــة الحموميــة ف ـ
املكتــب الحمــوم  .م ـ ههــو تكنولوجيــا املعلومــات والاتصــاالت أعــب م ـ املمك ـ تحديــد مراكــز خدمــة
أقرب إ املوا ن ن (الزبائ ))1(.
لقد تملل العديـد مـ تجـا ب الحمومـات الالكترونيـة بال شـل والتـي كانـ فـ معظـ الاحيـان باقظـة
المل ة ول يك قنا م يراقب ويحاسب ألنر باألساس ل توجد أية مقايل لقياس النجاح وال شل
وحت ــي إن وج ــدت فقـ ـد غ ــاب عـ ـ معظـ ـ تل ــل الحموم ــات أقمي ــة وج ــود ؤي ــة واح ــد متمامل ــة للجسـ ـ
الالكترون الحموم بحيت تلتا بمعاي رط كافة الوزا ات وإلادا ات العامة .ضـف إ ـ لـل أن النقلـة ا ـ
الحمومة الالكترونية عل املستوى التقني ل يواز ها نقلة متناسبة عل املستوى الادا والتنظيمي .م
قنا تبرز أقمية الحوكمة ف الحمومة الالكترونية وف ق ا الصدد تبرز أقمية موضوعنا بحد اتر .
ســنتطر ف ـ املحــو ألاول ا ـ إعطــال نظــر ةــاملة ع ـ الحوكمــة إلالكترونيــة وامل ــا ر املتواجــد ف ـ
مشا ي الحوكمة إلالكترونية نعرأ ا تـدقيق تكنولوجيـات املعلومـات مركـزي علـ التـدقيق فـ هـل
عطــال ملحــة عـ واقـ الحوكمــة
ازديــاد امل ــا ر املتعلقــة بــاألم الســايبران أمــا املحــو الثــان م صـ
إلالكترونيـ ــة فـ ـ الجزائـ ــر متطـ ــرق ن ا ـ ـ تطبيـ ــق الحوكمـ ــة إلالكترونيـ ــة فـ ـ الجزائـ ــر وأ رقـ ــا علـ ـ الخدمـ ــة
العمومية مستينس ن عل سبيل املثال بمشرو زشغيل املنظومة املعلوماتية الجبائية وف ألاخ ر تطرقنا
ا ـ ـ تقي ــي مس ــتوى نضـ ـ مش ــا ي نظـ ـ املعلوم ــات مـ ـ ــر مجلـ ـ املحاس ــبة مب ــرزي اقـ ـ النت ــائ
املتوعل إليها لدع عمل املجل ف ق ط املهمة الجديد .
1

-E-Governance A Comprehensive Framework. Business Process Reengineering. Change Management. Organizational Development Foreword
by Sh.B.K Charturvedi, New Century Publications ,New DELHI, INDIA , 2008.p1
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اول  :ماهية الحوكمة إلالكترونية؟
-1مفهوم الحوكمة إلالكترونية:
الحوكمـ ــة إلالكتروني ـ ــة و ـ ـ اس ـ ــت دا لتكنولوجي ـ ــا املعلوم ـ ــات والاتص ـ ــاالت ه ـ ــد تحس ـ ـ ن تق ـ ــدي
املعلوم ــات والخ ــدمات (القط ــا الحم ــوم ) ،وزش ــجي مش ــا كة امل ــوا ن ن ف ـ عملي ــة ع ــن الق ـرا وجع ــل
الحمومة أكار مساللة وة افية وفعالية.
فم هــو الحوكمــة إلالكترونيــة يعنــي اســت دا إ ــا عــا لتوجيــر تكنولوجيــا املعلومــات والاتصــاالت
هد تحس ن ايصال الخدمات وزشجي مشا كة الجمهـو فـ عـن القـرا ومشـا كة أفضـل للمعلومـات
مـ ـ الجمهـ ــو فـ ـ مجـ ــاالت الحيـ ــا املتعـ ــدد وتحقيـ ــق املحاسـ ــبة والشـ ـ افية ال اعلـ ــة فـ ـ كـ ــل ألانشـ ــطة
الحمومية)2(.
كما أةا ت أيضا بعل امل اقي إ أن الحوكمة إلالكترونية و عملية نقل أو ت ويل الصالحيات
إلادا يـة إ ـ ألانظمـة ال كيــة وإلاةـرا واملراقبــة عليهــا لتحقيـق أقــدا املنظمـة،أ إســت دا الحمومــة
لألنترن لتقدي خدماتها للموا ن ن ،جال ألاعمال وأصحاب املصلحة خري ( ،)3وبالتا ينبغ النظر
إليهــا عل ـ أبه ــا وســيل ة ي ــت م ـ خاللهــا خل ــق قيمــة تتواف ــق م ـ الاســتراتيجية العام ــة لحوكمــة املنظم ــات
الحمومي ــة وال زعتب ــر أب ــدا نظ ــا ض ــبط بح ــد اته ــا وم ـ خ ــالل ق ـ ط الطريق ــة ي ــت إل ـزا جمي ـ أص ــحاب
املصال باملشا كة ف عملية عن القرا والتي م ةيبها خلق قبول مشتر وتحمل مسؤولية النظا .
إن ريقة تطبيق تكنولوجيا املعلومات سيمون لها تي ر كب ر عل تحقيق املؤسسة لرؤيبها أو سـالبها
أو أقدافها الاستراتيجية .كمـا تلعـب دو ا ئلسـيا فـ تحديـد بلكـة الرقابـة ووضـ ألاسـاس نشـال مما سـات
سليمة للرقابة الداخلية وإعداد التقا ير ليت إلاةرا عليها ومراجعبها م قبل إلادا .
إن التغ ـ ـرات املتسـ ــا عة وتي راتهـ ــا فرضـ ـ تحـ ــديات جديـ ــد أمـ ــا ألاجهـ ــز الرقابيـ ــة لضـ ــمان سـ ــالمة
إلاجرالات املتبعة ف تحقيق أقدا الحوكمة الجيد وعوال إ ـ ألادال ال اعـل والك ـؤ للمنظمـات وأبـرز
تلــل التحــديات قــو الا تقــال بعمليــات التــدقيق والتحــول مـ عمليــات التــدقيق الكالســيكية إ ـ التــدقيق
إلالكترونـ ـ والتـ ــدقيق الـ ـ ك (أو الرقمـ ــي) لتحقيـ ــق التوافـ ــق بـ ـ ن عمليـ ــات التـ ــدقيق و جـ ـ الخـ ــدمات
املقدمـة ،واســتثما ا للجهـود والوقـ  ،فـ هــل توجهــات باالنتقـال إ ـ حمومـات كيــة ال و قيـة التــي بــدأت
تيخ دو قا ف العديد م دول العال وأعبح البيانات إلالكترونية زشمل إحدى ألاعول ات القي
العالية للمؤسسات الحمومية سوال كان بحية أو غ ر قادفة للرب .
وعاد ما يت الخلط ب ن كل م م هـو الحوكمـة إلالكترونيـة والحمومـة إلالكترونيـة ،ويكمـ ال ـر
فيما يل :

