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 امللخص : 

تهدفاألجهزةالعلياللرقابةالماليةوالمحاسبةعلىمستوىالعالمإلىالمساهمةفيحسنإدارةالمالالعام

والمحافظةعليهمنخاللتقريرمبادئالشفافيةوالمساءلةوالحوكمة،واليمكنلتلكاألجهزةمنتحقيق

لمواطنينإالعنطريقتقييموتطويراآلداءالرقابىمنخاللقيمةمضافةللمجتمعوإحداثفارقفيحياةا

توفيرالقدراتالمؤسسيةوالمهنيةبأعلىمستوىمنالكفاءةوالفعالية.

وتحتاجاألجهزةالعلياللرقابةالماليةوالمحاسبةأنتقومبعملياتتقييمإحتياجاتبناءقدراتهابشكلمستمر

فيال التغيراتالمتواصلة وفقاًفيظل يتم أدائها أن من حتىتتأكد فيإطارها التىتعمل المحيطة بيئة

ألعلىمعاييرالجودةمحلياًودولياً.

والبدمنتوافرالهياكلوالبنيةالتحتيةوالعملياتالكافيةوالمالئمةالتىمنشأنهاأنتمكناألجهزةالعليا

كلفعالويتضمنذلكاألنظمةالمتعلقةبالواجباتالرئيسيةللرقابةمنالقيامبمهامهاالقانونيةوالدستوريةبش

الدعم وخدمات الحوكمة مبادئ تطبيق إلى باإلضافة والمراجعة الفحص في والمتمثلة األجهزة لهذه

والمساندة،كذلكتوافرالقدراتالمهنيةللعاملينللقيامبالمهامالموكولةلهمبفعاليةلمتطلباتالعملالرقابى

زيادةدرجةتطبيقالجهازالمركزىللمحاسباتمعاييرالرقابةوقدأظ هرتالدراسةعدةنتائجمنأهمها

الدوليةالخاصةبمنظمةاألنتوساىومدىزيادةمعرفةالعاملينالفنيينبتلكالمعايير.

وبناءعلىهذهالنتائجقدمتالدراسةبعضالتوصياتمنها:

الرقابةعبرتجميعهاضمنهيكلموحديكونأكثرتالؤماًمعطبيعةتعزيزالموقعالمؤسساتىألجهزة -

 أعمالهاوخصوصيةإجراءاتهاوالنتائجالمترتبة.

مثل - الفساد ومكافحة الرقابة مجال في المتدخلة الرقابية والهيئات األجهزة بين الرقابى التكامل دعم

 لوطنيةلمكافحةالفساد.الجهازالمركزىللمحاسباتهيئةالرقابةاإلداريةوالهيئةا

القيامباألعمالضمانإستقالليةوظيفةالرقابةوهومايعدمنأهممقوماتنجاحاألجهزةالرقابيةفي -

 ،وهوأيضاًماذهبتإليهالمعاييرالدوليةالتىأقرتالمبادئالعامةلالستقاللية.الموكولةإليها

حيث - للعموم الرقابية األعمال نتائج نشر التقريرضمان نشر يتجه الدولية المعايير إلى واستناداً أنه

 الرقابى–الرقابى للعمل النهائى األثر أو النتيجة يعد البرلمان-والذى من كل إلى وإحالته برمته

نتائجاألعمال ويمكنالنشرمنإعطاء المقارنة، التنفيذيةعلىغرارأغلبالهيئاتالرقابية والسلطة

ال وتحليلهاوبالتالىالرقابيةأثرها واستغاللها إلىمختلفوسائلاإلعالمللتعريفبها منشودوإبالغها

نظام من األمر نهاية في يمكن ما وهو مبسطة، بصيغة عليها اإلطالع من المدنى المجتمع تمكين

 المساءلةالتىتقتضيهاالحوكمةالرشيدة.
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نى،واالستفادةمنالتجاربالمقارنةفيهذادعمالتواصلبينالجهازالرقابىومكوناتالمجتمعالمد -

لمالهذاالتواصلمنأهميةفيترسيخثقةالمواطنينبالمنظومةالرقابيةوتحقيقالتكامل المجالنظراً

 بالنسبةلجمعوتحليلالمعلوماتالمتعلقةبتسييرالشأنالعام.

الرقابةومنهجياتعملها،منخاللالتوجهنحوإدماجوسائلاإلتصالوالمعلوماتالحديثةفيآليات -

تطويرأدواتمتخصصة،وتكويناألطرالعاملةفيالمجالالرقابى،والعملعلىإيجادبيئةعملتدفع

 نحواستخدامهذهالوسائلبشكلفعال.

يرالتدرجفيتغييرأسلوبالعملالرقابىمنأنظمةالرقابةالتقليديةإلىأنظمةالرقابةااللكترونيةوتوف -

 التشريعات،واالعتماداتالمالية،واإلمكاناتلتطبيقذلك.

ضرورةتضمينأهدافالتنميةالمستدامةفىالخططاالستراتيجيةللجهاتالحكوميةكافةومنهاالجهاز -

 األعلىللرقابةباعتبارهأحدالركائزاألساسيةفىالمجتمعلدعمالجهودالتنموية.

-  القانونية التشريعات التواقيعإيجاد اعتماد ذلك فى بما اإللكترونية الرقابة متطلبات لتطبيق الالزمة

 االلكترونيةوالتعاملبالبريدااللكترونى....ألخ.

 توفيراالعتماداتالماليةواإلمكاناتالماديةالالزمةلتطبيقالرقابةاإللكترونية. -

 ليديةإلىأنظمةالرقابةااللكترونية.التدرجفىتغيرأسلوبالعملالرقابىمنأنظمةالرقابةالتق -
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:مقدمة

ىالتيعبترالمالالعامالركناألساسىفىبناءأىدولة،ويعتبرالجهازاإلدارىللدولةالدعامةاألساسية

دولةتريداالستقراروالتمتعبحريتهاأنتقومعليهجهودالتنميةالشاملةوإعادةالبناء،ولذلكوجبعلىأى

.بثينفيهاتحافظعلىالمالالعاملديهاوأنتعملعلىحمايتهمنالع

بكثيرمنا أنيزود كانالبد المنوطبه بدوره الجهازاإلدارىللدولة لسلطاتوكانمنوفىسبيلقيام

زامهبماهومحددلهمنأهداف،وهذامالرقابةمتكاملةتكفلحسنقيامهبأعمالهوالتالضرورىأنيخضع

أموالهاوالعملعلىحمايتهااعتماداًعلىقبةاتمكنالدولةمنمرةلعازةرقابيةفدفعالدولإلىإنشاءأجه

التشريعاتوالقوانينوالتىتعطيهاحقالقيامبأداءأعمالهاالرقابيةبكلاستقاللية.

والنامية المتقدمة سارعتالدول سواءولقد الرقابعلىحد األجهزة هذه مثل تحتمسمياتيإلىإيجاد ة

مختلفةبهدفتفعيلمستوىاألداءالمالىواإلدارىلقناعتهاالكاملةبأهميةالرقابةالماليةواإلدارية،فمنهم

مثالحدهمايتعلقبالرقابةالماليةواألخريتعلقبالرقابةاإلداريةأمنحرصعلىإنشاءجهازينمستقلين

ذلكجمهوريةمصرالعربيةالتىأنشآتالجهازالمركزىللمحاسباتليقومبالرقابةالمالية،وهيئةالرقابة

يتولىمهام فىحينقامتبعضالدولاألخرىبإنشاءجهازواحد اإلدارية، بالرقابة التىتقوم اإلدارية

بإنشاءجهازالرقابةالماليةواإلداريةبالدولة.سلطنةعمانالتىقامتالرقابةالماليةواإلداريةمثالذلك

مةفىأغلبدولاوبعدأنكثرالحديثفىاآلونةاألخيرةعنالفسادوعدمالنزاهةفىإدارةاألموالالع

قدأهتمتالعديدمندولالعالمبتطويرالدورالرقابىلألجهزالعلياللرقابةلديهالمالهامنفوائدف،العالم

عودبالنفععليهامنأهمهاالمحافظةعلىالمالالعاموضمانسالمةالنشاطالمالىواإلدارىوالتأكدعديدةت

الخاضعةلرقابتهاباألنظمةوالقوانينواللوائحوالتعليمات،لذلكعمدتالعديدمنتمنمدىالتزامالجها

منبينهاوتنميةقدراتأجهزتهاالرقابيةدولالعالمإلىالتعاونبينأجهزتهاالرقابيةوتبادلالخبراتفيما

 المنظمة مثل المجال هذا فى متخصصة دولية منظمات إنشاء للرقابةخالل العليا لألجهزة الدولية

الغشوالفساد،)االنتوساى( يرتبطبشكلرئيسىبالقضاءعلىمظاهر تنمية والشكأننجاحأىعملية

اإلصال حوتحقيق وحسن واإلدارى واإلداريةسإالمالى المالية السياسات وتطوير المتاحة الموارد تخدام

الرشيد الحكم وتعزيز والشفافية النزاهة الذىيعملعلىتحقيق األمر األفراد كفاءة أهداف،ورفع وهى

تسعىاألجهزةالعلياللرقابةإلىتحقيقها.

 يوبتشخيصوتطنهتملذلك للمحاسبات المركزى للجهاز الرقابى العمل  ACCOUNTABILITYر

STATE AUTHORITYاألموالالعامةوخلققيمةمضافة المركزىوالشكأنالجهاز،فىحماية

 المصرى للمحاسبات ( للرقابة العليا األجهزة أحد SAIباعتباره )SUPREME AUDIT 

INSTITUTION حيوياًفىمراقبةأجهزةالدولةالمختلفة،وفىامتثالالحكوماتللمس اءلةيلعبدوراً

علىبساحوالم الرقابة ألية تمثل المدنىوالجمهورألنها منقبلالسلطاتالتشريعيةومنظماتالمجتمع ة

العملياتالحكومية والتثبتمنشفافية فى،المالالعام حولجودةونوعيةاإلدارة فهىتوفررأياًمستقالً

لكيرتبطعلىذمالرشيد،حيثأنلمحاسبةوالحكنزاهةوالشفافيةواالقطاعالعامبكافةأنشطتهوتعزيزقيمال

فعالةتتمتعباالستقالليةوالمهنيةوأداءدورهانحووثيقبوجودبنيةمؤسسيةسليمةوأجهزةرقابةقويةو
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 للرقابة العليا لألجهزة الدولية المنظمة عليها نصت التى الدولية المعايير من إطار فى الماليةالرقابى

توساى(.والمحاسبة)االن

 مشكلة الدراسة : 

الجهازالمركزىللمحاسباتوزيا الرقابدإنشاء المهام علىعاتقهية الملقاة لتحسين،ة فاعلة أداة واعتباره

لرقابتهوالحاجةللرقىالخاضعةأداءالجهاتارىفىمؤسساتالدولةالمختلفةوتطويرداألداءالمالىواإل

األداءلزيادةمستوىاإل األمرالذىيجعلمنالضرورىالعمل،نتاجوتقديمأفضلالخدماتبمستوىهذا

العربية مصر المركزىللمحاسباتبجمهورية الجهاز أداء ،علىتطوير فىتلكالمهام ليواكبالزيادة

وتكمنمشكلةهذهالدراسةفىاألجابةعنالسؤالالرئيسىالتالى:

 المركزى للمحاسبات على المؤسسات المختلفة فى الدولة  كيف يمكن تقويم وتطوير األداء الرقابى للجهاز

ما يحقق قيمة مضافة للمواطنين بوذلك  )بمعنى ما هى السبل الالزمة لتقويم وتطوير األداء الرقابى(

 والمجتمع.

 أهمية الدراسة : 

األزماتيعتبر لمواكبة واألزمنة العصور مر مع تطور ومتقدماً راقيا الرقابىأسلوباً التىالعمل المالية

الذ األمان صمام يعتبر كما الدول، األتواجه وتحقيق األعمال تنفيذ يضمن للدولدهى المرسومة اف

تلك تصحيح واألنحرافاتوإمكانية فىاألخطاء الوقوع من للحد معها أصبحمتالزماً وقد والمؤسسات،

لمااألجهزةالتىتقومبتنفيذهذاالعملاألخطاءفىحالوقوعهاأوالًبأول،وتعتبرأجهزةالرقابةمنأهم

منحقفى مالالسلطةالتنفيذيةورفعتقاريربذلكألعلىعويةعلىأنجراءرقابةماليةوإداريةوقاإلها

سلطةفىالدولةممثلةفىالبرلماناتأوفىرئيسالسلطةالتنفيذية،األمرالذىيؤدىإلىمساعدةالسلطة

المرسومةبدونإفىتحقيقأهدالتنفيذية والعملعلىرفعمستوىاألداءالمالىافها ،واإلدارىنحرافات،

وكذلكتطويروتحديثاإلداراتوالقوانينبمايساعدعلىتحقيقتلكاألهداف.

فلمتعدمقصورةعلىالمراجعةبصورهاوأشكالهاه،ولقدتطورتمفاهيمالعملالرقابى،وتغيرتأساليب

المتمثل امتدتاألخطاءةفىالبحثعنالتقليدية وإنما اكتشافها، بعد والعملعلىتصحيحها بعدوقوعها،

لتشملجميعأنواعالرقابةسواءالسابقةللتنفيذأوالمتزامنةمعهوذلكلتجنبالوقوعفىاالخطاء،والتأكد

منحسناستخدامالمواردالمتاحةوأناستخدامهافيماخصصلها.

 سة أهميتها من خالل:وتستمد هذه الدرا

-أ للمحاسبات المركزى للجهاز الرقابى الدور وتطوير تقويم إنعكاسأهمية من عليه يترتب وما

فىرفعمستوىاألداءواالنتاجيةفىمؤسساتالدولةالمختلفة.إيجابى

اتالتىتحدأوتحولدونتفعيلالدورالرقابىللجهازالمركزىللمحاسباتقتحديدمجموعةالمعو-ب

وسبلالتغلبعليها.

المسئولينفىتطويراألجهزةيأهميةالنتائجالتىيتوقعالتوصلإليهاوالتىيؤملبأن-ج ستفيدمنها

الرقابيةالعليا.
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 أهداف الدراسة : 

تهدفالدراسةإلىتحقيقمايلى:

 بات.التعرفعلىمقوماتاألداءالرقابىالجيد،ومدىتوافرهافىالجهازالمركزىللمحاس -1

دراسةوتقويمالمعاييرالرقابيةالتىيستندلهاأعضاءالجهازالمركزىللمحاسباتفىممارسةأعمالهم -2

ومعرفةمدىكفايتهاللعملالرقابى،منخاللمقارنتهبالمعاييرالرقابيةالصادرةعنالمنظماتالدولية

 للرقابةالمالية.

ىاكتشافوتصحيحاألخطاءالتىقدتنتجخاللأعمالالتعرفعلىدورالجهازالمركزىللمحاسباتف -3

 المؤسساتوالجهاتالخاضعةلرقابةالجهازومدىتأثيرهعليهالتفادىهذهاألخطاء.

 الوقوفعلىأهماألساليبالرقابية،ومدىتواجدهاعندممارسةالجهازألعماله. -4

ألداءالرقابىألجهزةالرقابةالعلياعلىالوقوفعلىأهممتطلباتالعمليةالرقابيةودورهافىتحسينا -5

 الجهاتالخاضعةللرقابة.

 التعرفعلىأهمالعقباتالتىتحولدونتحقيقالجهازلرقابته. -6

 الخروجببعضالنتائجوالتوصياتلالرتقاءبالعملالرقابىإلىأعلىمستوياتاألداءالمطلوبة. -7

 منهجية الدراسة : 

التىاشتملتعلىدراسةالمفاهيماألساسيةالمرتبطةباألداءوالنظريةوانب الجتناولالباحثالدارسةمن

الرقابى،وأساليبتأديتهفىالمؤسساتالحكومية،وذلكمنخاللاالستعانةبالعديدمنالكتبوالمراجع

دتهفىوساعالمعلوماتوالمجالتالعلميةالمرتبطةبالموضوع،والتىأمدتالباحثبالكثيرمنثوالبحو

رقابى الباحثيعملعضو إلىكون باإلضافة ، المفاهيم الكثيرمن المركزىللمحاسباتتحديد بالجهاز

لعددمنالسنوات،األمرالذىساهمفىإعطاءالباحثفكرةأساسيةبذلكالعملبجمهوريةمصرالعربية

المح من للعديد الرقابيةوحضوره األعمال فىتنفيذ والندواتوورشالعملاضراتمنخاللمشاركته

باعتبارهعضورقابيضمنأعضاءالجهازالمركزيللمحاسبات.الجوانب العمليةوعلىالمرتبطةبه.

 وقد تناول البحث ذلك على النحو التالى:

 ألول : اإلطار المفاهيمى للرقابة:الفصل ا

 الفصل الثانى : القيمة المضافة لألجهزة العليا للرقابة:

 الث : رقابة  الجودة لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.الفصل الث

 الفصل الرابع : بناء القدرات لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة .

 الخامس: النتائج والتوصيات . الفصل
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 املبحث األول
 ملفهوم ، األهمية ، األهداف(االتطور، ) Controllingالرقابة 



مــة  ُمـقـدِّ

إنهمنغيرالممكنالقولأنالظروفالبيئيةالمحيطةبالمنشأةهيالسببفيعدمتحقيقأهداف

األهداف لتحقيق واضحة خطط مجموعة أو خطة التخطيط وظيفة عن تتبلور ما وغالباً كما ، المنشأة

بعضهلوجودخطةيعنيأنالهدفقدتحقق؟وهلتنفيذالخطةالمحددةكمياًوزمنياًوهناقديتساءلال

اإلنجازالمخطط؟لإلجابةعلىهذينالسؤاليننستطيعالقولأنهناك يعنيأناإلنجازالمحققهوفعالً

مجموعةاحتماالتفقديتساوىاإلنجازالمحققمعالهدف،وقديقلاإلنجازالمحققعنالهدف،وقديكون

ا أنوجوداإلنجاز بذلكنستنتج المحققيساويصفر، اإلنجاز يكون قد الهدفوأخيراً من أكبر لمحقق

المخططلتحقيق اليساوياإلنجاز المحقققد أناإلنجاز تحققكما الهدفقد أن اليعنيمطلقاً الخطة

التوازنفإنالوس يعنيوجودخللفيالموازنةبيناإلنجازينولتحقيقهذا يلةإلىذلكهواألهدافمما

وجودوظيفةرقابيةتتكاملمعوظيفةالتخطيط.

