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 مجلة التدقيق

 محكمة الحسابات البرازيلية
 7192آب \آيار  -سنة 91-931العدد 
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 عزيزي القارئ

 العامة اإلدارة محكمة الحسابات الفدرالية كفاءة مجلة من العدد هذا تناولي

 العامة االستثماراتمن  نتائجال تحقيق ضمان في محاكم الحسابات ودور

 الخبير مع مقابلة أجرينا الموضوع، هذا والستعراض. لمجتمعلصالح ا

ومشهورة اليختلف  معروفة شخصية وهو بيريرا، بريسير البارز االقتصادي

 .للبلد واالقتصادية السياسية موراال في اثنان عليها

 في ميدان الوظيفة اإلداري اإلصالح لتاريخ اتقييم بيريرا بريسيرالسيد  اجرى

الستمرار نمو البلد نموا  جوهرية إجراءاتاتخاذ  واقترح البرازيلية العامة

 .ثابتا

 للرقابة العام المنسقفي عمود الرأي، وهو  ،(أكوتسو لويز)السيد  تناول

ا العدد أال وهو هذفي  الرئيسي الموضوعفي المحكمة  العامة للكفاءة الخارجية

 العامة، الستثماراتتقييد او المالية األزمة سيناريو في. العامة ةءالكفا مبدأ

 األجهزة الرقابية خالل من والمبادرات الممارسات أفضل السيد لويز يقدم

 .العامة اإلدارة تحسين إلى تهدفوالتي 

 عقد الذي ،حول الرقابة األول الوطني المنتدى الربع هي هذا نشاطات أبرز من

 واالجتماعات 7102 تشرين األول في  كورييا ديللوزسير معهد في

 التعديل لمناقشة دعمها الجهاز الرقابي البرازيلي التي والمحاضرات

 وجودة كفاءة تقييم لمجموعة العمل حول األول االجتماعو 59 الدستوري

 مجال فيللجهاز الرقابي البرازيلي  العليا الدراسات لمركز العامة الخدمات

 .الحكومية والبرامج السياسات تقرير وعرض العامة واإلدارة الرقابة

 المقال موضوع يه المدققين يةاستقالل إن .مواضيع عدة المقاالت تناقش

 عن مقاالتكما يعرض هذا العدد . شيرمان أوغستو الوزير قبل منالمقدم 

عملية ل كأساس السوق تحليل هو آخر موضوع. العامة المشتريات تحديات

 ووثيقة األولية الفنية الدراسات أهمية إلى باإلضافة الحكومية، لعقودل تخطيطال

 لمشترياتل تخطيطلل أساسية كعناصر الطلب على الرسمي الطابع إلضفاء

 الضوابط اختصاصات حول مهمة مناقشةا العدد هذ يقدم كما. ونجاحها العامة

 المراقب مكتب حالة بتحليل مصحوبة العام، القطاع في والخارجية الداخلية

 العمل إجراءات تحسين حالة يقدم هذا العدد وأخيًرا،. بيرنامبوكو لوالية العام

 القضايا ملفات تنفيذ من بدًءا كاتارينا سانتا واليةل الجهاز الرقابي في

 .اإللكترونية

 .بصحبة هذا العدد اممتع اوقتلكم  ارجو              
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 خوزيه موشيو مونتيريو

 رئيس محكمة الحسابات الفدرالية البرازيلية

 رئيس تحرير مجلة محكمة التدقيق البرازيلية
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 مقابلة مع السيد 

 بيريرا بريسير

خبير اقتصادي وعالم 

 سياسي واجتماعي

في  البرازيل تواجه تحديات

 اإلداري اإلصالح اعقاب

 رأي

 لويز اكوتسو 

مكتب المنسق العام للكفاءة 

 .العامة

 ة العامةالكفاء

 ابرز النشاطات 

الجهاز الرقابي البرازيلي يعقد 

 .حول الرقابة األول الوطنيالمنتدى 

الجهاز الرقابي البرازيلي يدعم 

 لمناقشة الجهاز الرقابي البرازيلي

 .59 الدستوري التعديل

مجموعة عمل مركز الدراسات 

هاز الرقابي البرازيلي العليا للج

ة وجودة الخدمات يناقش كفاء

 .العامة

الجهاز الرقابي البرازيلي يقدم 

تقرير السياسات والبرامج لسنة 

 الكونغرس الوطني إلى 7102

 

 ابرز النشاطات رأي مقابلة
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 المقاالت

 االتحادية الحكومة مدققي استقاللية حول أفكار

 كافالكانتي شيرمان أوغستو

 الحكومية المشتريات لتخطيط السوق تحليل نشاط

 تشافيس أزيفيدو دي كالوديو لويس

 المشتريات في نقاط الضعف: األولية الفنية الدراسات

 العامة

 كوستا دا فرانسا أنطونيو

 براغا اروجو ريناتو كارلوس

 أندريولي غوميز غوستافو لويز

 تحليل: واإلدارية الداخلية الرقابة مقابل الخارجية الرقابة

 لعدالةا مجلس بين المفترض اتاالختصاص تضارب

 .االتحادي الحسابات ومكتب الوطني

 فيلهو باروسو ألفيس أنجيريكو

 مكتب حالة: العام القطاع في الداخلية الضوابط تقييم

 بيرنامبوكو لدولة العام المراقب

 أراوجو دي ميراندا هنريك ريكاردو

 سوتو سانتوس أزيفيدو ديوجين شاول

 في اإلجرائية الحقوق ضوء في التجارية العمليات نمذجة

 كاتارينا سانتا واليةل الجهاز الرقابي

  بيريرا ماريال
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 بريسير بيريرا 

 خبير اقتصادي وعالم سياسي واجتماعي

 واجتماعي سياسي وعالم اقتصادي خبيرالسيد بريسير بيريرا 

 كارلوس السيد تولى. والقانون األعمال إدارة في شهادة يحمل

  ياإلداراالصالح  ووزير ،0592 سنة لماليةا وزيرمنصب 

 الفترةوهي  ،0559 -0559 من للفترةالفدرالي  حكوميوال

 في اإلداري اإلصالح إجراء عن فيها مسؤوال كان التي

 محكمة الحسابات البرازيلية مجلة معله  مقابلة في. البرازيل

 اإلداري اإلصالح تقييمه لتاريخ بيريرا بريسير السيد قدم

 ةجوهري تدابيراتخاذ  مقترحا البرازيلية العامة مةالخد كفاءةل

 األجهزة الرقابية دور تناول كما. ا ثابتانموتحقق البرازيل  لكي

 .العام القطاع فيمن الكفاءة  أكبر درجة تحقيق في

 

تحديات تواجه 

البرازيل في اعقاب 

 اإلصالح اإلداري
التي  اتصالحاإل طليعة في كنت لقد

 ات،يالتسعين في الدولة شهدتها أجهزة

 ألزماتعلى ا ردا تجاء يتوال

 التي المتعاقبة واالقتصادية السياسية

 نوعشرمرور  بعدو. البالد شهدتها

 أخرى مرةتجابه  البالد هاهي عاما،

 رىت هلف. وسياسية اقتصادية أزمات

 إلى ستحتاج البرازيلية الدولة أن

 الوضع على للتغلب ةجديد اتإصالح

 الحالي؟

 على تعمل كنت إذاانك  في تصوري

ال ف اإلدارة، من نسبيًا رفيع مستوى

 رأسمالية دولةاية  فيامامك  يوجد

 أن بمعنى. سوى عمليتي اصالح فقط

استبدادية  ولدت الرأسمالية الدولة

 مطلقة سلطة ذوي ملوكب ،(توريثية)

 إلى الحقا تحولوا الذين بالتجار اقترنوا

 تكن لمو. حكوميين وموظفين نصناعيي

 عناصر الجيش من تتألف ة فيهامحكمال

 أداروا بيروقراطيين من أيضا بل ،فقط

 ههذو. همملك كانت لو كما العامة الثروة

 ثم جاء. هي الدكتاتورية بعينها

 اإلصالح وهو األول، اإلصالح

 اللغة فيويعرف . البيروقراطي

، المدنية الخدمة إصالحب ليزيةجاإلن

 عامة،ال وظيفةال إصالح الفرنسية،وب

 أو العامة، اإلدارة إصالح بالبرتغاليةو

 غايةفي  وكان البيروقراطي، اإلصالح

 اخضعه الذي اإلصالحو هو. االهمية

 منذوبعدها،  .للتحليل ويبر ماكس

 اإلصالح ثمانينيات القرن الماضي بدأ

 في اإلداري اإلصالح وهو الثاني،

 كانتو. ونيوزيلندا واستراليا إنجلترا

 تبدأ تيال الدول أوائل من البرازيل

في  هذا اإلصالح عم وقد .اإلصالحات

، وهو العالم رجاءأ جميع وقتنا الراهن

 زيادةينصب حاليا بوجه خاص على 

 .للدولة العامة الخدمات كفاءة
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 شامل نظاملدي  كوني عندما ،فاالن

 مأ تعليميم أ صحيسواء كان 

 تحصيلل مأ جتماعياال للضمان

الن  ،الكفاءة فساحتاج الى ،ضرائبال

 الخدمات من ضخمةال القطاعات هذه

 .ناسال منتغطي اعدادا كبيرة  العامة

 اإلداري؟ إلصالحا أهدافاهم  هي ما

 لإلصالح الرئيسي الهدف كان

 هو 0559 في سنة اإلداري

 منطقطفيف على  تغييراجراء 

المستندة الى التدابير   اإلدارة

االدارة المستندة الى  لتصبح

 وتعزيز اإلداري نافستوال النتائج

عير تحقيق  اإلدارية المنافسة

وهذا يعني ان الجهاز . فوقتال

الرقابي البرازيلي الذي يدقق، 

مثال، على وزير الضمان 

 بدورهيدقق  الذيو ،االجتماعي

 للضمان الوطنية الوكاالتعلى 

مقارنة  يقوم باجراء االجتماعي،

ويدرس بموجب  ت،الوكاالبين 

 المعايير ظروف معينة

 نتاج هي المؤشراتف. واألهداف

 التي تعتبرو ،بينهما المقارنة

. ما شيء فرض من بكثير أفضل

 على اساس تحقيق نافستال لكنو

تحظى باعجاب  المسالة  التفوق

 صعبت األكانو. نيالبيروقراطي

 ثالثة اقترحت ألنني لي، بالنسبة

. ككل اإلدارة إصالح في أمور

 على اإلشراف تحليل فبدال من

 واإلشرافالتنظيم المادي 

اجراءات التدقيق و المباشر

 العمليات، المستندة الى الصارمة

المستندة إلى  اإلدارةعن  دافعت

بتاييد  لتي حظيتاو النتائج

 المنافسة عنيالجميع، علما انها ت

. المستندة الى التفوق اإلدارية

 المنافسة أنب يفهمون بدأوا ،بعدها

 منطق في تكمنال الحقيقة في

بل ينبغي  العموميين، الموظفين

 شيءال وهذا. أساسية إن تكون

 نطاق على الشركات تستخدمه

 هيف ،الثانية القضيةأما  .واسع

  قمت كفاءة، أكثر لكي تصبح

 هيئاتالى  الوكاالت بتصنيف 

 عامة وهيئات ،حكومية عامة

 حصريةهيئات و حكومية، غير

 حصرية وغيربالحكومة 

فيما يتعلق  قلت ثم. لحكومةبا

غير الحصرية  طاتابالنش

 كونتل سبب يوجد ال ،بالحكومة

    ويمكن ،حكومةالب محصورة

 المنظمات قبل من تنفيذها

 تكون يمكن أن البل. االجتماعية

 تم إذا مرونة، وأكثر كفاءة أكثر

 .اجتماعية منظمات إلى تحويلها

 األهداف هذه تحقيق متقّي كيف

 السنين؟ مر على

نت ك مما أبطأبصورة  جرى ذلك

 ارتكبت ،تخرج فما ان. اتوخاه

 الثاني كانون في النهاية، في. خطأ

سنة من  آخر في أي ،7119

 فيها كنت التي األربع السنوات

 قلته ما لنفسي قلت ،ًاوزير

 أن أعتقد نيإ قلت. الحقًا للرئيس

 اإلصالح على سيوافق الكونغرس

 الجديدة األفكار وأن نيسان، في

 الناس وأن بالفعل، تنتشر كانت

 بحيث ذلك، بكل علم على كانوا

 هو حينها األساسي المبدأ أصبح

 لدى يكن لم. اإلصالح تنفيذ

 والدولة اإلدارةاصالح  وزارة

 ،اإلصالح لتنفيذ سلطةالفدرالية ال

 في. جدا صغيرة وزارة كانتفقد 

 ،دائرة توجد المتحدة، الواليات

 عندما ألنني جدادهشت  وقد

 حد االشخاصا مع للحديث ذهبت

: طرحوا علي السؤال االتي هناك

 ؟سلطتي مصدر ما هو تعرف هل

 أن فاردف. اعرفال ال ب اجبت

 تخطيط مدير مكتب يه سلطتنا

 األفضل من رىإ فاجبته. الموازنة

 ألن التخطيط، وزارة إلى انقله

إني  أما اآلن فأعتقد. موازنة لديهم

 التخطيط وزير ألن كنت مخطئًا

 وفقدت العامة باإلدارة أبًدا يهتم لم

 وقل السابق وضعها القضية

 أن أعتقد حال، ةأي على. التركيز

 حدث ألنه يحدث،( اإلصالح)

 وكان الدولة مستوى على كثيًرا

 التغيير هو اإلعجاب يثير ما أكثر

 عددإن . األكاديمية األوساط في

 ورسائل واألطروحات األوراق

 الدكتوراه وأطروحات الماجستير

 .مذهل اإلصالح حول

 المقترحات هي ما رأيك،حسب 

 تعزيز على تساعد التي

 العامة؟ اإلدارة في الكفاءة

 Getúlio Vargas مؤسسة تقدم

لطلبة  دراسة جامعية باولو ساو في

 منذ العامة اإلدارة حولالجامعات 

 منتصف ومنذ ،0521 عام

لطلبة  راسةد الثمانينيات،

 المنسق كنتقد و. عليا دراساتال

 بأكمله البرنامج بإصالح  وقمت

 يعام للمالية وزيرًا كنت أن بعد

 أن لزمالئي قلت. 0595و 99

 الطالب من جدًا قليل عدد لدينا

 أن يريد الجميع أن يعني هذاو

 أن يريد أحد وال إدارة طالب يكون

 عرفت لقد. عامة إدارة طالب يكون

 هناك كنت لم، إذ بالفعل السبب

 الخدمةااللتحاق ب اختبارات

 هؤالء أن هو أعنيه ما. المدنية

 اختبارات يشجعون ال الناس

 طلب يوجد الالنه  المدنية، الخدمة

 عندما وهكذا،. لطالبعلى ا منتظم

 المالية، وزارة في هنا إلى وصلت

 لقد. ًامرسوم إن أصدر أريد قلت

الوظائف  جميع أن قررت

 فيها يكون أن يجب الحكومية

 هذه وأن عام كل قبول اختبارات

 انتقائية تكون أن يجب االمتحانات

 تسلمت. وجوب الموافقة من بداًل

 أنشأت ما وسرعان منصبي

 الوظائف بعدد الخاصة الصيغة

 وصيغة القبول امتحان في الشاغرة

 تأخذ حيث. االختبار إشعار كتابة
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 التي الشاغرة الوظائف عدد

 أن نقول دعنا - المهنة تحتاجها

 مهنة في موظف 0911 هناك

 على 0911 بتقسيم تقوم ثم. معينة

 يبقى التي السنوات عدد متوسط

 .الوظيفة في الموظف فيها
النتيجة هي عدد الوظائف 

الشاغرة  التي يجب ان تفتح 

هذا يتاح لعدد .كل سنة

الموظفين  الذي ُيمكنك من 

الحصول على نسبة  متوازنة 

من حيث العمر وتعزيزه 

بموظفين جدد على اساس ثابت 

وانا . في هذا المجال الوظيفي

أيضا ادعم الرواتب العالية 

ولكن في ذلك . للموظفين

لذلك، . يئا جدا الوقت  كان بط

: فأنني اقترح هذين اإلجراءين 

اختبارات التأهيل العامة 

 . المنتظمة و زيادة الرواتب

في هذا السياق الجديد، هل ما 

زالت االفتراضات حول 

االصالح االداري قابلة 

للتطبيق  او هل تحتاج االدارة 

العامة للبحث عن اسس جديدة 

 العادة تشكيل نفسها؟ 

اال انه يشكل انه يعتبر ساريا 

ينبغي عليكم  .الدارةعائقا ل

دائماان تجروا التحسينات 

فهنالك مشاكل جديدة 

وتصورات جديدة ولكن تستمر 

المشكلة االساسية في جعل 

االدارة العامة اكثر كفاءة ككل  

من خالل التغييرات في اليات 

ماذا كان هدفي . االدارة

 الرئيسي فيما يتعلق بكل هذا؟

لجعل الجهاز الحكومي اكثر 

كفاءة ، ولكن لماذا؟ برأيي، 

تعتبر الدولة االداة الرئيسية 

لالجراءات الجماعية في االمة 

لذلك، انه من خالل . البرازيلية

الدولة فأنا انظر لالهداف 

السياسية العظيمة للمجتمعات 

الحرية والتنمية : الحديثة

االقتصادية والعدالة االجتماعية 

تلك . لبيئة و  االمنوحماية ا

اذا، ما . هي االهداف الخمسة

هو الشيء الذي كنت مهتما به  

حينذاك وما زلت الى حد االن؟ 

 كنت مهتما بشكل رئيسي في

زبادة حجم الدولة في القطاع  

النه، برأيي، ان . االجتماعي

المجتمع العادل هو بالضرورة 

مجتمع يمتلك عبء ضريبي 

لى كبير ولديه نفقات كبيرة  ع

الخدمات الصحية ، وعلى 

 الخدمات االجتماعية الكبيرة  

 .في الدولة

ينبغي  عليكم دائما  ان " 

تجروا التحسينات   فهنالك 

مشاكل جديدة وتصورات 

جديدة ولكن تستمر المشكلة 

االساسية في جعل االدارة 

العامة اكثر كفاءاككل من خالل 

 ."التغييرات في اليات االدارة

في هذذا   1811قد وجه دستور 

وكنت بحاجذة ، عنذدها   . االتجاه

، الذذذى اضذذذفاء الشذذذرعية علذذذى  

ذلذذذك ، ولكذذذن لمذذذاذا بالضذذذب ؟   

وذلذذذذذذذذك مذذذذذذذذن الواضذذذذذذذذح ان   

الليبراليذذون يشذذعرون بالرعذذب   

فهم يرغبون بدولة . من كل هذا

صذذذغيرة جذذذدا ممولذذذة مذذذن قبذذذل 

وهذذذذذذا  . الضذذذذذرائب التنازليذذذذذة 

مذذذذذايرغبون بذذذذذه  ، بسذذذذذبب ان  

لبرازيذذذل هذذذي  الضذذذرائب فذذذي ا 

ضرائب تنازلية ، ولكن الدولذة  

كبيذذذرة ، وبشذذذكل رئيسذذذي فذذذي    

فذذذذذذذي . المجذذذذذذذال االجتمذذذذذذذاعي

، فانهذذا تراوحذذت مذذابين    1815

من النذات  المحلذي   % 12و 11

االجمذذذذالي ، وقذذذذد ازدادت فذذذذي 

الوقذذذذذذذذذذت الحاضذذذذذذذذذذر الذذذذذذذذذذى  

، لذذذذلك تضذذذذاعفت  % 24و23

،ولكني كنت بحاجة الى اضفاء 

الشرعية عليها،وبعبذارة اخذر    

لذذذي ان اقذذذف مذذذع دولذذذة  كذذذان ع

الرفاهيذذذة ضذذذد اولئذذذك السذذذذادة    

ال نرغذذذذذب بوضذذذذذع  "المنذذذذذادين

. المال الجيد علذى المذال السذي    

فليس من الضذروري ان يكذون    

جميذذذذع المذذذذوظفين الحكذذذذوميين  

لمذذذن ".فاسذذذدين وغيذذذر كفذذذوءين

اجذذذل اظهذذذار واعذذذالن   انهذذذم    

ليسوا علذى حذق، كذان علذي ان     

اثبت ان الدولة كفوءة في تقذديم  

ت االجتماعيذذذذذذة تلذذذذذذك الخذذذذذذدما

لذذذلك،فأن المذذال الذذذي  . الكبيذذرة

اضذذعه فذذي ذلذذك هذذو مذذال جيذذد    

عنذذدها . وهذذو المنطذذق الرئيسذذي

سذذأقول بذذأني اخفقذذت علذذى مذذا     

ولمذذذاذا اخفقذذذت؟ اعتقذذذد   . يبذذذدو

بذذذذذأني الحظذذذذذت العديذذذذذد مذذذذذن   

كذان هذذا االصذالح    .التحسينات 

حتميذذذا وسيسذذذتمر لعذذذد  وجذذذود  

ان الذذذذدول التذذذذي  . بذذذذديل عنذذذذه 

حات ، تأخرت في تلذك االصذال  

مثل المانيا وفرنسا، هي بالفعذل  

تقذذو  بهذذذه االصذذالحات ايضذذا،  

كذذذل واحذذذدة بطريقتهذذذا، ولكذذذن    

االن، . دائمذذذا فذذذي هذذذذا االتجذذذاه 

المشذكلة ان البرازيذل تعرضذت    

الزمذذذذة فذذذذي السذذذذنوات الثالثذذذذة 

هذذذذيمن الليبراليذذذذون  . الماضذذذذية

علذذى البرازيذذل العذذازمين علذذى   

اظهذذذار ان دولذذذة الرفاهيذذذة لذذذم   

بتقلذذيح حجذذم تذذنجح ويرغبذذون 

تحقيقذذذذا لهذذذذذه الغايذذذذة،   .الدولذذذذة

وافقذذذذذوا علذذذذذى وضذذذذذع سذذذذذقف  

للموازنذذذة التذذذي تجمذذذد االنفذذذا    

سيواصذذذذذذذذل سذذذذذذذذكان  . العذذذذذذذذا 

البرازيذذل فذذي النمذذو وسيسذذتمر    

النات  المحلذي االجمذالي بذالنمو    

على نحو متواضذع، بسذبب انذه    

ينمذذذذذذو بشذذذذذذكل قليذذذذذذل ولكنذذذذذذه   

سيواصذذذذل النمذذذذو وستواصذذذذل    

خذذذذذذدمات التعلذذذذذذذيم والصذذذذذذذحة  

الجتمذذاعي والمسذذاعدة واالمذذن ا

هذذا مذا   .االجتماعية في التراجع

بالتذذذذالي، ومذذذذن هذذذذذا   . يحذذذذد 

مذذذذع . المنطلذذذق ، انذذذذي اخفقذذذت  

ذلك، اني سعيد جذدا باالصذالح   
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الذي اوجدتذه ، والذذي سذاعدت    

على ايجاده وبعد كذل ذلذك فلقذد    

تذذذم ذكذذذره وانجذذذازه، ويمكننذذذي   

القذذذذول انذذذذي اسذذذذتحوذت علذذذذى  

قلذذوو وعقذذول المناصذذب العليذذا 

 . ارة العامة البرازيليةمن االد

ما هي التطورات الرئيسية 

التي حققتها البرازيل من حيث 

 ؟  الكفاءة منذ االصالح االداري

اعتقد بأنه هذه هي 

في الوقت الراهن .التطورات

،تم تحديد االدارة حسب النتائ  

اكثر من ذي قبل، وان الرقابة 

االجتماعية افضل من قبل 

وحيث كانت الرقابة 

عية هذه بالفعل في االجتما

مراحلها االولى في ذلك 

واقصد،ان كل ذلك . الوقت

تعتبر المنظمات . تحسن كثيرا

االجتماعية ، السيما في ساو 

باولو، ناجحة للغاية في كل من 

المستشفيات والمجاالت 

في االماكن اخر  ، . الثقافية

لم تجري االمور كما ينبغي، 

بسبب عد  وجود اي حل 

ة عبارة فهي ببساط. سحري

عن الية اذا تم تدقيقها وادارتها 

بشكل جيد تعمل بشكل افضل  

 . من ذي قبل

 ؟   ماذا عن المعوقات

ان المعوقات  هي صعوبات 

نحن عرضة . الطبيعة البشرية

لدي تصور بسي  جدا . للفشل

ال يوجد .حول العملية االدارية

توجيه للطائرة عند وصولها 

الى وضع ارتفاع الطيران 

عندما تحلق الطائرة فالثابت 

على مسار ثابت وتصل 

، فأنها  االرتفاع المطلوو

تطير بشكل مستقيم ، ولكنها 

قد بعض في ذات الوقت تواجه 

بمعنى اخر، . مطبات عنيفة 

ان اخر شي  يحصل في 

االدارة هو التحليق على  مسار 

ثابت فما زال عليك ان تجري 

تصحيحات طيلة سير الرحلة 

رضة الن االمور تكون ع

. للخروج عن السيطرة   

يعتبر اجراء هذه التعديالت 

فهناك بعض . تحديات يومية 

العقبات الرئيسية المستمدة من 

مصالح الناس وعليك تحفيزهم 

وبمعنى . بطريقة صحيحة 

اخر، تستمد الصعوبات  من 

المحاوالت الدائمة لنهب 

 . الممتلكات العامة

كيف يمكن لمحكمة   

الحسابات الفيدرالية ومحاكم 

الحسابات االخرى العمل  من 

اجل دعم الحد من  

البيروقراطية والسعي لتحقيق 

المزيد من الجودة والكفاءة 

 للخدمات العامة ؟  

الحسابات حكمة م انانا اعتقد 

المساعدة بجميع  يمكنها بالتأكيد

فأنتم لستم مهتمين .األمورهذه 

يال ، وانما ايضا فق  باالحت

تدور . بالكفاءة والفاعلية

الفاعلية حول تحقيق السياسة 

العامة للهدف ، وتفعل الكفاءة 

 . ذلك بأقل كلفة

انا اعتقد ان محكمة " 

الحسابات يمكنها بالتأكيد 

المساعدة بجميع هذه 

فأنتم لستم مهتمين .األشياء

فقط باالحتيال ، ولكن ايضا 

 ."بالكفاءة والفاعلية

مر هكذا ، فكال األمران  واال

لقد ذكرتم .ال يتسمان بالسهولة

الش  الثالث انه انكم ستجرون 

هنالك . التقييم للسياسات العامة

مجموعة من االقتصاديين 

المدربين و الخبراء 

االقتصاديين في مجال 

على اي . االقتصاد الجزئي 

حال، لقد اكتشفت بأنهم  ، 

مقيمي السياسة العامة بشكل 

نهم يمتلكون المنهجية ا.اساسي

الكاملة ، والعديد من طرائق 

. االقتصاد السياسي لفعل ذلك

لذلك، ان محكمة الحسابات 

التي تنجز عملية تقييمها 

 وتتواصل مع هؤالء االشخاص

وتستخد  تكنلوجياتهم    

 . سيكون امرا رائعا للغاية 

لقد كنتم تدعمون مشروع 

التنمية الجديد للبلد ، مشروع 

لبرازيل ، والذي يدرج ناساو ا

اجراءات اساسية للنمو الثابت 

ما هي النقاط االساسية لهذا . 

 المشروع الجديد؟

لقد كنت اقول الكثر من عشر 

سنوات ان البرازيل تمتلك 

. اقتصادا يكاد يكون راكدا

وذلك يعني انه ينمو بمعدالت 

نمت البرازيل . منخفضة جدا

، حوالي  1811و 1831بين 

فرد و بين لكل سنة لل4%

 4.5بمعدل  1811و  1851

، انه 1811منذ. لكل فرد% 

. لكل فرد % 1ينمو بمعدل 

بالتالي ، كان االنخفاض هائال 

، كل هذا  2114االن ، منذ 

 2115من سنة . يعتبر واضحا

فصاعدا ، دخلنا في ركود 

عميق بحيث اذا اضفنا معدالت 

النمو السلبية لتلك السنوات 

 .اسوأ االخيرة ، يصبح االمر

، لقد شاركت في 2111منذ

االقتصاد الكلي التنموي ، او 

على نطا  اوسع، كان هذا هو 

االسم الذي هو بالفعل مفهو  

انها محاولة . التنمية الجديد

لفهم لماذا تنمو البرازيل بشكل 

ماهو سبب . قليل جدا

االقتصادي الكلي من هذا ؟ 

بحسب فهمي ،فأن السبب 

لديها االساسي هو ان البرازيل 
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االن نسب فائدة مرتفعة جدا 

واسعار صرف ذات قيمة 

على المد  الطويل، . كبيرة

فأن النتيجة هي بمثابة احباط 

فبدون . خطير لالستثمار 

االستثمار ، لن يكون هناك 

مدخرات وبدون االستثمار 

والمدخرات لن يكون هناك 

ان االستثمار يأتي قبل . نمو

وال . المدخرات ، وفقا لكينز

و ان البرازيل تستطيع يبد

لقد . الخروج من هذا الوضع

انتقلت البرازيل الى النظا  

االقتصادي الليبرالي ، قبل ان 

تتبنى ايدولوجية تنموية مابين 

،حيث 1881و 1831عامي 

مرت بأزمة في الستينات من 

القرن الماضي وقد تم التغلب 

عليها وخالل االزمة االخيرة 

في التسعينات التي لم يتم 

ثم جاءت . لتغلب عليهاا

النيوليبرالية، التي استولت 

على العالم الخارجي، حيث 

سيطرت الرأسمالية المالية و 

الجهات الساعية الى الريع   

على البرازيل ايضا خالل 

منذ . عشر سنوات من النمو

ذلك الحين، ارتفعت اسعار 

الفائدة لدينا وازدادت اسعار 

في النصف . صرف عملتنا

الكرة االرضية،  الشمالي من

قد دخل النيوليبراليين الماليين 

الساعين الى الريع في ازمة 

منذ ذلك . 2111منذ عا  

الوقت، اصبحت االمور اكثر 

ومنذ . تعقيدا بالنسبة لهم

، دخلو في ازمة سياسية 2116

ولقد . بسبب بريكست و ترامب

وصلنا حاليا ، وانطالقنا من 

عزمنا وحماسنا الكبير ، 

د النهاء الدولة واالستعدا

البرازيلية وحصر جميع  

البرازيليين الى مجرد موظفين  

في الشركات   متعددة 

 .الجنسيات

نحن نعيش في عالم تسوده 

العولمة،حيث ان الدول تكون 

في تنافس شديد ، حيث تقود 

الواليات المتحدة الدول القوية 

والغنية ، والتي يكون لديها 

 فائدة كبيرة في االستحواذ على

في هذا السيناريو ، . اسواقنا

فأني اقول انه من اجل ان 

 تتطور، تحتاج الى امة

قوية،ولذلك، يجب ان تكون  

ان . قوميا بالمعنى االقتصادي

النزعة القومية االقتصادية هي 

. مشابهة لاليدولوجية االنمائية

تضيف هذه االيدولوجية الى 

القومية االقتصادية شعورا 

دولة باالعتدال في تدخل ال

 .باالقتصاد

 _________________ 

بحسب راي انه من اجل   "

التطوير، تحتاج الى امة قوية، 

ولذلك، يجب ان تكون قوميا 

ان . بالمعنى االقتصادي

النزعة القومية االقتصادية 

هي مشابهة لاليدولوجية 

تضيف هذه . االنمائية

االيدولوجية الى القومية 

االقتصادية شعورا باالعتدال 

 ."تدخل الدولة باالقتصادفي 

لذلك، اذا كان هذا حقيقيا، نبدأ 

بوضع خطة وفقا الساسين، 

واحد يكون قريب من الركود 

لقد . االقتصادي واالخر سياسيا

عقدنا اجتماعا كمجموعة في 

بداية السنة واطلقنا اخيرا 

في . مشروع ناساو البرازيل

المشروع اعاله، ندعم ببعض 

االفكار العامة التي تعتبر ايضا 

ع عن فكرة من القيم ، ونداف

االمة واقترحنا خمسة مواضيع 

بالطبع، هنالك . لالقتصاد

العديد من المجاالت للتطوير ، 

ولكننا اخترنا واحدا لدينا 

معرفة جيدة به والجله استطيع 

اعطاء بعض المساهمات 

وايضا يعتبر مهما في ايامنا 

وما هي هذه المواضيع . هذه

الخمسة؟ انها ترتب  بشكل 

 . لكلي التنمويوثيق باالقتصاد ا

ان الموضوع االول هو 

وهو . المسؤولية المالية

االختالف بيني وبين اصدقائي 

 .الكينزيين في هذا التشاور

ومن بينهم، متبعي النظريات  

الكينزية السوقيين او الشعبيين 

او التنموين اللذين يعتقدون بأنه 

بأمكانهم حل جميع المشاكل 

البرازيلية واالقتصاد العالمي 

خالل زيادة انفا  الدولة  من

والتسبب بدخول الدولة في 

 .ازمة مالية

يحد  ذات الش  على الجانب 

االخر، يعتقد خبراء االقتصاد 

الليبراليين االرثدوكس انهم 

قادرين على حل جميع 

المشاكل عن طريق خفض 

نفقات الدولة واالنهماك  في 

عجز الحسابات اليجاد 

احتياطات خارجية وبالتالي 

د دين البرازيل على تسدي

انه تحالف رائع . الجانب االخر

لذلك، . بين هذين النقيضين

االول هو اني ( الموضوع)

التي . بحاجة الى دولة قادرة 

تكون قادرة على التدخل 

بفاعلية لدعم النمو االقتصادي 

في البرازيل، لضمان ان 

المواضيع الخمسة لالقتصاد 

الكلي صحيحة ولذلك احتاج 

 تعاني من االفالس الى دولة ال

احتاج الى دولة معافاة من .

هذا هو . الناحية المالية 

الثاني هو . الموضوع االول

معدل الفائدة، والذي يجب ان 

ال يوجد . يكون اقل بكثير

هنالك سبب يجعل معدل الفائدة 

برأيي ، تعتبر . ان يكون هكذا
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نقطتين مئويتين حقيقيتين اكثر 

 . من كافية

يكون لدينا يجب ان : ثالثا

فائض حساو صغير ، باعتبار 

ان الفائض الصغير يكون 

متوافق مع سعر الصرف الذي 

يكون تنافسيا  للشركات 

المختصة بالتكنولوجيا في 

البرازيل، والشركات 

و ال يعتبر  ذلك . الصناعية

مشكلة بالنسبة للشركات 

المنتجة للسلع األساسية حيث 

. انها تمتلك مزايا طبيعية

لموارد الطبيعية تمنحهم ا

المزايا وفق نظرية ( السلع)

ريكاردو ، مثل الدخل 

مع ذلك، يحتاج . الريكاردي

القطاع الثانوي في البرازيل 

الى التنافس مع الشركات 

األجنبية، ولكنني ال اقصد 

بكلمة اجنبي الشركات المتعددة 

كلمة . الجنسيات المذكورة هنا

اجنبية تعني الصناعات في 

لواليات المتحدة الصين، و في ا

تحتاج . او في االرجنتين

الصناعة البرازيلية الى 

التنافس معهم على قد  من 

اني ادافع عن ان . المساواة

البرازيل ال تحتاج الى حماية 

لصناعتها، التي كانت 

ضرورية عندما بدأت عملية 

التصنيع في ثالثينيات او 

ال . أربعينيات القرن العشرين

من  توجد حاجة الى المزيد

سياسة الحماية لبعض الوقت 

االن، ولكن هناك حاجة الى 

عندما . شروط تنافس متساوية

الحظت ذلك، فهمت اخيرا 

تعبيرا يستخدمه االمريكيون  

ال اعرف ما  -على نطا  واسع

اذا كان االنكليزيون 

تكافؤ "  -يستخدمونه ايضا

ويقصد به ايجاد " الفرص 

ظروف مساوية 

تبر هذا بالنسبة لهم يع.للتنافس

المفهو  مهما ونحن ال نعلم 

اكتشفت ان ذلك يعتبر . ذلك

اساسيا وال تمتلك صناعتنا هذه 

 . الظروف

الموضوع الرابع هو استعادة 

الى . القدرة االستثمارية للدولة

جانب التعديالت المالية في 

االنفا ، اريد ان تكون الدولة 

قادرة على االستثمار الى حد  

بالمائة فلنقل، عشرون . قليل

اخيرا، . من االنفا  الكلي 

النقطة الخامسة تدور حول 

نريد نظا  ضرائب . التوزيع

هنالك ثالثة طر  . تقدمي

االولى زيادة . لتوزيع الدخل

الحد االدنى من االجور عندما 

 . يكون ذلك ممكنا

اني ادافع عن ان البرازيل ال " 

تحتاج الى حماية لصناعتها، 

بدأت الذي كان ضروريا عندما 

عملية التصنيع في ثالثينيات 

. او أربعينيات القرن العشرين

ال توجد حاجة الى المزيد من 

سياسة الحماية لبعض الوقت 

في الوقت الراهن ، ولكن 

هناك حاجة الى شروط تنافس 

 ." متساوية

ولقد تم ذلك مؤخرا من قبل 

لقد فعل . حكومة حزو العمل 

. ذلك غوتوليو منذ زمن بعيد 

االخر  التي لم ينفذها  الطريقة

حزو العمل ، ولكن عن 

طريق التحول الديمقراطي، 

كانت الزيادة في االنفا  

الى  11.12االجتماعي من 

الطريقة الثالثة، التي لم .  24

تنفذ في البرازيل، هي تأسيس 

كنت . نظا  ضرائب تقدمي

اعلم ذلك منذ وقت بعيد، ولكن 

الحقيقة ان البرازيليون قد نسوا 

وتركت خارج جدول ذلك 

. االعمال في السنين الماضية

بالطبع، تم استبعاد الموضوع 

من جدول اعمال الجناح 

اليميني ولكن ايضا استبعد من 

. جدول اعمال الجناح اليساري

قبل اربع سنوات، وعن 

الطريق الصدفة، رأيت مقارنة 

بين السويد والواليات المتحدة 

حول توزيع الدخل قبل وبعد 

عبارة اخر ، نحن ب.الضرائب

على علم بأن السويد من اكثر 

الدول  القائمة على المساواة 

وان الواليات . في العالم

المتحدة ،من بين الدول الغنية ، 

هي اسوأ بكثير ، كما تظهر 

يكاد يكون مؤشر . االبحا 

جيني لكال البلدين قبل 

االستقطاع الضرائبي متساويا 

، علما ان السويد تمتلك مؤشرا 

ى بقليل ، مع توزيع افضل ادن

ولكن . ولكن ال ش  مهم

. االختالف يتسع بعد الضرائب

لذلك، فأن التأثير يكون قويا 

تكون الضرائب في . فعال

السويد تقدمية حيث ان االغنياء 

يدفعون اكثر من الفقراء 

وفي الواليات . بالتناسب

والمتحدة والبرازيل تكون 

بالتالي، . الضرائب تنازلية 

نا ان ندرج هذا يجب علي

الموضوع على رأس جدول 

 . االعمال المحلي

فيما يتعلق بالضرائب 

التقدمية، والتي هي واحدة من 

مواضيع هذا المشروع، ما 

هي االجراءات التي يمكن 

للحكومة االتحادية اعتمادها 

لتنفيذها في اطار المشهد العام 

 الحالي لالزمة المالية؟   

ال يوجد هناك سر حول  

 . نظا  ضريبي تقدمي ترسيخ

تكون الصعوبة ذات طابع "

ال احد يرغب بدفع .سياسي 

الضرائب وخصوصا االغنياء 
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الذين بالتأكيد ال يرغبون بدفع 

الضرائب ، واالن، هم  

يمتلكون القوة ومع اخفاق 

حكومة ديلما روزيف اعادوا 

نشاطهم مره اخرى ، فلقد 

خسروا في االنتخابات ، 

ير ولكنهم وجدوا طريقة غ

 " ديمقراطية لالطاحة بالدولة

بضريبة الدخل ثم تبدأ اوال 

ترفع نسبة ضريبة الدخل في 

اجمالي االيرادات ، وفي 

الوقت ذاته، تعمل على 

تخفيض الضرائب المباشرة 

مثل الضرائب المفروضة على 

البضائع والخدمات، ضمن 

تكون الصعوبة . امور اخر 

ال احد .ذات طابع سياسي 

يرغب بدفع الضرائب 

ذين االغنياء الوخصوصا 

ون بدفع بالتأكيد ال يرغب

الضرائب ، واالن، هم  

مع اخفا  يمتلكون القوة ف

حكومة ديلما روزيف اعادوا 

نشاطهم مره اخر  ، ولقد 

خسروا في االنتخابات ، 

غير  وجدوا طريقةولكنهم 

. "لإلطاحة بالدولة  ةديمقراطي

وبأالطاحة بالحكومة التي 

نتخبت في السابق، االن هم ا

لديهم محفلهم الخاص ضد 

 . البرازيل

نود ان نسمع منك بشكل 

خاص حول اداء محكمة 

، ( TCU)الحسابات الفيدرالية 

وهي هيئة مهمتها تحسين 

االدارة العامة من خالل 

بحسب . الرقابة الخارجية

رايكم  ،ماالذي يمكن ان تكون 

المساهمة الرئيسية لمحكمة 

الفيدرالية من اجل الحسابات 

تطوير ادارة عامة اكثر 

 كفاءة؟ 

بهذا لم افكر مطلقا بما يكفي 

الموضوع من اجل اعطاء 

االمر الرئيسي . اجابة منطقية

هو انه لديك العديد من 

االهداف وان فهمي لذلك هو 

ان المجتمعات الحديثة حددت 

لنفسها االهداف السياسية 

كان لديهم . الرئيسية المحددة

بالفعل هدف االمن وفي القرن 

الثامن عشر حددوا هدف 

الحرية والليبرالية ، ثم هدف 

لتنمية االقتصادية والقومية او ا

من ثم . االيدولوجية التنموية 

هدف العدالة االجتماعية و 

االشتراكية واخيرا ، هدف 

الحماية البيئية  والحفاظ على 

لذلك، لدينا اربع . البيئة 

ايدولوجيات كبيرة وخمسة 

لم اعطي ايدولوجية . اهداف

فمع . لكن يمكنني ذلك. لالمن

ولة وجود ذلك، توجد الد

لمساعدة االمة البرازيلية 

لهذا . للوصول الى اهدافها

السبب، تحتاج للحصول على 

بسبب ان تلك . اهداف وسيطة

. االهداف هي اهداف عامة جدا

ما هي االهداف الوسيطة التي 

من اجلها احارو بشدة؟ انها 

فائض حساو صغير ، النني 

اذا . اريد سعر صرف تنافسي

دا كان علي ان اختار هدفا واح

ومن الغريب ، . ، سيكون هذا

ان الهدف الثاني الذي لم 

نناقشه حتى االن،  الذي هو 

هدفي الوسي ، سيكون الغاية 

لجميع التبويبات ، وهو امر 

. يضطلع به الخبير االقتصادي

منع الدولة البرازيلية من اي 

تبويب بحسب التضخم النها 

ستخفض من تكاليف السيطرة 

ون انتم مجبر. على  التضخم

. احدا  ركود اقتصادي كبير 

بالتالي، ان الش  المثير لالنتباه 

هو معرفة ما هو الهدف 

الوسي  االستراتيجي ،والذي 

قد يكون  واحد او اثنين و 

ينبغي على محكمة الحسابات 

 .ان تتبناه 
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 اكوتسولويز 

 مكتب المنسق العا  للكفاءة العامة

 

 

 الكفاءة
  العامة

 

 

األسباو الرئيسية   هو احدعد  الكفاءة في القطاع العا  

ان التحدي المتمثل . لسوء تقديم الخدمات وهدر الموارد

في تلبية المتطلبات المتزايدة للمجتمع مع الكمية 

المحدودة للموارد المالية ، ينطوي بالضرورة  على 

 .تحسين  نوعية اإلنفا  العا 

وعلى الرغم من اهميتها، لم يدرج المبدأ الدستوري  

اضحة اال في الدستور االتحادي لسنة للكفاءة بطريقة و

 4بتاريخ  18وإصدار التعديل الدستوري رقم  1811

 37ادرجت الصيغة االصلية للمادة .  1811حزيران 

من الدستور االتحادي  المبادئ التالية لالدارة العامة 

 .الشرعية و الموضوعية و االخالقيات والعلنية: وهي 

بين الوزارات رقم  وفقا للمذكرة التوضيحية المشتركة

، كان الهدف من   1885او  11، المؤرخة في 48

هو البحث عن 1881لسنة  8التعديل الدستوري رقم 

اجوبة حول الركود االقتصادي و االزمة المالية وازمة 

نم  تدخل الدولة في االقتصاد وازمة جهاز الدولة 

 . نفسه وتدهور القدرة على العمل االداري للدولة

التعديل  رة التوضيحية المذكورة ، سعىوفقا للمذك

اعادة تنشي  القدرة "الى  1881لسنة  8الدستوري رقم 

 وتنفيذ السياسات في جهاز الدولة على ادارة وصياغة
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من اجل استمرار ( الفالني)

التنمية االقتصادية وتلبية 

مطالب المواطنين من اجل 

مات افضل نوعية للخد

 ". العامة

وفيما يخح مبادئ الكفاءة ، 

 : دعمت المذكرة التوضيحية

ان زيادة الكفاءة في جهاز 

الدولة يعتبر امرا اساسيا 

للتغلب على االزمة المالية 

 )....(نهائيا

وبحسب النتائ  المتوقعة من 

، من الصالح االداريا

 :الجدير ذكر ما يلي

البعد الخاص تضمين  -

 :العامةاالدارةبالكفاءة في 

يجب ان يثبت جهاز الدولة 

انه قادر على توليد المزيد 

من الفوائد على شكل تقديم 

خدمات للمجتمع مع الموارد 

متاحة فيما يتعلق بدافعي ال

 الموضوع يصبح الضرائب

 التعديل مع ةأهمي أكثر

 59 رقم األخير الدستوري

 7102 ديسمبر 09في

(EC59/0102 )، الذي 

 الجديد المالي النظام وضعت

 الدولة لنفقات حدود ووضع ،

 .المقبلة العشرين للسنوات

المعلومات  هذه إلى بالنظر

 في المساهمة فإن ، االساسية

 ونوعية كفاءة تحسين

 من واحدة هي الخدمات

 الرئيسية االستراتيجيات

التوجيهية للجهاز  للمبادئ

 فترة في الرقابي البرازيلي 

 الحالية السنتين

 طريق عن(. 7102/7109)

 يناير 01في  المؤرخ األمر

 بـتنفيذ يتعلق والذي ،7102

 على تركز مراقبة إجراءات

 نتائج وتحسين الكفاءة تقييم

 اصدر ." الحكومي األداء

تميز والرئيس  الم الوزير

 تعليماته  كارييرو ريموندو

 للرقابة العامة  لالمانة

الرقابي  للجهاز الخارجية

 تدابير بين من . البرازيلي

 :أخرى

تنفيذ   أولويات تحديد( 0 

  :االجراءات الرقابية

 الكفاءة من الزيادة تعزيز( أ

 من النتائج من والتحسين

 ،العامة والمنظمات السياسات

ذات  االجراءات  في خاصة

 التاثير االكبر على الرفاهية

 .العامة

 من الحد إلى تهدفالتي ( ب

 العامة االستثمارات في الهدر 

 على خاص بشكل التركيز مع

 من والحد توجيه التوبيخ 

الدولة  نفقات حاالت انحراف 

للمحكمة   الفاعل األداء وضمان

 في الوقت المناسب 

 

وفقًا للدليل االستراتيجي ، فقد 

 االبتكارات تم تنفيذ  اثنين من 

وهما . 7102االدارية في 

تأسيس مكتب  المنسق العام 

للكفاءة   للرقابة الخارجية

 في القطاع العام  والشفافية

من المركز  جزء وهو 

للرقابة الخارجية  االستراتيجي

انشاء  و المحكمة   المانة 

المجموعة المواضيعية لكفاءة 

وجودة الخدمات العامة  ضمن 

مركز الدراسات المتقدمة في 

التابع للمحكمة   الرقابة واالدارة

. 