-Source: (http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php- Singh.V.B & Yadav. N:«E-Governance: Past, Present and Future in India», International Journal of Computer Applications, Vol 53, N°7,
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الحوكمة والحكومة إلالكترونية:الحوكم ـ ــة إلالكتروني ـ ــة :وـ ـ سلسـ ــلة العمليـ ــات وإلاجـ ـرالات املحا ـ ــة بإ ـ ــا قـ ــانون  ،والتـ ــي تهـ ــد
إ ـ تنظ ــي املع ــامالت واملعلوم ــات واملراس ــالت والو ــائق الرس ــمية وغ ــر الرس ــمية ب ـ ن الحموم ــة وامل ــوا
وت ــيم ن س ــبل ح ظه ــا وأ ة ـ بها و قمنبه ــا وت ــوف ر آلي ــة الس ــترجاعها باالعتم ــاد عل ـ تطبيق ــات تكنولوجي ــا
املعلومات.
أم ــا الحكومـ ــة إلالكترونيـ ــة ف ــي خدم ــة الكتروني ــة مقدم ــة م ـ الحموم ــات ملوا نيه ــا باالعتم ــاد علـ ـ
م رج ــات عملي ــة الحوكم ــة إلالكتروني ــة وته ــد إ ـ ـ تبس ــيط إجـ ـرالات إنج ــاز التع ــامالت الرس ــمية بـ ـ ن
الحمومة م جهة وموا نيها عل مستوى ألافراد واملنظمات والدوائر الحمومية ألاخرى بش افية عالية،
باالعتم ــاد عل ـ بواب ــات إلكتروني ــة ت اعلي ــة مؤمن ــة بش ــمل كام ــل وزغ ـ ى بش ــمل مس ــتمر بنت ــائ عملي ــات
الحوكمة
وعلير يمك القول أنر ال حمومة إلكترونية بدون وجود حوكمة إلكترونية .ف الوق ال يمك أن
تبــدأ الحمومــة بالحوكمــة إلالكترونيــة علـ مراحــل تن ي يــة متتابعــة وعــوال إ ـ اســتكمال املنــت ال هــاة .
ولع ـ ــل أق ـ ـ ك ـ ــائز الحموم ـ ــة إلالكتروني ـ ــة وج ـ ــود إدا إلكتروني ـ ــة متمامل ـ ــة قائم ـ ــة عل ـ ـ نظ ـ ــا أ ة ـ ــيف
إلكترونـ  .أمــا أقـ عوامــل نجـاح الحمومــة إلالكترونيــة قــو التوعيـة املعلوماتيــة ملجتمـ موا نيهــا وتمامــل
البنية ألاساسية لتطبيقات تكنولوجيا املعلومات(4). .
*ألارك ــان ألاساس ــية لنظ ــام الحوكم ــة إلالكتروني ــة :يرتك ــز نظــا الحوكم ــة إلالكترونيــة عل ـ ألاف ـراد،
العمليات ،التكنولوجيا واملوا د.
*أهـ ـ ــداف الحوكمـ ـ ــة إلالكترونيـ ـ ــة :ته ـ ــد الحوكم ـ ــة إلالكتروني ـ ــة إ ـ ـ توجي ـ ــر الخ ـ ــدمات وتحس ـ ـ ن
إلانتاجيــة ،مســاير الســو ملنافســة القطــا الخــا فيمــا يتعلــق بالك ــال وال اعليــة وتبنــي الالمركزيــة
إلادا ية وفصل عملية عن القرا ع تقدي الخدمات وزعزيز املحاسـبة وزيـاد الشـ افية والترك ـا علـ
التنمية املستدامة والتطو الشامل والحماية الاجتماعية.
-2املخاطر في مشاريع الحوكمة إلالكترونية:
لق ــد تط ــو ت امل ــا ر املرتبط ــة ب ــا دا ات م ـ التط ــو التكنول ــو وتبن ــي الحوكم ــة إلالكتروني ــة حت ــي
تحول ـ ـ م ـ ـ النـ ــو التقليـ ــد إ ـ ـ النـ ــو ال ـ ـ ك ال ـ ـ يوهـ ــف تكنولوجيـ ــا املعلومـ ــات املسـ ــت دمة ف ـ ـ
التطبيقــات ال كيــة وقــو مــا يطلــق عليــر "امل ــا ر ال كيــة" والتــي أعــبح منتشــر ف ـ املنظمــات نتيجــة
انتشا إلانترن وأعـب الخطـر مرافـق لمـل مـخ مـ خـالل ألاجهـز املحمولـة ال كيـة املسـتعملة أ نـال
العمل.
إن مراعــا امل ــا ر املرتبطــة بعمليــة تــدقيق معينــة و ـ أحــد أبــرز الاعتبــا ات الواجــب ألاخـ هــا عنــد
الشرو ف الت طيط أل عملية تدقيق.
 -4الحوكمة والحمومة إلالكترونية،املجلة العراقية لتكنولوجيا املعلومات ،الدكتو الل ناه الزق ري 2100،
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إن توضــي امل ــا ر بشــمل عــا وم ــا ر نظــا الحوكمــة إلالكترونيــة التــي زعتبــر مـ امل ــا ر ال ريــد
واململ ـ ــة واملتمثلـ ــة ف ـ ـ م ـ ــا ر ت طـ ــيط املشـ ــرو  ،م ـ ــا ر مرتبطـ ــة بـ ــاملوا د البشـ ــرية ،م ـ ــا ر تتعلـ ــق
ب ــاأل را املعني ــة  ،امل ــا ر التنظيمي ــة ،امل ــا ر املالي ــة ،امل ــا ر التقني ــة ،إض ــافة إ ـ ـ م ــا ر البلك ــة
الخا جيـة للتنظيمــات الحموميــة وخاعـة مــا يتعلــق بم ـا ر املحاســبة والشـ افية وم ـا ر عــد تطبيــق
القــوان ن واللــوائ العامــة والتــي يجــب مراعاتهــا عنــد الشــرو بــي عمــل تــدقيق وإلاةــا إليهــا ف ـ حــال
إد ا املدقق وعول مؤةرات الخطر إ مستويات مرت عة.
وقد زعتبر حوكمة البيانات واحد م أكبر التحديات التي تواجر حوكمة املؤسسات ألن العديـد مـ
إلادا ات ف التنظيمات تتجاقل الخطر ال يمثلر سول حوكمة البيانات إلالكترونية.
-3تدقيق تكنولوجيا املعلومات
إن التدقيق ف مجال تكنولوجيا املعلومات يضـم أن تحقـق عمليـات تطـوير وتطبيـق وعـيانة ألانظمـة
أقـدا العمـل ،ويحمـي أعـول املعلومـات ويحـاف علـ سـالمة البيانـات ،وإن الهـد ألاساسـ ي ينصـب فـ
التيكيـد علـ أن مـوا د تكنولوجيـا املعلومـات تـؤد إ ـ تحقيـق ألاقـدا التنظيميـة ب عاليـة واسـت دا
املوا د بك ال .
كما أن الدليل الصاد ع مجموعة عمل إلانتوسا  2104/لتدقيق تكنولوجيا املعلومـات قـد وضـ
ت
إ ةادات عامة ألجهز الرقابة العليا ف ق ا املجال مراعيا ب لل ألادلة التوجيهية الصاد عـ جمعيـة
ضبط وتدقيق نظ املعلومات ( يزاكا)  ISACAبموجب إ ا قا النمو (كوبـ  )5ومعـاي ر يـزو ISO
العاملية ف ق ا املجال.
خط ــوات عملي ــة التخط ــيط لت ــدقيق انظم ــة املعلوم ــات ف ــي التنظيم ــات الحكومي ــة الص ــادرة ع ــن
مجموعة عمل إلانتوساي لتدقيق تكنولوجيا املعلومات 2514
تتمثل ق ط الخطوات فيما يل :
ـ فه الوضعية،
ـ تحديد أقمية موضو التدقيق،
ـ ت صي املوا د الالزمة لعملية التدقيق،
ـ العمل م الهيكة الخاضعة للتدقيق للحصول عل التعاون والدع نجاز عملية التدقيق،
ـ جمـ أدلـة التــدقيق مـ خــالل إجـرال التقيـي ألاو ـ لضـوابط تكنولوجيــا املعلومـات ،إجـرال الاختبــا
ألاساس ي والت صيل لألنظمة املست دمة،
ـ تو يق التدقيق،
ـ إلاةرا واملراجعة،
ـ إعداد التقا ير ألاولية وال هائية،
ـ نشر التقا ير.
تحليل وتدقيق البيانات إلكترونيا:أقمية تحليل البيانات بالنسبة للمدقق ن :تتمثل ق ط ألاقمية فيما يل :
ـ ـتساعد عل توليد بيانات ج ديد ومنظمة بشمل يسهل عملية تدقيقها والرجو إليها،
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ـ زساعد ف الكشف ع أنما جديد وم تل ة،
ـ زساعد عل فه أفضل للم ا ر وتصني ها (عالية ،متوسطة ،ضعي ة)،
ـ است دا أفضل للموا د الناد ،
ـ التقليل م م ا ر التدقيق م خالل الكشف ع أكبر عدد م الثغرات ف حال وجودقا،
ـ تقليــل الجهــد والتمــاليف واختصــا الوقـ فـ تــدقيق املؤسســات الكب ــر واملؤسســات ات البيانــات
الضخمة.
أدوات تدقيق مشاريع الحوكمة إلالكترونية:يمـ ــون تـ ــدقيق مشـ ــا ي الحوكمـ ــة إلالكترونيـ ــة باسـ ــتعمال أدوات تتمثـ ــل فـ ـ بـ ـرام لتحليـ ــل وتـ ــدقيق
البيانات إلالكترونية وم بي ها ما يل :
اسـ ــتخدام برنـ ــامج (آيـ ــديا)  ،IDEA10إلاصـ ــدار العاشـ ــر لسـ ــنة  2510والخـ ــال بتحليـ ــل البيانـ ــات
وتدقيقها:
يعمــل البرنــام علـ تزويــد املــدقق ن واملحاســب ن وألانظمــة إلالكترونيــة وألاخصــائي ن املــالي ن بالقــد
عل عرض وقرال وتحليل ومعالجة ومعاينة واست راأ البيانات م مل ات البيانات م أ مصد عل
الحاسوب الشخصـ ي ،بمـا فـ لـل التقـا ير املطبوعـة علـ امللـف .ويعمـل برنـام  IDEAعلـ توسـي مـدى
وعــولل م ـ خــالل تــوف ر وهــائف وم ـاات فريــد غ ــر موجــود ف ـ الب ـرام العامــة م هــا ســهولة اســت راأ
البيانات واستردادقا م مجموعة م تل ة مـ املل ـات ،والقـد علـ الوعـول إ ـ مجموعـة واسـعة مـ
مل ــات البيان ــات مـ ـ منص ــات م تل ــة ،وس ــهولة التحلي ــل الش ــامل للبيان ــات واس ــت راأ الاحص ــائيات
املتعدد والكشف ع الثغرات والتكرا والتلخي  ،إضافة إ م اات فريد ف ز جيل ةامل للبيانات
وح ظهـا بشـمل تلقـاة مـ حقـو "القـرال " فقـط (غ ـر قابلـة للتغي ـر أو التالعـب) ،وسـهولة إنشـال عـرض
للمها  ،وبسا ة ف جدولة املها
واستدعال واست دا العرض بشمل مري  ،وسهولة ف التشغيل
لية للمراقبة املستمر  ،ومقا نة عد مل ات م تل ة ....الخ).
استخدام برنامج  KNIMEوالخال بتحليل البيانات وتدقيقها:
إن برن ــام  KNIMEق ــو عب ــا عـ ـ منص ــة م توح ــة املص ــد لتحلي ــل البيان ــات والتحل ــيالت التنبكي ــة
والنمو جيــة وال يعتمــد البرنــام عل ـ لغــة البرمجــة النصــية ،وإنمــا يحتــو عل ـ واجهــة برســومات بيانيــة
حيــت يق ــو بترتلــب مل ــات البيان ــات بشــمل مص ـ وفة ف ـ واجهــة واح ــد ممون ــة م ـ مجموع ــة أيقون ــات
معل وماتي ــة حس ــب التحلي ــل املطل ــوب إض ــافة إ ـ إمماني ــة اس ــت راأ معلوم ــات وتحليله ــا م ـ ألايقون ــات
املست رجة و بطها م مل ات أخرى لغرض مقا نبها واست راأ مؤةرات لمليهما.
ويسم ق ا البرنام بالحصول عل البيانات م الصيغ امل تل ة لبرام مايكروسوف وو د والبرام
ألاخرى وتصديرقا عل ةمل م تلف الصيغ املطلوبة.
-4التدقيق في ظل ازدياد املخاطر املتعلقة باألمن إلالكتروني
ألام ـ إلالكترون ـ " "Cyber securityق ــو مجموع ــة املؤة ـرات واملق ــايل املتبع ــة لحماي ــة أ نظ ــا
إعالم (أو حماية نظ املعلومات) مرتبط با نترن ضـد الوعـول غ ـر املـرخ أو الججمـات إلالكترونيـة
أو التالعب.
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يعـد ألامـ إلالكترونـ أحـد أبـرز امل ـا ر فـ مجــال التـدقيق إلالكترونـ السـيما عـد وجـود قـوان ن فـ
كث ر م بلدان العال زعني بحماية البيانات إلالكترونية.
إن مـ م ــا ر ألام ـ إلالكترونـ اختـرا ألانظمــة والتعــرض لســرية الاتصــاالت والتالعــب باملعلومــات
وسـ ــرقبها واسـ ــتثما قا بصـ ــو غ ـ ــر مشـ ــروعة إضـ ــافة إ ـ ـ إسـ ــال اسـ ــتعمالها فـ ـ التجسـ ـ الاقتصـ ــاد
والصنال واملدن والاعتدال عل امللكية ال كرية وحدوي أ حالة اخترا واستغالل تلـل الجوانـب قـد
يؤد إ م ا ر جسيمة م الناحية القانونية وسمعة املؤسسات والوض املا .
وزع ـد الثغ ـرات التقني ــة والقانوني ــة م ـ أة ــد ألاخط ــا وم ه ــا خاع ــة املرتبط ــة بم ــزود البرمجي ــات إ
يتركــون عمــدا مــا يســمي بــاألبواب الخل يــة " "Backdoorsالتــي تمك ـ ه م ـ الــدخول إ ـ بوابــات الحمومــة
إلالكترونية وتجاوز إلاجـرالات الخاعـة بـاألفراد أو املؤسسـات دون وجـود زشـريعات تحـد مـ تجـاوزاته
التقنية.
كما زعد م ا ر ألام إلالكترون م التحديات الكب ر التي تواجر املؤسسـات الرقابيـة حيـت يمكـ
املؤسسات وألافراد م القيا بالتالعب ف حساباتها وإجرال التعامالت املالية املشبوقة بشمل واس ف
هل غياب أنظمة قانونية وإلكترونية تمهد جرال بلكة قابية خالية م العيوب.
الاحتيال في أنظمة تكنولوجيا املعلومات
يلعب مدققو أنظمة تكنولوجيا املعلومات دو ا مهما ف الكشف ع حـاالت الاحتيـال ومنـ الاحتيـال
إضافة إ املساعد ف حاالت التحقق م كشف الاحتيال.
وم ب ن ألامـو املهمـة التـي يحتـاأ إليهـا مـدققو تكنولوجيـا املعلومـات لال مكنـان علـ سـالمة ألانظمـة
قو النظر الواقعية إ نطا الاحتيال .فاالحتيال لر مجال واس ويشمل نسب مرت عة ف كل املجاالت
حيت مخص املنظمة ألامريكية ل ح الاحتيال ) )ACFEنسبة  %7-5م إجما إلايرادات العامة ف
الواليات املتحد تمون ضحية عمليـات الاح تيـال بواسـطة تكنولوجيـا املعلومـات ،وفـ كث ـر مـ ألاحيـان،
ت
يت اكتشا الاحتيال ع ريق الصدفة بدال م أن يمون نتيجة جرالات تدقيق كافية.
علـ ــى مـ ــدققي أنظمـ ــة تكنولوجيـ ــا املعلومـ ــات مراعـ ــاة الجوانـ ــب تيـ ــة بدقـ ــة لت ـ ــخي حـ ــالت
الاحتيال إلالكتروني:
*الشك املنهي
يجـب أن يــد مــدقق تكنولوجيــا املعلومــات أنــر إ ا وجــد حالــة ةــل أو تبــاي غ ــر مبــر  ،وتوجــر إ ـ
الجهــة املســؤولة فــإن ق ـ ط ألاخ ــر ســتقو بتبريــر املســيلة وزســويبها لم ـ تــت معالجبهــا بســهولة .فينبغ ـ
ملــدقق تكنولوجيــا املعلومــات أن يتــوز الحــر الــالز ف ـ الحصــول عل ـ ال ح ـ املســتقل ،كلمــا كــان
لـل ممكنـا ،قبـل التوجـر إ ـ الطـر املسـؤول عـ املعاملـة خاعـة عنـدما تزيـد الظـرو مـ الشــمو .
عل سبيل املثال أغلب حاالت التكرا ف حسابات الباةع ن تمون عبا ع ر احتيال مبتكر .
*تصاعد الجرائم وتنوعها:
إن الحقـائق املكتشـ ة عـ الاحتيــال زشـ ر إ ـ أن معظـ املحتـال ن يميلــون إ ـ تصـعيد جـرائمه عنــد
اكتشافها كما أن املحتال ن يقومون بـإجرال عمليـاته فـ أكاـر مـ فكـة واحـد وقـ ا مـا أةـا إليـر التقريـر
ألاممــي الصــاد عـ املنظمــة ألامريكيــة ل حـ الاحتيــال ) )ACFEلل تــر  ،2115-0220كمــا أةــا التقريــر
أن مما س ـ ي الاحتيــال يقومــون بــإجرال اختبــا ات ألنشــطة املنظمــة لغــرض معرفــة مــوا الضــعف م ـ
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أجـ ــل اسـ ــتغاللها .فعلـ ـ سـ ــبيل املثـ ــال إن أ عمليـ ــة زيـ ــاد كب ـ ــر فـ ـ التعـ ــامالت املاليـ ــة (لنشـ ــا معـ ـ ن
كاملبيعات) ل تر مستمر غالبا ما زش ر إ وجود حاالت فساد واحتيال متنوعة وممنججة.
كمـ ــا أن عل ـ ـ مـ ــدقق الحوكمـ ــة إلالكترونيـ ــة ألاخ ـ ـ بع ـ ـ ن الاعتبـ ــا التعـ ــامالت الصـ ــغ ر وخصوع ـ ــا
املعامالت املالية عل محمل الجد دون الاسبهانة بحجمها  ،فقد تمون تلل املعاملة واحد م مجموعة
ممنججة م الحاالت املما لـة التـي تمهـد للوعـول إ ـ إجـرال احتيـال فـ التعـامالت الكب ـر وقـد يسـت د
املحتــالون ريقــة املعــامالت الصــغ ر كعمليــة اختبــا تجريبيــة للقيــا باالحتيــال أو اســت دا املعــامالت
الصــغ ر بشــمل مســتمر ومتكــر بــدال مـ إجـرال احتيــال فـ معاملــة كب ــر تمــون عرضــة للتــدقيق بشــمل
مركز.
*استخراج وتحليل البيانات
تلعــب عمليــة تحليــل البيانــات واســت راأ املعلومــات دو ا مهمــا فـ عمليــات التحقيــق ضــد الاحتيــال،
حي ــت يمكـ ـ أن ي ــؤد التحلي ــل الس ــلي للبيان ــات إ ـ ـ وع ــف مناس ــب لح ــاالت الغ ــن وكي ي ــة حدو ــر
والضوابط التي ت تجاوزقا ومستوى الخسا ال تحقق وحتي الوعول إ م ا تكب الاحتيال.
ألادلة الرقمية والتحاليل الجنائية إلالكترونيةإن الاس ــتحوا الق ــانون وألاخالق ـ عل ـ البيان ــات الرقمي ــة وتحليله ــا واقتنائه ــا وع ــيانبها يم ــون ج ــديرا
باالقتما لغرض إ بات وقاة لحادي إدا مع ن أو جريمة جنائية .ف حالة الجرائ إلالكترونية فإن
كافة ألادلة والقرائ تمون قمية تقريبا.
كم ــا أن الت ــدقيق الجن ــاة ق ــو أح ــد أن ــوا الت ــدقيق ال ـ يج ــرى ل ح ـ الوس ــائط الرقمي ــة لألدل ــة
املتعلقة بالتحقيقات أو اللااعات إلالكترونية.
إن التـدقيق الجنــاة بــات أحـد أنــوا التــدقيق الـ يمـا س مـ قبــل ألاجهـز الرقابيــة العليــا فـ دول
العال املتطو وخاعة ما يتعلق بالجوانب املالية هد مساعد الجهات القانونية والحمومية ألاخـرى
عل ـ تق ــدي أدل ــة قوي ــة تتعل ــق بقض ــايا الاحتيــال امل ــا والتجس ـ والقت ــل والابت ـااز وال ض ــائ وزس ــريب
املعلومات والتحويالت املالية غ ر املشروعة.
ثانيا  -واقع الحوكمة إلالكترونية في الجزائر :
ف التقرير العالمي لتكنولوجيا املعلومات والاتصاالت لسنة  ،2104ال أعد ط املنتدى الاقتصاد
العــالمي بالتعــاون مـ كليــة ألاعمــال بجامعــة انلســاد ،أوضــح ألا قــا بوضــوح الوضــعية املتــدقو التــي
تحتلهــا الجزائــر عامليــا م ـ حيــت مؤةــر الجاقزيــة الشــبكية ،بحيــت احتل ـ املرتبــة  022م ـ أعــل 045
دولــة فـ العــال  ،وفـ املرتبــة قبــل ألاخ ــر عربيــا  ،ويحســب مؤةــر الجاقزيــة الشــبكية وفقــا أل بعــة محــاو
أساسية وو
مح ــو الاس ــت دا التكنول ــو الـ ـ يق ــل م ــدى جاقزي ــة ألاقط ــاب الثال ــة للمح ــيط الس ــت داتكنولوجيــا املعلومــات والاتصــاالت والاســت اد م هــا حيــت عــن الجزائــر مـ حي ـت جاقزيــة ألافـراد ف ـ
املرتبــة ، 014ومـ حيــت جاقزيــة الشــركات فـ املرتبــة  047ومـ حيــت جاقزيــة الحمومــة فـ املرتبــة 034
م أعل  045دولة؛
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– محـ ــو ألا ـ ــر التكنولـ ــو ال ـ ـ يعك ـ ـ أ ـ ــر اسـ ــت دا تكنولوجيـ ــا املعلومـ ــات والاتصـ ــاالت عل ـ ـ
املستوي ن الاجتمال والتكنولو وال احتل فير الجزائر املرتبة  035عامليا.
 مح ــو البلك ــة التكنولوجي ــة ال ـ يض ـ مؤة ــر بلك ــة ألاعم ــال والابتم ــا ومؤة ــر البلك ــة التش ــريعيةوالتنظيمية.
مح ــو الجاقزيـ ــة التكنولوجي ــة الـ ـ احتلـ ـ فيـ ــر الجزائ ــر املرتبـ ــة  ،010وق ــو ممـ ــون مـ ـ مؤةـ ـراتاملهــا ات والقــد وكـ لل مؤةــر البنيــة التحتيــة للبلــد والتــي وضــع الجزائــر فـ املرتبــة  027لــتعك لنــا
الغياب امللحول للشرو العامة املالئمة لقيا ألاعمال إلالكترونية.
ولكـ بعــد املجهــودات املب ولـة فـ قـ ا املجــال أحـرزت الجزائــر تقــدما ملحوهــا ويظهـر لــل مـ خــالل
التقرير الصاد ع ن املنتدى الاقتصاد العـالمي خـالل سـنة  2102فـ مجـال تكنولوجيـات إلاعـال
والاتصــال مـ خــالل احتاللهــا املرتبــة  70علـ املســتوى الــدو بعــدما ا تقـ ب ـ 7مراتــب مقا نــة بــالتقرير
الصاد سنة  2105أي احتل الجزائر املرتبة  53م أعل  040دولة.
-0تطبيق الحوكمة إلالكترونية في الجزائر وأثرها على الخدمة العمومية
قام ـ الحموم ــة الجزائري ــة ب ــالت طيط لخل ــق الحموم ــة إلالكتروني ــة والعم ــل علـ ـ زعم ــي اس ــت دا
تكنولوجيـات إلاعـال والاتصــال مـ خـالل برنــام " الجزائـر إلالكترونيــة " والـ هـد أساســا إ ـ زعزيــز
ك ــالات الاقتص ــاد ال ــو ني و املؤسس ـ ــات و إلادا و تحسـ ـ ن ق ــد ات التربي ــة والبح ــت و إلاب ــدا و ت ــوف ر
خ ــدمات الكتروني ــة زعمـ ــل علـ ـ زس ــهيل زعامـ ــل امل ــوا والش ــركات مـ ـ إلادا العمومي ــة ،فـ ـ م تلـ ــف
املجاالت و ت إ ال املشرو سنة  2115آلفا . 2103
لق ـ ــد تض ـ ــمن اس ـ ــتراتيجية الجزائ ـ ــر إلالكتروني ـ ــة 03 ،مح ـ ــو ا ئلس ـ ــيا ،تح ـ ــدد ألاق ـ ــدا الرئلس ـ ــية
والخاعــة املزمـ تحقيقهــا علـ مــدى الســنوات الخمـ املقــر  ،با ضــافة إ ـ ضــبط إلاجـرالات الالزمــة
لتن ي ـ قا ،وت ــتلخ ق ـ ط املح ــاو ف ـ اس ــت دا تكنولوجي ــات إلاع ــال والاتص ــال ف ـ إلادا العمومي ــة،
زســري اس ــتعمالها ف ـ الش ــركات ،تط ــوير لي ــات وإلاج ـرالات التح اي ــة الك يل ــة بتمك ـ ن امل ــوا ن ن م ـ
الاســت اد مـ تجه ـاات وةــبمات تكنولوجيــات إلاعــال والاتصــال ودفـ تطــوير الاقتصــاد الرقمــي ،زعزيــز
الشــبكة ألاساســية لالتصــاالت ات الــدف الســري وال ــائق الســرعة ،تطــوير الك ــالات البشــرية ،تــدعي
ال يـ ــة "البحـ ــت والتطـ ــوير والابتمـ ــا " ،وضـ ــبط مسـ ــتوى إلا ـ ــا القـ ــانون  ،با ضـ ــافة إ ـ ـ محـ ــو إلاعـ ــال
والاتصـال الـ هـد إ ـ التحســل بـدو تكنولوجيـات إلاعـال والاتصــال فـ تحسـ ن معلشـة املــوا
والتنميــة الاجتماعي ــة والاقتص ــادية للجزائــر ،زي ــاد عل ـ تثم ـ ن التع ــاون ال ــدو ف ـ مج ــال تكنولوجي ــات
إلاع ــال والاتص ــاالت الـ ـ ي ـ ـ ام ــتال التكنولوجيـ ــات وامله ــا ات ات الص ــلة مـ ـ خ ــالل املشـ ــا كة
ال عالة ف الحوا واملباد ات الدولية كما تتضم الاستراتيجية ف آخر محو لها الجانب املرتبط بآليات
التقيي واملتابعة ،وتهد إ تحديد نظا مؤةرات معينة زعني باملتابعة والتقيي وزسم بقياس مدى
تي ر تكنولوجيات إلاعال والاتصال عل التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وبعد مرو سنت ن م إ ـال املشـرو أعـد ت قيكـة ألامـ املتحـد تقريـرا حـول املؤةـر العـالمي ملـدى
جاقزي ــة وس ــرعة الحموم ــة إلالكتروني ــة لع ــا  ،2101احتل ـ الجزائ ــر في ــر املرك ــز ال  03عربي ــا وال 040
عامليا م إجما  054دولة.
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كما واعل الجزائر جهودقا ف ميدان الحوكمة إلالكترونية ون كر عل سبيل املثال ما ت إنجازط ف
امليدان الجباة م تبني مشرو عصرنة إلادا الجبائية
-2مشروع تشغيل املنظومة املعلوماتية الجبائية:
ة ــهدت وزا املالي ــة منـ ـ س ــنة  2110ع ــد إع ــالحات قص ــد مواكب ــة الاقتص ــاد ال ــو ني للتط ــو ات
الحاعـلة علـ مسـتوى إلاقتصـاد العــالمي ،وألجـل لـل إعتمـ عــد محـاو ئلسـية م هـا عصــرنة إلادارة
الجبائية قصد تحس ن الخدمات للموا ومؤسسات الدولة.
حيــت يعتبــر اد اأ التكنولوجيــات الحديثــة لإلعــال و الاتصــال عل ـ مســتوى الادا الجبائيــة مرحلــة
قام ــة فـ ـ مواع ــلة برن ــام التح ــديت  ،و وـ ـ تتطل ــب تكيي ــف التش ــري الجب ــاة مـ ـ أج ــل التوج ــر نح ــو
التقنيات غ ر املادية وتي ر الدخول الالكترون للنظا املركز .
غ ـ ــر أن ق ـ ـ ا التنظـ ــي الجديـ ــد يتطلـ ــب ،اللجـ ــول إ ـ ـ إلاج ـ ـرالات الحديثـ ــة ملعالجـ ــة معلوماتيـ ــة لمـ ــل
املعطيات املرتبطة ب رض الضريبة عل اململ ن ها وتحصيل م تلف أنوا الضرائب والرسو .
وقـ ا يتطلــب أيضــا التك ــل بالعمليــات املرتبطــة فيمــا بي هــا واملتعلقــة بالرقابــة الجبائيــة والاجبهــاد فـ
معالجــة القضــايا اللااعيــة وتقــدي الجــداول إلاحصــائية املــوجز وقـ ا مـ أجــل إعــداد مؤةـرات التســي ر
والنجاعة بص ة عاجلة وآلية.
وفـ ـ قـ ـ ا الصـ ــدد وبتـ ــا يو  2110/00/02اعـ ــدت ووزا املاليـ ــة لهـ ـ ا الغـ ــرض دفتـ ــر ةـ ــرو (عـ ـ قة
عمومية و نية وأجنبية محدود ) م أجل إقتنال حلول معلوماتية وق ا بقصد إعداد م طط تنظيمي
ملصــال إلادا الج بائيــة هــد ا ـ ال ــتحك ألافضــل ف ـ فكــة اململ ـ ن بالضــريبة فيمــا ي ـ ألانش ــطة
وألامال التي يتوفر عليها قؤالل.
وال يمكـ ـ تجس ــيد قـ ـ ط ألاق ــدا إال مـ ـ خ ــالل إد اأ التكنولوجي ــات الجديـ ــد لإلع ــال والاتصـ ــال
وخاعة تطبيق منظومة معلوماتية ناجعة.
لقــد اجتــازت املديريــة العامــة للض ـرائب املراحــل ألاوليــة له ـ ا املس ـ م ـ خــالل الاســتثما ف ـ قطــا
التكنولوجيا الجديد لإلعال والاتصال ،أ أن الشرو املبلنة أدناط قد توفرت:
 تمــوي ألاعــوان الجبــائي ن فـ كي يــة اســتعمال إلاعــال ـ و الحبمــات املعلوماتيــة القاعديــة ( MS)Office, Word, Excel؛
املناسب؛
 تجه ا كل املصال بعتاد إلاعال وض منظومة ةبكية م نو البريد إلالكترون وألانتران ؛ إدخال ألانترن ف املصال الجبائية.تتعدد النتائ املنتظر م ق ط املنظومة املعلوماتية ،ويمك تلخيصها كما يل :
الت يف م ج املها املن م ر ألاعوان ،م خالل التيلية ( ألاتمتة) الماملة لملإلاجرالات املتعلقة بد اسة املعطيات الخاعة ب رض الضرائب والتحصيل والرقابة واملنازعات.
نز الص ة املادية ع كل العمليات الجبائية ابتدال م استقبال اململف بالضريبة و تيسلالوعال والتحصيل وك ا زسي ر امللف الجباة  ،و ق ا م خالل تيلية ق ط العمليات؛
ولوأ كل ألاعوان إ املنظومة املعلوماتية م خالل التيقيالت املراقبة؛40
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التبادل السري للمعلومات املتعلقة بالبيانات ما ب ن املصال وم املصال ألاخرى املؤسساتية مخالل تطوير الواجهات املتعدد ؛
تقدي الجداول البيانية ف وق معقول يسم بتقيي نجاعة املصال م جمي ألاوجر ومتابعةمستوى التحصيل حسب نو الضرائب و تبعا لمل قطا نشا ؛
تقدي معطيات موجز ات مصداقية م أجل إنجاز د اسات إستشرافية و التحليل وات ا القرا ؛للمحقق ن ف
مركز قاعد املعطيات بالنسبة مل تلف فكات اململ ن بالضريبة زسم بالولوأاملحاسبة إ البطاقيات عند قيامه باملها املسند إليه ؛
 برمجة عمليات التدقيق عل أساس املعاي ر املؤسسة و املحدد بموضوعية بنال عل قاعد املعاي راملن جمة؛
التحك ألافضل ف املوا د الجبائية؛محا بة الاقتصاد املواز و غ ر القانون ؛ممافحة كل مظاقر الغن مهما كان نوعها؛التقلي ف معالجة الشماوى اللااعية للممل ن بالضريبة؛الت يل ف المل ة الناتجة ع لب املطبوعات؛زسهيل عملية ولوأ اململ ن بالضريبة إ حسا ه الجباة م خالل ةهادات الولوأ املراقبة؛إد اأ إجرالات التصري ع بعد؛إد اأ إجرالات الدف ع بعد.وق ــد تـ ـ إ س ــال مش ــرو املنظوم ــة املعلوماتي ــة الجبائي ــة منـ ـ أفري ــل  2017علـ ـ مس ــتوى املص ــال
الخا جية لإلدا الجبائية (مراكز الضرائب) وعل مستوى مديرية كبريات املؤسسات من ما س .2102
أمــا إجـرال التصــري والــدف عـ بعــد دخــل ح ــا الن ــا علـ مســتوى مديريــة كبريــات املؤسســات منـ
سنة  ،2104ف انتظا زعميمر عل مستوى املصال الخا جية لإلدا الجبائية.
تقييم مستوى نضج مشاريع نظم املعلومات من طرف مجلس املحاسبة:
ت
يمك أن يواجر املدقق مش ت
ـروعا مـا ،فبـدال مـ أن يسـاق فـ احتـرا تماسـل نظـا املعلومـات ،فإنـر
قد يساق ف عد التجان أو حتي ف اضطراب وخلل ق ا النظا .
ل ـ لل يجــب عل ـ املــدقق فح ـ جــود التعب ــر وجم ـ وترجمــة الحاجــة ف ـ الواق ـ  ،وبالتــا ال يمك ـ
للتوعيات الصاد ف بهاية التدقيق تجاقل ق ط البلكة.
ت
ت
قد يؤد تدقيق املشرو  ،خاعة إ ا كان ناجما ع وضعية غ ر مرضية ،إ انتقاد ما يل :
• ةرو التعب ر وجم احتياجات العمل؛
• عملية التحكي ب ن املشا ي املتنافسة؛
• ريقـة إبـرا الصـ قة العموميـة مـ املتعــامل ن املتعاقـدي فـ مجــال تكنولوجيـا املعلومـات ،وكـ لل
م مماتب الد اسات.
• تنظي ق ط العملية؛
• تنظي حوكمة وهي ة تكنولوجيا املعلومات.
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ف ـ إ ــا تــدعي تــدقيق تكنولوجيــات املعلومــات ف ـ الجزائــر ت ـ عقــد توأمــة م ـ محكمــة الحســابات
الهولندية ،وف ق ا الصدد ت القيا بعمل مشتر ف امليدان خـالل سـنة  ،2102حيـت تـ أخـ عينـة
متمونة م  30قيكة خاضعة للرقابة تابعة مل تلف القطاعات والقيا بتقيـي نضـ نظـ املعلومـات فـ
ق ـ ط القطاعــات .و لــل م ـ خــالل إعــداد اســتبيان وإ ســالر ا ـ ق ـ ط الهيكــات م ـ أجــل إلاجابــة وإ ســال
الو ــائق الثبوتي ــة وبع ــد ل ــل تم ـ عملي ــة مطابق ــة إلاجاب ــات املقدم ــة م ـ الو ــائق الثبوتي ــة وت ـ بع ــدقا
برمجـ مهــا قابيــة ميدانيــة ا ـ  00قيكــة ،مبلنــة فـ الجــدول أدنــاط ،قصــد الا ــال عـ كثــب عـ مــدى
مطابقة إلاجابات م الواق .
مشا ي نظ املعلومات حسب القطاعات
القطاع

عدد الهيئات

وزارة الطاقة

2

البنوك والتأمينات

3

وزارة البريـ ـ ـ ــد وتكنولوجيـ ـ ـ ــات إلاع ـ ـ ـ ــالم

3

والرقمنة
وزارة الصحة وإصالح املستشفيات

صيدال وكوسيدار

5

2

2

وزارة التشغيل والضمان الاجتماعي

2

وزارة ألاشغال العمومية والنقل

2

املجموعl

16

م إعداد مجل املحاسبة الجزائر
وقــد أدت د اســة إلاجابــات املقدمــة ا ـ التوعــل ا ـ النتــائ املوزعــة حســب املســتوى وعــدد الهيكــات
كمايل :
املستوى ألاول ][0 – 0,99

املستوى الثاني ][1 – 1 ,99

املستوى الثالث [] 3 – 2

1

11

4

من إعداد مجلس املحاسبة
كما كان ت صيل النتائ موزعة حسب القطاعات ومستوى النض كمايل :

5

صيدال و ةركة أدوية عمومية جزائرية و احدى أكبر ةركات الصناعة الصيدالنية ف أفريقيا وألاكبر ف الجزائر تيسس عا ،.0254

كوسـيدار ةــركة اقتصـادية م تلطــة (متعــدد النشـا ات لهــا عــد فـرو زشــتغل فـ البنــال  ،ألانابلــب ،البنـي التحتيــة ،إنتــاأ واسـتغالل املحــاجر  ).......تيسس ـ
سنة 0272
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نتائج تقييم نضج املشاريع
القطاع

مستوى النضج

البريد وتكنولوجيات إلاعالم

1,45

الطاقة

2,46

النقل

1,25

الشغل

1,67

البنوك والتأمينات

2,22

الصحة

1,49

صيدال وكوسيدار

1,57

من إعداد مجلس املحاسبة
مـ خــالل الجـدول ن يتبـ ن بــين مسـتوى النضـ متوســط ويمـ  00قيكــة مـ اعـل  ،00أمــا مســتوى
النض العا م جل لدى قطال الطاقة والبنو والتيمينات ويم  4قيكات.
ولق ــد ت ـ تق ــدي توع ــيات ت ــن عل ـ ض ــرو إتب ــا نج ـ اس ــتراتي للعدي ــد م ـ الهيك ــات الخاض ــعة
للرقابــة ،لت ــاد ق ـ ط الهيكــات للمــوا د عل ـ املنــا ق ات امل ــا ر ألاقــل م ـ تــر املنــا ق الحساســة
املعرضة للخطر.
ا ـ ـ جانـ ــب تق ــدي توعـ ــيات داخلي ــة لـ ــدع عم ــل املجلـ ـ فـ ـ ميـ ــدان ت ــدقيق تكنولوجيـ ــات إلاعـ ــال
والاتصــال بــالنظر ا ـ ازديــاد نض ـ تكنولوجيــا املعلومــات ف ـ املؤسســات الحموميــة الجزائريــة و لــل م ـ
خالل مايل :
دم ـ مه ــا ت ــدقيق تكنولوجي ــات املعلوم ــات فـ ـ مه ــا مجلـ ـ املحاس ــبة؛ معتم ــدي أكا ــر علـ ـ دلي ــلتدقيق تكنولوجيا املعلومات املعد م ر املجل
 دمـ مهمــة تـدقيق تكنولوجيــات إلاعـال والاتصــال فـ مهمــة املصـادقة علـ حسـابات الدولــة (مهمــةجدي ــد موكل ــة ملجلـ ـ املحاس ــبة مـ ـ خ ــالل الق ــانون العض ــو الجدي ــد املتعل ــق بق ــوان ن املالي ــة الـ ـ
سيدخل ح ا الن ا سنة )2123
تكثي ـ ــف التـ ـ ــد يب ومش ـ ــا كة القضـ ـ ــا واملـ ـ ــدقق ن امل ـ ــالي ن فـ ـ ـ دو ات التمـ ـ ــوي فـ ـ ـ مجـ ـ ــال تـ ـ ــدقيقتكنولوجيات املعلومات
 تلق مزيد م الدع إلادا الالز لتعزيز تدقيق تكنولوجيات املعلومات والاتصاالت. زعـ ـ ن مرجـ ـ (قاح ـ ـ ي أو مـ ــدقق اسـ ــت اد م ـ ـ التمـ ــوي ) فـ ـ مجـ ــال تـ ــدقيق تكنولوجيـ ــات املعلومـ ــاتوالاتصاالت عل مستوى كل غرفة.
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الخاتمة:
مـ خــالل كــل مــا تقــد  ،فــإن نجــاح الحوكمــة إلالكترونيــة يتوقــف علـ إلا اد السياســية م ـ ــر
الن ــب الحاكمــة التــي تتيس ـ م ـ خــالل املصــلحة الو نيــة للمــوا والحمومــة عبــر تقــدي الخ ــدمات
بجــود وفعاليــة والتســي ر الجيــد للمــوا د املتاحــة وق ـ ا انطالقــا م ـ ت عيــل الثقافــة املعلوماتيــة وتمــوي
مجتم املعلوماتية ف حدود احترا الخصوعية املعلوماتية لل رد واملجتم وبالتا إعداد ألا ضية التي
يبني م خاللها مشرو الحمومة إلالكترونية وبالتا الاتجاط نحو مسا الحوكمة إلالكترونية لتكري
الجود ف التسي ر وتقدي الخدمات .ق ا م جهة وتقدي إلاممانيات القانونية واملادية لتسهيل العمل
الرقاب لألجهز العليا للرقابة للقيا باملها الرقابية املوكلة إليها ف ق ا املجال م جهة أخرى.
كمــا يجــب الترك ــا علـ ألامـ الســبريان (املعلومــاز ) الـ يعــد الــرك ألاســاس فـ املجتمـ إلالكترونـ
وق ـ ا نظ ـرا للم ــا ر الت ــي تحــد باملعلوم ــات إلالكتروني ــة وال ـ يع ــد أحــد اق ـ املعوق ــات الت ــي جعل ـ
أغلب دول العال الثالت تتجنب الحوكمة إلالكترونية بالنظر لعد تحكمها الجيد ف ألام املعلوماز .
ونظـرا للمعطيـات الجديــد التـي فرضــبها تكنولوجيـا املعلومــات والاتصـاالت وكـ لل الوضـعية املترديــة
نوعــا مــا التــي يشــهدقا القطــا الحمــوم ف ـ الــدول الناميــة بشــمل عــا  ،بســبب ال ســاد والب روقرا يــة
وس ــول تق ــدي الخ ــدمات العمومي ــة وم ــا ترت ــب عن ــر م ـ عالق ــات مت ــوتر ب ـ ن الحموم ــة وامل ــوا ن ن ف ــإن
تطبي ـ ــق الحوكم ـ ــة إلالكتروني ـ ــة أع ـ ــبح ودون ة ـ ــل تمث ـ ــل املس ـ ــتقبل ف ـ ـ تحس ـ ـ ن و ترقي ـ ــة الخ ـ ــدمات
العمومية املقدمة.
املراج
-E-Governance A Comprehensive Framework. Business Process Reengineering. Change 0
Foreword by Sh.B.K Charturvedi, New Century Management. Organizational Development
Publications ,New DELHI, INDIA , 2008.
2-Singh.V.B & Yadav. N:«E-Governance: Past, Present and Future in India», International
Journal of Computer Applications, Vol 53, N°7, 2012.
-3دليــل تــدقيق تكنولوجيــا املعلوم ــات ألاجهــز الرقابــة العليــا -مجموعــة عمــل إ نتوســا لت ــدقيق
تكنولوجيا املعلومات( (WGITAومباد إلانتوسا للتنمية( 2104 ،. (IDI
-4دليــل ت ــدقيق نظ ـ املعلوم ــات ،مجل ـ الحاس ــبة الجزائــر  ،منت ــوأ التوأم ــة م ـ مجل ـ املحاس ــبة
ال رنس ي.2105 ،
-5التقرير العالمي لتكنولوجيا املعلومات والاتصاالت لسنة .2104
-0التقرير العالمي لتكنولوجيا املعلومات والاتصاالت لسنة .2105
-7التقرير العالمي لتكنولوجيا املعلومات والاتصاالت لسنة .2102
-5امللتقز الدو العلمي حول جود الخدمـة العموميـة فـ هـل الحوكمـة إلالكترونيـة –حالـة البلـدان
العربية ،جامعة امحمد بوقر بومرداس ـ الجزائر يوم  31-22اكتوبر .2104
 -2الحوكم ــة والحمومـ ــة إلالكترونية،املجلـ ــة العراقي ــة لتكنولوجيـ ــا املعلومـ ــات ،ال ــدكتو ـ ــالل نـ ــاه
الزق ري .2100،
45
العـ75ـدد مجلة الرقابة املالية – كانون ألاول  -ديسمبر 2102