فالرقابةمازالتتعتبرالمشكلةالرئيسيةللعديدمنالمنشآتوالعمليةالرقابيةفيالمشاريعالكبيرة

وإنما ، التنظيميواألساليبالقيادية بالهيكل الرقابيو فهيالترتبطفقطبالنظام معقدة زالتعملية ما

الخططواألهدافالتيتعتبرالقوةالمركزيةللمؤسسة.ب

 التطور التارخيى ملفهوم الرقابة على املال العام : 
لمتكنالرقابةوليدةاليوموإنمامرتبأزمانوعصورمتعاقبةحتىوصلتإلىيومناهذا،حيث

. الحضاراتوتطورتبتطورها نشؤ العمودورافقتالرقابة العام المال وقياميعتبر الدول الفقرىلنشأة

بولذلكحرصتالشرائعالقديمةعلى،الجماعات الوسائلالكفيلة فاقننظيمهمنحيثاالتحمايتهوإيجاد

والسجالتالمحاسبيةوفرضتالجزاءاتالقانونيةوالتحصيل،ففرضتالضرائبوالجماركونظمتالقيود

مس السلطة وأصبحت القوانين ألحكام المخالفين وتحقيقعلى األموال إدارة حسن عن الشعب أمام ئولة

عن نيابة العام للمال وملكيتها الدولة نشأة إلى نشأته تعود الرقابة مفهوم أن الواقع ففى األهدافمنها،

الشعب.

 التاريخ الشرقى للرقابة:

 فى العراق : 

أالفعامقبلالميالدظهرتفكرةالمحاسبةفىجنوبالعراقالذىكانيقطنهالسومريونقبلثالثة

حيثوجدتوظائفالكاتبالذىيكتبالرسائلوالوثائقالقانونيةوعقودالبيعوالشراءواالقتراض،إضافة

إلىكونهيعملمحاسباًلتدوينالغنائم،والشكأنفكرةوجودمحاسبةتعنىرقابةبحدذاتها،وقدشرعت
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والمالوبذلك فىتلكالقوانينالمنظمةلشئوناإلدارة المساءلةالتىكانمعموالبها تتضحمعالمنظرية

.العهود

 فى مصر القديمة: 

قبلحوالىألفعامقبلالميالد، اإلدارة الرقابةاإلداريةالتىتتوالها فىمصرالفرعونيةظهرتفكرة

التىتستعملفكانهناكتشريع"حورمحب"الىتضمنفىمادتهاألولىإجراءاتلمنعاغتصابالسفن

فىتسليمالضرائبوالقرابينلاللهة،كماتضمنإجراءتضدالرشوةفىتحصيلالضريبةالعامة.

 فى عصور الحضارة اإلسالمية:

قدأعتنىالمشرعاإلسالمىبالمالعنايةكبيرةوأفردلهأبواباًللحديثعنه،واعتبرالمالمالهللا

التصر حق وله فيه مستخلف اإلنسان الدولةوأن أهتمت ولقد ، القواعد من مجموعة إطار فى فيه ف

لرقابةللحفاظعلىأموالبيتمالالمسلمينحيثقسمتالرقابةفىذلكالعصرإلىنوعينمنبااالسالمية

امالرقابةوهمارقابةذاتية،ورقابةالوالىللوالة،وأماالرقابةالذاتيةوهىبمثابةالرقابةالتىتعودإلىالتز

العبدأمامربهبالمحافظةعلىاألماناتوالتىمنبينهاأموالالدولةاإلسالمية،حيثقالهللاتعالى"إنهللا

(.58يأمركمأنتؤدوااألماناتإلىأهلها)سورةالنساءأية

نمنوأمارقابةالوالىللوالة،فتمثلتفىالكثيرمناألحداثوالتىذكرتهاكتبالسيرةوالتىكا

أهمهامحاسبةالرسولصلىهللاعليهوسلمألحدالوالةالذىاستخدمهلتحصيلالصدقاتيقاللهأبناللتبيه

تيبه"هذالكموهذاأهدىإلى"فقامرسولهللالحيثقالرسولهللاصلىهللاعليهوسلمعندماقاللهأبنال

هوقال"مابالعاملأبعثهفيقولهذالكموهذاأهدىصلىهللاعليهوسلمعلىالمنبرفحمدهللاوأثنىعلي

لىأفالقعدفىبيتأمهحتىينظرأيهدىإليهأمال،والذىنفسمحمدبيدهالينالأحدمنكممنهاشيئاًإال

جاءبهيومالقيامةيحملهعلىعنقهسواءكانبعيرلهرغاء،أوبقرةلهاخوار،أوشاةتبعر،ثمرفع

(،ولقد1463،ص1183حتىرأيناعفرتىأبطيهثمقال"اللهمهلبلغت،مرتين)صحيحمسلميديه

جعلاالسالماختالسالمالالعامجريمةنكراءالتكفرهاكبرىالطاعات،حيثقالهللاتعالى:"ومنيغلل

(.161يأتبماغليومالقيامة")سورةألعمرانأية

ا أنشئلغاياتإدارة األولىلنشوءوقد المراحل فى وهذا " بيتالمال " يسمىبـ ما العام لمال

ن،يالدواويناإلسالمية.وقدتطورتالنظماإلسالميةعبرالعصورالخلفاءالراشدين،األمويين،العباسي

وبالداألندلس.

 التاريخ الغربى للرقابة : 

إلىالقر تعود أنأشكالالرقابةعلالمالالعام رغم 11نالـ ميالدىإالأنالرقابةتمتد23،

برزتمنذظهورالمجتمعاتالمنظمةالتىاستعانتبالضريبةوهكذا إلىقديمالزمن،حيثأنها جذورها

سنة،كانأرسطويدرسدساتيراليونان2333تشكلالماليةالعامة،ففىأوروبايرجعهذاإلىأكثرمن

مصداقيةالحساباتللتسييرالجيدللمدينة.القديمةوكانيشيرإلىأهمية
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 األمبراطورية الرومانية:

(قبلالميالدظهرتثالثةوظائف:531فىالعصرالجمهورىلدولةروماالذىبدأسنة)

احصاءوظيفة الرقيبان -1 وعمل الدولة أراضى وإدارة العامة األداب بمراقبة الوظيفة تختصهذه :

مواختيارأعضاءمجلسالشيوخوكانيشغلهااثنانيتمانتخابهماكلخمسللمواطنينالرومانوثرواته

(ق.م.حكراًعلىالخاصةمنالناسثمأصبحتهذهوظيفة381سنواتمرة،وكانذلكقبلعام)

 عامةيجوزتوليهاألىكانمنالمواطنين.

الوظيفةمراقبةأسواقالمدينة(قبلالميالدوكانتصالحياتهذه367:أنشئتعم)وظيفة المحتسبان -2

واألماكنالعامةولهااختصاصقضائىفىاألمورالمتعلقةببيعالرقيقوالحيوانات،وقدكانيتولى

 هذهالوظيفةأثنانيتمانتخابهمالمدةعامغيرقابلللتجديد.

أربعةينتخبونلمدةعام:وهذهالوظيفةتختصبالمسائلالماليةوالتحقيقاتالجنائيةويشغلهاالمحققون -3

 (ق.مأصبحيجوزللعامةشغلها.317قابلللتجديدومنعام)

 فى فرنسا : 

 ( نابليون فىعهد مجلسالحسابات،1837–1833أنشئتهيئة أو تسمىمجلسالمحاسبة )

فمنوتتولىمراقبةالموازنة،وهومنظمعلىغرارالمحاكمالقضائيةبخاصةمجلسشورىالدولةويتأل

قضاهغيرقابلينللعزلمنقبلالحكومة،ومهمتهالبحثفىصحةالحساباتدونمسئوليةالمحتسب،وله

صالحياتإداريةوماليةبجانبالصالحياتالقضائيةوقدأنشئمجلستأديبىللمخالفاتالماليةفىفرنسا

ىإلىمايساوىالراتبالسنوىالذىيعاقبعلىالمخالفاتالماليةبغراماتيصلحدهااألقص1148عام

غيرالصافىللموظفالمخالف.

 األداء الرقابى فى بعض الدول :
زاداألهتمامبالرقابةالماليةواإلداريةفىالعصرالحديثوخاصةخاللاألزماتاالقتصاديةالعالميةعام

بةاإلداريةعلىاألعمالتنمومابعدها،خصوصاًفىالوالياتالمتحدةاألمريكية،فبعدأنكانتالرقا1121

منخارجالمؤسسات،أىمنقبلالسلطاتالحكوميةوالشعبية،أصبحتهناكحاجةملحةلتطبيقالرقابة

.اإلداريةالداخليةعلىممارساتالمديرينورؤساءاألقساموكذلكعلىأداءالموظفينوالعمال"

فىإنشاءأجهزةتراقبأعمالالمؤسساتالحكوميةوأماالدولالعربيةفأخذتتحذوحذوغيرهامنالدول

بهدفحمايةالمالالعام.

 العام الحساباتإلى لمراجعة فرع إنشاء فكرة ترجع الهاشمية األردنية العربية المملكة 1128ففى

الذىتمبموجبهإنشاءدائرةتدقيق1131وتحققذلكعندصدورقانونتدقيقوتحقيقالحساباتفىالعام

دستورو ذلكحتىإصدار واستمر حساباتالحكومية، والذىيهدفإلىفحصجميع الحسابات، تحقيق

 الهاشميةرقم األردنية 28المملكة )1152لسنة يشكلبقانونديوان111فىمادته " فيها والتىجاء )

محاسبةلمراقبةايرادالدولةونفقاتهاوطرقصرفها".
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بدايةالعهدفىإنشاءديوانللمحاسبةكهيئة1142لسنة52نللقانونوفىجمهوريةمصرالعربيةكا

مستقلةتقومبالرقابةعلىالمالالعام،وتوالىبعدذلكإصدارالقوانينالمنظمةلعملهذهاألجهزةوالذى

والذىعدلبهماتسميةالجهازإلى1164لسنة121،وقانونرقم1163لسنة233كانمنهاقانونرقم

والذىاختص1165لسنة44أنوصلتالتسميةإلىالجهازالمركزىللمحاسبات،ثمصدرالقانونرقم

لها، التابعة والمنشآت والجمعيات والشركات العامة والهيئات المؤسسات حسابات مراقبة تنظيم بشأن

لسنة157انونرقموالمعدلبالق1188لسنة144واستمرالعملبهذهالقوانينحتىصدورالقانونرقم

ةااللكترونيةحالصف–والذىاهتمبإنشاءالجهازالمركزىللمحاسبات)الجهازالمركزىللمحاسبات1118

2318.)

كهيئةمستقلةللمراقبةالمالية1164لسنة33وفىالكويتأنشئديوانالمحاسبةبموجبالقانونرقم

–بدولةالكويتشريعيةالعليافىالكويت)ديوانالمحاسبةوالذىألحقبمجلساألمة،باعتبارهالسلطةالت

(.2318الصفحةااللكترونية

(7بناءعلىالقانونرقم)1176وفىدولةاألماراتالعربيةالمتحدةأنشئديوانالمحاسبةفىالعام

 العام فى لنصالدستور ع1171واستناداً استقالله له كفل الذى الديوان إنشاء السلطةوالذىتضمن ن

بالمجلسالوطنىاالتحادىالذى وألحقه ، فىالدولة الخارجية المالية الرقابة بمهمة إليه وعهد ، التنفذية

(.2318بدولةاألماراتالعربيةالمتحدة،يمارسالسلطةالتشريعيةفىالبالد)ديوانالمحاسبة

بموجبمرسومملكىحدد1171العاموفىالمملكةالعربيةالسعوديةأنشئديوانالمراقبةالعامةفى

العامة المراقبة ديون المرعية) باالنظمة االلتزام ورقابة الالحقة المالية الرقابة فى الديون اختصاصات

(.2336بالسعودية،

31وفىاليمنفقدتمإنشاءالجهازالمركزىللرقابةوالمحاسبةاليمنىبناءعلىالقرارالجمهورىرقم

الموجودفىصنعاءبموجبالقانونرقموا1112لسنة 1174لسنة45لذىضمكلمنجهازالرقابة

 فىعدنبموجبالقانونرقم الموجود الرقابة 1وجهاز أهدافإنشائه1182لسنة والذىكانمنأهم

.مالالعام،وضمانحسناستخدامهحمايةال

ياللرقابةالماليةوالمحاسبيةوفقاًلمحضر(تأسستالمجموعةالعربيةلألجهزةالعل1176وفىالعام)

االجتماعالتأسيسىلرؤساءهذهاألجهزةالمنعقدةبالقاهرةفىنفسالسنة،والذىتمفيهتنظيمالعملبموجب

 سنة الصادرة والتنظيمية النظامىاألساسى1176اللوائحالتأسيسية اللوائحوحلمحلها ألغيتهذه وقد ،

تم قد الذى للمجموعة سنة تونس فى المنعقد الثالث المؤتمر فى أهدافها1183إقراره أهم من وكان

(.2333)المجموعةالعربيةللرقابةالمالية،

 تنظيموتنميةالتعاونبيناألجهزةالعلياللرقابةاألعضاءفىالمجموعة. -

الرقابةفىالوطنالع - ربىلمساعدتهاالعملعلىنشرالوعىالرقابىومديدالعونلجميعأجهزة

 علىتقويةدورهافىأداءمهامها.

العملعلىتوحيدالمصطلحاتالعلميةوتشجيعتبادلوجهاتالنظرواألفكاروالخبراتوالدراسات -

 والبحوثبيناألجهزةاالعضاءفىمجالالرقابةالمالية.
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 :الرقابة مفهومها وأهميتها
 : تعريف الرقابة 

المدراءمنيتأكدمنخاللهاsystematic processيةمنتظمةيمكنتعريفالرقابةبأنهاعمل

 effective and efficientمدىتنفيذالخططوتحقيقاألهدافوباستخدامطرقفعالةوذاتكفاءةعالية

manner Robert J. Mockler.ويصف الرقابية العملية في الضرورية  controlاألجزاء

processاإلداري الرقابة أن فيقول منظم عنجهد هيعبارة مقاييسsystematic effortة لتحديد

.(23:25،ص2313)حامد،منصور،لألداءلتحقيقاألهدافالمخططة

 معالعالم ترعرعتجذورها قد الرقابة تبنيهFrederick W. Taylorويمكنالقولأنكلمة عند

انتمهملةلمتكنمفهومة.لفكرةاإلدارةالعلميةفيبدايةالقرنالعشرينحيثك

النشاطات مع تتالءم النشاطاتالفعلية علىأن التأكيد التيتحاول تلكالعملية البعضبأنها ويعرفها

المرغوبفيهاأواألهدافالتيسبقتحديدها.فالرقابةتعملعلىكشفاالنحرافاتوتصحيحهاكماتزود

المستقبليةووضعالمعاييرأوالمقاييسالالزمة.المديربتغذيةراجعةتساعدهفيتحديداألهداف

ويمكنناالقولأنالرقابةهيعمليةالتأكدمنأنماتمالتخطيطلههوماتمتنفيذهوكشفاالنحرافات

وتصحيحهاإنوجدتللوصولإلىاألهدافالمحددةمسبقاً،وبهذاالتعريفيمكناستنتاجاآلتي:

له.البدمنوجودهدفمخطط -1

أنيكونهناكأداًءمخططاًله. -2

أنهناكأداءسيتحققعندالتنفيذ. -3

سيتمتقيماألدائين. -4

سيتمكشفاالنحرافات. -5

سيتمتصحيحاالنحرافبالسرعةالمناسبة. -6

 التأكدمنأنالهدفقدتحقق. -7

  :  دور الرقابةRole of control 

يمكنتحقيقاألهدافوالخططاالقتصاديةتعتبرالرقابةالوظيفةالرئيسيةالرابعةلإلدا رةومنخاللها

باإلضافةإلىوظائفاإلدارةاألخرىوتعتبرالتخطيطوالرقابةوظيفتينمتالزمتينتعتمدكلمنهماعلى

األخرىولذلكفإنالرقابةتلعبدوراًمهماًفيمساعدةالمدراءمنخاللخمسةتحدياتوهي:

 :Coping with Uncertaintyالمصاعبفيحاالتعدمالتأكد(التغلبعلىالمشكالتو0

Detecting Irregularities(كشفاألشياءغيرالمنتظمة:2

Identifying opportunities(تحديدالفرص.3
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: Handling complex situations(إدارةالمواقفالصعبة4

Decentralization Authority(المركزيةالسلطة.5


 Levels of Control: ستويات الرقابة  م
الرقابة وظيفة مسئولية فإن ولذلك تختلفباختالفالمستوياتاإلدارية التخطيط وظيفة مسئولية إن

تحقيق احتماالت زيادة على تعمل رقابية مستويات ثالث هناك فإن وبالتالي المستوى باختالف تختلف

:(63:65،ص2313امد،منصور،)حوالسياساتواألهدافالمحددةوهيالخطط

 Strategic Controlأوالً : الرقابة االستراتيجية : 

التأثير يمكنها والتي تعقيداً األكثر البيئية العوامل ومتابعة مراقبة يتضمن الرقابة من النوع وهذا

فحوىاإل أو جوهر تقييم ويتضمن كما االستراتيجية، الخطط علىمدىتطبيق كبيرة جراءاتوبصورة

الرقابة وتساهم ، لها خطط كما االستراتيجية الخطط تنفيذ على والتأكيد المتخذة االستراتيجية التنظيمية

االستراتيجيةفيوضعخططرقابيةتكتيكيةوتشغيلية،والجديرذكرهأنالرقابةاالستراتيجيةتتموبصورة

 العليا اإلدارة مدراء خالل من وبالنظرةTop-Level Managersأساسية بالخبرة يتمتعون الذين

الشموليةلكلأنشطةوأقسامالمنشأةالمختلفة.