 

،  وبتأسيس مكتب المنسق العام 

تهدف المحكمة الى تحديد 

وتنظيم االجراءات 

والممارسات الجيدة 

والمنهجيات باالضافة الى جمع 

 في تسهم التي الرقابة  إجراءات

 الخدمات وجودة كفاءة تحسين

تكوين   تمكين أجل من العامة 

 المحكمة أداءفكرة  نظامية عن 

اما . الموضوع  هذا في

المجموعة الموضوعاتية 



14 
 

بين  تعزيز التعاون  تهدف الى ف

المحكمة والمجتمع المدني من 

خالل ممثلي المجتمع العلمي 

والقطاع االنتاجي والقطاع 

 آليات تعزيز عن الثالث بحثًا 

 تحسين في تساهم التي رقابة ال

 لتحسين .اإلدارة كفاءة

 المتعلقة التحكم إجراءات

 الضروري فمن ، بالموضوع

 نعتمد نحن.الكفاءة مفهوم حصر

 الكفاءة احد اشكال عام  هومكمف

بمسرد  المحكمة  تعرف.لفنية ا

 النحو على الكفاءة معانيها  

 :التالي

 السلع) المنتجات بين العالقة

 نشاط عن الناتجة( والخدمات

 المدخالت وتكاليف ما 

 فترة في انتاجها في المستخدمة

 معاييرب مع االلتزام  ، معينة

مسرد معاني  الرقابة . )الجودة

 (7102 ، الخارجية 

 أن يمكننا ، التعريف هذا من

 ضوء في ، أنه نستنتج

 المدخالت من مجموعة

 ، الصلة ذات والمنتجات

على فنية ال الكفاءة تعتمد

 المتقاطعة   العوامل التالية غير

 السلع إنتاج تكاليف تقليل( أ)

 ؛( ية االقتصاد) والخدمات

 والخدمات السلع زيادة ( ب)

 وفي مناسبة بنوعية المنتجة

 ،( الوقت) المناسب الوقت

 ؛ المدخالت من محددة لكمية

 التنظيمية القدرة تحسين( ج)

 المخاطر توزيع لتحسين

. اإلنتاج والمدخالت وأصول

 من ، المفهوم هذا جانب إلى

الجانب الخاص  إبراز المهم

 إلى  بكفاءة توزيع الموارد 

 معين عمل يؤدي درجة ان

ايجابية ال سلبية   نتائج إلى

 .وجهة نظر المجتمع من

 الكفاءة عدم على كمثال

 ندرج أن يمكننا التخصيصية

الكهرباء  توليد محطة بناء( أ)

 بناء دون بطاقة الرياح 

 مما  بها الخاصة النقل خطوط

 ، عدم فاعليتها  يسبب

( ب)  الموارد هدر وبالتالي

 دون المستشفيات مرافق بناء

 ، لخاصة بها ا معداتالشراء 

 ومساعدة افتتاحها  يؤخر مما

 إنشاء( ج) و ؛ السكان

 معين لحدث القدم كرة ساحات

 على ةقادر غير مناطق في

انتهاء  هذا بعد استخدامها

مما يؤدي الى عدم  الحدث

فاعليتها واثقال كاهل االدارة 

 أجل منو .بتكاليف الصيانة

 ، يمكن تطبيق الكفاءة تقييم

 تحصى وال تعد ال طرق

 المثال ،على سبيل للتدقيق

 الذي والوقت التكلفة تقييم

 أو الخدمة لتقديم ستغرقهي

 للمجتمع جيدة خدمةسليم ت

 والتداخل التجزؤ وتحليل

االداة  استخدام و واالزدواجية

االحصائية لتحليل اعداد 

 -و تحليل التكلفة  البيانات 

. التكلفة  وجدوى ائدة الف

 األساليب هذه بعضو

 مستخدمة و معروفة والتقنيات

قبل  من يومي أساس على

 سبيل على ، الحسابات محاكم

 في التكاليف تقييم في ، المثال

 واألشغال والعقود العطاءات

  .العامة 

 للكفاءة المستمر التحسين يعتمد

 المؤسساتية القدرة تحسين على

يعد .  العامة  اإلدارة لهيئات

 كمبدأ دستوري  الكفاءة تضمين 

 الدستور الفدرالي )

 على قوي دليل( 05/0559

 غير انه من الموضوع  أهمية

 على الحصول الصعب

 هذا عن الناتجة التحسينات

 يشير قد ما عكس على .المبدأ

  السعي فإن ، السليم المنطق إليه
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 العامة  الكفاءة تحسين إلى

كثر ال بالنسبة حتى تحدًيا يشكل

 الواليات مثل ، تقدمًا الدول

 ، 0551 لسنة  في. المتحدة

 أمريكا حكومة أصدرت

 قانون يسمى قانون الشمالية

  والنتائج الحكومي األداء

  أداء إلى تعزيز هدفوي

. البالد الحكومية في الوكاالت

 هامة لتغييرات القانون خضع

 نشر مع ، 7101 لسنة  في

قانون االداء  تحديث قانون

 . 7101 لسنة  الحكومي 

 الرئيسية لمساهماتن اا

 تحسين القدرةفي  للقانونين 

 الحكومية للوكاالت التنظيمية

تتأتى من  الشمالية أمريكا في

 انونين القين هذ في التركيز

 الصلة ذات النتائج على

ومن  ، اإلستراتيجية باألهداف

 والعوامل الوسائل تحديد

 الوكالة خارجمن الرئيسية 

 من. النتائج هذه لتحقيق الالزمة

 نقوم ، الرئيسية شروطه بين

 :يلي ما بإدراج

 الوكاالت تعد أن يجب ( أ

 ، استراتيجية الفيدرالية خطة

 خمس عن تقل ال فترة تغطي

 على التركيز مع ، سنوات

 ذلك في بما ، النتائج تحقيق

 فيما وأهدافها الوكالة مهمة

  الرئيسية بإجراءاتها يتعلق

 السنوية األداء وخطط ( ب

 المالية لسنواتل للبرنامج

 . الالحقة

 التنفيذية السلطة على يجب( ب

اداء للحكومة   خطة أداء إعداد

 لتقديمها ككل االتحادية للحكومة

 مع السلطة التشريعية إلى

 . الميزانية مقترح

 الوكاالت على يجب( ج

 سنوي تقرير الحكومية اعداد

 للسنة األداء أهداف عن تحقيق

  المتراكمة المالية

 التشريعية المرونة إمكانية( د 

 .لتحسين األداء 

 ، التنفيذية تشرف السلطة (ـه

 اإلدارة خالل مكتب من

الوفاء  على ، وازنةوالم

 .الوكاالت بالتزامات

 من الوكاالت على الرقابة( و 

 الشمالية أمريكا قبل كونغرس

 مع  دعم مكتب المساءلة

الحكومي وإمكانية  دمج الخطط  

مع االستراتيجية الخاصة 

 .الموازنة

 التدابير تنفيذ على التدريب -ز

 القانونين   عن الناتجة

 التفاوض خالل من التنفيذ( ح

 تدريجي بشكل التنفيذ( ط

وبعد تنفيذ  مرنة وطريقة

 .االرشادي   

القانونين  خصائص ومن احدى

 المرونة إمكانية هي البارزة 

 التعامل تمكن والتي ، التشريعية

 أكثر بطريقة اعمال الرقابة  مع

 قيام  خالل من ، مالءمة

اعمال  من جزءب المديرين

 نصوص عليها الم الرقابة 

 وتمكين القانون بموجب رسميًا

 أكثر اعمال رقابية  اعتماد
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 بإدارة ترتبط ، ديناميكية

 . المخاطر

 الجيدة للممارسات يمكن

قانون االداء بـ المتعلقة والنتائج

 مصدر تكون أن الحكومي  

 طالما ، البرازيلي للواقع إلهام

 وتقنيات إجراءات تقدم أنها

 للفعالية مستدام تحسين إلحداث

 مساحة هناك ،نابلد في. العامة

 سيما ال ، التحسن لهذا إضافية

 بالقضاء على يتعلق فيما

 واالستمرارية البيروقراطية

 . اإلدارية

 59159 رقم المرسومويعد  

 يوليو 02 بتاريخ الصادر ،

 على ينص والذي ، 7109

تقديم الخدمة العامة   تبسيط

للمستخدمين  دلياًل  الهمية 

. الموضوع للحكومة الفدرالية

 إلى المذكور المرسوم يهدف

 وتعقيد البيروقراطية من الحد

 الحكومة بين العالقة

 توفير وكذلك والمواطنين

 دفعلل للمواطنين جديدة أدوات

 كفاءة وزيادة لتحسين إجراءاتب

  .الدولة

 إمكانيات تقييم خالل من

 ،التخلص من البيروقراطية

 الحسابات لمحاكم يمكن

 على الدولة كفاءة في المساهمة

في اثنين من المجاالت   األقل

 العامة الخدمات( أ)ذات الصلة 

 زيادة( ب) و للمواطنين المتاحة

 االقتصادية التنافسية القدرة

 تتحقق  أن يمكن. للبلد

 عمليات نطاق في المساهمات

 تبسيطل( 0: )وذلك  في التدقيق

 العامة اإلدارة هيئات ضوابط

الفائدة –الكلفة   تحليل خالل من

 تقليل( 7) ألعمال الرقابة تلك 

 خالل من التكرار والتداخل

 بين البيانات قاعدة مشاركة

( 1) ؛ العامة اإلدارة هيئات

 لتلبية واألنظمة الحلول تبادل

 على - المماثلة االحتياجات

 اإلجراءات ، المثال سبيل

 في اإللكترونية القضائية

 الحكوميةو االتحادية الهيئات

 تقليل( 9) وللسلطة التشريعية 

 تتخذها التي والتكلفة الوقت

 على لإلجابة والجهات الهيئات

 تبسيط طريق عن الطلبات

 . اإلجراءات

 عامل هي اإلدارة استمراريةان 

 زيادةال في يسهم أن يمكن آخر

 التنظيمية للقدرات المستمرة 

 ضمانو من خالل .والكفاءة

 واألهداف الخطط ادامة

 في والغايات  االستراتيجية

 ، المتعاقبة اإلدارات من العديد

 هيئاتان تساهم ال يمكن

تعزيز  والجهات في وكاالتالو

كفائتها وقدراتها المؤسساتية 

  مع لتحقيق مزيد من النتائج

االنفاق الكفوء على نحو متزايد 

 . للموارد

 التي والمبادرات ممارساتان ال

 بعض هي هنا تناولها يتم

 محاكمل الممكنة الطرق

 أجل من للعمل الحسابات

 للوفاء العامة اإلدارة تحسين

 في المتمثلة الصعبة بالمهمة

 للكفاءة الدستوري المبدأ تحقيق

 هيئات قدرة وتحسين ، العامة

 المهمة هذهتعد . العامة اإلدارة

 في خاص بشكلاساسية 

 المالية لألزمة الحالي السيناريو

 فرضهاي التي اإلنفاق وحدود

 7102 /59 الدستور البرازيلي
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لمنتدى الوطني األول امحكمة التدقيق البرازيلية تعقد 

 للرقابة

 ، متكاملة بطريقة والتصرف والعمل في مجاالت أخرى الى جانب الرقابة  الوقاية ان السعي الى تحقيق 

 تناولتها  التي بين المواضيع المطروحة  كان من   الشفافية وتقييم الفريق وتمكين ، منهجية رؤية واعتماد

 األول تشرين  72 و 79 في سيرزيديلو معهد في عقد الذي ، للرقابة األول الوطني المنتدى في اللجان

 اإلدارية والمساءلة والخارجية الداخلية الرقابة هي المطروحة األخرى  القضايا بين  ومن . 7102

 .الفساد ومكافحة االجتماعية والرقابة واإلدارة الحكم ومؤشرات

 هو توحيد جهود نارديس  أوغستو الفيدرالية المحكمةرئيس  بادر به ونسقه  الذي ، الحدث هذاهدف  وكان

 وأنشطة  جديدة اقتراح تشريعات و المشترك العمل على تركيزلل والخارجية الداخلية الرقابة مؤسسات مختلف

  .االدارة في الممارسات أفضل نشر إلى باإلضافة القدرات بناء

 من مزيد توفير تدابير يتضمن تعهد خطاب بتقديم  الحدث نهاية في للمنتدى دعم ت التي المؤسسات قامت

 االتحادية اإلدارة على رقابةال وآليات واإلدارة الحوكمة تعزيز بهدف ، والداخلية الخارجية الرقابة بين التكامل

 .ككل المجتمع لصالح والبرامج السياسات نتائج تعظيم إلى اإلجراءات هذه تسعى. العامة
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محكمة التدقيق البرازيلية تعقد جلسة  نقاش وحلقة دراسية 

 حول 

 59التعديل الدستوري رقم 
 االجتماعي واألمن الوضع على الضوء التدقيق البرازيلية لتسليط محكمة في 01/09/7102 بتاريخ علنية جلسة استماع عقدت 

 القضية هو االجتماعي على ان الضمان أوليفيرا والتنمية واالدارة دييغو وزير التخطيط ، شدد جلسة النقاش خالل. البالد في

  .البرازيل تواجهها التي المالية للصعوبات الحالي السيناريو في إلحاحا األكثر

 الحالة تحليل هو دعم مونتيرو ميشيو خوسيه الوزير المحكمة رئيس نائب اقترحه الذي جلسة االستماع من الهدف وكان

 كما اإلنفاق من الحد لدعم الحكومة وفروع قبل وكاالت من المعتمدة التدابير تقييم إلى التدقيق يهدف. 7102-7 / 1099011

 .59 رقم الدستوري التعديل والمعتمد بموجب الجديد المالي النظام في مذكور هو

والوزيرريمندو   المحكمة رئيس من بتكليف  االجتماعي على الضمان إالنفاق حول جلسة االستماع  تم تقديم دراسة خالل

المتعلقة بالدورة  القضايا تؤثر ، للمسح ووفقًا.والرفاهية الضمان االجتماعي والعمل –بادارة قس الرقابة الخارجية  كاريرو

 التي التدابير كاريرو الرئيس أبرز ، االستماع جلسة بدء في. االجتماعي الضمان على واإلدارية والمسائل الهيكلية االقتصادية 

 .اإلنفاق حدود لتعزيز  المحكمة اعتمدتها

 المالية" النظام المعرفي  بعنوان  برنامج نسخة من بإصدار 00/71/7102 بتاريخ قام معهد سيرزيدلو كوريا إلثراء المناقشات

 ، الموظفين إلى الموضوع حول دقيق  تحليل تلخصت الفكرة في تقديم". والتحديات التفسيرات: 59 الدستوري والتعديل العامة

 . المجال هذا في ستحدث التي للتغييرات إعدادهم بهدف

 بابتستوجي ومن المتحدثين  فابيانا و المالية وعميد كلية  اإلدارة  كورييا سرزيدلو لمعهد العام المدير يواندرل افتتح ماوريسيو

 ريكاردو الوطنية و للخزانة المالية حول السياسة االستراتيجي وزير التخطيط وكيل. ماسيل جاكو في الحلقة الدراسية بيدرو

 العمل لمحاكم األعلى للمجلس العام برازيليا ومارسيو لوفين سوت األمين في جامعة العامة اإلدارة في دكتوراه جوميز

 وقد  ادار جلسة النقاش وزير الدولة للتقييم. لمجلس النواب  واستشارية الرقابة المالية  الموازنة مدير ، فولبي وريكاردو

 .الحكومي الشامل لمحكمة الحسابات الفيدرالية  ليوناردو رودريجيز البرناز 
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تبحث ( سيكاب) مركز الدراسات العليا للرقابة واالدارة العامة  مجموعة عمل
 كفاءة وجودة الخدمات العامة

 

في الجهاز الرقابي  تحاديةالتابع لمحكمة الحسابات اال عقد مركز الدراسات العليا للرقابة واإلدارة العامة

األول لمجموعة العمل المواضيعية بشأن تقييم جودة وكفاءة االجتماع  77/01/7102 البرازيلي بتاريخ 

 .الخدمات العامة 

هيئة  و، وه 7102وُنفذ في عام  7109لسنة  721رقم  الجهاز الرقابي البرازيلي بموجب قرارسيكاب  ئأنش

الصلة  لى إنتاج ونشر المعرفة ذاتع محكمة البرازيليةهدف إلى مساعدة الي شاريجامعية دائمة ذات طابع است

اقتراح إجراءات مؤسسية لتعزيز نظام الرقابة واإلدارة العامة وتعزيزالتعاون واألبحاث ة، والخارجي رقابةلبا

 .كأمانة تنفيذية للمركز  يعمل معهد سيرزيللو كورييا .  والدراسات من بين أمور أخرى

 ز الرقابي البرازيليالجها على أربع مجموعات مواضيعية، والتي تجمع موظفي يعتمد المركز اعاله

يين الخارجيين والمجتمع المدني وممثلي المجتمع األكاديمي لدعم المركز لتخطيط وتنفيذ اإلجراءات صصاتواألخ

تقييم نتائج السياسات وتشمل المجموعات المواضيعية حاليًا تقييم كفاءة وجودة الخدمات العامة  .تحت التنفيذ

 .محكمة الحساباتافحة االحتيال والفساد في اإلدارة االتحادية العامة  وأداء تعزيز الشفافية ومكووالبرامج العامة 

سعى  وقد .اولى المجموعات التي اجتمعتلتقييم كفاءة وجودة الخدمات العامة ت مجموعة العمل المواضيعية كان

 .معينةأحداث بو بالواجباتاالجتماع إلى تحديد فرص العمل المشتركة واهتمام المشاركين 

نظام الرقابة  ضعف لها التي عرضت على المجموعة كان  موازيةال الرقابية واإلجراءات المشكالتومن بين 

انخفاض مصداقية المعلومات بشأن األقساط و خطر الفساد في حوكمة البنوك والداخلية في الجهاز القضائي 

أوجه القصور في إدارة  و يون النشطةانخفاض إمكانية استرداد االئتمان الضريبي والدواالئتمانية والضريبية 

اإلدارة العامة عند في  علية والكفاءةافانخفاض الأمن الطاقة البرازيلي و اماممخاطر وارتفاع الالعائدات الضائعة 

 .تنفيذ السياسات العامة

ظل الخدمات العامة في  طويرت مشكلةكانت إحدى القضايا الرئيسية التي نوقشت خالل اجتماع المجموعة هي 

وبصرف النظر . الجديد يبينظام الضرالالذي أنشأ  59رقم التعديل الدستوري  بموجبالحد من اإلنفاق الرئيسي 

فيما يتعلق بكفاءة اإلدارة العامة ، ناقشت المجموعة  المحكمة البرازيلية ذات األولوية لعمل  وضوعاتعن الم

 .واألوساط األكاديمية ت العليا للرقابة واالدارة العامةمركز الدراساأيضا الوسائل العملية لتشغيل الشراكات بين 
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الجهاز الرقابي البرازيلي يقدم تقرير السياسات والبرامج 
 إلى المؤتمر الوطني 7102لعام 

 
، بهدف تقديم اللجنة المشتركة للتخطيط والميزانية العامة والرقابة في جلسة استماع علنية في الجهاز الرقابي البرازيلي شارك

 .79/5/7102في الجلسة عقدت و.  7102تقرير السياسات والبرامج لعام 

 

األمين العام للرقابة الخارجية ، كالوديو كاستيلو برانكو ، هيكل التقرير ونتائجه ، وشدد على أهمية المؤتمر الوطني في  وضع

وفقا  الصادرةتقدم الوثيقة . التي يحددها قرار المحكمة القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد المالية من خالل شرح التعليمات

 .زنة، إعانات للعملية التشريعية لتخصيص الميزانية وتطوراتهاواالمرشادات لقانون ا

 

وتحقيقا لهذه . في حزمة واحدة البرامج الحكومية توحيدلللبرازيل إلى وضع خطة عمل طويلة األجل تهدف المحكمة البرازيلية 

لقرارات  ةالمنهجي متابعةوال  (RePP)لتقرير السياسات والبرامج السنوي  صداراإل ت المحكمة نصب عينيهاوضع الغاية،

والشراكات مع المؤتمر الوطني ومركز الحكومة والهيئات القطاعية  (إجراءات الرقابة المتكاملة)المحاكم المذكورة في التقرير 

 .المبادرات توحيدل

 

. تعزيز الميزانيةل تتضمن اتخاذ اجراءاتبإعداد خطة عمل ت المحكمة البرازيلية الخطط، أوص بعد مناقشة أوجه القصور في

وفي  ،الوطني في قراراته  مؤتمرالمشاركة في جلسات االستماع العامة من أجل مساعدة التواصل المحكمة باإلضافة إلى ذلك، س

 . ةالعام ةكموالمستقبل ، تعزيز الح

 

  كاكا ليواآلخرين نائب وكان من بين المشاركين . ، جلسة االستماع CMOوقد أجرى السيناتور داريو بيرغر ، رئيس منظمة 

الجهاز والمنسق العام للرقابة الخارجية لنتائج السياسات والبرامج العامة في (  LOA 2018)ومقرر قانون الميزانية السنوية 

كما رافق . البيرناز ليوناردو رودريغز جهاز الحكومي للـجزئي وس غوميز ، وأمين التقييم الومارسيلو بار الرقابي البرازيلي 

 .ممثلون عن الوحدات الفنية المسؤولة عن عمليات التدقيق  المجمعة في التقرير جلسة االستماع العامة

 

قضايا أخرى، مثل تقنين الخدمات الصحية ، خالل المناقشات ، أجاب األمين العام على أسئلة أعضاء اللجنة حول التقرير وحول 

رالجهاز فيما يتعلق بجميع هذه القضايا ، ذك. والضمان االجتماعي، واألمن العام ، ورياض األطفال غير المكتملة والديون العامة

الوطني  مؤتمرتياجات الحال جهاز مواكباألعمال التي تم االنتهاء منها مؤخرا أو تلك الجارية ، مما يعني أن الالرقابي البرازيلي 

 .، الذي هو ممثل المجتمع البرازيلي
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 حول استقاللية رؤى
 المدققين االتحاديين

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المستخلص

مدققين الاستقاللية دراسة إلى  مقاليهدف هذا ال

 مهامهمعند ممارسة بموضوعية  االتحاديين

 .دلبالاوالبرازيلية  لصالح المحكمة المؤثرة

 

 

 : المقدمة 

منصوص  مدققين االتحاديينالاللية إن استق

جهاز أساسا في القانون األساسي لل اعليه

 .الرقابي 

، كواجب لموظف مدني  0البند  و 92المادة  

 .يمارس أدواًرا محددة للرقابة الخارجية

 يةالستقاللبالتزام الهدف فحص أفضل لوب

استعنت ، مهمة المحكمةب وكيفية ارتباطه

حكمة وبالقانون االساسي لم بالدستور 

 .الحسابات االتحادية

 

ان  وجدتمن الدستور االتحادي،  20ي المادة ف

بالتالي و صالحيات المحكمة االتحادية

 صالحيات رؤسائها تقضي باصدار االحكام

إلشراف وا، (البند الثاني)على الحسابات 

فحص و، (والسادسةالبنود الرابعة والخامسة )

والتقاعد  تعيينال ومن بينهاالموظفين  شؤون

واصدار  (د الثالثالبن) يةالتقاعد الرواتبو

واتخاذ االجراءات  (البند السابع) العقوبات

 ،، وأخيرا(التاسع والعاشر دينالبن) حيةالتصحي

السنوية حسابات البشأن  ارأي مسبقال ابداء

 (. 0البند ) دوليةرئيس الل

 

 اوكوستو شيرمان كافالكانتي 

تولى منصب وزير بديل 

 لمحكمة الحسابات البرازيلية

وهو حاصل . 7110منذ عام 

بكالوريوس في شهادة العلى 

القانون وشهادة بكالوريوس 

في الهندسة اإللكترونية 

حاصل على شهادة الرقابة و

جامعة  العمليات من على

في  دقق، وكان مالبرازيلي

 الجهاز الرقابي البرازيلي

حيث شغل مناصب مستشار 

ورئيس أركان مكتب المدعي 

الجهازالرقابي  في العام 

في أستاذًا  وعمل .اعاله

 UniCeubو  IDP جامعة 

في مجاالت القانون المالي 

والقانون الضريبي الدستوري 

 والقانون اإلداري
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الحسابات االتحادية والهيئات  تستمد محكمة

 ميلة لها صالحياتها منوالوزارات الز

 والقانون المحكمة يمكن لـ لذلك، ال. الدستور

، تحت انون آخر أن ينشئ أحكاًما مختلفةق ةأي

 .طائلة ارتكاب مخالفة جسيمة للدستور

 

من القانون  0المادة  تكداوكما هو متوقع، 

على أن  لمحكمة الحسابات الفدراليةاألساسي 

المتعلقة  صالحياتأو ال مهامجميع تلك ال

 شؤونواإلشراف وتقييم  صدار االحكامبا

اتخاذ االجراءات و عقوباتالموظفين وال

 هي بداء الراي المسبقوإ يةالتصحيح

وبالتالي بالمحكمة البرازيلية خاصة صالحيات 

 .أعضائهاب

 

ال يمكن وبما انها صالحيات حصرية، فبالتالي 

لمدققي الحكومة االتحادية، الذين بصفتهم نقلها 

 تنفيذ مهام تولونوظفون مدنيون ممتازون يم

في بالتالي  يساعدونالخارجية المهمة،  رقابية 

 هذايساعد  .صالحيات المحكمة االتحاديةتنفيذ 

فهم استقاللية على  اإلطار القانوني والدستوري

   .واطارها العامو مدققي المحكمة

 

مراقبي  مهامل اوسعتحليل  في ضوء اجراء

في الحسابات الحكوميين المنصوص عليها 

المادة  وجدت ان، القانون االساسي للمحكمة

المحكمة أمانة  لى توليع تنصقد  29

دعم الفني واإلداري التقديم ة يمسؤول البرازيلية

هو مانصت و. الجهازمهام  تنفيذالمطلوب ل

 .مراال اهذالتي اكدت  99دة الما عليه بالمقابل

 

المانة هذه األحكام أن ا توضحا، ناحيةمن 

وال يمكن أن  تؤديال العامة للمحكمة البرازيلية 

الجماعية  هيئاتهاو مهام للجهازتؤدي أي 

ومن ناحية أخرى ، تمارس األمانة . رؤسائها و

مهام الرقابة الخارجية ذات الصلة التي تقدم 

وبالتالي ، . جهاز الدعم الفني واإلداري إلى ال

ف نحتاج إلى البحث عن ئضمن هذه الوظا

  .المدققين االتحاديين   يةاستقالل قيودحدود و

 

القانون االساسي  اظهربحث، ومع مواصلتي لل

لجهاز تقضي مسؤولية ا أن للمحكمة البرازيلية

 نظامهوفًقا ل ة العامة التابعة لهماناألنظم بان ي

وان يقدم ، (09لفقرة ، ا0المادة )الداخلي 

 0المادة )موظفيه  ةهيكلخاص بمشروع قانون 

رئيس  يتولى ،عالوة على ذلك(. 09، الفقر

الموارد  اصدار قراراتمسؤولية  المحكمة

العامة ، بموظفي األمانة  ات الصلةذالبشرية 

 .واقالتهم الموظفين بما في ذلك تعيين
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المدققين  يةونتيجة هذه األحكام هي أن استقالل

هذا ليس ذا طابع وظيفي أو إداري ألنه في 

الصدد ، فإن تنظيم األمانة العامة ، فضاًل عن 

 هيكلة وتوظيف الموظفين ، من صالحيات

ومع ذلك ، يمكن  .رئيسهو  الجهاز الرقابي 

نقل بعض هذه األمثال المتعلقة بالموظفين إلى 

بما أن المدققين .  من خالل التفويض  ن مدققي

يقومون بوظائف فنية وإدارية ، وألن 

ليست ذات صلة باألمر األخير ، االستقاللية 

فيمكن للمرء أن يستنتج أن هذا االستقالل 

 . يقتصر على الوظائف الفنية فقط

 

ادة ، الحظت أنه في المالتحليل متابعة لموضوع

نص القانون االساسي للجهاز ،  0، الفقرة  90

االمانة على أن يقوم موظفو الرقابي البرازيلي 

، الحكومةقو وبالتالي مدق العامة للمحكمة

، هذا ال لكنو. والتدقيق فحصالبإجراء عمليات 

صالحية  حيازةنقل ة لالقدر يمنحنقل، وال عني ي

بالمحكمة حصرًا  عودالتي ت االشراف

، موظفيهاإلى األمانة العامة أو إلى  وبموظفيها

 . الدستور لوارد فيعلى النحو ا

 

من  92بوضوح المادة اليه  اشارتوهذا 

التي ، االساسي للمحكمة البرازيليةالقانون 

ب أن يكون موظفو األمانة وجنصت على و

العامة معتمدين بالضرورة من قبل رئيس 

ق ، عن طريأو رئيس الوحدة الفنية المحكمة

أو  فحص أوتدقيق  التفويض، إلجراء عمليات

 .التوضيحطلبات 

يوضح هذا األمر أنه من خالل تفويض مباشر 

 الجهاز الرقابيرئيس أو غير مباشر من قبل 

بإجراء عمليات  الجهازيقوم مدقق البرازيلي 

هذه عند . عود لمسؤولية الجهاز دقيق التي تالت

فيما  دققيننسبية للم فنية النقطة ، أرى استقاللية

  .د األعماليتعلق بالتخطيط وإعدا

 

االساسي للمحكمة  قانونالمن 00ي المادة ف

رئيس ا أن من مسؤولية ، نرى أيضالبرازيلية

رفع  رأس، بصفته مقرًرا، أن يتالجهاز الرقابي

قضائية، بما في ذلك عمليات الدعاوى ال

الهيئة من  هاتقييملغرض  التدقيق، وتقديمها

، إما ابأكمله المحكمةأو  مجلسالة أو مشتركال

 .المداولةعن طريق التصويت أو 

لمقرر خالل جميع مراحل با خاصة مهمةهذه ال

، وال يمكن تنفيذها من قبل مدققي القضية

على مكن أن يكون األمر ال يو. الجهاز الرقابي

الوزير  فان، نه وفقا لهذا المنظورال ،ذلك عكس

 .الذي يملك الصالحيات يمثل رئيس المحكمة

 

تقع على عاتق األمانة العامة وموظفيها 

، بما القضايا المرفوعة مسؤولية التصرف في 

، على الرغم من اجراء عمليات التدقيق في ذلك

عدم ترؤسها بغض النظر عن مرحلة 

على أن المقرر  00وتنص المادة .الجراءات إ
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له صالحيات ترؤس القضية بأكملها ، من 

ولذلك ، فإن اختصاص . البداية إلى النهاية

وهو شامل . المقرر لرئاسة القضية هو وحده

لى ويشمل القضية بأكملها ، من التخطيط إ

 .الحكماصدار 

  

 مهامفإن لألمانة وموظفيها بعض ال، مع ذلك

االمانة العامة ف. خالل سير القضية ذات الصلة 

استقاللية تنظيم عملها لتوفير الدعم  لديها، مثال

احتياجاتهم، جميع المقررين وتلبية الى الفني 

احتياجات و بين احتياجات مقرر معين للتوفيق

 . اآلخرين

 

ليست االستقاللية  ه، فإن هذذلكبالرغم من 

في اليمكن للمقرر وال يعني ذلك أنه  ةمطلق

إجراءات اتخاذ تبني أو طلب  عينةم ظروف

عمل من خالل ال نسيابيةيراها ضرورية ال

 .رئيس المحكمةأو المقابل له رئيس اإلدارة 

واجب هو كهذه، فإن تبني التدابير  في فرضية

، قضيةكرئيس للمقرر أثناء العمل لل وليس خيار

بسرعة  االضرار المحتملويهدف إلى تجنب 

 .تهوجود العمل

 

بأي شكل تعد فهم أن مثل هذه اإلجراءات ال أ

في عمل األمانة غير قانوني تدخل ل من األشكا

االدارة من رئيس بدعم  كونها معتمدةبسبب 

مع  خالف لديهأو  هرفض في حالأو  نفسه

رئيس من قبل فهي معتمدة المقررين اآلخرين ، 

رئيس في نفس الوقت الذي هو  المحكمة

 .االمانة

روف، استنتج أن استقاللية في ضوء هذه الظ

يين فيما يتعلق بتخطيط وتنظيم تحاداالن مدققيال

 .فنيعمليات التدقيق ذات طابع نسبي و

 

  1الفقرة   0اًرا لتحليلي، أرى أن المادة واستمر

 القانون االساسي للمحكمةمن  0البند 

قرر يجب على أن تقرير الم تنص، البرازيلية

. ، استنتاجات القضيةأن يتضمن، كقسم مطلوب

وتستند هذه االستنتاجات إلى تقرير فريق 

ظف الفني المسؤول عن تحليل التدقيق أو المو

رأي الرؤساء المباشرين  لى، وكذلك ع قضية ال

في ممارسة هذه الوظيفة ، يبدو . للوحدة الفنية

 االتحاديين  للمدققين ل الفني الكلي أن االستقال

 .للنقاشقابل غير 

 
 واالستقاللية الفنية االستقاللية كمنت ، رأيي في

 في الشاملة الحرية في الفيدرالية الحكومة لمدققي

 فيها يحققون التي بالوقائع يتعلق فيما قناعةوال التحليل

 ويوقعون يصدرونه الذي التقرير في تتجسد والتي ،

 - 16 المادة بموجبمكفول   كالتزا   و هذا . عليه

من القانون االساسي للجهاز الرقابي   األول البند

 . البرازيلي

 محكمة لمساعدة أنه هو استنتاجي ، باختصار

 على انجاز مهامهم وأعضائها الفيدرالية الحسابات

 خارجية ةيرقاب أدوار الفيدرالية الحكومة مدققيل فإن

 .وإدارية فنية طبيعة ذات مهمة

 ية االستقالل فإن ، اإلدارية بالوظائف يتعلق فيما

 .صلة ذات قضية تليس

 وإعداد والتنظيم بالتخطي  المتعلقة الفنية الوظائف في

 بالنظر ةنسبي ةفني يةباستقالل المدققون يتمتع ، العمل

محكمة الحسابات   رئيس من كل امتيازات إلى

 يرأس الذي والمقرر المحكمة أمانة ورئيس البرازيلية

 هذه مثل في التدخل والذي يشرعن  ، القضية

 .األمر لز  إذا ، األنشطة

 استقاللية الفيدرالية الحكومة مدققيل فإن ، ذلك ومع

 حول قناعاتهم قضية ما و في  تحليل عند كاملة فنية 

 عن اإلفصاح يجب والتي ، التحقيق قيد الوقائع

 وتوقعها تنتجها التي واآلراء التقارير في نتائجها

 .كامل بشكل مسؤولون عنها  مفه وبالتالي

 الحكومة مدقق واجبهي  الكاملة الفنية االستقالليةان 

 في السبب هو وهذا اكثر من كونها حق  الفيدرالية

 البند ، 16 المادة في التزا  اأنه على عاملت ا أنه

القانون االساسي للجهاز الرقابي  من ، األول

 في أساسي بشكل الواجب هذا مثليت.البرازيلي 

 تحليللل الخاضعة القضية حول اآلراء عن التعبير
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 وعلى جمعوها التي األدلة على حصرًيا القائمة

 .آخر تأثير أي دون ، وعيهم الخاص وعلى القانون

 قصو  أهمية ذو االستقاللية هذا  واجب ويعتبر

 الحسابات لمحكمة الدستورية بالمهمة للوفاء بالنسبة

لخروج محكمة  وهي امر اساسي  .الفيدرالية

 ومتوازنة وحكيمة وعادلة فنية قراراتب الحسابات 

 الهيئات بين المحكمة  مصداقية مما يسهم في تعزيز 

 هذا يحد . ذلك  أشرحس و .السنين مر على العامة

 القرارات اتخاذ يتم ، عامة كقاعدة ، رئيسي بشكل

 أو أربعة مواجهة بعد المحكمة قبل من الجماعية

 الحكومة دققيم من منها ثالثة ، مستقلة آراء خمسة

  .الفيدرالية

 الحكوميين الحسابات مدققي إن أقول أن أود ، وأخيرًا

 في السبب هو وهذا ، بتميز عملهم يؤدون الفيدراليين

 محكمة قبل من الواجب االعتراف منحوا قد أنهم

 عا  بشكل العامة واإلدارة الفيدرالية الحسابات

 .البرازيلي والمجتمع

 المصادر 

 5 في االتحادية البرازيل جمهورية دستور البرازيل

 السلطة ، االتحادية الرسمية الجريدة. 1811 أكتوبر

 باللغة متاح. DF ، 1988 ، برازيليا ، التنفيذية 

: التالي العنوان على البرتغالية

<

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/co

nstituicao/constituicao .htm >صولالح تم 

 2117 او 1 في يهاعل

 يوليو 16 في الصادر 1443 رقم البرازيلي القانون

 الحسابات لمحكمة األساسي القانون - 1882 لعا 

القانون االساسي للجهاز الرقابي  – الفيدرالية

 التنفيذية السلطة ، لالتحاد الرسمية الجريدة. البرازيلي

 على البرتغالية باللغة متاح. DF ، 1992 ، برازيليا ،

 العنوان

<

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/lei

s/L8443.htm> .او 1 في هاعلي صولالح تم 

2117 
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 نشاط تحليل السوق 

 لتخطيط المشتريات الحكومية
 

 

 

 

 

 

 نبذة مختصرة 

 هناك كانت ، 1883 /1666 رقم قانون منذ بدء سريان 

 بمسح تتعلق التي الشراء عملية مرحلة حول مناقشات

 فإن ، سنوات لعدة ، للتنظيم الغياو الكامل  بسبب .األسعار

 من الها  هذا الطور  لتنفيذ إتباعها الواجب المنهجية تحديد

 العامين الوكالء لتقدير ُترك  قد الشراء لعملية الداخلية المرحلة

 من (.القانونيين المعاونين  وحتى ، الشراء ووكالء مديرين)

 في رئيسية إستراتيجية أهمية له النشاط هذا بأن نقر أن المهم

الدراسة  أن حيث ، الوكالة موازنة  وإدارة الشراء عملية

 في للدخول فرصة   ستخلق لالسعار الضعيفة  االستقصائية 

 ال التي اذ ان مسوحات األسعار مبالغ في سعرها  عقود

 العقود تنفيذ تجعل من  قد الفعلي السو  سعر تتوصل الى 

ذلك  بأن االعتراف يجب .اآللية تقيد وبالتالي ، عملي امرًا غير

 الوكالء جانب من مهارة يتطلب للغاية و معقدًا  نشاطًا  يعد 

 التعليمات  وبموجب شروط  في وقتنا الحالي  وحتى .العامين

 مفتقرًا  بالتنظيم يقو   الذي الموظف ما زال  ، 5/2014 . رقم

 من اعتمادها يمكن التي بالطر  المتعلقة التوجيهية المبادئ إلى

ان هذا  .للعقد المناسب المالي التخطي  إلى التوصل أجل

 لتزويد وذلك ، هنا تناوله سيتم بالتحديد هو الذي الجانب

 األدنى بالحد النشاط هذا عن المسؤولين الموظفين العموميين

  .جيد بشكل واجباتهم ألداء البيانات من

 

 ، الداخلية المرحلة ، المشتريات: المفتاحية الكلمات

 .األسعار مسح 

 

 مقدمة  -9

تقد   التي ، الخدمات واألعمال الهندسية  عقود باستثناء

لغرض  التسعير فقد تم تناول ، الخاصة االجابات بأساليبها

 ، العامة والهيئات الوكاالت معظم في ، للعقود التخطي 

 المسح إجراء يجب: واقعية وغير مبسطة معادلة بموجب

 العروض فهم وبالتالي ، األقل بثالثة عروض اسعار في

 من ، وعليه. مهتمة تكون قد أطراف أي قبل من المقدمة

عرضة  الطريقة هذه بها تكون التي الدرجة إدراك السهل

 البلد هذا ارجاء من العديد في اليو  حتى تستمر والتي) للخطأ

  (.الكبير

 ، الصلة ذي القطاع الزا  شركة ال يتم  ، األول المقا  في

 أن النادر من وليس"أسعار عرض" بتقديم ، استشارتها بمجرد

 يتطلب منها قضاء   العمل هذا كان سواء ، ذلك تعارض 

التاجر ال  كان إذا ما أو ، أولية أسعار لتقديم ثمين فق  وقت

 من ألن ، وثانيا .منافسيه أو السعر لإلدارة ينوي توقع

آلية  في المساهمة هو الهدف أن يدركون للطلب يستجيبون

 تقديم في مصلحة أي لديهم ليس وبالتالي ، المستقبل في شراء

 المعلومات فإن ، وبالتالي .عليها االعتماد يمكن معلومات أي

ستشهد  الكبير  الهامش ذات فاألسعار: هي وهمية كقاعدة

 .المنافسة عند  تالشيًا لذلك الهامش  

 عد  نفضل ، وأهميته النشاط هذا تعقيد مد  إلى وبالنظر

 الدراسة أو األسعار عروض"مفردة  ببساطة تناوله

وان ما يعده  .أولي نشاط إلى يشير هذا ألن ،" االستقصائية

 الفعلي" السو  تحليل" هو( ما يجب ان يعده  أو) الموظف  

 الذي بالمادة يتعلق فيما السو  ظروف في فعلي  اي تحقيق

 .في منافسة وضعها سيتم

 ألنه ، مناسب غير" األسعار عرض" تعبير أن كما

مقاول في    من مقدمة معلومات أنه على فهمه يجب

 المعلومات التعبير يشمل لن ، لذلك .القطاع هذا

 ، الصدد هذا وفي .اخر   مصادر من المستحصلة 

  بيانات أو المقاييس " استخدا  التعبير أيًضا نفضل

 لويس كالوديو

 في متخصح

 ، اإلداري القانون

 الكلية في وأستاذ

 للخدمات الوطنية

( Ensur) الحضرية

ومحاضر في عدد  ،

 من الجامعات 

 الرصينة 

 



27 
 

 

 يتم معلومة كل وبالطبع نظرًا الن ". التسعير

 المصادر من متنوعة مجموعة من عليها الحصول

 جدول لتكوين معالجتها يجب التي البيانات تمثل

 به يقو  ما فإن ، وبالتالي .السو  أسعار بيانات

 هو النشاط هذا عن المسؤول العمومي الموظف

 التسعير مقاييس " بجمع يسمح الذي" السو  تحليل"

  ".البيانات أو

 27 في 5رقم  المعيارية التعليمات صدور  مع

 معايير صياغة  النهاية في تم ، 2114حزيران 

 بهدف السو  لتحديدعملية التقصي في  جديدة

 2 المادة تورد .العامة عملية تقديم العطاءات تخطي 

 المصادر التي يلجأ لها لغرض استحصال المشورة

 المعلومات لجمع أساس بمثابة تكون أن يمكن والتي

تمت فيها  التي للوكالة األخيرة العقود: ذلك في بما ،

 الوكاالت وعقود وعطاءات الدعوة لتقديم العطاءات

 المنشورات أو الجداول الرسمية و األخر  العامة

الجهاز  مرسو  ينح .واالنترنت المتخصصة

 مايو 24 في الصادر ، 121 رقم الرقابي البرازيلي

 معلومات على الحصول يمكن أنه على ، 2114

الرجوع الى مصادر لغرض  طريق عن التسعير

 .عبرالهاتف أو  بشكل مباشر  استحصال المشورة 

بما يحد  من تطورات على  غير انه وفيما يتعلق

ال تعنى  اللوائح هذه من أي فان  ، صعيد هذه المسألة

 في .المصادر هذه من كل معاملة بكيفية بالتفصيل

 يتحتم ان  هل  مؤخرًا اجريت  التي العطاءات

 جميع متوس  أو أوطأ العطاءات فق  أستخد 

  المصنفة األسعار من كل أو ، المصنفة األسعار

 

 ينبغي هل كمعلومة منفصلة عن باقي المعلومات ؟

باللجوء  عليها الحصول يتم التي األسعار تكون أن

عن  وعندما يعلن  الشحن؟ تشمل اإلنترنت شبكة الى

 تناول سيتم استخدامه؟ يمكن هل مجاني ، الشحن ان 

 .ذلك أدناه

  مسح متعددة  مصادر استحصال المعلومات من -7

 مؤخًرا المنهاة المناقصات 2-1

 يمكن ستخدامها أخر  معلومات بين من ، أعاله ذكر كما

 العطاءات نتائ  استخدا  يمكن ، للتسعير كمصادر

 والكيانات الوكاالت من وغيرها نفسها للوكالة األخيرة

 .5للتعليمات رقم  وفًقا ، العامة

 المعايير أحد باستخدا  األسعار مسح إجراء يتم 2 المادة

 ، 7 رقم المعيارية التعليمات في النح الوارد: )التالية

 (.2114 او 28 بتاريخ

 )....( 

 جارية أخر  عمومية مؤسسات من مماثلة عقود - ثالثًا

 قبل يومًا( 111) وثمانين مائة غضون في أبرمت أو

  األسعار مسح تاريخ

 : 121/2114و قانون الجهاز الرقابي البرازيلي رقم 

 والمعدات المواد سعر تقدير احتساو يجب 8 المادة

 أجل من استئجارها  يتم التي والخدمات والمدخالت

 الحسابي المتوس  أساس على المرافق أو السلع تجهيز

 تم لالسعار مراجع ( 3) ثالثة عن يقل ال لما البسي 
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 طريق عن ، مشترك أو منفصل بشكل ، عليها الحصول

 .العامة اإلدارة هيئات أو وكاالت في السو  اسعار مسح

 المشار البسي  الحسابي المتوس  احتساو في 1 الفقرة

 القيم المبالغ فيها  استبعاد ينبغي ، الرئيسية الفقرة في إليه

 الجوهري االتجاه كبير بشكل تغير قد التي المعقولة وغير

 .المثال لنتيجة

)....( 

 األسعار األمر ،يتم التثبت من  هذا ألغراض 4 الفقرة

،على سبيل  العامة اإلدارة هيئات أو وكاالت تعتمدها التي

تقديم  إجراءات نتائ  خالل من ، المثال ال الحصر

 التي لعقودوا الشراء وعمليات ، األخيرة العطاءات

 األسعار سجالت في المسجلة واألسعار ، مؤخرًا أبرمت

 .الجاري تنفيذها العقود في المعتمدة األسعار أو. الفعلية

 المعياريين كال النصين من الرغم فانه على ، نالحظ كما

 في) عمليات تقديم العطاءات نتائ  إلى يشيران اللذين

 أي يوجد ال( مباشر غير بشكل ، 5التعليمات رقم  حالة

 تطبيقها ينبغي التي الى المنهجية اإلطال  على إشارة

 وجهة من والتي اعدها ، استخدا  العملية االخيرة   على

التي يمكن الرجوع  المصادر أفضل من واحدة ، نظري

 استخدا  فق  يجب هل .لها بهدف استحصال المشورة 

 المصنفة األسعار جميع متوس  أو الفائز بالعطاء  سعر

 مستقلة؟ كبيانات المصنفة األسعار من كل أو

 الواجب استخدامها  المنهجية مزايا في الخوض  بيد انه وقبل

 عمليات تقديم باستخدا  مصدر  المقدر السعر تقييم في

 البيانات أيًا كانت : تجدر االشارة الى االتي ،" العطاءات"

الرجوع  تم الذي المصدر عن النظر بغض ، جمعها تم التي

 نظا  او محاضر عمليات تقديم عطاءات او موردون) له

 ،( األخر  او اإلنترنت الوكاالت عقود او   األسعار سجالت

 تجنب وبطريقة دقيق تحليل إجراء يتم أن بمكان األهمية من

 العملية أو غير أو المتضاربة األسعار مسالة وجوو ادراج 

 ذاكرة  في استئجارها المادة المراد  إلى بالنسبة فيها المبالغ

 بمتوس  يتعلق فيما حقيقية غير يولد نتيجة مما الحساو

 .السو 

 :الجهاز الرقابي البرازيلي  إرشادات وقد ورد النح االتي في

 العطاءات موازنة اعداد  يسبق الذي السعر مسح يتطلب

 التي تلك استبعاد أجل من ، الموجودة للمبالغ دقيقًا تقييمًا

،والتي لهذا السبب  عن المبالغ االخر  كبيًرا فرقًا تظهر

 ذكره لما ووفقًا .المرجعي السعر تقدير تؤثر سلبًا على 

 المشروع يتضمنه الذي السعر تقدير أن ثبت ، المدعي

 أظهرت حيث ، متسق غير العطاءات لتقديم األساسي

وهي  األسعار في كبيرة تغيرات مسحها تم التي المبالغ

 لتمثيل مناسب غير األسعار هذه متوس  لتأكد ان  كافية"

  .السو  في المعتمدة األسعار

 أن ، المبّلغ القاضي عرض قبولها بعد ، المحكمة قررت

 الجزائية  الغرامة المسؤولة األطراف على تفرض

. رقم القانون من 51 المادة في عليها المنصوص

 المحكمة قرار: السابقة القانونية المذكورة .1443/1882

 الجلسة في االستئناف قرار - 7112 لعام 9111 رقم

/  193.391 الجلسة االول – 913/7193 رقم العامة

 رودريغز ألينكار والتون اإلفتاء وزير ، 7199-6

7/5/7193. 