-01املاد العلمية املقدمة بمناسبة التموي ف املعهد الدو لنظ املعلومات والتدقيق بالهند -تح
عنوان تدقيق الحوكمة إلالكترونية .2102
 -00املوق إلالكترون للمديرية العامة للضرائب .2102
http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-02

"من خالل كل ما تقدم ،فإن نجاح الحوكمة
إلالكترونية يتوقف على إلارادة السياسية من طرف
النخب الحاكمة التي تتأسس من خالل املصلحة
الوطنية للمواطن والحكومة عبر تقديم الخدمات
بجودة وفعالية والتسيير الجيد للموارد املتاحة
وهذا انطالقا من تفعيل الثقافة املعلوماتية
وتكوين مجتمع املعلوماتية في حدود احترام
الخصوصية املعلوماتية للفرد واملجتمع وبالتالي
إعداد ألارضية التي يبنى من خاللها مشروع
الحكومة إلالكترونية وبالتالي الاتجاه نحو مسار
الحوكمة إلالكترونية لتكريس الجودة في التسيير
وتقديم الخدمات .هذا من جهة وتقديم إلامكانيات
القانونية واملادية لتسهيل العمل الرقايي لألجهزة
العليا للرقابة للقيام باملهام الرقابية املوكلة إليها في
هذا املجال من جهة أخرى".
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مقال
محرر مصر

معيار إلانتوساي رقم ( )25مبادئ الشفافية واملساءلة
بين أدوات الالتزام وآليات التنفيذ:
تجربة الجهاز املركزي للمحاسبات بجمهورية مصر العربية
اعداد الدكتور /هشام زغلول إبراهيم

تمهيد:
ت ت
يلعب التدقيق العا دو ا قاما ف بلكة ألاعمـال ،إ أعـب مهمـة أساسـية زسـه فـ زعزيـز إلادا
العامة ووض املعاي ر ألاخالقية؛ وترسيو نظا الحك الرةيد ال يس إ تحقيق التماسـل الـدائ
والتقد ب ن الجهات املعنية وةرائ املجتم .
ق ا وتتصف بلكة ألاعمال بالتعقيد املتاايد؛ والتغ ر املستمر وا ت ا التوقعـات حـول وضـ أفضـل
املما ســات ف ـ مج ــال الحك ـ الرة ــيد وق ـ ا م ـ ة ــينر وض ـ أجه ــز الرقابــة العلي ــا ف ـ مواجه ــة م ـ ق ـ ط
التحديات الجديد  .ويتع ن عل تلل ألاجهز الرقابية ملواجهة ق ط التحديات زعزيز الجوانب التنظيمية
والتشغيلية واملالية الستقالليبها .ويعد تبني وتطبيق املعاي ر الرقابية واحد م أق العوامل التي زساعد
ت ت
أجهــز الرقابــة العليــا فـ مواجهــة تلــل التحــديات باعتبا قــا مصــد ا قامــا ـرال العمــل الرقــاب ملــا تــوفرط
م ـ حــد أدنــز م ـ التوجيــر للمــدقق ن بمــا يســاعدق عل ـ تحديــد الخطــوات وإلاج ـرالات الرقابيــة التــي
يجب تطبيقها.
وف لل الشين أعد ت لجنة املعاي ر الرقابيـة لإلنتوسـا فـ املـؤتمر الـ  04لإلنتوسـا يونيـو 0222
"املعاي ر الرقابية" وترى أبها زشمل و يقة "حية" وبص بها ق ط عليها أن زعك ما أمك لل م م اقي
مشتركة لعملية التدقيق تضم جود نتائ العملية الرقابية .وف ق ا السيا ....وم بهاية عا 2101
ت
ت
ت
اعتمدت ا نتوسا المعايير الدولية لألجﻬز العليا للرقابة (وعـددقا  37معيــا ا دوليـا جديــدا لألجهــز
ت
عاملي ــا – وتن يـ ـ قا،
العلي ــا) ودع أعضالﻫا الس ــت دامها _ كإ ـ ـا مش ـ ـتر لمراجع ـ ـة القط ـ ـا الع ـ ـا
وكل ـ ـ مب ـ ـاد تنمي ـ ـة ا نتوس ـ ـا ل ـ ـدع تن ي ـ ـ قـ ـ ط المع ـ ـايير ف جمي من ــا ق ا نتوسـ ـا  .وبال ع ــل
ف  2102قامـ املباد بـإ ال برن ـام  IDI 3iلـدع ـ الجﻬ ـود التن ي ي ـة لألجهـز العليـا للرقابـة لتطبيـق
املعاي ر املهنية.
مشكلة وهدف البحث:
زعتبــر ألاجهــز العليــا للرقابــة جــزل مـ نظــا قــانون ودســتو ةــامل فـ دولهــا امل تل ــة ،ووـ
مسكولة تجاط عد أ را بما فيهـا ألاجهـز التشـريعية والعمـو  ،كمـا أبهـا مسـكولة عـ ت طـيط وتن يـ
مجـال عملهـا واسـتعمال منججيـات ومعـاي ر مناسـبة مـ أجـل التحقـق مـ أبهـا زعـزز املسـاللة والشـ افية
ف ألانشطة العامة وتحقق ت ويضها القانون وتقو بمسكولياتها بشمل كامل.
و يقو الجهاز املركز للمحاسبات بـدو فعـال فـ مجـال التـدقيق العـا – باعتبـا ط قيكـة مسـتقلة
ات مخصية اعتبا ية عامة تتب ئل الجمهو ية تهد إ تحقيق الرقابة عل أموال الدولة وأموال
47
العـ75ـدد مجلة الرقابة املالية – كانون ألاول  -ديسمبر 2102

ألامخا العامة ألاخرى م خالل التقا ير الرقابية التي يصد قا متضمنة نتائ الرقابة التي يقو ها.
وحتي يقو الجهاز املركز للمحاسبات بيدال املها الرقابية امللقا عل عاتقر بيعل ك ال وفعالية
ممكنـة ،يتعـ ن عليــر زعزيـز الجوانــب ا لتنظيميــة والتشـغيلية واملاليــة الســتقالليتر مـ خــالل التكيــف مـ
البلكـة ،وتطـوير مها اتــر املهنيـة وزيــاد معا فـر العلميــة علـ املسـتوي ن إلاقليمــي والـدو  .ولـ يتـيز لــل
ت
إال بتطبيـ ــق معـ ــاي ر مهنيـ ــة و قابيـ ــة واضـ ــحة تحـ ــدد مسـ ــتوى ألادال ويمكـ ـ ألاخـ ـ هـ ــا وعـ ــوال لألقـ ــدا
املبتغا  .وم ها معيا ألانتوسا ق (  " )21مباد الش افية واملساللة " ال جال ليؤكـد علـ ضـرو
أن تمــون معلومــات ألاجهــز العليــا للرقابــة متاحــة وم يــد وأن تمــون منــا عملهــا وأنشــطبها ومنتجاتهــا
ة افة وأن تن ت ألاجهز م وسائل ألاعال وباق ألا را املهتمة و لل م خالل تقدي زسعة مباد
لتطوير الش افية واملسـاللة بالحسـابات العامـة املتعلقـة بينشـطة ألاجهـز الرقابيـة والتـي يجـب أن تمـون
تحـ ـ تص ــر ألاجه ــز ك ــدليل جي ــد علـ ـ انجازق ــا ملهامه ــا التوجيهي ــة والرقابي ــة ،ألام ــر الـ ـ مع ــر ح ــدا
بالباحت لد اسة مدى ت عيل الجهاز املركز للمحاسبات ملعيا ألانتوسا ق (  " )21مباد الش افية
ت
واملســاللة" باعتبــا ط زعب ـ تـرا عـ املبــاد التــي يقتــد هــا ألاجهــز العليــا للرقابــة ف ـ عملهــا اليــوم ضــمانا
لتعزيز املساللة والش افية ف أنشطبها العامة والقيا بمسكولياتها بشمل كامل.
خطة البحث :ينقس البحت ب ال املقدمة والنتائ والتوعيات إ املباحت الثال ة التالية:

املبح ـ ـ ــث ألاول  :إلاط ـ ـ ــار الفك ـ ـ ــري ملعي ـ ـ ــار ألانتوس ـ ـ ــاي رق ـ ـ ــم (" )25مب ـ ـ ــادئ الش ـ ـ ــفافية
واملساءلة":
يحتــوى معيــا ألانتوســا ق ـ ( )21مبــاد الش ـ افية واملســاللة عل ـ زســعة مبــاد وو ـ عل ـ
النحو التا (Intosai , ISSAI "20", 2010 ,PP.1-8.( :

املب ـ ــدأ ألاول :تق ـ ــوم ألاجه ـ ــزة العلي ـ ــا للرقاب ـ ــة ب ـ ــأداء مهامه ـ ــا ض ـ ــمن إط ـ ــار ق ـ ــانوني يت ـ ــيح املس ـ ــاءلة
والشفافية،
و يقتضـ ي قـ ا املبـدأ أن يتــوافر لــدى ألاجهـز العليــا للرقابـة قــوان ن وتنظيمــات موجهـر تمــون بموجبهــا
مسكولة ومساللة بحيت زغطز ق ط القوان ن سلطة الرقابـة وزشـريعاتها ومسـكوليبها والظـرو املحيطـة
بتعي ن وإقالة ئل الجهاز وأعضائر ،و متطلبات عمل ألاجهز وإدا تها املالية ،النشر املنتظ للتقا ير،
إلاةـ ـرا علـ ـ أنشـ ــطة الجهـ ــاز ،والتـ ــوازن بـ ـ ن حصـ ــول العمـ ــو علـ ـ املعلومـ ــات وسـ ــرية أدلـ ــة إلا بـ ــات
الرقابية ،وباق املعلومات ع الجهاز.
املب ــدأ الث ــاني  :تق ـ ـ ـ ــوم ألاجه ـ ـ ـ ــزة العلي ــا للرقاب ــة باإلفص ــاح ع ــن تفويض ــها الق ــانوني ومسؤوليـ ـ ـ ـ ـ ــا ها
ورسالتها وإستراتيجيتها للعموم.
و يقتض ي ق ا املبدأ أن ي ص الجهاز ألاعل للرقابة للعمو ع ت ويضر القانون و سالتر وتنظيمر
وإستراتيجيتر وعالقاتر باأل را املعنية بما ف لل الجهات التشريعية والسلطات التن ي ية؛ وةرو
زعي ن وإعاد زعي ن وتقاعد وعزل ئل الجهاز وأعضائر.
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املب ـ ــدأ الثال ـ ــث :تتبنـ ـ ــى ألاجه ـ ــزة العليـ ـ ــا للرقاب ـ ــة معـ ـ ــايير وعملي ـ ــات ومن جيـ ـ ــات للرقاب ـ ــة تتسـ ـ ــم
باملوضوعية والشفافية.
و يقتضـ ي قـ ا املبـدأ تبنــي الجهـاز ألاعلـ للرقابــة معـاي ر ومنججيـات للرقابــة تتوافـق ومبـاد ألانتوســا
والتواعــل م ـ الجهــة الخاضــعة لرقابتــر حــول ق ـ ط املعــاي ر ،بحيــت تمــون عل ـ عل ـ بيقــدا ومنججيــة
ونتائ قابتر وإخضا نتائ الرقابة بدال املالحظات والردود م قبل الجهة الخاضعة للرقابة.
املبــدأ الرابــع :تطبيــق ألاجهــزة العليــا للرقابــة معــايير عليــا لل زاهــة وألاخالقيــات علــى موظفيهــا ف ــي
مختلف الدرجات.
ويقتض ي ق ا املبدأ توف ر ألاجهز العليا للرقابة قواعد أو قوان ن ومما سات أخالقية متسقة ومعيا
ألانتوسا ق  "31أخالقيات املهنة"وتمن تضا ب املصال وزشج السلو ألاخالق .
املب ــدأ الخ ــامس :تتأك ــد ألاجه ــزة العلي ــا للرقاب ــة ب ــأن مب ــادئ الش ــفافية واملس ــاءلة ل ش ــو ها ش ـ هة
عندما تقوم بالستعانة بمصادر خارجية من أجل انجاز أنشطتها.
و يقتض ي ق ا املبدأ أن يضم الجهاز أن الخبرات التي تم الاستعانة ها م جهـات خا جيـة ( القطـا
الخ ــا أو الع ــا ) والعملي ــات الرقابي ــة الت ــي ت ـ ت ــويل إنجازق ــا له ـ ط الجه ــات تظ ــل تح ـ مس ــؤوليتر
وت ض للسياسات ألاخالقية (كاللااقة وتضا ب املصال ) وأن زعاقدط م ق ط الجهات الخا جية خض
الت اقيات مالئمة حول السرية.
ا
املبــدأ الســادس :تق ــوم ألاجهــزة العلي ــا للرقابــة بــإدارة عمليا ه ــا باقتصــاد وكف ــاءة وفعاليــة وطبق ــا
للقوانين والتنظيمات كما تقوم بنشر تقاريرها للعموم حول هذه الجوانب.
م
و يقتض ي ق ا املبدأ أن تطبق ألاجهز العليا للرقابة مما سات إدا ية سليمة وأن تقو بتقيي ونشر
تق ــا ير ح ــول عملياته ــا وأدائه ــا ف ـ كاف ــة املج ــاالت وأن زعل ـ ع ـ إجم ــا م اانيبه ــا وتنش ــر موا دق ــا املالي ــة
وكي ية است دامها و تقل وترف تقا ير حول ك ال وفعالية است دامها ملوا دقا املالية.
املبدأ السابع :تقوم ألاجهزة العليا للرقابة بإعداد تقارير لفائدة العموم حـول نتـائج رقابتهـا وحـول
استنتاجا ها حول ألانشطة الحكومية بصورة عامة.
ويقتضـ ي قـ ا املبـدأ أن ينشـر الجهـاز ألاعلـ للرقابـة علـ العمـو تقـا يرط املتضـمنة النتـائ إلاجماليـة
لعمليات الرقابة ،مثل تن ي امل اانية إلاجمالية ،وأن يحاف عل عالقة قوية م اللجان البرملانية ات
الصلة ملساعدتها عل فه أفضل لتقا ير الرقابة والاستنتاجات وات ا إلاجرالات املالئمة.
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املبـدأ الثــامن :تتواصــل ألاجهــزة العليـا للرقابــة بصــفة منتظمــة وشـاملة حــول أنشــطتها وحــول نتــائج
عملية الرقابة التي تقوم ها وذلك عبر وسائل إلاعالم واملواقع إلالكترونية وعبر وسائل أخري.
ويقتض ـ ي ق ـ ا املبــدأ تواعــل الجهــاز ألاعل ـ للرقاب ــة بان تــاح م ـ وســائل إلاعــال أو أ أ ـرا معني ــة
ت
أخرى حول عملياتر ونتائ قابتر ،وأن يحر ليمون مرئيا عل الساحة العامة و لل م خالل تـوف ر
تقا يرط وملخصات له ط التقا ير الرقابية بصيغة م هومة ومتاحـة للعمـو عبـر وسـائل م تل ـة وبإحـدى
اللغـ ــات الرسـ ــمية لالنتوسـ ــا  ،إضـ ــافة إ ـ ـ لغاتهـ ــا الو نيـ ــة (كامللخصـ ــات والرسـ ــو البيانيـ ــة والبيانـ ــات
الصح ية).
املبدأ التاسع :تستخدم ألاجهزة العليا للرقابة الاستشارة الخارجية املستقلة ومراجعة النظيـر مـن
أجل تحسين جودة ومصداقية عملها.
ويقتض ـ ي قـ ـ ا املب ــدأ أن ينظ ــر الجه ــاز ألاعلـ ـ للرقاب ــة ف ـ إةـ ـرا أجه ــز أخ ــرى أو أي ــة أ ـ ـرا أخ ــرى
مناسبة جرال مراجعة مستقلة للنظا العا لرقابة الجود "مراجعة النظ ر" ؛ وأن ينشر تقا ير علنية
حول نتائ ق ط املراجعات؛ وأن يشا ف عمليات الرقابة املشتركة أو املتاامنة .وأن يحصل عل تيكيد
بين الجهات املتعاقد معها تمتلل أنظمة فعالة مطبقة للرقابة عل الجود .

املبحــث الثــاني :مــدى تــوافر أدوات لــدى الجهــاز عت ُ
دعمــه أو تلزمــه أو تمنحــه حــق تطبيــق
مبادئ الشفافية واملساءلة.

قـ ــا الباحـ ــت باسـ ــتقرال تحليلـ ـ للقـ ــوان ن والتشـ ــريعات واللـ ــوائ والقواعـ ــد املنظمـ ــة لعمـ ــل الجهـ ــاز
املركز للمحاسبات هد الوقو عل مدى توافر أدوات لد الجهاز تدعمر أو تلزمر أو تمنحـر الحـق
فـ ت عيــل متطلبــات قـ ط املبــاد التسـ وقــد أسـ ر الاســتقرال التحليلـ للباحــت عـ بعــل أو مجموعــة
م نصو املواد القانونية والتشريعية وغ رقا م البنود املؤيد ي كر م ها ما يل :
 دستو جمهو ية مصر العربية :2104
نص املاد ق ( )200عل إعدا قانون يـنظ اختصاعـات ألاجهـز الرقابيـة وم هـا الجهـاز املركـزللمحاسبات؛ ونظا عملها؛ وزعي ن وإقالة ؤسال ألاجهز .
نصـ املـاد قـ ( )207علـ تقـدي التقــا ير ألصـحاب املصـلحة " ئـل الجمهو يـة ومجلـ الــوز الومجل النواب" ونشرقا عل الرأ العا .
نص املاد ق ( )202سلطة الجهاز الرقابية ومسكولياتر.ت
ألزمـ املــاد قـ ( )205ألاجهــز الرقابيــة بالتنســيق فيمــا بي هــا فـ ممافحــة ال ســاد ...ضــمانا لحسـأدال الوهي ة العامة والح ال عل املال العا
(جمهو ية مصر العربية ،دستو جمهو ية مصر العربية) . 05 -07 ،2104 ،
قانون الجهاز املركز للمحاسبات ق 044لسنة  0255املعدل بالقانون ق  057لسنة :0225
نص املادتان قما ( )0،2عل سلطة الرقابة ومسكولياتر .و ألزمـ املـاد قـ ( )1الجهـاز بمعاونـةمجل الشعب ف مهامر ف الرقابة عل املال العا .
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نص ـ املــاد ق ـ ( )0عل ـ أن "لــرئل الجﻬاز زعي ـ ن مراقجــي الحســابات م ـ ب ـ ن م ـ يزاولــون املهنــةخـا أ النطـا الحمـوم لبنو القطــا العـا وللشـركات املنصـو عليهــا ...وللجهـات التـي تـن قواني هــا
عل لل ." .
منح املاد ق ( )01الجهاز حق الاتصال املباةر باملسكول ن املالي ن بم تلف مستوياته التابع نلوزا املالية أو غ رق ف الجهات الخاضعة.
أكدت املاد ق ( )07عل ضرو د الجﻬات الخاضعة لرقابة الجهاز علز مالحظاتر خالل ةهر متـا يو إبالغهــا هـا .و اعتبــرت املـاد قـ ( )02عـد د الجهــات الخاضـعة للرقابــة علـ مالحظــات الجهـاز فـ
غ ر املواعيد املقر دون ع مقبول م ال ة إدا ية .بما يضم التواعل م الجهات الخاضعة للرقابة
ت
بحيـ ــت تمـ ــون علـ ـ علـ ـ بيقـ ــدا ومنججيـ ــة ونتـ ــائ قابتـ ــر؛ فضـ ــال عـ ـ إخضـ ــا نتـ ــائ الرقابـ ــة بـ ــدال
املالحظات والردود م قبل الجهة الخاضعة للرقابة.
أكـ ــدت مـ ــواد القـ ــانون مـ ـ ق ـ ـ (01-0؛  ،)05علـ ـ الت ـ ــويل القـ ــانون للجهـ ــاز و سـ ــالتر وتنظيمـ ــروإستراتيجيتر وعالقاتر بم تلف ألا را املعنية بما ف لل الجهات التشريعية والسلطات التن ي ية،
وألزم ـ املــاد ق ـ ( )05الجهــاز بتقــدي نتــائ قابتــر "تقــا يرط الرقابيــة " إ ـ ئــل الجمهو يــة ومجل ـ
النواب و ئل مجل الوز ال" .أصحاب املصلحة ".
 نص املواد مـ قـ ( )23 -02علـ ةـرو زعيـ ن وإعـاد زعيـ ن وتقاعـد وعـزل ئـل الجهـاز ونائبـروأعضائر.
نصـ املــاد ( )27علـ أن "يمــون لــرئل الجهــاز الســلطات امل ولــة للــوزير ..فيمــا يتعلــق باســت داإلاعتم ــادات املق ــر  ..وف ـ تنظيم ــر وإدا أعمال ــر  ..لل ــوزير امل ــت بالتنمي ــة إلادا ي ــة ..و ل ــل بالنس ــبة
للجهاز والعامل ن بر".
نص املاد ( )25عل أن " ..يض مكتب الجهاز القواعد الخاعة بتنظي حسـابات الجهـاز ،ونظـاالصر والجرد ،وغ ر لل م الشكون املالية و إلادا ية.".
أكدت ب لل نصو املواد أ قا (22؛27؛ )25عل إلاةرا عل أنشطة الجهاز بشمل يضم ك ال
وفعالية واقتصادية أدال تلل ألانشطة.
(جمهو ية مصر العربية ،قانون الجهاز املركز للمحاسبات،0225 ،ع حات مت رقة )
قرا ئل الجمهو ية ق  020لسنة  0222بشين إعدا الئحة العامل ن بالجهاز:
تضـم كـل مـ  :البــاب ألاول " :الوهـائف والتعيـ ن والترقيـة "؛ و البــاب السـادس  ":واجبـات العــامل ن
وتيديبه ".
ت
نص ـ املــاد ق ـ ( " )02لــرئل الجﻬاز بقــا لظ ــرو ومقتضــيات العمــل زعي ـ ن عــامل ن بمماف ــآتةـاملة فـ الوهــائف التـي تتطلـب خبـرات  ..خاعـة ولـر أن يعهــد إ ـ بعـل الخبـرال  ..غ ـر العـامل ن بــبعل
املها "..
نص املاد ( )54وبعل فقراتها (3؛ )4عل ما يل :" أال ي شـ ي أمــو ت ا علمهــا بحكـ وهي تــر إ ا كانـ ســرية بطبيعبهــا أو بموجــب زعليمــات تقضـ ي بـ لل
ت
قائما ولو بعد تر العامل الخدمة".
ويظل ق ا الالتاا
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 "أن يرال ـ الس ــرية التام ــة ف ـ أعم ــال وهي ت ــر  ".وق ـ ا م ـ ة ــينر أن ي ــدع الح ــال عل ـسرية املعلومات بما يحقق التوازن ب ن الحصول عل املعلومات وسريبها"
(جمهو يــة مصــر العربيــة ،الجهــاز املركــز للمحاســبات ،الئحــة العــامل ن بالجهــاز ،0222،ع ـ حات
مت رقة).
 قـرا ئــل الجهــاز قـ  2012لســنة  2112باعتمــاد امليثــا العــا املصــر آلداب وســلوكيات
مزاو مهنة املحاسبة واملراجعة :
نصـ ـ امل ــاد قـ ـ ( )2مـ ـ القـ ـرا علـ ـ أن " يلت ــا هـ ـ ا امليث ــا مراقب ــو الحس ــابات ،بالجه ــاز املرك ــزللمحاسبات  ،واملعينون م قبل الجهاز مم يزاولون املهنة م خا أ النطا الحموم ".
تض ــم بن ــد ( -0-04أ ) فـ ـ قسـ ـ السـ ــرية م ــا يلـ ـ  " :ي ــرض مبـ ــدأ الس ــرية التا تام ــا علـ ـ املحاسـ ــب ناملهني ن لالبتعاد ع إلافصاح ع أ معلومات سرية خا أ املؤسسة والتي يمون قد ت الحصول عليها
نتيجة لعالقات مهنية ."...
 قـ ـرا ئ ــل الجه ــاز املرك ــز للمحاس ــبات قـ ـ  0311لس ــنة  2115باعتم ــاد املع ــاي ر املصـ ــرية
للمراجعة وال ح املحدود ومها التيكد ألاخرى :
وال ـ أكــد عل ـ الت ـاا أعضــائر بتطبيقهــا ف ـ أعمــال الرقابــة؛ وب ـ لل تبنــي الجهــاز ألاعل ـ للرقابــة
معـاي ر ومنججيـات للرقابــة تتوافـق ومبـاد ألانتوســا  ،م هـا مــا يـدع ت عيـل مبــاد الشـ افية واملســاللة
مثل:
معيا ق ( " )201الاتصال م املسكول ن ع الحوكمة فيما يتعلق بموضوعات املراجعة". معيا ق ( )021است دا عمل خب ر.( الجهاز املركز للمحاسبات ،معاي ر املراجعة املصرية ،2115 ،ع حات مت رقة ).
 ق ـرا ئ ــل الجه ــاز املرك ــز للمحاس ــبات ق ـ ( )41لس ــنة  2104بش ــين قواع ــد وة ــرو قي ــد
واختيــا مراقج ــي الحس ــابات مم ـ يزاول ــون املهن ــة م ـ خ ــا أ النط ــا الحمــوم ب ــجل الجه ــاز
املركز للمحاسبات.
نصـ ـ املـ ــاد قـ ـ ( /02فقـ ــر أ ) علـ ـ " أن يلتـ ــا مراقـ ــب الحسـ ــابات وفريـ ــق العمـ ــل املعـ ــاون لـ ــرباملعاي ر املصرية للمراجعة  ..وبآداب وسلوكيات مهنة املحاسبة واملراجعة".
ألزم ـ امل ــاد ق ـ ( / 02أ ) مراق ــب الحس ــابات وفريـ ــقر املع ــاون باملع ــاي ر املص ــرية للمراجع ــة وم ه ــامعيا املراجعة ق ( " )221مراقبة الجود عل عمليات مراجعة معلومات مالية تا ي ية".
)2
( الجهاز املركز للمحاسبات  ،قواعد وةرو قيد واختيا مراقجي الحسابات ،2104 ،
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املبحــث الثالــث :مــدى الت ـزام الجهــاز بتطبيــق مبــادئ الشــفافية واملســاءلة فــي ضــوء مــا
يتوافر لديه من أدوات التزام.