 Managerial Control/ Tacticah Controlثانياً : الرقابة التكتيكية : 

الوسطى اإلدارة التيتقومبها والتيتركزMiddle Managementوهينوعمنأنواعالرقابة

طالتكتيكية،متابعةالنتائجالدوريةالمرافقةلعمليةالتنفيذ،متابعةمدىالتقدمعلىتقييمعمليةالتنفيذللخط

ومدىتحقيقاألقسامألهدافهاوبرامجهاوموازنتهاومتابعةالتقاريراألسبوعيةوالشهريةللخطط،ويمكننا

خالل من االستراتيجية الرقابة مع المشاركة يمكنها التكتيكية الرقابة أن المتعلقةالقول المعلومات تقديم

بالقضايااالستراتيجية.

 Operational Controlثالثاً : الرقابة التشغيلية : 

منخاللLow-Level Mangersوهذاالنوعمنالرقابةيقومبهمديريالمستوياتاإلداريةالدنيا

ات لألنشطة، اليومية النتائج متابعة التشغيلية، الخطط تنفيذ عنداإلشرافعلى الصحيحة اإلجراءات خاذ

والرقابة،الطلب،إعدادالجداول،الموازنات،القواعد،ومخرجاتمحددةعادةماتكونمخصصةلألفراد

التشغيليةتقدمتغذيةراجعةعمايجريفيالمنشأةوعلىالمدىالقريبوللتعرفأيضاًعلىمدىتحقيقكل

مناألهدافالقصيرةوالطويلةاألجل.

 الرقابة :  عمليةThe Control Process 

تختلفاألنظمةالرقابيةنظراًالختالفاألهدافواألغراضوالمواقفولذلكاليوجدنظامرقابيأمثل

يمكناستخدامهفيجميعالمجاالتولكنيمكنالقولأنمثلهذهاألنظمةتتبعوبشكلعاممجموعةمن

الخطواتاألساسية.
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 Steps In the Control Process: ة خطوات العملية الرقابي
في تظهر فيالرقابة المستخدمة األساسية العملية الإن منمجموعةالتاليشكل العملية وتتكونهذه

خطوات.

 عملية الرقابة















 

 

 Establish Standards. وضع المعايير الرقابية : 0

يمدهامسمبقاًفميعمليمةالتخطميط،والمعماييروتعتبرالخطوةاألولىفيالعمليةالرقابيةوالتيتممتحد

هناتوضحمجموعةالمقاييسالمستخدمةفيتقييماألداءباإلضافةإلىتقييمسلوكالفردالمرافقلهذااألداء،

وعلممىوجممهالعمممومفممإنالمعمماييرتخممدمثممالثأغممراضرئيسمميةمتعلقممةبسمملوكوتصممرفاتالممموظفينوهممي

:(2338،113)الصابن،الحمد،

تساعدالموظفينعلىفهموإدراكماتتوقعهاإلدارةمنهموتوضحلهمالكيفيةالتيسيتمممنخاللهما -1

تقييمأعمالهمممايدفعهمإلىالقيامبأعمالهمبفعاليةوكفاءة.

تعتبرقاعدةالبحثوالتحريوالكشفعنالصعوباتوالمعوقاتالوظيفية. -2

تالناتجةعنالتعارضفياألهدافبينالموظفينواإلدارة.تساعدعلىالتخفيفمنحدةالتأثيرا -3

 : أنواع المعايير الرقابية

المعاييرهيعبارةعنترجممةللخطمطواألهمدافوالسياسماتواإلجمراءاتوالبمرامجالخاصمةبكملمنشمأة

األداءوهذايعنيأنكلبرنامجوكلهدفوكلسياسةوكملاجمراءقمدتصمبحكلهمامعماييرتسمتخدملقيماس

.(white & Hollimgs , 1999 , p100)الفعليأوالمتوقع

ويمكنتقسيمالمعاييرفيالحياةالعمليةلألنواعالتالية:



هل وصلنا  ال تعمل شيء
 للمعيار؟

 هل االختالفات ال تعمل شيء
 مقبولة؟

حدد سبب 
 االختالفات

هل المعيار مقبول 
 ؟

 نقح المعيار صحيح األداء

 مقارنة األداء الحالي بالمعيار

األهداف  المعيار قياس األداء الحالي
 التفصيلية

 ال

 ال

 ال

 نعم

 نعم

 نعم
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 " الطبيعية المعايير المادية " : 

وهيتلكالمعاييرالتيتتعاملمعمقاييسنقديمة)ماليمة(وتعكمساألداءالكمميمثملسماعاتالعمملالبشمري

مسجلةلكلساعةعمللآللةوعددأمتمارالسملكلكملطمنممنالحديمدوقمدتعكمسأيضماالجمودةوالوحداتال

النوعيةللمخرجاتمثلشدةالتحملوثباتاللونوقوةالمقاومةوالمتانة.

 معايير التكلفة : .0

تصنعقيموتتعاملمعالمقاييسالنقديةأوالماليةوالتيغالباًتسودوتنتشرفيالمستوياتالتشغيليةفهي

نقديةلتكاليفالعملياتومنأمثلتهامقدارتكلفةالعامملتكلفمةسماعةالعمملتكلفمةالمولمدتكلفمةالمبيعمات

لكلدوالر.

 معايير رأس المال: .8

وهينوعمنأنمواعمعماييرالتكلفمةولكنهمامرتبطمةبمراسالممالولميسبتكلفمةالعمليماتوتظهمرنتيجمة

البنودالماديةولذلكفهميمرتبطمةبالميزانيمةالعموميمةوممنأمثلتهمامعمدللتطبيقالمقاييسالنقديةعلى

العائدعلىاالستثمارمعدلدورانراسالمالنسبةاإلقراضلحقالملكية.

 معايير اإليرادات :  .3

وترتبطهذهالمعاييرعادةبالقيمالنقديةومنأمثلتهااإليرادعنكلراكب،المسافةكيلومتمرفميمنشمأة

إلخ.…لنقلركاب،والقيمةبالدوالرلكلطنحديدمباع،ومتوسطالمبيعاتلكلعميل

 : معايير غير ملموسة 

وهيتلكالمعاييرالتييتعذرالتعبيمرعنهمابمقماييسعدديمةأوكميمةسمواءكانمتماديمةأونقديمةوممن

مة.أمثلتهامعاييرتحديدكفاءةالمدير،مدينجاحبرنامجالعالقاتالعا

 Measure Performanceقياس األداء : .  8

وتعتمدعمليةقياساألداءعلىمدىصدقوصحةالمعاييرالموضوعةومدىقابليتهالقياسالنشاط

المنمويفحصمهوالمعمماييرالرقابيمةوحمدهاالتمكممنممنتقيمميماألداءوكشمفاالنحرافماتفمميغيمابمقمماييس

درجةالكفاءةفيإنجازاألعمالباستخداممعاييرمتنوعةتتناسمبممعاألداءالفعليوالمطلوبهناهوقياس

الشيءالمرادقياسه.

 Compare Performance To Standards. مقارنة األداء بالمعايير:3

وتتمثلهذهالخطوةبمقارنمةاألداءالفعلميبالمعماييرالموضموعةحيمثتعتممدهمذهالخطموةوبدرجمة

التمميتمممتجميعهممامممنقبمملالمممديروالتمميتمكنممهمممنتقيمميماألداءوحسممابكبيممرةعلممىطبيعممةالمعلومممات

االنحرافاتوالكشفعننقاطالقوةوالضعف،ومنخاللهذاالتقييميتمكنالممديرممنتقمديرمماإذاكانمت

االنحرافاتضمنالحدودالمسموحبهاأمأنهاتحتاجإلىبعضالتصحيح؟أمااالنحراففإنهيعنيالتمدخل

فميهمذهالخطموةمجماالManagement By Exemptionًالسريعلتصحيحهوتلعباإلدارةباالستثناء

كبيراًحيثتختصرالخطواتالرقابيةللمدير.
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 * تتضمن مرحلة مقارنة األداء بالمعايير األنشطة التالية:

ئجبنمماءعلممىالمعمماييرقيمماسالنتممائجالفعليممةلممألداءبنمماءعلممىمممايممتمفعممالًأوحتممىتوقممعهممذهالنتمما .1

الموضوعة،بفرضتحديداالنحرافات.

توصمميلالمعلوممماتوالبيانمماتإلمميالشممخصالمسممئولعممنمعرفممةاالنحرافمماتومعالجتهممابالكيفيممة .2

والوقتالمناسبين.

 Take Corrective Actionتصحيح االنحرافات  :  .4

نحرافماتفمجمردالكشمفعمناألخطماءيتمثلالهدفاألساسلعمليمةالرقابمةبتصمحيحاألخطماءواال

واالنحرافمماتاليعنمميشمميئاًللمؤسسممةواليفيممدهاإالإذااقتممرنبخطممواتتصممحيحيةتعيممدالعممملإلممىمسمماره

الصحيحوفقاًلماكانمخططاًلهوالتصحيحيعنيالعملعلىإزالةاألسمبابوالعوامملالتمينمتجاالنحمراف

يةومعالجتهاالموجبةهيالخطوةاألساسيةللعمليةالرقابية.أممابالنسمبةبتأثيرها.وتعتبراالنحرافاتالسلب

لالنحرافاتفينبغيعلىالمديرمعالجتهابعدالتعرفعلىأسبابهاوفيبعضالحاالتقدتكوناالنحرافات

يكمونالموجبةكبيرةومتكررةوهذايشيرإلىأنالمعيارالرقابيوالذيسبقوصفهأقلممماكمانيجمبأن

عليهحالهوحينئٍذيتمالتصحيحبتعديلالمعيارالرقابيومنهنايمكنالقولأنتصحيحاالنحرافأوتعديله

عادةمايتخذثالثأشكال:

البقاءعلىالوضعالحالي. -1

اتخاذاإلجراءاتالتصحيحيةالمناسبة. -2

تغييرالمعايير. -3
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 املبحث الثاني
 ة ـــة املاليــــالرقاب

 الرقابة املالية :  تعريف
يوجدالكثيرمنالتعريفاتللرقابةفيمايلىأهمها:

 Holdenعرفها اإلشرافوالمراجعة " أنها سيرنمعلى كيفية للتعرفعلى أعلى جانبسلطة

بدوى ( " هومخصصلها لما وفقاً تستخدم منأنالموارد ،،العملداخلالمشروعوالتأكد عبدالسالم

2332،13.)

سالمة تستهدفضمان التى الرقابة " هى المالية الرقابة بالرياضبأن العامة اإلدارة معهد ويرى

تومدىمطابقةالتصرفاتالماليةعلىالقوانينوالقواعداعناالنحرافالتصرفاتالماليةوالكشفالكامل

(.13،ص2335النافذة)السيد،

 قKoontzأما تعنى" بأنها عرفالرقابة أنفقد من المرؤسينبغرضالتأكد أداء ياسوتصحيح

،نقالًعنالغمارى،Koontz . 1984 . p 549)األهدافوالخططالتىوضعتهاالمنشأةقدتمتحقيقها

(.17،ص2331محمود،

والقان اإلدارية اإلجراءات من مجموعة بأنها أيضاً لغرضحمايةوتعرف الدولة تضعها التى ونية

(123،ص1111،الشيخ،فؤاد)ةمنخاللمراقبتهالجميعالنشاطاتالماليةألجهزةالدولةعاماألموالال

ويرىأخرونأنالرقابةالماليةتعنى"مجموعةمناإلجراءاتالتىتوضعللتأكدمنمطابقةالتنفيذ

اإلنحرا وتحديد ، فىالموازنة هووراد معما وللمطابقة فاتإنوجدتودراسةالفعلىللقوانينالمحددة

منها التىأدتإلىاإلنحرافاتالموجبة وتشجيعنقاطالقوة لعالجنقاطالضعفالتىتسببتفيها أسبابها

.(2335،18،عونى،)الباشا

ويرىالباحثأنهيمكنتعريفالرقابةالماليةبأنها"مجموعةمناإلجراءاتالتىتهدفإلىالتأكد

الماليةوالمحافظةعلىالمالالعاموالتأكدمنأناألداءالعاميتفقمعأحكاماألنظمةمنسالمةالتصرفات

والقوانينواللوائحوالتعليماتالصادرةوتحديداإلنحرافاتإنوجدتوتقديمالتوصياتالالزمةلعالجها".

 أهمية الرقابة املالية :
وظ ذاتها، فىحد ليستغاية وسيلة المالية الرقابة السلطاتالثالثإن إنفصال بعد هرتأهميتها

،األمرالذىأدىإلىظهورالحاجةإلىجهةفنيةمستقلةشريعية،القضائية(عنبعضهاالبعض)التنفيذية،الت

التنفيذية السلطة علىأعمال بالرقابة من،تقوم التأكد التشريعية السلطة تستطيع الرقابة وعنطريقهذه

ةباألنظمةوالتعليماتواللوائحوالقوانينوبالتالىفإنالرقابةالماليةتؤكدعلىتحقيقالتزامالسلطةالتنفيذي

ماتمالتخطيطلهوكذلكظهرتأهميةالرقابةلوجودتداخلبينوظائفاإلدارةوأنالرقابةفىحدذاتها
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أنالرقابةهونشاطمطلوبألىعملإ دارىحتىتتأكدتحتاجإلىتخطيطوتنظيموتوجيهواتصالكما

اإلدارةمنإنجازأعمالهاالمرسوم.

ونظراًألهميةالرقابةالماليةودورهاالفعالفىتحقيقأهدافهافىالمؤسساتالعامة،فالبدأنيكون

هذاالدورقادرعلىتحقيقأقصىاستفادةمنهبمعنىأنيمتدإلىكافةأنشطةالمؤسساتالعامةواستخدام

ابةالمالية.جميعأنواعالرق

منونرى مناإلجراءاتالتىتهدفإلىالتأكد مجموعة " بأنها المالية يمكنتعريفالرقابة أنه

األنظمة أحكام يتفقمع العام أناألداء من والتأكد العام علىالمال والمحافظة التصرفاتالمالية سالمة

نوجدتوتقديمالتوصيالتالالزمةلعالجها.والقوانينواللوائحوالتعليماتالصادرةوتحديداالنحرافاتإ

 , white & Hollimgs , 1999)وبالتالىفأنأهميةالرقابةالماليةتتركزفىالعناصرالرئيسيةالتالية

p99):

 تعكس الرقابة المالية صورة نتائج األنشطة واألعمال النهائية للوحدة الحكومية: -0

وحدةالحكوميةمنقياسمدىكفاءةالخططالماليةالموضوعةحيثأنالرقابةهىاألداةالتىتمكنال

وكيفيةتنفيذها،كماأنهاتعرضالبدائلاألفضللتحقيقاألهداف،فالرقابةتمكنإدارةالوحدةالحكومية

مسبقاً،ةمنالتعرفعلىمدىاإلنجازوالجودةفىأداءالموظفينومدىتحقيقهملألهدافالموضوع

والتسببمنأبرزالنتائجالتىيعكسهااألداءعندغيابالعنصرالرقابى.ولعلاإلسراف

 ارتباط الرقابة المالية بوظيفة التخطيط: -8

فالمعاييرالرقابيةالبدأنتستندإلى مسبقاً، التمارسالرقابةالماليةعلىأعماللميتمالتخطيطلها

وضوعةاليمكنالتأكدمنسالمةتنفيذهادونخططواضحةومحددةقابلةللتحقيق،كماأنالخططالم

يكمالن مهمان المالىعنصران والتخطيط المالية الرقابة من فكل ، المالية للرقابة فعال نظام وجود

الماليةهى منأساليبالرقابة إلىأنالعديد وتجدراإلشارة ، المالية البعضإلنجازالمهام بعضهما

تخطيطيةوأساليبالرقابةعلىالمخزونوتحليلالقوائمالمالية.أساليبتخطيطيةكالموازناتال

تحقيق الرقابة المالية يتطلب وجود هيكل تنظيمى متكامل واضح يبين درجات المسؤلية للعناصر  -3

 اإلدارية فى التنظيم : 

التنظيمىالواضح الهيكل  اللوائاملفىتحقيقالمساءوالمتكويساهم فىضوء المطلوبة دةحالمحدلة

للصالحياتوالمسئوليات،األمرالذىيمكنمنتصحيحاإلنحرافاتبسهولةأويساعدعلىأقلتقدير

فىتحديدمواطناإلنحرافوأسبابهاوتحديدمنالمسئولعناتخاذاإلجراءالتصحيحىالمالئم،ويتم

المسؤلياتوالسلطاتذلكبالرجوعللدليلالتنظيمىالممثلفىالهيكلالتنظيمىوتحديدالصالحياتو

المخولةلكلموظف.
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 بمدى وجود توجيه سليم للعاملين بالوحدة الحكومية:المالية تأثر الرقابة  -4

فىجميعالمستوياتاإلداريةهماألكثرتأثيراًإيجاباًوسلباًفىالنظامالرقابىوحيثأنيعتبرالموظفون

نظاماإلتصالوالحفزوالقيادةعنداكتشافأخطاءفىالرقابةالماليةتتيحالمجالإلجراءتعديالتفى

تنفيذالمهام،لذلكفإنعملالرقابةالماليةيزدادسهولةوفعاليةكلماتوافرنظامفعاللالتصال.

 أهداف الرقابة املالية : 
(.21-11،ص2331،تهدفالرقابةالماليةبصفةعامةإلىتحقيقالعديدمناألهدافكمايلى)الغمارى

 حمايةأصولالمنشأةمنالسرقةواالختالسوالتالعبوسوءاالستخدامواإلهمال. -1

فى -2 الماليةإلمكاناالعتمادعليها البياناتالمحاسبيةوالتقاريروالقوائم التأكدمنصحةودقةوسالمة

 إتخاذالقرارات.