 اعتمادها سيتم التي المنهجية تناول في وسنشرع االن   

عمليات تقديم  أساس على المستحصلة النتائ  دراسة في

 .الشراء عملية في السو  لتحديد ، ابقةالس العطاءات

 نتائ  استخدا  تفضيل في األولى التوصية تتمثل

  منطقة نفس في الموجودة األخر  للوكاالت العطاءات

 النقل تكلفة فإن ، الواقع في .المسح تجري التي المؤسسة 

 السعر على قوي تأثير لها ، البرازيل في وخاصة ،

 الهدف إلى االنتباه أيضا المرء على يجب. النهائي

 .االستقصائية الدراسة شملتها التي للوكالة المؤسسي

 تنفذ التي المؤسسة هدف يشبه أن اإلمكان فينبغي بقدر

 لها صلة بمنطقة المشتراة كانت المادة إذا أي ، المسح

 تعتز  الصحي للصرف العامة الشركة كانت إذا .عملها 

 محطات في الستخدامها كيماوية منتجات على الحصول

 من أخر  شركات تتبنى أن المحتمل فمن ، المياه معالجة

 حالة في .والتقريبية المعتادة الكميات نفس القطاع نفس

 على ، وكالة ما  تقو  أن المعقول من يكون لن ، آخر 

 األدوية على الحصول تعتز  محكمة ، المثال سبيل

 بعملية األسعار بمقارنة ، الصحي لها  القسم  لمخزن

كبير  مستشفى أو ، البلدي الصحي  إلقسم  بها يقو  شراء

 .الوكالتين شراء ملف لتميز  
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 كان إذا مما يعمل على التحقق أن المحلل على يجب

 ستجريه  سوف الذي ذلك يشبه  المناقصة موضوع

 .والكميات الفنية الخصائح حيث من منظمته

  متماثلة األشياء اعتبار يتم قد ، السو  تحليل لغرض

  الفنية الخصائح حيث من االختالف يؤثر ال عندما

 إذا ، المثال سبيل على .النهائي سعرها على كبيرًا تأثيرًا

 فإن ، محمول حاسوو على الحصول تنوي الوكالة كانت

 ، السعر على كبير  تأثير إلى يؤدي المعال  أداء اختالف

 يتعلق وفيما .الصلب القرص سعة ذلك مع  يحد  ال و

 المراد العنصر بين بفر  يتعلق التوافق فإن ، بالكميات

 والذي اجراء المسح عليه تم الذي وذلك  عليه الحصول

 يتم ال .الحجم وفورات ضوء في السعر على يؤثر لن

 على تغييره أو) ملحوظ بشكل الحبر قلم وحدة سعر تغيير

اما   وحدة ألف إلى مائة شراء من طريق عن( اإلطال 

 نوع سبلت ، مكيف هواء الش  المراد شرائه كان إذا

21.000BTUs ، وعلى  بالتأكيد سيتأثر  الوحدة سعر فإن

 .نحو كبير 

يأتي  ،  مناقصة موضوع توافق من التحقق يتم أن بمجرد

 .عليها الحصول تم التي البيانات جمع وقت 

 هذه مع هنا إليها المشار المعايير من أي يتعامل ال

 البيانات التحقق في واجب إلى وبالنظر ، لذلك. التفاصيل

 السابقة القانونية  لجهاز الرقابة البرازيلي) جمعها تم التي

 .السليم الحس يسود أن ينبغي ،( المذكور

هذا  مع هنا إليها المشار المعايير من أي يتطر  ال    

 مناقشة  ومع االخذ بعين االعتبار مهمة  لذلك،. التفصيل

انظر الى الـمحكمة االتحادية ) جمعها تم التي البيانات

 يسود أن ينبغي ،(المذكورة اعاله  السابقة TCU للحسابات

 ملزًما يكون لن المحلل أن بالذكر الجدير من. السليم المنطق

 كما الواقع، في. فق  للفائز النهائي السعر عن البيانات بجمع

. الفائز سعر استخدا  عد  أيًضا الممكن من أدناه، موضح هو

 الكترونية، بطريقة العطاءات تقديم على افتراضيًا مثااًل لنأخذ

 .عروض عشرة النهائية نتيجتها صنفت والتي

 :9الشكل 

 البيانات المجموعة بناء على العطاءات

 العرض النهائي التصنيف

1
 أ

 R$ 1.000,00 الشركة أ

2
أ

 R$ 1.050,00 الشركة و 

3
أ

 R$ 1.080,00 الشركة ج 

4
أ

 R$ 1.084,00 الشركة د 

5
أ

 R$ 1.085,00 الشركة هـ 

6
أ

 R$ 1.110,00 الشركة و 

7
أ

 R$ 1.200,00 الشركة ز 

1
أ

 R$ 1.250,00 الشركة ح 

8
أ

 R$ 1.300,00 الشركة ط 

11
أ

 R$ 1.350,00 الشركة ي 

 

و  الفائز بين النهائية من النتيجة يمكن مالحظة ان األسعار    

 كانت المنافسة أن على يدل مما متقاربة جدًا، الترتيب السادس

 النهائية األسعار تصبح فصاعًدا، السابعة المرتبة من. صعبة

كل من  استخدا  ليس من المعقول الحالة، هذه في. متباعدة

 أن بعد البقية ، أما. منفصلة  كبيانات األولى، الستة األسعار

 أن فيمكن الترتيب، في األول المركز عن بعيدة أصبحت

 ال أسعارهم وأن العطاءات في يتنافسوا لم أنهم إلى يشيروا

 بالنسبة الى األسعار" اسعار زائدة عن الحد" على تحتوي تزال

 العطاءات في التقييم هذا إلجراء أداة أفضل إن. األولية

 التاريخية السجالت يظهر أنه حيث المحضر، هي اإللكترونية

 األسعار إلى يشير مما التنافس، مرحلة طوال العطاءات لتطور

 .بفاعلية تتنافس التي وتلك ثابتة تظل التي

 تلقى قد المحلل ان ذلك، جانب إلى أنه، نفترض دعونا     

للمسح كما  النهائية النتيجة فستكون. المجهزين من اقتراحين

 :يلي 

 :7الشكل 

البيانات المجموعة بناء على العطاء وعروض االسعار من 

 المجهزين

 البيانات المجمعة المصدر
1
 أ

 -_.رقم  االلكترونية العطاءات
 الشركة أ

R$ 1.000,00 

2
أ

 -_.رقم االلكترونية العطاءات 
 الشركة و

R$ 1.050,00 

3
أ

 -_.االلكترونية رقم  العطاءات 
 الشركة ج

R$ 1.080,00 

4
أ

 -_.رقم  االلكترونية العطاءات 
 الشركة د

R$ 1.084,00 

5
أ

 -_.رقم االلكترونية العطاءات 
 الشركة هـ

R$ 1.085,00 

6
أ

 -_.رقم االلكترونية العطاءات 
 الشركة و

R$ 1.110,00 

7
أ

 R$ 1.100,00 1المجهز  

1
أ

 R$ 1.150,00 2المجهز  

 R$ 1.082,37 متوسط السوق

من  النهائية، األسعار توضيحية مالحظة
 في 11 إلى 7 الترتيب

 اإللكترونية العطاءات
 يتم لم ،___. رقم

 اعتبرت حيث اعتبارها،
 .مقارنة بالكل متناقضة

 

 الفائز السعر استخدا  يمكن الطريقة، هذه عن بغض النظر     

 إلى الثانية الدرجة من والمتوس  منفصلة ، كبيانات فق 

 :الموردين أسعار وعروض الترتيب، في السادسة
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 :3الشكل 

 خارطة االسعار البديلة

 المجمعةالبيانات  المصدر

1
 أ

 -_.رقم  االلكترونية العطاءات
 السعر الفائز أ

R$ 1.000,00 

2
أ

 -_.رقم  االلكترونية العطاءات 
 متوس  من الثاني الى السادس

R$ 1.081,80 

3
أ

 R$ 1.100,00 1المجهز  

4
أ

 R$ 1.150,00 2المجهز  

 R$ 1.082,95 متوسط السوق

من  النهائية، األسعار توضيحية مالحظة
 في 11 إلى 7 المرتبة
اإللكترونيةرقم  العطاءات

 اعتبارها، يتم لم ،___. 
 متناقضة اعتبرت حيث
 .بالكل يتعلق فيما

 

 سعًرا حددت قد العطاء النموذجي نتيجة كانت إذا ذلك، مع   

 إلى هذا يشير فقد اآلخرين، من بكثير أدنى مستو  عند للفائز

 الحالة هذه في. للتطبيق قابل غير سعًرا قد سجل  الفائز أن

 هذا ألن الفائز سعر استخدا  عد  للغاية المستحسن من تحديدا،

 ككل البيانات عن البعد كل بعيدة ان البيانات إلى يشير

 األسعار من فق  ومن اجل االستفادة العطاء، في الموجودة

 .األخر 

 

 االسعار المسجلة في المحاضر 7.7

 للوكاالت األسعار سجل محاضر استخدا  ينظم       

 بموجب التسعير بيانات لجمع كمصدر األخر  والكيانات

 :5/2014-MPOG / SLTI (IN)المعيارية  التعليمات

     

 

 خالل من دراسة استقصائية لألسعار  تنفذ 2 المادة 

 للتعليمات المعدلة الصيغة: )التالية المعايير أحد

 (2114 آو 28 ، 7 رقم المعيارية

]...[  

II      - األخر  العامة للكيانات المماثلة المشتريات 

 وثمانين مائة خالل انجزت  أو التنفيذ اما قيد هي التي

 الدراسة االقصائية لألسعار؛ تاريخ قبل يوًما( 111)

 71 ، 3 رقم المعيارية التعليمات بواسطة تعديله تم)

 (7192 نيسان

 رقم TCU قانون المحكمة االتحادية للحسابات  في و،

121/2114: 

 القانون، هذا ألغراض 4 الفقرة ،8 المادة       

 الكيانات أو الوكاالت المعمول بها في األسعار تتضح

 من أخر ، أمور ضمن من العامة لإلدارة التابعة

 وعمليات األخيرة العطاءات إجراءات نتائ  خالل

 واألسعار مؤخرًا، المفترضة والعقود االستحواذ

 أو ،الفعلية األسعار محاضر سجالت في المسجلة

التاكيد . )الجارية العقود في المعمول بها األسعار

 (مضاف 

رقم ( IN) المعيارية التعليمات أن مالحظة يمكن     

 محضر استخدا  إلى صريح بشكل تشير ال 5/2114

 القانون حيث يشير مفيد، كمصدر االسعار سجالت

الحكم  فيلمحكمة االتحادية للحسابات اليه  128/2014رقم

 5/2114 رقم  التعليمات المعيارية أن يعني ال هذا. المسجل

 تستخد  إنها حيث باعتباره موثوقا ، المصدر بهذا تعترف ال

 األخر  العامة للكيانات مماثلة مشتريات" العا  المصطلح

 سيكون التفسير  فإن تحفظ، أي يوجد ال أنه وبما[". …]
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 أشكال جميع يشمل الحكم هذا أن لفهم شاماًل، بالضرورة

 .العامة اإلدارة في العقود

 يستحق المحضر في المسجل السعر استخدا  فإن ذلك، مع    

 حالة في توضيحه سبق ما إلى باإلضافة خاصة، رعاية

 نظا  استخدا  أن هو والسبب. العطاءات نتائ  استخدا 

 تجذو مما االختالالت ، من سلسلة سجل قد المسجلة األسعار

 الحسابات محكمة من جزء ذلك في بما كبيًرا، انتباًها

 عد  بدرجة األولى بالدرجة االختالالت وتتعلق. الفيدرالية

 المشتريات سو  في هذا المشتريات نظا  يسببها التي اليقين

 .الحكومية

 أن مبينة مسبق تخطي  بدون العطاءات من العديد تنفذ     

اإلدارة بشكل  لتحقيق مصالح مالءمة األكثر الطريقة هي هذه

 األدنى الحد من يخلو كمي بمعيار تقديمها ويتم كامل ،

  بدعوة والكيانات الوكاالت من العديد تقو . الدقة لمستو 

 على األسعار تسجيل مقدمي العطاءات الذين يهدفون  إلى

 وضع و المعني، التشريع في وضعها يتم لم التي االفتراضات

 الحقيقي بالطلب الكبير االلتزا  دون تسجيلها يتم كمية حدود

 فان الدعوات ولألسف، ذلك، إلى باإلضافة. التعاقد وكالة من

كميات التجهيز  من األدنى الحد على تنح التي المزايدة إلى

 األعمال تصبح الطريقة، وبهذه. التسليم تعتبر  نادرة وجدول

 المقبولة التجارية والقاعدة األعمال، لمنظم بالنسبة مؤكدة غير

 ارتفعت العمل، كلما في اليقين عد  زاد كلما أنه هي عموًما

 .تكلفته

 تسجيل إلى تهدف تقديم عطاء التي إلى دعوة في حالة تخيل

 ألف عن تقل ال بكميات معين لمنت  مستقبلية مشتريات أسعار

من  األدنى الحد تحديد بدون وحدة، آالف 5 أقصى وبحد وحدة

 المشروع صاحب صاغ فإذا. التسليم كميات التجهيز وجدول

التي تكون مقاربة للحد الكمي  بيع عملية على معتمدا العرض،

  الكمية، من األدنى التنفيذ التزمت بالحد اال ان وكالة المسجل ،

 فإن ذلك، وبإدراك. مربح غير الوحدة سعر يصبح فسوف

 أمانا أكبر، له توفر زيادة السعر إلى يضيف المشروع صاحب

 لن أنه حيث التجارية، العالقة في الخسارة خطر من يقلل مما

 االجتماعات، لمحاضر الفعلية المدة خالل الممكن، من يكون

  .أسعارها تعديل

 أكثر شكل إلى المسجلة األسعار نظا  الشرط هذا حول  

أصرت المحكمة  آخر، سبب وليس ألي. للمشتريات تكلفة

 والكيانات للوكاالت ينبغي أنه TCU االتحادية للحسابات 

 لهذا التخطي  أعمال تحديد الممكن من تجعل تدابير اعتماد

 :المشتريات من النوع

 طريق عن عليه الحصول تم الذي األسعار تسجيل     

 الخيار هو هذا أن ثبت إذا فق ]...[  اإللكترونية المزايدة

 ، 119/7111 رقم االستئناف قرار). لإلدارة اقتصادا األكثر

 (العامة الجلسة

 الستمرارية كشرط ينبغي تحديد، كذلك أنه أعتقد لذلك، 

ترفق  أن يجب الكيان أو الوكالة بأن اإللكترونية، العطاءات

 أن يجب الذي العطاء هذا لمثل الفعلي الدافع اإلداري باإلجراء

 من احالة نسخة الوقت نفس وفي المسجلة، األسعار نظا  ينفذه

ان تحدد  يجب ذلك، على عالوة. المحكمة هذه إلى الوثيقة هذه

 متى يجب ان ُتوضح دوما اسباو استخدا   سجالت  الوحدة

 المحكمة قرار). األسعار في عمليات تقديم االسعار المستقبلية 

 (العامة الجلسة ،2006 / 2،401 رقم

 2 المادة من الرابع البند في الوارد الحكم فإن لذلك،    

 على ينح الذي ،83131/2111 رقم المرسو  من

 يمكن ال حيثما المسجلة األسعار نظا  اعتماد إمكانية

 يمكن ال مسبقًا، اإلدارة ستطلبها التي الكميات تحديد
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ولكن  لالدارة بعد  تحديد ،  تفويض أنه على فهمه

  خالل شراؤها يمكن التي باعتبارها تقديرا ،الكميات

 غير فمن. الدقيقة األسعار لسجالت الفعلية المدة

 يهدف الحكم، هذا بموجب بأنه االعتقاد المعقول

 عرض أفضل اختيار بعد  اإلدارة تفويض إلى المرسو 

 المبادئ وخر  الخدمات، أو/  و السلع لشراء

 7112/  9،911 رقم المحكمة قرار). الدستورية

 (العامة الجلسة

 الوكيل، يكون بأن ُينصح المالحظات، هذه ضوء في      

 فعالة بمحاضر يواجه عندما السو ، أسعار جمع عن المسؤول

 مشابهة خصائح لمحتواها يكون والتي األسعار، لسجالت

 إذا المدير من مهتما بالتحقق تعيينها، ُيراد التي للخصائح

 حالة في خاصة تجاري، نشاط عن تولدت قد المحاضر كان

 الممكن، من. االنتهاء وشك على فترتها تكون التي المحاضر

كمحاضر  وتظهر فعالة، المحاضر تظل أن النادر من وليس

 استخدامها يتم ال الواقع في بينما النظا ، في سارية المفعول

 .خارجية اضافات احدا  وال حتى المشارك أو المدير قبل من

 تولد ال المفعول، سارية كانت وإن المحاضر، كانت إذا      

 النه من استخدامها، عد  هي التوصية فإن تجارية، أعمااًل

 أن إلى يشير مما المسجل، السعر المستفيد يتحمل أال المحتمل

 .السو  سعر خارج السعر هذا

 االسعار التي تم الحصول عليها من شبكة االنترنت: المصدر

 المعمول اللوائح فإن شبكة االنترنت، باستخدا  يتعلق فيما     

 TCUو قانون  IN 5/2014-MPOG / SLTI حالًيا، بها

 :يلي ما التوالي على تقد  ،128/2014

 المعايير أحد باستخدا  األسعار مسح ينفذ 2 المادة     

 ، 7 رقم المعيارية للتعليمات المعدلة الصيغة: )التالية

 (2114 آو 28

]...[ 

 متخصصة اعال  وسائ  في منشورة دراسة - ثالثًا     

 واسع على نطا  أو متخصصة إلكترونية مواقع أو

 كما) أو الوصول؛ ووقت تاريخ على يحتوي أن شريطة

 21 ، 3 رقم المعيارية التعليمات بواسطة تعديله تم

 (2117 نيسان

]...[ 

 السعرية بالتقديرات يجوز االعتراف ال 4 المادة     

 وساطة مواقع أو المزاد في عليها الحصول تم التي

 .المبيعات

   

 

 على السو  في األسعار مسوحات إجراء يمكن 11 المادة 

 اإللكتروني البريد طريق او عن الهاتف، عبر اإلنترنت، شبكة

 وشخصيا المتخصصة، المنشورات في المراسالت، او أو

 امتثاال ،TCUالـ  إلدارة ممثل طريق عن للموردين

 :التالية لإلرشادات

 المتاجر في يتم الذي األسعار مسح حالة في - أواًل    

 التي الصفحة من نسخة تقترن أن يجب اإلنترنت، على

 البضاعة، ووصف السعر، حيث عنها، البحث تم

 .السجالت المذكور يجب ان يقترن مع المسح ووتاريخ

 المتعلقة الوحيدة المنهجية التوصية فإن لوحظ ، وكما      

 في عليها المنصوص التوصية هي شبكة االنترنت باستخدا 

 حالة في. 2114 يونيو 27 ، 5 رقم  IN / MPمن 4 المادة

 الجانب على التوصية تقع ،128/2014 رقم TCUقانون 

 للمنهجية بالنسبة أما. تنفيذه تم الذي االستطالع لسجل الرسمي

 أن الواضح من ذلك، ومع. حكم فيها  يوجد فال المستخدمة،

للحصول على معلومات  كمصدر االنترنتشبكة  استخدا 

من سائر اشكال الرعاية  الكثير يتطلب خاصة باألسعار

 / IN.5 في عليه المنصوص التوجيه من بدءا. االخر 

2014 / MP االدلة االرشادية إلى ننتقل سوف هنا، المذكور 

 .للحصول على المعلومات  الممتاز المصدر هذا الستخدا 

. واضح هو ما إلى تشير أعاله المذكورة القاعدة أن يبدو     

شبكة  على البيانات عن البحث إجراء يجوز ال أنه على تنح

 ال هذا. المبيعات وساطة أو مواقع المزادات في االنترنت

 .معقولية أكثر يكون أن يمكن
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" سلوك" في التحقيق إلى يهدف البحث كان إذا وبالتالي،

الحصول على  مصادر أن الواضح فمن الفعلي، السو 

الخل  بفهم  يجب ال. مناسبة تكون أن يجب المعلومات 

 يفهم أن يجب فالمناسب،. صحيح  غير أنه المناسب على

 ان مواقع. المعتادة التجارية المبيعات قطاع يمثل كمصدر

 بعمليات المتعلقة وتلك بالمزاد، شبكة االنترنت الخاصة

 ، OLX المثال، سبيل على - المبيعات أو التبادلية الوساطة

Mercado Livre - غير ولكنها مصادر صحيحة ، هي 

األفراد  أن هو ذلك في والسبب. البيانات جمع لغرض مناسبة

 على) المستخدمة المنتجات وبيع تبادل مع يعملون العاديين 

 في رسمية متاجر أيًضا لديهم يكون قد أنهم من الرغم

 (.اإلعالنية التسجيالت

 األسعار عن البحث يجب للحصول على المعلومات ،     

 نطا  على المعروفة اإللكترونية التجارة مواقع على المعلنة

 و Shoptime.com الحصر، ال المثال سبيل على واسع،

Americanas.com .الرسمية ان المواقع االلكترونية 

 الكمبيوتر شبكة في منتجاتها عن تعلن التي التجارية للمحالت

 .تعتبر مناسبة أيضا هي العالم أنحاء جميع في

 مثل ، البحث مواقع استخدا  في عقبة توجد ال     

Buscapé أو Bondfaro ، تعمل األدوات هذه ألن 

 تقو  حيث ، معين منت  حول المبيعات لمعلومات كبير كمرشح

 .البيع مواقع جميع على بحث بإجراء

 

 عند ولكن ، العملية سيسرع األداة هذه استخدام إن ، بالتأكيد

 البحث عن المسئول الشخص على يجب ، النتائج على العثور

  الذي المكان هألن ، صفحته لطباعة البائع موقع إلى يذهب أن

 

 نهاية فيوهو العرض ، اإلعالن على فيه العثور يمكن

  .المطاف

 

 سجالت ومحاضر العطاءات استخدام في الحال هو كما

 إجراء يجب ، األخرى العامة الوكاالت مع والعقود األسعار

 مادةال وكميات خصائص بين التشابه أساس على المقارنة

 قدرأكثر  يًاتقريب يكون أن يجب والذي ، عليه الحصولالمزمع 

 عنه اإلعالن تم الذي موضوعال اعتبر فقد  وبالتالي ، اإلمكان

 اختالفات إلى ؤديت درجة إلى تتباعد ال التقنية لخصائصل

 .السعر في كبيرة

 ال الموقع االلكتروني على األسعار فإن ، بالكميات يتعلق فيما

 ذو العامة الوكالة قبل من شراءال يكون عندما مناسبة تكون

 ُيحسب ال الويب على السعر أن إلى هذا ويرجع .كبير حجم

 يشجع ال أنه أي ، اقتصاديات المستوى القياسي أساس على

 .وفق الكمية المزمع الحصول عليها الوحدة قيمة تخفيض على

 كميات لشراء سيتم استخدامها اإلنترنت شبكة فإن ولذلك،

 يمكن حالة كل حددي نهو م يكون الموظف المسؤولو .صغيرة

 ."متوافقة كمية" ااعتباره

 االهتمام بها  المحلل على  التي الهامة  األخرى االمور  من

 للشبكة  المفتوح المجال في .هي فيما يخص وضع األسعار

 من إما ، المدعومة واألسعار العروض من لعدد مساحة هناك

 على اإللكتروني الموقع طريق عن أو ، المصنعة الشركة قبل

 على ، مخفضة أسعار إيجاد يجب ، السبب ولهذا .النحو هذا

 هي بل ، للسوق" الطبيعي السلوك" تمثل ال ألنها التحديد وجه

من ..... من: "مثل اإلعالنات تجنب يجب. ومحددة معينة حالة

 ".خالل 

 في الشحن كلفة إدراج وينبغي األخذ بعين االعتبار مسالة

 توزيع أو نقل كلفة أن المعروف منو .للمنتج المعلن السعر

 ، ذلكمع . للمنتج النهائي السعر على كبير بشكل تؤثر البضائع
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السعر  كان إذا ، المعلن السعر مع يتطابق أن للمحلل يمكن ال

 لو كما الموقع على اإلجراءات تنفيذ يتم أن يجب. الشحنب يتأثر

 على للحصول الشحن لغاية أحتساب تتم الشراء عملية كانت

 .النهائي السعر

 األخرى العقود تكلفة بيانات جداول 7-3

 تكاليف تقدير يجب ، واسع نطاق على معروف هو وكما

 ، التكاليف لهيكلية  بيانات جدول طريق عن الخدمة اتياتفاق

 بتاريخ ، 9،222. رقم القانون في عليه المنصوص النحو على

 :0551حزيران 70

 والخدمات بتنفيذ االشغال  المتعلقة المناقصات تلتزم 2 المادة

 :التالي بالتسلسل وبالتحديد المادة هذه بأحكام

 في إال للمناقصة  والخدمات األعمال طرح يجوز ال 7 الفقرة

 :التالية الحاالت

]...[ 

 عن تعبر التي البيانات جداول في مفصلة ميزانية هناك - 7

 .الوحدات تكاليف جميع هيكلية 

 :7119نيسان  11في  7وفي التعليمات رقم 

 دائماالتوريدات الخاصة بتقديم الخدمات  سبقُت 09 المادة

 أن ويفضل ، الشروط الرئيسية أو األساسي المشروع بعرض

 صلة ذات مهنية مؤهالتذو  فني بواسطة اإعداده يتم

 المشروعينبغي تبرير و استحصالها  المراد الخدمة بخصائص

 .المختصة السلطة قبل من عليها والموافقة المدة أو

الشروط  أو األساسي المشروع من 09 المادة تحتوي أن يجب

 :على الرئيسية

]...[ 

 العالمية للقيمةالحد األعلى  للشراء، التقديرية التكلفةأن  – 07

 تكونت التي العناصر تحديد نتيجة التي تم وضعها والشهرية

 :التالي النحو على تعرف الخدمات، أسعار منها

 و لبيانات للتكاليفا جدول عبر وسائل اإلدراج في ( أ

 خدمةلل التابعة البنود لتكلفة وفقا ، األسعار هيكلية

 حيث الشراء عمليات في بدوافع استبعادها ويمكن

 غير أو ةعملي غيرتعطي طبيعة  المادة تفاصيل  

 األسعار اعتماد إمكانية لتقييم لتكاليفل ةضروري

 .الُمجربة

 السوق في الُمجربة لألسعار مبرر استبيان طريق عن ( ب

 اعتماد طريق عن أيضا، ، أو ، مماثلة شراء عملياتل

 ،وجداول القطاعية المؤشرات من منتظمة اعداد 

ورسوم  ، رسمية مرجعية ومبالغ المصنعة، الشركات

  .الحالة حسبوما يعادلها ب عامة

 مجموعتين ، في األساس ، لبيانات للتكاليفا جدول يحدد

والتكاليف غير  المباشرة التكاليف: النفقات من رئيسيتين

 أن يجب التي النفقات إلى المباشرة التكاليف تشير. المباشرة

 وبعبارة. العقد من مباشرة تستمد والتي ، الشركة تتحملها

 إذا فقط الشركة تتحملها التي النفقات مجموعة هي ، أخرى

 .العقد تنفيذ في أدرجت

 فإن ،لوقايةوا محافظة على الصحةوال خاص بالتنظيف عقد في

 فقط الشركة تتحملها حيث ، مباشرة تكلفة هي المستخدمة المواد

 عدم بعد أو) العقد مدة انتهاء بمجرد .ابرمت العقد  ما إذا

 المرتبطة المبالغ صرف حينئذ  يتم لن ،(عطاءال الحصول على

 التكاليف قائمة في التالية التكاليفيتم أدراج .التكلفة بهذه

 شكل في المستخدمة بالعمالة المتعلقة التكاليف: المباشرة

 ، والمدخالت ، المواد ، بسببها  المتكبدة والنفقات ، مخصص

 في) المعداتو الفردية الحماية ومعدات ،المالبس الخاصة  

 الخدمة على المفروضة الضريبة ،( االندثار كلفة ، الحالة هذه

 التكاليفإن .أخرى أمور بين من ، المستخدمة المواد أو/  و

 عن الناشئة النفقات إلى تشير التي تلك هي المباشرة غير

  بصرف يتم تحملها  والتي ، نفسها للشركة التشغيلي الهيكل
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 وتشكل .او استالمه او االثر المترتب   العقد تنفيذ عن النظر

 ، وفروعها للشركة الرئيسي المكتب استئجار نع نفقات هذه

 المركبات ،( والمعدات األثاث) المادي هيكلها عن فضال

 واإلنترنت والكهرباء الماء تكاليف ، المؤجرة أو المملوكة

 والضرائب ، األعضاء وامتيازات ، اإلداري العمل ، والهاتف

 تحديد يتم ، لبيانات للتكاليفا جدول في. إلخ ... المبيعات على

 . العامة والنفقات العالوة بند  تحت المباشرة غير التكاليف

 التخطيط من الغرض إلى باإلضافة أنه نوضح أن المهم من

 سيتم الذي للعقد المحتملة التكلفة من للتحقق - للمشروع المالي

 بيانات جداول في النهائي السعر ليتحل فإن - للمناقصة طرحه

 العقد تكلفة في التحكمب لإلدارة السماح هدف أيًضا يحقق التكلفة

 تطبيقعلى  عدم  القدرة عالمات على التعرف وإمكانية ،

 ما ممارسة أو ، الوحدة تكاليف في المغاالة  وتجنب ، العروض

 المفهوم هذا سيوضح بسيط مثال". البيانات جداول لعبة" يسمى

 .جيد بشكل

 صحةالالمحافظة على و التنظيف لقطاع تابعة شركة أن تخيل

المالبس  من واحدة وحدة تكلفة تسعر حيث عرًضا تقدم لوقايةوا

لجهة  الممكن من وسيكون .برازيلي  ريال 21 بسعر ( بدلة)

 السعر هذا كان سواء السوق ذلك من  من تتحقق أن عاقدتال

 هذا نتيجة كانت إذا. الفعلية الحالية الممارسة مع متوافقا

 نطاق يتجاوز ال هذه المادة  سعر متوسط أن تكشف التحقيق

 سعر على التفاوض الممكن من فسيكون ،برازيلي  ريال ثالثين

 .المادة  قيمة من يقلل مما ، العقد

 بالتكاليف يتعلق فيما فقط ممكنة مقارنةال هذه فإن ، ذلك ومع

  سيكون ، العامة التكاليف مقارنة أجل من ألنه ، للعقد المباشرة

 المعلومات من مجموعة بجمع المدير يقوم أن الضروري من

 عقود جميعقيمة : مثل ، فيها للتدخل سلطة يمتلك ال التي 

العالوات  معدالت تحديد مع ، تنفيذها الجاري الشركة

 تشغيلال نفقات كل وقيمة ، بها الخاصةوالتكاليف غير المباشرة 

 رواتبو والتأمين العقارات تأجير) الشركة تمتلكهاالتي 

 (.اإلداريين الموظفين

ها من خالل التكاليف يمكن المتعاقدة اإلدارة فإن ، وبالتالي

 جائزال من .العقد على المالية الرقابة تعزز أن المباشرة 

 مع متزامن بشكل سُيستخَدم التكلفة بيانات جدول أنب االستنتاج

 وقت في ، تماشيًا مع ذلك. والعقود المشتريات إلدارة لتخطيطا

 من التحقق تماما الممكن من سيكون ، العقد تمديد أو تجديد

 .المباشرة للتكاليف الفعلي االرتفاع

 القيام عند ، العامة والكيانات الوكاالت معظمان  ويحدث 

 التي تلك سيما ال ، الخدمة اتياتفاق لسياسات مسح السعر بنشاط

 خاطئةال طريقةال تعتمد  ، لها  خارجية بمصادر االستعانة يتم

 المستند  على التركيز مع ، للمشتريات التقديرية القيمة لتقييم

 شركاتبيانات للتكاليف خالية من المحتوى ل ولاجد الى تقديم

 .األصول حسببعد ملئها   إرجاعها يتم لكي الصلة ذي القطاع

 القيمة لتقييم طريقة أنسب هو ليس هذا أن الواضح ومن

 بتحديد نفسها للشركات اإلدارة سمحت إذا. للمشتريات التقديرية

 التكاليف هذه رفع من األخيرة تمكن فإنها ، المباشرة تكلفتها

 ، مباشرة تكلفة يكون أن ينبغي ما على الربح وتحديد عمد، عن

 .السابق المثال في موضح هو كما

 ، الفنيين خبرائها خالل من ، نفسها اإلدارة على يجب ، لذلك

 متوسط وحدة لمعرفة  تكلفة بكل يتعلق فيما السوق في تحقق أن

معدات  و ، والمدخالت ، والمواد ،لمستخدما العمالة سعر

 من هاوجميع ، المعدات استهالك وحساب ، الحماية الفردية

 اإلدارة كانت إذا استخدامها سيتم التي المسح مصادر نفس

 .مباشرة موادال هذه على ستحصل

 هذه في األسعار لتحديد للغاية المهمة البيانات مصادر ومن

 روجت التي الوكالة من كل تنفذها التي العقود هي المشتريات

 مصدر ويندرج . األخرى والكيانات الوكاالت و ، لشراءل

التعليمات  في ذكرها سبق التي القواعد نفسمعلومات ضمن ال

 :التوالي على 079/7109واالمر رقم  9رقم 
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: التالية قاييسالم أحد باستخدام األسعار مسح إجراء يتم 7 المادة

 (7109 بأ 75 ، 2 رقم المعيارية بالتعليمات المعدلة الصيغة)

]...[ 

 األخرى العامة الجهات لدى التي لتلك مماثلةال المشتريات - 1

( 091) وثمانين مائة غضون في مبرمة أو جارية إما وهي

 ،األسعار مسح تاريخ قبل يوما

 خدماتلل لبالعم المتعلقة األسعار تقديرات إعداد يتم 9 المادة

 تحليلي جدول أساس على خارجية بمصادر المستعان بتقديمها 

 بالمعايير تلتزم أن ويجب ، المدخالتهيكلية  وتكاليف للعمل

 :التالية

 توظيف اتفاقية على بناًء المتعاقد موظفي أجور تحديد يتم - أواًل

 ، الصلة ذات المهنية لفئةميثاق ا أو جماعية

 شراءال عمليةنفس  في واحدة فئة من أكثر هناك كان إذا - ثانيًا

 ميثاق  أو الجماعي االتفاق أساس على األجور تحديد فسيتم ،

 ، مهنية فئةكل 

توظيف جماعية او اتفاق فئة   اتفاقية وجود عدم حالة في - ثالثًا

 التي األسعار متوسط أساس على األجور تحديدفسيتم  ، مهنية

 مصادر من أو ، السوقمسح  من  عليها الحصول يتم

 بالمادة الصلة ذات الخاص القطاع شركات في أو ، متخصصة

 ، العامة الوكاالت في أو ، مناقصةال موضوع

 لقوانين وفقًا االجتماعية والضرائب الرسوم تحدد - رابعًا

 خاصة، و 

 استبيان على بناء المدخالت مبالغ وضع سيتم - خامسا

 باألسعار أو ، األمر هذال  00 إلى 5 من المواد وفق األسعار،

 .الصلة ذات القانونية الصكوك في المحددة

 ، ميثاق أو توظيف جماعية اتفاقية هناك يكن لم إذا 0 الفقرة

 الحسابي المتوسط أساس على الوجبة قسيمة قيمة تحديد يمكن

 محكمةل عقود( 1) ثالثةلما ال يقل عن  المدفوعة للمبالغ البسيط

 اإلدارة وكيانات وكاالت أو( TCU) الفيدرالية الحسابات

 .األخرى العامة

 مبالغ من مئوية كنسبة المدخالت مبالغ تثبيت يمكن 7 الفقرة

 لعقد المئوية النسبة نفس استخدام مع ، الخدمة لمقدم األجور

 .لنفس المادة كمرجع  سابق

تشترط ان يحدد  السعر  لمناقصةالى ا دعواتإن ال 1 الفقرة

 .وصوالت النقل والوجباتالمعروض تكاليف  

 والعقود بالمناقصات الخاصة الدعوات تنص أن يجب 9 الفقرة

 النظر بغض ، إلزاميًا يكون وصل النقل والوجبات دفع أن على

التوظيف  اتفاقية بموجب عليه منصوًصا يكن لم إذا عما

 .ميثاق الفئة المهنية  أو الجماعية

 قيمة أن على المناقصة الى  الدعوات تنص أن يجب 9 الفقرة

 في عليها المنصوص تلك عن ال تقل المتعاقد موظفي اجور 

 عند ، أو ،ميثاق الفئة المهنية  أو التوظيف الجماعية اتفاقية

 .اإلدارة تحدده الذي المبلغ ، االقتضاء

 تحديد يجوز ، األصول حسب مبررة ، فنية ألسباب 2 الفقرة

التوظيف  تفاقيةمحددة في اال تلك من أعلى بمبالغ األجور

 .الميثاق  أو الجماعية

 بمصادر االستعانة يتم التي الرئيسية الخدمات أن إلى وبالنظر

 العامة لوكاالتل العظمى الغالبية في شائعةتكون  لها خارجية

 إدارة ، االستقبال ، الهاتف خدمات ، المراقبة ، التنظيف)

 من يكون لن ،( اإلداري الدعم ، المباني صيانة المصاعد،

 .المصدر هذا من جيدة تسعير معايير على العثور الصعب

 جدول من وحدة كل تكلفة متوسط سابتحا يمكن ، وبالتالي

 بعقود الخاصة التكلفة بيانات جداول إلى استناًدا البيانات

 .التي تكون سارية المفعول األخرى الوكاالت

 هو سابقا موضح هو كما مقارنته يمكن ال الذي الوحيد العنصر

 التكلفة هذه توقع يمكن ولكن. العالوات والتكاليف المباشرة

إجراء  تم عقود عدة من المتحقق المعدل متوسط أساس على

 .استبيان حولها

 أقرب تقريبية توقعات اإلدارة لدى سيكون ، المنهجية هذه مع

 لعبة ممارسة من الشركات منع إلى باإلضافة ، السوق واقع إلى

 .البيانات جداول أو زيادة األسعار

 الخالصة – 3

 عليها الحصول تم التي التسعير بيانات استخدام عند ، وبالتالي

 نفسها الوكالة المعتمدة من  ، الحديثة المشتريات خالل من

 :أخرى وكيانات وكاالت منأو

 تم اجراء بحث بشأنها  التي العطاءات تكون أن يفضل - أ

 الموجودة والكيانات الوكاالت أجرتها التي تلك هي

 لتلك مماثلة مؤسسية مهمة ولها المنطقة نفس داخل

 ، المسح تجري التي الوكالة بها قامت التي

 ، المصنفة باألسعار المتعلقة البيانات استخدام يمكن - ب

 تلك من مأخوذ بمتوسط أو ، بشكل منفصل  سواء

 .التي تم تصنيفها 

 التقييم على جمعها يتم التي البيانات استخدام يعتمد - ت

 أو فيها المبالغ البيانات لتجنب ، السابق الدقيق 

 ، المعقولة غير األسعار
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 سجل محضر من التسعير بيانات على الحصول يتم عندما

انها   من التحقق بعد ،المسؤول موظف ال على يجب ، األسعار

المراد  لتلك مشابهة خصائص له موضوع تشير الى 

 تكان إذا ماالتنفيذية  الوكالة من تفسريس ان ، استحصالها 

 من أكبر أمان على لحصولل األعمالخلق  في ستمرت ضراالمح

 .بهم الخاصة البيانات

 شبكة على المسح في جمعها تم التي لألسعار بالنسبة أما

 :اإلنترنت

 مفيدةتكون  اإلنترنت شبكة على المسح عملياتأن  - أ

 حيث ، صغيرة بكميات المنتجات لشراء خاص بشكل

 أساس على النهائي السعر حساب يستطيع ال المرء أن

 ،الحجم وفورات

 اإللكترونية التجارة مواقع االطالع على  يجب - ب

 الخاصة الويب مواقع أو ، واسع نطاق على المعروفة

 ، أنفسهم بالموردين

 المبيعات لتوسط في ل الويب مواقع استخدام يجوز ال - ت

 ، المزاد أو

 لخصائص مشابهة المادة خصائص تكون أن يجب - ث

 ، اإلدارة قبل من الحصول عليها  المطلوبمادة ال

 تمثل ال ألنها ، الترويجية األسعار جمع يتم أال يجب - ج

 ،للسوق" الطبيعي السلوك"

 بحيث ، النهائي السعر في الشحن شمول السعي الى  - ح

 يكفي ، الغرض لهذا. المنتج توزيع تكلفة السعر يشمل

 كان لو كما) الشراء إجراءات تنفيذب المحلل يقوم أن

 .المنتج شحن حساب يتم حتى ،( المستهلك هو

 يجب ، خدمةال باتفاقية األسعار ستبيانا يتعلق عندما ، وأخيًرا

 التكاليف بيانات جدول ارسال  يمنع أن المسؤول موظفال على

وعليه  الصلة ذي القطاع شركات بواسطة ملؤه يتم بحيث فارًغا

 اإلجمالية القيمة على للعثور فقرة  كلان يواصل دراسة 

 .المقدرة
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نقاط الضعف في  :أولية دراسات فنية

ةالعامالمشتريات 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كوستا دا فرانسا أنطونيو

حاصل  على شهادة 

 العا  القانون في ماجستيرال

. االتحادية باهيا دا جامعه من

 االتحادية جامعهال من تخرج

 سول دو غراندي ريو

 لشركه العامة واالداره

 دي جوفيرينو دي اسكوال

 بروفيسور في . ميناس

 وقانون اإلداري القانون

مدقق حكومي . الشركات

 في المحكمة  فدرالي 

 الفيدرالية للحسابات

 اروجو ريناتو كارلوس

 براغا

 المحاسبة في متخصح

من جامعة  العامة وازنةالمو

 تعليم فيو  برازيليادي 

 تنمية مبادرةالبالغين من 

في  تخرج.  اإلنتوساي

الهندسة من قسم  معهد 

حاصل  العسكرية الهندسة

: على الشهادات المهنية في 

CISA  ©،© ICRC، © 

CGAP ©، CCSA ©، 

CRMA © and JRC ©. 
ومدقق حكومي فدرالي في 

 الفدرالية   المحكمة

 للحسابات
 

 

 لويس جوستافو غوميز

متخصح في قانون 

البيئة االجتماعية من 

 البابوية الجامعة

،  بارانا في الكاثوليكية

حاصل على علو  

الطيران من اكاديمية 

القوة الجوية البرازلية 

من   قانونال وفي( افا)

 دي ديريتو دي كلية

ومدقق . كوريتيبا

حكومي فدرالي في 

المحكمة الفدرالية 

 .للحسابات 
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 الخالصة 

الغرض من هذة الدراسة هو عرض الدراسات  

الفنية االولية ووثيقة الطلب الرسمية باعتبارهما 

عنصرين  اساسين للتخطي  ونجاح المشتريات 

وفي هذا الصدد ، فانها تقد  المشتريات . العامة 

العامة  كمسار عمل  يتكون من مراحل مترابطة 

المخرجات :لكل واحدة منها  خطوات محددة 

وبالتالي فاننأ سنتطر  الى وثيقة الطلب . جات والنتا

 قدما لمضيول المشتريات لنجاح جهد كاولالرسمي 

التي تبين المطلب  االوليه فنيةال الدراسات بحث في

ومحتواها  المشتريات العامة في لصياغتها القانوني

الصياغة   وصعوبات الكافي التفصيل  ومستو

 .السليمة

الحوكمة والكفاءة  :المصطلحات الرئيسية   

والمشتريات العامة والدراسات الفنية االلولية ووثيقة 

 .الطلب الرسمية

 المقدمة   -9

 فان ، باولو ديساو فولها في المنشورة للمقالة ووفقا

فلقد  .  "سيء بشكل نفقَي البرازيل في العا  القطاع

خفض الجمع مابين االنفا  العا  العالي وغير الكفوء 

 وبناءاعلى نفس المقالةل وفقاف. "من نمو البرازيل

 و 1888 بينما ، سويس كريدي من لبياناتا

 العا  القطاعانفا   ان من الرغم ىعلو ، 2114

، فان  اإلجمالي المحلي النات  من٪  31.3  كان

 من٪  3.1 كان  في البرازيل  النمو معدلمتوس  

 األخر  الناشئة األسوا  بلدان وفي. اقتصادها

 اقلكان  العا  القطاع في االنفا  ان من الرغم ىوعل

  ، من النات  المحلي االجمالي % 25بحوالي  بكثير

 

فراكا ) % 5 بر بحدود أك كان االقتصادي النمو فان

 ،2116 .) 