أسـ رت املما ســة العمليــة عـ بعــل ألامثلــة التوضــيحية ملــدى التـاا الجهــاز املركــز للمحاســبات
بمتطلبات تطبيق مباد الش افية واملساللة و لل عل النحو التا :
( الانتوسا  ،2105 ،ع حات مت رقة)
*وجــود موق ـ الكترون ـ للجهــاز للتواعــل واســتقبال الشــماوى  ،www.asa.org.egويتضــم قــانون
ت
الجه ــاز ،وأنش ــطتر ،و س ــالتر وتنظيم ــر وإس ــتراتيجيتر وعالقات ــر بم تل ــف ألا ـ ـرا املعني ــة.فض ــال عـ ـ
تواجد مكتب إعالم للجهاز خالل فتر م عمر الجهاز.
* التاا الجهاز بتطبيـق معـاي ر املراجعـة املصـرية و بالقواعـد التـي ينظمهـا امليثـا العـا املصـر آلداب
وس ــلوكيات مزاو ـ ـ مهن ــة املحاس ــبة واملراجع ــة ووـ ـ متوافق ــة مـ ـ مع ــاي ر إلانتوس ــا  ،والـ ـ أك ــد علـ ـ
*الالت ـاا بتطبيقه ــا بن ــال عل ـ بي ــان الالتاام ــات ال ـ وقع ــر ئ ــل الجه ــاز بال ــدا البيض ــال ف ـ  20يوني ــر
 .2104وزعهد بموجبر بإعداد خطة إستراتيجية لتطبيق ق ط املعاي ر الرقابية.
* يبق الجهاز الجهات الخاضعة للرقابة عل عل بيقدا ومنججية ونتائ الرقابـة  .و لـل مـ خـالل
إبالغهـا بيقـدا الرقابـة و إتاحـة ال رعـة لهـا للتعليـق والــرد علـ نتـائ الرقابـة وتوعـياتها فـ خـالل ةــهر
م تا يو إبالغها بشمل يضم خضو نتائ الرقابة املنجز جرالات إبدال املالحظات ،ولل أدل عل
لل م تضم ن التقرير الرقاب ال هاة للمالحظات والرد عليها وزعقيب الجهاز عل د الجهة.
*زعي ـ ن الجهــاز لــبعل مراقجــي الحســابات مم ـ يزاولــون املهنــة م ـ خــا أ النطــا الحمــوم كمراقجــي
لحس ــابات بع ــل البن ــو مث ــال :زعي ـ ن مراق ــب حس ــابات لبن ــل الاس ــتثما الق ــوم باالة ــترا م ـ الجه ــاز
املركز للمحاسبات بنال عل لب محاف البنل املركز .
*اس ــتعانة الجه ــاز ب ــآ ال وخب ـرات بع ــل الجه ــات املت صص ــة عن ــد أدائ ــر ملهام ــر الرقابي ــة مث ــال ل ــل
الد اس ــة املع ــد م ـ جان ــب الجه ــاز للوق ــو عل ـ حقيق ــة م ــا أ ــر بوس ــائل إلاع ــال ح ــول اس ــت راد بع ــل
ةــركات القطــا الخــا لشــحنات قم ـ غ ــر عــالحة لالســبهال دم ـ أو يســت د كعلــف حيوانــات؛
فقد خا ب الجهاز بعل الساد وز ال (الز اعة واستصالح ألا اح ي؛ الصناعة؛ و التضام الاجتمال ؛
ت
الصـحة ؛ الاســتثما ) فضــال عـ مركــز البحــوي الز اعيــة لإلفـاد عـ بعــل البيانــات الالزمــة حــول قـ ا
املوض ــو  .مث ــال م ا ب ــة وزي ــر الز اع ــة بش ــين نت ــائ التحلي ــل املعملـ ـ للقمـ ـ املحلـ ـ واملس ــتو د (علـ ـ
اختال املنشي) خالل ألاعوا ( ).2115-2110
*تضم ن الهيمل التنظيمي للجهاز املركز للمحاسبات إلادا املركزية للتقا ير وةكون مجل النواب
والدو املنو لها القيا بر يضم ح ال الجهاز عل عالقـة قويـة مـ اللجـان البرملانيـة ملسـاعدتها علـ
فه أفضل لتقا ير الرقابة وات ا إلاجرالات املالئمة.
*إع ــداد الجه ــاز ملخص ــات ب ــيق الظ ــواقر واملؤة ـرات بجان ــب التق ــا ير اته ــا ي ــت إ س ــالها إ ـ ـ  :ئاس ــة
الجمهو ي ــة ،مجل ـ ال ــوز ال ،مجلـ ـ الن ــواب باعتب ــا ط ممث ــل للش ــعب ،الجه ــات مح ــل الرقاب ــة ،ال ــوزير
ت
امل ــت ( أص ــحاب املص ــلحة ).فض ــال عـ ـ إع ــداد بع ــل امللخص ــات الص ــح ية ع ـ بع ــل تق ــا يرط تـ ـ
نشرقا ف هل غياب مجل النواب ال الرأ العا عليها.
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*يطبق الجهاز املركز للمحاسبات مما سات إدا ية سليمة بما فيها أنظمة الضبط الداخل املالئمة
دا عملياتر املاليـة و قاببهـا الداخليـة حيـت يتضـم قيملـر التنظيمـي "إلادا املركزيـة للرقابـة املاليـة
علـ ـ الـ ــوزا ات الرئاسـ ــية والاقتصـ ــادية والخدميـ ــة " ومـ ـ بـ ـ ن مهـ ــا قـ ـ ط إلادا الرقابـ ــة علـ ـ أعمـ ــال
الجهــاز ،عل ـ أن ترف ـ تقا يرقــا ف ـ ق ـ ا الشــين مباةــر لــرئل الجه ــاز الت ــا الــالز ؛ كمــا يــدير الجه ــاز
م اانلتر وي صصها عل النحو املناسب ت
وفقا لظروفر.
*إ ســال الجهــاز نظــا لضــمان الجــود وإخضــا نتــائ الرقابــة بــدال املالحظــات مـ خــالل مراجعــات
دو ي ــة للمس ــتويات امل تل ــة أ ن ــال وبع ــد تن يـ ـ امله ــا الرقابي ــة أو مراجع ــات الحق ــة مـ ـ خ ــالل إلادا
املركزية للت تلن ال ني والرقابة عل الجود .
*عد تضم ن نظا قابة الجود املطبق بالجهاز مراجعات خا جية ومراجعة النظرال.
*النتائ و التوعيات:
ف ضول الاسـتعراض التحليلـ للقـوان ن واللـوائ املنظمـة واملما سـة العمليـة؛يمك الوقـو علـ
مدى تطبيق مباد معيا ق ( )21الش افية و املساللة عل النحو التا :
 عد املبدأ ألاول مستوفى؛ حيت يتوافر لد الجهاز قوان ن و تنظيمات موجﻬة تضم أدالط ملهامرت
ضم إ ا قانون يتي املساللة و الش افية و يمون بموجبﻬا مسكوال ومسالل.
 عــد املبــدأ الثــاني مســتوفى ؛ حيــت يتــوافر لــد الجهــاز أدوات الالتـاا التــي تضــم لــر إلافصــاح عت ويض ــر القانونـ ـ ومسؤوليات ــر و س ــالتر و إس ــتراتيجيتر للعمو مـ ـ خ ــالل موقع ــر إلالكترونـ ـ علـ ـ
ةبكة إلانترن .
 ع ــد املب ــدأ الثال ــث مس ــتوفى ؛ حي ــت يت ــوافر ل ــد الجه ــاز أدوات الالت ـاا الت ــي تض ــم تبني ــر مع ــاي رومنججيــات للرقابــة تتوافــق م ـ مبــاد إلانتوســا ؛ وتضــم تواعــلر مـ الجهــة الخاضــعة لرقابتــر حــول
قـ ط املعــاي ر ،مـ خــالل التاامــر بتطبيــق معــاي ر املراجعــة املصــرية و القواعــد التــي ينظمهــا امليثــا العــا
املصر آلداب وسلوكيات مزاو مهنة املحاسبة واملراجعة والتي تتوافق م مباد إلانتوسا ،و إ سالط
لنظــا لضــمان الجــود  ،و إتاحتــر ال رعــة للجهــة الخاضــعة للرقابــة للتعليــق والــرد عل ـ نتــائ الرقابــة
وتوعياتها.
 عد املبدأ الرابع مستوفى؛ حيت يتوافر لـد الجهـاز أدوات الالتـاا التـي تضـم مما سـات أخالقيـةمتســقة ومعيــا ألانتوســا قـ  "31أخالقيــات املهنــة" وتمنـ تضــا ب املصــال وزشــج الســلو ألاخالقـ
م ـ خــالل التاامــر بتطبيــق القواعــد التــي ينظمهــا امليثــا العــا املصــر آلداب وســلوكيات مزاو ـ مهنــة
املحاسبة واملراجعة.
 عد املبدأ الخامس مستوفى؛ حيت يتوافر لد الجهاز أدوات الالتاا التـي تضـم أن الخبـرات التـيتم الاستعانة ها مـ جهـات خا جيـة والعمليـات الرقابيـة التـي تـ ت ـويل إنجازقـا لهـ ط الجهـات تظـل
تح مسؤوليتر وت ض للسياسات ألاخالقية وأن زعاقدط م ق ط الجهات الخا جية خض الت اقيات
مالئمــة حــول الســرية و لــل مـ خــالل زعيـ ن الجهــاز لــبعل مراقجــي الحســابات ممـ يزاولــون املهنـة مـ
ت
خــا أ النطــا الحمــوم ،و الت ـاامه ق ـ وفري ــقه املعــاون بميثــا ســلوكيات املهنــة.فضــال ع ـ اســتعانة
الجهاز بآ ال وخبرات بعل الجهات املت صصة عند أدائر ملهامر الرقابية،
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 عــد املبــدأ الســادس غيــر مســتوفى؛ و لــل لقصــو أدوات الالتـاا مـ جانــب مقتــرن بعــد التطبيــقالعملـ ـ مـ ـ جانـ ــب أخـ ــر ،حيـ ــت ال يتـ ــوافر لـ ــد الجهـ ــاز أدوات الالتـ ـاا التـ ــي تضـ ــم نشـ ــر تقـ ــا ير حـ ــول
عملياتر" مما ساتر إلادا ية" وأدائر ف كافة املجاالت؛ وإلاعالن ع إجمـا م اانلتـر ونشـر مـوا دط املاليـة
وكي يــة اســت دامها و ف ـ تقــا ير حــول ك ــال وفعاليــة اســت دامر ملوا دقــا املاليــة واقت ــرن ذل ــك بع ــد
قيامر بنشر تقا ير حول ق ط ألامو ،وإن توافرت م أدوات الالتاا ما يضـم تطبيـق مما سـات إدا يـة
سليمة م خالل أنظمة الضبط الداخل املالئمة دا عملياتر املالية.
 عد املبدأ السابع مستوفى جزئي؛ فعل الرغ م وجـود أدوات التـاا تضـم نشـر الجهـاز تقا يرقـاحول نتائ قاببها عل الرأ العا و املحافظة عل عالقة قوية م اللجان البرملانية ملساعدتها عل فه
أفضل لتقا ير الرقابة ع ريق إعداد الجهاز ملخصات بيق الظواقر واملؤةرات بجانب التقا ير اتها
يت إ سالها إ مجل النواب وغ رط م أصحاب املصلحة ،دون نشر ها على العموم باستثنال بعل
امللخصــات الصــح ية ع ـ بعــل تقــا يرط والتــي ت ـ نشــرقا ف ـ هــل غيــاب مجل ـ النــواب ــال ال ـرأ
العا عليها.
 ع ــد املب ــدأ الث ــامن مس ــتوفى جزئ ــي ،حيــت يتــوافر لــد الجهــاز أدوات الالت ـاا التــي تضــم تواعــلالجهــاز بص ـ ة منتظم ــة وةــاملة ح ــول أنش ــطتر وحــول نت ــائ عملي ــة الرقابــة الت ــي يق ــو هــا ع ـ ري ــق
تقــديمها ألصــحاب املصــلحة و لــل م ـ خــالل تــوف ر تقــا يرط وملخصــات له ـ ط التقــا ير الرقابيــة بصــيغة
م هومـة  -دون نشر تقاريره علـى العمـوم عبـر وسـائل إلاعـالم واملواقـع إلالكترونيـة  -باسـتثنال بعـل
امللخصــات الصــح ية ع ـ بعــل تقــا يرط والتــي ت ـ نشــرقا ف ـ هــل غيــاب مجل ـ النــواب ــال ال ـرأ
العا عليها.
 ع ــد املب ــدأ التاس ــع غي ــر مس ــتوفى؛حي ــت ال يت ــوافر ل ــد الجه ــاز أدوات الالت ـاا الت ــي تلزم ــر ب ــإجرال"مراجعــة النظ ــر"؛ ونشــر تق ــا ير ح ــول نتــائ ق ـ ط املراجعــات؛ واملش ــا كة ف ـ عمليــات الرقاب ــة املش ــتركة.
ت
فضــال عـ عــد تضــم ن نظــا قابــة الجــود املطبــق بالجهــاز ملراجعــات خا جيــة ومراجعــة النظـرال؛ وإن
توافرت أدا تلز الجهاز بالحصول عل تيكيد بين الجهات التي تن عملية املراجعة نيابـة عنـر تمتلـل
أنظمة فعالة مطبقة للرقابة عل الجود .
وفـ ـ ض ــول قـ ـ ط النت ــائ ؛ يوصـ ـ ي الباح ــت الجه ــاز بض ــرو التغل ــب علـ ـ التح ــديات الت ــي حالـ ـ دون
تطبيـ ــق واسـ ــتي ال كافـ ــة متطلبـ ــات معيـ ــا ألانتوسـ ــا قـ ـ ( " )21مبـ ــاد الشـ ـ افية واملسـ ــاللة" والسـ ـ ر
ب طو جاد نحو التطبيق المامل والكل للمعاي ر الرقابية لإلنتوسا .
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قائمة املراجع:
*الجهـ ــاز املركـ ــز للمحاسـ ــبات ،قـ ـرا ئـ ــل الجهـ ــاز قـ ـ  2012لسـ ــنة  2112باعتمـ ــاد امليثـ ــا العـ ــا
املصر آلداب وسلوكيات مزاو مهنة املحاسبة واملراجعة .القاقر .2112،
*الجهــاز املركــز للمحاســبات ،ق ـرا ئــل الجهــاز املركــز للمحاســبات ق ـ ( )41لســنة  2104بشــين
قواعـد وةـرو قيـد واختيـا مراقجـي الحسـابات ممـ يزاولـون املهنـة مـ خـا أ النطـا الحمـوم ب ــجل
الجهاز املركز للمحاسبات .القاقر . 2104 ،
*الجهــاز املركــز للمحاســبات  ،ق ـرا ئــل الجهــاز ق ـ  0311لســنة  2115باعتمــاد املعــاي ر املصــرية
للمراجعة وال ح املحدود ومها التيكد ألاخرى ،القاقر .2115،
*املنظم ـ ــة الدولي ـ ــة لألجه ـ ــز العلي ـ ــا للرقاب ـ ــة واملحاس ـ ــبة" اس ـ ــتما ات أدوات تقي ـ ــي الالتـ ـ ـاا بمع ـ ــاي ر
ألانتوس ــا ( ك ــات) املس ــتوى الث ــان  ،و ة ــة مب ــاد تطبي ــق مع ــاي ر الانتوس ــا  ، 3iال ــدا البيض ــال،
املغرب.2105 ،
*جمهو يـ ــة مصـ ــر العربيـ ــة  ،ق ـ ـرا ئـ ــل الجمهو يـ ــة ق ـ ـ  020لسـ ــنة  0222بشـ ــين إعـ ــدا الئحـ ــة
العامل ن بالجهاز .القاقر .0222 ،
*جمهو ي ــة مص ــر العربي ــة ،ق ــانون الجه ــاز املرك ــز للمحاس ــبات الص ــاد بالق ــانون  044لس ــنة 0255
املعدل بالقانون  057لسنة  ، 0225القاقر .0225 ،
*جمهو ية مصر العربية ،دستو جمهو ية مصر العربية  ،القاقر .2104 ،
" )International Organization Of Supreme Auditing Institutions "Intosai" , ISSAI (21
Principles of transparency and accountability" .2010.

50
العـ75ـدد مجلة الرقابة املالية – كانون ألاول  -ديسمبر 2102

الت ــدريب
*اللقـاء العلمي حول موضوع "تقارير ألاجهزة العليا للرقابة ودورها في رفع كفاءة الجهاز املالي
للدولة".

ف ـ إ ــا تن ي ـ برنــام التــد يب للمنظمــة لســنة  2102انطلق ـ عــباح يــو ألاحــد  1ديســمبر2102
أةـغال اللقــال العلمـي الـ استضـافر الجهــاز املركـز للمحاســبات بجمهو يـة مصــر العربيـة ويشــا فـ
ق ـ ا اللق ــال  23مش ــا كا م ـ 01أجه ــز أعض ــال باملنظم ــة .وافتــت ق ـ ا اللق ــال نيابــة ع ـ مع ــا املستش ــا
/قش ــا ب ــدو ئ ــل الجه ــاز املرك ــز للمحاس ــبات بجمهو ي ــة مص ــر العربي ــة ألاس ــتا املحاس ــبة  /من ــي
توحي ــد نائ ــب ئ ــل الجه ــاز املرك ــز للمحاس ــبات الت ــي حبـ ـ باملش ــا ك ن متمني ــة لهـ ـ ي ــب إلاقام ــة و
مؤكــد علـ أقميــة توجــر الجهــاز املركــز للمحاســبات فـ دعـ مثــل قـ ط اللقــالات ســوى كانـ فـ إ ــا
عمــل املنظمــة العربيــة أو املنظمــات ألاخــرى كا نتوســا واملنظمــة إلافريقيــة و لــل ملــا تتيحــر مـ فرعــة
لتبــادل التجــا ب والخبـرات ب ـ ن املشــا ك ن للوعــول ا ـ نتــائ مـ ةــيبها أن تــدع أدال ألاجهــز العربيــة.
كما بين أقمية موضو اللقال باعتبا أن التقا ير التي تصد قا ألاجهز الرقابية تتضم خالعة نتائ
ألاعمال الرقابية ونقطة انطال دو أصحاب املصلحة ف مساللة املسؤول ن ع املوا د العامة واملتابعة
وأخ إلاجرالات التصحيحية الالزمة قصد الرف م ك ال إدا املال العا .
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وقد أةر عل تن ي اللقال خبرال م الجهاز املستضيف مم له خبر ف مجال موضو اللقال.
وقد تناول اللقال املوضوعات ال رعية التالية:
ماقية التقا ير الصاد ع الاجهز العليا للرقابةمتطلبات اعداد التقا ير الرقابية وألا را املست يد م ها.
 كتابة التقا ير الرقابية ومتابعبها.كي ية قياس ك ال الجهاز املا للدولة باست دا معاي ر الك ال العاملية.دو التقا ير الرقابية ف ف ك ال الجهاز املا للدولةمعاي ر اعداد التقا ير الرقابيةاعداد التقا ير حول البيانات ومسؤولية املدققاقمية التقا ير الصاد ع الجهاز للجهات محل قابتروقد خل املشا كون ف آخر اللقال ا عدد م التوعيات لعرضها عل لجنة تنمية القد ات فاجتماعر الخام عشر
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*اللقاء التدريبي حول موضوع " فح

نظم الرقابة الداخلية وفقا ملعايير الانتوساي"

استضا جهاز الرقابة املالية وإلادا ية للدولة بسلطنة عمان اللقال التد يجي حول موضو "فح
نظ ـ الرقابــة الداخليــة وفقــا ملعــاي ر الانتوســا " بمدينــة مســقط خــالل ال تــر م ـ  22ا ـ 2102/2/20
ت
و لــل تن ي ـ ا لخطــة العمــل الت صــيلية ف ـ مجــال التــد يب والبحــت العلمــي لســنة  2102التــي اعتمــدقا
املجل التن ي ف اجتماعر الساب والخمس ن.
وقــد تمثلـ اقــدا اللقــال فـ ا ــال املشــا ك ن علـ م هــو الرقابــة الداخليــة وفقــا ملعــاي ر الانتوســا
وتمكيـ ه مـ الاملــا بـاجرالات تقيــي انظمــة الرقابـة الداخليــة وا رقــا علـ العمليــة الرقابيــة وزعزيــز دو
الاجهز العليا للرقابة واملحاسبة ف تبني معاي ر الانتوسا ات العالقة.
ت
ت
كما حضر ق ا اللقال ( )35مشا كا م منتسجي ( )05جهازا مـ ألاجهـز ألاعضـال باملنظمـة ووـ اجهـز
الرقابـ ــة ف ـ ـ كـ ــل مـ ـ البحـ ــري وسـ ــو يا وقطـ ــر والموي ـ ـ والجزائـ ــر والعـ ـرا وإلامـ ــا ات وفلسـ ــط ن وليبيـ ــا
والسودان والسعودية وألا دن ومصر واليم وسلطنة عمان.
وقا بإعداد املاد العلمية والتد يبية له ا اللقال وتقديمها فريق م ال ة خبرال م تص ن ف مجال
موضو اللقال.
وقد تناول اللقال املحاو التالية:
ـ م هو الرقابة الداخلية وإلا ةادات وفقا للمعيا .2011
ـ ممونات ومقومات نظا الرقابة الداخلية والعالقة بي هما.
ـ اسكلة ومباحت نقدية ف زشخي وفه انظمة الرقابة الداخلية.
ـ تقيي اجرالات الضبط الداخل وعالقبها بنظا الرقابة الداخلية.
ـ دو املدقق الداخل واملدقق الخا ف تقيي انظمة الرقابة الداخلية.
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ـ اجرالات وخطوات تقيي وفح نظا الرقابة الداخلية.
ـ فه ود اسة العالقة ب ن امل ا ر وأنظمة الرقابة الداخلية.
ـ انوا امل ا ر ( املالية  /املراجعة ) و ر اكتشافها
ـ اعداد برنام التدقيق وفقا لنتائ تقيي انظمة الرقابة الداخلية.
ـ مبدأ العناية املهنية الواجبة وعالقبها بتقيي انظمة الرقابة الداخلية.
ـ ال ر ب ن امل ال ات املالية والقانونية وامل ال ات املتعلقة بضعف انظمة الرقابة الداخلية.
وقد تدعم ق ط املحاو بحاالت عملية وتما ي تطبيقية.
*اللقاء التدريبي حول "الرقابة على البعثات الدبلوماسية في الخارج" :
استضا ديوان املحاسبة بدولة الموي اللقال التد يجي حول "الرقابة عل البعثات الدبلوماسية ف
الخا أ" بمدينة الموي خالل ال تر مـ  10إ ـ  ،2102/01/01و لـل تن يـ ا لخطـة العمـل الت صـيلية