أنهاتؤدىبأفضلواءاتالمقررة،مالتسيرضمناألنظمةوالقوانينواللوائحواإلجرعالتأكدمنأناأل -3

 الطرق.

أستباقومنعحدوثاألخطاءواإلنحرافاتوأعمالالغشواالختالسوالتزوير،واكتشافمايقعمنها -4

 لمعالجتهاومنعتكرارها.أوالبأول،واتخاذاإلجراءاتالتصحيحيةالالزمة

 التحققمنمدىكفايةالساسيات. -5

علمية -6 أسس على المؤسسة خالإدارة توفمن وأهمهايل األساسية العناصر والدوراتر لإلجراءات دليل ،

 ،وتقاريردوريةعنسيرالعمل.ائفوشرحمضمونهاالمستحدثة،وهيكلتنظيمىمعتحديدواضحللوظ

متنفيذهأىأنتقومالرقابةبتحديدماتأكدمنحسناستخدامالمواردالماديةوالبشريةفىالمنشأة،الت -7

 تخاذاإلجراءاتالعالجية،حتىيتماشىاألداءمعالخططالموضوعة.تقييماألداءواعنطرق

العملعلىتحقيقالوفرالمادىفىتكاليفعملياتالتنفيذوالحدمناإلسرافوالصرفغيرالمبرر، -8

 والعملعلىمطابقةالمسائلالماليةمعحدودالقواعدالمقررة.

 علىمختلفالمستوياتاإلدارية،وتنفيذهذهالقراراتبأفضلصورة.ضمانإتخاذالقراراتالسليمة -1

الوقوفعلىالمشكالتوالعقباتالتىتعترضانسيابالعملالتنفيذىوالعملعلىتوفيربدائلأساليب -13

 حديثهلحلها.

قررةداعاتأفرادالمنظمةلمكافأتهموتحفيزهموالتأكدمنالحقوقوالمزاياالمبالكشفعنميزايتوإ -11

 ةللجميعأمامالقانون.الهممعضمانالمساو

التأكدمنأنالمستوياتاإلداريةالعليافىالمنظمةعلىإلمامكافبمايجرىمنأعمالفىالمستويات -12

 اإلداريةاألخرىللمؤسسة.

الهدفالواحدو -13 جميعاًفىإتجاه اإلداريةوسيرها وفقاًالتأكدمنتوافراإلنسجامبينمختلفاألجهزة

 للسياساتالمقررة.
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 املبادئ ) املعايري( األساسية الىت حتكم ممارسة الرقابة املالية:
وهى وتوجيهها الرقابة علىأنشطة مباشرة فتؤثربصورة متعددة بمعايير المالية الرقابة فىتتتأثر تمثل

:(222،ص2333،سليمان،سعيد)توافقأنشطةالرقابةعلىالمالالعاممع

:الذىيمثلمبادئوأفكاريسعىالحاكملتحقيقهاوعدمتبنىالمراقبالمالىالتجاه السياسى للدولةا -

 لتلكالمبادئسيؤدىإلىتعثراألنشطةالرقابية.

ويسعىإلىتوافقالرقابةاألحكام والتشريعات النافذة  - عليها فيجبعلىالمراقبأنيكونمطلعاً :

 معها.

الرقابةى : أهداف التخطيط التنمو - أنشطة ألنيوجه المراقبتؤهله قبل التوجهاتمن هذه فمعرفة

 بنفستلكالتوجهات.

وذلكبالتحققمنأنالوحدةتحققأهدافهابأقلتكلفةممكنةوأنهامبدأ االقتصادية وترشيد اإلنفاق :  -

 كذلكتتخذالقراراتالرشيدةالتىتخدمفىنفساألتجاه.

المراقبمنأكتمالالتواقيعألالحالة المستندية :  - فيتأكد ، نالتدقيقيجرىعلىالمستنداتالثبوتية

 اتالتىيتطلبهاكلمستند.نوالبيا

 ومنبينالمبادئالتىتتحكمفىمسئولياتالمراقبالمهنيةمايلى:

مماضوعيةواالستقامة والم -1 فى عادالً مخلصاً نزيهاً أنيكون ر: يسمح وال المهنى لعمله لحيزهسته

 المسبقأنيتغلبعلىموضوعيته.

 :عدمالخضوعلضغوطاتمنمستوياتإداريةمختلفة.االستقاللية -2

القدرة والكفاءة -3 هذا الوحدة بتدقيقالوحداتوعلىمعرفةبخصوصية أنيكونملماً إلىباإلضاف: ة

 والتأهيللالطالععلىالتطوراتالمهنيةفىمجالالرقابةالمالية.التدريب

 :احترامسريةالمعلوماتالتىيحصلعليهاخاللقيامهبعمله.الكتمان -4

:وذلكعندتنفيذمهامالتدقيقوعندإعدادالتقارير.الحذر المهنى -5
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 الثالثاملبحث 
 "املفهوم، األهداف، اخلطوات  " ماهية الرقابة اإلدارية

 :  متهيد
يةوالتىالتقلأهميةعنالعملياتاإلداريةاألخرىإنالرقابةاإلداريةمنالوظائفاإلداريةالضرور

ويساهميتهروالمتثملةبالتخطيطوالتنظيموالتوجيهوالعملالرقابىيضمنلإلدارةديمومةالنجاحواستمرا

الفىقياس النشاطاتالتىتتم أداء منهدرمنظماتمنأجلتحقيقأهدافهادرجة والمساهمةفالحد ،

واإلمكاني كالطاقات المتوفرة، األداءذات من التأكد على مقتصراً اإلدارة فى الرقابى العمل يعد لم لك

خذاإلجراءاتأبقاألحداثوالتنبؤباالنحرافاتالمتوقعةوسعلىتصحيحه،بلأخذبعداًأخرمتمثالًبلوالعم

(.18،ص2313فضل،الالزمةلمعالجتها)الدبيس،

لإلدار الرئيسية المسئولية لألفرادإن جيد اختيار خالل من العمل إدارة هى عامة بصفة الناجحة ة

بعيد يجبأالتكوناإلدارة للعاملينكما ئلاألخرىالتىتؤثرعنالوساةوالتدريبوالمكافآتالمستمرة

اوذلكمنخاللإصداراألوامروالتقاريرالكتابيةواستمراريةالمؤتمراتوضبطأداءاألفرادهتعلىسياسا

(.87،ص2331،،فؤادمنخاللاإلشرافوإتباعاساليبالرقابةالمختلفة)الشيخ

 مفهوم الرقابة اإلدارية : 
تعرفالرقابةاإلداريةعلىأنها"نشاطإدارىيسعىإلىمتابعةالعمل،وقياساألداءواإلنجاز

اإلنجازكذلكيمكنمنخاللالرقابةالفعلىله،ومقارنتهمعماهومخططوذلكباستخداممعاييريقارنبها

التأكدمنأنأهدافاألجهزةاإلداريةوبرامجهاقدتحققتبدرجةعاليةمنالكفاءةوالفعاليةووفقاًللخطط

علىتصويبها والعمل فىاإلدارة فىالعملياتالتنفيذية وجوانبالقصور واكتشافاالخطاء المرسومة،

ميةوكلاإلجراءاتالتىي(.كماعرفتبأنها"الخريطةالتنظ15ص،2313فضل،،وتعديلها)الدبيس

(.7،ص2335،،عونى)الباشا"تختصبكفاءةالعملوااللتزامبالسياساتاإلدارية

والرقابةاإلداريةبذلكهىذلكالنوعمنالرقابةالداخليةوالخارجيةالتىيمارسهاالجهازالتنفيذى

لل علىنفسه ولضمانسالمةبنفسه ، ممكن القوانينواللوائحوالتعليماتعلىأفضلوجه تنفيذ من تأكد

،ص2311)عباس،على،ملينعلىحدسواءالتصرفاتوكفاءةاألداءورعايةمصالحالجمهوروالعا

333.)

تستهدفأو وذلكمنمنظورأنالرقابة واإلرشاد طابعىالتوجيه يغلبعليا اإلدارية الًوالرقابة

النحوليستذوقبلكلشئإجهاضأىخللقبلحدوثهفضالًعنضرورةاالرتقاءباألداءفهىعلىه ا

إنزالالجزاءعلىمقترفالمخالفة.بهدفتفتيشاًيستهدففقطاكتشافالمخالفات
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 أهداف الرقابة اإلدارية:
 األنجاز مستوى قياس من التأكد هو اإلدارية للرقابة الرئيسى واألفرادالهدف للمنظمة الفعلى واألداء

حسب العمل سير من والتأكد مسبقاً تحديدها تم التى األهداف تحقيق مدى معرفة خالل من العاملين

إالتعليم باإلضافة المقررة واإلجراءات يلىات كما أهمها اإلدارية للرقابة أخرى أهداف هناك ذلك لى

(.2338،35القبيالت،حمدى،)

 اليف األجمالية وتجنب اإلسراف وتقليل معدل الخسارة فى الموارد المختلفة:تخفيض التك -0

التنفيذيةيعطىنتائجسلبيةتنعكسأثارهاعلىالهدرفىالطاقاتالعملياتسوءالعملاإلدارىوسوء

درواإلمكاناتالبشريةوالعملالرقابىيرمىإلىإيقافتلكالعملياتالتنفيذيةالتىتسبباإلسرافوته

الطاقاتواإلمكانياتالمختلفة.

 تساهم الرقابة اإلدارية فى مواجهة الظروف غير المستقرة داخل المنظمة وخارجها :  -8

والخدمات، السلع تقديم على وقدرتها إضعافها فى تسهم وطارئه مختلفة المنظماتظروفاً تواجه قد

بهاوالعملعلىوضعوتصميمالعملروفوالتنبؤظهالذاريةتهدفالىالتعرفعلىهدوالرقابةاإل

اإلدارىبمايتالئممعهذهالظروفوبمايساهمدونحدوثأزماتإداريةمحتملة.

 تطوير جودة السلع والخدمات المقدمة للمواطنين وإشباع حاجاتهم ورغباتهم منها :  -3

السلعوالخدماتوالتأكدمنمدىمطابقته لرغباتوحاجاتفالرقابةاإلداريةتعملعلىقياسجودة ا

الرغبات تلك إلى لترقى والخدمات السلع هذه بتطوير الكفيلة اإلجراءات وضع ثم ومن الناس

 والطموحات.

 مساعدة القيادات اإلدارية فى إتخاذ القرارات المناسبة: -4

والمخرجات(،والمدخالتثالثةوهى)المدخالتوالعملياتيمكنتصورالعمليةالرقابيةبعناصرهاال

ىبياناتحيةمستقاهمنواقعالتنظيموبالتالىهذهالبياناتالواقعيةتساهمفىإعطاءتصورواضحه

لدىالقياداتاإلداريةعنواقعالعملاإلدارىوبالتالىفالمدخالتالتىتتضمنهاالعمليةالرقابيةتساهم

فىدعمالقراراتاإلداريةداخلالمنظمة.

علىالتأكدمنأنالخدماتكالعملى الرقابة اإلدارية إلى تحقيقها تى تسعوهناك العديد من األهداف ال -5

قلقدرمناإلجراءاتالمكتبيةوأنالموظفيناليسيئوناستعمالسلطاتهمأتقدمللجميعبدونتفرقةوب

 لتزامهمبالقوانين....ألخ.إومدى

 خطوات الرقابة اإلدارية : 
بخطواتأسا اإلدارية الرقابة تنتهىتمر األخرىحتى تلو الواحدة اتباعها بحيثيتم زمنياً متسلسلة سية

وبشكلعامتركزهذهالخطواتعلىمايلى:.العمليةالرقابيةبكاملها
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 وضع معايير لقياس األداء : -0

اليمكنأنتبدأعمليةالرقابةإالبوجودمعاييريتمالقياسعليهاوعادةيتماالعتمادعلىالخطةمن

يسيأوالمقا،حداألدنىمناألداءالمتوقعالأجلتحديدالمعاييرالرقابية،ويمكنتعريفالمعاييربأنها

(.33،ص2334،كامل،التىيمكنبهاقياسالنتائجالفعلية)أبوماضى

 قياس األداء بموجب المعايير التى تم وضعها وتحديد اإلنحرافات: -8

لرقابةفىقياسمستوىاألداءالفعلىومعرفةمدىقربهمنالمعاييرالتىتمتتمثلالخطوةالتاليةفىا

وكماأنهمنالصعبالقيامبمراقبةأعمالوأداءاألجهزةاإلداريةفىغياب،تحديدهامسبقاًأوبعدهمنها

.أدائهامعاييراألداءفأنهمنغيرالمفيدوجودهذهالمعاييردونأنتجرىعمليةقياسدورىلمستوى

وتنقسماالنحرافاتإلىنوعين:

 االنحرافات الطبيعية والتى تتصف بواحدة أو أكثر من الصفات التالية :  –أ 

 يوجدفرقبسيطبينالخطةوالتنفيذ. -

 تكوناالنحرافاتخارجةعنسيطرةالقائمينعلىعمليةالتنفيذ. -

 حدوثاالنحرافاتنتيجةلظروفطارئة. -

 رة.انحرافاتغيرمتكر -

 االنحرافات غير الطبيعية والتى تتصف بواحدة أو أكثر من الصفات التالية: -ب

 وغيرمحتملة.تكوناإلنحرافاتكبيرة -

 قدتكونراجعةلقصورفىالمنفذينوتعمدهم. -

 قدتكونراجعةلظروفغيرمعروفة،وكانباإلمكانالسيطرةعليها. -

 إنحرافاتغيرمتكررة. -

علىنوعالخطأوتحتاجاإلنحرافاتغير وسريعومخططبشكليعتمد إلىعالجحاسم، الطبيعية

بسيطوسطحىجوجسامته،أمااإلنحرافاتالطبيعيةقدالتحتاجإلىعالج،كماقدتحتاجإلىعال

وفيمايلىبيانلهذه،فىبعضاألحيان،وتتعددأسباباإلنحرافاتبيناإلداءالمعيارىواألداءالفعلى

األسباب:

 .التخطيطالسيئ 

 .ضعفاالتصاالت 

 .اإلهمالالشخصى 

 .الحاجةللتدريب 

 .ضعفالحوافز 
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 اتخاذ اإلجراءات التصحيحية المالئمة: -3

مرحلة تأتى الموضوعة، بالمعايير ومقارنته الفعلى األداء مستوى وقياس التقييم عملية إجراء بعد

.بةبالسرعةالمناستصويبوتصحيحاالنحرافاتوالتىيجبأنتتم

 التغذية الراجعة  العكسية أو المرتدة: -4

إداريةوتحسينمستواهاالبدمنمتابعةاألدولزيادةفعاليةالرقابةاإل كانهناذاءومعرفةما تقدماًكا

دوضعالحلولالمالئمةللمشكالتعهالعمليةتبدأبذفىمستوىاألداءأوأنهمازالعلىماهوعليهوه

األ فى القصور تزوألسباب الراجعة الغذية تتضمن حيث بمدىوداء اإلدارية القرارات أصحاب يد

 التصحيحية اإلجراءات مالئمة القصورومدى جوانب معالجة فى المعلوماتفعاليتها كانت فإذا ،

زيادةل،فالبدمنوضعحلولأخرىتكفانتوضحضعفاإلجراءاتالتصحيحيةجعةمنالميداالر

مستوىاألداء.

،وإنماالبحثعنحرافاتالتىوقعتأواالناألخطاءكتشافإعضوالرقابةاليوملمتعدمجردإنمهمة

أسبابهاوكيفيمكنتجنبوقوعهافىالمستقبل،وتوجيهالقائمينعلىالعملإلىطرقأفضلألداء

وا،األعمال الثغرات عن فقط تكشف ال فإنها مثلى بصورة أجريت إذا الرقابة فإن طاءألخوعليه

وقوف،بلتكشفأيضاًعننواحىالقوةوالتفوقوتمكناإلدارةمنالوتوضحالسبيلإلىتصحيحها

يحفزهمعلىإتقانعلىميزاتاألفرادومحاسنهم ،وتجعلمنالممكنمكافأةالمجدينوتقديرهموهذا

.عملهمويرفعمنروحهمالمعنوية

 وسائل الرقابة اإلدارية:
مىلها،رريةفىبلوغاألهدافالتىيالوأدواترقابيةلكىينجحنظامالرقابةاإلدالبدمناستعمالوسائ

ونتائجه،ومنشأنبعضتلكالوسائلأنتستخدمفىالرقابةعلىاألداءفعلىوفىمقدمتهاقياساألداءال

،233الرحمن،،عبدالكلىللمنشأةوسيتماإلشارةإلىتلكالوسائلبنوعمناإليجازكمايلى)الصباح

(.214ص

1-  بأنواعها اإلدارية والمقصوالتقارير أود ، العاملين مستوى لقياس توضع التى التقارير تلك " بها

."لتوضيحالكيفيةالتىتنجزبهااألعمالاإلدارية

وتسجيلالسياسات،،،لنقلالمعلوماتوالبياناتلتقاريراإلداريةمنحيثالمضمونوغالباًماتكونا

وعرضالمشكالتوإعطاءصورةعنماهيةالعملياتاإلداريةالجاريةوتقديمالتوصياتوالمقترحات.

 ةوالمتابعة:اإلشرافعلىاإلدارى:ويشملالمالحظةالشخصي -2

:منأفضلالوسائلللحصولعلىالمعلوماتعنمراحلالتنفيذومعناهاقريبالمالحظة الشخصية

صدبهفحصسالمةالعملياتأإلداريةورفعنتيجةذلكبتقاريرإلىاإلدارةىيقذمنمفهومالتفتيشوال

العليا.