 سويس كريديل االستقصائية الدراسة وأظهرت

 بلد 38اصل  من 21 في المرتبة  البرازيل انكذلك 

 تحليل تم وإذا. العا  االنفا  كفاءه فيما يخح 

 وضع فان ، شكل منفصلب والتعليم الصحةمجاالت 

 حيث ،ثبت بانه غير مؤات بشكل اكبر سي البلد

 التوالي ىعل 33 و 34 المرتبتين  البرازيل تشغل

عد   تعزي اال ويجب(.  2116بحسب فراكا ، )

حاالت  إلى  البرازيلي العا  القطاع كفاءه

. فق   والفساد االحتيال عن تنجم التي االنحرافات 

 أداره في الكفاءة عد  إلى  يعزيفالكثير منها 

 التخطي  غياو ، المثال سبيل ىعل ، المشتريات

 تحديدا أكثر وبشكلشتريات المؤسسات لم السنوي

 .شراء عمليه لكل التخطي  كفاية عد 

والمتواصلة  المنتظمة الفحح عمليات من تبين وقد

 إلى االفتقار ان للمحكمة الفيدرالية للحسابات 

 في الضعف لنقاط متكرر سببيعتبر  التخطي 

 االستئناف قرارات) العامة المشتريات

كالهما من قبل  ، 2،338/2116 و 2،321/2115

الخاصة بالمحكمة الفيدرالية  الكاملة الطعون هيئه

 (. للحسابات  

 عرض هو الدراسة هذه من الغرض فان ولذلك

 ، للطلب  الرسمية وثائقال و االوليه فنيةال الدراسات

 العامة المشتريات لتخطي كعنصرين اساسين 

 عمليهفانه يبين  ، الصدد هذا وفي. ونجاحها

 مراحل من كمسار عمل يتكون العامة المشتريات

 مدخالت: محددة  خطوات منها ولكل ، مترابطة

نتطر  الى الوثيقة الرسمية س وبالتالي . جاتاونت
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لوصول الى مخرجات ل يبذل  جهدللطلب كاول 

بهدف المضي قدما لبحث  الشراء عمليه ناجحة في

 القانونيالتي تبين المطلب  الدراسات الفنية االولية 

  ومستوا ومحتواه المشتريات العامة في لصياغتها

 .صياغتهم المقبولة  وصعوبات الكافي التفصيل

 بشانبالنقاش  الموجزة السطور  هذه تسهم ان ونامل

 المشتريات تحسينالدراسات الفنية االولية في  اهميه

 . العامة الخدمات وبالتالي كفاءة  العامة

 عمل  المشتريات العامة باعتبارها مسار  -7

ى عل التعاقد أو األصول أحد شراء يلخح ال

 تقديم اجراء الخدمات أو اإلنشاء اعمال 

ينبغي ان . المباشر الشراء اجراء أو العطاءات

 وقت من تبدا عمليهك العمومية المشتريات تعتبر

 التي الخدمات أو البناء اعمال أو السلع طلب

حلول ال تسليم وقتسيتم شراؤها لغاية 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       المستحصلة

التي تسببت   الحاجة تنت  عنها نتائ  تلبي التي

 .بتحقق العملية المذكورة انفا 

تعني  كعملية العامة المشترياتان اعتبار  

 مدخالتالو  األنشطة من سلسلة وجودادراك 

 كل أنبحيث  بوضوح محددةال مخرجاتالو

 هي" العملية. "يسبقه ما على يعتمد نشاط

التي   تفاعلية أو مترابطة انشطةمن  مجموعة

 الى نتاجات( المدخالت) مدخالتتحول ال

ية للمعايير البرازيلالمؤسسة (. )مخرجات)

 العملية تتضمن ولهذا . (2015أ الفنية 

في وقت  ، العمل أنشطة منمنظمة  مجموعة"

ومكان محدد مع بداية ونهاية باالضافة الى 

 و. مدخالت ومخرجات محددة بشكل جيد 

كون ت وقد للمؤسسة نتائ انشاء  إلى تهدف

 التفاصيل من مختلفة مستويات علىموجودة 

 ذات  اإلدارية جاالتالم بـ عادًة ترتب  والتي

 BRASIL ، 2013c") وظائف داعمة واساسية

، p.13.) 

:  العملية هذه في التي يمكننا تحديدها  عناصران ال

 والعمالء والموردين واإلنتاجمعالجة وال المدخالت

 أو المنتجات هي المدخالتان (. 1 الشكل)

 هومعالجة وال. العملية لبدء الالزمة المعلومات

 إلى المدخالت لتحويلنفذة الم االنشطه مجموعه

 وأ المنتجات) النتائ  هي المخرجات. مخرجات

 يمكن الذين للعمالء تسليمها سيتم التي( المعلومات

 الموردينان . خارجال أو من الداخل  وا كوني ان

 الخارج أو من الداخل واكوني ان أيضا يمكن الذين

ذين يقدمون شيئا ما وال المدخالت مصدريعتبرون 

 .العملية تبدا لكي 

 البرازيلية الرابطة) NBR ISO 9001 لـ وفًقا

 الجودة عن البحث في ،( و 2115 ، الفنية معاييرلل

 ، عامةال أو خاصةال المنظمات تكون أن من المهم  ،

التي  صحيح بشكل عملها عمليات عرض على قادرة

 المنتجات و والمدخالت الخطوات تحديد إلى تسعى

نِت  فيها ُت التي المناسبات إن. التي تنشأها 

 االجتماعية األهدافنفس  المؤسسات التي لديها 

مخرجات مختلفة التعتبر نادرة  وذلك لحقيقة بسيطة 

ان احداها تدير عمليات العمل الخاصة بها بشكل 

 .افضل عن غيرها

 عناصر العملية 

ان مايسمى باالدارة من خالل عملية او ادارة 

 ظمتمن نه " هو( BPM)العمليات التجارية 

  كأصول التجارية العمليات مع تعاملت لإلدارة

 أداء إمكانات تنشي  على مباشرة تعمل والتي

سرعة و التنظيمي التفو  تعززالتي  ؤسسةالم

(. 13 ص ، 2113 ، البرازيل) "األعمال اداء

(ABNT NBR ISO 9000  ) وكنه  للعملية

تتعامل مع مبادئ ادارة الجودة التي تدرك ان 

تمثل في ت التي األصول أحد هيمسار العمل 

 والمركبات اآلالت إلى باإلضافة -ادراك انه 

 من فهو – المالية واألورا  والعقارات واألثا 

 كم ومع ذلك ،  .المؤسسة لنجاح القيمة األصول

ؤسسات التي تحافظ على سرية  اليات الم عدد

عملها االمر الذي يمثل الفر  الرئيسي عند 

 ؟مقارنتها بمنافسيها 

 عالجةبالم أبدء ، هرمية العمليات اعتبار يمكن

او المراحل  العملياتالعمليات او  تليها ، الشاملة

 هذه تشير ال(. 2 الشكل) والمها  ألنشطةل  الفرعية

 مستو  إلى ولكن  األهمية إلى الهرمية النظرة

 عمليةان . معها التعامل المرء يريد التي التفاصيل

 لهذه عمومية أكثر عرض هو التخطي  الشاملة 

ان . والتي عادة ماتتكون من عدة عمليات  العملية

 يمكن التي التعليمات من مجموعة هي  المها 

 .مباشرة تنفيذها

 للعمليات هرمي عرض

 عملية التخطي  الشاملة للمشتريات العامة 
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 األنشطة من مجموعة عن عبارةهي  العمليةان  

 لتلبية وجهم منت  إلى وتحولها مدخالت تتلقى التي

 العملية تشير(. خارجي أو داخلي) العميل احتياجات

 ، العملية من محدد جزء إلى"  الفرعيةاو المرحلة 

 ستلز ت التي األنشطة من مجموعة من يتألف

 تساهم فرعية جاتانت عنها وينت  الخاصة مدخالتها

 من مجموعة هو النشاط". لعمليةل االخير منت ال في

هو و ، للعمل قسم أصغر هي ، بدورها التي المها 

 روتيني إجراء أو  روتينالذي يتسم  ب النشاط تقسيم

(PALUDO، 2013، pp. 343.) 

 عمليه انها ىعل العامة المشتريات فهم ويمكن

 التخطي : مراحل ثال  متسلسلة تتكون من 

 الشكل) العقود وأداره الموردين واختيار للمشتريات

 المرحلة نتائ تعتمد و مترابطة المراحل وهذه(. 3

يحصل  .العملية التي تسبقها نتائ  ىعل  الالحقة

) تخطي  المشتريات باعتباره مدخالت على طلب 

ا كامال شعارا ويعد باعتباره مدخالت ( حاجة العمل 

بما في ذلك شروط المرجعية او  التنافسيللعطاء 

يتلقى في  مرحلة . المشروع الرئيسي للمشتريات

را كامال اختيار المورد باعتباره مدخالت اشعا

نت  عنه وي( التخطي  مرحله نات )للعطاء التنافسي 

 الفائز ولكن التوظيف قواعد) الموقع لعقدكمدخالت ا

(. قواعدلل وفقا األداء بذلك سيقو  الذي هو بالعطاء 

 العقد الموقع تكمدخال ى ادارة العقد لقتت ،بدورهو

 النتائ  نهتنبثق م الذيتعد حال باعتباره مخرجات و

 ان احد . المشتريات متأتية منال الحاجة تلبي التي

اعداد الدراسات  هي المشتريات تخطي  مراحل

 .الفنية االولية

 الطلب الرسمي لبدء عملية الشراء   -3

 .الشراء عمليةب الحصول على ماتنوي اقتناءه يبدأ إن

بمرحلة التخطي   الطلب يبدأ سوف ، أد  بتعبيرو

كل صحيح ان طلب الشراء المصاغ بش. للشراء

عملية ب  تقو ؤسسةالم أن لضمان جهد أول يعتبر

 الشراءتخطي   مراحل بعد أنه صورت. جيدة شراء

 الحل بأن ستنتاج، يصل المرء الى ا مورد واختيار

 .المشتري الحتياجات الئمتها م عد   المتداول

مرحلة  ينفذ الذي هو ليس عاده المشتريات قطاعان 

ادراك ان  – الفجوة هذهفان  التاليب ، المورد اختيار

المطالبة بالحصول على حل معين واستال  غيره 

 .تجاهله يمكن ال يعتبر امرا محتمال 

 الطلب على الرسمي الطابع إضفاءان الهدف من 

 الحل أن يكفل ضمان و االختالل هذا هومنع

 ا بشكل كامل مفهوم  معين قطاع قبل من مطلوو

 شراءال لعملية ستخط  التي القطاعات قبل من

ان اضفاء الطابع .العقد وإدارة المورد اختيارو

 طلب وثيقة"  وسائلالرسمي ينبغي تنفيذه من خالل 

 التعليمات من 8 للمادة وفقا والتي" DOD - رسمي

 اللوجستيات سكرتارية من 4/2114المعيارية

-IN) التخطي  وزارةل ،معلومات  وتكنولوجيا

SLTI4/2014 )، على تحتوي تيال الوثيقة" هي 

 الحل طلبي ذيال مجالإل حاجة حول تفاصيل

 ". العقد الواجب توافرها من خالل ابرا 

 حلول تنظيم إلى هدفمن المؤكد ان هذا المعيار ي

 سيا  في بالشراء الخاصة المعلومات تكنولوجيا

 تنفيذ أيًضا يمكن ولكن ، الفيدرالية التنفيذية السلطات

ان . األخر  الشراء عمليات في اإلرشادات هذه

 وثيقة في ،( TCU) للحسابات الفيدرالية المحكمة

" رقابة في المشترياتوال المخاطر"  عنوان تحمل

(RCP )وثيقة رسمية للطلب باستخدا  قد اوصت 

DOD المقصود الشراء نوع عن النظر بغض ، 

 الرسمي الطابع إضفاء عد  وجود  يؤدي أن شريطة

عملية  في تنفيذ عالية مخاطر إلى طلبال على

 من وللحد. ؤسسةالم باحتياجات تفي ال التي الشراء

وعز المحكمة الفيدرالية للحسابات ت ، المخاطر هذه

 المعايير بنشرؤسسة للم العليا باإلدارةبانه ينبغي 

طلب ب المشتريات جميع تبدأ بأن شرطالتي تعد ال

 المستشارون بها يقو  أن ينبغي والتي شراء رسمي 

عند تقديم اجراءات العطاء او عملية  القانونيون

الشراء المباشرة ومنع تطورها في حال فقدان هذه 

 ، ومن هذا المنطلق (. BRASIL، 2014b) الوثيقة 

 المحكمة الفيدرالية للحسابات من األخير القرار في

TCU ، بكامل  – 1141/2116 االستئناف قرار

 طلب على الرسمي الطابع إضفاء عد "ان  ، هيئتها

المدعو  من المجال  الواجب النحو على الشراء

 توجيهيةال مبادئالمطالب بعملية الشراء الممتثلة لل

االولية التي  التقنية الدراسات ت في صياغةلمعلومال

 .لم يتم اهمالها "تخالف دليل الفعاليات االقتصادية

 سكرتارية من 4/2114المعيارية التعليماتتتطلب 

 وزارةل ،المعلومات  وتكنولوجيا اللوجستيات

المذكورة آنفًا ، في (IN-SLTI4/2014) التخطي 

وثيقة  الطلب الحد األدنى لمحتوى   00مادتها 

جهة المطالبة التي يجب ملؤها من قبل ال الرسمية 

الحاجة إلى الشراء ، مع مراعاة األهداف : لحلل

نتائج التي الدافع وبيانات الؤسسة واالستراتيجية للم

 مصدر األموال وتحديد ستحققها المشتريات 
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 المجال المطالب الجهة مصدر للمشتريات ؛ و

أن هذه  ينبغي مالحظة و. لتشكيل فريق التخطيط

اضفاء الجانب الرسمي  العناصر ، إلى جانب تحديد 

تسمح  ،هوية صاحب الطلب  بوضوح  وتحديد 

يعتزم استخدامه فيما لما االول تحليل البالفعل بإجراء 

 التوافق االستراتيجييخص 

يجب أن تتماشى الحاجة إلى الشراء مع األهداف 

هداف الأؤسسة التي تظهر اي من  اإلستراتيجية للم

تساعد . تسهم في  تحقيقها  التخطيط اإلستراتيجي 

عملية المواءمة هذه في نشر التخطيط االستراتيجي 

غرض لالمقصود يلزم الشراء . ضمن المؤسسة نفسه 

الجهة  كون تيجب أن  التي  جهة الطلبتنظيمي 

المسؤولة عن اعداد وثيقة الطلب الرسمية ان تجسد 

مدى اهمية هذه المشتريات في تحقيق المهمة 

 .المؤسساتية  

 الواجب هو عليه الحصول سيتم ما وراء الدافعان 

حيث  ، العامة الشؤون يدير الذي للشخص القانوني

 التي والقانونية الواقعية الظروفهو ان  السبب أن

 عناصر أحد هو ، عمل ال ممارسة إلى تؤدي

 يلزم كمبدأ ، ان اثبات ذلك. اإلداري العمل صالحية

 من 91 المادة وفي 7 المادة في مبين  العامة اإلدارة

 على ينص الذي ، 299/0555, 5 رقم القانون

 بمصدر  اإلدارية األعمال صحة  إثبات وجوب

 القانونية واألسباب الحقائق

 من امطلوب األموال مصدر إلى اإلشارة أن كما

رقم  9 للقانون وفقا  ألنه ، القانونية الناحية

 يمكن ال ، 09 والمادة ثالثا  2 والمادة ، 222/0551

  إال والمشتريات والخدمات البناء أعمال توظيف

 

 الوفاء لضمان الميزانية أموال من بخطة

 . االلتزاماتب

 تخطيط عمليةب وثيقة إضفاء الطلب الرسمية  تبدءس

 ، فريقينفذها  أن إلى عادة حتاجت والتي ، الشراء

 التي متعددة مهارات يتطلب المشتريات تخطيط ألن

 سبيل على. واحد شخص عادة يتقنها أن يمكن ال

 يلزم ، تلقيح لحملة إعالنية خدمة لتوظيف ، المثال

 اإلعالن: األقل على مجاالت ثالثة في مهارات توافر

 على يجب.  التنافسية  والعقود والعطاءات والتطعيم

 وثيقة في الذي يحدده القطاع صاحب الطلب ، الممثل

 تخطيط في أيضا يشارك أن  رسميةالالطلب 

 .المشتريات

 به تقوم أن ينبغي الجهد االول الذي فإن ، وهكذا

بدء ال تشترط أن هو جيد توظيفمن اجل  ؤسساتالم

 من خالل وثيقة الطلب الرسمية الشراء عملية في

 األقل على تحتوي وموحدة رسمية وثيقة باعتبارها

 نحو الثاني والجهد. أعاله المذكورة العناصر على

 مرحلة - أولية فنية دراسة صياغة هو التحسين

 .الشراء تخطيط

 األولية الفنية الدراسات. 9

 حلول شراء مجال في الجيدة الممارسات لدليل ووفقًا

المحكمة الفيدرالية  قبل من ، المعلومات تكنولوجيا

 فنيةال الدراسات صياغة" فإن ، TCU للحسابات 

 المشتريات تخطيط في األولى الخطوة تشكل األولية

 فإن ، أيضا للدليل ووفقا(". األولي التخطيط)

 ضمان( أ) على تعمل األولية التقنية الدراسات

 معالجة عن فضال ، للمشتريات الفنية  الجدوى

 أو المرجعية شروط ال إثبات( ب ؛ البيئي تأثيرها
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 كان إذا إال صياغته يتم ال الذي ، األساسي المشروع

تقديم  حالة في ، العمل خطة وكذلك ،جديام التوظيف

 (.15 الصفحة ، 7107 ، البرازيل") الخدمات

 واجب هو الدراسات الفنية االولية  صياغةان 

 ، 2 و 2 للمادتين وفقا. العامة اإلدارة على مفروض

 يسبق ، 222/0551رقم   9 القانون من ، تاسعًا

 مشروع صياغة والخدمات المصنفات توظيف

 :التالي النحو على يفهم والذي ،  أساسي

 ، والكافية الضرورية العناصر من مجموعة

 أو العمل لوصف ، من الدقة مناسب بمستوى

 التي الخدمات أو األعمال من مجموعة أو ، الخدمة

 أساس على مصاغة ، الشراء موضوع هي

 تضمن التي األولية الفنية الدراسات مؤشرات

 البيئي للتأثير السليمة والمعالجة الفنية الجدوى

 وتعريف ، العمل تكلفة تقييم من ويمّكن ، للمشروع

 تشمل أن ينبغي والتي ، التنفيذ وفترة الطرق

 [نؤكد . ]التالية العناصر

 االستدالل يمكن ، أعاله المذكور التعريف حسب

 عنصر هو ETP الدراسات الفنية االولية  أن على

 مخاطرمن ال اثنين تقليل إلى يسعى والذي ، تحكم

 غير شيء توظيف تحاول التي اإلدارة: األقل على

 .البيئة يهدد أو تقنًيا عملي

 المنطق فإن ، أعاله المذكور الحكم قراءة خالل من

 أن يجب المشتريات جميع أن هو نفسه يطرح الذي

 األساسية المشاريع جميع وأن أساسي مشروع يسبقها

 الدراسات الفنية االولية  إلى استنادًا صياغتها يتم

ETPs .المنصوص الزمني التسلسل فإن ،بالتالي و 

 صياغة من البداية في يتكون التشريع في عليه

 المشروع إعداد ثم ETP الدراسات الفنية االولية 

 مستندا الى الدراسات الفنية االولية ) األساسي

ETP )، ع المشرو أساس على) التعاقد ، والتالي

 (.األساسي

طرق يت الذي ، 7117/  971, 01 رقم القانونان 

 والخدمات للسلع اإللكتروني الشراء طريقة الى 

تقديمها  عند ة االداةهذ إلى الحاجة يوضح  المشتركة

 مصطلح يظهر ال بينما  ثالثا / الثالثة مادته في

مع مراعاة انه    أحكامه في" األولية الفنية الدراسات"

 اإللكتروني الشراء من التحضيرية المرحلة في

 ال التي فنيةال العناصر" اإلجراء سجالت ذكرينبغي 

 ".إليها تستند والتي"  عنها غنى

 النظاماسس  الذي ، 7100/  07،927 القانون أن 

 ،رابعا أ  7 مادته في ، العامة للمشتريات تفاضلي ال

 ETP قدم كذلك متطلبات الدراسات الفنية االولية 

على  هذا و. األساسي المشروع صياغة سبقت يتال

 الذي  111/7102رقم   01 القانون الغرار فان 

 ينص الحكومية للشركات القانونية اللوائح عوض

متطلبات  الشراء  على ،  ثامنا/ 97  المادة في  أيًضا

 التي ينبغي ان تسبق الدراسات الفنية االولية 

 صياغة باإلضافة الى توضيح بان هذا سيدعم

 المنصوص نفسها بالطريقة  األساسي المشروع

 وعالوة.  222/0551 /9 رقم القانون في عليها

 تثبت لن األولية فنيةال الدراسات فإن ، ذلك على

 وانما الشروط المرجعية، فحسب األساسي المشروع

 على التعاقد عند ، الحالة هذه في)كذلك  العمل وخطة

 (.720/0552, 7 للمرسوم وفقًا ، خدمات

 الممكن من ، الفيدرالية الحسابات محكمة سياق في

 الدراسات بمتطلبات تتعلق موحدة سوابق تصور

 الخدمات أو البناء أعمال شراءل سواء ، األولية فنيةال

 009/7102, 1 رقم االستئناف قرار) المشتريات أو

 – 7102/  707 االستئناف قرار ؛ بكامل هيئتها  –

– 290/7102 االستئناف قرار ؛ بكامل هيئتها

 - 019/7102, 0 االستئناف قرار ؛ األولى الجلسة 

 (.الثانية الجلسة

 أيضا ETP الدراسات الفنية االولية  شرط ينطبق

 عدم أو التنازلاو  ، المباشر الشراء حاالتعلى 

 عناصر تقتصر ال. التنافسية لعطاءاتوجود احتياج ل

 في عليها المنصوص تلك على المباشر الشراء عملية

 توصيف) 222/0551, 9 القانون من 72 المادة

 أو المورد اختيار سبب ، رةوالخط أو الطوارئ حالة

 على الموافقة وثيقة ، األسعار سويغت ، المنفذ

 اجراء على والتصديق المبررات ، البحوث مشاريع

 تنص(. الرسمية الجريدة في ُمقرال والنشر التنازل

 تبدأ" أن على 222/0551, 9 القانون من 19 المادة

 يتمالتي  ، داريةاإل جراءاتاإل بفتح الشراء عملية

 تحتوي و، ومرقمة مسجلة ، األصول حسب تقديمها

 عن مختصًرا وتوضيحا ، المعني التفويض على

ترفق في و ،" باالنفاق  الخاصة وأموالهاموضوعها 

 ، بينها من ، عناصر عدة اإلجراء هذاتاريخ الحق ل

 اآلراء"  السادس البند في عليه منصوص هو كما

 التنازل أو الشراء بشأن الصادرة القانونية أو الفنية

 يدل مما ،" التنافسية لعطاءاتوجود احتياج ل عدم أو

 تعتبر الحاجة ال وعدم التنازل عمليات أن على

 ص ، FERNANDES ، 2009) مستقلة عمليات

290.) 
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المحكمة الفيدرالية  اعتمدته الذي المفهوم هو هذا

 في رأينا كما ، طويلة لفترة TCU للحسابات

 الجلسة - 711/0552 قرارب المبلَّغ القاضي تصويت

 :األولى

 بالمعنى ، المشتريات إجراءات فإن ، بناء على ذلك

 من كال تشمل ، القانون في مذكور هو كما ، األوسع

 إجراءات وفق تتم التي وتلك المباشرة المشتريات

 إذا ، ذلك ومع)...(  المسبقة التنافسية المناقصة

 عرض أفضل ضمان هو وهدفه المدير واجب كان

 جزء سوى السابقة األعمال تكون أال يجب ،للوكالة

العملية التي تضيف كذلك وكما تقتضيه الحالة   من

 من البنود ، األولى الفقرة العناصر المبينة في 

 رقم القانون من 72 لمادةل  الثالث إلى األول

 نستنتج أن يجب ، السياق هذا في.   53/  8،222

 تقديم وعدم للتنازل مستقلة عمليات توجد ال أنه

 األحكام تطبق  ، وبالتالي ، التنافسية العطاءات

 . 38 المادة من الرئيسية الفقرة في الواردة

 التنافسية العطاءات في أنه نستنتج فإننا ، لذلكو

 مثل عناصرتعتبر ال ، المباشرة والمشتريات

ية الغنى عنها المرجعشروط  أو األساسي المشروع

 لألحكام وفقا أنه إلى وبالنظر ، ذلك على عالوة. 

 هذه صياغة ينبغي ، القسم هذا في تحليلها تم التي

 ETP الدراسات الفنية االولية  أساس على العناصر

الدراسات  صياغة أن هي المنطقية النتيجة فإن ،

 عملية أي في ةضروري تعتبر  ETP الفنية االولية 

 هو المجهز اختيار كان إذا عما النظر بغض ، شراء

 المشتريات أو التنافسية العطاءات خالل من

 . المباشرة

 المشاريع إنتاج وترتيب اإللزامية المتطلبات إن 

او )  ETPللدراسات الفنية االولية   األساسية

 أكثر مدرجة بشكل  والعقود( الشروط المرجعية  

 التي القانونية غير المعايير في وصراحًة وضوًحا

 SLTI IN) المعلومات تكنولوجيا مشتريات تحكم

 والقرار مجلس القضاء الوطني   قرار ، 4/2014

 العامة للوزارة الوطني المجلس من 097/7101

 إلى الحاجة من الحقيقة هذه تستمد(. 017/7101

ت وليس بصيغة مسار عمل  الشراء عمليات تحديد

 ، هامختصة بمواضيع تكنولوجيا المعلومات التابعة ل

 ، التأكيد هذا ويدعم. البداية في ان نفهم  يمكن كما

 التوجيه مشروع أن حقيقة في ، المثال سبيل على

 المعيارية التعليمات محل سيحل الذي المعياري

 وتكنولوجيا اللوجستيات سكرتاريةل الحالية

 7/7119 التخطيط لوزارة التابعة المعلومات

 تقديمها تم والتي ،( عام بشكل التعاقد لخدمات)

 أحكام على تحتوي ، 7102 اب في العامة تشاورلل

 .مماثلة

الدراسات الفنية  عليه حتويت أن يجب الذي ما 9-0

 ؟ETP االولية

 ETP الدراسات الفنية االولية  على الطلب أنبما 

 فإن ، العامة المشتريات إلثبات قانوني واجب يعتبر

 باإلضافة. مضمونه على صراحة ينص ال القانون

 2 المادة) األساسي المشروع تعريف في اإلشارة إلى

يشير  222/0551, 9 رقم القانونفان  ،( IX البند ،

 في ETPs الدراسات الفنية االولية  إلى أخرىمرة 

 انواع الشراء  استخدام يتناول عندما ، 92 المادة

للتعاقد على " التقنية و السعر " او " التقنيات أفضل"

 صياغة مثل ، افكري الغالب في هو الذي العمل

 ال ، الحظ ولسوء. ETPsالدراسات الفنية االولية 

الدراسات   صراحًة 9222/0551 القانون يذكر

 كما ، أنه حيث ، النقطتين هذهالفنية االولية اال في 

 دليل وفي( 7109,البرازيل  )  ،  RCA تضح في ي

 ،( 7107 ، البرازيل) المعلومات تكنولوجيا شراء

 دراسات الفنية االولية ل المقترحة المحتوياتان جميع 

ETPs من العديد هناك ولذلك ، القانون هذا على 

 الدراسات الفنية االولية  إلى المباشرة غير اإلشارات

ETPs. 

 ETPs الدراسات الفنية االولية  أن المعروف من

 ومعالجة للمشتريات الفنية الجدوى ضمان إلى تهدف

 الشروط المرجعية يدعم مما ، البيئي التأثير

 يجب ، وبالتالي. العمل وخطة األساسي والمشروع

 أنه لضمان كافيًا ETP الدراسات  محتوى يكون أن

 .القانون في عليها المنصوص أهدافه يحقق

 ، TCU المحكمة الفيدرالية للحسابات  الـ سياق في

 محتوىضعف  مخاطر بتقليل الخاص االقتراح كان

ETPs الوكاالت على يجب بحيث التعليمات هو 

 صالحية لديهم الذين أولئك( )OGS) العليا الحاكمة

 الدراسات محتوى تحديد( معينة موضوعات تنظيم

 انطالق نقطة بمثابة ستكون والتي ، األولية التقنية

 .المشتريات تخطيط لفريق

 مشتريات ودليل ب  7109البرازيل _ RCA بين ي

 بعض( 7107 ، البرازيل) المعلومات تكنولوجيا

الدراسات  من جزًءا تكون أن يجب التي العناصر

 بهدف أخرى وثائق نشر تم كما. ETPالفنية االولية 

 سبيل على ، ETPs هذه الدراسات  محتوى تحديد

 العدل لمحكمة السريع للتشاور السريع الدليل ، المثال
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 ، البرازيل) الموضوع حول( STJ) العليا

 [(.؟7102]

 لتوجيه إنشاؤها تم الوثائق هذه غالبية أن حين في

 أن للمرء يمكن ، تكنلوجيا المعلومات  مشتريات

 المطلوب للدراسات  محتوىال  من ، أنه يالحظ

ETPs ،  خرىاأل مشترياتال على أيضا تطبقفهي .

 تم والتي مماثلة ، محتويات يقترح  RCAالن  هذا

 . المواد من نوع كل لمشتريات اتصميمه

 إلى الحاجة هي ما يوضح أن العام المدير على يجب

 إلى السعي الذي يؤكد  معه ملالتعا سيتم الذي الحل

 . ضروري الشراء أن ويثبت ، العمل سير تحسين

 معينة مشتريات مواءمة العام المدير يثبت أن يجب 

 مع ، المثال سبيل علىوكما  ، الوكالة خطط مع

 الجهد هذا يقود. للمؤسسة اإلستراتيجية الخطة أهداف

 الحل فيه سيسهم الذي المدى في التفكير إلى المدير

 ، البرازيل. )الوكالة مهمة تحقيق في شراؤه المراد

 (.ب 7109
 

 

  0جدول رقم 

 محتويات الدراسة الفنية االولية 

الخاص   RCAو TCUدليل 

 بمشتريات تكنولوجيا المعلومات 

IN-SLTI 4/2014 STJ دليل: األولية الفنية الدراسات 

 السريعة االستشارات

 الشراء إلى الحاجة -

 الوكالة خطط توافق  -

 المشتريات مستلزمات -

 الطلب بين العالقة -

 كل وكميةله  المخَطط

 صنف

استقصائية  دراسة  -

 لسوقل

 نوع الختيار مبررات -

الذي سيتعاقد  الحل

  عليه

 األسعار تقديرات  -

 األولية

 ككل الحل وصف  -

 أولصالح  مبررات -

 على الحل دفع ضد

 أقساطشكل 

 المقصودة النتائج -

 بيئة لضبط تدابير  -

 الوكالة

 المخاطر تحليل -

 كان إذا ما حول إعالن -

 ال أم جديا م الشراء

 و تحديد تعريف -

 األعمال احتياجات

 نواع التكنولوجيا وا

 المختلفة الحلول تقييم -

 بين والمقارنة التحليل -

 اإلجمالية التكاليف

 المحددة للحلول

 والمبررات االختيار -

 لالختيار

 االحتياجات تقييم  -

 الوكالة بيئةتسوية 

 وتعريف تقييم  -

 البشرية الموارد

 ادامةو لتنفيذ والمادية

 الحل

 اآلليات تعريف  -

 توريد الستمرارية

 حالة في ، الحل

 تعاقدي توقف حدوث

 جدوىال إعالن -

 االقتصادية من 

 الشراء

  DOD-  رسمي طلب وثيقة

 الشراء إلى الحاجة  -

 والخطط الحل شراء بين التوافق -

 اتيةالمؤسس اإلستراتيجية

 المقصودة النتائج -

 االقتصادية من  جدوىال تحليل

 المشتريات

 المشتريات مستلزمات -

 طلبلل دراسة استقصائية  -

 لسوقاستقصائية ل  دراسة -

 األكثر الحل ومبررات اختيار -

 مالءمة

 دفع ضد أو لصالح مبررات  -

  أقساط على الحل

 الوكالة بيئة لضبط تدابير  -

 المقدرة ايضاح الموازنة  -

 الشراء كان إذا ما بشأن إعالن  -

 . ال أم جديام

 ستدامة اال خطة

 المحكمة يةاستقالل استراتيجية  -

 المتعاقد بالطرف يتعلق فيما

 واالنهاء االنتقال استراتيجية  -

 التعاقدي

 أجل من إستراتيجية  -

 أي حدوث حالة في االستمرارية

 للعقد محتمل توقف

والمادية  البشرية الموارد  -

 العمل الستمرارية الالزمة

 الشراء استراتيجية

 العقد وإدارة تنفيذ   نموذج  -

 المخاطر تحليل

 المخاطر تحليل  -
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 أو المعلومات تكنولوجيا حلول شراءمن اجل  سواء

 بما ، الشراء متطلبات تحديد يجب ، األخرى للحلول

 حتى ، الجودة متطلبات من األدنى الحد ذلك في

 أكثر سيكون عرض أي معرفة على قادرة تكون

 الطلب بين تحليل إجراء ويجب. لإلدارة فائدة

 التعديالت تجنب أجل من صنف كل وكمية المخَطط

 إلى الحاجة حتى أو ، الضرورية غير التعاقدية

 على يترتب ما مع ، جديدة تنافسية عطاءات إجراء

 ) للجدول االقتصادي  خسارة متالحقة   من ذلك

 (.2014b ، البرازيل 

 تلبي التي الحلول معرفة أجل من السوق معرفةان 

 نوع اختيار تبرير مع جنب إلى جنبا  اإلدارة حاجة

 اقتناء عملية ألي أساسية عناصر تعتبر للتعاقد الحل

 معرفة بدون شيء شراء الممكن غير من أنه حيث ،

 بين االختيار وبدون" السوقهو معروض في  ما"

 .المتاحة الخيارات

 بدورها الغنى عنها  األولية األسعار تقديرات تعتبر

 كانت إذا ما معرفة الضروري من سيكون ما بقدر

 .الشراء عملية في قدمًا للمضي كافية موارد هناك

الدراسات الفنية  في بالكامل الحل وصف يجب

 العروض صياغة لتوجيه فقط ليس ، ETP االولية 

 لتقليل أيًضا ولكن ، العطاءات مقدمي قبل من

 جزء ان بسبب الحتياجاتها اإلدارة تلبية عدم مخاطر

 أخذه بالحسبان  تم قد يكن لم الحل من أساسي

 (.ب 7109 ، يلزبرا)

 يجب كان إذا ما لتقرير ، المادة سطق دفع تحليل إن

 األمر كان وإذا ، دفعات على مبلغ المواد دفع يتم أن

 إلى يسعى إجراء هو ، كانت  طريقة بأي ، كذلك

 الصدد هذا وفي. المشتريات في المساواة  مبدأ تحقيق

: RCA في المذكورة قساطاال صيغ دفع إلى يشار ،

 حكم أو واحدة مناقصة من أكثر) الرسمي القسط

 الجمعية مشاركة ترخيص) مادة أو( بند لكل قضائي

 (.الفرعية المشتريات تنفيذ أو

 ينبغي التي الشراء عملية من المرجوة النتائج هي ما

 الدراسات الفنية االولية  في أيًضا التركيز عليها

ETP ، تم الذي العقد نتائج انتظامان  التي تتضمن 

. الرسمية الجوانب من التحقق على يقتصر ال تنفيذه

 يكون أن يجب ، هذه المشتريات تخطيط مرحلة في

 هدف أن ETP الدراسات  الفنية االولية  في واضًحا

 بخصوص ، الحل شراء خالل من ، اإلدارة

 الموارد واستخدام والكفاءة والفعالية االقتصاد

 بما ، أفضل بشكل المتاحة والمالية والمادية البشرية

اذا  ، وكذلك)...(  اإليجابية البيئية التأثيراتيشمل 

 أو المنتجات جودة تحسين ، كان ذلك مناسبا 

 ، البرازيل") الشراء إلى الحاجة تلبية في ، الخدمات

2014b.) 

 أيًضا ETP الدراسات  محتوى يتضمن أن يجب

 ، الوكالة بيئة بكفاية الخاصة الترتيبات من التحقق

 من سيكون هل. شراءه  سيتم الذي الحل لتلقي

 هل كهربائية؟ تركيبات إجراء أو تغيير الضروري

 ليس .(2014b ،البرازيل ) مناسب؟ المادي المجال

 بدون المعدات شراء ، المثال سبيل على ، النادر من

هدر كمية  إلى يؤدي مما ، لتشغيلها مناسبة تحتية ىبن

 . كبيرة من االموال 

 الدراسات الفنية االولية  عناصر جانب إلى ، وأخيًرا

ETP ، التي  الشراء قبل للمخاطر تحليل إجراء يجب

 ، وتأثيراتها وقوعها احتمال وتقييم المخاطرتحدد 

 مطلوبة ستكون التي اإلجراءات تحديد إلى باإلضافة
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 . (2014b ،البرازيل ) المحددة المخاطر لتقليل

  الخاصة بالدراسات الفنية االولية  عناصران هذه ال

ETPs  في النهاية وفي   لذلك ضرورية تعتبر

على  ينبغيمرحلة صياغة الدراسات الفنية االولية 

 الشراء كان إذا ما يعلن أن المشتريات تخطيط فريق

 صياغة تبدأ ،في حال كان مجديا . ال  أم جديام

 خطة أو  المرجعية بنود أو ، األساسي المشروع

 .العمل

 تفصيللل المالئم  مستوىال 9-7

 من األدنى الحد تحديد صعوبة هنا تكمن ربما

 ، ETP الدراسات الفنية االولية بـ الخاص المحتوى

 يجب ETPs الدراسات  تفصيل مستوى ألن نظًرا

 مبين كما. سينفذ  الذي الشراء لمخاطر وفًقا تنوعي أن

 الدراسات الفنية االولية  فإن ، 9 القسم بداية في

ETPs نبغي ان يكون ي ، وبالتالي ، تحكم آلية هي 

 للمادة وفًقا ، مخاطرال مع متناسًبا هاتفاصيل مستوى

 .711/0522 رقم قانونال مرسوم من 09

 انقطاع أنبالرغم من  ، المثال سبيل على ، لذا

 إلى يؤدي أن يمكن المعلومات تكنولوجيا خدمات

 هذه مثل فان ، العامة الخدماتقديم ت في توقف 

 ذلك في بما ، أكبر جهوًداماتتطلب   عادة المشتريات

  المحتوى تعريف بالنسبة الى  ، منها  المعيارية

 INV. SLTI في مبين  كما ، ETPsالدراسات 

 أعمال فإن ، وبالمثل. 7109( 0 الجدول) 4/2014

 من المزيد تستحق المعقدة الهندسية اإلنشاءات

 والتي ، ETP الدراسات الفنية االولية  في صيلاالتف

 كبيرة بكميات المواد شراء عند أيًضا طبقت

 .اتهوتعقيد

 عناصر حذف المستحسن غير من أنه مالحظة يمكن

 يكون عندما األولية الفنية الدراسات محتوى من

 كما ، ألنه ، مخاطرمستوى اقل من ال للمشتريات 

 ) ب 7109البرازيل )  RCA ان  ، أعاله ذكر

 ، البرازيل) المعلومات تكنولوجيا شراء ودليل

 هذه إلنتاج القانوني االلتزام تبين( 7107

الدراسات  تبسيط طريقة فإن ، وبالتالي. المعلومات

ذات  المشتريات تقليل  في  ETPsالفنية االولية 

 أنشطتها تكمن في تنفيذ  مستوى اقل من المخاطر 

 تحليل ، المثال سبيل على خذ. بساطة أكثر بطريقة

 كانت إذا. حلول عن البحث خالل من السوق

 المزيد استثمار ينبغي ، رئيسيًا خطرًا تمثل المشاركة

  السوق لحصول على معلومات منا في الوقت من

 

 ، الشديد الخطر حالة في) المتاحة الخيارات وتحليل

 جميع إلى الرجوع يجب ربما ، المثال سبيل على

 الشراء تقييم تم إذا ، ذلك ومع(. المعروفة الحلول

 هذا إجراء يمكن ، منخفضة مخاطر ذو أنه على

 الحل باستخدام ربما) بساطة أكثر بطريقة التحليل

 على ، آخر وبديل حالًيا عليه التعاقد تم الذي الوحيد

 في أنه إلى اإلشارة يجب ، ذلك ومع(. المثال سبيل

 .للسوق تحليل إجراء يجب الحالتين كلتا

  دراسات فنية اولية جيدة  صياغةفي  صعوباتال 9-1

 الدراسات الفنية االولية  صياغة من الرغم على

ETPs هناك تزال ال ، قانونًيا واجًبا تشكل التي 

 التغلب ؤسساتالم على يتعين التي العوائق من العديد

 من المزيد في المساهمة لها يتسنى حتى عليها

 .الفعالة العامة المشتريات

 فييتضمن  أن يجب التيم توحيد ذلك عد إن

. منها َاواحديعتبر  ETPs الدراسات الفنية االولية 

 TCU المحكمة الفيدرالية للحسابات  سعتلقد 

 ، التوجيهية المبادئ خالل من الفجوة هذهلتدارك 

 المبادرات و .RCA ان  المثال سبيل علىوكما 

 لوائح نشرت التي العامةؤسسات الم لبعض المحددة

 ETP صياغة الدراسات الفنية االولية ب ُتعنى داخلية

 العدل محكمة حالة في كما ، األدنى محتواها وتحديد

 .الفجوة هذه عالج إلى ،( 0 الجدول) العليا
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 االعتبار بعين أخذها يجب التي  خرىالأ مسألةان ال

 أنه هي ETPs الدراسات الفنية االولية  صياغة عند

 .التخصصات متعدد فريق بها يقوم أن يجب

 على يعتمد المشتريات تخطيط جودةان 

 ينبغي ، لذلك. بها للقيام المعين الفريق

 تعتمد جودة لذلك بعناية، الفريق اختيار

 المعين الفريق على المشتريات تخطي 

 الفريق اختيار يجب لذلك،. بها للقيا 

 معرفة ككل، لديهم، يكون بحيث بعناية،

 والسوابق، القانونية، اإلطارية بالتشريعات

 الداخلية واللوائح سيستخد ، الذي والحل

 ،(PSI مثل) الشراء على تؤثر التي للوكالة

 على تؤثر قد التي الوكالة ممارسات و

 في المعتمد المصطلح نموذج: مثال) الشراء

 (.52 ص ، 2112 ، البرازيل( )الوكالة

 ،2 المادة في ،IN-SLTI 4/2014 نح المعيار     

IV.، والخبير المشتريات تخطي  فريق على أعضاء 

 شراؤه سيتم ما تقنًيا يفهم الذي والموظف الفني

لديه  الذي اإلدارية المنطقة موظف أي واالداري

 والعقود التنافسية العطاءات على قوانين اطالع

 الذي يمثل اي الموظف صاحب الطلب والطرف

 التي المشكلة يعرف والذي الحل طلبت التي المنطقة

 .التوريدات مع حلها يجب

 والثقافة التوريدات تخطي  إلى االفتقار أن    

 بسبب ذلك كان سواء العامة، لإلدارة المتفاعلة

 المتوقع غير التدفق بسبب أو التخطي ، إلى افتقارها

 صياغة يعوقان عنصران أيضًا هما لألموال،

 لمسح وفقا.  ETPsمنصات التجارة االلكترونية 

الذي تم  ، 2622/2115 االستئناف قرار المحكمة،

 العامة لإلدارة تابعة منظمة 376 مع عمله

 عملية تؤدي المنظمات من٪ 46 فق  االتحادية،

 خطة على والمصادقة التوريدات، تخطي 

 عا  عن تقل ال مدة ل( مماثلة وثيقة أو) المشتريات

 على المعدَّة الخط  من فق ٪ 27 نشر ويتم واحد،

 . "اإلنترنت

 خطة المنظمات لد  يكون أن الضروري من    

 2،341 رقم االستئناف قرار في. لمشترياتها سنوية

 إلى الحاجة أعربت المحكمة عن  - 2116/ 

 :األقل على لمعالجة، المشتريات تخطي 

 قطاعات مختلف من ممثلين بمشاركة صياغة    

 لكل تتضمن، المشتريات، خطة تجسد وثيقة المنظمة

 الكمية الشيء، وصف: مثل معلومات شراء، عملية

 هوية تحديد المقدرة، القيمة للمشتريات، المقدرة

 التقديرية والفترة الحاجة، وتبرير المشتري،

/  والبرنام  ،(الشهر المثال، سبيل على) للمشتريات

 الشراء، طريق عن( أ) تحملها التي اإلجراءات

 قبل من المدعومة االستراتيجية( األهداف) والهدف

 المشتريات؛

 ال أنه هو ETPsمنصات  متطلبات من ان واحدا    

 خط  مع تتماشى الشراء عمليات أن إثبات من بد

 والمشتريات االستراتيجية الخطة - المنظمات

 ومع. المحددة الخط  من وغيرها واللوجستيات

 الفكرة هو التخطي  إلى االفتقار كان إذا ذلك،

 تمت التي الخط  نشر عد  فإن للمنظمات، الرئيسية

 صياغة الـمنصات أما  أخر  عقبة يصبح صياغتها

ETPs .مع المشتريات في توافق هناك يكون ولكي 

 يكون أن األقل على الضروري من المنظمة، خط 

 بهذه علم على ETPs سيضع الـ الذي التخطي  فريق

 اء،لشرا جدو  حول رأيهم إبداء أجل من الخط 

 تحقيق في همةلمساا كيفية توضيح سيما الو

 .دةلمحدا هدافألا

 ETPs صياغة في الصعوبة سيناريو يتحسن قد     

 قبل من القياسية المشتريات تشجيع خالل من

 اإلدارة أن بحيث ،(OGS) العليا الحكومية الوكاالت

 السلع تشتري أن يجب أغلبيتها، في العامة،

 هذه في. قياسية بمواصفات واألعمال والخدمات

 أكبر مجهوًدا يتطلب الذي الجزء تنفيذ يجب الحالة،

 أجل من فق ، واحدة مرة ETPsمنصات  لصياغة

 المثال، سبيل على) القياسية المواصفات تحديد

 أسعار مقاييس المتطلبات، مواصفات السو ، تحليل

  معايير يستخدمون سوف للذين ،(وغيرها الوحدات،
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 يميل والذي المفقود، الجزء إعداد يجب المواصفات

 والكميات الحاجة، تبرير) أقل جهد تتطلب إلى

مع  وعالقته التقييس، دراسة إن(. وغيرها المقدرة،

 موضوع هو الكفاءة مكاسب في وتأثيرها ETPs الـ

 الوقت في التفصيل من بمزيد مناقشته يجب

  .المناسب

 أن المتوقع من أنه بالذكر الجدير من وأخيًرا،     

 التي للمشتريات ETPS لصياغة المبذول الجهد يكون

 المطلوو ذلك من أكبر مرة ألول تنفيذها يتم

 للوكالة، روتيًنا بالفعل أصبحت التي للمشتريات

 السابق ETP على بالفعل عليها االعتماد تم والتي

 حتى تمارس ال التي للمنظمات بالنسبة. بداية كنقطة

 هي طريقة أفضل تكون ربما ،ETPs صياغة اآلن

تنطوي  التي للمشتريات األول المقا  في تنظيمها

 .أعمالها الستمرارية كبيرة مخاطرة على

 االستنتاج   -5

 األولية الفنية الدراسات المقالة هذه تناولت    

 الطلب رسمنة وثيقة من بدءا(. ETP)منصات 

(DOD)، رسمنة وثيقة أهمية تقديم هو الهدف كان 

 للمشتريات ناجحة نتيجة لتحقيق ETPs و الطلب

 .العامة

 كالية العامة المشتريات مراقبة تقترح وبدأت    

 على يحتوي منها كل مترابطة، مراحل ذات عمل

 الضوء وسلطت. بدقة محددة ومنتجات مدخالت

 الشراء بعملية يتعلق فيما العمومي المدير أهمية على

 تحسنها ستشهد التي للمنظمة، بالنسبة ثمين كأصل

 .المستمر

    

 الجهد أن لوحظ للمشتريات، الناجحة للنتائ  وبالنسبة

 الرسمي الطابع إضفاء هو يكون أن ينبغي األول

 من موقعة رسمية، وثيقة خالل من الطلب على

 الطلب؛ منطقة: وتشمل الطالبة، المنطقة جانب

 األهداف مراعاة مع الشراء، إلى الحاجة

 ستحققها التي النتائ  بيانات للمنظمة؛ االستراتيجية

 الالزمة األموال مصدر إلى اإلشارة المشتريات؛

 لتكوين الطالب الطرف إلى وإشارة للمشتريات؛

 الوثيقة، هذه أن على التأكيد تم وقد. التخطي  فريق

 بالطريقة صلة لها المشتريات، عملية ستبدأ التي

 كامل بشكل المطلوو الحل بها يفهم أن يجب التي

 تم كما. الشراء عملية سيؤدي الذي الفريق قبل من

 المؤسسات تقو  أن المستحسن من أنه على التأكيد

 رسمنة وثيقة بصياغة االلتزا  بتأسيس رسميًا العامة

 .محتواها من األدنى الحد وتخطي  الطلب،

 التالية الخطوة نتاج هي التي ،ETPs إن قيل وقد   

 الذي العنصر تكون أن ينبغي الشراء، تخطي  لعملية

 تحليل خالل من التخطي ، فريق عليه يعتمد

 أداء ضد أو لصالح قرار اتخاذ في المخاطر،

 شرطه من الرغم على أنه ولوحظ. المشتريات

 تتم التي تلك ذلك في بما المشتريات، لجميع القانوني

 ينح ال القانون فإن المباشر، الشراء طريق عن

 الجهود أن من الرغم على محتواه، على صراحة

 االتحادية المحكمة مثل المنظمات، بعض بذلتها التي

 المحتو  تحديد بمعنى. منها التحقق تم قد للحسابات،

 .األولية التقنية للدراسة األدنى

 أن على التأكيد تم ، الكفاءة مبدأ مع تماشيا   

 الشراء، مخاطر على يعتمد ETPs تفصيل مستو 
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 آلية هي هذه أن حقيقة نغفل أن يمكننا ال حيث

 التفاصيل مستو  يكون أن يجب وبالتالي رقابة،

 من أنه مالحظة يمكن. الخطر مع متناسبة تكون

 ETPs محتويات من عناصر حذف المستحسن غير

 بأنشطتها للقيا  بل أقل، مخاطرة ذات المشتريات في

 .بساطة أكثر بطريقة

 من األدنى الحد تحديد إلى الحاجة إلى باإلضافة    

 في النجاح أن ُذكر ،ETPs بـ الخاص المحتو 

 بعض على التغلب على يعتمد يزال ال صياغتها

 فر  إلى الحاجة مثل العامة، المنظمات في العقبات

 تخطي  ونقح لصياغتها، التخصصات متعددة

 الخط  عن اإلفصاح وغياو العامة، المشتريات

 المشتريات بين المواءمة لفحح الالزمة) المؤسسية

 (.المنظمة ومهمة

 في الصعوبة سيناريو بأن التكهن تم فقد وأخيرا،    

 تشجيع خالل من يتحسن أن يمكن ETPs صياغة

 ذلك، على وعالوة ،OGS قبل من المشتريات توحيد

 يكون األولى للمرة ETPs ألداء المبذول الجهد فإن

 أصبحت التي الصفقات تلك مع بالمقارنة أعلى عادة

 بالنسبة أنه إلى كذلك وأشير. للوكالة روتيًنا بالفعل

 قد ،ETPs صياغة بعد تمارس ال التي للمنظمات

 األول المقا  في استقاؤها هي طريقة أفضل يكون

 أكبر مخاطرة على تنطوي التي الشراء عمليات من

 .أعمالها الستمرارية
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الرقابة الخارجية بالمقارنة مع الرقابة الداخلية 

بين  لهليةالفي اتحليل التضارب المحتمل : واإلدارية

 حكمةوم( CNJ)المجلس الوطني للعدالة 

(TCU) ةالحسابات الفيدرالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 انجيركو الفيس باروسو

 المستخلص

 الصراع مناقشة هو المقالة هذه من الغرضان      

 الحج  أساس على TCU و CNJ قرارات بين

 عن للدفاع وكالة كل قبل من المستخدمة الرئيسية

 على الصراع تميز وقد. الالحق على السابق سيادة

 واحدة متميزة، طبيعة ذات القرارات هذه أن أساس

 واألخر ، واإلدارية، الداخلية الرقابة من مستمدة

 أهمية، النقاش اكتسب وقد. الخارجية الرقابة من

 وكالة لقب نفسه إلى نسب عندما المجلس، ألن

 في جازف قد القضائية، السلطة على للرقابة محددة

 عن الصادرة القرارات وصدور مخالفة اختصاص

 ال - امتيازا وليس - امتياز وهو الحسابات، محكمة

 لعا  االتحادي الدستور المبدأ، حيث من يدعم،

1811. 