ف مجال التد يب والبحت العلمي لسنة  2102للجنة تنمية القد ات املؤسسية باملنظمة .و هد اللقال
إلىتعري ــف املشـ ــا ك ن بم هـ ــو البعث ــات الدبلوماسـ ــية واملماتـ ــب امللحقـ ــة ه ــا ،وتنميـ ــة مهـ ــا ات ال حـ ـ
والتدقيق عل أعمالها وإضافة بعد جديد للرقابـة والتـدقيق امليـدان عليهـا والتعـر علـ آ ال املشـا ك ن
والاست اد م خبراته املهنية.
وقد أةر عل تن ي اللقال خب ري مد ب ن م ديوان املحاسبة بدولة الموي .
وةا فير ( )31مشا كا م أجهز الرقابة ف كل م البحري والجزائر وتون والسعودية وسـلطنة
عمان وفلسط ن والعرا وقطر والموي ومصر وليبيا واملغرب واليم .
وافتـت اللقـال ألاسـتا  /عصـا بنـد قـالل املط ــر  ،الوكيـل املسـاعد لقطـا الشـؤون إلادا يـة واملاليــة
وتقنية املعلومات بديوان املحاسبة بدولة الموي بحضو ممثل ألامانة العامة للمنظمة العربية.
وتناول اللقال ما يل :
 م هو البعثات الدبلوماسية بالخا أ.01
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 ألاساس القانون لتدقيق البعثات الدبلوماسية واملماتب التابعة لها. املتطلبات ألاساسية قبل البدل بيعمال ال ح . ممونات برنام التدقيق عل أعمال البعثات الدبلوماسية بالخا أ. برنام تدقيق ومراجعة الشؤون املالية ومصروفات البعثات الدبلوماسية. نظر عامة عل أق القرا ات والتعامي املالية وإلادا ية املنظمة لعمل البعثات. برنام التدقيق واملراجعة عل املماتب الثقافية بالخا أ. برنام التدقيق واملراجعة عل املماتب الصحية. برنام التدقيق واملراجعة عل املماتب الا تبا العسكر . حاالت عملية وتما ي تطبيقية زغط كافة محاو اللقال. إستعراض تجا ب املشا ك ن.وقــد خلـ املشــا كون والخبـرال إضــافة إ ـ ديــوان املحاســبة بدولــة المويـ فـ بهايــة اللقــال إ ـ جملــة
م التوعيات لعرضها عل لجنة تنمية القد ات ف إجتماعها القاد .
*اللقاء التدريبي باململكة العربية السعودية حول موضوع "دور الاجهزة العليا للرقابة في التدقيق في
ظل الكوارث"

ف ا ا تن ي خطة العمل ف مجال التد يب والبحت العلمي لسنة  ،2102وبدعو كريمة م معا
ال ـ ــدكتو  /حس ـ ــا ب ـ ـ عب ـ ــد املحس ـ ـ العنق ـ ــر  ،ئ ـ ــل ال ـ ــديوان الع ـ ــا للمحاس ـ ــبة باململك ـ ــة العربي ـ ــة
الســعودية ،استضــا الــديوان العــا بمدينــة جــد اللقــال التــد يجي حــول موضــو " دو الاجهــز العليــا
للرقابــة فـ التــدقيق فـ هــل المــوا ي" و لــل خــالل ال تــر مـ  05ا ـ  2102/02/02و لــل بمشــا كة 30
متد با مثلوا  03جهازا وو اجهز الرقابة ف كل م السعودية والبحري والجزائر وتون ولبنان ومصر
والعرا وسلطنة عمان والموي واملغرب والسودان ومو يتانيا واليم .
00
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وقــد كــان الهــد م ـ تنظــي اللقــال اكســاب املتــد ب ن املعرفــة المافيــة بــانوا المــوا ي ودو الاجهــز
العليــا للرقابــة فـ عمليــة التــدقيق فـ هــل المــوا ي وإضــافة مهــا ات جديــد لهـ فـ قـ ا املجــال وك ـ لل
الوقـو علـ الصــعوبات واملشــاكل التــي تواجــر الاجهــز الرقابيـة فـ لــل فضــال عـ التعــر علـ تجربــة
الجهاز املستضيف والاجهز الاعضال م خالل الترك ا عل حاالت عملية تقد له ا الغرض.
وافتــت اللقــال ســياد الاســتا  /عبــد ا الطيــا  ،مــدير عــا الــديوان العــا للمحاســبة فــر منطقــة
مكة بحضو ممثل ألامانة العامة للمنظمة ،حيت القيا كلمتي الافتتاح.
وق ــد أة ــر عل ـ تن ي ـ اللق ــال خب ـران م ـ ال ــديوان الع ــا للمحاس ــبة وتن ــاول العناع ــر الت ص ــيلية
التالية:
ـ التعريف بالتدقيق ف هل الموا ي وأقميتر
ـ انوا الموا ي التي يمك ان تتعرض لها الجهات الخاضعة للرقابة
ـ معاي ر التدقيق الدولية الصاد ع الانتوسا واملتعلقة بالدقيق ف هل الموا ي
ـ اجرال التدقيق ف هل الموا ي
ـ انجاز حاالت عملية وتطبيقية م واق الجهاز املستضيف وألاجهز الاعضال
ـ تما ي عملية لتدعي الجانب النظر
ـ عرض تجا ب الاجهز الاعضال.
كمــا نظ ـ الــديوان زيــا ا ـ املركــز الــو ني للــزالزل والب ـراك ن وقيكــة املســاحة الجيولوجيــة الســعودية
بمدينة جد  ،حيت ت زعريف املشا ك ن بدو كل م قات ن املؤسست ن.
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* اللقاء التدريبي حول موضوع "الدليل التطبيقي ملراجعة ضمان الجودة للفريق الاقليمي".

ف إ ا تن ي برنام التد يب للمنظمة لسنة  2102استضاف دائر املحاسبات ف الجمهو ية
التونسية خالل ال تر م  23إ  2102/02/27أةغال اللقال التد يجي حول موضو "الدليل التطبيق
ملراجعة ضمان الجود لل ريق إلاقليمي" بتنظي مشتر م ألامانة العامة التي اضطلع بإعداد املاد
العلمية وتقديمها .وقد ةا ف ق ا اللقال  25متد با م  04جهاز عضوا باملنظمة .وكان الهد م
تنظي اللقال تقدي الدع ملمثل ألاجهز العليا واملنظمة العربية لتن ي عمليات قابة مستقلة
لضمان جود ألاعمال الرقابية بحرفية و بقا للمعاي ر الدولية و لل خاعة م خالل استغالل قوائ
املراجعة املضمنة بالدليل.
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اخب ــار املنظمــة العــربية
*الاجتماع الثالث عشر للجنة املعايير املهنية والرقابية للمنظمة
عقدت لجنة املعاي ر املهنية الرقابية اجتماعها الثالت عشر بجمهو ية مصر العربية خالل ال تر م
 2إ ـ  00س ــبتمبر  2102بن ــال عل ـ ال ــدعو الكريم ــة املوجهــة م ـ مع ــا املستشــا  /قش ــا ب ــدو  ،ئ ــل
الجه ــاز املرك ــز للمحاس ــبات بجمهو ي ــة مص ــر العربي ــة الستض ــافة الاجتم ــا امل ـ كو  ،وبمش ــا كة ممثل ـ
ألاجهز ف اللجنة وألامانة العامة  ،حيت ت مناقشة م تلف البنود املد جة ف جدول ألاعمال وتقدي
التوعيات املناسبة .وق ط املوضوعات و :
 مناقشة املقاالت املعد م قبل اعضال اللجنة. مناقشة التعديالت الوا د عل دليل الرقابة املالية "مرحلة التن ي ". مناقش ـ ــة الج ـ ــزل الثال ـ ــت م ـ ـ دلي ـ ــل الرقاب ـ ــة املالي ـ ــة مرحل ـ ــة التقري ـ ــر املق ـ ــد م ـ ـ الجه ـ ــاز املرك ـ ــزللمحاسبات بجمهو ية مصر العربية.
 مناقشة إعداد قاعد البيانات ملتابعة ت عيل معاي ر إلانتوسا م قبل ألاجهز ألاعضال. مناقشــة دود لجــان املنظمــة ب صــو مســود إجـرالات ضــمان جــود منتجــات /إعــدا ات لجنــةاملعاي ر املهنية والرقابية.
 مناقشة دليل ضمان مراجعة الجود  -ال ريق إلاقليمي .- إلا ــال علـ التقريــر الخــا بمشــا كة ديــوان املحاســبة بدولــة المويـ فـ الاجتمــا الســنو للجنــةال رعية للرقابة املالية بمنظمة إلانتوسا ).(FAAS
 الا ال عل محضر اجتما لجنة املعاي ر التابعة ملنظمة الانتوسا ال ةا فير ديوان الرقابةاملالية وإلادا ية بمملكة البحري ممثال ع املنظمة العربية.
 إحا ة اللجنة علما بما ت ف اجتما لجنة املتابعة ألعمال اللجان التابعة للمنظمة العربية. مناقشة الالئحة التنظيمية للجنة املعاي ر املهنية والرقابية للمنظمة العربية. إعداد خطة العمل لل تر  2122-2121وإنجازات الخطة التشغيلية لسنة .2102 -تحديد موعد وممان إلاجتما القاد .

*اجتمـاع لجنة الرقابة البيئية للمنظمة:
عقــدت لجنــة الرقابــة البيئيــة للمنظمــة العربيــة لألجهــز العليــا للرقابــة املاليــة واملحاســبة اجتماعهــا
الراب باململكة ألا دنية الهاةمية خالل ال تر  02 -12سبتمبر .2102
وت خالل الاجتما مناقشة املواضي املد جة بجدول أعمالها واقتراح توعيات عرض عل املجل
التن ي ف اجتماعر .55
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*الاجتماع الرابع عشر للجنة تنمية القدرات املؤسسية للمنظمة العربية
عقدت لجنـة تنميـة القـد ات املؤسسـية اجتماعهـا الرابـ عشـر بمدينـة تـون (الجمهو يـة التونسـية)
خ ــالل ال ت ــر م ـ  00إ ـ ـ  2102/ 2/05بن ــال علـ ـ ال ــدعو الكريم ــة املوجه ــة مـ ـ مع ــا ألاس ــتا  /نجي ــب
القط ــا  ،ال ــرئل ألاول ملحكم ــة املحاس ــبات بالجمهو ي ــة التونس ــية وألام ـ ن الع ــا للمنظم ــة العربي ــة،
الستضــافة الاجتمــا املـ كو  ،وبمشــا كة ممثل ـ ألاجهــز ألاعضــال فـ اللجنــة وألامانــة العامــة ،حيــت ت ـ
مناقشة البنود املد جة عل جدول ألاعمال وتقدي التوعيات واملقترحات املناسبة وم بي ها مايل :
 متابعة التوعيات الخاعة باللقالات التي ن ت سنتي  2107و.2105 اقت ـراح ال ــائزي ف ـ املس ــابقة الثاني ــة عش ــر للبح ــت العلم ــي وال ـائز بيحس ـ مق ــال نش ــر ف ـ مجل ــةالرقابــة املاليــة منـ الــدو الثانيــة عشــر للجمعيــة العامــة والنظــر فـ ترجمــة البحــوي ال ــائز ا ـ اللغــة
الانجل اية.
 النظر ف نتائ تقيي اللقالات العلمية والتد يبية خالل ال تر م  2100ا غاية .2105 إعداد مشرو برنام عمل املنظمة ف مجال التد يب والبحت العلمي للسنوات  2121ـ .2122 إعــداد نمــو أ موحــد للتقــا ير املتعلقــة باللقــالات العلميــة والتد يبيــة وإعــداد نمــو أ موحــد جـرالالتقييمات القبلية والبعدية للقالات التد يبية.

*الاجتماع الحادي عشر للجنة املخطط الاستراتيجي للمنظمة
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عقدت لجنة امل طط الاستراتي للمنظمة اجتماعها الحاد عشـر خـالل ال تـر مـ  0إ ـ  2أكتـوبر
 2102تبعا للدعو املوجهة م قبل معا ألام ن العا للمنظمة إ أعضال لجنـة امل طـط الاسـتراتي
وباستضـ ــافة مشـ ــمو مـ ـ مجلـ ـ املحاسـ ــبة فـ ـ الجمهو يـ ــة الجزائريـ ــة الديمقرا يـ ــة الشـ ــعبية لهـ ـ ا
الاجتما .
خ ــالل الاجتم ــا باألس ــاس الت ــداول ف ـ توع ــيات لجن ــة متابع ــة تن ي ـ امل ط ــط الاس ــتراتي املنعق ــد.
خالل ةهر تموز  2102/ود اسة اجرالات قياكل املنظمة ب صوعها.
كمـ ــا تمـ ـ د اسـ ــة الخطـ ــط التشـ ــغيلية لهياكـ ــل املنظمـ ــة لل تـ ــر  2122-2121ومـ ــدى ان ـ ــجامها م ـ ـ
املشا ي الوا د ف امل طط الاستراتي ومؤةرات قياس ادائها.
وت ك لل النظر ف زعديل الخطة إلاستراتيجية للمنظمة العربية بما يتوال م املواضي املستجد
خالل اجتما إلانموسا  23بموسمو.
وأفض ي الاجتما إ توعيات ت عرضها عل املجل التن ي ف اجتماعر .55

*الاجتماع الثامن والخمسون للمجلس التنفيذي للمنظمة:

عقــد املجلـ التن يـ للمنظمـة العربيــة لألجهــز العليـا للرقابــة املاليــة واملحاسـبة اجتماعــر الثــام
والخمس ن بـدولة قطر يوم  03و 04بيـ ألاول  0440قـ املــوافق  00ـ  2102/00/02برئاسـة ألاسـتا
الــدكتو  /آالل حــات كــاه  ،نيابــة ع ـ معــا ئــل ديــوان الرقابــة املاليــة الاتحــاد بجمهو يــة الع ـرا
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وكالة و ئل املجل التن ي للمنظمة ،وبحضو معا ألاستا  /عادل عبد العزيز الصرعاو  ،ئل
ديـوان املحاســبة بدولــة المويـ با نابــة والنائــب ألاول لـرئل املجلـ التن يـ  ،وســعاد الشــيو /بنــد
ب ـ محم ــد ب ـ س ـعود آل ــان  ،ئ ــل دي ــوان املحاس ــبة بدول ــة قط ــر والنائ ــب الثـ ــان ل ــرئل املجل ـ
التن ي ـ ومعــا ألاستـ ــا  /نجيــب القطــا  ،الــرئل ألاول لــدائر املحاســبات ف ـ الجمهو يــة التونســية
وألامـ ن العــا للمنظمــة العربيــة وحضــو ؤســال وأعضــال وفــود ألاجهــز ألاعضــال فـ املجلـ  .وقــد تـرأس
وف ــود الاجه ــز ألاعض ــال املش ــا كة ك ــل مـ ـ ألاس ــتا  /سـ ـ ي النجـ ــا  ،مـ ـ دي ــوان املحاس ــبة باململك ــة
ألا دنية الهاةمية ،وألاستا الدكتو  /علس ي ناعر النعيمي ،م ديوان الرقابة املالية وإلادا ية بمملكة
البحري  ،وألاستا الدكتو  /محمد ب ابراقي الحبلب ،مستشا معا ئل الديوان العا للمحاسبة
باململكة العربيـة السـعودية ومعـا الشـيو /نــاعر بـ قـالل بـ ناعـر املعـو املـوقر ،ئـل جهـاز الرقابـة
املالي ــة وإلادا ي ــة للدول ــة بس ــلطنة عم ــان ،ومع ــا  /محم ــد بـ ــد ان ،ئ ــل دي ــوان املحاس ــبة بالجمهو ي ــة
اللبنانية ،وألاستا  /محمـد الصواب  ،نائب الرئل ألاول للمجل ألاعل للحسابات باململكة املغربية.
واس ــبهل ح ــل الافتت ــاح الـ ـ حض ــرط مس ــؤولون مـ ـ دي ــوان املحاس ــبة بدول ــة قط ــر ،بملم ــة س ــعاد
الشــيو  /بنــد بـ محمــد بـ ســعود آل ــان  ،ئــل ديــوان املحاســبة بدولــة قطــر والنائــب الثــان لــرئل
املجل التن ي للمنظمة ،وألاستا الدكتو  /آالل حات كاه  ،ممثلة معا الـدكتو  /عـالح نـو
خلـ ــف ،ئـ ــل ديـ ــوان الرقابـ ــة املاليـ ــة إلاتحـ ــاد بجمهو يـ ــة الع ـ ـرا وكالـ ــة و ئـ ــل املجل ـ ـ التن ي ـ ـ
للمنظمــة ومع ــا ألاس ــتا  /نجي ــب القط ــا  ،الــرئل ألاول ل ــدائر املحاس ــبات ف ـ الجمهو ي ــة التونس ــية
وألام ن العا للمنظمة.
وقــد نــاقن املجل ـ م تلــف املوض ــوعات التــي تض ــم ها جــدول ألاعم ــال وم ـ بي ه ــا اســتعراض تق ــا ير
اللجان امل تصة وخططها التشغيلية وزعديل النظـا ألاساسـ ي للمنظمـة وبرنـام العمـل والبرنـام املـا
للسنوات  ،2122-2121فضال ع التعاون م املنظمات الاقليمية لالنتوسا .
*الاجتماع التاسع والخمسون للمجلس التنفيذي:
عقــد املجل ـ التن ي ـ للمنظمــة العربي ــة اجتماع ــر التاس ـ والخمس ـ ن ف ـ زشــكيلتر الجدي ــد ي ــو
 2102/00/04بدول ــة قط ــر برئاس ــة س ــعاد الش ــيو /بن ــد بـ ـ محم ــد بـ ـ س ــعود آل ــان  ،ئ ــل دي ــوان
املحاسبة بدولة قطر و ئل املجل التن ي للمنظمة وبحضو السيد الدكتو  /آالل حات كاه ،
ممثلة معا الدكتو  /عالح نو خلف ،ئل ديوان الرقابة املالية الاتحاد بجمهو ية العرا وكالة
والنائـ ــب ألاول لـ ــرئل املجلـ ـ التن يـ ـ  ،وسـ ــعاد الـ ــدكتو  /محمـ ــد ابـ ـراقي الحبلـ ــب ،ممثـ ــل معـ ــا
الدكتو  /حسا ب عبد املحس العنقر  ،ئل ا لديوان العا للمحاسبة باململكة العربية السعودية
والنائـ ــب الثـ ــان لـ ــرئل املجل ـ ـ التن ي ـ ـ  ،ومعـ ــا ألاسـ ــتا  /نجيـ ــب القطـ ــا  ،الـ ــرئل ألاول لـ ــدائر
املحاسبات ف الجمهو ية التونسية وألام ن العا للمنظمـة ،وحضـو ؤسـال ألاجهـز و ؤسـال الوفـود فـ
اجهــز الرقابــة فـ كــل مـ الا دن والجزائــر وســلطنة عمــان والمويـ ولبنــان وليبيــا واملغــرب با ضــافة ا ـ
ألامانة العامة.
وفـ ـ بداي ــة الاجتم ــا ح ــب س ــعاد الش ــيو  /بنـ ــد بـ ـ محم ــد بـ ـ س ــعود آل ــان بيعض ــال املجلـ ـ
التن ي وتقد بالبهنكة إ ألاجهز ألاعضال التي انضم إ زشكيلة املجل .
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وقـ ــد اقتصـ ــر جـ ــدول ألاعمـ ـ ال علـ ـ موضـ ــوع ن زعلـ ــق أولهمـ ــا باختيـ ــا ديـ ــوان املحاسـ ــبة بدولـ ــة قطـ ــر
الستضافة وموعد الاجتما الست ن للمجل التن ي ف موعد اليتجاوز ةهر ما س .2121
ويــن الثــان عل ـ انت ــاب كــل م ـ جهــاز الرقابــة املاليــة وإلادا يــة للدولــة بســلطنة عمــان  ،ئلســا
للجنــة تنميــة القــد ات املؤسســية ،وديــوان املحاســبة بدولــة قطــر ئلســا للجنــة املعــاي ر املهنيــة والرقابيــة،
وديوان املحاسبة بدولة الموي  ،ئلسا للجنة الرقابة عل أقدا التنمية املستدامة.

*ألارابوساي تشارك في ألانكوساي  23بموسكو
ةــا ك املنظمــة العربيــة فـ فعاليــات املــؤتمر الثالــت والعشــري ملنظمــة الانتوســا الـ استضــاافر
الجهــاز ألاعل ـ للرقابــة املاليــة واملحاســبة بدولــة وســيا الاتحاديــة (موســمو) خــالل ال تــر م ـ  23إ ـ 25
ســبتمبر  ، 2102ومثــل قـ ا املــؤتمر فرعــة للتعريــف بم رجــات املنظمــات إلاقليميــة املنبثقــة عـ منظمــة
الانتوســا ومـ بي هــا املنظمــة العربيــة .وقــد تـ ت صــي جنــاح لأل ابوســا ــوال ايــا  27-25ســبتمبر
 2102قصد تقدي آخر م رجاتها.
وإ ـ جانــب ألامانــة العامــة للمنظمــة .ةــا عــدد مـ ألاجهــز ألاعضــال علـ غـرا محكمــة املحاســبات
بالجمهو يـ ــة التونسـ ــية وديـ ــوان الرقابـ ــة املاليـ ــة وإلادا يـ ــة ب لسـ ــط ن وديـ ــوان الرقابـ ــة املاليـ ــة إلاتحـ ــاد
بجمهو يـ ـ ــة الع ـ ـ ـرا وديـ ـ ــوان املحاسـ ـ ــبة بدولـ ـ ــة الموي ـ ـ ـ ومجل ـ ـ ـ املحاسـ ـ ــبة بالجمهو يـ ـ ــة الجزائري ـ ـ ــة
الديمقرا ية الشعبية ف تنشيط الجناح م خالل تقديمهما دلة وتقا ير تتعلق بدع املهنية واللااقة
والش افية ف التصر ف املال العا ومراجعة جاقزية عدد مـ الحمومـات فـ املنطقـة العربيـة لتن يـ
أقدا التنمية املستدامة وقص نجاح م تل ة تؤكد إحداي ألاجهز واملنظمة عل حد السوال فا قا
ف حيا املوا العرب .
وعق ــدت ألامان ــة العام ــة و ئاس ــة املجلـ ـ وألاجه ــز ألاعض ــال باملنظم ــة العربي ــة علـ ـ ق ــامن امل ــؤتمر
اجتماعات م ممثل منظمة ألافروسا إ وألاسوسا وفريق عمل الصناعات الاست راجية لالنتوسا
وفريق عمل ألاجهز التي زعمل ف مناخ ععب عداد وتنسيق ومتابعة ألانشطة املبرمجة
كما حضر فعاليات املؤتمر ألاجهز العربية ف كل مـ قطـر والسـعودية وجيبـوز والصـومال وسـلطنة
عمان والبحري واملغرب وليبيا ومصر ولبنان وألا دن واليم .
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اخب ــار ألاجهزة ألاعضاء
* محكمة الحسابات بالجمهورية إلاسالمية املوريتانية