 11 
 

المتابعة الدائم للتعرف وسيلة هى العملمالو: إنجاز كيفية على طريقستمر فعن مراحله وسير ،

والبيانا المعلومات أخر على بأول أوالً اإلطالع ويتم التنفيذ عملية فى التقدم مدى يدرك تالمتابعة

الالزمةلإلدارةالعلياإلجراءالتقييمالمستمر.

،إذبمقدورالمراجعاتوالمتابعةوإحقاقالحقهىوسيلةرقابيةلكونهاتحملطابعالشكاوىوالتظلمات -3

ىأنتضعالرؤساءتماماًفىالصورة،فيمايخصبعضأوجهاألنحرافأواألخطاءمهماوتلكالشكا

 كاننوعها.

طنون،والمراجعون،علىالعاملينوالمسئوليناعامةهىوسيلةرقابية،يمارسهاالمووالشكاوىبصفة

 فىالمنظمات.

4-  علىصعيدوتسمىالتخطيطأيضاًالموازناتالتقديرية اإليراداتوالمصروفاتسواء بتقدير وتهتم ،

لألعمالالمرغوبتنفيذهليةمحددةي،فهىخطةتفصمالوالدولةعمنظماتاأل ،لتكونمرشداًامقدماً،

 للمسئولينوكأساسومعيارلتقييماألداءفىالمشروع.

 يةاإلنتاجية.افتغيرةومقاييسالكمتةوالب،والتكاليفالثاالمعدالتوالنسبالمالية -5

هىالطريقةالعلميةالمنطويةعلىمجموعةمناألساليبالمساعدةفىاتخاذالقرارالىبحوثالعمليات -6

 عنطريقتقييمعدةبدائلواختيارأفضلهابطرقكميةمتعددة.يتمالتوصلإليه

 ية: ردور هيئة الرقابة اإلدارية املص
 رقم للقانون وفقاً المصرية اإلدارية الرقابة هيئة إختصاصاتودور إلى الجزء هذا فى لسنة54نشير

.2317لسنة237بشأنهيئةالرقابةاإلداريةوالمعدلبالقانونرقم1164

 وتتمتعهي اإلعتبارية الشخصية لها وتكون الجمهورية رئيس تتبع مستقلة هيئة اإلدارية الرقابة ئة

باالستقاللالفنىوالمالىواإلدارىوتهدفإلىمنعالفسادومكافحتهبكافةصورة،وإتخاذاإلجراءات

العامةوحفاظاًعلى للوقايةمنه،ضماناًلحسنأداءالوظيفة منوالتدابيرالالزمة المالالعاموغيره

 األموالالمملوكةللدولة.

 :تختص هيئة الرقابة اإلدارية باآلتى 

اإلدارية فىذلكالكشفعنعيوبالنظم بحثوتحرىأسبابالقصورفىالعملواإلنتاجبما ) )أ

والفنيةوالماليةالتىتعرقلالسيرالمنتظملألجهزةالعامةوإقتراحوسائلتالفيها.

متاب الغرض)ب( لتحقيق وافية السارية القراراتواللوائحواألنظمة أن من القوانينوالتأكد تنفيذ عة

منها.

مباشرتهم أثناء العاملين من تقع التى الجنائية والجرائم والمالية المخالفاتاإلدارية الكشفعن )ج(

لواجباتوظائفهمأوبسببها.
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رالعاملينوالتىتستهدفالمساسبسالمةأداءكماتختصبكشفوضبطالجرائمالتىتقعمنغي

قبل العامة وذلكبشرطالحصولعلىأذنكتابىمنالنيابة العامة الخدمة أو واجباتالوظيفة

إتخاذاإلجراءات.

وللرقابةاإلداريةفىسبيلممارسةاالختصاصاتسالفةالذكراالستعانةبرجالالشرطةوغيره

وذوىالخبرةمعتحريرمحضرأومذكرةحسباألحوال.منرجالالضبطيةالقضائية

المواطنونعنمخالفةالقوانينأواألهمالفىأداءواجباتالوظيفة )د(بحثالشكاوىالتىيقدمها

ومقترحاتهمفيمايعنلهمأويلمسونهبقصدتحسينالخدماتوانتظامسيرالعملوسرعةإنجازه،

الصحافةمنشكاوىأوتحقيقاتصحفيةتتناولنواحىاألهمال،وكذللكبحثودراسةماتنشره

أواالستهتارأوسوءاإلدارةأواالستغالل،وكذلكماتتعرضلهوسائلاالعالمالمختلفةفىهذه

النواحى.

تختصكذلكالرقابةاإلداريةبمدرئيسالجمهوريةورئيسوالوزراءوالمحافظينبأيةبياناتأو

راساتيطلبونهامنها،وبأىعملإضافىأخريعهدبهإليهارئيسالجمهورية.معلوماتأود

 تباشرالرقابةاإلداريةاختصاصاتهافىالجهازالحكومىوفروعهوالهيئاتالعامةوالمؤسساتالعامة

عامة، القطاعالخاصالتىتباشرأعماالً والجمعياتالعامةوالخاصةوأجهزة لها والشركاتالتابعة

 كذلكجميعالجهاتالتىتسهمالدولةفيهابأىوجهمنالوجوه.و

 يكونللرقابةاإلداريةفىسبيلمباشرةإختصاصاتهاحقطلبأواإلطالعأوالتحفظعلىأيةملفاتأو

بياناتأوأوراقأوالحصولعلىصورةمنها،وذلكمنالجهةالموجودةفيهاهذهالملفاتأوالبيانات

بمافىذلكالجهاتالتىتعتبرالبياناتالتىتتداولهاسريةوكذلكاستدعاءمنترىسماعأواألوراق

 أقوالهم.

كمايجوزلهاأنتطلبوقفالعاملعنأعمالوظيفتهأوأبعادهمؤقتاًعنهاإذاإقتضتالمصلحةالعامة

 ذلكويصدرقراراإليقافأواألبعادالمؤقتمنرئيسالهيئة.

 ياًأىعاملفىالجهاتالتىتباشرهيئةالرقابةاإلداريةاختصاصاتهافيها،يخفىبياناتيعاقبتأديب

كانت مهما ، عليها يرفضإطالعهم أو إليهم تقديمها عن يمتنع أو اإلدارية الرقابة أعضاء يطلبها

 طبيعتها،وكذلكمنيمتنععنتنفيذطلباالستدعاء.

لتحرياتوالمراقبةالسريةبوسائلهاالفنيةالمختلفةكلمارأتمقتضىيجوزللرقابةاإلداريةأنتجرىا

 لذلك.
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 الرابعاملبحث 
 " املفهوم واألهداف "  الرقابة على األداء 

 متهيد : 
 وظائف أهم من األداء وتقييم الرقابة وظيفة نشاطهاتعتبر ومجاالت المختلفة بمستوياتها العامة اإلدارة

الجهدالمبذولفىالتخطيطواإلعدادوالمواردالتىتوجهللتنفيذفىمشروعاتاإلنتاجأنكلالمتعددة..إذ

بغيرطائلوالعا إئوالخدماتتكونكلها والتذد لمتابعتها لمتتمعمليةمنتظمةومستمرة دمنسالمةأكا

 وتوافقه وتقالتنفيذ الرقابة ومنأجلذلككانتلوظيفة ، السليم متطلباتاألداء فىتاريخمع  األداء ييم

اإلدارةالعامةشأنكبير،ويمكنالقولأنجانباًأساسياًمنأنشطةالحكومةالمركزيةواألجهزةالتابعةلها

(.333،ص2313عبدالمحسن،توفيق،ياتالرقابةوالتقييم)لىعمل‘ينصرف

خصوصاًمعوجودهدفعاموغيرإنقياسكفاءةوفاعليةأداءالمؤسساتالحكوميةيواجهصعوبةكبير

منناحيةالكمأوالكيف،لذلكصعبقياسكفائتهاوفاعليتهاالمحددبدقة،ومعإنتاجخدماتومنتجاتمن

لالستثمار جاذبة بيئة خلق فى تساهم مناسبة تشريعات إليجاد هاماً دوراً الحكومات تلعب أن البد كان

علىخفضتكاليفا ،المحلىواألجنبىتقوم مجزية وتحقيقعوائد التنافسية، الحرية وتوفير الستثمار،

فضالًعنإيجادنظامقضائىشفافوسدالثغراتلمواجهةالفساد.

ولذلكفإناإلهتمامبتقويمأداءاإلداراتالماليةوغيرهامناإلداراتفىالمؤسساتيأتىمنإطارسعى

الحكوميةلتعزيزالشفافيةورفعكفاءةوفاعليةواقتصاديةالسلطةلإلصالحاإلدارىوالمالىلكافةأجهزتها

.الحكومىفىظلوجودضوابطأخالقيةودستوريةوقانونيةوتنظيميةأداءالجهاز

 الترقياتوالوحداتوالهيئاتالحكومية إجراء عند إليها تستند سليمة أداء تقييم إلىعملية ماسة بحاجة

،..الخ،كماتعطىعمليةتقييماألداءمعلوماتتساعداإلدارةفىتحديدالعالواتالماديةوالمعنويةوصرف

مدىصالحيةالموظفلوظيفتهالحالية،ومدىإمكانيةنجاحهفىأىوظيفةأخرى.

 المالية للرقابة العليا األجهزة تمارسة التى الرقابة أشكال من متقدماً شكالً األداء رقابة ومنها–وتعتبر

أنتقويماألداء،بجانبممارستهاللصيغةالتقليديةللرقابةالمالية–زىللمحاسباتالمصرىالجهازالمرك

عمليةتقويماألداءليشملالوظيفةيرتبطبوظيفةالتخطيطارتباطاًوثيقاًيجعلبعضالباحثينيوسعوننطاق

االمفهوممنوجهةالنظرذهالتخطيطيةوذلكعندتحديدمفهوماألداءأوتعريفةوبخاصةعندماينظرإلى

الفعليةداإل النتائج بمقارنة وينتهى المتابعة خالل ويستمر التخطيط بوظيفة األادء تقويم يبدأ حيث ارية،

دافالمخططة،حيثتؤولبياناتهلتساهمفىممارسةالوظيفةالتخطيطيةمنجديد.هباأل

 مفهوم رقابة األداء : 
أداء تقييم تعنى األداء اإلجراءاترقابة إلتخاذ تمهيداً ، مقدماً محددة ومعايير ألهداف طبقاً المنظمات

(.53ص،2313منصور،اءمعماهومخططله)حماد،دالتصحيحيةالمالئمةبمايضمنتطابقاأل
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كلهايمأداءالعاملين،يويذهبأخرونإلىالوصفالتفصيلىللعمليةبأنتقيماألداءأوتقييمالكفاءاتأوتق

يتعلقبهمنصفاتنفسيةأوبدنيةأومهاراتفنيةأو بكلما تحليلأداءالفرد مسمياتمترادفةغايتها

معالجتهاكضمانةأساسيةلتحقيقلالضعفنقاطيدنقاطالقوةوتعزيزهاودوذلكبهدفتحة،سلوكيةأوفكري

(.133،ص2313عبدالمحسن،توفيق،فاعليةالمؤسسة)

 قابة األداء : أهداف ر
، )المفهوم الرقابة جوانب مختلف فى هائالً تطوراً شهد الذى الوقت فى الرقابة أهداف تطورت لقد

المدخالت،األهداف،األساليب،المخرجات،النطاق(.

:وتشملأهدافرقابةاألداءالتالى

 وإدارةالعملياتفىالجهاتالخاضعةللرقابة.مفحصالسياساتوالنظ -1

التحققققمنمدىتحقيقالفعاليةفىأداءكلنشاطأومركزمسئوليةلألهدافالمرسومةلهمعالتح -2

منمدىااللتزامبماتقضىبهالسياساتواإلجراءاتالمعتمدةلذلك،والتحققمنمدىتحقيقالكفاءة

يتفقمعأهداففىاستخدامالمواردالمتاحةللحصولعلىأفضلالنتائجالممكنةفىأقصروقت،وبما

ددمايجبأنيستخدممنمعاييرمدروسةومالئمةوكافيةتحالمنشأة،األمرالىيتطلبالتأكدمنتوفير

 مواردألداءالخدمةأوإنتاجالسلعةأوتطبيقسياسةأوإجراءرقابىمعين.

االستفا -3 نظم فيها بما بأهدافالبرنامج يتعلق فيما المحققة الكلية النتائج البشريةتقويم الموارد من دة

دمةبطريقةاقتصاديةوفعالةخوالماديةخاصةالتأكدمنأنالنظمالمتبعةتقومفعالًبتحقيقالنتائجالمست

 وكفء.

االنحرافات) -4 المفضلةكشف وغير أوجه(المفضلة تعالج التى االقتراحات ووضع أسبابها، وبيان

 نحوتحقيقكفاءةواقتصادوفعاليةأكبر.اإلنحرافوالقصوروذلكفىسبيلتوجيهاألداء

 التحققمنتقديرالمواردالمتاحةلتقليلالتكلفةوزيادةالمخرجاتإلىالحداألعلى. -5

التحققمماإذاكانتتقاريرالهيئاتالخاضعةللرقابةتحتوىعلىبياناتومعلوماتمحددةوصحيحية -6

 ومفيدة.

 والماديةواالقتصاديةواالجتماعية.التحققمنإنجاراألهدافكلهاالمالية -7

المسدا -8 المبالغ فى زيادة هناك كان إذا مما فىلتحقق تجنبها يمكن زيادة أو تبذير أو أوخسارة دة

المصروفاتنتيجةالتخطيطغيرالسليم،أوالتسلسلالخاطئلألنشطةوالعملياتأوالتأخيرفىاستكمال

 ةأوالزيادةفىالمخزون.المشروعاتأوسياسةالتسعيرغيرالمحكم

العالقات -1 للمستوياتالخدمة واإلفصاحعنالمحاسبية هامختلفة مناسبة، قائمةإبطريقة الخدمة هذه ن

 علىاقتراضأنمنيفوضالمسئوليةيجبأنيقدمإيضاحاًمناسباًعنكيفيةإتمامها.

13-  سالمتها مدى على للتعرف وتقويمها بالمنشأة السياسات كافة األهداففحص لتحقيق ووفائها

 المرجوة.
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11-  مساتوفير لفرض المناسبة األخطاءءالظروف إرتكاب عن المسئولين وتحديد مالئمة أكثر لة

والتالعبوالهدروالتزويرواآلختالسوالتسيب،وبخاصةعندمايقترناألمربتحديدواضحوسليم

 لمراكزالمسئولية.

 ائلمتقدمةبشأنإعدادالتقاريرالخاصةباألداء.تشجيعإدارةالقطاعالعامعلىإدخالوس -12

الحثعلىإدخالتحسيناتعلىمعلوماتالقطاعالعاموعلىالمساءلةبشكلعام،وتحفيزاإلدارة -13

 إلتخاذاإلجراءاتالكفيلةبزيادةالكفاءةوالفعاليةوالتوفير.

ارنةعناألداءوالنتائجالفعليةوالمقدرةتزويدالجهاتالمعنيةبالتخطيطبكافةمستوياتهابالبياناتالمق -14

الخططوالبرامج بتعديل القراراتالخاصة اتخاذ فى هاماً أساساً يشكل مما واإلنحرافاتوأسبابه،

التقديريةأوفىصياغةخططوأهدافوبرامجتقديريةمقبلة،األمرالذىيبعدالقراراتالتخطيطية

 اقالبناءالعلمى.مننطاقالتخميناتالشخصيةلتدخلنط

 رقابةاألداءتهئالفرصةلعالجاالنحرافاتفىالوقتالمناسب. -15

على -16 التشريعيةوللجهاتالمعنيةوالجمهورلتعينها تقديمتقاريرمفصلةووافيةوموضوعيةللسلطة

ومدى المالالعام، العامةومدىحسناستخدام عنأوضاعاإلدارة واضحةومتكاملة تكوينفكرة

فىتحصيلاإليراداتعلىترشيد المالية اإلدارة وكذلكمدىكفاءة )فىاإلنفاق، اختالفأنواعها

 الوقتواإلجراءاتوالكفيلة(لتعينهاعلىاتخاذأرشدالقراراتوأسلمالسياسات.

،واألساليبالعلميةالالزمةلإلدارةالماليةمتوفرةفعالًوكيفيتمتطبيقهابيانماإذاكانتالتقنيات -17

كانمنغيرالممكنتطبيقوحداتقياسكمية،فإنهفىمقدورجهازالرقابةأنيحددبعضذوإ ا

 النتائجمنخاللتفسيراإلدارةلألهدافالكيفيةأوالنوعيةالمعينة.

عن -18 المعنين( وكافة فئاتالشعبة )نحو تفىبوعودها للرقابة كانتالهيئاتالخاضعة إذا ما تحديد

القطريقت والسعرلمطالسلعوالخدماتديم المالئمينوالنوعيةالمرغوبة والموعد بالكيفية منها وبة

 المفضل.

تتعرضل -11 البعضال نظر فى الرقابية الجهات أن إمن تمتد أنها إال السياسية تقييملقرارات لى

يتعلىسياسيةالتىبنالالمعلوماتالمتوفرةالمؤديةإلىوضعتلكالقرارات،أىمعرفةالقرارات

 تلكالمعلوماتوإلىتحديدماإذاكانتأهدافالسياسةقدتمتتغطيتهافعالًأمال.

 مراحل تقويم األداء : 
(.42،ص2337يوسف،تمرعمليةتقويماألداءبعدةمراحلأساسيةيمكنتلخصيهابمايلى)جربوع،

 التعرفعلىالبرامج)خطةالتنفيذ(. -1

 يساألداء.ياقالتعرفعلىمعاييروم -2

 قياساألداءالفعلى)النتائج(. -3
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 مقارنةاألداءالفعلىباألداءالمخطط. -4

 تحديداالنحرافاتمعتحديدمراكزالمسئولية. -5

 إتخاذاإلجراءاتالالزمةللحفاظعلىالهدفالمخطط. -6

مت بمراحل تمر أن ينبغى المشروعات فى األداء لتقييم ودقيقة محددة طريقة إلى الوصول منإن عددة

:الدراسةوالتجريبحتىنصلإلىطريقةللتقييمتتميزبالصفاتالتالية

 للتطبيقعلىأنواعمختلفةمنالمشروعاتفى يجبأنتكونطريقةالتقييممرنةبمعنىقابليتها

 األنواعالمتباينةمناألنشطة.