 تعارض. CNJ. TCU :البحث كلمات      

 .القرارات

 

 

 

 

 

 المقدمة .9

 ص ، 2118) بادين أرماندو للويز وفقا     

 31 من ،45. رقم الدستوري التعديل( 1

 جوانب أهم من أعلن واحدة ،2114 ديسمبر

 إنشاء: البرازيلي للقضاء الدستوري اإلصالح

 هذا قصد وقد(. CNJ) للعدالة الوطني المجلس

 على التغلب أخر ، أمور بين من اإلجراء،

 العامة السمعة قوضت التي المحبطة الطبيعة

 .العدالة لمؤسسات

مالحظات بادن  ،المسئولة القضائية السلطة

 اإلداري األداء مراقبة" تم وضع مهمة. (7115)

 المادة ، 9 الفقرة)وفق " القضائية للسلطة والمالي

 مهام وتتمثل ،(االتحادي الدستور من ب -011

 على المصادقة في (CNJ) المجلس الوطني للعدالة

 عماللأل الشرعية حددوت لتزمت 12 المادة أن

 السلطة أجهزة أو أعضاء يمارسها التي اإلدارية

بصالحية الجهاز الرقابي  المساس دون القضائية،

 9 الفقرة من الثاني البند( )TCU) البرازيلي

 (.آنفًا المذكورة

الجهاز  من بمساعدة التشريعي، الفرع يمارس

 الدستور من 20 و 21 بالمادة عماًل ،البرازيلي

 ويحق العامة، لإلدارة الخارجية المراقبة االتحادي،

 هناك .ختلةالم والعقوبات اإلجراءات تعليق كذلك له

 قرارات تتعارض قد إذ السياق هذا في حاالت

 عن الصادرة تلك مع المجلس الوطني للعدالة

 يكون عندما بالعكس، والعكس ،الجهاز البرازيلي

 والعقود األفعال تعليق أو إبطال هو منها الغرض

 الشؤون صالحية مراقبة كليهمال حيث اإلدارية،

 ينبغي ، الدستورية للصياغة وفقا .واإلدارية المالية

 دون المجلس الوطني للعدالة تنفيذ قرارات يتم أن

 بهذا .صالحيات الجهاز الرقابي البرازيليب المساس

 كلتا قرارات بين تضاربال حل يتم كيف ، صددال

 في يسود أن يجب الذي الموقف هو ما الوكالتين؟

 متباينة؟ تصريحاتوجود  حالة



52 
 

 

صالحيات  تحليل على المقالة هذه هدف يقتصر

 أن أي. القرارات تضاربب التي تسبب الوكاالت

 رقابة جانب إلى ، لديه المجلس الوطني للعدالة 

 التصحيح من أخرى واجبات ، اإلداري األداء

 تلك مع تتفق ال اختصاصات وهي ، واالنضباط

 يتم ال وبالتالي ، الجهاز البرازيلي وضعها التي

 .اإلجراءات مركز في إدراجها 

 والداخلية والخارجية اإلدارية الضوابط - 7

 لعام تحادياال الدستور في والصالحيات ذات الصلة

0588 (CF  /0588) 

 بشكل قدمةُم معينة بمفاهيم الموضوع هذا يبدأ

 هااحد: العمل بتطوير مرتبطة وهي ،موضوعي

 ميريليس لوبيز لهيلي وفقا ، والتي ، رقابةال

 اإلشراف هيئة عبارة عن" ،( 220 ص ، 7115)

 وكالة أو فرع هناك يكون أنو والتصحيح والتوجيه

 الوظيفي السلوك على صالحيتها تمارس هيئة أو

 دي زانيال سيلفيا ماريا ُتعرِّف". آخر لشخص

 العامة اإلدارة رقابة( "915 ص ،7109) بييترو

 عليها تمارسها التي والتصحيح اإلشراف تخويلك

 ،" والتنفيذية والتشريعية القضائية السلطة وكاالت

 .قانونيال هانظام بممارسات تمسكها إلى سعيًا

 طورهما اللذين المفهومين كال أن الواضح من

 والتصحيح، بةاالرق جوانب على يركزان المؤلفان

 الوكاالت لبعض الهرمي العمل ما، حد إلى وكذلك،

  يذكر. اآلخر على واحد فرع ،وعلى اآلخرين على

 .المراقبة لتصنيف معايير عدة وجود بييترو دي

 وبالتالي ، ممارسة الوكالة على الضوء يسلط أحدها

 .والقضائية والتشريعية اإلدارية إلى اإلشارة يتم

 الرقابة( 222 ص ، 7115) ميريليس وتناقش

 الشرعية على العملية الرقابية وهي ، اإلدارية

  على العامة اإلدارة تمارسها التي -ستحقاقواال

 باإلضافة ، لقوانينبا االمتثال إلى ،وتهدف أنشطتها

 و التقنيةالمتطلبات و لخدمةل الحاجة معايير إلى

 مراقبة صالحية واجب من تستمد إنها.االقتصادية

 .المؤلفكما نوها لها  ،(autotutela) الذات

 وصفًا( 900 الصفحة ،7109) بييترو دي يقدم

 النوع من بأنه ويصفه اإلدارية، للرقابة مماثاًل

 الذات في التحكم صالحية من مستمد وهذا ،الداخلي

(autotutela)،  العامة لإلدارة تسمح التي 

 لألسبقيات القانونية وفقا ، الخاصة قوانينها بمراجعة

 ، 921و  192( STF) العليا الفيدرالية لمحكمةل

 من ، 5،299رقم القانون من 91 المادة مع تماشيا

 األحكام على ينص الذي ، 0555 كانون ثاني 75

 .االتحادية اإلدارة نطاق في

 ضمن التشريعية الرقابة التشريعية السلطة مارست

 0599 لعام االتحادي الدستور في بينةالم الحدود

(CF  /0599 )، الشرعية جوانبال تتناول والتي 

 الصفحة ، 7115) لمايرليس وفقًا ، العامة توافقوال

 ، 7109) بيترو دي تكمن وجهة نظر(.219-215

 يتم حيث ، سياسي: جانبين في( 979-971 صفحة

 المرتبط ذلك في بما العامة اإلدارة قرارات تقييم

 من حيث ، الماليالجانب و، والفرص توافقبال

 التحكم يتعين التي الرئيسية العناصر أن المالحظ

 التكلفة وفعالية والشرعية القانونية جوانب هي بها

  .العمل برامج لنتائج واألمانة الوظيفي واإلخالص

 التي الرقابة ،هي بدورها ، القضائية الرقابةُتعرف 

 األعمال على القضائية السلطة أجهزة تمارسها

 ،وفقا الفروع لجميع العامة لإلدارة اإلدارية

 شتقم وهو (.209 الصفحة ، 7115) لميريليس
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 البرازيلي القانون ،في ويرتكز القانون دور من

 قضائية سلطة)القضائية الوظيفة احتكار ،على

 ،والمالحق القضائية السلطة قبل من( واحدة

 .(972 صفحة ،7109) بيترو دي اإلضافية

 ، 7115) لميريليس وفقا ، الخارجية رقابةال وتتسم

 وكالة أو لفرع ،بإجراءات( 229-221 ص

 للفروع اإلدارية األمور على مستقلة دستورية

والذين يعاملون كوكالء للعمل الذي تمت  األخرى

 عمل في الداخلية الرقابة بدورها،تتحقق .مراقبته

التي  اإلدارة أو فرع ممارسات نحو الموجه المراقبة

 المراقبة وكالة هيكلية ضمن اوضعه يتم.إليها نتميت

 مالحظاتاإلدارية، الرقابةصالحية  نفسها،وهو

 (.727 و 51 ص ،7119) غيرا مارتينز افاندرو

 على تركز التي السابقة المفاهيم توضيح يتم بالتاليو

 على اإلدارية، الرقابةوجود (0: العمل من الهدف

 العليا االتحادية المحكمة تقرر المثال،عندما سبيل

(STF )االتحادية للحكومة العام المستشار ومكتب 

(AGU )فيها منحت التي اإلدارية اإلجراءات إلغاء 

لوجود خلل  ، لموظفيهم المعنيين االمتيازات

بمساعدة ،( CN) الوطني مجلسال يمارس( 7)،فيها

 أو الخارجية الرقابة ،( TCU) الجهاز البرازيلي

 التنفيذي الفرع أعمال على التشريعية الرقابة

 الحسابات محكمة به تقوم الذي اإلشراف ،وكذلك

 الرقابة تتم( 1)السلطة القضائية ، وكاالت على

 التي عملية التدقيق طريق عن بدورها الداخلية

 وزارة في الداخلية للرقابة االتحادية اإلدارة تجريها

 المجلس الوطني للعدالة قيام عند أو ،المالية

"CNJ"أخرى وكالة في تفتيش عمليات بإجراء 

 / CF في التدقيق عند .القضائية للسلطة تابعة

رقابة ال"إلى اإلشارات من العديد ،هناك 1988

 بشكل ليس ولكن ،" خارجيةال رقابةال" و" ةالداخلي

  ".اإلدارية للرقابة" المصطلح الكامل مباشر

 

 معالجةفي " الخارجية رقابةال" مصطلح يستخدم

 بمضمونيهتم  ،أحدهما مختلفين موضوعين

 تحتويكون واإلداري، المالي واإلشراف المحاسبة

 الوكاالت بمساعدةو التشريعي الفرع مسؤولية

 عمل على الرقابة خر،واألللحسابات المتخصصة

 .مسؤوليته العام المدعي مكتب ويتولىالشرطة،

 .العمل هذا تناولي الذي المعنى هو األوليكون 

 البلدية في اإلشراف بان ، 0 الفقرة ، 10 المادة تبين

 خالل من ، التشريعي الفرع يمارسه أن يجب

 للفرع الداخلية الرقابة ونظام ، الخارجية بةاالرق

 أن ثبت ، الذكر السالفة الفقرة في .للبلدية التنفيذي

 محاكم بمساعدة فعالة تصبح الخارجية الرقابة

 حسابات محاكم مجالس أو الواليات في الحسابات

 يتم اإلشارة للمادتين ، ذلك على وعالوة .البلديات

 لغرض ، CF / 1988 الوثيقة من 20 و 21

 رقابةال نظامول ، االتحادية الحكومة داخل اإلشراف

في شروط و .فرع لكل الداخلية والرقابة الخارجية

CF / 1988  عملية ، يجري المجلس الوطني

الدقيق ، والذي يتجسد الرقابة الخارجية بالمعنى 

 المحاكم مثل ، المتخصصة الوكاالت بمساعدة

 ، 7119) لغويررا وفقا .الحسابات ومجالس

،  الخارجية رقابةال القضاء يمارس ،( 51 الصفحة

 الفقرة ، 20 لمادةا وبموجب .أوسع معانيها في

 اإلشراف إن ، CF / 1988 الوثيقة من ، الرئيسية

 االتحادية الحكومة على المباشر وغير المباشر

 والشرعية قانونيةبال يتعلق فيما ، اإلدارة وكيانات

 والتنازل اإلعانات وتنفيذ التكلفة حيث من والفعالية

 من ، الوطني مجلسال يتم بواسطة اإليرادات عن

 لكل الداخلية الرقابة ونظام ، الخارجية رقابةال خالل

   .فرع
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  في الحسابات لمحاكم المختلفة الواجبات بين من

 عليه منصوص هو كما ، الخارجية الرقابة ممارسة

: مالحظة) CF / 1988 من 20 المادة في

 تسليط يمكننا ،(CN للجنة تابعة وكالة باعتبارها

 الشرعية تضفي والتي ،01 و 5 البنود على الضوء

 الموعد على التوقيعو" الحسابات محاكم على تباعًا

 الالزمة التدابير العتماد الكيان أو للوكالة النهائي

 و" عدم القانونية  عند وجود ،للتطبيق التام للقانون

 المحدد، الموعد في اإليفاء بها يتم ولم ،عليها البقاء"

 مجلس قرارل ، فيه الطعن تم الذي القانون تنفيذ

 الواجبات هذه توفير يتم. الشيوخ ومجلس النواب

 0557،تموز02 ،9،991. رقم القانون بموجب

  .(القانون األساسي للجهاز الرقابي البرازيلي)

 / CF الوثيقة من 0 والفقرة 9 البند ، 29 المادة في

 الداخلية الرقابة نظام من الغرض تحديد تم ، 1988

 بةاالرق دعم بينها من ، فرع كل به سيحتفظ الذي

 وكذلك ، المؤسسية امهمته ممارسة في الخارجية

إجراء  أو مخالفة أي عن TCU إلى إشعار إلعطاء

 ، الداخلية الرقابة لنظام بالنسبة .قانوني غير

 ، 29 المادة ، الثاني البند في CF / 1988 احتفظت

 الشرعية إثبات" بكفاءة ، أخرى أمور بين من

 إدارة وفعالية بكفاءة يتعلق فيما ، النتائج وتقييم

 الكيانات و الوكاالت في واألصول والمالية وازنةالم

 استثمار عن فضال ، االتحادية لإلدارة التابعة

 قانون يحكمها التي الكيانات قبل من العامة األموال

 ". خاص

 من 77 للمادة وفقا التنفيذية، السلطة نطاق في

 تضمنت،7110 شباط2في ، 01،091 رقم القانون

وقسم التدقيق  الداخلية للرقابة االتحادية اإلدارة

من ( Denasus) العامة الصحة نظام فيالوطني 

 وإلى، أعاله المذكور النظام في مركزية جهات

 فعيلت خالل من .القطاعية ،الوكاالت ذلك جانب

  حسب ، تطبق سوف CF / 1988 من ، 29 المادة

 للحكومة الدستورية القواعد ، الحال مقتضى

 وإشراف وتكوين تنظيم إلى تشير التي االتحادية

 ، االتحادية والمقاطعة الواليات في الحسابات محاكم

 .البلديات في المحاسبة ومجالس والمحاكم

 CF / 1988 للمادة االنتقالية باألحكام يتعلق ما في

 اتمصطلح إلى يشار ، 02 المادة ، 7 الفقرة من ،

 والرقابة المحاسبة لمعالجة" الخارجية الرقابة"

 الفيدرالية المقاطعة في واألصول وازنةوالم المالية

 الشيوخ مجلس قبل من تنفيذها سيتم والتي ،

 االتحادية المحكمة من بمساعدة ، االتحادي

يتم تهيئة  حتى ، االتحادية المنطقة في للحسابات

 واجبات إلى اإلشارة عند .المجلس التشريعي

 في ، CF / 1988 فإن ، المجلس الوطني للعدالة

 تؤهلها ، ب -011 المادة من 7 البند و 9 فقرتها

 ، القضائية للسلطة والمالي اإلداري األداء لمراقبة

 الرقابة نطاقضمن  الداخل من أنها يعني مما

 في ،STF فإن ،صددال هذا في .واإلدارية الداخلية

 (ADI) الدستورية بعدم المباشر العمل على الحكم

 ةداخلي رقابة أنها على يعّرفها ، 1،122الرقم  ذو 

 صالحيةال منح تم فقد ، ذلك إلى باإلضافة. ةنموذجي

 اإلدارية األعمال شرعية وتقييم 12 لمادةبا لالمتثال

 .المذكور الفرع سياق في تمارس التي
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 األداء على عملية الرقابة المادة نفسكما تؤهل 

 إلى باإلضافة .القضائية للسلطة واإلداري المالي

 لمادةبا لتزاملال الالزمة الصالحيات منح يتم ، ذلك

 في تمارس التي اإلدارية األعمال شرعية وتقييم 12

 ،STF فإن ،صددال هذا في .المذكور الفرع سياق

 دستوريةال بعدم المباشر العمل على حكمال حيث

(ADI) رقابة أنها على يعّرفها ، 1،122ذو الرقم 

 ، اإلشارة تجدر ،ذلك على عالوة .ةنموذجي ةداخلي

 9 بتاريخ ، 92 القرار من 0 المادة طريق عن

 داخل المحاكمبأن  CNJحددت  ،  7115 أيلول

 أو وحدات إنشاء عليها  يجب القضائية السلطة

 من 29 المادة وتنظيم ، الداخلية الرقابة أساس

 (.CF) االتحادي الدستور

 للعدالة الوطني المجلس قرارات بين تضاربال -3

(CNJ )والجهاز الرقابي البرازيلي (TCU) 

 أدراك حسب للصالحيات التضارب المفترض 3-0

 تعميم قراراته: الجهاز البرازيلي

 و TCU قرارات بين تعارض حدوث من التحقق تم

CNJ األخيرة السنوات في وفق مستوى معين ، 

 .الحسابات محكمة في المسألة هذه مناقشة تم وقد

 قرار يستتبع الذي التصويت فإن ، المعنى هذا في

 دائرةال - TCU 9،951/7100 االستئناف

 ، ناردس أوغوستو القاضي عنها أبلغ األولى،التي

 القضية هذه مع التعامل عند مرجعية األكثر هي

 قرارات انتشار مدى عن واضح دفاع يوجد ،حيث

 .المحكمة

 العدالة قبل من المستخدمة الرئيسية الحجج

الجهاز  قرارات انتشار مدى عن للدفاع المذكورة

الصادرة عن القرارات  حساب على البرازيلي

 :التالية االعتبارات تراعي المجلس الوطني للعدالة

 ممارسة في ، الجهاز البرازيلي قرارات (0

 الوكاالت لجميع ملزمة ، الخارجية الرقابة

 في ، الفروع مجاالت وجميع اإلدارية

 فقط ملزمة CNJ قرارات أن حين

 على القضائية للوالية الخاضعة للوكاالت

 ، القضائية للسلطة الداخلي المستوى

 STF باستثناء

 عن الصادرة للقرارات االمتثال إنكار (7

TCU ، لجنة قرارات إتباع أجل من 

CNJ ، الصالحيات التي وضعها  يجعل

 والتي ، المعنى عديمة المجلس الوطني

 ممارسة في لها مساعدا TCU يكون

 ، الخارجية الرقابة

( CNJ) للعدالة الوطني المجلس إنشاء تم (1

 وكاالت مع تماشيًا ، للقضاءعليا  وكالةك

 للفروع الداخلية الرقابة نظام من أخرى

 للرقابة الدعم توفير أيضا مهمتها - الثالثة

 األداء رقابة لممارسة ، - الخارجية

 المساس دون ، والمالي اإلداري

 ، TCU بصالحيات

 طريق عن إال]...[  لإلدارة يمكن ال" (9

 الحماية تطلب أن سلطة القضائيةال

 االمتثال برفض المحتملة لمطالبها

 ، ألنه ،" هذه الحسابات محكمة قراراتب

 كما ، TCU قام أخرى، جوانب بين من

 / CF الوثيقة في عليه منصوص هو

 لمحاكممع ا التشابه وجهجراء أبأ ، 1988

 ،البرازيلية

 مع تباينات بين الجهاز البرازيلي توجد ال (9

 العام المدعي لمكتب الوطني المجلس

(CNMP )، أيًضا إنشاؤه تم الذي 

 ، (EC) 99 الدستوري التعديل بموجب
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 إلى جنبا ، 7119 كانون أول 11 من

( CNJ) للعدالة الوطني المجلس مع جنب

 له يحق السابق المجلس أن بمعنى ،

 ، الحسابات وكالة قرارات تجاهل

 ألداء TCU صالحية CF / 1988 يحدد (2

 اإلدارية الوحدات في التدقيق عمليات

 9 البند) االتحادية للحكومة الثالثة للفروع

 ،( 20 المادة من

 موعد آخر على توقع أن TCU ل يمكن (2

 أو القانونية غير األمور لتصحيح نهائي

 خرق حال في فعل أي تنفيذ في تستمر أن

 ، ما قرار

 صالحياتال TCU ل األساسي القانون يعكس -د

 الضوء تسليط مع ، للوكالة منحها تم التي الدستورية

 من تتكون والتي ، العقوبات تطبيق إمكانية على

 ، لألصول المؤقت التجميد تصنيف إلى الديون منح

 من 7 والفقرة عشر السابع البند أحكام (9

 من ، 9،991 رقم القانون من 0 المادة

صالحيات ال تمنح ، 0557تموز 02

 بشأن قرار واتخاذ لتقييم للجهاز الرقابي

 على القانون بتطبيق المتعلقة االستفسارات

 اختصاصها نطاق في تدخل التي المسائل

 لجميع وملزمة معياري طابع لها والتي ،

 الحكومة فروع لجميع اإلدارية الوكاالت

على نحٍو  ، فيه المدرجة ، الفيدرالية

 ". المجلس الوطني للعدالة في،جلي

 تكمن في إن الرقابة مسائلال تلخص التي الفرضية

 تحت نموذجي نشاط هي العامة اإلدارة على

يتم ممارستها  ،( CN) الوطني جلسالم مسؤولية

 بين الفصل لمبدأ نتيجة ، TCU من بمساعدة

 فيما توجد أن يجب التي المتبادلة رقابةال و الفروع

 الرقابة أداء لصالحمنحها  استبعاد يمكن الو ، بينها

 على وعالوة(. المحدد رقابةال أو) واإلدارية الداخلية

 اآلليات جميع الحسابات محكمة لدى فإن ، ذلك

 ممارسة من هاتمكن التي والقانونية الدستورية

 .اختصاصاتها

أدراك  حسب للصالحيات التضارب المفترض 3-7

 تعميم قراراته: المجلس الوطني للعدالة

 أن ، األحكام من العديد في ، بالذكر الجدير من

CNJ على تسود أن يجب قراراتهابان  أثبتت قد 

 ضاربت وجود حالة في TCU عن الصادرة تلك

 طلب تقدير في انطالق نقطة له الموقف هذا. بينهما

 يوجه الذي القرار وهو ، 999( PP) التدابير

 مع الصالحيات من المفترض نزاع في المجلس

 .الحسابات محكمة

 النواب لمجلس ةالكامل للمهمة أعاله المذكور القرار

 به أفاد الذي ، 7112 تموز/  2 في الصادر ،

 يتم ، رودريغز دوغالس النواب مجلس عضو

 أي وجود عدمب( 0: ينتأساسي قاعدتين على اتحديده

 وبالتالي - TCU و CNJ بين هرمي تسلسل

 التي القرارات فرضفي  بالمثل المعاملة استحالة

 هو المجلس أنب حقيقةال( 7، مسبقا متناقضة هي

 لجهاز واإلدارية الداخلية للرقابة وكالة أعلى

الرقابة  ممارسة ذلك في البرازيلي،بما ءالقضا

 المقرر يثير(. autotutela) ةاإلداري الذاتية

 عن أساسيًا سؤااًل تصويته في مونتيرو دوغالس

 بين الصالحيات في المفترض تضاربال نتيجة

 في المذكور االستثناء معنى سيكون ماذا: الوكاالت

 من ب -011 المادة ،من 9 ،الفقرة الثاني البند

تبين بعدم وجود أي  حيث ، CF / 1988 الوثيقة

يتم تخويلها بواسطة  قد TCU فقدان لصالحيات 

  CNJ. أداء

 ذكره لما وفًقا ، لالستفسار إجابة صياغة تم  

 أن يجب CNJ موقف أن أساس على ، المستشار

 على أسس وجود مع ، TCU ضرر على وديس

  :التالية الفرضية

 للرقابة هيئة يعتبر المجلس الوطني للعدالة (0

الجهاز  و ، القضائية للسلطة الداخلية

 ، الخارجية رقابةلل ، الرقابي البرازيلي

 مميزة سياسية مجاالت لديهم أن أي

 طريقة توجد ال. "مؤسسية وأغراض

 ، ذاتي استبعاد أو كمنافسين إليهم للنظر

 وظائفهم نطاق في ، هرمي ارتباط وال

 ،" الدستورية

 مجاالت في مماثل هرمي موقف لديهم (7

 الجوانب ومن ، منها تتألف التي الفروع

 هي STF أن إلى اإلشارة تجدر األخرى،

 القضائية لالستفسارات الطبيعية المحكمة

 أعضاء ، عتمدهاي التي القرارات ضد

 قضاة مع متساوونال CNJ و TCU لجنة

 ،العليا العدل محكمة

 و CNJ قرارات بين تضارب وجود (1

TCU إذا ، حللل قابلة غير أنها تكشف ال 

 تناقض" إلى يشير فهو ، كذلك األمر كان

 األساسي للمفهوم ومهين حاد نظامي
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 يسهم أن شأنه من الذي ،" القانوني لألمن

 إدارة في القانوني اليقين عدم نشر في

 ، القضائية السلطة

 TCU لدى يكون لن ، STF لـ وفقًا (9

 اإلدارية األعمال تصحيح فرض صالحية

 ، لإلشراف الخاضعة الوكاالت على

 وفًقا فقط اإلدارة بها تقوم أن يمكن والتي

 سوابق ثالث ،  STF 473 لسابقةل

 ، بها استشهد قانونية

 من للقرار لالمتثال الوكالة رفض من (9

TCU  ( 0: )وهي ،ستظهر نتيجتين

 ، المهتم الطرف جانب من ، إمكانية

 القضاء في الدعم على للحصول السعي

 من مرغوب به غير قرار عكس على

TCU ،لمحكمة يمكن( 7) نحوه 

 على المدير معاقبة ، بدورها ، الحسابات

 ،القرار مخالفة أساس

 واالنسجام يةلالستقالل فعالية STF منحت (2

 الصالحيات ضوء في الفروع بين

 (.CN) الوطني جلسللم اإلشرافية

الرقابة االدارية على قرارات المجلس ان امكانية 

و محكمة الحسابات االتحادية ،  الوطني للعدل

تمثل صدعا " والتي لم ينح عليها الدستور، 

واضحا وغير مقبوال في المبادئ االساسية 

 ".لالنسجا  واالستقاللية بين الفروع

ال تخضع السلطات االدارية للقضاء الى النطا  ( 7

الحسابات الفيدرالية، عند االمتثال الرقابي لمحكمة 

 للقرارات الصادرة عن المجلس الوطني للعدل،

 ينبغي ان يترتب على  المجلس الوطني للعدل( 1 

، باعتباره وكالة رقابة داخلية عليا بحسب الترتيب 

الهرمي، االثر القانوني المنطقي الستبدال 

 االختصاص القضائي لدراسة المسألة، 

اعتمدت قرارات اخر  فيما يخح المركز 

يجب .  445المؤسس حول طلبات االجراءات رقم 

مالحظة تصويت عضو المجلس انتونيو اومبيرتو 

دي سوزا جونيور ، عند تقييم النح رقم 

في هذا التحليل ، يعتقد .  200810000020521

عضو المجلس ان الدستور االتحادي اتاح مجاالت 

لحسابات الفيدرالية ، على اداء فريدة لمحكمة ا

سبيل المثال، الحكم على حسابات مديري السلطة 

القضائية و تقييم اعمال الموظفين وبالنسبة الى  

و ازالة ومراجعة االفعال  المجلس الوطني للعدل

االدارية وتطبيق العقوبات التأديبية ، وال يحق الي 

 . منهما التدخل في مجال االخر

ة على االجراءات االدارية ان الرقاب"واشار الى 

التي تمارسها محكمة الحسابات االتحادية مرتبطة 

، وتم "ارتباطا سريا بالرقابة على االنفا  العا 

التوصل الى هذا االستنتاج استنادا الى النصوص 

القانونية المتاحة لتأكيد صالحياتها ، مثل االتفا  

على  موعد نهائي ألولئك المسؤولين عن اعتماد 

ولكن ال يمكن الغاء او    -راءات المطلوبة االج

مراجعة اي قرار اداري، معلنا عن افتقار مقد  

العطاء للمكانة الجيدة وتطبيق الغرامات والديون 

مع ذلك ، فأنه يوضح ان هناك مساحة . المستحقة

محدودة لموافقة الصالحيات التي تتعلق بمجاالت 

ية العقود والقوانين الموجودة و دراسة قانون

في هذين المجالين، فأنه . اجراءات قبول الموظفين

صراع الواجبات يجب ان يكون منسقا " يعتقد ان 

من خالل معيار الوقاية، اي من خالل صحة بيان 

 " . االسس الموضوعية

ومن الجدير بالذكر ايضا االعتبارات الخاصة 

بعضو المجلس مارسيلو نيفيز ، في االستفسار رقم 

يقر بوجود : 007136-29.2010.2.00.0000

و  المجلس الوطني للعدل تنافس بين صالحيات

محكمة الحسابات االتحادية من اجل االشراف على 

االداء المالي واالداري للسلطة القضائية ، على 

الرغم من عد  وجود الدستور وال النظا  القانوني 

هنالك قيود واضحة تتعلق بهذا "دون الدستور و 

ي يمكن ان تحل بموضوعية اي العمل المشترك الت

ازمة يمكن ان تنشأ ، في حال القرارات 

بهذا ." المتعارضة المستمدة من كال الجهتين

المعنى، يعتقد عضو المجلس ان معيار التخصح 

هو االكثر مالئمة لتحديد من يجب ان تكون له 

الكلمة االخيرة عندما يتعلق االمر باالشراف على 

تثناء للمحكمة االتحادية االجهزة القضائية ، مع اس

 .العليا

تستند العناصر المركزية ، التي استخدمها اعضاء 

 المجلس للدفاع عن اولوية المجلس الوطني للعدل

على غياو التسلسل الهرمي بين المجلس ومحكمة 

الحسابات الفيدرالية ، وعلى تخصح الوكالة 

فيما يتعلق بالواجبات ( اعلى سلطة رقابية للقضاء)

. رية للمجلس الوطني ومحكمة الحساباتالدستو

وقمة هذا التفو  ستكون ممارسة االدارة لسلطة 

 .الرقابة الذاتية
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فهم المحكمة االتحادية العليا لدور المجلس  3.3

 الوطني للعدل

في المحاكمة الخاصة باالجراءات المباشرة لعد  
، المقترح من قبل رابطة  3367الدستورية رقم 
ن اسست المحكمة االتحادية العليا القضاة البرازيليي

اطر العمل الدستورية الخاصة بأداء ضد احكا  
كانون اول  31في  45التعديل الدستوري رقم 

، وضعت المحكمة االتحادية العليا اطر 2114
العمل الدستورية الخاصة بأداء المجلس الوطني 
للعدل ، وتتمثل في رقابة االداء المالي واالداري 

 . ئية وتلبية الواجبات الوظيفية للقضاةللسلطة القضا
 

عندما تعاملت رابطة القضاة البرازيليين مع 
،  3367االجراءات المباشرة لعد  الدستورية رقم 

سعت الى اعالن عد  دستورية احكا  التعديل 
، التي 2114كانون اول  31ل 45الدستوري رقم 

اسست المجلس الوطني للعدل ، استنادا الى الحجة 
لة بأن تأسيس الوكالة من شأنه ان يخر  مبدأ القائ

بقدر ما من شأنه ان يضع -الفصل بين الفروع
االستقالل المالي و االداري وموازنة  المحاكم على 

عند خضوع  -الميثا  االتحادي -وكذلك –المحك 
السلطة القضائية للواليات الشراف المجلس ضمن 

 .  نطا  الحكومة االتحادية
 

ة من التصويت، طرح القاضي في لحظات مختلف
مقرر االجراءات المباشرة لعد  )سيزار بيلوسو 
اعتبارات حول الدور ( 3367الدستورية رقم 

الدستوري للمجلس الوطني للعدل، بحجة ان ايجاد 
وفي . الوكالة اليخالف الفصل بين سلطات الفروع
هذا الجانب، ادعى بأن الرقابة التي يمارسها 

ذات مستو  متوس  عند  المجلس الوطني للعدل
مقارنتها مع الرقابة الخارجية الحقيقية للموازنة 

والطبيعة المالية والمحاسبية التي يمارسها المجلس 
. الوطني ، من خالل محكمة الحسابات االتحادية
عالوة على ذلك، عند االشارة الى اسناد الرقابة 
على االداء المالي واالداري ، اكد القاضي ان 

مجلس الوطني للعدل ال تعيق الحكم صالحية ال
تكون الوكالة مسؤولة عن . الذاتي للسلطة القضائية

الدور السياسي الكبير فيما يتعلق بتنقيح الحكم 
الذاتي للسلطة القضائية حيث تمنع هياكله 

البيروقراطية المنتشرة من تحديد االستراتيجية 
 .السياسية والمؤسساتية في كل انحاء البالد

ف اخر من تصويته، يؤكد القاضي وفي مقتط
سيزار بيلوسو على صالحية المجلس الوطني 
للعدل في مراجعة القوانين االدارية للمحاكم 

االدنى، والتي يعتبرها صالحية الرقابة الداخلية 
للدستورية والشرعية، وال تتعارض مع صالحية 
الرقابة الخارجية والالحقة المنسوبة الى المجلس 

حاكم الحسابات، حيث سيتم تقديم الوطني وجميع م
ممارسة هذه الصالحية الى عملية التنقيح عند 

تمت الموافقة على تصويته . مراجعة المحاكم العليا

، والذي احيل من اجل اتخاذ القرار، من قبل 
مع ذلك، كان االختالف يقتصر على . االغلبية

تكوين المجلس الوطني للعدل، عندما قد  التعديل 
، لعدد  2114كانون اول  31في  45الدستوري 

من اعضاء الفروع و الكيانات والوكاالت االخر  
وبخالف ذلك، . التي ال تنتمي الى السلطة القضائية

اتفق القضاة االخرون على طبيعة الرقابة االدارية 
 . الداخلية لمجلس الوطني للعدل

 
طبيعة التضارب في القرارات بين المجلس  9.3

 حكمة  الحسابات الفيدرالية الوطني للعدل و م

 
ليست مهمة معقدة لوصف الخالف بين قرارات 

 المجلس الوطني للعدل و محكمة  الحسابات
من اجل تحقيق هذا الهدف تم اختيار .  الفيدرالية

قرارات الوكالة السابقة المتخذة من قبل محاكم 
السلطة القضائية فيما يتعلق باالمتثال لقرارات 
محكمة الحسابات االتحادية التي تضاربت مع 

 . قرارات المجلس
وفي االستجواو الذي صاغته محاكم القضاء ، 

اته ، يستجيب المجلس الوطني للعدل بكافة هيئ
نظريا ، الى االستفسارات حول تطبيق االحكا  
القانونية والتشريعية ضمن صالحية المجلس ، 

سيكون لهذا الجواو صفة وضع القوانين بشكل عا  
اذا تمت الموافقة عليها من قبل االغلبية المطلقة  

وفي بحث . للهيئات الكاملة للمجلس الوطني للعدل 
خاص بالوكالة سريع على الموقع االلكتروني ال

او محكمة الحسابات " استفسار "بأستخدا  مصطلح 
، كان من الممكن تحديد " نزاع" و " الفيدرالية 

اربع طلبات التخاذ اجراءات تنقل استفسارات 
 : المجلس الوطني للعدل

 
وبأستثناء االستفسارات االربعة لالجراءات 

المجلس الوطني للعدل وجود المذكورة، استبعد 

باينة مع محكمة الحسابات االتحادية في مواقف مت

(. في االستفسارين الثاني والرابع اعاله)اثنين منهم 

، تم تسجيل ( االول والثالث)في االثنين االخرين 

ان موقف المجلس هو الذي يسود، وفي ضوء 

السلطة الدستورية لممارسة الرقابة على وجه 

ية، التحديد لالداء المالي و االداري للسلطة القضائ

والتي تقبل القرارات على حساو تلك القرارات من 

 . محكمة الحسابات االتحادية 

من الجدير بالذكر ان مجلس الوطني للعدل يستخد  

خاص وداخلي فيما يتعلق  –كلمة االختصاص 

كحجة اساسية للدفاع عن موقف اعلى في  -بالخارج

. الخالف مع قرارات محكمة الحسابات االتحادية

ة تسترعي االنتباه وهي انه في قرارات هناك حقيق

كل من الطرفين ، حيث اعفى المجلس الوطني 

للعدل الوكاالت من االمتثال مع قرارات محكمة 
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الحسابات االتحادية ،واصدر المجلس مفهوما ، 

بالمعنى المقصود حقو  المنح او التمديد، بعكس 

موقف محكمة الحسابات التي كان موقفها يميل الى 

 . او االلغاء التقييد

واجبات المجلس الوطني للعدل ومراعاتها  9.3 

تصنيف :لقرارات محكمة الحسابات االتحادية 

 االحكام المسبقة و مقترح التحليالت

لقد ظهر في الفقرات السابقة ان المجلس الوطني 

للعدل قد استبعد كفاءة محكمة الحسابات االتحادية 

ت السلطة في تقييم قانونية وشرعية اعمال وكاال

ال . القضائية وكذلك لتحديد تصويب المخالفات 

يمكن ان يكون االستنتاج خالف ذلك، يستجيب 

المجلس الوطني للعدل ، حالما يستدعى للظهور ، 

من قبل محاكم السلطة القضائية، بمعنى انه يتوجب 

الوفاء بقراراته، على حساب تلك الصادرة من 

ا كان لديها محكمة الحسابات االتحادية ، اال اذ

. اجراءات عمل مختلفة او مسارات عمل متعارضة

عالوة على ذلك، في التصويت الذي ينطوي على 

المذكور اعاله، يسجل  999طلبات االجراءات رقم 

عضو المجلس دوغالس ريبيرو ان اداريي السلطة 

القضائية ، اللذين يتبعون المبادئ التوجيهية التي 

ال يخضعون لمجال وضعها المجلس الوطني للعدل، 

 . رقابة محكمة الحسابات االتحادية

من اجل دعم التحليل المناسب للموضوع، يبدأ 

المسار الواجب اتباعه بالمواجهة بين الحجج 

الرئيسية التي تستخدمها كل وكالة من اجل الدفاع 

ال توجد هناك . عن تفوقها في النزاع في القرارات

نية لتحليل جميعها، ولكن فقط تلك المهمة من اجل 

 ومن هذا. الحفاظ على موقف واحد او اخر

المنظور، سيتم توجيه النقاش استنادا الى اثنين من 

 . االستفسارات ادناه

االول، بالنسبة الى وجهة نظر المجلس الوطني 

للعدل الذي يعتبر نفسه وكالة للرقابة الداخلية، والتي 

يكون تأكيدها مدعوما بفهم المحكمة االتحادية العليا 

 1122لعدم الدستورية رقم في االجراءات المباشرة 

؛ ما هي نوعية الرقابة الداخلية ، في السياق 

 :9الجدول 
 ستفهامات من قبل وكاالت السلطة القضائية اال

 رقم الطلبات االربع لالجراءات  الموضوع
قرار استئناف محكمة الحسابات الفيدرالية )االختالف بين قرار محكمة الحسابات الفيدرالية 

رقم )والتفاهم الموقع من قبل المجلس الوطني للعدل ( الدائرة الثانية-2811/2111رقم 
تخصح  -فيما يتعلق بساعات العمل للموظفين الذين يشغلون منصب محلل قضائي( 22684

 .   طب:

200810000027795 

االختالف بين قرارات المجلس الوطني للعدل ومحكمة الحسابات الفيدرالية ،حول التطبيق 
الصحيح للسقف الدستوري لالجور ، في حال تكون المبالغ المستلمة من فروع مختلفة او 

 .  لم يتم وصف النزاع: القرار. واليات اتحادية 

000449012.2011.2.00.0000 

، المخولة من قبل المجلس  VPNI GELاالختالف حول الدفع الى القضاة للعالوات المسماة 

الوطني للعدل وتعتبر قانونية من قبل محكمة الحسابات الفيدرالية من خالل قراراالستئناف رقم 
 للدائرة االولى 1181/2111

000606555.2011.2.00.0000 

يحظر قرار محكمة . حاكم العمل االستئنافية االقليميةامكانية اعادة توزيع الموظفين في نطا  م
ازالة الموظفين مع ( بكامل هيئتها-2366/2111قرار االستئناف رقم )الحسابات االتحادية 

 .ويؤكد المجلس الوطني للعدل هذا الفهم. اعادة التوزيع المناظرة للوظائف الشاغرة

000713629.2010.2.00.0000 

 

الدستوري، التي تستبعد قرارات الرقابة الخارجية ، 

والتي ينبغي لها مسبقا تقديم الدعم؟ ثانيا ، ما هو 

التخصص والتسلسل الهرمي الذي يشير اليه 

المجلس الوطني للعدل بالحجج القانونية التي تكون 

كافية الستبعاد صالحيات الرقابة الخارجية ، والتي 

لطات الفروع ، ترتكز على مبدأ الفصل بين س

ووظائف الدولة تعمل كمنظومة الكوابح و اثقال 

 الموازنة؟ 

ان النتيجة المحتملة لمنح المجلس الوطني للعدل 

الصالحيات الستبعاد قرارات المجلس الوطني و 

 . محكمة الحسابات االتحادية التالية ادناه

طبيعة الرقابة الداخلية التي يمارسها  0.9.3

 ل وسلطة الرقابة الذاتيةالمجلس الوطني للعد

في  99كما ذكر سابقا، نسب التعديل الدستوري رقم 

، الى المجلس الوطني للعدل 7119كانون اول  11

االداء المالي واالداري للسلطة القضائية، والذي 

اطلقت عليه المحكمة االتحادية العليا بالرقابة 

الداخلية  االجراءات المباشرة لعدم الدستورية رقم 

وفي هذا االتجاه، يمتلك صالحيات لتقييم .  1122

قانونية االعمال الدستورية وحتى ابطالها وبدون 

 . المساس بأختصاصات محكمة الحسابات االتحادية
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وان كانت الوكالة العليا للرقابة االدارية للسلطة 

القضائية ، من المهم مالحظة ان المجلس الوطني 

كبير كما  للعدل هو وكالة رقابة داخلية الى حد

وبهذا المفهوم ، . حددتها المحكمة االتحادية العليا

لغرض المقارنة، ما هي المعاملة التي يمنحها نظام 

الرقابة الداخلية للفرع التنفيذي لقرارات محكمة 

الحسابات االتحادية؟ قبل التعامل الموضوعي مع 

هذه القضايا،من المهم تسليط الضوء على انه على 

ة الدستورية الثبات قانونية وتقييم الرغم من الكفاء

النتائج  فيما يتعلق بفاعلية وكفاءة الموازنة  االدارة 

المالية والموجودات لوكاالت و كيانات االدارة 

االتحادية والتي تشير في ذلك الى الفروع التنفيذية 

والتشريعية ولم يتم منح سلطة سلطة اعطاء االوامر 

ال يمكن لهذا النظام الى نظام الرقابة الداخلية ، و

خرق قرارات محكمة الحسابات االتحادية،عالوة 

على ذلك، كنتيجة للحكم الدقيق بضرورة تقديم 

الدعم للرقابة الخارجية حول ممارسة المهمة 

واكد حقيقة . ويوضح غويرا المسألة . المؤسساتية

ان تكوين االدارة العامة تخضع الرقابة الداخلية 

ة الخارجية من اجل تحليل ذاتها  الشراف الرقاب

والتحقق من االمتثال مع المبادئ "مسح النظام العام"