تطبيقــا ملقتض ـ ي املــاد  07م ـ القــانون النظــام ملحكمــة الحســابات ق ـ  2105/32 :الصــاد بتــا يو:
 /21يوليو  2105التي تن عل أنر( :ينشر التقرير السنوي العام) ،وبعد التغلب عل التـيخر الحاعـل
ف إعداد ق ط التقا ير ت نشر التقا ير السنوية العامة التالية:
التقرير السنو العا ال يشمل التقريري املتعلق ن ب2107 – 2100 :
التقرير السنو العا ال يشمل التقا ير املتعلقة ب2105 – 2104 – 2103 :
التقرير السنو العا ال يشمل التقا ير املتعلقة ب2102 – 2100 – 2101 :
التقرير السنو العا ال يشمل التقا ير املتعلقة ب2112 – 2115 – 2117 :
ويمك إلا ال عل ق ط التقا ير عل موق املحكمة عل الرابط التا :
http://www.cdcmr.mr
*جهاز الرقابة املالية وإلادارية للدولة بسلطنة عمان
ةا جهاز الرقابة املالية وإلادا ية للدولة ف الندو النقاةية إلاعالمية حول دو إلاعال فـ زعزيـزقي اللااقة والش افية بدولة قطر بتا يو  4يوليو 2102؛ حيت قد الجهاز و قة عمل ف الندو حول
التجربة إلاعالمية والتوعوية للجهاز.
قــا وف ــد م ـ امل تص ـ ن بجه ــاز الرقاب ــة املالي ــة وإلادا ي ــة للدول ــة بزي ــا إ ـ ك ــل م ـ ال ــديوان الع ــاللمحاسبة باململكة العربية السعودية والجهاز املركز للمحاسبات بجمهو ية مصر العربية خالل ال تر
( )22 – 20يوليـو .2102قـدف الزيـا ت ن إ ـ الا ــال علـ مراحـل إعـداد التقريــر السـنو ب ت
ـدل مـ تجميـ
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ت
البيانــات ألاولي ــة ،واملعالجــات الت ــي ي ــت إجراؤقــا ودو ك ــل م ـ الوحــدات ف ـ ق ـ ط املعالجــات وع ــوال إ ـ
التقرير ف عو تر ال هائية.
ـ ةـا جهــاز الرقابـة املاليـة وإلادا يــة للدولـة بسـلطنة عمــان فـ الاجتمـا الثالــت الـ نظمتـر ألامـ
املتحــد و(إلانتوســا ) خــالل ال تــر ( )23 – 22يوليــو بنيويــو .قــد الاجتمــا إ ـ الاســت اد مـ خبــر
الس ــنوات ال ــثالي ف ـ مج ــال تن ي ـ قاب ــة ألادال علـ ـ جاقزي ــة تن ي ـ أق ــدا التنمي ــة املس ــتدامة وإ ـ ـرال
املناقشات حول كي ية إجرال الرقابة عل تن ي أقدا التنمية املستدامة ف السنوات املقبلة.
ـ ترأس جهاز الرقابة املالية وإلادا ية للدولة الاجتما الراب عشر للجنة امل تص ن باألجهز املسؤولة
عـ حمايــة اللااقــة وممافحــة ال ســاد بــدول مجل ـ التعــاون لــدول الخلــي العربيــة ،والـ عقــد خــالل
ال تــر ( )25 – 24يوليــو  2102بالريــاض.تضــم جــدول أعمــال الاجتمــا اســتعراض ومناقشــة عــدد م ـ
البنود ،وو توعيات و ةة العمل الخليجية حول التجا ب الدولية ف قياس الش افية واللااقة وتي رط
ف السياسات العامة ملمافحة ال ساد.
ـ ـ ة ــا جه ــاز الرقاب ــة املالي ــة وإلادا ي ــة للدول ــة بس ــلطنة عم ــان فـ ـ ال ــدو العاة ــر ل ري ــق العم ــل
الحم ــوم لتن يـ ـ ات اقي ــة ألامـ ـ املتح ــد ملمافح ــة ال س ــاد ،والـ ـ عق ــد خ ــالل ال ت ــر ( )0 – 2س ــبتمبر
 2102ب يلنا.ةمل جدول أعمال الاجتما العديد م املحاو الرئلسية م ها :استعراض جهود الدول ف
مجال تن ي ات اقية ألام املتحد ملمافحة ال ساد ف دو ز الاستعراض ألاو والثانية مـ الات اقيـة،
والنتــائ التــي خرج ـ هــا تلــل الاستعراضــات واملتمثلــة ف ـ التــداب ر املت ـ  ،وتحليــل التجــا ب الناتحــة
واملما سات الجيد والاحتياجات م املساعد التقنية املنبثقة م الاستعراضات م
القطرية.
ـ ةــا جهــاز الرقابــة املاليــة وإلادا يــة للدولــة ف ـ مــؤتمر "حمايــة الرياضــة م ـ ال ســاد" وال ـ عق ـد
خالل ال تر ( )4 – 3سبتمبر  2102ب يلنا.قد املؤتمر إ استعراض جهود الـدول واملما سـات املت ـ
لحماية الرياضة م ال ساد ال تبا ق ا القطا بيجند عمل أقدا التنمية املستدامة  ، 2131وت
خـالل املـؤتمر مناقشــة التقـد الـ أحرزتــر الـدول ألا ـرا واملنظمـات املعنيـة بقطــا الرياضـة وغ رقــا
مـ الجهــات فيمــا يتعلــق بتن يـ القـرا قـ  5/7املعنــي بممافحــة ال ســاد فـ القطــا الرياحـ ي والصــاد
ع مؤتمر الدول ألا را ف ات اقية ألام املتحد ملمافحة ال ساد ف نوفمبر . 2107
ـ ةا جهاز الرقابة املالية وإلادا ية للدولة ف استعراض تن ي دولة ساموا الت اقيـة ألامـ املتحـد
ملمافحـ ــة ال سـ ــاد بتـ ــا يو  07سـ ــبتمبر .2102تضـ ــم جـ ــدول أعمـ ــال الزيـ ــا مراجعـ ــة وتحليـ ــل ومناقشـ ــة
التقري ــر الـ ـ تـ ـ إع ــدادط ح ــول م ــدى تن يـ ـ دول ــة س ــاموا لل ص ــل الثال ــت (التج ــري وان ــا الق ــانون)
وال ص ــل الرابـ ـ (التع ــاون ال ــدو ) مـ ـ الات اقي ــة علـ ـ أن ت ت ــت الزي ــا القطري ــة برفـ ـ تقري ــر يتض ــم
املالحظ ــات والتوع ــيات إ ـ ـ مكت ــب ألام ـ املتح ــد املعن ــي بامل ــد ات والجريم ــة تمهي ــدا العتم ــاد التقري ــر
ال هاة .
ـ ةا جهـاز الرقابـة املاليـة وإلادا يـة للدولـة فـ املـؤتمر السـنو ملعهـد املـدقق ن الـداخلي ن باليابـان،
والـ ـ عق ــد خ ــالل ال ت ــر ( )05 – 07س ــبتمبر .2102ة ــمل ج ــدول أعم ــال امل ــؤتمر العدي ــد مـ ـ املحـ ــاو
الرئلسـية مـ أقمهـا التحسـ ن الـوهي ملهنـة التـدقيق الـداخل  ،والثـو الصـناعية الرابعـة وأ رقـا علـ
املـ ــدقق ن ال ـ ــداخلي ن و و العالق ـ ــة ،وك ـ ـ لل الت ـ ــدقيق الـ ــداخل وزعامل ـ ــر م ـ ـ التغي ـ ـرات ف ـ ـ حوكم ـ ــة
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الشــركات ،با ضـ افة إ ـ اســتعراض قضــايا ف ـ عمليــات املراجعــة الداخليــة للحســابات الرقميــة وعوامــل
نجاح تطبيقاتها.
ـ ترأس معا الشيو /ناعر ب قالل املعو املوقر ،ئل جهاز الرقابة املاليـة وإلادا يـة للدولـة وفـد
السلطنة ف أعمال مؤتمر إلانموسا الثالت والعشرون للمنظمة الدولية لألجهـز العليـا للرقابـة املاليـة
العامـة واملحاسـبة ،والـ عقـد خـالل ال تـر ( )27 – 23سـبتمبر  2102بروسـيا.تضـم برنـام املـؤتمر فـ
جلستر الافتتاحية كلمة ألام ن العا لإلنتوسا  ،وال أةا م خاللها إ القيمة املضافة التي يمثلها
ت
امل ـ ــؤتمر فـ ـ ـ تب ـ ــادل الخبـ ـ ـرات والتج ـ ــا ب ،فض ـ ــال عـ ـ ـ اسـ ـ ــتعراض ومناقش ـ ــة املوض ـ ــوعات ات الصـ ـ ــلة
باختصاعات الاجهز العليا للرقابة املالية واملحاسبة ،تل لل تقدي كلمت ن للرئل السابق والرئل
الحا لإلنتوسا  ،إ جانب كلمت ن لرئلس ي مجلس ي إلاتحاد والدوما ف وسيا إلاتحادية .وةمل برنام
املؤتمر عل عدد م الجلسات العامة.

ـ ت ـرأس معــا الشــيو ئــل جهــاز الرقابــة املاليــة وإلادا يــة للدولــة وفــد الجهــاز ف ـ زيــا ط إ ـ جمهو يــة
كو يــا الجنوبيــة خــالل ال تــر ( )24 – 20أكتــوبر .2102اةــتمل الزيــا علـ الا ــال علـ تجربــة مجل ـ
الت ــدقيق والت ت ــلن ،إ ـ ـ جان ــب قيك ــة ممافح ــة ال س ــاد والحق ــو املدني ــة بجمهو ي ــة كو ي ــا الجنوبي ــة،
هد الا ال عل التجربة المو ية الجنوبية ف مجاالت الرقابة وممافحة ال ساد.
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ـ ةا جهاز الرقابة املالية وإلادا ية للدولة ف مؤتمر إدا الديون ،وال عقد خـالل ال تـر (– 05
 )21نوفمبر بجنيف.ت خالل املؤتمر مناقشة زعزيز إدا الديون ،والش افية ف الافصاح ع ها ،وأجند
 2131للتنمي ــة املس ــتدامة واس ــتدامة ال ــديون ويل ــة ألاج ــل ،وتو ي ــق التموي ــل ،كم ــا عق ــد عل ـ ق ــامن
املؤتمر اجتما نظا إدا الديون والتحليل املا ).(DMFAS) (UNCTAD
ـ ةــا جه ــاز الرقابــة املاليــة وإلادا ي ــة للدولــة ف ـ ن ــدو ضــبط وضــمان ج ــود العمــل الرقــاب  ،والت ــي
نظمبه ــا املنظم ــة س ــيوية لألجه ــز العلي ــا للرقاب ــة املالي ــة واملحاس ــبة ( سوس ــا ) خ ــالل ال ت ــر ()0 – 2
ديسـمبر  2102بالنلبـال.تـ خــالل النـدو تقـدي عــدد  22و قـة عمـل زســتعرض تجـا ب ألاجهـز الرقابيــة
ف مجال ضبط وضمان جود العمل الرقاب .

*ديوان املحاسبة باململكة ألاردنية الهاشمية
* تعيين رئيس جديد
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عد ت الا اد امللكية السامية بتعي ن معـا ألاستا  /عاع حـداد ئلسـا لديوان املحاسبة باململكة
ألا دنيــة الهاةــمية ،حيــت أدى اليمـ ن القانونيـة أمــا حضــر عــاحب الجاللــة امللــل عبــد ا الثــان بـ
الحس ن يو الاحد املوافق .2102/00/05
وفيما يلي السيرة الذاتية ملعاليه:
 محاسب قانون مرخ ومعتمد م ألا دن والواليات املتحد ألامريكية.
 حاع ــل علـ ـ د ج ــة املاجس ــت ر فـ ـ إدا ألاعم ــال وة ــهاد البم ــالو يوس فـ ـ املحاس ــبة مـ ـ الجامع ــة
ألا دنية.
 لدير أكار م  35عاما م الخبر م احدى ةركات التدقيق الكبرى ومؤسسات اخرى.
 اةتمل خبرتر عل تدقيق حسابات مؤسسات ائد ف القطاع ن العا والخا  ،كما عمل مديرا
تن ي ـ يا ملراجع ــة املما س ــة املهني ــة ملمات ــب الش ــركة املعني ــة ف ـ الش ــر ألاوس ــط با ض ــافة إ ـ دو ط
كش ــريل مش ــر علـ ـ مراجع ــة املما سـ ــات املهني ــة ح ــدى املؤسسـ ــات ألاو وبي ــة العضـ ــو فـ ـ ن ـ ـ
مجموعة الشركة.
 كان عضوا ف مجل

ألامنال و ئل

للجنة التدقيق ف الجامعة ألامريكية ف مادبا لدو ت ن.

 لدير معرفة معمقة بمعاي ر املحاسبة والتدقيق الدولية وك لل قوان ن وأنظمة ألاعمال ف ألا دن.
 حصل أيضا عل العديد م الدو ات التد يبية املت صصـة فـ الواليـات املتحـد ألامريكيـة وأو وبـا
والش ــر ألاوسـ ــط فـ ـ معـ ــاي ر التـ ــدقيق واملحاسـ ــبة وأدوات التـ ــدقيق وأتمتـ ــة التـ ــدقيق وألاخالقيـ ــات
ومهـ ــا ات الاتصـ ــال والتواعـ ــل وكـ ـ لل تـ ــد يب املـ ــد ب ن .كمـ ــا قـ ــا باالةـ ـرا وتقـ ــدي العديـ ــد مـ ـ
الدو ات التد يبية ولر عدد م املقاالت املنشو ف منشو ات مت صصة م تل ة.
 ةــا ف ـ العديــد م ـ املنتــديات الاقتصــادية العامليــة واملنتــديات الاقتصــادية إلاقليميــة والو نيــة
ومنتـديات مت صصــة لقطاعــات م تل ــة كمــا ةــا فـ اللجــان ال رعيــة لألجنــد الو نيــة ألا دنيــة
واملجل الاستشا الاقتصاد ف ألا دن.
هيئة تحرير املجلة تغتـنم هـذه املناسـبة لتقـدم الـى
معاليه خال التهاني وأجمل التبريكات وتتمنى له
التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة.
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 ســل معــا ألاســتا  /عاعـ حــداد ن ــخة مـ تقريــر الــديوان الســاب والســت ن لســنة  2105إ ـ كــلمـ ئــل الــوز ال الــدكتو  /عمــر الــرزاز و ئــل مجلـ ألاعيــان ألاســتا  /فيصــل ال ــايز و ئــل مجل ـ
النواب املهندس /عا ف الطـروانر .و التقرير مد أ عل موق ديوان املحاسبة ألا دن .
 استضا ديوان املحاسبة ألا دن وفدا يرأسر ئل ديوان املحاسبة القطر سعاد الشيو /بندب محمد ب سعود آل ان  ،حيت بحثا زعزيز التعاون الثناة ف م تلف املجاالت الرقابية واملهنية.

 تن ي ـ ا لالت اقي ــة املوقع ــة م ـ الــديوان الع ــا للمحاس ــبة ف ـ اململكــة العربي ــة الس ـعودية ت ـ تن ي ـدو ات فـ ديــوان املحاســبة ألا دنـ خــالل ةــهر ســبتمبر واكتــوبر  ،2102حيــت ةــا  05متــد با فـ كــل
دو .

*ديوان املحاسبة بدولة الكويت:
زعي ن ئل

جديد للديوان.

ت ـ زعي ـ ن مع ــا ألاســتا  /فيص ــل الش ــاي  ،ئلس ــا لــديوان املحاســبة بدول ــة
الموي .
وفيما يل الس ر ال اتية ملعالير:
 جام ادا ألاعمـال. املؤسسة العامة للتيمينات الاجتماعية /ادا الاستثما م .0252-027774
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 املؤسسة العامة للتيمينات الاجتماعية /مدير املكتب ال ني لالستثما م .0254-0252 مدير عا ةركة وفر العقا ية التابعة للمؤسسة العامة للتيمينات الاجتماعية م .0222-0254 عضو مجل ألامة المويتي م  2113-0222و 2115-2110وم .2100-2103 عضو ومقر اللجنة املالية ف مجل ألامة المويتي م .2115-0222 ئل اللجنة املالية ف مجل ألامة المويتي .2100-2103 عضو ومقر ف عد لجان أخرى. لجنة حماية املال العا . لجنة حقو إلانسان. لجنة الشكون الخا جية. اللجنة إلاسمانية. عضو البرملان العرب .2115-2110 ئل اللجنة التن ي ية ف اتحاد البرملان العرب .2100-2103 وكيل الشعبة البرملانية ف مجل ألامة المويتي .2100-2103الشركات:
 نائب ئل ةركة إنجازات للتنمية العقا ية م .2103-0225 ئل ةركة انجازات للتنمية العقا ية م .2100-2103 عضو ونائب ئل ةركة ف رس العقا ية (البحري ) م .2102-2107 -عضو مجل إدا ةركة كاب كو ب لالستثما م .2102-2115

هيئة تحرير املجلة تغتـنم هـذه املناسـبة لتقـدم الـى
معاليه خال التهاني وأجمل التبريكات وتتمنى له
التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة.

*ديـوان املحاسبة بدولة قطر
 اس ــتقبل س ــعاد الش ــيو /بن ــد ب ـ محم ــد ب ـ س ــعود آل ــان ئ ــل دي ــوان املحاس ــبة بمق ــر دي ــواناملحاســبة معــا الســيد محمــد محمــود علـ املراجـ العــا لجمهو يــة الصــومال.وقــد جــرى خــالل اللقــال
بحــت أوجــر التع ــاون ف ـ العمــل الرق ــاب وتطــوير العالقــات ب ـ ن الجهــازي وتنســيق املواق ــف املشــتركة ف ـ
املنظ مات إلاقليمية والدولية بما يساق ف تطوير الاعمال الرقابية.
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 ة ــا وف ــد مـ ـ دي ــوان املحاس ــبة فـ ـ الاجتم ــا الثال ــت ح ــول الرقاب ــة علـ ـ تن يـ ـ أق ــدا التنمي ــةاملس ــتدامة والـ ـ نظمت ــر إدا الش ــؤون الاقتصـ ــادية والاجتماعي ــة ب ــاألم املتح ــد ومب ــاد انتوسـ ــا
للتنمية يوم  23-22يوليو بمدينة نيويو .
 اسـتقبل ســعاد ئــل ديــوان املحاســبة الشــيو /بنــد بـ محمــد بـ ســعود آل ــان  ،معــا القاحـ يأحمــد حمــدان ئــل ديــوان املحاســبة بالجمهو يــة اللبنانيــة والوفــد املرافــق لــر .بحــت الجانبــان خــالل
الاجتما العالقات الثنائية وسبل زعزيز التعاون ف مجال العمل الرقاب .
 وقعـ يــو الخمــل  20ســبتمبر ،ات اقيــة منحــة بـ ن ديــوان املحاســبة ومبــاد إلانتوســا للتنميــة،لتمويل برنام دع مسا عمل استقاللية ألاجهز العليا للرقابة وبرنام ةراكة النظرال املعجـل لـدع
ألاجهز العليا للرقابة العاملة ف ألاوضا الهشة.
ييز توقي الات اقية ف إ ا دع ديوان املحاسبة ألنشـطة مبـاد الانتوسـا للتنميـة ،حيـت تهـد
املنح ــة إ ـ املس ــاقمة ف ـ زعزي ــز أدال وق ــد ات ألاجه ــز العلي ــا للرقاب ــة بال ــدول النامي ــة ح ــول الع ــال الت ــي
بحاجة لتنمية قد اتها ،والتي زعمل ضم أوضا قشة وغ ر مستقر .
 زا وفـد مـ ديـوان املحاسـبة بدولـة قطـر برئاسـة ســعاد الشـيو /بنـد بـ محمـد بـ سـعود آل ــانئ ــل دي ــوان املحاس ــبة ،دي ــوان املحاسـ ــبة فـ ـ اململك ــة ألا دني ــة الهاةـ ــمية .وق ــد بح ــت الجانب ــان خـ ــالل
الاجتما العالقات الثنائية وسبل زعزيز التعاون ف مجال العمل الرقاب .
كمــا التقــز ســعاد الشــيو بنــد بـ محمــد بـ ســعود آل ــان ئــل ديــوان املحاســبة مـ دولــة ئــل
الوز ال ألا دن الدكتو عمر الرزاز ،وأصحاب املعا ئلس ي مجل ألاعيان ومجل النواب.
 برئاســة ســعاد الشــيو بنــد ب ـ محمــد بـ ســعود آل ــان ئــل ديــوان املحاســبة ،ةــا وفــد م ـديوان املحاسـبة فـ الاجتمـا السـادس عشـر ألصـحاب املعـا ؤسـال دواويـ املراقبـة واملحاسـبة فـ دول
مجلـ التعــاون لــدول الخلــي العربيــة ،والـ عقــد فـ ســلطنة عمــان ،يــو الخمــل  07أكتــوبر .جــرى
خالل الاجتمـا مناقشـة عـدد مـ املواضـي املد جـة علـ جـدول ألاعمـال ،والتـي تهـد إ ـ تطـوير وزعزيـز
العمل الرقاب .
 برئاسـة ســعاد الشــيو /بنــد بـ محمــد بـ سـعود آل ــان ئــل ديــوان املحاســبة ،ةــا وفــد مـديــوان املحاســبة بدولــة قطــر فـ الاجتمــا الثــام للجمعيــة العامــة ملنظمــة التعــاون الاقتصــاد لألجهــز
العلي ــا للرقاب ــة فـ ـ جن ــوب ووس ــط آس ــيا (الايموس ــا ) ،بصـ ـ ة مراق ــب ،وال ـ عق ــد بمدين ــة إس ــطنبول
بالجمهو ية التركية يوم  22و  23أكتوبر .تيز مشا كة ديوان املحاسبة ف ق ا الاجتما ف إ ا زعزيز
التع ــاون وتبـ ــادل الخبـ ـرات مـ ـ م تلـ ــف املنظمـ ــات إلاقليمي ــة والدوليـ ــة وألاجهـ ــز العليـ ــا للرقابـ ــة املاليـ ــة
واملحاسبة.
 ة ــا دي ــوان املحاس ــبة فـ ـ ال ــدو السادس ــة والثال ـ ـ ن الجتم ــا ال ري ــق الحم ــوم للخبـ ـرال املعن ــيباملع ــاي ر الدولي ــة للمحاس ــبة والاب ــالغ ،وو ة ــة العم ــل ح ــول موض ــو إلافص ــاح امل ــا امل ــرتبط باملن ــاخ ف ـ
القطــا العــا والخــا  .واللتـ ن تـ عقــدقما بمدينــة جنيــف بالجمهو يــة السويســرية ،خــالل ال تــر مـ
 22أكتوبر ولغاية  0نوفمبر الجا .
 وق ديوان املحاسـبة بدولـة قطـر ات اقيـة منحـة مـ مبـاد إلانتوسـا للتنميـة ،وبموجـب الات اقيـةست صـ املنحــة املقــر لتمويــل الــدع الســت دا إ ــا قيــاس أدال ألاجهــز العليــا للرقابــة ،ومبــاد
70
العـ75ـدد مجلة الرقابة املالية – كانون ألاول  -ديسمبر 2102

زعزيــز قــد ات الــتعل إلالكترون ـ  .ويــيز توقي ـ الات اقيــة ف ـ إ ــا حــر ديــوان املحاســبة عل ـ مســاعد
ت
ألاجهز الرقابية العربية عل قياس أدالقـا وفقـا ملعـاي ر إلانتوسـا واملما سـات الدوليـة الجيـد كيسـاس
لتحس ن ألادال.
 ةا ديوان املحاسبة ف مؤتمر ألام املتحد للتجا والتنمية الثان عشر (ألاونكتاد) ،وقد ناقنق ا املؤتمر موضو إدا الدي العا وموضو نظا التحليل املا  ،و لل خـالل ال تـر مـ  05إ ـ 22
نوفمبر الجا بمدينة جنيف السويسرية.

*ديـوان املحاسبة باإلمارات العربية املتحدة
 وقـ ديــوان املحاســبة مـ مكتــب ألامـ املتحــد املعنــي بامل ــد ات والجريمــة واململــف بيعمــال الامانــرالعام ــة مل ــؤتمر ال ــدول ألا ـرا فـ ـ ات اقي ــة ألام ـ املتح ــد ملمافح ــة ال س ــاد ات اقي ــة أستض ــافة ال ــدو
الثامنـة مـ مــؤتمر الـدول ألا ـرا فـ الات اقيــة واملقـر عقــدط بمدينــة ابـوهجي خــالل ال تــر ط مـ 21-04
ديسمبر  .2102ويتوق أن يشا ف املؤتمر أكار م  2111مشا يمثلون الاجهز املسؤلة ع ممافحة
ال س ــاد ف ـ ال ــدول املؤقع ــة عل ـ الات اقي ــة باالض ــافة إ ـ ممثل ـ املنظم ــات الدولي ــة ومؤسس ــات املجتم ـ
املدن والجامعات واملؤسسات املهنية.
 تـرأس معــا الــدكتو  /حــا ب بـ ســعيد العميمــي ئــل ديــوان املحاســبة وفــد الــديوان املشــا ف ـفعاليــات املــؤتمر الثالــت والعشــري لإلنموســا املنعقــد ف ـ مدينــة موســمو بجمهو يــة وســيا إلاتحاديــة
خالل ال تر  25-23م الشهر الجا .
وقد ةهدت الجلسة إلافتتاحية للمؤتمر مراس زسلي ئاسة "منظمة إلانتوسا " م دولة إلاما ات
العربيــة املتح ــد إ ـ جمهو يــة وس ــيا إلاتحادي ــة  ،ت للبهــا كلم ــات بع ــل ؤســال الوف ــود املش ــا كة الت ــي
تضمن إلاةاد بما قدمتر دولة إلاما ات م جهود مثمر ومباد ات خالقة أ نال ترؤسها للمنظمة.
 أ لق ديوان املحاسبة خالل انعقاد املؤتمر الثالت والعشري لالنتوسـا بموسـمو مبـاد وـ ألاو ـم ـ نوعه ــا علـ ـ مس ــتوى الع ــال و ل ــل بتيس ــل قاع ــد عم ــل مش ــتركة ب ـ ن ألاجه ــز الرقابي ــة وألاجه ــز
املسؤلة ع ممافحة ال ساد ف العال .