  واضحة صورة توفر أنها بمعنى شاملة الطريقة تكون أن المشعيجب موقف موضوعن روع

 التقييم.

 .يجبأنتعكسالطريقةالنواحىالكيفيةفىاألداءإلىجانبالنواحىالكمية 

 .يجبأنتعكسخطةأوطريقةالتقييمالترابطوالتداخلبينالوظائفاإلداريةالمختلفة 

 وظائف تقويم األداء : 
،2337يوسف،)جربوع،هابمايلىلتقويماألداءوظائفمعينةتبرزمنخاللهذهاألهمية،ويمكنتحديد

(.47ص

متابعةتنفيذاألهدافللمشروعاالقتصادىسواءكانتكميةأوقيمةوضمنالخطةالمرسومةوللفترة -1

 الزمنيةالمحددة.

الرقابةعلىكافةاألداءالتشغيلىللتأكدمنقيامالمشروعبممارسةنشاطهوتنفيذأهدافهبأعلىدرجة -2

 اعليةوتحديداإلنحرافاتفىضوءاألهدافالمحددةمسبقاً.منالكفاءةوالف

المرسومة -3 األهداف بين اإلنحرافات عن المسئولة واإلنتاجية اإلدارية المراكز لتحديد النتائج تقييم

 واألهدافالمحققةفعالً.

 نحرافات.إيجادالحلولوالوسائلالكفيلةبحلمشاكلاالختالفاتواتخاذالخطواتالالزمةلتجنباإل -4

 أسس تقويم األداء : 
هناكمجموعةمناألسسلتقويماألداءبيانهاكمايلى:

 .تحديدأهدافالمشروعالتشغيلية 

 .تحديدالخططالتفصيليةإلنجازالعمل 

 .تحديدمراكزالمسئولية 

 .تحديدمعاييرومؤشراتتقويماألداء 

 تقويماألداء.وجودجهازمناسبومؤهلتأهيالًعالياًلتنفيذعملية 
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 املعايري الرقابية لرقابة األداء :
رقابةاألداءحسبمعاييراالنتوساىعلىاالقتصاديةوالكفاءةالفعاليةوتشمل:تركز

 الرقابةعلىاقتصاديةاألنشطةالرقابيةطبقاًللتطبيقاتوالمبادئاإلداريةالسليمةوسياساتاإلدارة. -1

واردالماليةوالبشريةوتشملفحصأنظمةالمعلوماتوإجراءاتاألداءالرقابةعلىكفاءةاستخدامالم -2

 ومراقبةاإلجراءاتوالتدابيرالمتبعةمنقبلالجهاتالخاضعةللرقابةلمعالجةنواقصمحددة.

الفعلى -3 األثر ومراجعة للتدقيق الخاضعة أهدافالجهة بتحقيق يتعلق فيما األداء فعالية على الرقابة

 نةباألثرالمنشودلألنشطة.لألنشطةمقار

ويرىالباحثأنالجهازالمركزىللمحاسباتبجمهوريةمصرالعربيةيعملعلىتقويمأداءالجهات

 والقانونرقم وفقاً لرقابته 144الخاضعة بالقانون1188لسنة 157والمعدل 1118لسنة )قانون

متخصصةلتقويمأداءالجهاتالخاضعةالجهازالمركزىللمحاسباتالمصرى(حيثتمإنشاءإدارات

المركزىللمحاسباتبإدراجمالحظاته الجهاز تلكالجهاتويقوم وفعالية كفاءة وذلكلزيادة لرقابته

وتوصياتهفىهذاالشأنفىالتقاريرالصادرةعنه.
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 املبحث اخلامس
 أساليب األداء الرقابى احلكومى

داءالرقابىالحكومىوذلكبإختالفوجهةالنظرإلىعمليةالرقابة،ولكنتتفقتعددتوتنوعتأساليباأل

فىأنهاعمليةدائمةومستمرةوموجودةبوجودالمالالعام.

يمكنتوضيح ، صورمختلفة المالىالحكومىإلىعدة علىاألداء أساليبالرقابة تقسيم وبالتالىيمكن

أهمهافيمايلى:

لرقابةمنحيثالوقتالذىتمفيهعمليةالرقابة.:أساليباأوالً 

:أساليبالرقابةمنحيثالجهةالتىتقومبعمليةالرقابة.ثانياً 

:أساليبالرقابةمنحيثالسلطاتالمخولة.ثالثاً 

:أساليبالرقابةوفقاًلدورالحكومة.رابعاً 

ليةالرقابة.:أساليبالرقابةمنحيثالمكانالذىتجرىفيهعمخامساً 

:أساليبالرقابةمنحيثدرجةالدورية.سادساً 

وفيمايلىتوضيحلكلنوعمنهذهاألنواع:

أوالً : اساليب الرقابة من حيث الوقت اىل تتم فيه عملية الرقابة تنقسم الرقابة وفقًا لذلك إىل 
 ثالثة أنواع هى: 

 الرقابة قبل التنفيذ:  -أ 

 قبلالبدء تبدأ الرقابة المانعةوهذه أو الوقائية أو الوقائية أو السابقة الرقابة العملويطلقعليها فىتنفيذ

وهىالرقابةالتىتقومبتدقيقالخططفىمراحلهااألولىللتأكدمنصحتهاوواقعيتها،وهىتهدفأساساً

إلىمنعوقوعاألخطاءمنذالبدايةوعادةماتتمهذهالرقابةعلىالنفقات.

لرقابةبمايلى:تتمازهذها

 تساعداإلدارةفىتنفيذالقوانينواإلجراءاتوالتعليمات. -

 تساعدفىتقليلفرصأرتكابالمخالفاتباألخطاء. -

 تقليلالمستوياتالملقاهعلىمنيقومبالتنفيذلقيامهمبالتنفيذبعيداًعناألخطاء. -

 تساعدفىالتقليلمنفرصإهدارالمالالعام. -

 هذه الرقابة:إال أن يشوب 

 تأخيرالبدءفىتنفيذاألعماللحاجةاإلدارةبعضالوقتللقيامبالرقابة. -

 تحكممنيقومبالرقابةفىالجهةالتىيقومبمراقبةأعمالها. -
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 الرقابة أثناء التنفيذ :  -ب 

ةمتعددةمنوتسمىالرقابةالمتزامنةحيثتكونمالزمةلعملياتالتنفيذاوالًبأولوترتبطبزياراتميداني

بتصحيح اإلدارة تقوم وذلك حساباتها بمراقبة يقوم التى الفترة طول للرقابة الخاضعة للجهات المراقب

اإلنحرافاتالتىتحدثفىنفسالوقتوغالباًماتقومبهوحداتداخلىالجهةللتأكدمنسالمةمايجرى

منتصرفاتوأنالتنفيذيتمبشكلصحيح.

 :وتمتاز هذه الرقابة

 وجودوقتكافلدىالمراقبتمكنهمنالتعرفعلىالجهةبصورةأفضل. -

 شرعةأكتشابالغشوالخطأفىوقتقصيربدالًمنتركةحتىنهايةالعام. -

 إنجازاألعمالفىأوقاتهادونإهمالأوتأخيربسببترددالمراقبعلىالمنشأةباستمرار. -

 ا النوع أنها : ذومن العيوب الموجهة له

إلىعملروتينىباإلضافةإلىنشوءصداقةبينالمراقبت المستمرةخاللالتفنيذ حولعمليةالرقابة

 والموظفينقدتسببحرجللمراقبعندإكتشافاألخطاء.

 الرقابة بعد التنفيذ :  -ج 

عماوقعوتسمىبالرقابةالالحقةويوجدهذاالنوعمنالرقابةبعداالنتهاءمنإنجازالعملالمطلوبللكشف

منمخالفاتوإنحرافاتعنطريقالمقارنةبينماتمإنجازهبالمعاييرالموضوعةسلفاً.

 ومن مزايا هذا النوع من الرقابة:

 التسببهذهالرقابةفىتأخيراألعمالالتىتقومبهااإلدارة. -

 إمكانيةمقارنةالعملالمحققمعاألهدافالموضوعة. -

 فيذيةفىاعتبارهمميراعونالدقةفىأعمالهم.يضعهاموظفىالسلطةالتن -

 سهولةتأديتها. -

 ومن عيوب هذا النوع : 

أنهاالتحولدونوقوعاألخطاءأمالغش. -

ظهورنتائجهابعدفترةقدتطولنسببممايقللمنفاعليتها. -

 ثانيًا : أساليب الرقابة من حيث اجلهة الىت تقوم بها :
ةإلىأسلوبينهما:يتسمهذاالنوعمنالرقاب

 الرقابة الداخلية: -0

كفاية فىتحقيقأكبر اإلدارة ومساعدة الجهة أموال بهدفحماية للجهة تابعة داخلية وحدة بها يقوم

إداريةممكنةوتهدفهذهالرقابةإلى:

 مطابقةتحصيلاإليراداتوصرفالنفقاتوفقاًلألهدافالمقررة. -
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 واألخطاءوالتعرفعلىأسبابها.محاولةالكشفعناإلنحرافات -

 إتخاذاإلجراءاتالتصحيحيةالالزمة. -

 الرقابة الخارجية :  -8

وتقومبهاجهةخارجيةمستقلةعنالجهةمحلالرقابة،والهدفمنهاالوصولإلىرأىفنىمحايدعن

عدالةتصويرالقوائمالماليةللجهةعنالفترةالماليةالمعنية.

أيضاًالجهازالمركزىللمحاسباتبجمهوريةمصرالعربية.ويقومبتلكالرقابة

 ثالثًا : أساليب الرقابة من حيث السلطات املخولة جلهة الرقابة:
 رقابة إدارية : -أ 

منتطبيق للتأكد للوصولإلىنتائجمعينة البياناتوتحليلها جمع التىتكونمهمتها هىتلكالرقابة

الموضوعةبكفاءةتامةمعوجودسلطةالتوصيةبإتخاذالقراراتاللوائحوالتعليماتوتحقيقاألهداف

األخطاء اكتشاف عند ينتهى الرقابة من النوع هذا دور مخالفات، أو إنحراف أى لتجنب المناسبة

واإلنحرافات واألخطاء المخالفات كشف أى الختصة للسلطات إحالتها أو إليها والتنبيه والمخالفات

والتوصيهبشأنها.

 بة قضائية :رقا -ب 

هىالرقابةالتىتقومبهاهيئةقضائيةمستقلةلهاالحقفىاكتشافاإلنحرافاتوالمخالفات،باإلضافة

إلىمحاكمةمنيثبتإدانتهلتلكاإلنحرافاتوإصدارالعقوباتالالزمةبحقهم.

 : أساليب الرقابة وفقًا لدور احلكومة :  عاً راب
ىقسمينأحدهمايتمثلفىالدورالتنفيذىالذىتقومبهالحكومةنفسهاللتحققتنقسمهذهاألساليبالرقابةإل

منحسناستخدامالمالالعاموأخريقومبمراقبةالحكومةوالمتمثلفىالسلطةالتشريعيةمنناحيةورقابة

الشعبمنناحيةأخرىبأعتبارهمالكالمالالعام.

 الرقابة التنفيذية: -أ 

األجهزةالحكوميةللتأكدمنحسناستخدامالمالالعاموتتمثلفىمراجعةالمستنداتوهىرقابةتقومبها

ورقابةاألداءسواءكانترقابةداخليةأوخارجيةأورقابةسابقةأوالحقةأوأثناءالتنفيذ.

 الرقابة التشريعية: -ب 

والمتمثلفىمجلسال بالدولة التشريعية السلطة به التىتقوم المالوهىالرقابة برقابة نوابوالذييقوم

العامواإلشرافعلىالسلطةالتنفيذية.

ويتمهذااألسلوبمنالرقابةبعدةطرقحسباألنظمةالتىتسيرعليهاالدولة:

 عنطريقإصدارالقوانين. -
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 دراسةماتمطرحةمنخطط. -

 التنفيذ.مناقشةوإعتمادالموازنةالعامةللدولةودراسةأىانحرافاتناتجةعن -

 استجوابالحكومةبمافيهاالوزراءوئيسمجلسالوزراء. -

 الرقابة الشعبية: -ج 

وهذااألسلوبمنالرقابةيتمعنطريقرقابةأفرادالشعبللمؤسساتالعالميةوذلكعنطريقالنقابات،

الجمعيات،المجالسالمحلية،الصحافة،األحزابالسياسية،والتنظيماتالحكومية.

 : أساليب الرقابة من حيث املكان الذى جترى فيه عملية الرقابة: خامساً 
فهناكمنيقومبالعملفىمكتبةعنطريقمراجعةمايتوفرلهمنمستندات)رقابةمكتبية(وهناكمن

يقومبالمراجعةأوالرقابةالميدانيةخارجالمكتب.

 رقابة مكتبية: -أ 

ىمكتبهأوداخلالجهةالحكوميةالتابعلهامنخاللمراقبةأووهىالرقابةالتىيقومبهاالمراقبوهوف

مراجعةمايتوفرلهمنمستندات،سجالت،وكشوف،فهوالينتقلإلىالجهةمحلالمراجعة،ولهأنيبدى

رأيهفىالعملياتالواردةفىتلكالمستندات.

 رقابة ميدانية: -ب 

المراقبإلىالج هةالخاضعةللرقابةإلتمامعملهوهذهالرقابةغالباًماتكونوهىالرقابةالتىينتقلفيها

رقابةخارجيةورقابةمستقلةعنالجهةالخاضعةللرقابة.

 سادسًا : أساليب الرقابة من حيث درجة الدورية:
تنقسمأساليبالرقابةوفقاًلذلكإلىرقابةدورية،رقابةمفاجئة،رقابةمستمرة.

 الرقابة الدورية: -أ 

رقابةالدوريةالروتينيةفىالتنفيذوفقجدولزمنىمحد.هىال

 الرقابة المفاجئة: -ب 

هىالرقابةالتىتحدثبصورةمفاجئةأوبدونإنذارويكونالهدفمنهاأكتشافخطأأوغشاليمكنأن

الجرد والتعليماتمثل بالقوانين الحق إلتزام مدى الكشفعن وكذلك الدورية الرقابة يكتشفمنخالل

المفاجئللخزينة.

 الرقابة المستمرة :  -ج 

وهىالرقابةوالمراجعةعلىمدارالسنة:
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 الفصل الثانى
 القيمة املضافة لألجهزة العليا للرقابة
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 املبحث االول
 قيمة ومنافع األجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة 

 متهيد : 
تنتهىبهااألجهزةالعلياللرقابةالماليةوالمحاسبةعاملمهمفىوالتىىتعتبرالرقابةعلىالقطاعالحكوم

أن كما المواطنين، علىالأحداثالفارقفىحياة العليا األجهزة بها التىتقوم عملياتالرقابةوالمراجعة

إيجابى تأثير العام وإداراتالقطاع لكويالوزاراتوالهيئاتالحكومية فىالمجتمع نهاتمثلفىبثالثقة

العامة القراراتوتخاطبعقولالمسئولينعنالموارد إلىإتخاذ يؤدىبدوره وهوما اخالالتإداراتها

بكفاءةعالية.

نمخوالًطلرقابةحتىيكونالموااألعلىلنيتماإلعالنونشرنتائجوتقاريرالرقابةالتىيقومبهاجهازإفما

ال المسئولينعنتصرفاتهمفىإدارة الماليةبمساءلة للرقابة العليا الطريقةتعملاألجهزة مالالعاموبهذه

والمحاسبيةعلىاالرتقاءبكفاءةوفعاليةوشفافيةاإلدارةالحكوميةوهكذافإنمنشأنالجهازالرقابىالذى

والمصداق باالستقالليةوالفعالية فىأىنظامييتصفعادة المكوناتالضرورية أنيكونأحد والحيادية ة

ديمقراطىحيثتشكلالمساءلةوالنزاهةأجزاءالغنىعنهافىأىديمقراطيةمستقرة.

 ما هى قيمة ومنافع األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية؟

إ علىالمجتمعوناستكشافقيمة تحليلأثرأدائها إالبعد للرقابةاليمكنمعرفتها العليا منافعاألجهزة

.تنتائجالتقييمالخاصةبأدائهاأمامممثلىنوابالشعبومجلساألمةوالوقوفعلىتداعيا

ةحتىتكونقادرةعلىأداءاألعمالوالمهامالمناطبهاعلىالعلياللرقابةالماليةوالمحاسبلذافإناألجهزة

بالثقة للمواطنينيجبأنتكونجديرة األكملبالنسبة كانالج،الوجه اليتسنىإالإذا الرقابىوهذا هاز

علىأداء الحكم يتقبل إبدوره ذو باعتباره بموضوعية مسئولعنه وأنه واستقاللية ختصاصومصداقية

العملياتالتىيقومبهاوحتىيكنذلكممكنافإنهمنالواجبأنيكونمثاالًيحتذىبهأمامبقيةالوزارات

ويمكنتحقيقهذا،اثفرقفىحياةالمواطنينحدإوالهيئاتالحكومية،وهذااألمريمكنتحقيقهمنخالل

األثرمنخاللثالثعناوينرئيسيةممثلةباآلتى:

أوالً:تعزيزمساءلةوشفافيةونزاهةالوزاراتوهيئاتالقطاعالعام.