 ( . 721ص  7119)التي تحكم الرقابة 

وتجدر االشارة الى انه في نطاق الفروع التنفيذية و 

التشريعية وفي العالقة مع مسؤول االدارة العامة و 

يمكن للرقابة الداخلية فقط اقتراح اعتماد االجراءات 

التوصية بتصحيح التوجيهات وممارسة او عدم و 

ممارسة االعمال بدون الحصول على الصالحيات 

اللغاء  االعمال االدارية او العقود المعمول بها او 

من المؤكد انه في حالة .  المبرمة من قبل المدير 

االخالل بالتوصيات التي تمت صياغتها، وبالتالي ، 

ت بالخزانة وحالما يتم وصف الخسارة التي لحق

الوطنية، على اساس السلوك غير القانوني ، يؤدي 

ذلك الى تقديم اصدار حسابات خاصة وكذلك 

ومجددا، يكون . االجراءات االدارية لتقييم النظام

المجلس الوطني للعدل ، بأعتباره وكالة رقابة 

داخلية ، كما وصفها كليميرسون ميرلن كليف و 

تطبق قواعد برونو مينسيس وعلى هذا النحو ، 

من الجدير .الدستورية على نظام الرقابة الداخلية

 الذكر انه بالنسبة الى كل من المجلس و االمانة 

 

العامة االتحادية للرقابة الداخلية، على سبيل المثال 

الفرع التنفيذي ، حيث يجب التحقق من قانونية –

االعمال التي تمارس في سياق مجاالت اختصاص 

هنالك اختالف جوهري ،يمكن  مع ذلك،. كل منها

 CF/1988ابطال المجلس الوطني للعدل بموجب 

واالعمال المعيبة التي تمت ممارستها ، حيث يمكن 

ان تقدم انظمة الرقابة الداخلية للفروع التنفيذية 

ومن الجوانب . والتشريعية التوصيات للمدراء

الحاسمة، هل سيكون هذا االختالف كافيا للمجلس 

ر للوكاالت االخرى الخاصة بالسلطة الصدار اوام

القضائية لخرق قرارات محكمة الحسابات 

 االتحادية؟ 

ونالحظ ان المجلس الوطني للعدل يخول خرق 

قرارات محكمة الحسابات االتحادية ، مستخدما 

الحجج االضافية بأن يمتلك الصالحية البطال 

قرارات وكاالت السلطة القضائية مباشرة ، في 

ابة الذاتية، في حين لن تكون لالخيرة ممارسة للرق

وهو ممارسة ما يسمى الرقابة . مثل هذه الصالحية 

االدارية، والتي يشير اليها دي بيترو وميرسيلس 

بوسائل تستطيع من خاللها االدارة العامة تعديل 

ال شك . اعمالهم ، وابطالها بحسب ما تتطلب الحالة

ن ان هناك سوء فهم في تفسير المجلس،حيث ا

ممارسة صالحية الرقابة الذاتية كانت دائما من 

اختصاص االدارة العامة بأكملها لمراجعة اعمالها 

ومع ذلك اليوجد هنالك مبرر لعدم اتمام . الخاصة

قرارات محكمة الحسابات االتحادية ضمن سياق 

وعالوة على ذلك، . الفروع التنفيذية والتشريعية

المجلس  يجب ان يكون واضحا ان امكانية قيام

الوطني للعدل بأبطال االعمال وادراج نفسه كمدير 

او مدير مشترك، على نشر اعمال االدارة ، من 

 شأنه ان يعزز في الواقع، الحاجة الى تقديم قراراته 

وتجدر االشارة ، بمعنى . الى الرقابة الخارجية

اخر، بأن محكمة الحسابات االتحادية مخولة 

في  9991ن رقم وقانو CF/1988بموجب كل من  

، لتحديد موعد نهائي للوكالة او 0557تموز  02

الكيان العتماد االجراءات الضرورية من اجل 

التطبيق الفعلي للقانون، فأن لم يوجد اساس غير 

قانوني واستمر على هذا الحال بدون االمتثال 

بالتالي، . للتعليمات فيتم تنفيذ القانون المثير للخالف

حية الرقابة الذاتية، المطبقة ال يمكن استخدام صال

على االدارة العامة بأكملها، كورقة رابحة من اجل 

استبعاد قرار محكمة الحسابات االتحادية عندما تنقل 

 . القرار الى الجهة القضائية
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اخيرا، اذا كان المجلس الوطني للرقابة الداخلية 

يمتلك الصالحية الستبعاد قرارات محكمة الحسابات 

ية ، فمن الضروري اعادة تحديد القواعد االتحاد

لنظام رقابة االدارة العامة،  CF/1988المبينة في 

والتي حتى انشاء المجلس المذكور اعاله، تتألف من 

هياكل نظام الرقابة الداخلية، وعن طريق الرقابة 

الخارجية،ويكون االمتثال واجبا، في النطاق 

وهذا . ةاالداري، مع االحكام التي وضعتها األخير

يعين ان صالحية ادارة المجلس، المتحالفة مع صفة 

الرقابة الداخلية،بدال من جعلها محصنة، تجعلها 

. اكثر عرضة لمتطلبات الرقابة الخارجية

بأختصار، من اجل ذلك، فأن المجلس الوطني للعدل 

يعتبر وكالة رقابة داخلية نموذجية مع وجود تمييز 

طال اعمال اختالف اساسي، وهو امكانية اب

الوكاالت االخرى من السلطة القضائية والتي ينسب 

مع . اليها طابع االدارة او وكالة االدارة المشتركة 

ذلك ، فأن هذا االختالف ال ينسب صالحيات 

استثنائية لخرق قرارات محكمة الحسابات 

مجددا،فأن التأثير يكون )االتحادية، وعلى العكس ،

اذا كانت )بشكل عام النه اذا كان ساريا ( متنوعا

، فأنه سيخول ( الرقابة الذاتية كافية لمثل هذه الحالة

االدارة بأكملها لخرق قرارات محاكم المدققين 

. ،والتي ال تجري في الواقع من الناحية العملية

لذلك، فأن عدم الترابط بين فهم المجلس الوطني 

 . للعدل مع النظام القانوني الفاعل يكون واضحا

لتخصص المرتبط بفكرة عدم وجود ا 7.9.3

 تسلسل هرمي بين المجلس الوطني للعدل و 

 

يعتبر معيار التخصص حجة رئيسية اخرى في 

قرارات المجلس الوطني للعدل الستبعاد تخصص 

بناءا على بعض . محكمة الحسابات االتحادية

االصوات فقد تأكد بأن سبب ممارسة الرقابة ، على 

وجه التحديد، لالداء االداري والمالي للسلطة 

القضائية ، فأن قرارات  المجلس ستكون لها 

 . على محكمة الحسابات االسبقية

اختصاص المجلس الوطني  معيار أنف وللتأكيد،

الجهاز الرقابي  قرارات مواجهة أساس هو للقضاء

 - فيها خالف ال أهميةإذ يعتبر ذو . البرازيلي

 في المستخدمة لآلراء -المالئم  التأويل جوهرة

. المجالس أعضاء أبداها التي المختلفة األصوات

 لدى هل: التالي السؤال طرح فرصة كانت هنا ومن

المؤتمر  واجبات صورة لمواجهة كافية قوة المعيار

 - الجهاز الرقابي البرازيلي كوكالة ثانوية -الوطني 

 ؟ 0599/الدستور االتحادي  في موضح هو كما

 الترتيب إضافة إلى ان ،االختصاص معيار إن

 لحل المستخدمة القاعدة هو الهرمي،و الزمني

 روجيريو مالحظات القاعدة، تطبيق في التناقضات

 المعيار، هذايتيح (. 9 الصفحة، 7119) دياتور

 القاعدة لصالححاًل للتضارب  للمؤلف، وفقا

 نشير أننا بما. ةالعام القاعدة تستبعد التي الخاصة،

 ب -011البند  ،9 الفقرة ،7للمادة رقم  إلى بالتحديد

 على تنص التي - 0599/ الدستور االتحادي  من

 الصحيح من هل المجلس، وصالحيات واجبات

 تحدد التي الدستورية، األحكام هذه أن على التأكيد

 فيما خاصة هيالمجلس الوطني للقضاء  صالحيات

الجهاز الرقابي و الوطني المؤتمر بواجبات يتعلق

 ؟البرازيلي

 السيدة ةنائبال تصويت في المستخدمة إن اآلراء

على التعديل  موافقةال تشمل والتي كوبرا،زوليا 

 ،7119 كانون أول 11بتاريخ 99الدستوري رقم 

لمجلس الوطني ل المثالي الدور توضيح على تساعد

 إلى ويرجع ذلك. التشريعية السلطة قبل منللقضاء 

 ،هيئة التحكيمل التوجيه االعلى مهمة وظيفة

 المتعلقة للمبادئ االمتثال ضمان إلى باإلضافة

 لم. والتأديبية اإلصالحية المهام مع العامة، باإلدارة

 مؤسسة تأثير إلى التصويت كامل فيتتم اإلشارة 

 ،الجهاز الرقابي البرازيلي واجبات على المجلس
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لصالحيات  واضحة حماية وضع تم أنه إضافة إلى

 .الجهاز الرقابي

القضية بشكل  هذه على الضوء تسليطمن خالل 

 ةالنائب رأيوبحسب  مالحظة نايمكن: اكبر

 إمكانية وقت أي في يقترح لم عالمشّر أن ،ةالمذكور

المجلس الوطني  واجبات بين تضارب وجود

الجهاز الرقابي  طريق عن التشريعي والقسمللقضاء 

 يقوم الذي الدور أن هو ذلك في والسبب. البرازيلي

 توجيهية كسلطة، أوال واضًحا كان شخص كل به

. الخارجية الرقابة ممارسة وثانيًا. وداخلية وإدارية

 والخارجية الداخلية للضوابط الدستوري الدورإن 

 .طويلة فترة منذ تحديده تم وقد واضح

المؤتمر  أن افتراض على أنه إلى اإلشارة وتجدر

 فقد الخارجية، المسؤول عن الرقابة هو الوطني

المجلس الوطني  صالحيات من الحد المشرع اختار

 واجبات لممارسة ضررًا يسبب قد الذي للقضاء

لمؤتمر ل التابعة الوكالة ،الجهاز الرقابي البرازيلي

 . الوطني

 المنطقي من فليس: الصدفة من قبيل هذا يكن لم

 لصالح المؤتمر الوطني صالحيات تحديد أو حماية

 يمثل. آخر فرع من دستورية، كانت وإن ،ما وكالة

 السلطة إلى استثنائية صالحية إسناد اإلجراء هذا

 صالحيات بين الفصل لمبدأ وفقا وليس القضائية،

 فيما المتبادل الخضوع على يستند والذي الفروع،

 من التقليل ينوي عالمشّر كان إذا الواقع، في. بينها

الجهاز الرقابي و الوطني المؤتمر صالحيات

المجلس الوطني  إنشاء مع حد أدنى إلىالبرازيلي 

فإنه  عليها، الحفاظ من بداًل - فعاًل الذي تّم –للقضاء 

 .صريحة أحكامب تقييدها سيتم

 فحةص ، 7100) مدينا جوفيا روبيرتو باولو يذكر

 الفروع، سلطات بين الفصل مبدأ أهمية( 9-2

 مراقبة يعني مما بينها، فيما الترابط ضمان بهدف

 سائد أداء لكل المخصصة األقاليم بين الحدود

 أهمية ثم ومن، فيها يتخصصون التي للوظائف

 بالنسبة .واألساسية الوظيفية الكفاية معيارمراقبة 

 مبدأ تغير ،(00 الصفحة ،7100) المؤلف إلى

 مع مرونة، أكثر وأصبح الصالحيات بين الفصل

 والتشريعية التنفيذية - فرع يوسع صالحياته  كل

من  ليست التي األدوار أداء إلى – والقضائية

 المبدأ أساس أن يدرك فهو ذلك، ومع. تخصصهم

 الحجر األساس" يشكل ألنه يتغير، لم المذكور

 أن لتوضيح مهم إن الكشف. القانون سيادة دستورل

 أو الفروع فرع من أي في المفرط التوسع"

 المبدأ فاعلية مع يتعارض" الدستورية المؤسسات

 .القانون سيادة مع يتوافق وال أعاله المذكور

 ،7111) كانوتيلهو غوميس يواكيم خوسيه يصف

 صالحيات بين الفصل لمبدأ بعدين( 791فحة ص

: يكمالن بعضهما البعض مبدأين وهما الفروع،

 تعمل ،وتحديد للصالحية ورقابة كقسم السلبي، البعد

 وتجنب االفراد بصفتهم الشخصية حماية على

 مثل يجابياإل والبعد على الصالحية، تركيزال

 الدولة سلطة وتنظيم والنظام الدستوري النظام"

 على المستوى الوظيفي الفاعلة القرارات نحو يميلو

 بيان العالقات كمخطط نفسه شكلوي ماديًا وعادل

 ومسؤولية والوظائف والمهام الصالحيات من

 .السيادة الدستورية وكاالت

 ودانيال فيله بارسالر فيليبي روميو من كل يؤكد

 الفصل أن( 2-9 فحةص ، 7100) هاتشين ووندر

مع  تمي المعاصرة الدستورية الدولة في الفروع بين

 تنفيذ أن يرجى مالحظة. السيطرة وتبادل الترابط

المجلس الوطني للقضاء  قبل من القانونية السلطة

 الرسمي، بالمعنى القانون تتجاوز ينبغي إن ال
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 المنشورة القواعد بعضإن  عتبارباال األخذ وبالتالي

 .المشرع دور في التقدم خالل من دستورية، غير

الدعوى  في القرار تضمن الذي التصويت في

 يضمن 1122 المباشرة لعدم الدستورية رقم

 فصل لمبدأ الكبير الموقف بيلوسو سيزار القاضي

 ضمنت. 0599/الدستور االتحادي في الفروع

 االتفاقية أعضاء التي وضعها الدولة يةهيكل

 النموذجية الوظائف تنفيذ في االستقاللية الدستورية

 من والكثير ،التعيينات إلى باإلضافة والتجهيز

 نظاًما[ …] وتشكيل المتبادلة، لرقابةا عمليات

 لضمان مسبًقا إعداده تم والتعاون للتكامل حقيقًيا

 الهدف لتحقيق تالوكاال بين ديناميكيال توازنال

 الهيكل هذا يشكل. الحرية ضمان وهو النهائي

 الطبيعي التعبير المذكور، للقاضي وفقا السياسي،

 .الفروع فصل لمبدأ

 غوستافو باولو و مينديز فيريرا جيلمار يذكر

 تعدد أن( 902 الصفحة ، 7109) برانكو غونيت

 المعتمدة الدقيقة الفروق أكثر من هو الصالحيات

 عن الدفاع عند الدستورية لعدم المباشر العمل في

 من ويذكرون،. ودون الدستورية الدستورية القواعد

المحكمة االتحادية العليا  حكمإن  أخرى، حاالت بين

 التنفيذي، الفرع في وكالة إنشاء دستورية لعدم

 مقاييس إدارة وظيفة" همن الغرض كان والذي

 آليات أن أكد من جديد ،"القضاء عمل وتقييمات

 ليست الموازن والثقل القيود من ،الرقابة المتبادلة

 .الدستوري الحكم مع تتوافق كانت إذا إال مشروعة

 لإلدارة الخارجية الرقابة تستسلم أن ينبغي ال

 ،للمؤتمر الوطني نموذجي نشاطونها ك العامة،

 عدم بسبب ،الجهاز الرقابي البرازيلي من بدعمو

 تطبيق بسبب أو الوكاالت، بين هرمي تسلسل وجود

: لمجلس الوطني للقضاءالتابع ل االختصاص معيار

 سيادة أركان أحد هو الصالحيات بين الفصل مبدأ

ال وبهذا القانون،

 بخصوص تفسير أي إجراء ينبغي ،معنى

 مراعاة مع أعاله المذكور المجلس صالحيات

 الوظيفي التنظيمي والنظام وظائفال و رادواأل

 بإمكاننا أدناه، األرقام في. ذاته الدستور في المقر

 الوطني المؤتمر صالحيات نطاقمالحظة إن 

 إنشاء وبعد قبل ،الجهاز الرقابي البرازيليو

التعديل  نشر مع ،المجلس الوطني للقضاء

 كانون أول 11 بتاريخ ،99الدستوري المرقم 

 :للمجلس التفسيري المنظور تطبيق حول ،7119

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :0شكل رقم 

الجهاز ولمؤتمر الوطني االشراف ل صالحية

المجلس الوطني  إنشاء قبلالرقابي البرازيلي 

  للقضاء

 الجهاز الرقابي البرازيلي/المؤتمر الوطني

Exe. Br. Leg. Br. Jud. Br. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3و 7شكل رقم 

الجهاز ولمؤتمر الوطني االشراف ل صالحية

المجلس الوطني للقضاء و ،الرقابي البرازيلي

 .المجلس إنشاء بعدالبرازيلي 

 الجهاز الرقابي البرازيلي/المؤتمر الوطني

Exe. Br. Leg. Br. 

 

الجهاز /المؤتمر الوطني

 الرقابي البرازيلي

Jud. Br. 

 

المؤتمر الوطني  صالحيات أن إلى اإلشارة وتجدر

 بمنع ًايسلب تأثرت قدالجهاز الرقابي البرازيلي و

 تم وقد. القضائية لسلطةاإلشراف على ا صالحيات

 األحكام تفسير على - فقط - المنع هذا بناء

 .المجلسمنفذة من قبل ال الدستورية

المجلس الوطني  قرار تضع قاعدة وجود عدم

 على الرقابي،الجهاز  من أعلى مرتبة فيللقضاء 

 واإلدارية، الداخلية للرقابة وكالة كونها من الرغم

 صالحيات على يحافظ الذي الموضوعي والمعيار

 في عليها المنصوص ،الجهاز الرقابي البرازيلي

 المعيارية الموارد إلى باإلضافة ،ذاته الدستور

 الجهاز الرقابي، إذ ألداء األساس هي التي والفقهية

 كقوة تستخدم العكس، على بل جلس،الم تمنع ال إنها

 الدستورية الصورة هيكلة وإعادة السلطة،لدعم 

 .البرازيلية للدولة

 المجلس عضو تصويت مقتطفات إلى اإلشارة تجدر

 المذكور جونيور، سوزا دي أومبيرتو أنطونيو

 التي الوكالة تحديد منع فيه يقترح والذي أعاله،

المجلس ) المسألة حول قرار التخاذ مؤهلة ستكون

(. الجهاز الرقابي البرازيلي أوالوطني للقضاء 
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 لصالح المجلس، لعضو وفقا النزاعات، حل ينبغي

 األسس حول البيان بهذا أدلى الذي األول الطرف

 هذه أن توضيح ينبغي ذلك، ومع .الموضوعية

 الخطأ من. المعياري الدعم على تعتمد ال القاعدة

 لها قراراتها وأن الدور نفس لها الوكاالت أن اعتبار

 فروع في تقع أنها الواضح منو الفاعلية، نفس

. سواء حد على متميزة صالحيات مع متميزة

 واألخرى واإلدارية الداخلية لرقابةل األولى خاصة

 بشكل مختلفة وذلك ما جعلها. الخارجية للرقابة

 من جزء في تعمل قد أنها من الرغم على ،فاعل

 .الهدف نفس على صالحياتها

 الفصل مبدأ أن إلى اإلشارة تجدر ذلك، خالفوب

عن  الناتجة المتبادلة الرقابة عن فضال الفروع، بين

المجلس  سيادة موقف حالة في سيتم تقليله ذلك

 أمام القضائية السلطة تعزيز سيتم. الوطني للقضاء

 الرقابة وكالة على باالعتماد األخرى الفروع

 في ،المؤتمر الوطني تدقيق واستبعاد بها، الخاصة

 مالحظة يجب ،وكفرضية. الخارجية الرقابة عمل

 المستشار مكتب يرتكبه الذي القانوني غير العمل أن

 اإلدارية للرقابة سيخضع االتحادية للحكومة العام

 األمانة) التنفيذية للسلطة الداخلية وللرقابة( المدير)

 يخضعس العمل وهذا(. الداخلية للرقابة االتحادية

الجهاز ولمؤتمر الوطني ل الخارجية الرقابة لتدقيق

 لسلطةل كذلك يخضعوس ،الرقابي البرازيلي

 .القضائية

 باتباع - ذات العمل قضائية هيئةنفذت  إذا ،اوبدوره

 يعرض لن فإنه -الموقف الذي يدافع عنه المجلس 

 ممارسةل القضاء وإلى نفسه المجلس إلى إال

المجلس  أن المعروفمن . القضائي االختصاص

 أعضاء من معظمه في يتكونالوطني للقضاء 

لطلبات االستئناف  حساس يجعله مما نفسه، الفرع

 غريبة،تكون  الحالة هذه مثل فإن ولذلك،. المؤسسية

 يكون أن يمكن الفروع بين الفصل مبدأ أن حيث

 اإلشراف ممارسة من والحماية لتعتيم،آلية ل بمثابة

 مسؤولية تحت ،نموذجية كوظيفة، تكون والتي

 الدافعة القوة فإن ،إضافة لذلك. المؤتمر الوطني

 رقمعلى التعديل الدستوري  موافقةال إلى أدت التي

 إلى تسعى كانت ،7119 كانون أول 11 في 99

 من أكبر قدر تقديم إلى باإلضافة تماًما، مختلفة نتائج

 .للقضاء الشفافية

 أن نكرر أن الضروري من ليس الواقع، في

قرار الدعوى  بحسب ،المحكمة الفدرالية العليا

 استبعدتقد  ،1122المباشرة بعدم الدستورية رقم 

 لمبدأ اإلساءة من دعوى نقابة القضاة البرازيليين

 بإنشاء يتعلق فيما سواء الفروع، بين الفصل

 إلى بالنسبة الحال هو كما ،المجلس الوطني للقضاء

 رقمالتعديل الدستوري  في المحدد المجلس تشكيل

 هناك كونتس. 7119 كانون أول 11 بتاريخ 99

 بسبب وذلك ،للنقابة وفقا المذكور، للمبدأ مخالفة

 في فروع  أو أخرى وكاالت وجود مستشاري

 المحكمة دحضته والذيالمجلس الوطني للقضاء 

ته نقابة استخدم الذي نفسه المبدأ إن. الدستورية

المجلس  إنشاء منع محاولة فيالقضاة البرازيليين 

 المستشارين أمام حواجز وضع أو ،الوطني للقضاء

 كأساسيتم استخدامه  القضائية، لسلطةل األجانب

المؤتمر الوطني  على الخارجية الرقابة قبل للشفافية

 .الجهاز الرقابي البرازيليو

المجلس الوطني  موقف كان إذا ،تقّدم ما ضوء في

 من ينتقل القضائي الفرع فإن السائد، هوللقضاء 

 الحد في واالستقاللية، الذاتي االستقالل موقف

 أعضاء باستثناء من الرقابة لحصانةل به، المسموح

 متميز، وموقف مكانة في يضعه مما نفسه، الفرع

 من. الفروع فصل مبدأ مع واضح بشكل يتناقض

 هذه مثل في ،المؤتمر الوطني يقدم أن المتوقع غير

 99 رقمالتعديل الدستوري  على الموافقة) الفرصة

 الفرضية هذه مثل ،(7119 كانون أول 11 بتاريخ

 .النموذجية واجباته عن متنازاًل

 

 الرقابة استبعاد على المترتبة النتائج 3-9-3

المجلس  أداء بسبب القضائية لسلطةل الخارجية

 الوطني للقضاء

 

 

 جميع إلى والوصول الخارجية، الرقابة ألداء نتيجة

 القرارات فإن العامة، األموال عن المسؤولين

 في ،الجهاز الرقابي البرازيلي عن الصادرة

 تعمل المراقبة، بسبب أو الرسمية، االستفسارات

، الوكالة ال تفرض حيث اإلدارية، لإلدارة كدليل

 وبشكل محدد ،على أساس عمليات تقييم ملموسة

 .لقانونإلى ا على اختصاصها تعديالت

 أو المنصب، بحكم ،الجهاز الرقابي البرازيلي ينفذ

 القضاة ومحاسبة تدقيق عمليات االستفزاز، عند

 اتيواالتفاق اإلجراءات وقانونية شرعية وتقييم

 الممارسات لصياغة له متاحة فرص وهي وغيرها،

 سياق في المثالي التوحيد إلى والسعي اإلدارية،

 للعمل نتيجة أو قصد عن للرقابة، الخاضعة البيئة

 .المنجز

 الوطنية المصالحة لجنة بأن اآلن حتى تميزت وقد

الجهاز  مع الصالحيات من تنافس هناك أن تفهم

 أن يجب المجلس قرارات وأن ،الرقابي البرازيلي
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 هو هذاإن . الحسابات محكمة قرارات على تسود

 موقف حالة في: عواقب ويتضمن المركزي الجانب

 إمكانية االنفتاح السائد،المجلس الوطني للقضاء 

 التي المثالية واإلمكانات القياسي التوحيد لكسر

 اإلشراف يكون ماحيث الخارجية الرقابة تمارسها

 .الختصاصه خاضًعا الفروع جميع في اإلداري

 محددة بتفسيرات تسمح فإنها العملية، الناحية ومن

 السلطة محاكم في إال بها المطالبة يمكن ال للقانون

 إدارة في المثال، سبيل على يعني، مما القضائية،

 تأكيد/منح يمكن ال أو يمكن أنه الموظفين، شؤون

 عن مختلف بشكل القضاة أو الموظفين إلى الحقوق

 اإلشارة ينبغي. األخرى الفروع في الممنوحة تلك

 تصل الالمجلس الوطني للقضاء  قرارات أن إلى

 الوطني للمجلس يمكن هل. العليا المحكمة إلى

 االختصاص ضوء في العام، المدعي لمكتب

 عليها المنصوصلمجلس الوطني للقضاء ل المماثل

كانون  11 بتاريخ 99 رقمالتعديل الدستوري  في

الجهاز  تدخل بعدم بنفسه يطالب أن ،(7119 أول

أظهرها المجلس  التي األمور فيالرقابي البرازيلي 

 ؟بوضوح

 إطار في نحيم حق أي فإن وكافتراض، وهكذا،

 صرامة مع العام، المدعي ومكتب القضائي، الفرع

لمجلس الوطني للقضاء ل التابعة الموافقة قرارات

 ويستجوب العام، المدعي لمكتب الوطني لمجلسوا

 قابل غير سيظل ،الجهاز الرقابي البرازيلي قبل من

 هذه سيطرة تحتالتي  اإلدارية الوكاالت في للمّس

المحكمة االتحادية  في تعليقها يمكن ولكن المجالس،

 .والتنفيذية التشريعية الفروع وفي ،العليا

 القضاء نطاق ضمن ،ايضًا النظرية الناحية منو

المجلس الوطني  يعتبرها فائدة منحه يتم االتحادي،

 غير الحق هذا يعتبر ذلك، ومع. قانونيةللقضاء 

 وفي. الجهاز الرقابي البرازيلي قبل من قانوني

 الحق، هذا يتم منحه لم العام، المدعي مكتب سياق

 الفرضيات إن. االتحادي التنفيذي الفرع ضمن وال

 في للقانون القياسي التوحيد إمكانات وإخالل عديدة،

 الخارجية، الرقابة تنفذها التي اإلداري، المجال

  مع ذلك يكون ما وعادة للغاية، سلبية آثاًرا يسبب

 

 أنه الواضح من. لمجتمعل بالنسبة عالية مالية تكلفة

 حكم على للحصول السعي دائًما الممكن من سيكون

 الخارجية الرقابة رسوم استخراج يتمس ولكن نهائي،

الجهاز والمؤتمر الوطني  من نموذجية هي التي

 .الرقابي البرازيلي

 الستبعاد نتيجة اإلداري، التوحيد إن االفتقار إلى

 يحدث أن يمكن ال الخارجية، الرقابة صالحيات

 المدعي ومكتب الفرعين بين أو الفروع، بين فقط

 داخل حتى يكون فاعاًل فقد صحيح، والعكس العام،

الجهاز الرقابي  يتخذ عندما نفسها، القضائية السلطة

 ويتبعه القضية، هذهقرارا بخصوص البرازيلي 

المجلس الوطني  قبل من معارض قرارصدور 

 .للقضاء

حول طلب اتخاذ  القرار تضمن الذي التصويت اثناء

-99971079791191111 بالرقم قرار

 جيفرسون المقرر مستشاريؤكد  ،1111910

 من ليسالمجلس الوطني للقضاء   أن كرافشيتشين

 قرار ضوء في يتدخل حتى وال ،عليه إن يبين

 خالل من قرر الذي ،الجهاز الرقابي البرازيلي

 الدائرة - 7101/1095بالرقم  االستئناف قرار

لتقديم  اإلقليمية العمل لمحكمة الذي قدمه األولى،

 جزء إلطفاء والعشرين، الثالثة المنطقة في الطعون

 الذين( VPNI-Locality) القضاة أجور من

 .معينة متطلبات استوفوا

المجلس الوطني  يقبل ،وعلى العكس من ذلك

 البيان نشر بعد معينة، حاالت في الدفعللقضاء 

 .7112/9 اإلداري

 مع الوكاالت، بين القرارات تضارب المثال يوضح

 وجود إمكانيةهي  المحورية، النقطةفإن  ذلك،

 تجدر. القضائي الفرع داخل تتعايش مختلفة مفاهيم

الجهاز الرقابي  موقع تحديد أن إلى اإلشارة

 اإلقليمية العمل محكمة إلى موجهًا كانالبرازيلي 

 حيث والعشرين، الثالثة المنطقة في لتقديم الطعون

 عن كرافيتشين جيفرسون المجلس عضو امتنع

 الناحية من األخرى، المحاكم أن حين في ،التدخل

 اإلداري البيان تنفيذ في تستمر أن يمكن النظرية،

 .أعاله المذكور

 التي للصالحيات المفترض التضارب حل 2-3

 .المحكمة االتحادية العليا تقررها

 يدافع التي المفترض، الصالحيات تضارب حل يتم

 في ،المجلس الوطني للقضاء مستشارو اعنه

عرض  مع القضية، يناقشون حيث التصويت

 المقابل، في. القضائية السلطة نطاق في إجراءاتهم

 يمكن ال المجلس أنالجهاز الرقابي البرازيلي  عتقدي

 محكمة قرارات بمخالفة يأمر وال ينتهك، أن

 يكون أن ينبغي ،وفي هذا السياق. الحسابات

 إليه المقدمة األخرى القضائية والوكاالت للمجلس

 قرارات لمراعاة مقدمة منطقية اإلداري الجانب في

عدم  حالة فيو لذلك، نتيجةك الخارجية، الرقابة

 .القضائي يتم البحث عن اإلنصاف ،االتفاق
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المحكمة االتحادية  تنظر أن الضروري من لذلك،

المجلس  صالحيات امتداد وتحدد القضية في العليا

 بدور مقارنة أدائها من والحدالوطني للقضاء 

 في ،الجهاز الرقابي البرازيليوالمؤتمر الوطني 

 احتمالية فإن الحكم، هذاوب. الخارجية الرقابة تنفيذ

الجهاز الرقابي  ينتهكه لقرار المجلس اتخاذ

المؤتمر  قوة في انخفاض سيتضمنالبرازيلي 

 الفروع، بين التوازنفي  بأضرارويتسبب  ،الوطني

 الرقابة من مأمن في نفسه القضاء يجعل ما بقدر

 .لإلدارة الخارجية

المحكمة االتحادية العليا  فرصة عن التعبير يتم

االمتثال المرقم  أمر في االختالف لتسوية

31.556DF، الجهاز الرقابي البرازيلي  شكك حيث

 حدد الذيالمجلس الوطني للقضاء  قرار في

 اعتماد الثانية للمنطقة االتحادية اإلقليمية لمحكمةل

 يشغلون الذين للموظفين يومية عمل ساعات أربع

 المتخصص، العالج دعم - قضائي محلل منصب

 أمر إبرام تم. الحسابات محكمة موقف بخالف

 72 منذ للمقررلويز فوكس  عنه أبلغ الذي االمتثال

 .7109 شباط

 االستنتاج -2

 الضارب حول النقاش إثارة إلى المقالة هذه تهدف

الجهاز والمجلس الوطني للقضاء  قرارات بين

 على بناًء المجلس دعا حيث ،الرقابي البرازيلي

للحصول على  حصري بشكل محلية تفسيرات

 الرقابة نطاق في القرارات واتخاذ اإلخاللصالحية 

تم  التي الحاالت في السيماة المنتهكة، الخارجي

 .فيها سابقًاالتداول 

 أنه بمعنى واضح 0599/إن التعديل الدستوري

المجلس الوطني للقضاء  صالحيات ممارسة ينبغي

الجهاز ة بالخاصالصالحيات  بتلك المساس دون

 الدستورية، االتفاقية عضوإن . الرقابي البرازيلي

 99التعديل الدستوري رقم  على الموافقة عند

 يأخذ في االعتبار لم ،7119 كانون أول 11 بتاريخ

والجهاز  المجلس بين الصالحيات تضارب إمكانية

 ضمن يعمل واحد كل أن لسبب وذلك ،الرقابي

 بواسطة ترسيمها يتم أساسية -وظيفية مساحة

 وكالةاحدهما  إذ تعتبر ،0599/التعديل الدستوري

للرقابة  ،األخرى ، أماداريةاإلو داخليةال رقابةلل

 .الخارجية

 الوكاالت، بين مصالح تضارب يوجد ال: مالحظة

المجلس الوطني  اعنه دافعي من ما عكسال على

تم فيه  الذي المجال في يتصرف واحد كل. للقضاء

 هو موجود هو ما. الدستورية تخويل السلطات

 كونها من الرغم على المشترك، لألداء مجاالت

 قراراتب ينبغي االلتزام وإدارية، داخلية رقابة

. الجهاز الرقابي البرازيلي المعتمدة من قبل المجلس

 تقديره حسب ،ةالعام المصلحة مدير بامكان هل

 هل ؟الجهاز الرقابي قرارات ينتهك أن الخاص،

 الداخلية الرقابة نظام من وكالة تلتزم ال أن يمكن

 ُيسمح لماذا ؟الجهاز الرقابي البرازيلي بقرارات

 الرقابة دور بممارسةلمجلس الوطني للقضاء ل

 واإلدارية؟ الداخلية

المجلس الوطني للقضاء  بأن القائلة الحجة أن كما

 تساعد القضائية السلطة على معينة رقابة وكالة وه

الجهاز والمؤتمر الوطني  صالحيات استثناء في

 حدًا يضع أن شأنه من هذا ألن ،الرقابي البرازيلي

 داخل يسود فرع كل على بناًء الفروع، فصل لمبدأ

 .المتبادلة والرقابة النموذجية وظيفتها ممارسة

 إلى نعود أن يعني مختلفة بطريقة التفكير إن

 رغم دستورية وكالة وهيالمجلس الوطني للقضاء 

 هذه مثل وإدارية، داخلية النحو هذا على حتى أنها

 القضائية، لسلطةل لمنح الحصانة تكفي والقدرة القوة

عملية الرقابة  الوطنييمارس عليها المجلس  والتي

 المترابطالجهاز الرقابي البرازيلي  ومن خالل

 والذي فضال عن اختصاصه من بدال ،والمتميز 

 .القانون وسيادة الجمهورية فكرة مع يتعارض

 

 مالحظات

 الفرع من قبل البلدية إشراف ينفذ: 10 المادة -0

 الخارجية، الرقابة خالل من للبلدية، التشريعي

 وفقا للبلدية، التنفيذي للفرع الداخلية الرقابة وأنظمة

 .القانون ألحكام
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 البلدية لدائرة الخارجية الرقابة تنفذ. 0 الفقرة

 مجالس أو الواليات حسابات محاكم بمساعدة

 .وجدت حيثما البلديات، محاكم أو حسابات

 

يقوم المجلس الوطني بعمليات  - 21المادة   -7

اإلشراف والمحاسبة والمالية والميزانية والعمليات 

لحكومة االتحادية وهيئات التابعة ل على األصول

اإلدارة المباشرة وغير المباشرة ، فيما يتعلق 

بالشرعية ، وفعالية التكلفة ، وتنفيذ اإلعانات ، و 

ل الرقابة التنازل عن اإليرادات التي من خال

. ]...[ الخارجي  ونظام الرقابة الداخلي لكل فرع

يجب أن تمارس الرقابة الخارجية ، في . 20المادة 

إطار مسؤولية المجلس الوطني  بمساعدة محكمة 

 (------) الحسابات الفدرالية ، والتي يجب

 

من المادة  7الفقرة : األحكام الدستورية االنتقالية -1

المحاسبة والشؤون  يمارس مجلس الشيوخ02

العمليات ورقابة األصول من  والمالية و الميزانية 

المقاطعة االتحادية ، طالما لم يتم انشاء الهيئة 

التشريعية، من خالل الرقابة الخارجية و بمساعدة 

محكمة الحسابات الفيدرالية في المقاطعة االتحادية ، 

من  27على النحو المنصوص عليه في المادة 

  .الدستور

تم تبني القرار ضمن نطاق الهيئة  االولى -9

-TCلمحكمة الحسابات البرازيلية 

021.286/2011- 

TCU  حيث تم الحكم على إمكانية دفع الدعم ،

أو  Locality-VPNIاإلعانات مع مكافأة تسمى 

VPNIGEL . 

-1119951.طلب اتخاذ اجراء رقم أمثلة -9

079711901111172259  ،

71009791191111 ، 

و  1112129-99971009791191111

1112012-75971019791191111. 

ملخص للقرار حيث تم الحكم على طلب اتخاذ - 2

 :موجز:999اجراء رقم 

( المجلس الوطني للعدل)المجلس الوطني للعدالة 

محكمة الحسابات ) ومحكمة الحسابات الفيدرالية

نشر االدلة المعيارية المتناقضة (. البرازيلية 

النشر من . والمتباينة وصيغة التغلب على النزاع

جانب المجلس الوطني للعدل ومن المبادئ 

التوجيهية المعيارية المتناقضة بخصوص نفس 

القضايا القانونية واإلدارية ، التشير كل من هذه 

الوكاالت ضمن ممارسة تشريعية لكفائتهم 

لكنه يدل على نتيجة لعملية طبيعية . الدستورية

لالشراف على اإلدارة العامة في النص  ومعقدة

عندما ال يوجد تسلسل هرمي بين . الدستوري

الوكاالت المعنية ، حيث أنها مرتبطة بفصائل 

فرض  مميزة من السلطة السياسية ،ال توجد إمكانية

المعاملة بالمثل من أي من المبادئ التوجيهية 

الوصول المباشر  المقدمة و الي طرف معني وان

اء هو ضمان في أي حال لحماية إلى القض

( CF/1988, Article 5, XXXV)مصالحهم 

منذ ذلك الحين ، يتميز المجلس الوطني للعدالة 

كأكبر وكالة في المحاكم اإلدارية للجهاز القضائي 

البرازيلي ، ذات الطبيعة الداخلية والتي ينبغي ان 

تتخذ قراراتها وفقًا للمحاكم ، عالوة على ذلك ألنها 

ضبط النفس   ة من الممارسة اإلداريةمشتق

(autotutela )(Precedent 473/STF). 

عدم شرعية بحكمت محكمة الحسابات البرازيلية  -2

ها نااعمال تقاعد المدنيين والتي من المفترض 

وقد السلطة التشريعية بتصحيحها ، محاكم  امرت

 ان دوغالس ريبيرو المحليعضو المجلس  قال

         .محكمة الحسابات طعنت في نيةالمحكمة العليا 

،  MS 71229: السوابق المذكورة أعاله هي-9

 CCمقرر عضو المجلس السيد موريسيو كورييا ؛ 

 ، Sepúlveda Pertence، مقرر العدل  2592

CJ 2529 مقرر العدالة نيري دا سيلفيرا ،. 

هنا ، : "ت سيزر بيلوسويصوتمقتطفات من  5

لدى , بمساعدة محاكم الحسابات. الشك أقل شانا

ت اكبر لالشراف على االفرع التشريعي صالحي

المحاكم حسب الميزانية والنشاطات المحاسبية 

من دستور  20و  21المادتان )والمالية 

، دون النظر إلى هذه الرقابة الخارجية ( الجمهورية

المخولة للسلطة القضائية ، في أي وقت وبجدية ، 

فقة مع نظم الفصل واستقالل على أنها غير متوا

يشير . اتوازنتالفروع ، ولكن كجزء من القيود وال

إما : مثل اطار العمل هذا الى وجود معضلة

صالحيات الرقابة المتوسطة على األداء المالي 

واإلداري للسلطة القضائية فانها  تنسب إلى مجلس 

الوطني للعدالة التي ال تعارض استقالل الفرع، أو 

قسري لالقرار بان السلطة القضائية لم  أنه سيكون

 .تكن أبدا فرعا مستقال بيننا

: توفير اللوائح الداخلية للمجلس الوطني للعدل  -01

و سيتم اقرار الفرع الكامل عند المسائلة . 95المادة 
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، من الناحية النظرية المصلحة العامة وتداعيات 

الشكوك التي أثيرت في تطبيق األحكام القانونية 

ينبغي أن . لتشريعية المتعلقة بالمسائل الداخلية وا

داللة دقيقة من  التحقيق على 0يحتوي الفقرة 

وجوهها و تصاغ بشكل واضح  وتكون مصحوبة 

كما قد يكون الحال في الفقرة . بالوثائق ذات الصلة

في الرد على االستفسار ،عند تقديمه   7رقم 

شخصية باألغلبية المطلقة من الجدول الكامل لديه 

يمكن تقييم  – 51المادة . عامة في وضع القواعد

عندما يتم بالفعل تنظيم .المسائلة المقررة ديمقراطيًا 

هذه المسألة بصورة واضحة في قرار إداري أو 

براءة اختراع ، أو كانت موضوًعا إلعالن نهائي 

 .   للفرع الكامل أو للمحكمة الفيدرالية العليا

 

ولورينزيتو المجلس الوطني يوصف  كليف -00

: للعدل بأنها وكالة رقابة داخلية ، على النحو التالي

لهذا السبب ، يمكن مالحظة المجلس الوطني "

من  للعدل من المنظور المعياري في الوصف

اختصاصاتها ، أو حتى في تجسيد دورها 

يجب على المجلس الوطني للعدل . اإلصالحي

سيطرة على ال ممارسة الداخلية بشكل مشترك

السلطة القضائية وضمان الحفاظ على استقاللها في 

والتي تعني أيًضا  المواجهة مع الفروع األخرى ،

 .النظر في المجال المستقل للمحاكم

 

 

. 7( 0: من الملخصاتتبسات انظر أدناه مق 07

على وجه ويمارس المجلس الوطني للعدل الرقابة 

واإلداري للسلطة ألداء المالي الخاصة باالتحديد 

 نبغيباستثناء المحكمة االتحادية العليا ، ي. القضائية

على جميع المحاكم التقيد بالقرارات الصادرة عن 

وبالتالي ، فإن مجلس العدل . المجلس الوطني للعدل

الصالحيات ، ، في حالة تعارض ( CJF)االتحادي 

لمجلس الوطني للعدل ، ل يتبع المبادئ التوجيهية

لحسابات الفيدرالية لمحكمة اصة بالالخ وليس

0006065-ماالستفسار رق)’البرازيلية  

يونيو  9تورينهو نيتو في    55.2011.2,00,000

 صالحيات تم تسوية تضارب ال"، ( 7؛ ( 7107

لحسابات البرازيلية  الفيدرالية ل محكمةالبين 

والمجلس الوطني للعدل للرقابة المالية اإلدارية 

معيار التخصص وتسود  خاللللحكومة من 

حالة تكون المجلس الوطني للعدل عند اصالحية 

إلى الرقابة اإلدارية والمالية للسلطة  بشكل خاص 

0007136-االستفسار رقم . )" القضائية

كونسيلر مارسلو دا . مقرر -29.2010.2.00.000

ي  - 005الجلسة  -كوستا بينتو نيفيس 

10/79/7100 - DJ – 72في  02/7100 و رقم 

   (.71. ، ص 7100يناير ،

،  Zulaiê Cobraالسيدة  رايمقتطف من  -01

 تنطوي عليه الموافقة على الدستور البرازيلي حيث 

في هذا الصدد : "7119ديسمبر  11في  99رقم 

الذي يسعى "  المجلس الوطني للعدالة"إنشاء  فان 

وكاالت  للسلطة المختلف  تكوينه إلى إظهار

واقترح . القضائية في الحكومة االتحادية والواليات

مكتب المدعي العام  من  وجود أعضاء من  كذلك 

االخير من  ارياخت حيث يتم المحامين والمواطنين  

 هي لجنة مشتركة من المجلس الوطني  و قبل 

المشاركة  تضمنوبذلك . لألمة ةتمثيلي هيئةأعلى 

التعديالت  وقد طرح مع  كن ولالشعبية الترحيب 

وُيعزى إلى . وفقا لذلك على اللجنة العديد منها

العليا   يةالمجلس المذكور أعاله دور وكالة التوجيه

التي يجب أن تضمن استقاللية السلطة القضائية  

إلى جانب ضمان االمتثال للمبادئ المتعلقة باإلدارة 

 ".تصحيحية التاديبية والصالحيات ال ذاتالعامة 

تدخل السلطة  فقرةيناقش السيد ميدينا في هذا ال -09

من قبل السلطة  اعداد السياسات العامة القضائية في 

السلطة في هذه ويناقش بعدم تدخل . التنفيذية

 .الروتين اليومي لإلدارة العامة

 

حجر االساس في دستور قانون "عبارة  ىعزي -09

 إلى باولو بونافيدس " الدولة 

ا إلى مبدأ اإلنصاف أو التطابق يشير هذ-02

الوظيفي الموصوف من قبل فرانسيسكو جيلني 

بموجب هذا حيث   .بيزيرا دي كارفاليو فيريرا

ثبت أن التفسير الدستوري ال يمكن أن "المبدأ ، 

يصل إلى نتيجة تقوض أو تفسد المخطط التنظيمي 

لقواعد اأي أن تطبيق . دستور الذي وضعه

الدستورية قد ال ينطوي على تغيير في هيكل توزيع 

الموضوعة  االختصاصات الصالحيات وممارسة 

 . وفقًا للدستور

، اخترنا عدم تمثيل مكتب  يكاجراء تبسيط-02

 . المدعي العام في الشكل
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، اخترنا عدم تمثيل مكتب يتبسيط كإجراء– 09

 . في الشكلالعام  دفاعالمدعي العام ومكتب ال

 -مجلسالمصطلح  من قبل عضو استخدم  ال -05

 تقدير طلب التدابير  ناقشةفي م -دوغالس مونتيرو

 . 999رقم 

اثنان من أحكام قرار االستئناف رقم  -71

الفيدرالية  محكمةلالهيئة االول ل 1095/7101

  من اجل ادراج . 59797  :لحسابات البرازيليةل

 المنطقة  أجور زوال حق  القضاة في حصة 

Locality-VPNI  الذين ليس لديهم الحق في كسب

/  091. 00 القانونعند  نشر الجزء التعويضي 

من اجل  59791. يوًما  09في غضون  7119

 المنطقة  أجور زوال حق  القضاة في حصة   ادراج

Locality-VPNI  الذين ليس لديهم الحق في كسب

 009091القانون رقم  عند  نشر الجزء التعويضي 

الذي يستبدل حق  يوًما 09في غضون  7119/ 

التنوع في الدفع المكافأة الى القضاة بحصة 

 خذ بعين االعتبار ، بعد االالمستحقة التعويض 

 التدريجي على حساب الزيادات ستيعاباال

 . 7119الممنوحة لدعم القضاة بعد عام 

الخاص  9/7112 رقم EAداري البيان إال -70

قضاة الحكومة ان : "ةلاالوطني للعدبالمجلس 

التدبير المؤقت  االتحادية ، الذين انضموا قبل مسالة

متطلبات المادة  يستوفون ذينوال 1573/96  رقم

 قترن، الم 0550/  99721من القانون رقم  02

رقم  تكميلي ، من القانون ال، العاشر29بالمادة 

 57 /951 رقموالمرسوم  (لومان) 19/25

الحصول على ب لزمي الذي باإلضافة إلى مبلغ الدعم 

( GEL)الخاصة  المحلية ميزة مؤقتة من المكافأة

، بينما ( VPNI)كميزة شخصية محددة اسميا 

يبقون في المكتب في المحاكم الواقعة في المناطق 

مبررة الظروف المعيشية ذات الحدودية أو األماكن 

رادات على مبلغ ، ويقتصر إجمالي مبلغ اإلي للغاية  

 9الحد األقصى لألجر وفًقا للبند األول من المادة 

 ".  ةلامن المجلس الوطني للعد 01. من القرار رقم

االستشاري  رايمن  بساتانظر أدناه مقت -77

تقدير ، جيفرسون كرافيتشين حول طلب  المقرر 

-0000431 رقمالتدابير 

تسوية االستجواب  نبغي ي":44.2012.2.00.00

المحتمل بشأن االختالف في المبادئ التوجيهية 

االختالف بين   التي تعالجالمعمول بها في المحكمة 

 محكمةالو  ةلاقرارات المجلس الوطني للعد

 .  لحسابات البرازيلية ل الفيدرالية 

 MS لتوصل الى امر االمتثال رقم تم ا -71

31.556-DF كس الذي نشره القاضي لويس في

 .7109فبراير  72للمقرر منذ 

( 7100)يقتبس باولو روبرتو غوفيا مدينا  -79

مبدأ فصل الفروع  الذي يعتبر فيه  باولو بونافيدس

األساس الركن "أو " الدستوري ى اسس الهيكلأحد

 ". القانون سيادة لدستور 

 المراجع

العالقات بين فروع  :باشلور  فيلهو  -

البرازيلية الجمهورية في الدولة 

المصرح بها وغير  التالتحو: المعاصرة

المنفعة العامة ، بيلو . بها  المصرح

-12ص 21رقم  01هوريزونت الطبعة 

 7100 /كانون اول  /تشرين ثاني  – 21

اساس :بادن،   المجلس الوطني للعدالة  -

: الصالح الدستوري للسلطة القضائيةا

المجلة البرازيلية للدراسات الدستورية 

 /كانون ثاني :  15-72ص  5رقم  1سنة 

  7115اذار 

-المجلس الوطني للعدالة. البرازيل

-112012التساؤل رقم 

75710117111111 -7101  
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طلب التدابير .  المجلس الوطني للعدالة -

  9997112رقم 

 طلب التدابير : المجلس الوطني للعدالة  -

في 92القرار رقم : الوطني للعدالةلمجلس  -

حول التنظيم وعمل  7115ايلول  9

الوحدات او الرقابة الداخلية في المحاكم 

التي تنظم المبادئ التوجيهية والمفاهيم 

واالحكام التي تعتبرر ضرورية في 

 توحيدها  

دستور جمهورية البرازيل االتحادية ،  -

الجريدة الرسمية االتحادية ، . 0599لعام 

 ازيليابر

  11في   99التعديل الدستوري رقم   -

  7119كانون االول 

 0557تموز  9في  9،991قانون رقم   -

لمحكمة الحسابات  ساسيالقانون اال

 البرازيلية

كانون الثاني  9في  5،299قانون   -

: القاون العام لالجراءات االدارية0555

الذي ينظم  دراليةيقانون عملية االدارة الف

ي في سياق االدارة االجراء االدار

 التحادية العامة  

.  7110شباط  2في  091،01قانون رقم  -

 تخطيط واعداد الموازنة تنظيم نظام ال

الخاص باالدارة المالية  درالييالف

االتحادية وادارة الحسابات االتحادي 

وللرقابة الداخلية للفرع التنفيذي من بين 

 .احكام اخرى 

ادية العليا لمحكمة االتحاالجراء المباشر ل -

دستورية رقم الالعمل المباشر لعدم 

3.367-1  

درالية ، قرار يمحكمة الحسابات الف -

 9،951االستئناف 

القانون الدستوري : كانوتيلهم جي جي  -

  النسخة السابعة  ونظرية  الدستور

 : كيبف ،سي ،أم لورنزيتو ،بي ،أم -

 المجلس الوطني للعدالة والدستور

التناقضات القانونية  : ديالتوري ،ار -

 المنفعة العامة : الزمنيالسريان وقانون 

قانون االدارة  : ، اس  زت/ دي بيترو ،أ -

 72رقم 

فيريرا ،  اف ،جي ،بي ،سي اعتبارات  -

 الدستوريللتفسير  حول المبادئ األساسية

 المحتوى القانوني  –

جيرا، ئي ، أم عمليات  الرقابة الداخلية  -

 عامة لالدارة ال والخارجية

ميدينا ، ار ،بي ،جي الوالية القضائية  -

 والفصل بين السلطات 

 ميريلز ، اج ،ايل  قانون االدارة البرازيلي  -

مينديز ، جي ،اف ،برانكو بي ، جي ،جي  -

  دستوريبرنامج القانون ال
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في القطاع  تقييم اعمال الرقابة الداخلية

 مكتب المراقب العام مثال من: العام

 والية بيرنامبوكوفي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  خالصة 

افتراض أن نقاط الضعف في نظام الرقابة ان 

االحتيال قد سهلت حاالت رمزية  من  الداخلية

والفساد في جميع أنحاء العالم  ال سيما في القطاع 

العام البرازيلي قد أثارت أسئلة حول عمل هذه 

الداخلية عمال الرقابة عملية تقييم اواعتبار  األنظمة

وان قدرة هذا . مهم في هذه المناقشة مصطلحهو 

حاالت اإلجراء التقييمي على تحديد نقاط الضعف و

 ية نظام الرقابة الداخلية كذلكمستوى فعالالضعف و

لتسهيل تحسيناته  دعمًا ألهداف المنظمة وشرعية 

 شكيلة وفقًا للت حيداإلدارة العامة في المجتمع قد ت

لغرض التحري  في . التي يفترضها القائمون بالتقييم

الداخلية في القطاع  عمال الرقابةا إجراءات تقييم

راسة حالة دمن خالل العام ، تم إجراء هذا البحث 

ضمن نطاق مكتب المراقب العام لدولة بيرنامبوكو 

(SCGE .)عمال الرقابةأظهرت النتائج ان تقييم ا 

، ولكن  ةاإلجرائيداة الداخلية  ال ترتبط فقط باال

أيًضا بالجانب المعرفي الذي ينطوي على العملية ، 

يحتاج الجميع إلى فهم معنى التقييم وتداعياته الن 

 . المراحل بحيث يمكن تحقيق الغاياتفي جميع 

التقييم والرقابة الداخلية : المصطلحات الرئيسية 

 . والقطاع العام 

 

 

 

 

 

ميراندا دي  ريكاردو هنريك

في  حكوميأراوجو موظف 

مكتب المراقب ل األمانة العامة

بيرنامبوكو  دولةفي  المالي

حاصل على شهادة  

بكالوريوس في العلوم 

وهو ( UFPE)المحاسبية 

التدقيق وتقييم  متخصص في

(  FAEL)حسابات ال

 شرافوماجستير في اال

(UFRPE.) 