*ديـوان الرقابة املالية وإلادارية بدولة فلسطيــن
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 أن ــي مكتــب الت ــدقيق الــو ني الســويد  ،زيا ت ــر إ ـ دي ــوان الرقابــة املاليــة وإلادا ي ــة ،والتــي تتعل ــقبمناقشة س ر العمل والشرو املرجعية ملها إدا املشا ي والقضايا الرقابية الاستراتيجية "الاست اد
املثل ـ م ـ مــوا د ديــوان الرقابــة املاليــة وإلادا يــة لتن ي ـ املهــا الرقابيــة بص ـ ة ســنوية" ضــم التعــاون
التنمو املؤسس ي ب ن مكتب التدقيق الو ني السويد وديوان الرقابة املالية وإلادا ية (.)2120-2105

 أكد ئل ديوان الرقابة املالية وإلادا ية املستشا إيـاد تـي أقميـة التعـاون فـ مجـال التـدقيق علـأقــدا التنميــة املســتدامة ،وأقميــة تبــادل الخب ـرات م ـ محكمــة املحاســبات الهولنديــة ،ف ـ ا ــا زعزيــز
قد ات موه الديوان ف ق ا املجال.
جــال لــل خــالل لقائــر ف ـ مقــر الــديوان بمدينــة ا ا ،خب ـرال قابــة ألادال م ـ محكمــة املحاســبات
الهولندية ضم مشرو ةراكة إلاقليمي املتعلق بالتدقيق عل تطبيق أقدا التنمية املستدامة.
ة ــا ئ ــل دي ــوان الرقاب ــة املالي ــة وإلادا ي ــة املستش ــا إي ــاد ت ــي ف ـ اجتم ــا الجمعي ــة العام ــة الث ــامللمجل الاقتصاد والاجتمال ف اسطنبول فـ  22أكتـوبر  ،2102وحضـرت ألاجهـز العليـا للرقابـة فـ
كــل م ـ أفغانســتان وأ بيج ــان وإي ـران وكازاخســتان وق رغ اس ــتان وباكســتان و اجيكس ــتان وجمهو ي ــة
ةمال قبر التركية وتركيا كيعضال أ نال مشا كة ألاجهز العليا للرقابة املالية ف بيال وسيا وفلسط ن
وقطر والموي بص ة مراقب.

75
العـ75ـدد مجلة الرقابة املالية – كانون ألاول  -ديسمبر 2102

 أك ــد ئ ــل دي ــوان الرقاب ــة املالي ــة وإلادا ي ــة املستش ــا اي ــاد ت ــي عل ـ أقمي ــة دو ال ــديوان ف ـ زعزي ــزاملســاللة عل ـ املؤسســات الخاضــعة لرقابتــر باعتبــا الــديوان اعل ـ جهــاز قــاب ف ـ دولــة فلســط ن .وجــال
لل خالل الاجتما ال عقـد فـ مقـر الهيكـة املسـتقلة لحقـو الانسـان (ديـوان املظـال ) فـ مدينـة ا
ا م وزير التعاون الدو ف مملكة السويد.

– بحــت ئــل ديــوان الرقابــة املاليــة والادا يــة املستشــا ايــاد تــي  ،مـ سـ ر اململكــة الهولنديــة لــدى
دولــة فلســط ن الســيد كــل فــان بــا  ،فـ مقــر الــديوان بمدينــة ا ا ههــر اليــو  ،ســبل زعزيــز التعــاون
املشــتر ودعـ عمــل ديــوان الرقابــة .وأ لعــر عل ـ آخــر تطــو ات العمــل الرقــاب و بيعــة عمــل الــديوان،
ت
مؤكـ ــدا أن الـ ــديوان يعمـ ــل بشـ ــمل محايـ ــد ومسـ ــتقل حرعـ ــا منـ ــر علـ ـ الح ـ ــال علـ ـ املـ ــال العـ ــا وفـ ــق
استراتيجيتر الخاعة ف احداي فا ف حيا املوا .
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 أخت ــت فـ ـ العاع ــمة التركي ــة أنق ــر دو تد يبي ــة ح ــول الت ــدقيق عل ـ الش ــركات اململوك ــة للدول ــة،ت
بمشـا كة 02موه ـا مـ ديـوان الرقابـة علـ مـدا خمســة أيـا  ،و لـل بنـال علـ ات اقيـة التعـاون املوقعــة
ب ن ديوان الرقابة املالية وإلادا ية ال لسطيني ومحكمة املحاسبات التركية.

*مجلس املحاسبة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 ةــا مجل ـ املحاســبة ف ـ أةــغال مجل ـ امل ـراجع ن الخ ــا جي ن ملنظمــة الاتح ــاد الافريق ـ ال ـعقد بالجزائر خالل ألايا م  05ا  21نوفمبر 2102
وتـ خــالل قـ ا الاجتمــا اعتمــاد اســتراتيجية لتــدقيق القــوائ املاليــة لســنة  2102بغــرض املصــادقة
عل حساباتها با ضافة إ املصادقة عل تقرير التدقيق لسبعة قيكات تابعة لالتحاد الافريق .
 انت ــب مجل ـ املحاس ــبة كعض ــو ف ـ املجل ـ التن ي ـ ملنظم ــة الانتوس ــا لعه ــد م ــدتها س ـ ()0سـنوات  2125-2102و لـل بمناسـبة انعقــاد املـؤتمر 23للمنظمـة الدوليـة بموســمو خـالل ال تـر مـ 23
إ  27سبتمبر  .2102كما انت ب ف عضوية املجل التن ي للمنظمة العربية لألجهز العليا للرقابة
املالي ــة واملحاس ــبة بمناس ــبة انعق ــاد ال ــدو  03للجمعي ــة العام ــة للمنظم ــة بدول ــة قط ــر م ـ  02إ ـ ـ 04
نوفمبر .2102
 نظـ املجلـ ملتقــز علمــي حــول البيانــات الضــخمة فـ أنشــطة ألاجهــز العليــا للرقابــة بالتعــاون مـأدا املسـ ــاعد التقنيـ ــة وتبـ ــادل املعلومـ ــات التابعـ ــة للم وضـ ــية ألاو وبيـ ــة  TAIEXيـ ــوم  07و 05سـ ــبتمبر
.2102
وتنــاول ق ـ ا اللق ــال ال ـ نش ــطر خب ـرال م ـ الاتحــاد ألاو وب ـ ( 2م ـ إيطاليــا وخب ــر أملــان ) مواض ــي
تتعلق بدو ومزايا است دا البيانات الضخمة ف التدقيق وتطوير القطا العا .
 نظ ـ املجل ـ دو تد يبي ــة حــول النظــا املحاس ــجي واملــا الجديــد وكي ي ــة ق ـرال وت س ـ ر الق ــوائاملالية ل ائد  05مدققا ضم سلسلة أنشطة تموينية تند أ ف إ ا التحض ر للتك ل باملهمة الجديد
املوكلــة للمجل ـ بموج ــب القــانون العضــو لق ــوان ن املاليــة ق ـ  05/05امل ــؤ خ ف ـ  12س ــبتمبر ،2105
واملتعلقة باملصادقة عل حسابات الدولة.
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*ديوان املحاسبة بليبيا
 اختـت يـو  2102/02/20وبحضـو السـيد /ئـل الـديوان البرنـام التـد يجي حـول منججيـات قابــةألادال وفق معاي ر ألانتوسا وال ةا فير عدد م ألاعضال با دا ات العامة للديوان وفروعر.
وقد استمع ئاسة الديوان نطباعات املشا ك ن حول البرنام وف بهاية اللقال ت توزي ةهادات
باملشا كة عل املتد ب ن.
 علـ ـ قـ ــامن اجتمـ ــا الانموسـ ــا الثالـ ــت والعشـ ــري املنعقـ ــد بموسـ ــمو فـ ـ سـ ــبتمبر  ،2102ات قـ ـالاجهز العليا للرقابة املالية واملحاسبة ف الدول املغا بية عل انتقال اعمال ألامانة العامة له ط الدول
مـ دائــر املحاســبات التونســية إ ـ ديــوان املحاســبة بليبيــا ،وقــد ةــددت ألاجهــز ألاعضــال عل ـ توســي
التبادل املعرف وزشجي اعضائها عل زعاون أكبر مما يحقق أقدا املجموعة املغا بية.

 أحيــي ديــوان املحاســبة الليجــي يــو  2102/02/2اليــو العــالمي ملمافحــة ال ســاد ووقـ محضــر ات ــامشتر بلنر وب ن قيكة الرقابة الادا ية والهيكة الو نية ملمافحـة ال سـاد بشـين زشـكيل ال ريـق الـو ني
لوض الاستراتيجية الو نية ملمافحة ال ساد.
 عق ــد يـ ــو  2102/01/03وملـ ــد ةـ ـهري البرنـ ــام التـ ــاقيل باملعهـ ــد الـ ــو ني لـ ــالدا للحصـ ــول علـ ـالشــهائد املهنيــة و لــل وفقــا لالت اقيــة املوقعــة بـ ن ديــوان املحاســبة ومؤسســة ــالل ابوغزالــة بحضــو
عدد م موه الديوان كدفعة أو .
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الجهاز املركزي للمحاسبات بجمهورية مصر العربية
استضا الجهاز وفد م أعضال جهاز الرقابـة املاليـة وإلادا يـة بسـلطنة عمـان علـ مـدا يـوم -20 22يوليو  2102بمقر الجهاز ف القاقر .
وتناولـ الزيـا موضــو الجوانـب التنظيميـة واملهنيــة املتعلقـة بإعـداد التقريــر السـنو والا ـال علـ
تجربة الجهاز ف ق ا املجال ،وتتمثل ف املوضوعات التالية:
الوحدات القائمة عل اعداد واخراأ التقرير السنو .
مراحل اعداد التقرير السنو .
الاساس املعتمد ف تقسي  /تبويب التقرير السنو .
املعاي ر التي يت عل أساسها املوافقة عل إد اأ املالحظات بالتقرير السنو .
الاج ـ ـرالات الالحقـ ــة عل ـ ـ ف ـ ـ التقريـ ــر إ ـ ـ السـ ــلطة امل تصـ ــة بالدولـ ــة والوحـ ــدات امل تصـ ــة بتلـ ــل
إلاجرالات.
 استض ــا الجه ــاز دو ات تد يبي ــة بمق ــر الجه ــاز ف ـ الق ــاقر و ل ــل فـ ـ ا ــا ت عي ــل م ـ كر الت ــاقاملبرمــة ب ـ ن الجهــاز املركــز للمحاســبات والــديوان العــا للمحاســبة باململكــة العربيــة الســعودية لتبــادل
الخبرات وتنظي و العمل والدو ات التد يبية ف مجال العمل الرقاب ،
برنـ ــام ت ـ ــد يجي ح ـ ــول موضـ ــو "الس ـ ــكرتا ية وف ـ ـ الاتص ـ ــال والتواعـ ــل" خ ـ ــالل ال ت ـ ــر م ـ ـ 22-25أغسط  ،2102وقد قا بالتد يب ف ق ا البرنام مد ب ن بالجهاز املركز للمحاسبات.
 و ةة عمل حول موضو "دو الجهاز ألاعل للرقابة بشين احتساب ضريبة القيمة املضافة" خاللال ت ــر مـ ـ  04-00ن ــوفمبر  ،2102وق ــا بالت ــد يب فري ــق مـ ـ امل ــد ب ن داخ ــل وخ ــا أ الجه ــاز املرك ــز
للمحاسبات.
 فـ ا ــا ت عيــل مـ كر الت ـاق املبرمــة بـ ن الجهــاز املركـز للمحاســبات والــديوان العــا للمحاســبةباململكــة العربيــة الســعودية لتبــادل الخبـرات وتنظــي و العمــل والــدو ات التد يبيــة فـ مجــال العمــل
الرق ــاب ة ــا الجه ــاز فـ ـ البرن ــام الت ــد يجي الـ ـ نظم ــر ال ــديوان الع ــا للمحاس ــبة باململك ــة العربيـ ــة
السـعودية حــول موضــو "التــدقيق املبنــي علـ امل ــا ر" بمدينــة الــدما خــالل ال تــر مـ  07-03أكتــوبر
.2102
 ة ــا س ــياد املستش ــا  /قش ــا ب ــدو  -ئ ــل الجه ــاز املرك ــز للمحاس ــبات فـ ـ اجتم ــا قي ــاداتألاجهــز العليــا للرقابــة وأصــحاب املصــال حــول موضــو " مراجعــة تطبيــق اقــدا التنميــة املســتدامة"
الـ ـ ى تنظم ــر منظم ــة ألامـ ـ املتح ــد بالتع ــاون مـ ـ منظم ــة إلانتوس ــاى لألجه ــز العلي ــا للرقاب ــة بمدين ــة
نيويــو  -الواليــات املتحــد الامريكيــة يــومز  22و 23يوليــو  2102وقــد نــاقن الاجتمــا مــدى اســتعداد
الــدول ألاعضــال فـ إلانتوســاى لتن يـ اجنــد التنميــة املســتدامة  ،2131و كي يــة دمـ أقــدا التنميــة
املستدامة ف مما سات عمل املراجعة ،فر التعاون ب ن ألاجهز العليا للرقابة وأصحاب املصال .
 ةــا الجهــاز املركــز للمحاســبات ف ـ الاجتمــا التاسـ عشــر ملجموعــة عمــل إلانتوســاى للمراجعــةالبيئي ــة بمدين ــة ب ــانمو بدول ــة تايالن ــد خ ــالل ال ت ــر م ـ  5إ ـ  2أغس ــط  ،2102حي ــت اس ــتعرض
املشــا كون أقـ م رجــات مجموعــة العمــل املد جــة فـ خطــة عمــل  2102-2107ومناقشــة خطــة العمــل
التالية للمجموعة  2122-2121ضم فعاليات الاجتما .
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 ةــا ســياد املستشــا /قشــا بــدو  -ئــل الجهــاز املركــز للمحاســبات ف ـ مــؤتمر إلانموســا ال ـ 23واجتماعـات املجلـ التن يـ ال ـ  72و الـ  73خـالل ال تـر مـ  23ا ـ  25سـبتمبر  2102بجمهو يــة
وسـيا الاتحاديـة ،وقــد القـز ســياد املستشـا  /ئـل الجهــاز كلمـة فـ الاجتمـا الـ ى عقــد علـ قــامن
مؤتمر إلانموساى وال استعرض فير م كر الت اق التي وقع ب ن منظمة إلانتوساى ومكتـب الامـ
املتحد ملمافحة امل د ات والجريمة هد إيجاد منصة عمل مشتركر تجم ألاجهز الرقابيـة وألاجهـز
املسؤولة ع ممافحة ال ساد و لل هد التعاون وتبادل املعرفة والتجا ب ف مجال ممافحة ال ساد
ف القطا العا .
 ةا سياد املستشا  /قشا بدو  -ئل الجهاز املركز للمحاسـبات فـ اجتمـا زعزيـز التعـاونب ن الاجهز العليـا للرقابـة وقيكـات ممافحـة ال سـاد الكتشـا ومنـ جـرائ ال سـاد والـ انعقـد بدولـة
الاما ات العربية املتحد خالل ال تر م  04إ  21ديسمبر  2102وقد ألق سيادتر كلمة حول "أقمية
دو التد يــب والتطــوير للعاملي ـ ف ـ مجــال ممافحــة ال ســاد " ،كمــا ةــا ســيادتر ف ـ فعاليــات الــدو
الثامنــة ملــؤتمر الــدول الا ـرا فـ ات اقيــة الامـ املتحــد ملمافحــة ال ســاد حيــت تـ اســتعراض تن ي ـ
الات اقية ومناقشة كي ية معالجة ال ساد م قبل الدول بشمل أفضل ومن ال ساد واسترداد ألاعول
ت
والتعـاون الــدو  ،فضـال عـ ألاعمـال التحضـ رية للـدو الاســتثنائية للجمعيـة العامــة ملمافحـة ال ســاد،
التي ستعقد ف عا .2120
 ةــا الجهــاز فـ الاجتمــا الســنو للجنــة ألافروســا دا وتقاسـ املعرفــة الـ عقــد يــوم 05و 00يوليـ ــو  2102ف ـ ـ ن روب ـ ـ – كينيـ ــا وت ـ ـ خ ـ ــالل الاجتمـ ــا املوافقـ ــة عل ـ ـ خطـ ــة اللجنـ ــة التش ـ ــغيلية
.2121/2102
 ةـا الجهــاز فـ الاجتمــا ألاول للجنـة املهــا الخاعـة بمراجعــة النظـا ألاساسـ ي لألفروسـا الـا
عقــد يــوم  5و 0أغســط  2102فـ أكـرا – غانــا ،وقــد الاجتمــا إ ـ الت ك ــر حــول الهيمــل التنظيمــي
والحوكمة داخل ألافروسا ومراجعة الدو ال تلعبر كيانات ألافروسا ملعالجـة أ سـلبيات قائمـة
زسـ ــتلز زعـ ــديل النظـ ــا ألاساسـ ـ ي ،كمـ ــا ةـ ــا فـ ـ الاجتمـ ــا الثـ ــان للجنـ ــة الـ ـ عقـ ــد يـ ــوم  20و27
أغســط  2102ف ـ داكــا – الســنغال وال ـ ت ـ فيــر الات ــا عل ـ الجــدول الزمنــي للجنــة خــالل ال تــر
الالحقة حتي انعقاد الجمعية العامة الخامسة عشر لألفروسا خالل ةهر نوفمبر  2121بالسنغال.
- 25
 ةا الجهاز ف الاجتما الـ 55للمجل التن ي لألفروسا ال عقد خالل ال تر م 31أغس ــط  2102فـ ـ داك ــا  -الس ــنغال ،ومـ ـ ض ــم م ــا ت ـ خ ــالل الاجتم ــا ع ــرض تق ــا ير الكيان ــات
امل تل ــة لألفروســا وم ه ــا تقريــر أدال ألامان ــة العامــة وتقري ــر لجنتــي ألافروس ــا لبنــال الق ــد ات وإدا
وتقاسـ املعرفــة وتقريــر مجموعــة عمــل ألافروســا للمراجعــة البيئيــة ،كمــا تـ عــرض التقــد الـ تـ
إحرازط م قبل كل م لجنة املها الخاعة بمراجعة النظا ألاساس ي واللجنة امل تصة بإعداد الخطة
الاستراتيجية لألفروسا  ،2120 – 2120وقا الجهاز بعرض تقرير أنشطة قيكة تحرير املجلة ألافريقية
للمراجعــة الشــاملة التــي يتــو الجهــاز ئاســبها وتم ـ املوافقــة عل ـ املشــرو املقــد منــر بشــين الالئحــة
الجدي ــد للمجل ــة وإلاج ـرالات التن ي ي ــة له ــا ،وت ـ خ ــالل الاجتم ــا  ،ك ـ لل ،تحدي ــد موض ــو املس ــابقة
العلمية  2121وال سيدو حول موضو "أ ر التطو التكنولو عل أدلة إلا بات ف املراجعة".
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 استضــا الجهــاز الاجتمــا الســنو التاسـ ملجموعــة عمــل ألافروســا للمراجعــة البيئيــة بالقــاقرخ ــالل ال ت ــر م ـ  24 – 20أكت ــوبر  ،2102تح ـ عن ــوان "ألاجه ــز العلي ــا للرقاب ــة ألافريقي ــة ف ـ مواجه ــة
ت
تحــديات ممافحــة التصــحر وانعــدا ألام ـ الغ ـ اة " ،وقــد حضــر الاجتمــا نحــو  45مشــا كا يمثلــون 20
ت
ت
جهــازا أعل ـ للرقاب ــة عضــوا باألفروســا با ض ــافة إ ـ ممث ــل ع ـ مجموعــة عم ــل إلانتوســا للمراجع ــة
البيئيــة م ـ الجهــاز ألاعل ـ للرقابــة ل نلنــدا ،وت ـ ف ـ ختــا الاجتمــا انتقــال ئاســة مجموعــة العمــل م ـ
الجهاز ألاعل للرقابة للمام رون إ الجهاز ألاعل للرقابة لنيج ريا ملد الي سنوات قابلة للتجديد.
 ة ــا الجه ــاز ف ـ اجتم ــا امل ـراجع ن العم ــو لل ــدول أعض ــال مجل ـ امل ـراجع ن الخ ــا جي ن ملنظم ــةالموملسـا (كوبيـا) مـ السـكرت ر العـا للمنظمـة يــو  00سـبتمبر  2102فـ لوسـاكا – زامبيـا ،لالت ـا علـ
ت
ميثــا عمــل املجلـ وأدوات املراجعــة الخا جيــة والخطــو العريضــة ملراجعــة العــا املــا  ،2105علمــا
بـين الجهـاز يتــو ئاسـة مجلـ املـراجع ن الخــا جي ن عـ العـا املـ كو  .كمـا ةــا فـ كــل مـ اجتمــا
الخبـرال ال نيـ ن مـ كافــة الـدول ألاعضــال فـ منظمــة الموملســا واجتمـا املـراجع ن العمــو لتلــل الــدول
الل ي عقدا متتالي ن خالل ال تر م  00 - 7أكتوبر  2102فـ ات املمـان السـتعراض ومراجعـة أدوات
املراجعــة الخا جيــة والات ــا عل ـ ميثــا عمــل مجل ـ امل ـراجع ن الخــا جي ن و لــل عل ـ مســتوى كافــة
أعضال املنظمة ،وقد ات ق أعضال املجل امل كو الحاضري م ألاجهز العليا للرقابة لمـل مـ مصـر
وبو ونــد وإ يتريــا عل ـ الــتح عل ـ اعتمــاد التقريــر الصــاد ع ـ الاجتمــا ألاخ ــر بســبب عــد اعتمــاد
ميثـا العمــل وأدوات املراجعـة ألاخــرى وعـد تحديــد موعـد زمنــي لبـدل مراجعــة حسـابات الموملســا عـ
ت
العا املا  2105غ استعداد املجل لبدل عملية املراجعة فو ا.
ت
الثا  :مشا كات الجهاز عل مستوى الاتحاد ألافريق :
 ةا الجهاز ف منتدى إلادا املالية العامة ( 2102زعزيز مراجعـة القطـا العـا فـ أفريقيـا) الـعقد بمقر الاتحاد ألافريق ف أدي أبابا – إ يوبيا خالل ال تر م  00 – 04أكتوبر  ،2102و لل عل
خل ية عضويتر الدائمة ف مجل املراجع ن الخا جي ن لالتحاد ألافريق .
 ةا الجهاز ف الاجتما الت طيط الستراتيجية مراجعة القوائ املالية لالتحاد ألافريق عالعا املا  2102ال عقد يوم  05و 02نوفمبر  ،2102وك لل اجتما مجل املراجع ن الخا جي ن
لالتحاد ألافريق يو  21نوفمبر  2102الل ي ت عقدقما ف الجزائر عاعمة الجمهو ية الجزائرية
ت
الديمقرا ية الشعبية ،علما بين الجهاز ألاعل للرقابة للجزائر يتو ئاسة مجل املراجع ن الخا جي ن
لالتحاد ألافريق ع العام ن املالي ن  2105و.2102
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ملخ

لوقائع الدورة الثالثة للجمعية العامة للمنظمة
املنعقدة بدولة قطر
خالل الفترة من  12الى 2525/11/ 14