.النوابثانياً:إثباتالتأكيدعلىقوةارتباطهابالمواطنينومجلس

ةنموذجيةوقدوةيحتذىبها.ثالثاً:القدرةعلىالتحولإلىأجهز

وسيتماستعراضهذهالعناوينالرئيسيةبشئمنالتفصيلعلىالنحوالتالى:
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 أوالً: تعزيز املساءلة والشفافية ونزاهة الوزارات واهليئات احلكومية وهيئات القطاع العام:
للموا عنإدارتها الوزاراتالحكوميةومؤسساتالقطاعالعام مساءلة استغالبأنتتم وكيفية العامة لهارد

ابةالمستقلةعلىالعملياتالتىتقومبهاالوزاراتالحكوميةومؤسساتالقطاعقروهذااليتمإالمنخاللال

وهذايمكنالقائمينعلىإدارةتلك،العاموإعدادالتقاريرالسنويةبالنتائجالتىتوصلإليهاالجهازالرقابى

الخا مالجهات للرقابة إضعة مسئولياتهم أداء اإلجراءاتن واتخاذ وتوصياتها الرقابة لنتائج ستجابة

المبادئ توافر من البد إليها المشار الغاية ولتحقيقمضمون المساءلة دورة وإكمال المناسبة التصحيحية

التالية:

األجهزة الرقابية ستقاللية األجهزة العليا للرقابة المالية وهذا يتطلب من دأ األول : حماية وصيانة إالمب

 السعى على تحقيق األمور التالية:

 تعزيزإطاردستورىأوتشريعىأوقانونىيتمصيانتهوالحفاظعليه. -1

رؤسائ -2 استقاللية على المنصالحفاظ تأمين ذلك فى بما بها والعاملين وفقاًبها القانونية والحصانة

 همعلىالوجهاألكمل.للتشريعاتالمعمولبهااألمرالذىيكفلالنهوضبواجبات

أدائها -3 لحسن الالزمة المعلومات جميع إلى والوصول اإلطالع بشأن مقيدة غير حقوق على التأكيد

 لمسئولياتهاوالتىنصعليهاالقانونوكذلكتقديمتقريرمستقلعننتائجأعمالها.

راءاتالتىتتخذمنقبلضرورةأنتتملكاألجهزةالرقابيةاآللياتالالزمةلمتابعةالوقوفعلىاإلج -4

 الجهاتالمعنيةتجاهنتائجالرقابةوتوصياتها.

فيما -5 أو الالزمة المالية االعتمادات إدراج خالل من سواء واإلدارية المالية االستقاللية على الحفاظ

 يخصالمواردالبشرية.

لقطاع العام عن إدارتها المبدأ الثانى: تنفيذ مهام الرقابة بما يكفل مساءلة وزارات الدولة وهيئات ا

 للموارد المالية واستغاللها:

ينبغىأنتقوماألجهزةالعلياللرقابةوفقاًلقانونإنشائهاأواللوائحوالتعليماتالماليةالمنظمةوالمعايير -1

 المهنيةالدوليةالمطبقةبتنفيذأىمنأنواعالرقابةالمتعارفعليهاوالمتمثلةباآلتى:

 الرقابةالقضائية.-رقابةاألداء.-رقابةاإللتزام.-ياناتالمالية.الرقابةعلىالب -

ويمكنتطبيقأىنوعبشكلمنفصلأوالجمعبينعدةأنواعالرقابة.

لقانونها -2 وكذلكوفقاً المختلفة حسبأنواعها الرقابة تقارير بإعداد الرقابية األجهزة أنتقوم ضرورة

 إلىالسلطةالتشريعيةوالتنفيذية.ومنثمإحالته

المبدأ الثالث : تمكين القائمين على إدارة الموارد المالية فى القطاع العام من اإلضطالع بمسئولياتهم فى 

 التفاعل واالستجابة مع نتائج األجهزة الرقابية واتخا اإلجراءات التصحيحية المناسبة:

للرقابةحسنالتو -1 العليا التعاونأهميةضماناألجهزة للرقابةوأنيتم اصلمعالهيئاتالخاضعة

 بينهافيمايخصنتائجعملياتالرقابةمعمراعاةتزويدتلكالجهاتبالتقاريرفىالوقتالمناسب.
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تابعةللسلطةالتشريعيةذاتالصلةهنيةمعاللجانالضرورةقياماألجهزةالرقابيةإقامةعالقاتم -2

 مونالتقاريروتوصياتها.لمساعدتهاعلىفهمأفضللمض

كومى المبدأ الرابع : اإلبالغ عن نتائج الرقابة لتمكين الجمهور من مساءلة وزارات وهيئات القطاع الح

 والعام .

وال -1 بالموضوعية تتصف تقارير بتقديم للرقابة العليا األجهزة قيام معبضرورة والوضوح ساطة

 بتلكالتقارير.مراعاةاستخداملغةيفهمهاجميعمنلهمعالقة

2-  العليا األجهزة قيام والعملعلىتسهيلاإلطالععلىلأهمية علنية بصورة لرقابةبنشرتقاريرها

 تقاريرمنقبلأصحاباالختصاصباستخداموسائلالتواصلالمناسبة.

 :النوابثانيًا : إثبات والتأكد على قوة ارتباطها باملواطنني وجملس 
للرقابةمعالجمهورمنخاللتجاوبهابشكلمناسبمعيمكناالستداللعلىقوةت العليا واصلاألجهزة

التطوراتوأنظمة فهم مسئولية الرقابية األجهزة على يقع ولذا ، واحتياجاتالمواطنين تحدياتوهموم

فولوائحالمنظمةألعمالهيئاتالقطاعالعامعلىنطاقواسعاألمرالذىيتطلبأحياناًإجراءحوارهاد

العالقةلتسهيلعمليةاالرتقاءبالقطاعالعاموتحقيقالرضاالعامللجمهوروللوقوفعلىذلكمعأصحاب

يستوجبالتعرضإلىالمبادئالمرتبطةبتلكالغايةعلىالنحوالتالى:

 المبدأ الخامس : التجاوب مع الهيئات المتغيرة والمخاطر الناشئة:

للرق -1 العليا تحرصاألجهزة قيايجبأن عند ارتباطوثمابة لها يكون أن برنامجعملها بوضع قيها

 بالقضاياالرئيسيةالتىتؤثرعلىأفرادالمجتمع.

ضرورةقياماألجهزةالعلياللرقابةبتقييمالمخاطرالناشئةوالمتغيرةفىبيئةالرقابةبأنواعهاوالتفاعل -2

لمعالجةالمخالفاتالماليةوعملياتاالحتياللياتآمعهافىالوقتالمناسبمنخاللالعملعلىتعزيز

 .والفساد

المحلية -3 فىالمحافل ومناقشتها والتىيجزىتناولها ذاتالصلة والمسائل المواضيع مواكبة ضرورة

 والدوليةوكذلكالحرصعلىالمشاركةوتبادلاألفكارفىتلكالمحافل.

وماتالمتعلقةبصنعالقراروكيفيةقياساألداءضرورةتسليطالضوءعلىاآللياتالمتنوعةلجمعالمعل -4

 لتهابأصحابالعالقة.لتعزيزص

 المبدأ السادس : التواصل الفعال مع أصحاب العالقة:

 ضرورةأنتسهماالتصاالتالتىتقومبهااألجهزةالعليافىترسيخالشفافيةوالمساءلة. -1

ل -2 العالقة أصحاب مع الرقابية األجهزة تتواصل أن قبلأهمية من الرقابة ونتائج أعمال فهم ضمان

 األطرافاألخرىعلىالنحوالمطلوب.

تسهيل -3 أجل من المختلفة اإلعالم وسائل مع المناسب بالشكل للرقابة العليا األجهزة تفاعل ضرورة

 التواصلمعالجماهير.
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لتغير اإليجابى والمفيد المبدأ السابع: أن تكون مصدراً موثقاً للتبصر المستقل والموضوعى لدعم عمليات ا

 فى هيئات القطاع العام : 

 ضرورةأنيستندعملاألجهزةالعلياللرقابةعلىالحكمالمهنىالمستقلوالتحليلالعلمى. -1

منخالل -2 العام بالقطاع العمل آلية التحسيناتواإلصالحاتعلى فىأجراء المشاركة الحرصعلى

 المناقشاتالعلمية.

تعاوناألجهزة -3 للرقابةمعاالنتوساىوكذلكالمنظماتالمهنيةاألخرىعلىالمستوىضرورة العليا

المتصلة العالمية القضايا معالجة فى المجتمع ودعم تعزيز أجل من الصلة ذات والدولى اإلقليمى

 بالرقابةعلىالقطاعالعام.

 ثالثًا : القدرة على التحول إىل أجهزة منوذجية وقدوة حيتذى بها :
أن مستقلةيجب مؤسسات كونها مصداقيتها تعتمد أن والبد بالثقة، جديرة للرقابة العليا األجهزة تكون

مختصةومساءلةعلنيةعنعملياتهاوحتىيتحققهذاالبدأنتلتزمبالمبادئالتالية:

 المبدأ الثامن : ضمان الشفافية والمساءلة:

 اتهاعلىنحوتكفلالمساءلةوالشفافية.ضرورةقياماألجهزةالعلياللرقابةبالنهوضبواجب -1

 يجبأنتعلناألجهزةالعلياللرقابةعنواجباتهاومسئولياتهاوالمهامالمناطةبهاواستراتيجياتها. -2

ضرورةقياماألجهزةالعلياللرقابةبمايتناسبمعقوانينإنشاءهاوظروفهاباستخداممعاييروأساليب -3

 لك.ذفافيةمعمراعاةإبالغأصحابالعالقةبرقابيةتتصفبالموضوعيةوالش

مناألهميةأنتقوماألجهزةالعلياللرقابةبإدارةعملياتاقتصادياوبكفاءةوفعاليةوفقاًللقوانينواللوائح -4

 المعمولبهاوتقديموعرضتقاريرهابصورةعلنية.

 المبدأ التاسع : ضمان اإلدارة الرشيدة:

ا -1 الهيكل الحرصعلىتضمين العليا للتنظيمىلألجهزة تنفيذلرقابة منمهامها مناسبة تنظيمية إدارة

 شيدةودعمالرقابةالداخليةوالممارساتاإلداريةالسليمة.رعملياتاإلدارةال

بتقييمالمخاطرالتنظيميةبشكلدورىعلىأنترصدنتائجالتقييمللرقابةضرورةقياماألجهزةالعليا -2

 فةالرقابةالداخليةالموضوعية.بإنتظاممنخاللوظي

 المبدأ العاشر : االلتزام والتقيد بقواعد السلوك الصادرة من الجهاز:

بوضعواعتمادلوائحتشملعلىقواعدللسلوكتنسجممعقوانينهاللرقابةضرورةقياماألجهزةالعليا -1

 وبحيثتتوافقمعظروفها.

مستوياتعاليةمنالقيموالمبادئالمرتبطةبالنزاهةعلىتضميناللوائحالمشارإليهاأهميةالحرص -2

 واالخالق.
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بالسلوك -3 المتعلقة والقواعد باللوائح االلتزام على العاملين وحث الوعى ضمان على العمل ضرورة

 خالقياتالمهنيةوذلكمنخاللالنشرواإلعالنبالوسائلالمتاحة.أو

 دة الخدمة:المبادئ الحادى عشر : بذل الجهد نحو تحقيق جو

بأن -1 العاملين ثقافة تعزيز سياساتوإجراءاتتهدفإلى بوضع للرقابة العليا األجهزة قيام ضرورة

 الجودةهىاألساسفىتنفيذجميعجوانباألعمالالرقابيةومايرتبطبهامننتائج.

 شرافوالمراجعة.إللضمانالجودةيجبمراعاةتحديدمسئولياتا -2

لقيامبعملياترصيدومتابعةذلكللحفاظعلىاستمراريةنظامرقابةالياللرقابةيجبعلىاألجهزةالع -3

 الجودةفىالجهازعلىنحومالئموالعملبفعالية

 الثانى عشر : بناء الكفاءات من خالل التشجيع على التعلم وتبادل الخبرات والمعارف: المبدأ

 المهنىوالتدريبوبناءالكفاءاتوتبادلالمعارف.ضرورةقياماألجهزةالعلياللرقابةبتشجيعالتطور -1

وكذلك -2 المهنية الكفاءات موظفيها يمتلك أن لضمان الجهود ببذل للرقابة العليا األجهزة قيام وجوب

 التعاونمعمهنةالتدقيقاألوسعنطاقاًمنأجلتعزيزالمهنة.

األنتو -3 فىأنشطة بالمشاركة للرقابة العليا األجهزة قيام الرقابيةأهمية الجسورمعاألجهزة ساىوبناء

 والمؤسساتذاتالصلةلمواكبةالقضاياالناشئةوتعزيزعملياتتبادلالمعارفلتعميمالفائدة.
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 املبحث الثاني 
 اطار قياس أداء االجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة 

 :  مربرات وضع إطار قياس أداء األجهزة العليا للرقابة
تمتفويضعملاألنتوساىحول2313خاللمؤتمراألنتوساىالعشرينالذىأقيمفىجوهانسبرغفىسنة

قيمةومنافعاألجهزالعلياللرقابةالماليةللعملعلىتطويرأدواتالقياسالمتعلقةبموضوعإطارقياسأداء

األجهزالعلياوذلكمنخاللالتعاونمعكلمن:

اللجنةالتوجيهيةلألنتوساىوالمانحين.-اىلبناءالقدرات.لجنةاآلنتوس -

الماليةوالمحاسبةعبارةعنإطارموضوعىلقياس إلىأنإطارقياسأداءاألجهزالعليا تجدراإلشارة

 وتحديد العليا األجهزة مزايا الوقوفعلى على المستفيدة الجهات لمساعدة تصميمه تم قوتهاألداء نقاط

العليا لألجهزة المعاييرالدولية مقارناتمع أىجهازمنخاللإجراء ونقاطضعفهومدىمستوىأداء

وممارساتدوليةأخرىمعترفبها،كمايعتبراإلطارأداةطوعيةيتوقفقرارخضوعهاوأستخدامهاإلى

مالخارجىمستنداًبذلكإلىهدفالتقييم.رئيسالجهازالىيحقلهاختارالتقييمالذاتىالداخلىأوالتقيي

وبناءعلىماسبقيمكناإلجابةعلىالسؤالالتالى:

لماذايتعينعلىاألجهزةالعلياللرقابةاستخدامإطارقياساألداء؟

:ترغباألجهزةالعليااللجوءإلىتقييمعبرإطارقياساألداءللمبرراتالتالية:والجواب هو

الجهازحيثيقدماإلطارصورةحقيقيةعنأداءالجهازوقدراتهالداخليةومقارنةبأفضلتعزيزأداء -1

 الممارساتبمايبرزنقاطالضعفوالقوة.

 خطوةإيجابيةفىإتجاهتطبيقالمعاييرالدوليةلألجهزةالعلياللقابةالماليةوالمحاسبة. -2

جهاتالمعنيةالخارجية)مجلساألمة،أفرادإثباتالتطوروالمنافععلىالمجتمعحيثيكشفأمامال -3

الشفافية مبادئ وتطبيق العام المال على الحفاظ فى للرقابة األعلى الجهاز يساهم كيف ) المجتمع

 والمساءلةومحاربةالفساد.

للحصولعلىدعمالجهاتالمانحة -4 دعمومساندةمبادراتتنميةالقدراتلتمكينبعضاألجهزالعليا

 مناألطرافالخارجيةالمعنية)البنكالدولى(منخاللاألستعانةبنتائجعملياتالتقييم.وغيرا

للجهات -5 المبلغة السنوية بالتقارير والمرتبطة أدائها وتطوير تحسين على العليا األجهزة مساعدة

 الخاضعةللرقابةوالمعنيةباألمر.

يمكماهومتعارفعليهوالمتمثلةباآلتى:واستكماآللماسبقذكره،البدمنبيانأشكالالتقي

تقييمذاتىمنالجهازاألعلىللرقابةالماليةوالمحاسبة.-أ

تقييممنقبلالنظراءيتوالهجهازرقابىأخرأوهيئةمنهيئاتاألنتوساى.-ب

تقييمخارجىمنقبلخبراءأومستشارينأومدققينخارجيين.-ج
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 ا للرقابة املالية واحملاسبة:هيكلة إطار قياس أداء األجهزة العلي
يوفرإطارقياسأداءاألجهزةالعلياللرقابةنظرةعامةعنأهمالمجاالتفىأداءكلجهاز،وهويغطى

العملياتالداخليةللجهازومنجزاتهالخارجيةونتائجه،كماأنهيسعىإلىقياسأداءالجهازاألعلىللرقابة

هزةالعلياللرقابةوكذلكالممارساتاألخرىالمتعارفبهاداخلاالنتوساىمعمقارنةبالمعاييرالدوليةلألج

والقياس الرقابى للجهاز الموحد النطاق أن المعلوم ومن هذا ، للجهاز المرتبطة القانونية األطر مراعاة

لمقارنةمستوياتاألداءمع يجعلهمناسباً مرورالموضوعىألداءهيجبأنيتمعلىشكلمؤشراتمما

الوقت.

ويتألفإطارقياسأداءاألجهزةالعلياللرقابةالماليةوالمحاسبةمنعنصرين:

 توجيهاتلتقريراألداء،وهوالمنتجالنهائىللتقييمويتألفمنتحليلوصفىللنتائج. -1

فىسبعة22مجموعةمؤلفةمن -2 المعترفبها بالممارساتالدولية لقياسأداءالجهازمقارنة مؤشراً

 مجاالت.