 

 ساولو ديوجينس أزيفيدو

موظف ة سانتوس سوتو

المدعي العام  في مكتب حكومي

دي بيرنامبوكو حاصل  لدولة

 على شهادة البكالوريوس في

(  UFPE)العلوم المحاسبية 

متخصص في القانون وهو 

( جامعة ايستاسيو دي سا)العام

قانون وفي المحاسبة العامة و

 المالية العامةالمسؤولية 

ولديه ماجستير في ( يونتير)

الجامعة الفيدرالية ) شرافاال

 (.الريفية في بيرنامبوكو
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 : مقدمة  -0

 

االفتراض بأن نقاط الضعف في نظم الرقابة  يثير

من االحتيال  واضحةالداخلية قد يسر ظهور حاالت 

 كل من  والفساد في جميع أنحاء العالم ،  في

في القطاع العام   ومنظمات القطاع الخاص 

تساؤالت حول  ،وخاصة في القطاع العام البرازيلي

 .عمل هذه األنظمة  وكيف يتم تقييم هذه النظم

أدت هذه المالحظات نفسها إلى البحث عن أنظمة 

. حوكمة الشركات لتحسين آليات الرقابة الخاصة بها

أثرت النماذج المفاهيمية والمنهجية  ، في هذا السياق

في  رقابة والممارسات المتعلقة بال االدبيات

المنظمات ، وقد أصبحت بعض هذه النماذج مراجع 

للجنة لجنة المنظمات الراعية التابعة  ، مثل 

والمنظمة الدولية  ( 0557كوسو  )  تريدواي

التي توفر ( 7119االنتوساي )الجهزة الرقابة العليا 

داخلي يتم تقييمه داخل القطاع  رقابة س لنظام األسا

 .العام

 

شكل  هذه المناقشة إلىتستند  فقرة هامة من 

الداخلية ، حيث أن هذا  رقابةإجراءات تقييم ال

اإلجراء يمكن من خالله تحديد نقاط الضعف 

والقابلية للتأثرومستوى فعالية نظام الرقابة الداخلية 

ة وشرعية اإلدارة و تحسينه لتعزيز أهداف المنظم

 .العامة تجاه المجتمع

 

 لرقابةأولئك الذين يقيمون نظام ا وجهة نظر من 

الداخلية ، فإن شكل هذا اإلجراء قد يكشف النقاب 

عن التحديات أو القيود أو التسهيالت أو حتى 

اإلمكانات بسبب الجمع بين الجوانب التي تميزها ، 

المتسلسل الترتيب ومثل الغرض من التقييم 

اختيار التقنيات المستخدمة وتعريف  و للمراحل

 ومع ذلك ،  .نطاق وأبعاد الموضوع الذي تم تقييمه

 

 

 

 طروحةعلى المبادرات المالمجراة فإن الدراسات 

بشكل منهجي لهذا اإلجراء التقييمي في اإلدارة 

ان  العامة التي تستكشف هذا التصور ، نادرة للغاية

 . لم تكن  غير معروفة

  

خالل وبالتالي ، فإن السؤال الذي يطرح نفسه 

فيما يتعلق باإلدارة العامة المالحظة اليومية الحالية 

 ، يتم  تناولهالبرازيلية ، والذي يقترح هذا البحث 

الخاص بالمشكلة اال  سؤالالالتعبير عنه من خالل 

الداخلية  رقابة إجراء تقييم التصميم كيف يتم : وهو 

 العاملين على التقييم؟ منظور من  في القطاع العام

 

لإلجابة على هذا السؤال ، كان الهدف من البحث 

الداخلية في القطاع  رقابةإجراءات ال تقصيهو 

كان الهدف من الدراسة هو الممارسة التي تم . العام

، مكتب المراقب العام لوالية بيرنامتطويرها في 

المسؤولة عن تنسيق نظام الرقابة وهي الهيئة 

 مكتب المراقب العام  والية الداخلية للفرع التنفيذي ل

 

 

بالتالي ، فإن النتيجة . لدولة بيرنامبوكو بيرنامبوكو

في المنطقة عن طريق  دبياتيجب أن تسهم في اال

توضيح أعمال أخرى تتعلق بقضايا الرقابة في 

الداخلية في  ةرقابالمنظمات لدمجها في سياق تقييم ال

 لكونها القطاع العام ولذلك ، فإن الدراسة لها أهمية 

 بسبب الصلة التي لدى الهيئات وجديدة علميًا 

 تثقيف المسؤولة عن تنسيق أنظمة الرقابة الداخلية بال

 .داخل المجتمع باجراءتهااالجتماعي 

 

لرقابة الداخلية في باهذه المقالة القارئ تعرف 

الداخلية والجوانب ذات  رقابةلالمنظمات لتقييم ا

بعد ذلك ، يتم تقديم اإلجراءات المنهجية . بها الصلة 
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المستخدمة في البحث متبوعة بالمناقشة حول النتائج 

 .وبعض االعتبارات النهائية

 

 :في المنظمات رقابة ال -7

في  تطبيق إلى ال مؤلفات في هذا المجال من ال 

 المنظمات العامة البرازيلية

 

حد التحديات الرئيسية في دمج الهياكل والنماذج إن أ

فيما يتعلق بالرقابة في المنظمات يرجع إلى حقيقة 

إلى حد كبير في فروع  مؤلفات التي طرحت أن ال

 كانتاسواء و. مستقل كانت بشكل المعرفة المختلفة 

فهي تطرح في متطابقة أو متشابهة جًدا ،  المفاهيم 

باإلضافة . بمصطلحات فنية مختلفة تلك المؤلفات 

عن استخدام اتجة الن يصال المفاهيمإلى صعوبات ا

مصطلحات مختلفة ، يميل الباحثون الذين يعملون 

التي  عمال االإلى عدم ذكر  معين  نموذجوفق 

مجاالت المعرفة األخرى ، مما يزيد  طرحت في 

 على صعيد التقارب بين من صعوبة إحراز تقدم 

في المنظمات  رقابةال التي تناولتلمؤلفات ا

(MERCHANT  ؛VAN DER STEDE ،

ZHENG ،2003.)  

 

الرقابة تتناول  لمؤلفات ،في يومنا هذا، التي او

، وتتكون من هياكل ونماذج ثّرة ومتنوعة التنظيمية 

إلى حد  وان تم تأليفها  بشكل مستقلحتى مختلفة ، 

تنظيم  عن  فكرة عامةل طرحها  كبير ،  مفيدة في

تقترح الطرق المختلفة مستويات . امجال دراسته

الرقابة ، سواء بالنسبة للعالقات  تطبيقمختلفة من 

 .مع البيئة الخارجية أو البيئة الداخلية للمنظمات

على الممارسة  المتعلقة بالرقابة  تركز المؤلفات 

لطالما إن الرقابة الداخلية هي مصطلح . الداخلية

 على مجموعة من االعمال الرقابية طبقه المدققون 

التي تم تصميمها لمنع أو اكتشاف األخطاء 

 تنتج والمخالفات ، خاصة أثناء تسجيل المعامالت 

مع  و.ة تنطوي على بيانات كاذبة مادية بيانات مالي

توسعت مفاهيم الرقابة الداخلية مرور الوقت ، 

لتشمل مجاالت أخرى من الرقابة اإلدارية للمدققين  

 حوكمة الشركاتو

(MERCHANT,OTLY,2006.) 

مصطلح  وادراكا لحقيقة ان،  0557في عام 

لدى  معنى مختلف له  كان "الرقابة الداخلية"

المحاسبين والمحامين  مثل أشخاص مختلفين 

نموذًجا  كوسو  ليقدم   جاء اطار واإلداريين ، ، 

كان مقبوًلا والذي  مفاهيمًيا لنظام الرقابة الداخلية 

على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم وأصبح 

اإلطار  -الرقابة الداخلية  )رقابةنموذًجا حقيقًيا لل

عام رسميًا  تم تحديثهوقد ، (( 0557)المتكامل 

تعريفًا شاماًل للرقابة واوجد هذا المفهوم . 7101

الداخلية ، سعيًا لتلبية احتياجات مختلف األطراف 

،لعام  2و ، صفحةاطار كوس)بالموضوع المعنية 

7101 :) 

إنها عملية تقوم بها اإلدارة العليا والمديرون 

وغيرهم من المهنيين في المنظمة ، لتوفير تأكيد 

معقول فيما يتعلق باألهداف المتعلقة بفعالية 

العمليات و موثوقية المعلومات واالمتثال للقانون 

 .واللوائح

 

كية فلسفة السلو بدفع من صياغته  تإنه تعريف تم

رقابة التي تحدد بيئة ال الفاعلة  األخالقية التنبؤية

كأساس للمكونات األخرى لنظام الرقابة الداخلية ، 

وتقييم المخاطر كآلية أساسية تواجه التغيرات 

المستمرة الناجمة عن التغيرات في الصناعة 

والتشغيلية يمية واالقتصاد والظروف التنظ

(DANTAS et al. ،2010   ؛RATCLIFFE 

 (. LANDES  ،2009؛ 

 

منظمة في سياق مؤسسات القطاع العام ، أصبحت 

أيضا مرجًعا مفاهيمًيا ومنهجًيا في  االنتوساي

 ادلتها في  اطار كوسوالرقابة الداخلية ، مع تضمين 

انتوساي )لمعايير الرقابة الداخلية للقطاع العام 

،7119.) 

 زايدت المؤلفات حول من الناحية النظرية ، ت

الرقابة الداخلية بسرعة منذ تسعينيات القرن 

االنتوساي )و ( 0557كوسو )بفضل العشرين ، 

التطبيق العملي االمر الذي اثر في  ( 7119

للمفاهيم ذات الصلة في المنظمات العامة في جميع 
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هاس ،  برنابي، عبد المحمدي ،)أنحاء العالم 

ومع ذلك ، يبدو أن ردود الفعل على هذا (. 7112

  سليطبعد عند ت لم تتوضح  للمجتمع لتطور ا

الضوء في هذه المناقشة إلى ممارسات نظام الرقابة 

 .الداخلية في القطاع العام البرازيلي

 

 على الرغم من التطور المفاهيمي للرقابة الداخلية

في السياق العملي للمنظمات العامة البرازيلية ، فإن 

 .ات ضعف نظام الرقابة الداخلية يظهر عالم عمل

الموارد العامة التي أبلغت  ادارةتتكرر حاالت سوء 

عنها وسائل اإلعالم ، مما يدعم مالحظات ريبيرو 

ة رقابمن دون ) انه  مقولة ، و( 7119)فيلهو 

داخلية ضعيفة ، يكون الكيان  برقابة داخلية  أو 

والدارة  استخدام المواردعرضة للتضليل وسوء 

 (.91المرجع نفسه ، ص ) فاسدة

 

نظام عزيز وت تحسين  راقبة سليمة  ومن أجل م

في هذه  فان  الفقرة المهمةالرقابة الداخلية  ، 

باإلضافة إلى . الداخلية رقابةالمناقشة هو تقييم ال

هذا اإلجراء من قبل المقيمين ،  كيفية عداد  ذلك ،

ؤثر على أحكامهم ييمكن أن  عداد ألن هذا اال

، وبالتالي ( 0552 ،ايمبلي وفاينلي 0529ن اشتو)

عنصر أساسي لدراسة الرقابة الداخلية في و فه

 .المنظمات

 

 تقييم الرقابة الداخلية -1

 

يتمثل أحد الجوانب األساسية لفعالية نظام الرقابة  

الداخلية في رصده ، وهو أحد المكونات األساسية 

وسو ك(الطار المشار إليها في النموذج المفاهيمي 

، حيث أنه يسمح بالتحقق في الوقت عملهال )0557

المناسب من التطبيق الصحيح لجميع مكونات نظام 

الرقابة الداخلية وفقا لألهداف التي يتعين تحقيقها 

 .من قبل المنظمة

، جزئيا ، مدعومة بشكل أساسي من مراقبة هذه ال

الداخلية ، التي تقيم ما إذا  رقابةخالل عملية تقييم ال

ن النظام المطبق في الواقع يتماشى مع األهداف كا

التي   االغراض  يؤديالمؤسسية ، أي إذا كان 

 (. 7101كاسترو )  تعتبر مالئمة وكافية لها 

، ينبغي تطبيق التقييم على ( 7111)وفقا لبيكيت 

الالزمة لضمان تحقيق  االعمال الرقابية  أساس

األهداف التنظيمية دون أي خسارة كبيرة أو عدم 

، مع توفير تأكيدات معقولة التخاذ القرارات  ةكفاء

 .الذي ستتخذه المنظمة االجراءبشأن 

 

على مستوى عتمد الداخلية ي رقابةوهذا يجعل تقييم ال

مما يلفت اهتمام  المجال،هذا  الصلة فيكبير من 

لعديد من الجوانب التي تنطوي عليها االى الباحثين 

بعض الجوانب التي فان وهكذا ، . عملية التقييم هذه

تميز مثل هذه العملية التنظيمية الهامة والتي يمكن 

يتم . كثيرًا  ذات الصلة ي المؤلفات عليها ف قراءتها 

 .متسلسلتقديمها بشكل 

 

 
 

هذه الجوانب المميزة المختلفة لعملية تقييم ان 

الداخلية تكشف عن إمكانية التنوع بين  رقابةال

شكال االجراءات الرقابية الداخلية بحسب الدمج ا

وبالتالي ، في ضوء هذا التنوع ، فإن القدرة  . بينها

ومستوى  لقصورعلى تحديد نقاط الضعف وأوجه ا

فعالية نظام الرقابة الداخلية ، وكذلك تحسين أهداف 

في المجتمع يمكن  وشرعية اإلدارة العامة المنظمة

من قبل  عتمدأن تختلف وفقا لنواحي توصيف م

 (.0552ايمبلي وفاينلي  ، 0529 آشتون)المقّيمين 

الداخلية  رقابةمن تصور أولئك الذين يقيمون نظام ال

، فإن الطريقة التي يتم بها إعداد هذا اإلجراء يمكن 

أن تكشف عن التحديات والقيود واإلمكانيات أو 

ات بسبب الجمع بين الجوانب التي حتى اإلمكان

وبالتالي ، يمكن أن يكون فهم اإلدراك في . تميزها

 رقابةظم النفعالية  قدرة اإلدارة العامة وسيلة لشرح 

 .الداخلية في مؤسسات القطاع العام البرازيلي

 

 جراءات المنهجية الا -9

االفتراض المسبق لهذا البحث الكمي هو أن ان 

التفاعل  عند معنى ماعيًا  ببناء يقومون اجتاألفراد 

يوفر غرضه االستكشافي معرفة أكبر و.  مع عالمهم

، بهدف جعلها  التقصي بشانهابالظاهرة التي يتم 

األفكار تكوين أكثر وضوًحا ، مما يسمح بتحسين 

، تعتبر دراسة  واثناء تلك العملية .الحدس  تحريو

 الحالة ، وهي اإلجراء المنهجي المعتمد ، أداة

 فاعاًلمناسبة لجعل الغرض االستكشافي من البحث 

)GERRING ،2006 ؛GIL ،2002 

HANCOCK ،ALGOZZINE ،2006 ؛

MERRIAN ،2002 ؛YIN ،2015(. 

التي يجب  حالة ال لتحديد  ، وكمعيار هذا الشكل وب

دراستها ، باإلضافة إلى مالءمة الموقع الجغرافي 

 الوصولقابلية البحث ، استنادا  الى  العداد 

قمنا المشاركين ، وجود والوقت والموارد المتاحة و

 لمنفذة ا رقابةال اعمال  سياقها كإجراء لتقييم بمراقبة 

 .في نطاق اإلدارة العامة ، بشكل دوري ومنتظم 
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 :  0الجدول رقم 

 الداخلية  رقابةالخصائص في عملية تقييم ال فئات

  

كانت إجراءات التقييم التي أجريت في حكومة 

مكتب والية بيرنامبوكو ، وبشكل أكثر تحديًدا في 

، هي الحالة المختارة للدراسة ألنها  المراقب العام 

 .تتالءم مع المعايير المحددة مسبًقا

بيانات البحث  تم استخدام مصادر متعددة لجمع   

بعد تحديد الحالة من اجل الحصول على خطوط 

وبالتالي ، تم جمع البيانات من . متقاربة للتحقيق  

 التركيز تثليث لتقنيات مجموعات طريقة ال خالل 

وتحليل الوثائق والمالحظة المباشرة ، عند استخدام 

و  7117وباتون ( 7117)مراجع مثل داوسون 

، ولكن  جمع البيانات ، ليس فقط ل 7115جايبس  

 .والتي بدأت في وقت واحد ها أيضا لتحليل

 

 

 ميزة الخصائص  فئة الخصائص 

 الداخلية رقابة الغرض من تقييم ال

 

ل طرقتين الداخلية من خال رقابة المناقشات حول تقييم اليمكن تمييز 

جرت مناقشته  موظف  خارجيتقييم من منظور ( 0)لغرض التقييم ،

تقليدًيا كجزء من عملية تدقيق مستقلة ، لدعم تحديد وتخطيط طبيعة 

من منظور ( 7)ليتم تطبيقها و التدقيق إجراءات  نطاقوتوقيت و

 رقابةعلى تطوير وتنفيذ وتحسين نظم الذي يركز الموظف الداخلي ال

 ;BIERSTAKER; THIBODEAU, 2006)اإلدارية 

DEUMES; KNECHEL, 2008; PICKETT, 2003; 

RATCLIFFE; LANDES, 2009; WINOGRAD, 

GERSON; BERLIN, 2000). 

، بل  الجامدأو  بالموحدعملية التقييم ليس اطوارمراحل وال اعداد ن إ مراحل عملية تقييم الرقابة الداخلية 

يمكن أن يعكس التنوع وحتى الفردية بين الُمقيِّمين فعلى العكس ، 

وجود عناصر ( 7110)ومع ذلك ، يالحظ بيريرا (. 0552ألميدا ، )

الوضع )في معيار المقارنة  ادراجهامتأصلة في هذه العملية ، يتم 

عند  ،عه على أساس تحديد هدف التقييم وموضو( المثالي أو المطلوب

  معايير الحكم وقيمة الحكم  بسبب عملية التقييم تسمية 

يمكن ان تتأثر  ، ألن اختيار  ةالمستندة إلى تقييم الرقابالتدقيق فعالية  ان  تقنيات تقييم عمليات الرقابة الداخلية 

، BORITZ)الوثائق يؤدي إلى استنتاجات تدقيق مختلفة  صيغ 

استخدام أربعة أشكال من قبل يتم (. ASHTON ،1974؛ 1985

: المدققين  لتوثيق فهمهم لنظام الرقابة  الداخلي في الكيان ، مثل

المخططات و األكثر استخداًما  يوهما السردالوصف االستبيان و

 هي اقل  استخدامهااالنسيابية والمصفوفات ، والتي 

(BIERSTAKER ؛BEDARD ؛BIGGS ،1999.)                                                                      

 الداخلية لرقابة األبعاد الكمية والنوعية التي يتم تقييمها في ا

 

األبعاد  يوصل بمعناه الواسع " التقييم"المعنى المنسوب إلى مصطلح 

ويعبر المعنى النوعي للتقييم عن فكرة . الكمية والنوعية لموضوعه

الرقابة  الحكم ، أو تشكيل الحكم أو إسناد المفهوم إلى سمات معينة من

فهو ": التقييم"يعبر عن المعنى الكمي لمصطلح " القياس. "الداخلية

 في التعبير عنها يشير إلى القياس الكمي للرقابة الداخلية ، بغرض

  .معايير الكمية 

(BIERSTAKER; THIBODEAU, 2006; COSO,1992; 

FERREIRA; OTLEY, 2009; GAUTHIER, 2006; 

PEREIRA,2001; PICKETT, 2003; RATCLIFFE; 

LANDES, 2009). 

 

التفسيرات في هدف للتقييم ، فإن التعميم ك المعتمدالتنظيمي  للحجم وفقًا  نظام الرقابة الداخلية المقًيم  نطاق

التي تم التوصل إليها نتيجة لذلك قد يعكس أو ال يعكس خصائص 

 في )ومع ذلك ، حتى مع وجود نطاق أضيق . الرقابة التنظيمية ككل

، فإن نتائجها يمكن أن تؤثر بشكل ( محددة رقابةأنظمة فرعية أو 

. المكونات األخرى لهيكل الرقابة الخاص بالمؤسسةاعداد إيجابي على 

، التي تجعل  الفعل  التقييم أيضًا ردود مزايا  لي ،ينبغي أن تراعيوبالتا

 اعدادهالداخلية جانبًا ذا صلة في رقابة تعريف نطاق تقييم ال

 (ASHTON, 1974، BORITZ, 1985; BIERSTAKER، 

THIBODEAU, 2006،COSO,1992,2013،DEUMES, 

KNECHEL, 2008، EISENBERG, 

1997،FERREIRA،OTLEY,2009،GAUTHIER, 

2006،PICKETT,2003،RATCLIFFE,LANDES, 2009). 
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تطبيق أسلوب مجموعة التركيز بمشاركة تسعة تم  

مكتب المراقب العام لوالية  وميين من موظفين حك

مختلف مستويات هيكلهم التنظيمي  من بيرنامبكو

، والتي تتعامل ( اإلستراتيجي واإلداري والتشغيلي)

 رقابة، ضمن مهام أخرى ، مع عملية تقييم ال

وثيقة  09تم تطبيق تقنية تحليل الوثائق في . الداخلية

، بين  مبكووفرها مكتب المراقب العام لوالية  برنا

 يمحتوى أساسك، والتي تضمنت  راي و تقرير 

وفيما يتعلق بتقنية المالحظة . الداخليةرقابة تقييم ال

 الفحصالمباشرة ، قام المؤلفون بمراقبة عملية 

رقابة تقديم حاالت الحسابات )لتقييم الرقابة الداخلية 

في أمانة  مكتب المراقب العام التي قام بها موظفو ( 

 .الحكومة

 

وهكذا بالنسبة للتحليل الذي بدأ أثناء مرحلة الجمع ، 

ترميز مستند الى  المفهوم تم تنظيم البيانات بواسطة 

. 

الترميز هو الطريقة التي يتم بها تحديد البيانات التي 

وهي تتضمن تحديد وتسجيل واحد أو . يتم تحليلها

النصية أو غيرها من البيانات  قاطعأكثر من الم

الى حد باعتبارها أجزاء من الجدول العام والتي ، 

يمكن أن .ذاتها الفكرة النظرية والوصفية بين، ت ما 

تستند الفئات أو المفاهيم التي تمثلها الرموز إلى 

األبحاث والدراسات السابقة والمواضيع في  مؤلفات

ما إلى نص المقابلة ، والتصورات حول ما يحدث و

 (. 7115جايبس )ذلك 

 

كمصدر مفاهيمي لتحديد فئات الرموز ، ولتنظيم 

وتحليل البيانات التي تم جمعها ، نظرنا في جوانب 

الداخلية الواردة في  رقابةتوصيف عملية تقييم ال

الغرض ( 0: )من هذه المادة ، والتي هي 0الجدول 

مراحل عملية تقييم ( 7) تقييم الرقابة الداخليةمن 

  الرقابة الداخلية تقييم  اساليب( 1)  الرقابة الداخلية 

الداخلية   الرقابةتقييم لاألبعاد الكمية والنوعية ( 9)

 قّيمالنطاق الم( 9)و 

 .نظام الرقابة الداخليةل

 

 

 النتائج استعراض -5

منفذ  من قبل مكتب الرقابة الداخلية ال تقييمان 

 SCGE / PE) بيرنامبوكو المراقب العا  في دولة 

 منتصف في بدات ، حديثه تنظيميه عمليهيعتبر(  

 مستمرةال في  اطار التنمية المنهجية  2113

  و تخصصيةال التشغيلية ى الوحدة عل اقتصرت و

تطبق هذه العملية . الحسابات تدقيق وحدهتقديم 

دارة المباشرة اال جهزهبطريقة  نظامية  ضمن ا

سنوية   بخطة وتسترشدنامبوكو ريبلحكومة  

 .للنشاطات

 تحليل تنظيم و وبعدوبناءا على الفئات المعدة  

 النتائ  ، تم الحصول على  جمعها تم التي البيانات

 الداخلية الرقابة تقييم اجراء بتصنيف  سمحت التي

 ضمن مكتب المراقب العا  في دولة  هذا

قدمت هذه النتائ   و SCGE/PE بيرنامبوكو

 :ونوقشت المواضيع التالية

 كتركيز للتقييم الداخلية نظام الرقابة تعزيز 9. 5

 عمليات من بالغرض المتعلق التحليل إطار في

 أن من عموما التحقق تم ، الداخلية الرقابة   تقييم

 واإلدارية االستراتيجية) التنظيمية المستويات جميع

 اعمال الرقابة تقييم في المشاركة( والتشغيلية

 نطا  في هذه التقييم عملية أن اعتبرت الداخلية

 في ةالداخليبتعزيز نظا  اعمال الرقابة  صلة ذات

 .للدولة العامة اإلدارة نطا 

ان الغرض التقييمي المنبثق في تقاريرها الموثقة 

فيما يخح  تحديد واالبالغ عن التحسينات حول 

 المفهو  النظري  معاعمال الرقابة المقيمة  يتماشى 

 ضمان تقديم إلى هدفالذي ي محور المتوقع لل

 في  التنظيمية األهداف بتحقيق يتعلق فيما معقول
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 نظم تعزيز إلى هدفي ما الذي  وقائي إجراء

 .الداخلية الرقابة

 في لالختالف العمليلمفهو  ا فإن ، ذلك ومع

 الرقابة الداخليةالتي تقيم من خاللها   األغراض

الموظف الداخلي او الُمعنى  – الخارجي الموظف)

 تماًما واضًحا ليس( فاعلية النظا   –  التخطي ب

 .التقييم عملية تنفيذ في المشاركين ألولئك

تنوعا في مفهو   لبحثيةا تلبياناا رهظت ، قعوالا في

 يجي تراالستا على المستو  نکيرلمشاا اؤلئك 

المفاهيمي لنه  ا  حي نم ليلتشغيا و يدارإلوا

الداخلية من تشكل عليه تقييم اعمال الرقابة  ذيلا

  عليةفاو ةءکفا لخال نم کمةولحا نتحسي خالل

 به معترف هذا. المتدربين على نظا  الرقابة

 .فق   اإلستراتيجي المستو  لى بوضوح

 تشغيلي ال نطا ال في يشاركون الذين أولئكان  

 ليس ولكن  اجراءالرقابة الداخلية ك تقييم دركوني

واالثار المتترتبة علية  التقييم  لنشاط العا  بالمعنى

                                                                                                                                       .ؤسسةالمداخل وخارج 

  بأن المستويات جميعدرك ت ، أخر جانب  ومن

 الرقابة نظا  تشغيل عن المسؤولة األطرافموقف 

 فكرةالمقيمة يعتبر تأزريا و منفتحا  ل الداخلية

ذلك انه عندما  .ككل الداخلية اعمال الرقابة تحسين

 مكتب المراقب العا  في دولة  أداء أن يفهمون

 اإلدارة تحسين على يركز SCGE / PE بيرنامبوكو

 .للنشاط جاوبونمت يصبحون فانهم  ، عقاوال وليس

 ابعاد الرقابة  تقييم في والقيود التحديات7. 5

 ةالداخلي

 الرقابة علي تنطوي التي باالبعاد يتعلق وفيما

 أنشطه عن الناشئة واآلراء التقارير فان ، الداخلية

خاصة بمكتب المراقب العا  ال الداخلية الرقابة تقييم

 بوضوح تعبر  SCGE / PE بيرنامبوكو في دولة 

في  العمليات في المشاركين ولكن  االبعاد هذه عن

والتشغلية  واالداريه االستراتيجية) المستويات جميع

 االبعاد ادراك في صعوبة ونديج ،( التنفيذ-

 قياس مجال في وخاصه العملية  والكمية النوعية

 .الداخلية اعمال الرقابة( كفاية)

 وفًقا الداخلية عمال الرقابةال النوعي البعد يقيم

 التركيب عناصر من لتي تتكون ا المقارنة لمعايير

 تقييمرقابة وال بيئة) الداخلية الرقابة لنظا  هيكليال

  تواصلوال المعلومات رقابة وال نشاط و المخاطر

دراك التوافقي اال تحقيق على يدل مما( والمراقبة

ته لجنة صمم الذي المفاهيمي النموذج مع

 المؤسسات الراعية لبعثة تريدوي 

COSO1992) .)بدوره التقييم معيار تطبيق يحدد 

 عمال الرقابةا كفاية عد  أو كفاية مد  على 

 .تقييمها تم التي األجهزة نطا  في المطبقة

مجموعة من  مالحظة يتم ، الكمي البعد تقييم عند

 الكائن نطا  على اعمال الرقابة  المطبقة

معيار ل الخاص التطبيقوبالتالي فان . دالمرصو

 المطبقة الرقابةحجم  كانت إذا ما  يحدد التقييم 

 .رصده  يتم بما يتعلق فيما" كافية غير" أو" كافية"

 من محدوديعتبر   الكمي التقييم هذامع ذلك فان و

 تقييم يتم الاي  الداخلية الرقابة مخالفات حيث

كافيا ، فان   كونه إلى باالضافه ، ألنه تجاوز ال

الرقابة المحددة المطبقة من الممكن ان تكون مبالغ 

 كمابها  وكذلك تكون غير جيدة بقدر عد  مالئمتها 

 (.2113) بيكيت بينها
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مكتب المراقب العا   موظفي أن بالذكر الجدير من

 عن سئلوا قد SCGE / PE بيرنامبوكو في دولة 

 الرقابةادبيات   في المستخدمة المصطلحات

 الحظت. فهمها السهل من كان إذا  داخليةال

فهم  في صعوبات ، ان هناك  ما حد إلى ، الدراسة

 .جميع المصطلحات 

 الرقابة الداخلية ، تقييم بنتائ  الحقيقة هذه ضرت قد

 أهمية اراء اؤلئك الُمقييمين فيما يخح  وكذلك

 يجعل المصطلحات فهم في ان االخفا . النشاط

 العملية في المنتجة الفنية األجزاء في التوصيات

سوف لن يكون لها اي مغز   ألنها ، يعتبر محبطا

 . لالطراف الذين تم تقييمهم 

 التنظيمي المنطق في الشمولية تنوع 3. 5

 الداخلية الرقابة تقييمالخاص ب

 عمليهان   الحظنا ، اجري الذي التحليل إلى استنادا

منظمة  زمنيا متسلسلة مراحل  من تتالف التقييم

 .بشكل منطقي 

، من المتوقع ادراك مقاييس   أوليه مرحله في

 العملية  عمال الرقابة ا ستواجه التي لمقارنةا

حول  الحكم ستبلغ التي و التقييم معايير وتحدد

 . اعمال الرقابة في الواقع العملي 

 والعمل الفعلي التقييم الثانية المرحلة وتصف

 اعمال الرقابة التي تمارس  تقارن عندما ، الميداني

 معايير إلى الحكم يستند ثم ، المثالية بالمعايير

 .سابقا المحددة التقييم

فحح  تطبيق كذلك  لوحظ ، الحاالت بعض في

 عليها الحصول تم التي للنتائ  كتأكيد ،  المعاملة

عمال ا تطبيقتحليل فاعلية  خالل من التقييم في

 .الرقابة التي تتم ممارستها

 تقديم يتم ، العملية هذه من نهائية مرحلةك ، وأخيًرا

رقابة ال نظمةالخاصة بالتحسينات في ا التوصيات

 .الداخلية

 مع يتوافق التقييم عمليهتكوين  ان من الرغم ىوعل

 تفصيال كثرالأ المفهو   هذافان  ، النظرية المعاني

 موحد بشكل مفهومه ليست المرحلة كلتكوين  عن

 إلى بحاجة  زالي وال ، طراف المشاركة اال بين

 المجال لتعزيز طريقه باعتبارها تعمقا أكثرتجسيد 

 للممارسه المنهجي وللتطوير العملية لهذه العملي

 .نفسها

  تقييم المسنخدمة في  التقنيات إمكانيات 9. 5

 اعمال الرقابة الداخلية

 مثيرة مواقف عن البحث عملية كشفت ، وبالمثل

 المستخدمة توثيقال بتقنيات يتعلق فيما لالهتما 

مكتب المراقب العا   الرقابة الداخلية داخل لتقييم

 وتستخد . SCGE / PE  بيرنامبوكو في دولة 

 قد مما  الداخلية الرقابةتقييم  عملية لدعم التقنيات

 ، وهكذا. حققةتالم والنتائ  الحكم اصدار على يؤثر

 أن التقييم عملية في ادرك االطراف المشاركة 

 من يقلل ألنه امهما أمريعتبر   التقنيات استخدا 

 .التقييمعد  الموضوعية في نتائ   عامل

 الرقابة الداخلية التي لتوثيق كتقنية االستبيان اعتمد

 عمليات  في ، تقييمها تم التي ؤسساتالم في تمارس

مكتب المراقب  بها يقو  الرقابة الداخلية التيم تقيي

 هذه أنمن المؤكد .   بيرنامبوكو العا  في دولة 

مشار اليها بانها اكثر شمولية لالطراف  التقنية

 صاغت . المدققة في راي المشاركين في البحث 

 المقارنة مقاييسدراك ا إلىاستنادا الى  االستبيانات

 يتم التي البيانات أساس على عليها اإلجابة ويتم

 توفر التي المصادر تثليثطريقة  خالل من جمعها
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اجراء   (1) :ويتمثل بما يلي  لمعلوماتل دعم لها

(  2:)المقابالت مع االطراف المسؤولة عن الرقابة  

 (3)الوثائق التي تثبت وجود وعمل الرقابة و

 .الرقابة للعمل المباشر شرافاال

اشير اليه  التقييم نموذج  في االستبيان توحيدان 

المستندة الى خاصية القدرة على  بحاجة االدارة

 يزال ال ، ذلك ومع. المقارنة بين عمليات التقييم

 تحديا يشكل الميزة لهذه عمقا أكثر مفهو  تحقيق

 مفهو  ظهر ادراك ي ال. بفوائدها التمتع لعملية

مايمكن   المشاركين بين المقارنة القدرة على 

 وبما يتفق مع  اكتشافه عنها في جميع منظورهم 

 المنظور في وكذلك ،( 2113) بيكيت مالحظات

 تطور تقييم للمرء يمكن حيث ، الفردي يالتطور

 ، المثال سبيل على ،دائرة معينة  في رقابةال نظا 

في مختلف عمليات التقييم المنفذة بمرور الوقت 

 فيه يمكن الذيوكذلك في المنظور بين النظراء  

 أنظمة إنشاء به يتم الذي المستو  تقييم المرء من 

 التي جهاتال من العديد في متزامن بشكلرقابة ال

 الجوانب من للتحقق وسيلةذلك كوك ؛ تقييمها تم

من بين  الداخلية الرقابة تقييمات لتنفيذ النوعية

 .االمكانيات االخر  

مكتب المراقب العا   تقييم في ، ذلك إلى باإلضافة

يالحظ المرء  ، SCGE / PE  بيرنامبوكو في دولة 

للمعايير  االمتثال المعامالت و اختبارات استخد 

 األول االمتثال اختبارستخد  ي. مختلفة أوقات في

 ال والذي الداخلية للرقابة النوعي التقييم من كجزء

 أيًضا ولكن ، قد تم تلبيتها  المعاييرثبت فق  ان ي

بالوجود الفعلي لها مقارنة مع المعيار النموذجي 

  .المقيمة للرقابة 

 ان هذه الطريقة من التقييم تبرز بيئة الرقابة 

الموضحة من قبل لجنة المؤسسات الراعية لبعثة 

كوعي بالرقابة في ( (COSO 2013 تريدوي

المؤسسة واساس جوهري لنظا  اعمال الرقابة 

اعمال الرقابة  تحكم التي القواعدان . الداخلية 

 .المكون لهذا أساسية أهمية ذات تعتبر 

في  تأكيد كمرحلة  بدوره المعامالت اختبار عتبري

مكتب المراقب العا  في  ينفذها التي التقييم عملية

 التحقق يتم والتي ، SCGE / PE  بيرنامبوكو دولة 

 فترة في المطبقة الداخليةاعمال الرقابة  فعالية من

 تكرار االخفاقات في  مراقبة خالل من معينة

 نتائ ان ل. الفترة تلك خالل( العمليات) المعامالت

 دارةفي ا كبيرة معلوماتية إمكانات االختبار هذا

 الرقابة وأداء سلوك من تتحقق التيالرقابة  

 .المقيمة  الداخلية

 الذي ، المنظور هذاالى ( 2113) بيكيت تطر 

 االختبارات إمكانات على الضوء يسل 

الرقابة  اعمال على أجريت التي االستراتيجية

 الستخدا  المفاهيمية مالئمةال دعمالتي تالداخلية 

 الداخلية الرقابة عملية تقييم  في االختبارات هذه

  بيرنامبوكو من قبل مكتب المراقب العا  في دولة 

SCGE / PE. 