عــقدت الجمعية العامة للمنظمة العربية لألجهز العليا للرقابة املالية واملحاسبة دو تها العادية
الثالثة عشر بدولة قطر خالل ال تر م  02إ  2102/00/ 04برعاية معا الشيو  /عبد ا ب ناعر
ب خلي ة آل ان  ،ئل مجل الوز ال وزير الداخلية لدولة قطر.
وحضر اجتماعات ق ط الدو ؤسال وممثلو ألاجهز الاعضال ف املنظمة.
كما حضر ق ط الـدو كــمراقب ن ممــثل ع ألامانة العامة ملجل التعاون لدول الخلي العربية
وممثل ع ألام ن العا ملنظمة الانتوسا وممثل ن ع مباد تنمية الانتوسا وممثل ن ع منظمة
الافروسا النا قة باالنجل اية وممثل ن ع منظمة الاسوسا وممثل ع البنل الدو ومندوب مجلة
الانتوسا وممثل ع اتحاد املحاسب ن واملراجع ن العرب وممثل ع وكالة التعاون الاملانية.
وقد انتظ ح ل الافتتاح يـو  2102/00/02بحضو سعاد الشيو  /عبد ا ب ناعر ب
خلي ة آل ان  ،ئل مجل الوز ال وزير الداخلية لدولة قطر .واسبهل ق ا الح ل بملمة سعاد
الشيو /بند ب محمد ب سعود آل ان  ،ئل ديوان املحاسبة بدولة قطر والنائب الثان لرئل
املجل التن ي للمنظمة ،حيت تقد بالشكر ملعا الشيو /عبد ا ب ناعر ب خلي ة آل ان ،
عل عايتر الكريمة للدو الثالثة عشر للجمعية العامة للمنظمة و حب بالضيو الكرا ف بلدق
الثان دولة قطر وتمني له إقامة يبة.
وأحيل الملمة إ ر لل إ ال اضلة الدكتو  /آالل حات كاه  ،ممثل معا ئل ديوان الرقابة
املالية إلاتحاد وكالة بجمهو ية العرا و ئل املجل التن ي للمنظمة ،حيت تقدم بالشكر
الجزيل إ دولة قطر ،أم را وحمومة وةعبا وإ ديوان املحاسبة بدولة قطر ف مخ سعاد الشيو /
بند ب محمد ب سعود آل ان وأبرزت دو املجل التن ي للمنظمة ف إيجاد ليات الك يلة
بتطوير أدال املنظمة العربية وانعماس لل عل ألاجهز العربية ألاعضال .كما عبرت ع أملها ف أن
يمون ديوان الرقابة املالية الاتحاد بجمهو ية العرا قد وفق ف ئاسة املنظمة من الدو الثانية
عشر للجمعية العامة ،معبر ع يقي ها بين ديوان املحاسبة بدولة قطر سلستكمل مس ر املنظمة
بمل جهد بما يساق ف تحقيق مزيد إلانجازات عل الصعيدي العرب والدو .
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وتقدم بالشكر الجزيل إ ألاجهز العربية ولألمانة العامة للمنظمة عل دعمها لرئاسة املجل
التن ي  .واختتم كلمبها بتجديد الشكر إ دولة قطر وإ ديوان املحاسبة عل الجهود التي ب ل
عداد وتنظي الدو الثالثة عشر للجمعية العامة.
أحيل الملمة إ معا ألاستا  /نجيب القطا  ،الرئل ألاول لدائر املحاسبات ف
الجمهو ية التونسية وألام ن العا للمنظمة ،حيت عبر ف مسبهلها ع سعادتر باملشا كة ف ق ط
الدو و ف باسمر وباس زمالئر ؤسال ألاجهز العليا للرقابة املالية واملحاسبة العربية آيات التقدير
والامتنان إ عاحب السمو الشيو  /تمي ب حمد آل ان  ،أم ر دولة قطر ،عل ما أوالط م اقتما
و عاية سامية الجتما الجمعية العامة .كما تقد بيسمي عبا ات الشكر والتقدير إ معا الشيو/
عبد ا ب ناعر ب خلي ة آل ان  ،ئل مجل الوز ال وزير الداخلية بدولة قطر عل ت ضلر
برعاية وحضو ح ل افتتاح الجمعية العامة وقو ما يدل عل الاقتما الكب ر ال يولير ألنشطة
املنظمة العربية.
توجر بيخل التحية وأسمي آيات التقدير والاحترا إ ديوان املحاسبة بدولة قطر ف مخ
سعاد الشيو  /بند ب محمد ب سعود آل ان  ،منوقا بالجهود الكب ر التي ب ل م أجل إلاعداد
والتنظي له ا الحدي الها وبما حظي بر الوفود املشا كة م كر الضيافة وحس الاستقبال.
و حب أيضا بالسيدات والساد الضيو ألافاضل ،وممثل املنظمات العربية وإلاقليمية والدولية.
بعد لل تناول الملمة ممثل ألامانة العامة ملنظمة الانتوسا  ،حيت تقد بالشكر الجزيل إ
املنظمة العربية عل دعو ألامانة العامة لالنتوسا لحضو اجتماعات الجمعية العامة كمراقب ونقل
تحيات ألام ن العا للمنظمة التي زع عليها الحضو  ،مبرزا دو املنظمة العربية ال يعتبر إحدى
الركائز الرئلسية ملنظمة الانتوسا م خالل تنظي ديوان املحاسبة بدولة إلاما ات العربية املتحد
املؤتمر الثان والعشري له ط املنظمة وترأسر مجلسها التن ي خالل ال تر م  2100إ 2102
وترأس الديوان العا للمحاسبة باململكة العربية السعودية بمل ك ال لجنة السياسات والشؤون
املالية وإلادا ية وزعاون الانتوسا م الجهات املانحة .
كما عبر ع الاقتما الكب ر ال تولير جمي ألاجهز العربية ألنشطة املنظمة العربية ف لجابها
وأنشطبها امل تل ة التي تتوافق م م ططها الاستراتي وك لل امل طط الاستراتي لالنتوسا  .وأةا
إ التعاون الو يق م ئل أو نائب الرئل للجنة السياسات والشؤون املالية وإلادا ية لالنتوسا ف
إعداد تقرير أدال ق ط املنظمة وتقرير ألادال واملساللة لل تر  2107ـ  2102ال يوض س ر العمل ف
تن ي الخطة الاستراتيجية وما أبرزط ق ا التقيي م تقد ملموس نحو تحقيق أقدا وأولويات
املنظمة امل كو .
واختت الح ل بملمة املدير العا ملباد تنمية الانتوسا التي عبر فيها ع الشر ال نالر
للمشا كة ف أعمال الجمعية العامة الثالثة عشر للمنظمة بدولة قطر وأبرز ترك ا التعاون ب ن املباد
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واملنظمة العربية من الدو الثانية عشر للجمعية العامة املنعقد بتون سنة  2100عل تن ي
املعاي ر الدولية لألجهز العليا للرقابة املالية واملحاسبة وممافحة ال ساد واملشا كة م أصحاب
املصلحة والتعل الالكترون وأةا إ و العمل والدو ت ن اللت ن نظمتا عبر الانترن والاجتماعات
با ضافة إ ألانشطة عبر الانترن  ،فضال ع دع املنظمة العربية ف وض م ططها الاستراتي
للسنوات  2105ـ  ، 2122وأةا إ أنر سلت الترك ا ف املستقبل عل استراتيجية الجهاز ألاعل للرقابة
وقياس ألادال وإعداد التقا ير وعل تدقيق أقدا التنمية املستدامة وت ري مت صص ن ف التعلي
الالكترون للمنظمة العربية وأن املنظمت ن قد نجحتا عل مر السن ن ف إ سال ةراكة فيما ي
تنمية القد ات.
واختت كلمتر بتوجير الشكر إ كل م معا ألام ن العا للمنظمة ومساعدير ومعا ئل
املجل التن ي للمنظمة عل زعاوبه املستمر م مباد تنمية الانتوسا للتنمية ومعا ئل
ديوان املحاسبة بدولة قطر عل الدع املا املقد إ املباد وعل التنظي الدقيق للجمعية العامة،
متمنيا أن تثمر املناقشات ع نتائ مهمة للمنظمة العربية.
ةرع الجمعية العامة ف مناقشة م تلف البنود وات ت بشيبها القرا ات والتوعيات
التالية:
القرار رقم ( 2512/55ج.ع :)13.تقرير املجل التن ي ع متابعة نشا املنظمة وإلاجرالات التي
ات قا لضمان تن ي برنام العمل ال أقرتر الجمعية العامة ف دو تها الثانية عشر :
بعد الاستما إ تقرير املجل التن ي ع متابعة نشا املنظمة وإلاجرالات التي ات قا لضمان
تن ي البرنام ال أقرتر الجمعية العامة ف دو تها الثانية عشر  ،اعتمدت الجمعية العامة ق ا
التقرير.
القرار رقم (2512/51ج.ع :)13.تقرير ئل املجل التن ي ع الوض املا للمنظمة:
ا لع الجمعية العامة عل التقرير ال أعدط ئل املجل التن ي ب صو الوض املا
للمنظمة ع السنوات  ،2105-2107-2100وبعد املداولة أقرت الجمعية العامة ق ا التقرير.
القرار رقم ( 2512/52ج.ع :)13.إعالن ئل الجمعية العامة ونائبر ألاول:
عمال بيحما ال قر الثالثة م املاد الخامسة م النظا ألاساس ي للمنظمة ،انتقل ئاسة الجمعية
العامة إ ديوان املحاسبة بدولة قطر وتم زسمية ديوان الرقابة املالية الاتحاد بجمهو ية العرا
نائبا أوال لرئل املجل التن ي .
القرار رقم ( 2512/53ج.ع :)13.تحديد ممان الدو الرابعة عشر للجمعية العامة للمنظمة وزسمية
النائب الثان .
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عمال بيحما ال قر الثالثة م املاد الخامسة م النظا ألاساس ي للمنظمة ،وبعد النظر ف الطلب
املقد م معا الدكتو  /حسا ب عبد املحس العنقر  ،ئل الديوان العا للمحاسبة باململكة
العربية السعودية الستضافة الدو الرابعة عشر للجمعية العامة سنة  2122بمنطقة مكة املكرمة،
حب الجمعية العامة ه ط الاستضافة وتم زسمية الديوان العا للمحاسبة باململكة العربية
السعودية نائبا انيا لرئل املجل التن ي .
القرار رقم ( 2512/54ج.ع :)13.إقرا برنام عمل املنظمة ف مجال التد يب والبحت العلمي للسنوات
الثالي 2122 - 2121
ا لع الجمعية العامة عل مشرو برنام عمل املنظمة للسنوات الثالي  2122 - 2121وأقرتر ف
عيغتر املقدمة إليها م املجل التن ي ف اجتماعر الثام والخمس ن ،وقو كالتا :
أوال :اللقالات العلمية والتد يبية:
عا :2121
لقال علمي حول موضو " البيانات الضخمة ( )Big Dataوتي رقا عل التقا ير"
تقيي السياسات العمومية )(GUID 9020
" مؤةرات ومعاي ر الرقابة عل أقدا التنمية املستدامة م منظو بيئي".
" تطبيق معاي ر قابة الالتاا ف مجال الرقابة عل املشتريات الحمومية".
"الرقابة عل تن ي أقدا التنمية املستدامة".
عا :2120
لقال علمي حول تحليل وتقيي الحساب الختام للدولة.
الرقابة عل الدي العا .
قابة الجود عل ألاعمال الرقابية.
املحاسبة الحمومية املبنية عل أساس الاستحقا ف ضول املعاي ر الدولية (.)IPSAS
تدقيق الجهات التي تحصل عل دع ما م الدولة.
عا :2122
لقال علمي حول الرقابة عل الصناعات الاست راجية.
الرقابة عل الاستثما ات العامة.
مها ات كشف م ا ر الغن والاحتيال م قبل ألاجهز العليا للرقابة.
قابة ألادال عل قطا الاتصاالت.
تدقيق إيرادات الجما .
انيا :مسابقة البحــت العلــمي:
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تقنيات تحليل و قابة البيانات الضخمة.
دو ألاجهز العليا ف الرقابة عل التحول م موازنة الوسائل (البنود) إ موازنة البرام .
دو ألاجهز العليا ف الرقابة عل الاستثما ات العامة.
وت وض الجمعية العامة املجل التن ي تنظي لقالات وو عمل إضافية كلما كان لل ممكنا.
القرار رقم ( 2512/55ج.ع :)13.إقرا البرنام املا للمنظمة للسنوات الثالي :2122 - 2121
نظرت الجمعية العامة ف مشرو البرنام املا للسنوات  2522 -2525ال أعدط املجل التن ي ف
اجتماعر الثام والخمس ن ،وقر ت اعتمادط.
وب صو زغطية ن قات ألانشطة املبرمجة ف إ ا امل طط الاستراتي واملقد بمبلغ  017.111دوال
يجاد قبات م ألاجهز
أمريم  ،دع الجمعية العامة ئاسة املجل وألامانة العامة إ الس
ألاعضال والحصول عل دع م املانح ن.
كما أوع الجمعية العامة لجان املنظمة بضرو التنسيق م ألامانة العامة للتيكد م وجود
إعتمادات قبل تقدي أ برام أو مقترحات لها انعماسات مالية.
القرار رقم ( 2512/50ج.ع :)13.اعتماد النظا ألاساس ي للمنظمة ف عيغتر الجديد
بعد أن ت استعراض جدول التعديالت التي أدخل عل النظا ألاساس ي للمنظمة والتي وافق عليها
املجل التن ي واملد جة بن خة النظا ألاساس ي املقدمة إ الجمعية العامة ف دو تها الثالثة
عشر  ،قر ت الجمعية العامة اعتماد تلل التعديالت وإقرا النظا ألاساس ي ف عيغتر الجديد  .كما
فوض الجمعية العامة ألامانة العامة بتصحي ألاخطال الامالئية التي يمك أن تتضم ها ق ط الن خة،
وزعمي الن خة ال هائية عل ألاجهز ألاعضال.
ويجر العمل ه ا النظا ألاساس ي للمنظمة بداية م تا يو عدو ط ف  02نوفمبر  2102ويعمل بر ف
القرا ات التالية له ا القرا .

القرار رقم ( 2512/50ج.ع :)13.اعتماد التقرير حول تقد تن ي امل طط إلاستراتي 2122-2105
بعد أن استمع الجمعية العامة إ العرض ال قدمر نائب ئل لجنة امل طط إلاستراتي حول
تقد تن ي امل طط إلاستراتي  ،2122-2105اعتمدت ق ا التقرير وأوع ألامانة العامة بتعميمر
عل جمي ألاجهز ألاعضال(.املرفق ق .)2
القرار رقم ( 2512/55ج.ع :)13.انت اب أ بع ة أجهز أعضال ف املجل التن ي خل ا لألجهز التي انبه
مد عضويبها.
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بعد أن استعرض معا ئل املجل التن ي مطالب الترةي لعضوية املجل التن ي الوا د
عل ألامانة العامة ،ةمل الجمعية العامة لجنة لل رز م ئاسة الجمعية العامة وألامانة العامة.
ت
وعمال بيحما املاد السادسة عشر م النظا ألاساس ي تم عملية الاقترا السر الختيا أ بعة
أجهز مترمحة م ضم زسعة أجهز وفق ألاسلوب ال سبق أن اعتمدتر الجمعية العامة ف دو تها
الثانية عشر  ،وأس رت عملية الاقترا ع اختيا كل م :
 ديوان املحاسبة بدولة الموي . املجل ألاعل للحسابات باململكة املغربية. ديوان املحاسبة بالجمهو ية اللبنانية. مجل املحاسبة بالجمهو ية الجزائرية الديمقرا ية الشعبية.وحيت أن الجمعية العامة اختا ت الديوان العا للمحاسبة باململكة العربية السعودية الستضافة
الدو الرابعة عشر للجمعية العامة ،وحرعا عل سد الشغو ف مستوى ألاجهز ألاعضال التي تنت ي
عضويبها ف سنة  2022فقد ت انت اب ديوان املحاسبة الليجي باعتبا ط املتحصل عل املرتبة الخامسة
حسب نتائ الاقترا السر الستكمال مد عضوية الجهاز السعود ف املجل التن ي إ غاية سنة
 .2122وب لل تصب زشكيلة املجل التن ي الجديد كما يل :
ئلسا
* ديوان املحاسبة بدولة قطر
نائبا أول
* ديوان الرقابة املالية الاتحاد بجمهو ية العرا
نائبا ان
* الديوان العا للمحاسبة باململكة العربية السعودية
* ألام ن العا للمنظمة
أعضال تنت ي عضويبه سنة : 2122
* جهاز الرقابة املالية للدولة بسلطنة عمان
* ديوان املحاسبة باململكة ألا دنية الهاةمية
* محكمة الحسابات بالجمهو ية إلاسالمية املو يتانية
* ديوان املحاسبة الليجي
أعضال تنت ي عضويبه سنة : 2125
* ديوان املحاسبة بدولة الموي .
* املجل ألاعل للحسابات باململكة املغربية.
* ديوان املحاسبة بالجمهو ية اللبنانية.
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* مجل املحاسبة بالجمهو ية الجزائرية
الديمقرا ية الشعبية.
القرار رقم ( 2512/52ج.ع :)13.حول انت اب ؤسال اللجان الرئلسية للمنظمة.
بنال عل أحما البند ألاول م املاد  26م النظا ألاساس ي للمنظمة التي تن عل أن "يت إحداي
وزسمية ؤسال اللجان الرئلسية م قبل الجمعية العامة ت
بنال عل توعية م املجل التن ي  ،عل
ت
أن ال يمون الجهاز العضو ئلسا ألكار م لجنة ئلسية" ،فوض الجمعية العامة املجل التن ي ف
اجتماعر القاد لتسمية ؤسال ق ط اللجان.
القرار رقم ( 2512/05ج.ع :)13.زعي ن لجنة الرقابة املالية.
ت
عمال بيحما املاد الواحد والثال ن م النظا ألاساس ي ،قر ت الجمعية العامة زعي ن لجنة الرقابة
املالية ملراقبة حسابات املنظمة ع السنوات  2120-2121-2102م ألاجهز التالية:
عضوان أصليان:
* ديوان الرقابة املالية وإلادا ية بدولة فلسط ن
* الجهاز املركز للرقابة واملحاسبة بالجمهو ية اليمنية
عضوان احتياطيان:
* محكمة الحسابات بجمهو ية جيبوز
* ديوان املراقبة العامة بجمهو ية الصومال ال د الية
القرار رقم ( 2512/01ج.ع :)13.الندو ال نية التي نظم خالل الدو الثالثة عشر للجمعية العامة حول
موضو "مشا ي التطوير لدى ألاجهز العليا العربية للرقابة":
بعد أن ناقش الجمعية العامة موضو الندو ال نية التي نظمت خالل الدورة الثالثة عشرة للجمعية العامة
حول "مشا ي التطوير لدى ألاجهز العليا للرقابة العربية" وعقب استعراض أو ا العمل التي أعدقا عدد م
ألاجهز ألاعضال حول محو املوضو امل كو والنقاةات التي دا ت حولها ،خلص الجمعية العامة إ عياغة
اعالن الدوحة بشين توعيات الندو .
القرار رقم ( 2512/02ج.ع :)13.ف برقية ةكر وتقدير إ حضر عاحب السمو أم ر دولة قطر.
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قر ت الجمعية العامة ف برقية ةكر وتقدير إ حضر عاحب السمو الشيو  /تمي ب حمد آل ان أم ر دولة
قطر ،عل ما حظي بر الوفود املشا كة م يب الوفاد وكر الضيافة يلة إقامبها ف حاب ألا ض الطيبة
لدولة قطر.
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إعالن الدوحة
بشأن الندوة الفنية للجمعية العامة في دور ها الثالثة عشرة للمنظمة
العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة
املقامة في الدوحة
– دولة قطر خالل الفترة  14-15نوفمبر -2512
إيمانا بيقمية ألادوا املحو ية التي تقو ها ألاجهز العليا للرقابة م أجل زعزيز املساللة والش افية
واللااقة وممافحة ال ساد والوقاية منر وإ سال الثقة العامة وسياد القانون وتحس ن ك ال إلادا
العامة وتحقيق ألاقدا التنموية.
واست كا ا ملقاعد الهد السادس عشر م أقدا التنمية املستدامة لألم املتحد املكرسة لبنال
مؤسسات فعالة وخاضعة للمساللة عل جمي املستويات.
وإد اكا بين إي ال ألاجهز العليا للرقابة بمسؤولياتها والا تقال بيدائها كمؤسسات نمو جية يحت ى ها
يتطلب م ها بنال قد ات مؤسسية وتنظيمية ومهنية عالية م العمل عل زعزيزقا وتطويرقا كلما
اقتض الضرو .
وإقرا ا بين تن ي مشا ي التطوير م قبل ألاجهز العليا للرقابة ال ي لو م تحديات وم ا ر م
ةيبها أن زعيق تحقيق ألاقدا والغايات املرجو م خاللها.
وسعيا الست اد ألاجهز العليا للرقابة العربية م تجا ب بعضها ف تن ي مشا ي التطوير لد ها
و لل تكريسا لشعا املنظمة الدولية لألجهز العليا للرقابة املالية واملحاسبة (الانتوسا ) بين "التجربة
املشتركة ت يد الجمي ".
وبعد استعراض ومناقشة ما تضمنتر أو ا العمل املقدمة ف الندو ال نية حول موضو "مشاريع
التطوير لدى ألاجهزة العليا للرقابة" ضم محو ها  :املحو ألاول "مشا ي التطوير ف املجال املؤسس ي
والتنظيمي" واملحو الثان "مشا ي التطوير ف املجال املنهي".
فقد توعل املشا كون ف الندو إ الات ا عل اعتماد التوعيات التالية :
 -0زشجي ألاجهز العليا للرقابة بالدول العربية عل اعتماد املشا ي واملباد ات الهادفة إ إ سال
التطويراملؤسس ي والتنظيمي واملنهي الشامل وفقا ملتطلبات املعاي ر املهنية الدولية واملما سات الجيد
السائد بمجتم إلانتوسا بما يساعد عل املزيد م الا تقال بدو قا وتحس ن الت اعل م القضايا
الناةكة وتلبية توقعات وتطلعات ألا را ات العالقة.
 -2ضرو اعتبا املجاالت املتصلة بتعزيز استقاللية الجهاز ألاعل للرقابة ال سيما ف ما يتعلق
بتوسي نطا الصالحيات والوعول إ املعلومات والتحك ف املوا د املتاحة ونشر التقا ير م
املجاالت ات ألاقمية الخاعة ضم مشا ي التطوير املؤسس ي و لل بالنظر لتي رقا عل أدال الجهاز
ألاعل للرقابة وعل نجاح املشا ي واملباد ات ألاخرى التي تنضو تح املجال التنظيمي واملنهي.
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 -3تبني ألاجهز العليا للرقابة لنج إلادا الاستراتيجية كآلية لت طيط وقياد وتن ي وتقيي
مشا ي التطوير وكيدا ملواكبة التحديات الناةكة والت اعل معها.
 -4تبني أو تطوير ألاجهز العليا للرقابة منججيات تدقيق مستند ملعاي ر إلانتوسا  ،بحيت تمون
بمثابة مرجعية متماملة ملما سة مهنية ات جود و ات قيمة مضافة للعمل الرقاب م ضرو
الحر عل تحديثها كلما اقتض الضرو .
 -5حت ألاجهز العليا للرقابة عل العمل باتجاط توف ر بلكة داخلية مح ز عل ألادال وداعمة للتم ا
م خالل تحديت نظ إدا املوا د البشرية وتوف ر وسائل العمل املالئمة والتد يب والتطوير املستمر
لمافة فكات املوه ن وفقا للمنججيات وألاساليب الحديثة ف املجال.
 -0دعو املنظمة العربية للعمل باتجاط تكثيف املباد ات الهادفة إ مساند جهود ألاجهز العليا
للرقابة ألاعضال لتعزيز قد اتها املؤسسية والتنظيمية واملهنية م خالل :
أ -زشكيل فر م الخبرال متعدد الاختصاعات لتقدي املساعد ال نية ل ائد ألاجهز ألاعضال
م أجل تلس ر تن ي مشا ي التطوير لد ها.
ب -تطوير دليل إ ةاد حول املما سات الجيد ف مجال تصو وتن ي وتقيي مشا ي التطوير م
قبل ألاجهز العليا للرقابة.
أ -زعزيز التعاون والشراكة م املنظمات النظ ر والجهات الدولية ات الصلة م أجل عد
التجا ب الجيد ف مجال تطوير قد ات ألاجهز العليا للرقابة والعمل عل الاست اد م ها.
د -بحت السبل الك يلة بت عيل آلية مراجعة النظرال ب ن ألاجهز العليا للرقابة ألاعضال.
ه -وض قاعد بيانات بشين مشا ي التطوير املنجز م قبل ألاجهز العليا للرقابة ألاعضال بما
يساعد عل إيجاد فر للتعاون وتبادل التجا ب فيما بي ها.
و -زعزيز قد ات ألاجهز ألاعضال التي تحتاأ لدع املانح ن و لل ضم املجاالت املتصلة بإعداد
م كرات رح املشا ي والتمك م أساليب التروي والتواعل ف ق ا الشين بغاية إيجاد التمويالت
الالزمة ملشا ي إلاعالح والتطوير.
 -7زشجي ألاجهز العليا للرقابة باملنظمة عل زعمي ألادلة إلا ةادية املعتمد لد ها عل كافة
ألاجهز ألاعضال.
 -5حـ ــت ألاجهـ ــز العليـ ــا للرقابـ ــة علـ ـ اعتمـ ــاد ألا ـ ــر وألاسـ ــاليب وألادوات املطـ ــو م ـ ـ قبـ ــل منظمـ ــة
إلانتوسـا ومـ ضـم ها إ ـا قيـاس أدال ألاجهــز العليـا للرقابـة وأدوات تقيـي الالتـاا بمعـاي ر الانتوســا
ودليــل زعزيــز أدال ألاجهــز العليــا للرقابــة و لــل م ـ أجــل تقيــي احتياجاتهــا وتحديــد أولوياتهــا ف ـ مجــال
التطوير.
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 -2الحر عل مواكبة ألاجهز العليا للرقابة للتطو ات التكنولوجية م أجل الا تقال بجود وك ال
ونطا زغطية ألاعمال الرقابية وإحما التعامل م و البيانات والرقمنة وال كال الاعطنال .
 -01أقمية اعتماد ألاجهز العليا للرقابة املشا ي واملباد ات الهادفة إ زياد تي ر العمل الرقاب م
خالل تطوير أساليب التعامل والتواعل م ألا را ات العالقة وم ضم ها السلطات العليا
والجهات الخاضعة للرقابة ووسائل إلاعال والجمهو .
 -00مناةــد منظمــة إلانتوســا لوض ـ إ ةــادات تطبيقيــة بشــين املما ســات الجيــد ف ـ مجــال تن ي ـ
مشا ي التطوير م قبل ألاجهز العليا للرقابة.
 -02مساند جهود مباد إلانتوسا للتنمية الرامية إ زعزيز قد ات وأدال ألاجهز العليا للرقابة
حول العال وحت ألاجهز ألاعضال عل تقدي أةمال الدع املناسبة ل ائدتها.
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مواقع على الانترنت
ذات العالقة بطبيعة أعمال ألاجهزة الرقابية
مكتب إلاحصال بمصر

http://www.sis.gov.eg

جمعية املحاسب ن واملراجع ن املصرية

http://www.esaaonline.org

لجنة املعاي ر املحاسبية

http://www.gao.org

لجنة املعاي ر الرقابية

http://www.rrv.se

عندو النقد الدو

http://www.imf.org

موق مت ص

ف إلادا واملحاسبة

http://www.imanet.org

موق معهد املراجع ن الداخلي ن

http://www.theiia.org

الهيكة العامة للرقابة املالية

http://www.efsa.gov.eg

موقـ مت صـ فـ تبــادل املعـا
مجال تدقيق الحسابات

واملعلومــات فـ

http://www.auditnet.org
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