 المنهجي للتطويركميسر النطاق تقييد 5. 5 

 الداخلية الرقابةالتنظيمي لعملية تقييم  نطا يتميز ال 

 المنفذة من قبل مكتب المراقب العا  في دولة 

  مستو على  بأداء SCGE / PE    بيرنامبوكو

 في  رقابة داخلية محددةاعمال و الفرعي النظا 

جمع  و تحليلها تم التي الفنية األجزاء ضوء

 .العملية في المشاركين من المعلومات

الخاص بمكتب  الداخلية الرقابة تقييم نموذج قد ي

 SCGE / PE  بيرنامبوكو المراقب العا  في دولة 

عمال ا على فق  تطبق أنها أي  تخصصية  حدودًا

 تطبيقالخاصة ب المساءلة بعملية المتعلقةالرقابة 

 هذا لى ااشار اؤلئك المعنين  وقد. العامة الموارد

 تحديًدا أكثر بمتابعة للسماح قصودم كخيار التقييد

 .الممارسة تطورحول عملية 

 من التحققمن الممكن  ، السيا  هذا ضمنو 

 نظا  مستويات مختلف علي التقييم عمليه تطبيق

  نفسه الوقت وفي  ةالداخلياعمال الرقابة التنظيمية 

 الفرعية النظم بشان تعقيدا أكثر تقييم تنفيذ عمليات 

 العا  االنفا احتساو   أنواع بمختلف المتصلة

 وما  مقدما الدفع شروطو  العادي التطبيق نظا )

البسيطة اال  التقييم ال تنفذ عمليات و( ذلك إلى

 .باعمال رقابية داخلية محددة لهذه النظم الفرعية
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 في تجري التقييمعمليات  ان من الرغم وعلي

لجهات  فان ، الداخلية الرقابة لنظا  جزئي نطا 

 النتائ  ان المشاركة في عمليةة التقييم يؤكدون 

 عود ت الذي بأكمله التنظيمي بالهيكل إيجابا تاثرت

 التي تزيد تقييمها تم التي اعمال الرقابة  اليه

 .ؤسسةالم في رقابيال وعيال وتعزز

 النهائية االعتبارات. 6 

اعمال  تقييم ان إلى النتائ  تشير ، عامه وبصفه

 مكتب المراقب العا  في دولة  الرقابة الداخلية داخل

 يالمؤسس المستوي ىعل عملتقد   بيرنامبوكو

 األهداف لتحقيق ؤسسةالم في الالزمة االهميه على

 .الدولة انحاء جميع في المرجوة

ضمن مكتب المراقب العا  في  حديثة كممارسة

 ال أنه الحظنا ، SCGE / PE  بيرنامبوكو دولة 

 الطابع إضفاء عملية من مبكرة مرحلة في يزال

على  تعودلل واضحةال خصائحال ذات المؤسسي

 قبل من مشترك بشكل نفذتانها قد   األنشطة

 حول التفاوض إلى يحتاجون الذين األفراد مختلف

تنت  . انعكاسيبشكل و بمرونة واإلجراءات القواعد

 مستمدة - تفسيرية مخططات والتصنيفات الفئات

 تتعلق التيؤسسة الم أعضاء بين بناء المعنى  من

 .الداخلية الرقابةعمال ا تقييم بإجراءات

 خالل من روتينية معينه مخططات تصبح عندما

 الطابع نش ت فانها ، المتكرر واالستخدا  تطبيقال

 االنشطه ان وبما. مألوف ويعتبر امرا مسلما به  ال

،  مد الى التفسير والتفسير المتبادل تع المشتركة

 ألنها تعزز و تتعمق على حد سواء   نماطالأفان 

. الجدد للقادمين وخاصه ، اآلخرين إلى تنتقل

 انها ىعل المخططات هذه ينظر الى  وعندما

 و ،التوجه  خارجيه حقائق تصبح فانها ، أهداف

 من نموها  المحتملة تحجب والتي تعزز أصولها

 لعده  المؤسسي الطابع إضفاءبقاء  عند يحد  الذي

تاريخ  من اجزء  يصبح اي  ؤسسة الم في أجيال

 تولبرت; 2113, [بروملي] ;[بأول)] المؤسسة 

 (.1888 ، زوككر

مكتب المراقب   قبل من المستخدمة المنهجيةتدعم 

الرقابة اعمال  لتقييم  بيرنامبوكو العا  في دولة 

 األدبياتعقدة محددة من خالل م الداخلية بمفاهيم

. البحث هذا بيانات تصنيف أيدت التي الصلة ذات

  الفردية الكفاءات تطوير إلى حاجهال فان ، ذلك ومع

 واالتجاهات والمهارات المعرفة بين تجمع التي

(durand ، 2000 )،  ملحوظ بشكل يرتب 

 مبرره ولكنها ، هذه التقييم عمليهب بالجهات المعنية 

 لعمليه االوليه المراحلمن خالل  طبيعي بشكل

 اعداد يتم. المبادرة هذهل المؤسسي الطابع إضفاء

 خالل من ، العملي السيا  في المهارات هذه

 وقتا تتطلب التي التقييم عمليه مع الموظفين تجارو

 من اهميه أكثر مستوي إلى للوصول طويال

 و فلوريمالحظات  مبين من  كماو  .النض 

 .فلوري 

 تقييم ان يبين البحث هذا ان علي التاكيد وينبغي

 ، اإلجرائيبالجانب  فق اليرتب  الرقابة الداخلية 

 هذه في المتضمن المعرفي الجانبب أيضا ولكن

 التقييم ىمعن فهم إلى يحتاج الجميع الن ، العملية

لكي تتحقق االهداف  المراحل جميع في وتداعياته

 .رغوو بهاالم

 تشكيك التحقيق اطار في ، النتائ  مناقشهتظهر 

 إضفاء بمستوي المتعلقة النتائ  تعميم امكانيه،

الرقابة اعمال  تقييم ممارسهل المؤسسي الطابع

. البرازيل في العا  القطاع ؤسساتم الداخلية في

 ان ، النوعية المنهجية اإلجراءات قيود في ضوء 

 البحو  إنجاز يتطلب البحث هذا من الغرض

 إمكاناتفي   المساهمة عن يكشف وهذا. التكميلية

 بحو  من العديد عن الذي يعبر الحالي العمل

 الرقابة موضوع ؤسسات بموجبالم دراسة

 االداره سيا  في دمجها إلى هدفالذي ي  الداخلية

 كمنظور علمي أساس وإطال  البرازيلية العامة

 .الجديدة للبحو 

 اجراءايضا  الى   نشير ، اضافيه وكمساهمه

 بعمليه المعنيين الجهات منظور من جديده بحو 

 النهم   العا  القطاع الرقابة الداخلية في تقييم 

 .الرقابة  هيئات لتقييمات ويخضعون ينفذون
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نمذجة العمليات التجارية  في ضوء االجراءات 

المتبعة في محكمة الحسابات في والية 

 سانتا كاتارينا

 

 

 

 

 

 تمهيد  

 حسابات محكمة في اإللكتروني الحفظ  تنفيذ مع

 كان إذا مما التحقق الضروري من ،سانتا كاتارينا

 .وسرعته توافقه تحسين الممكن من

 أن بيان  هو المقالة هذه من العا  ان الغرض

 لهذا مناسبة كأداة تبرز  العمليات التجارية  نمذجة

 التي المها  في وضمان تحقيق الفاعلية  ، الغرض

 اإلجراء على والحفاظ ، الجهود من المزيد تتطلب

التأثير  دون اإلجراءات أتمتة المستند الى  المناسب

 ستطرح .أالجراءات مشروعية و سلبا على سرعة

استخدا   آلية العمل   مبدأ حول نقاًشا الدراسة

 تحليل سيتم كما .اإللكتروني الحفظ في وآثاره

ذو الصلة  البحث في عليها الحصول تم التي النتائ 

 محاكم من العديد مع إجراؤه تم الذي باالجراءات 

 الفهم إلى سعيًا بواقع الحال ، يتعلق فيما الحسابات

 يمكن وما ، جمعها تم التي البيانات إلى استنادًا ،

ولتأكيد  المعني بالموضوع المعرفة لزيادة تحسينه

 لتجارية منهجية نمذجة العمليات ا اعتماد ان 

 .المقالة هذه من الغرض تحقيق في بكفاءة سيسهم 

 مارليا بيريرا 

 في مدنية تعمل موظفة

 والية في الحسابات محكمة

 عا  منذ كاتارينا سانتا

 رئيس حالًيا وهي .1884

 مكتب في اإلداري الدعم قسم

. األنظمة ادامة تنسيق

 درجة على حصلت

 علو  في البكالوريوس

 في يونيسول من  الكمبيوتر

 شهادة لديها .2117 عا 

 مشاريع إدارة في عليا

من  المعلومات تكنولوجيا

 2116 عا  في الجامعة ذاتها

.. 
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 المقدمة  -9

  كاتارينا سانتا والية في الحسابات محكمة ان مهمة

 استخدا  وكيفية مكان من والتحقق اإلشراف هي

 سكان احتياجات تلبي كانت وإذاما ، العامة الموارد

 .كاتارينا سانتا

ما (  52ص  ، 2114)بمفرداتها  توضح  بيريرا

 محكمة صالحية  ذكر عندما قاله  كيوري نيتو   ، 

 :كاتارينا سانتا والية في الحسابات

 باإلضافة ، 1811 لعا  الفيدرالي  الدستور ووسع

 نطا  ، 1846 عا  دستور إنجازات تعزيز إلى

وأضاف له صالحية  ، الحسابات صالحية محكمة

 تدقيق جانب إلى ، اءاألد تدقيق عمليات تنفيذ

 .والممتلكات والمحاسبة والموازنة المالية الحسابات

منحها  فقد المشروعية ، تدقيق  إلى وباإلضافة

واقتصادية  مشروعية  تقييم الدستورصالحية 

 .المباشرة وغير المباشرة العامة اإلدارة اجراءات 

، صفحة 2114بيريرا،  2113كيوري نيتو، )

52.) 

 ووفًقا ،( 24-23. ص ، 2113) لفريتاس وفًقا

 مع جنب إلى جنًبا تدقيقها تم التي الوحدة لنطا 

 عمليات تقسيم يمكن ، تقييمها يتم التي الموارد

 :التالي النحو على الخارجية الرقابة

 المدير حول حسابات السابق الرأي -1

  التنفيذي

 والموظفين المديرين حسابات تدقيق -2

 والمال السلع عن المسؤولين اآلخرين

  العامة واألصول

  السنوية أو الحسابات اإلدارة تدقيق عملية -3

 الخاص الحساو تدقيق -4

 والتقاعد اجراءات القبول مشروعية تقييم -5

 والتقاعد الرواتب  ومراجعة والمعاشات

  العسكري التقاعد إلى والتحويل

 والمراقبة واإلشراف والتدقيق التفتيش -6

 المثارة بالمسائل  المتعلقة االستشارات  -7

 والتنظيمية القانونية األحكا  تطبيق بشأن

 نطا  في الداخلة بالمسائل المتعلقة

 اختصاصها

 2 الفقرة في عليها المنصوص الشكاو  -1

 تسمح التي ،( 161 ، 1811. )المادة من

 األحزاو أو النقابات أو للمواطنين

 إلى المحاسبة محاكم انتباه بلفت السياسية

 على االستيالءتتضمن  مخالفات أي

تفعيل الرقابة  وبالتالي ، العامة األموال

 االجتماعية

 العمل العادية الوثائق الداعمة ووثائق  -8

 ، العامة المحاسبية  لدائرة النيابة

 أعضاء مثل ، المعنية األخر  والجهات 

 في العامة النيابة وأعضاء ، الكونغرس

 وأخيرا ، االتحادية والحكومة ، الواليات

 تقديم عمليات بنظامية مهتم شخح أي

 . العطاءات

 فق  ليست الدولة مؤسسة داخل آلية العمل إن

 نزاع أي لحل قناة هي بل ، وسيلة رقابية فحسب 

 الموعد أن المفهو  من. المعنية األطراف بين
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 قصيًرا يكون أن يجب القضية مع للتعامل النهائي

 سواء - المعني الطرف على يجبو .اإلمكان قدر

 في العمل انتهاء الذي هو بانتظار " المواطن كان

 اطال  التي تنتظر " المدينة قاعة أو" شارعه

 الحسابات يكون متيقنًا من أن محكمة أن -" القرض

 جهدها قصار  تبذل كاتارينا سانتا والية في

 .المناسب في الوقت القضية في الحكم إلصدار

 على الضوء( 2 ص ، 2113) سانتوس يسل 

 :فيما يتعلق بمسالة الوقت  الدستور

 على   الحصول في األساسي الحق يقدس الدستور

 االلتزا  القضاء أجهزة على ويفرض ، العدالة

 .معقولة زمنية فترة في القضائية الحماية بتوفير

 هو الواقع في نراه  ما فإن ، أخر  ناحية ومن

 غير بهيكلية بيروقراطية  سلطة قضائية 

 بيروقراطية وممارسات مستقرومكبلة باجراءات 

 تقديم بالتالي يعو  مما ، مبالغ فيها  وبشكليات

 فإن ، ثم ومن .المناسب الوقت في القضائية الخدمة

 أمر العدل وإدارة  القضائية اآلليات تحديث

 الروتينية اإلجراءات تحسين أجل من ضروري

 ئيةقضا خدمة تقديم أجل من الجنائية والممارسات

  .فعالة

بنظر االعتبار  اإلجرائية الممارسات أفضل وباخذ 

 القانونية القضايا تكدس  على القضاء يتم بحيث ،

 ، التكنولوجي بالحسبان  التقد  وباخذ  ، البالد في

 رقم ، االلكتروني فقد تم اصدار قانون الحفظ 

 في  2116،في كانون اول  2116/  11.418

 .البرازيل

 ، 2111) فيلهو ألميدا كتب  ، القانون هذا حول

 :االتي  (56 ص

 لممارسة إلكترونية وسائل إنشاء إلى ان الحاجة

 هذه وبسبب .الجدل يقبل ال أمر اإلجرائية األعمال

 كامل بشكل رقمية مثالية عملية تقديم يتم ، الحاجة

 يجعل مما ، القضائية السلطة لتسريع كوسيلة

  .للوقت استهالكا أقل اإلجراء

 

فريق  نشر 2111 عا  وفي  ، سنوات بضع بعد

 القرار كاتارينا سانتا والية في الحسابات محكمة

TC 60/2011 اإللكتروني الحفظ ينظم الذي 

 ، أسرع العمليات جعل وان الهدف هو .داخلًيا

 من كبير بشكل والحد ، البيئي الوعي إلى باإلضافة

 إذ : 61/2111  رقم  للقرار  وفقا. الور  استخدا 

 المناسب والتوقيت المالءمة  اعتبارها في تضع

 ، المعلومات لتكنولوجيا المتاحة الوسائل الستخدا 

 واالقتصادية والكفاءة المرونة زيادة أجل من

 توفرها التي والخدمات لإلجراءات والشفافية

 الرقابة ممارسة ولتحسين الحسابات محكمة

 . ضمن صالحيتها  الخارجية

 المعايير تكييف إلى الحاجة اعتبارها في تضع إذ

 الحفظ إجراءات المتضمنة في اإلجراءات لتتالء  و

 لتنفيذها الجارية المبادرات ضوء في ، اإللكتروني

  المحاسبة محكمة إطار في

).....( 

تنشىء قضية  أن الحسابات لمحكمة يجوز 1 المادة 

 لتنفيذ مها  إلكتروني وس  في الحصر وجه على

 والتقييم التدقيق بعمليات المتعلقة الخارجية الرقابة

 نطا  في تدخل التي المسائل على والحكم

سانتا ). ورقيًا الملفات إرسال دون ، اختصاصها

 (،2111كاترينا، 

 سرعة في كبيرًا تحسنًا لمسنا  ، سنوات خمس بعد

 مقارنة المدخالت توفير  في وكذلك انجاز القضايا،

 .توثيقها  بفترة 

 تسعى أن إلى مستمرة حاجة هناك ، ذلك ومع

الية التعامل  مبدأ عن البحث إلى الحسابات محكمة

هدف كل  إن[( -21)] باتيستيال يقول . مع القضايا 

اال انه  التبسي   هو اقانون عامل في مجال 

 على يجب. اإلجرائية بالبيروقراطية يصطد 

 مختلف في تعمل التي الموجودة المؤسسات مختلف

 أجل من الشكلية الجديدة  تساير   أن المناطق

ان التقديس  .سلطة العدل ومجاراة  أهدافها تحقيق

 يمكن ال لكن ، للشكليات يجب محاربته المفرطة

 .تجاهله

 :االمر بقوله  (2 ص ،[ -21)] باتيستيال يلخح

 ، بسالسة تعمل اإلجراءات لجعل اآلليات  ظهرت

 وقابلية باألمان شعورا المصلحة أصحاو مانحة 

 نطاقاتهم إلى اإلجراءات تصل بحيث ، التنبؤ

ن  فإ ، وبالتالي .والسياسية والقانونية االجتماعية

 سيسود  الذي المبدأ هي" آلية التعامل مع القضايا  "

 فاعلة  أداة ألنها ، الحديثة المدنية اإلجراءات

السعي للحصول  في قوي وحليف القانوني للنظا 

 .العدالة على 
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 والية في الحسابات تضمن محكمة هل ، باختصار

 اإلجرائي؟ واالمتثال السرعة من كاًل كاتارينا سانتا

العمليات  إدارة منهجية استخدا  سيكون هل

 الهدف؟ هذا لتحقيق ميسرًا التجارية 

 تعرض سوف ، األسئلة لهذه إجابات عن البحث في

 محكمةفي  اإللكتروني الحفظ  نشأ كيفية المقالة هذه

 يقوله وما ، كاتارينا سانتا والية في الحسابات

 وكذلك مبدأ آلية التعامل مع القضايا   عن المؤلفون

 والتقنيات تحديث المعايير ضرورة في السبب

 سنر  كما .حاليا بعد خمس سنوات  المستخدمة

  وصفي بحث وهو ، المستخد   االستبيان نتيجة

 بين مقارنة تحليل إجراء فيه عن االجراءات تم

 ، إلثبات محاولة في وجاء ذلك  .البحث متغيرات

 إدارة نظا  تطبيق أن ، المجمعة البيانات خالل من

 من أكبر قدر تحقيق إلى سيؤدي العمليات التجارية 

 الحسابات في اجراءات  محكمة والسرعة االتسا  

 الفاعلية في  يضمن مما ، كاتارينا سانتا والية في

 يؤدي مما ، الجهود من المزيد تتطلب القضايا التي

 للجمهور الحسابات استجابة محكمة وقت تقليل  إلى

 النظا  على ان الحفاظ .اختصاصها نطا  في

 دون اإلجراءات أتمتة الصحيح بدءًا من اإلجرائي

 من .على سرعتها ومشروعيتها  التأثير سلبًا  

تدوين  باستخدا  ، زمني تدفق مخط  خالل

 سرعة  على ، المتسلسل التأثير يتحديد ، المسارات

خارج  أو داخل ، منجزة  غير لمهمة ، العملية

 .الحسابات نطا  محكمة

 آلية التعامل مع القضايا   -9

سانتا كاترينا، ) TC-009/2002 القرار في

 سانتا والية في الحسابات أنشأت محكمة، (2112

 كيفية القرار هذا يحدد .اإلجرائية قواعدها كاتارينا

 من 6 للمادة وفقا. توجيهه وإعادة مستند تقديم

 :القرار

 ورقة إرفا  طريق عن الحفظ  يتم - 6 المادة

 الوحدة وتحديد ، المستلمة الوثائق وترقيم غالف

 ، المعنية الجهة واسم ، تعنى بها  التي اإلدارية

 مع ، المسؤول الشخح ، ممكنا ذلك كان وإذا

 الضريبية السنة ، أمكن وإذا ، المسألة إلى اإلشارة

 الرسمية  بالصيغة  المختار المقرر اسم ، المعنية

 .القرار هذا في عليها المنصوص للقواعد ووفقا

 الالزمة المعلومات على جميع القرار هذا يشتمل 

 في الحسابات إلى محكمة تقديمها يتم التي للوثيقة

االجراءات  اتباع أجل من كاتارينا سانتا والية

 أي وفي ، إرسالها يجب موقع أي إلى: المعتمدة 

تدرج  وكيف كقضية ، التعامل معها  يمكن ظروف

 سجل في إدراجها تفويض يمكنه من ، كدعو 

 .ذلك إلى وما ، ومد  صحتها  ، القضايا 

 عليها تنطبق قضية ، المرسلة الوثيقة تصبح عندما

 النهائية بالمواعيد يتعلق فيما ، جديدة قواعد

 هو كما. اتباعها الواجب القانونية وااللتزامات

 :TC-009/2002 القرار من 91 المادة في موضح

 ومعالجة فحص عند 91 المادة

 لرقابة الخاضعة اإلجراءات

 باستثناء ، المحاسبة محكمة

 حسابات تصدر التي اإلجراءات

 ، البلديات ورؤساء المحافظين

 ، ملحة تعتبر التي واإلجراءات

 النهائية المواعيد مراعاة يجب

 :التالية

 وتقديم والغربلة  الفحص إلجراء أيام خمسة - أوال

  المختصة الوحدة إلى وإرسالها الملفات

 الرقابة هيئة تقوم لكي يومًا وعشرون مائة - ثانيًا

  النهائي بالتقرير العمليات بتوثيق

  رأيًا العام النائب يصدر لكي يومًا تسعون - ثالثًا

 إلى لتقديم القضايا للمقرر يوما ستون - رابعا

 و المكاتب  من أي أو الكاملة العامة الجلسة

 مكتب للتقديم إلى العام لألمين يوًما ثالثون - خامًسا

 الالزمة اإلقرارات العام المدعي دائرة العام المدعي

 .التنفيذي التحصيل عملية لتوثيق

 وجود على يقتصر ال هذه القواعد من ان النية

 ولكن ، الحسابات محكمة داخل اإلجراءات معيار

 لألطراف والشفافية والمساواة األمن لتوفير أيضا

 األطراف جميع تحظى أن يجب. القضية هذه في

 جميع في التعامل في األهمية القدر من  بنفس

 يجب. موضوعها عن النظر بغض ، االجراءات 

 النظر بغض اإلجراء نفس اإلجراءات جميع تتبع أن

 القواعد تحقق ، الطريقة بهذه. المعني الطرف عن

 بالطبع هناك تكن لم ما ، العمليات المساواة في 

 يؤدي مما ، تلحق بالمجتمع خسارة مخاطر وجود 

 .للعملية الطبيعي التدفق اعاقة إلى

 ، النهائية أحكامه في ، بالفعل نفسه القرار ويشمل

 على للرقابة اإللكتروني الملفات حفظ نظام استخدام
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. لتتحقق السرعة في االجراءات  اإلجرائية األفعال

 فان تواريخها ، توثيق القضية  من الرغم على

 بعد حتى ، إلكتروني وسط في مخزنة وبياناتها

 أكثر بطريقة معلوماتها تخزين يتم ، إغالقها

 الورق تخزين من بداًل أنه بمعنى. اقتصادية

 ممغنط وسط في إيداعه يمكن ، المساحة واستهالك

 .المحددة للتشريعات وفًقا

حكمة حسابات  وضعتها التي الشكليات هذه تستند

اآللية الفاعلة للتعامل  مبدأ إلى والية سانتا كاترينا 

 اإلجراءات قانون في عليها المنصوص مع القضايا 

 و 099 المواد ،( CPC) الحالي البرازيلي المدنية

 (:0551 ، البرازيل) 7 الفقرة ، 797 و 729

 األفعال تعتمد ال -099 المادة

 طريقة على اإلجرائية والشروط

 عليه ينص ما باستثناء ، محددة

 تتم التي تلك ؛ صراحة القانون

 إذا صالحة تعتبر أخرى بطريقة

 .األساسي بالغرض تفي كانت

 االجراءات  بطالن يؤكد -729 المادة

يدلي الطرف فيها  فرصة أول في

بموجب  ، السجالت في باقواله 

 .غرامة االنكار

القاضي  نطق عند -797 المادة

تم  أنه القاضي يعلن ، بالبطالن

 يأمر وأن التثبت من االجراءات 

 يمكن حتى الالزمة التدابير باتخاذ

 .تصحيحها أو تكرارها

 البت باالمكان  يكون عندما: 7 الفقرة

 من يستفيد الذي المزايا للطرف في

 أن للقاضي يجوز ال ، البطالن قرار

 يطلب تكرار االجراء  أو ينطق  به 

 .ذلك على القاضي يضيف وال ،

ان مبدأ اآللية الفاعلة في معالجة 

 بين للمناقشة القضايا مفتوح

 مقالته في. القانونيين الممارسين

 مناقشة[( ؟-71)] تناول باتيستيال

. الشكلية مسألة المؤلفين من العديد

 Paixão بـما اورده  ويستشهد

Júnior (9ص باتيستيال )، الذي 

االلتزام  يتم ال عندما حتى أنه يذكر

 الغاية تحقيق تم و إذا ، بالشكليات

 عن االنحراف فيغفر ذلك ، منها 

 ليست نفسها الشكلية ألن ، الشكلية

 ، العملية هذه من الهدف النهائي هي

 لجميع الحرية ضمان ولكن

وعلى نفس الشاكلة ذكر . األطراف

  apud 7111) ما اورده ماركيز

 ( :9ص ،[ ؟-20] باتيستيال ،

 هو االليات  مراعاة فإن وبالتالي

يضمن  مما ، للنظامية اإلجرائية عامل

 مسار عن كاملة معرفة لألطراف

 تمارس التي واألجراءات  العملية

 في بالعملية التضحية لكن. ]...[. فيها

 تجاهل بسبب ، فعاليتها أو مسيرتها

 االضرار  دون ، فقط االلية 

 ألن ، اآلن لم يعد معمال به باألطراف

 الزامها  من بداًل ، اإلجرائية القوانين

 تتبع ، لآللية  المطلقة المالءمة بقاعدة

 يكون  والتي ، االلية الفاعلة  مبدأ

 المجال يفسح لالجراء الشكلي الجانب

 وطريقة ، المنسوب الى الغاية  للمعنى

 .النهائي بالسب وجاهة

 أن[( ؟-71)] باتيستيال يذكر ، ذلك إلى باإلضافة

 وإمكانية لألطراف األمن لضمان موجودة الشكليات

 الطرف منح يتم فأن. اإلجرائية باألفعال التنبؤ

 ، الطريقة وبهذه ، عادًلا قانونًيا حكمًا المعني

. الفكرة هذه من الشكلية مع العملية تجريد  يتعارض

 ]،apud  (7119 )باتيستيال) Dinamarco يقول

فرض لعدم " هي الشكليات أن( 9ص ،20] -؟

 ، اإللكترونية اإلعالم وسائل في" العملية جدوى

 باتيستيال يشير. الشكليات استخدام في النه المبالغة

 الضروري من أنه إلى( 2 ص ، نفسه المرجع)

 .الشكلية و ومبدأ استخدام الشكلية   بين التمييز

 بين مصطلحي  التمييز الضروري من

. ومبدأ استخدام الشكلية  الشكلية

 أمر جيد  وهو القانون من يأتي فاألول

إما مصطلح . العملية للمضي في تنفيذ

فيتأتى من  مبدأ استخدام الشكلية  

 ، القانون عقلية العاملين على انفاذ 

 ما غالبًا التي كمية الشكليات ،

وتظهر  يخطئون في المحافظة عليها 

 ، القضائية السلطة قرارات في يًاجل

وتلبي  المشكلة ستحل كانت لو كما

 .المجتمع حاجة
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 المدنية اإلجراءات فإن ، الواقع في

في اآللية الفاعلة  للتعامل  لها الحديثة

 من يناصر وبقوة  ، مع االجراءات 

 بشكل ترك مبدأ استخدام الشكلية 

 ، اإلجرائي المجال في تدريجي

 هذا لتطبيق للقضاة متروك واألمر

حقوق  حماية على يساعد الذي ، المبدأ

 العملية يجعل االمر الذي  ، االفراد 

 .لتفعيل القانون  فعالة كأداة

 نظرية نفس( 7100) فيلهو يطرح ألميدا

 التي القت معارضة من ، ديناماركو البروفيسور

 التخلي أن على يدل تفكيره ألن موريرا ، األستاذ

 األسرع بالحكم للخروج  استخدام الشكليةمبدأ  عن

 سيفتح الذي التحيز هو يكون ولن ، نتائج يحقق ال

 ص ، 7100) فيلهو ألميدا ويشير. القضائية القنوات

 .الفكرتين كال في النظر يجب أنه إلى( 055

 موقفنا عن نعبر أننا من الرغم وعلى

االلية الفاعلة لمعالجة " مبدأ لصالح

 ، اإلجراء شكلية عن والحيد" القضايا 

 بالحوسبة يتعلق فيما ، أنه نقبل فإننا

مراعين  نكون أن يجب ، القضائية

. وال نقوض الشكليات  للجانب الفني 

 نعترف أن يمكننا ، أخرى ناحية من

 بالفعل هو اإللكتروني الحفظ  بأن

 ، الشكلية عن الحيد أشكال من شكل

 أو ، المادية العملية مع قارناه إذا

 وجه على السبب ولهذا. التقليدية

باقحام مبدأ االلية  نعترف ال ، التحديد

 .فيها  الفاعلة 

 للمرء يمكن ال أنه( 7100) فيلهو ألميدا يقول كما

 من االستفادة طريق عن الحديث االتجاه يتبع أن

 تحت ، إلكترونية بطريقة اإلجرائية التدابير سرعة

 لالجراء األساسية الضمانات فقدان خطر

. واألمن واألستقامة النزاهة: وهي ، اإللكتروني

 األساسية الشكليات  اتباع في الفشل فإن ، وهكذا

يتسبب  ، مفترضة سرعة وراء سعيا ، والضرورية

 يستشهد. في توليد خطر اجهاض االلية برمتها

 نانسي كمثال  فاطمة الوزيرة بقرار المؤلف

 (:055ص المصدر السابق )

 التصويب من جانب . المدني اإلجراء

 بعد اإلجرائية العالقة في عليه المدعى

االلية الفاعلة في التعامل مع  .التحقيق 

وجود . اإلمكانية. التطبيق. القضايا 

اآللي  سيادة الطابع تبني يجب - ضرر

 وجود من التحقق مع ، حكيمة بطريقة

 الذي للطرف بدقة محتملة أضرار

المبدأ ولكن ليس  هذا عليه ينطبق

 ضرر وجود ضوء في -. لصالحه 

 يمكن ال ، األطراف ألحد واضح

 االستئناف .اآللية الفاعلة  مبدأ تطبيق

إضرار  دون القضية لرفض  الممنوح

( .Resp. 763.004 / RJ  نانسي،

 في اقرت ، الثالثة المحكمة ، اندريغي 

 الجريدة  في نشرت ، 7112 ايلول 79

 ، 7112 ، تشرين اول 5 في

 (757ص

 يكن لم محكمة الحسابات لوالية سانتا كاتارينا  في

 معنًيا( 7100 ، البرازيل) TC-60/2011 القرار

 من العديد مما اوجد  ، اإللكتروني اإلجراء بشكلية

 TC-09/2002 التي تعين على القرار الثغرات

اجراءات  إلى تستند قاعدة هو القرار االول  .حلها 

 استند الى االجراءات  والثاني  ، وثائقية

 ، الخمس السنوات انقضاء وبعد. اإللكترونية

المحكمة لوالية  في اإللكتروني الحفظ  أن الحظنا

 الشكلية اإلجراءات من العديد يواجه سانتا كاتارينا 

. اإللكتروني اإلجراء على المطبقة الضرورية غير

 ينبغي التي اإلجراءات  فإن ، أخرى ناحية ومن

 ال ألنها ، الضروري األساس تجد ال بها القيام

 .تحديد  آلياتها  يتم ولم للتنظيم تخضع

 قرار إلى المحكمة في والية سانتا كاتارينا  تحتاج

 مع ، اإللكتروني للسماح بالحفظ االليكتروني  جديد

 ، العملية تحتاجها التي الشكلية اإلجراءات جميع

 التقدم وكذلك ، مبدأ اآللية الفاعلة  أساس على

 المعرفة مع جنب إلى جنبا الحالي، التكنولوجي

السنوات الخمس  مدى على ، تنفيذه في المكتسبة

 .االخيرة

التابع  المعلومات تكنولوجيا يوفر مجال  أن ينبغي

 لصياغة هذا الالزم للمحكمة في الوالية الدعم

 حتى الضرورية االستدامة وتأمين  ، الجديد المعيار

 الحفظ يوفرها  التي الديناميكية تتعارض ال

 عليها المنصوص اإلجرائي االتساق مع اإللكتروني

 .القانون في

العمليات  إدارة نظام استخدام فإن ، بذلك للقيام

 ، به الخاصة الفنية األعمال جانب إلى ، التجارية 

 العمل عملية لكل من سرعة ممارسة يوفر سوف

 .اإلجرائي وااللتزام
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 ادارة العمليات التجارية   -3

إدارة العمليات  فإن ،( 9ص ،7111)لبروك  وفقا

 المتكامل األعمال أداء إدارة نظام" تقابل التجارية 

 يشير." المطاف نهاية في التجارية العملية إلدارة

 واحد بشيء يهتمون النظام عمالء أن إلى بروك

 من مباشرة منتجات هي النتائج هذه. النتائج: فقط

 تسلسل مع آليات العمل  تتوافق. العمليات التجارية 

 هذه أحد ينجز ال عندما. مًعا تحدث التي األنشطة

 ، جيد بشكل يعمل ال أو ، متوقع هو كما األنشطة

 معالجة يمكن. بالفشل تنتهي برمتها  آلية العمل  فإن

 اإلضرار دون ، فردي بشكل وتحليله نشاط كل

 ، النتائج تحليل خالل من. بالنشاطات االخرى

 ، الصغيرة األنشطة وتصحيح األوضاع وتكييف

 .ككل العملية في التحسينات وتعزيز تحسين يمكن

 التي المؤسسات أن( 2ص 7101)بروك يوضح

 عمليات تخلق" أن يمكن آلليات العمل  إدارة لديها

 ودقة أكبر وسرعة أقل بتكلفة تعمل األداء عالية

 من ومزيد لألصول أفضل واستخدام أفضل

 من ، التجارية العمليات نمذجة أجل من." المرونة

الدارة  األساسية النتائج بعض معرفة الضروري

 .العملية التجارية

 تصور يمكننا ،( 7ص ، 7109) لكامبوس وفقا

". محدد هدف ذات األنشطة من سلسلة" بأنها عملية

 إلى نهاية كونه خاصية له األنشطة من التسلسل هذا

 وتنتهي معينة نهاية في تبدأ العملية أن أي ، نهاية

 المصدر نفسه ،) المؤلف يؤكد. معينة نهاية عند

 إلى العمليات هذه تقسيم يمكن أنه على( 2ص

 مع مباشرة التعامل عند ، نهائية أو أولية عمليات

 تدعم عندما ، الدعم عمليات ؛ النهائي العميل

 تلك وهي ، اإلدارية والعمليات ؛ األولية العمليات

 البيانات وتسجيل ، األخرى العمليات تراقب التي

 إدارة أجل من ، واالبتكارات التحسينات القتراح

 .استراتيجية أكثر

 العمليات بتعريف المستخدمون يقوم ، عام بشكل

 أجل من ، ذلك ومع". عملية تتبع" أنها على بسهولة

 األنشطة جميع تحديد الضروري من ، تصميمها

 يميز. صحيح بشكل العملية تشكل التي والمهام

( 25ص 7100)سكوكغليا  و جونيور بافاني

 :والمهمة النشاط

 لمجموعة المعطاة التسمية - النشاط

. محدد هدف نحو الموجهة المهام من

 به كشرط القيام يجب ما هو تركيزها

 .الهدف هذا لتحقيق عنه غنى ال

 العنوان المعطى لسلسلة من الخطوات -المهمة 

قد تتطلب كل . قيام بنشاط للالخطوات /  المسبقة 

خطوة من هذه الخطوات الحاجة إلى تفسيرات 

اإلجراءات  اعداد  ةبررم،   عن الكيفية  تفصيلية

 .الموثقة ذات الصلة

 يولد األنشطة تسلسل فإن ،( 7109) لكامبوس وفقا

 التدفق لهذا يكون قد. اتباعه يجب مسار وهو ، تدفًقا

 العملية  تدفق تعديل يتم قد  ألنه ، قيود وأ انحرافات

 يحتوي قد. للنشاط الذي يليه  نشاط يسلمه  لما وفًقا

 كما. ذلك إلى وما ووثائق معلومات على التسليم هذا

 العمل قواعدمن  أيًضا وه األنشطة بين الترابط أن

 .إجراؤها يتم ال أو يتم قد والتي ، بالمؤسسة الخاصة

تطرق  ، ةاألساسي طرح الفكرة من االنتهاءبعد 

العمليات  مفاهيمالى (  المصدر نفسه) الكاتب

. العمليات وخطوطها ، التوالي على ، والنشاطات 

 خالل من ، نفسها العملية العمليات  مفهوم يمثل

 ، خطوط عدة يتضمن في داخله  ، مستطيلفكرة ال

 تكون أن يمكن. العملية الفاعلة في  جهاتال تمثل

 اضفاء صفة الشخصية  أو أشخاص الجهات هذه

 من ، الطرق  هذه مع. المؤسسة ما من  منطقةعلى 

 أنشطتها في والتفكير ، كاملة عملية تصميم الممكن

 من أنواع عدة وتشكيل ، المعنية الفاعلة والجهات

 .البيانية الرسوم

 ادارة آليات العمل  لك تيحت ، التخطيط عملية مع

 و جونيور لبافاني وفقا. للصيانة رقابية نقاط ايجاد

Scucuglia  ، (7100 ,701 صفحة:) 

تعزيز أدائها ، أي جعل  تعني  ان ادارة العمليات 

بالطريقة الصحيحة أو كما هو متوقع   تمالعمل ي

مع كل التأخير المرتبط بتحويل . ومخطط له

المسؤولية بين اإلدارات ، تضيع مكاسب اإلنتاجية 

. عدم كفاءة الهيكل التنظيمي الهرميبسبب المحتملة 

لجعل هذه السلسلة من  إدارة العمليات إنه دور 

العالقات المتبادلة بين األنشطة والمعلومات والمواد 

والمعدات تحدث دون الحواجز التقليدية للوحدات 

لذلك ، يجب وضع نموذج . التنظيمية المختلفة

ة إلى لعملية إنشاء العمليات الثانوية ألن هناك حاج

إجراء عدد من الممارسات للحفاظ على تحديث بنية 

 .العملية وتحقيق فوائد اإلنتاجية المتوقعة
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 ايجاد هي لإلدارة الطرق أفضل من واحدة

 Scucuglia و جونيور بافاني يؤكد. المؤشرات

 مقاييس هي" المؤشرات أن( 217 :2011)

 قادرة ، و استيعاب واضح فهم مع ، موضوعية

 أداء حول الصلة ذات المعلومات نقل على

 ".العمليات

 البيانات جمع تحليل. 4 

 أن إثبات هو المطبق االستبيان من الهدف وكان

 من مزيد إلى ستؤدي التجارية العمليات أتمتة

محكمة  في في االجراءات  سرعةالو تساقاال

 األغلبية تنتمي. الحسابات لوالية سانتا كاتارينا 

 رقابة ال هدفها يكون أجهزة إلى شاركونللم المطلقة

 المتناول في  مشكلةكحال موضوع ال ، ةالخارجي

 .هذه  المقالة

 عمليات إدارة كانت إذا عما شاركونالم ُسئل

 منظمة قبل من أو نفسها المؤسسة نفذتها قد التجارية

 في الخبرة مالحظة تمت. تم التعاقد معها  أخرى

 من٪ 21 من أكثر أن حيث ، الموضوع هذا

 استخدموا المقابالت معهم أجريت الذين األشخاص

 المنهجية لتطبيق الخاصة والتقنية البشرية مواردهم

  0الجدول 

 إدارة آليات العمل في المؤسسة 

 في آليات العمل  إدارة تنفيذ تم هل

 من أو نفسها المؤسسة قبل من المؤسسة

 متعاقدة؟ أخرى منظمة قبل

 )%( النسبة  إجابة 

  02،01 (0أ)تنفيذها لم يتم 

  20،75 (7أ)من قبل  المؤسسة

  77،99 (1أ)المتعاقد 

 1 ال توجد اجابة

 

 وفقا آليات العمل  إدارة الستخدام التحفيز هذا يحدث

 التخطيط في تشكلت التي التوجيهية للمبادئ

 يقرب ما قامت بمقابلة مع مؤسسة لكل االستراتيجي

محكمة الحسابات التابعة  إن. الحاالت من٪  91 من

 الذين األشخاص مع شيااتملوالية سانتا كاتارينا 

 باستخدام توكد انها،و ، المقابالت معهم أجريت

 الطريق على كونتس ، آليات العمل  منهجية

 اإلجرائية والسرعة االمتثال  عن للبحث الصحيح

 .بأفضل صورة 

اولئك الذين اجريت معهم المقابالت   سئل عندما

 العمليات تخطيط في مؤسستهم وحدات إشراك عن

 غالبيتهم يتبعون طريقة شاملة  أن لوحظ ، التجارية

 سواء ، مشتركة  الوحدات كانت جميع أن أي ،

 . إدارية أو نهائية طبيعة ذات كانت

  7الجدول 

 عوامل محركة

 التجارية عملياتال إدارة إلدخال المحركة العوامل هي ما

 مؤسستك؟ في

 )%( النسبة إجابة 

 02،01 (  0ا)ال يوجد 

الخطة 

 (7أ)االستراتيجية 

99،02 

 5،29 ( 1أ)توثيق العملية 

ادارة  -اتمتة العملية

 العمليات 

05،19 

 1،71 (9أ) ERPتنفيذ 

 1،71 (2أ)اخرى 

  1،77 ال جواب 

 

 1الجدول 

 التجارية لعملياتا تخطيط في المشاركة

 ذات كانت سواء ، مؤسستك وحدات جميع شاركت هل

تجارية ال عملياتال تخطيط  في ، إدارية أو نهائية طبيعة

 ؟

 )%( النسبة إجابة 

 07،51 ( 0أ)ال توجد 

 75،11 ( 2أ)الكل 

ليست جميعها 

 ( 9أ)نهائية 

77،99 

ليس جميعها 

 (9أ)ادارية 

02،01 

جميعها 

 ( 1أ)نهائية

02،01  

جميعها ادارية 

 ( 7أ)

1 

 1،71 ال جواب

 

الموظفين   أن٪ 19 أورد  ، كلذ لیإ باإلضافة

 نبأ٪ 97اورد  و ، تشغيليين  المشاركين  كانوا  

 أن خلصستن. يين إدار وانکاموظفين  المشاركين لا

 العمل الجميع على يجب أنه هي األساسية الفكرة

 يمكن ال شيًئا اإلدارة تقرر أن يكفي ال وأنه ، مًعا

 يتمكن لن ، المقابل وفي. إجراؤه مليناالع للموظفين

 المعايير تلبية من العمليات في العاملون الموظفون

 إدارة تأتي. معينة منطقة تدفق تحدد التي ، الحالية

 العمليات تنسيقلكعامل مهم  التجارية العمليات

 مسارات في وتجميعها ، عمل خلية كل في الحالية

 .االستخدام شائعة
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  9الجدول 

  نوع الموظفين

 خرائط رسم في ساعدوا الذين الموظفيننوع  هو ما

 لمؤسستك؟ التجارية العمليات

 )%( النسبة إجابة 

الموظفون 

 (0أ)التشغيليين 

19،20 

الموظفون 

 ( 1أ)اإلداريون

90،59 

موظفي مستدعى 

 ( 7أ)

1،71 

 02،01 ال توجد إجابة

 

 من٪ 12 في ، التجارية العمليات إدارة إلى ُينظر

 أداة أنها على ، مقابلتها تمت التي المؤسسات

 وتقديم ، من البداية الى النهاية العملية لتحسين

 الذي للمجتمع وكذلك ، نفسها للمؤسسة المكاسب

 .خدماتها توفير على يعتمد

 9الجدول 

 التجارية العمليات إدارة فهم

 كيف تفهم مؤسستك إدارة العمليات التجارية

 )%( النسبة إجابة 

 ادارة العمليات  ستخدمت

 التحسين إلجراءات

 المحلية

 الوحدات بعض في

5،29 

 ادارة العمليات  ستخدمت

من البداية  عملية لتحسين

 تحقيق  مع ، نهايةال الى 

 للمؤسسة المكاسب

 (9أ ) والمجتمع

19،99 

 لتحسين BPM يستخدم

من البداية الى  عمليةال

 مكاسب مع النهاية

 (1أ ) بأكملها للمؤسسة

5،29 

ادارة  عن يتحدث أحد ال

 . )المؤسسة في العمليات 

 (9أ

75،11 

 02،01 ال توجد اجابة

 

 البيانية الرسوم استخدام خالل من ،  نالحظ

 الفهم من مزيد خلق الممكن منانه  ، التعاونية

 في القائمة التجارية عملياتال عن والكشف

شاركين في الم من٪ 71 أن وجدنا. المؤسسة

المخطط  العمليات قياس بعدو ، االجابة عن المسح 

 أنشطة تنفيذ في الوقت من الكثير برروا قد ، لها

 المهم من ، وبالتالي. القديمة متهأنظم في معينة

 توفرها التي التطبيق دورات أهمية مالحظة

 األنشطة تنفيذ في الدائم التميز عن للبحث المنهجية

 .التخطيط تم التي

 2جدول 

  قياس العمليات المخطط لها 

 تبرير تم كيف ، المخطط لها العمليات قياس على بناء

 لمؤسستك؟ معينة أنشطة تنفيذ في المبالغ به الوقت

 )%( الحساب إجابة 

 99،02 (   0أ)لم يتم تبريره

 نشاط أي على العثور يتم لم

 (9أ) مبالغ به تنفيذ بوقت

1،71 

 ياتالبرامج استخدام تم

  القديمة االستراتيجية

 ) لالستعانة بمصادر خارجية 

 (1أ

77،99 

/  اإلنترانت استخدام تم

 الخاص اإلنترنت

 (7أ) مؤسسةبال

5،29 

الطرف  برامجيات استخدام تم

الثالث لالستعانة بمصادر 

 ( 9أ)خارجية 

1،71 

 02،01 ال توجد اجابة

 

 تمت التي المؤسسات معظم فإن ، الحظ لسوء

 العمليات إدارة لصيانة دائمة لجنة تشكل لم مقابلتها

 التجارية العمليات إدارة الية ترتبط. التجارية

 مع بالتزامن المعايير تقوده الذي بالتقدم مباشرة

 لجنة إنشاء أهمية فإن ، وبالتالي. المتاحة التقنيات

 العمليات وفاعلية كفاءة ضمان للمؤسسة توفر دائمة

 التي للمحاكاة المستمرة الدراسة من رسمها تم التي

 .المتولدة المؤشرات وكذلك تمت

 أجريت الذين األشخاص من٪  21 من أكثروجدنا 

و  السرعةانهم يسعوون وراء  المقابالت معهم

 على تأثير هناك كان حيث ، اإلجرائي االلتزام

 جزء يستخدم لم. المعايير وتغيير اإلجرائية اإلدارة

 المقابالت معهم أجريت الذين األشخاص من كبير

 استخدموا  ولكنهم ، لشرحهافقط  العملية تصميم

 قواعد بإنشاء سمح مما ، الرقابة على العمليات 

. العملسير  التي هي في صميم  األنشطة لتنفيذ

 آلية باستخدام ، للعمليات التنفيذي البعد إلى وبالنظر

 حددت تقريبًا المؤسسات نصف فإن ، العمل سير

 .عملياتها تدفق في العقبات من العديد
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  2الجدول 

 اللجنة الدائمة 

  ملياتالع إدارة على للحفاظ دائمة لجنة أنشأت هل

 مؤسستك؟ في التجارية

 )%( النسبة إجابة 

  99،02 ( 0أ)لم يتم انشاؤها 

 19،99 ( 1أ)أنشأت 

ال تزال العملية جارية من قبل 

 ( 7أ)االدارة العليا 

2،99 

 07،51 اجابة ال توجد

 

  9الجدول 

 المؤسسة في المعايير  تغيير

 في التغييرات على تأثير التجارية العمليات إلدارة كان هل

 مؤسستك؟ معايير

 )%( الحساب إجابة 

 07،51 ( 0أ)ال يوجد تغيير 

 المتعلقة المعايير جميع غيرت لقد

 ) القديمة االستراتيجية بالبرمجيات

 (9أ

77،99 

 المتعلقة المعايير جزئًيا غيرت

 ) القديمة االستراتيجية بالبرمجيات

 (1أ

19،20 

 التأثير دون ، محددة معايير غيرت

 ةقديم ةاستراتيجي برمجيات أي على

 (7أ )

5،29 

 02،01 ال توجد اجابة

 

 االستنتاج  -9

 نهج ادارة العمليات التجاريةم تبني أن في شك وال

 هو محكمة الحسابات لوالية سانتا كاتارينا  قبل من

 االلتزام انتشار وكفاءة فعالية األكثر السبيل

 ، للمؤسسة واإلدارية النهائية للمجاالت اإلجرائي

 .المجتمع ما يطلبه تسليم سرعة إلى تهدف والتي

محكمة الحسابات لوالية  قيام إلى فورية حاجة هناك

 التي القانونية األحكام جميع بمراجعة سانتا كاتارينا 

تحدد مدة  التي والقواعد اإلجراءات من كاًل توجه

 .القضية التعامل مع 

 باحثين ال وانسجاما مع الخط الذي كشف فيه بعض 

التعامل  آلية مبدأ على الى انتشار  الحاجة عن

 التي الحقيقية السرعة مع ، الفاعلة  مع القضايا 

 لتفادي تنبيه هناك ، اإللكتروني الحفظ يوفرها

 العملية على الرسمي الطابع إلضفاء الكامل الغياب

. حيوية أهمية لها التي  قواعدال وجود وإدراك ،

 .المطلوب القانوني األمن لتحقيق المعنية للجهة

 عن الناتجة األبعاد تفرضها التي الديناميكية تتطلب

 تشكل أن التجارية العمليات إدارة منهجية تطبيق

 اإلعانات ستوّلد والتي ، دائمة لجنة المؤسسات

 تساقاال: الحدين عن المستمر للبحث الالزمة

 العملية وسرعة

 اإليجابي وال يخفى على احد  حجم  المردود  

.   المؤسسات داخل ادارة العملية التجارية الستخدام

 ، الطلبات بإرسال يهتم الذي ، المواطن أن ويالحظ

 مع أفضل وتفاعل أفضلمردود  له يكون أن يمكن

 نفسه الزمني اإلطار في ، وبالتالي. المؤسسات هذه

 هذه في المشمولة غير األخرى الضوابط ستسمح ،

ادارة العمليات على الصعيد   مثل ، المقالة

 للمؤسسات الموضوعة بالتدفقات ، االجتماعي

ان ُترصد  من يمكنها مما ، المادية حدودها الستقراء

ذات . تها الرقابية أنظم طلبات وصول قبل

 خدمة تقديم  تسهيل وبالتالي ، فضلالتخصيص األ

 .للمواطن ربحية أكثر

 مالحظات

 الفصل الدراسي نهاية كعمل مقدمة ورقة - 0

التخصص في ادارة مشاريع تكنلوجيا  برنامجل

كجزء  ، كاتارينا سانتا جنوب جامعة في المعلومات 

 إدارة في ختصاصي كأ لتخرجا من متطلبات 

 .المعلومات تكنولوجيا مشاريع
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