إعدادالجهازاألعلىللرقابةالماليةوالمحاسبةللتقارير.-أ

االستقالليةواإلطارالقانونى.-ب

االستراتيجيةللتنميةالمؤسسية.-ج

المعاييروالمنهجياتالرقابية.-د

هياكلاإلدارةالدعمواإلسناد.-ه

المواردالبشريةوالقيادة.-و

االتصالوإدارةالعالقاتمعالجهاتالمعنية.-ز

قدراته مثل للرقابة األعلى الجهاز التىتكونتحتسيطرة أساسىاألمور حيثتقيسالمؤشراتبشكل

الداخليةواتجازاتهالخارجيةبإستناء"ب"كونهيقيساستقالليةالجهازوإطارهالقانونى،أمابالنسبةإلى

والسياسىتدرجفىالمؤشراتالعواملالتىتقررهاهيئاتوأجهزةرقابيةأخرىضمننظامهااألساسى

ألنهاأساسيةبالسبةإلىأداءالجهازوألنإطار"المعيارالدولىلألجهزةالعلياللرقابةالماليةوالمحاسبة"

يركزعليهابشكلملحوظ،لكنيجبالتنبيهإلىأنأىنقطةضعففىهذاالمجالقداليعالجهاالجهاز

داءأيضاًبتقييمالعواملالتىاليتحكمبهاالجهازولكنهاتؤثرعلىأدائه،بسهولةويقومالتقريرالوصفىلأل

وفىمثلهذهالحاالتيتماألبالغعنهذاالتقييممنجانبمصادرثانونيةللمعلوماتوليسمؤشراتإطار

قياسأداءاألجهزةالعلياللرقابةالماليةوالمحاسبة.

األجهزةالعلياللرقابةيسلطالضوءعلىاألجهزةاألعلىفىكلبلدكمايجدراإلشارةإلىأنإطارقياس

واليكونمصمماًكاملنظامالرقابةالماليةالعامةالتىتشملفىأغلباألحيانهيئاتأخرىباإلضافةإلى

الجهازاألعلىللرقابةالماليةوالمحاسبة.

ةالماليةوالمحاسبةيجبمراعاتهاعندإجراءقياسوهناكمسائلمرتبطةبقياسأداءاألجهزةالعلياللرقاب

األداء.
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:اليمكنمسائلةالجهازاألعلىللرقابةعناألمورالخارجةعنسيطرته.المسألة أ

:يصعبقياسبعضجوابأداءاألجهزةالعلياللرقابة،وبخاصةتلكالمتعلقةبالجودة.8المسألة 

3المسألة  األجهزة تختلفوالية  الدولية: المعايير مع متوافقة تكون ال وقد الدول بين للرقابة العليا

الدولية بالمعايير مقارنة تصنيفالجهاز يكون ال الحاالت، هذه وفى للرقابة، العليا لألجهزة

لألجهةالعلياللرقابةمناسبا.

،وفىهذهالحاالت،قديكون:قدالتكونالمواردالماليةالمتاحةللجهازكافيةإلنجازمهامه4المسألة 

منغيرالمناسب"معاقبة"الجهازعلىضعفأدائهمنحيث"التغطية"والتدريبالمهنى،

ألخ....

 الضوابط الىت يرتكز عليها تصميم إطار قياس أداء اجلهاز األعلى للرقابة املالية واحملاسبة:
سيةلعملالجهازومساهمتهفىالمساءلةوالشفافية:وتعنىالتغطيةالواسعةللمجاالتالرئيالشمولية -1

 والحوكمةالرشيدة.

 :وتعنىأنتكونمؤشراتقياساألداءوتطورهاموضوعية.لموضوعية ا -2

 :وتعنىأناألداةيمكنأنتشملالعواملالذاتيةأيضاً،وذلكمنخاللالتقريرالوصفىلألداء.الذاتية -3

ويعنىأنمؤشرالتوافق الدولى -4 وكذلك: دولياً متعارفعليها القياستعكسمعايير وسلم اتاألداء

 الممارساتالدوليةالجيدةحيثماأمكن.

:وتعنىأناألدواتقدأعدتلكلاألجهزةالعلياللرقابةالماليةوالمحاسبةبصرفالنظروثائق الصلة -5

 عنأرثهااإلدارىأومستوىتطورها.

لتاألداء  -6 المجال ويعنىإتاحة تحديات: وتحديد ، والمحاسبة المالية األعلىللرقابة الجهاز أداء حليل

 وفرصالتطور.

 :ويعنىأناألداءتيسرقياساًموحداًألداءالجهازعبرالزمن.التطور -7

العام،التناسق  -8 المال إدارة لقياس الشاملة )األطر مسبقاً الموجودة األدوات على التوافق ويعنى :

 قياسأداءألجهزةالعلياللرقابةالماليةوالمحاسبة(.واألدواتالخاصةل

التشريعىااللتزام -1 اإلطار جودة على عالوة ، الفعلية الرقابية الممارسات تقيس األداة أن ويعنى :

 والقانونىللجهازوتوجيهاتهوأدلتهالداخلية.

داءالممكنةلتغطيةالنواحى:ويعنىأناألداةتتضمنالحداألدنىمنمؤشراتاألاالختصار / اإليجاز -13

 الرئيسيةألداءالجهاز،بمايجعلاألداةذاتفائدةعمليةلألجهزة.

:ويعنىأناألداةسهلةاالستخداممنقبلاألجهزةسواءكانذلكللتقييمالذاتىأوسهولة االستخدام -11

 للتقييممنقبلالنظراء.

 نالجودةبشفافية.:ويعنىأناألداةيظهرعمليةضماضمان الجودة -12
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وقبلأنننهىموضوعالمحورالثالثنفضلشرحالمصطلحاتالخاصةبإطارقياسأداءاألجهزةالعليا

للرقابةالماليةوالمحاسبةباختصارعلىالنحوالتالى:

علىيتألفإطارقياسأداءاألجهزةالعلياللرقابةالماليةوالمحاسبةمنسبعةمجاالتيحتوىكلواحدمنها

عنمؤشرينإضافيينلألجهزةالتىلهاوظيفةقضائية،22عددمنالمؤشراتويبلغمجموعها ،فصالً

تتألفالمؤشراتمنأبعاديتراوحعددهابينواحدوأربعةواألبعادتحتوىعلىمعاييرمتعددة،والجدول

التالىيوضحذلكمنخاللبيانأحداألمثلةعلىذلك:

عدادأسمالمجال:إ

الجهازلتقاريره

مسلسل

المؤشرات

أسم

المؤشر
(1األبعادالخاصةبالمؤشراترقم)



1الجهاز

نتائج

الرقابة

المالية

 تغطيةالرقابةالمالية. -1

 تقديمنتائجالرقابةالمالية. -2

 نشرنتائجالرقابةالماليةوتوزيعها. -3

متابعةالجهازلتنفيذمالحظاتالرقابةالماليةوتوصياتها. -4

تطبيقاتومنهجيةإسنادالعالماتالتقديريةفىإطارقياسأداءاألجهزةالعلياللرقابةالماليةوالمحاسبة:

مقارنتها خالل من األساسية الجهاز أداء لعناصر الحالى الوضع تقييم توفير إلى المحور هذا يهدف

ارةإليهاوالمتمثلةباآلتى:بمؤشراتتقييمتعتمدعلىسبعةمجاالتألداءالجهازوالتىسبقاإلش

المجالأ:تقريرالجهاز.

المجالب:االستقالليةواإلطارالقانونى.

المجالج:االستراتيجيةوالتنميةالمؤسسية.

المجالد:معاييرالرقابةومنهجياتها.

المجالهـ:هياكلاإلدارةوالدعمواإلسناد.

المجالو:المواردالبشريةوالقيادة.

لمجالز:االتصالوإدارةالعالقاتمعالجهاتالمعنية.ا

بشئمنالتفصيلعلىالنحوالتالى:)أ،ب،ج(علىسبيلالمثالالمجاالتبعضوسيأتىشرح

 المجال )أ ( : إعداد الجهاز األعلى للرقابة المالية والمحاسبة للتقارير :

متنوعةومتعددةوتوفرالمعاييرالدوليةلألجهزةالعليارقابةالقطاعالعامليستموحدةبلتوجدتطبيقات

للرقابةالماليةوالمحاسبةمعاييروتوجيهاتلألنواعالتاليةمنرقابةهيئاتالقطاعالعام.

:تركزعلىتحديدماإذاكانتالمعلوماتالماليةالخاصةبالجهةالخاضعةللرقابةمطابقةالرقابة المالية

التقاريرالماليةوالتعليماتالماليةالصادرةبهذاالشأنباإلضافةإلىاإلطارالتنظيمىويتممعإطارإعداد

أخطاء وجود لتمكينالمدققمنالتعبيرعنرأيهحولعدم ومناسبة كافية ذلكعبرالحصولعلىأدلة

"تفاصيلهذهISSAI200جوهريةفىالمعلوماتالمالية،سواءبسبباحتيالأوخطأ،يقدمالمعيار"

المسألة.
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عنتحديدرقابة األداء :تعتمدعلىأداءالبرامجبمايتوافقمعمبادئاالقتصادوالفاعليةوالكفاءةفضالً

مجالتحسينالوضعيتمذلكعبرمراجعةاألداءمقارنةبالمعاييرالمناسبةوعبرتحليلأسباباإلنحراف

"للوقوفعلىتفاصيلهذاالنوع.ISSAI300"عنالمعاييرويمكنالرجوعإلىالمعيار

المطبقةرقابة اإللتزام والمرجعيات واللوائح بالقوانين للرقابة الخاضعة الجهة التزام مدى من التحقق :

"للوقوفعلىتفاصيلهذاالنوع.ISSAI400والمحددةكمعايير،ويمكنالرجوعإلىالمعيار"

بعضعملية إصدار األحكام تتبع بوظيفة: الرقابة وظيفة بحثتدعم المحكمة نموذج الرقابية األجهزة

قضائيةونتجيةلهذهالعمليةيصدرحكميمثلالقرارالمبنىعلىمداوالتفىهيئةالقضاءلذاتمثلاألحكام

مخرجاًمحتمالًأخرللجهازالقضائى.

األه بتحديد تبدأ الرقابية العمليات جميع أن إلى اإلشارة أنواعويجدر أو األهدافنوع تلك دافوتحدد

العملياتالرقابيةالتىيجبإجراءهاوالمعاييرالمطبقةالتىيجبإتباعها.

 ما هى املسائل املشرتكة بني الرقابة املالية ورقابة األتزام ورقابة األداء:
كمنتجأساسىتقديم التقارير الرقابية رقابياً تقريراً يجبأنأنتصدراألجهزة تطبيقها: يتم لكلرقابة

والبدمنتحديدالجهةالتىيجبأنتتلقىتلكالتقاريروتوقيتتسليمهابكلوضوحفىالتشريعللسطات

المعنية.

المناسبةنشر نتائج الرقابة وتوزيعها الوسائل بواسطة األساسية الرقابية العمليات نتائج نشر يجب :

الواجبأن"تتمتعاألجهزالعياللرقابةوالمحاسبةبحريةنشروالمتاحةطالماًتسمحالتشريعاتحيثمن

القانون ذلك ينصعلى كما المختصة للسلطات رسمية بصفة وتقديمها رفعها بعد وتوزيعها تقاريرها

"(ISSAI10ويرتبطبذلكبأنتنشرالتقاريربصيغةمفهومة)إعالنمكسيكوبشأناستقالليةالجهاز"

عبروسائلمختلفة.ومتاحةللعموم

االستنتاجاتإصدار الجهاز ومتابعة مالحظات الرقابة وتوصياتها الجهاز تستخلصتقارير أن يجب :

األموالوتحسين إلىأدلةوأنتشملالمالحظاتوالتوصياتالالزمةلتصحيحاألخطاءواسترداد استناداً

إدارةاألموالالعامة.

 مؤشرات األداء للجهاز : 
 الرقابةالمالية.نتائج -1

 نتائجرقابةاإللتزام. -2

 نتائجرقابةاألداء. -3

 نتائجإصداراألحكام. -4

 التقريرالسنوىوتقاريرأخرى. -5

نظراًألهميةالمؤشرالخامسسيتمعرضهبشئمنالتفصيل:
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 التقرير السنوى وتقارير أخرى : 
أهموأوضحمنتجخارجىله،فهويحدد:تقريرالجهازالسنوىهممحتوى وتقديم تقرير الجهاز السنوى

التى الرقابيةوالنتائجالمهمة لنشاطاته بالرقابةكذلكيجمعملخصاً للجهاتالمشمولة رأىالجهازبالنسبة

حققتهارقابةالجهاز،فضالًعنمراجعةاألداءاألجهزة،وبيانرقابىعنأنشطتهالماليةويتمتقديمه،من

المناسب،إلىالسلطةالتشريعيةأوهيئةعامةأخرىيقومخالجهازبرقعالتقاريردونتدجخلوفىالوقت

إيها)يمكنتقديمالوثائقالمتنوعة،بمافىلكالبياناتالماليةالخاضعةللرقابة،كويثقهمنفصلةطالماًتقدم

أيضاًإلىالسلطةالمالئمةوفىالوقتالمناسب(.

فورتقديمتقريرالجهازالسنوىإلىالسلطةالتشريعيةأوأىهيئةيعهنشر تقرير الجهاز السنوى وتوز :

عامةأخرى،يجبنشرهحالماًيسمحالتشريعبذلكوتوزيعهعلىنطاقواسععبروسائلاإلعالموالمواق

الجهاز تقرير تحضير ويتم الجهاتالمعنية جميع إلى يصل األخرىكى المناسبة والوسائل االلكترونية

وىوتقديمهوتوزيعهباألشكالالتىتسهلأنيفهمهالعمومفىذلكالبلد.السن

:يجبأنيركزجزءمنتقريرالجهازالسنوىعلىأداءالجهازقياس أداء الجهاز ورفع التقرير بشأنه

يكونلكمناسب، وأهدافهوعبراستعمالالمؤشراتحيثما باستراتيجية مقارنة قياسه علىأنيتم نفسه،

يجبأنيشملاإلبالغمنمساراتالجهازالداخليةوقيمةومنافعالجهازبالنسبةإلىالمواطنينوالسلطةو

التشريعيةوالجهاتالمعنيةاألخرى،ويجبأنيحددأيضاًمساراًللحصولعلىالمالحظاتواستعمالهامن

الجهاتالخارجيةالمعنيةلقياسأداءاألجهزة.

:يمكنأنتساهماألجهزةفىات القيمة المضافة للجهاز ووظائفه اإللزامية األخرىاإلبالغ عن الخدمات ذ

ترقيةإدارةالمالالعاموالحوكمةالفاعلةوالمساءلةوالشفافيةومكافحةالفسادعبرتقديمالخدماتذاتالقيمة

لرقابةالمسبقةأوتدابيرمثلاخدماتالقيمةالمضافةالمحددة)المضافةوبالنسبةإلىبعضاألجهزة،نشكل

مماثلة نشاطات لتنفيذ تقديرية سلطة أخرى تمارسأجهزة بينما ، منصالحياتها جزءاً الرقابة قبل ما

تكنولوجيا ورقابة ، بيئية ورقابة شرعية رقابة فرض ذلك يشمل وقد مناسبة تعتبرها التى بالطريقة

معلوم وأنظمة األخصائى اإلبالغ ورقابة ، علىالمعلومات استشرافية نظرة توفير يعنى مما األداء ات

خطر لتحديد البلد فى والمالية االقتصادية البيئة ومراجعة ، العام القطاع تواجه التى المحتملة التحديات

الصناعات من العائدات تشمل التى الوطنية األصول إدارة على رقابة وفرض المستقبلية، األزمات

االستراتيحية.

إلىبعضاألجهزة،تتمهذهالنشاطاتعلىشكلرقابةماليةأورقابةالتزاموأداءبينماتكونأمابالنسبة

تخصصاترقابيةمنفصلةأومهامرقابيةخاصةفىبعض أخرىمعترفبها تلكالنشاطاتفىأجهزة

يقمنقبلهيئاتالبلدان،األمرالذىيجبأنيدركهالمقيمونأيضاًأنبعضالنشاطاتالواردةأدناهتطب

الشائعة التعريفالممارساتالدولية بحكم الذىيتجاوز األداء البعد يغطىهنا المعنىبينما الجهاز غير

ويجبأالينفذالجهازهذهالنشاطاتعلىحسابنشاطاته،والبدمنأخذهذااألمرباالعتبارفىالتقييمفى

تقريراألداء.

 ا للمؤشرات المشار إليها أعاله :أهم األبعاد التى يجرى تقييمه
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 األبعاد
نتائج الرقابة 

 المالية
نتائج رقابة 

 االلتزام
نتائج رقابة 

 األداء
نتائج إصدار 

 األحكام
التقرير المستوى 

 وتقارير أخرى

تغطيممممممةالرقابممممممة1
المالية

تغطيمممممممةرقابمممممممة
اإللتزام

نسممممممممبةتغطيممممممممة
عمليمممممماترقابممممممة
األداءوأنتقائهمممممممما

وهدفها

عمممممممدداألحكمممممممام
مقارنممممممممةبعممممممممدد
الوثممائقالصممادرة
التىتتطلبحكم

محتممممموىتقريمممممر
الجهممممازالسممممنوى

وتقديمه

تقييمنتائجالرقابة2
المالية

تقمديمنتمائجرقابممة
اإللتزام

نشممرنتممائجرقابممة
األداءوتوزيعها

تخفممميضمتوسمممط
وقمممممممتالوثمممممممائق
الصمممممادرةحتمممممى

موعدالحكم

نشمممممممممرتقريمممممممممر
الجهممممازالسممممنوى

وتوزيعها

تائجالرقابمةنشرن3
الماليةوتوزيعها

نشممرنتممائجرقابممة
االلتزاموتوزيعها

متابعمممممةالجهمممممماز
لتنفيمممذمالحظمممات
رقابمممممممممممممممةاألداء

وتوصياتها

اسممممممممممممممممممممممممتعمال
الصممممالحياتفممممى
حمممممممممالوجمممممممممود

مخالفات

قياسأداءالجهماز
ورفممممممعالتقريممممممر

بشأنه

متابعمممممةالجهممممماز4
لتنفيمممذمالحظمممات
الرقابممممممةالماليممممممة

وتوصياتها

الجهمممممازمتابعمممممة
لتنفيمممذمالحظمممات
رقابممممممةااللتممممممزام

وتوزيعها

مراقبممممةومتابعممممة
الجهممممازلألحكممممام

والعقوبات

اإلبممممممممالغعممممممممن
الخمممممممممممدماتذات
القيمممممةالمضممممافة
للجهممازووظممائف

إلزاميةأخرى

 المجال )ب( : االستقاللية واإلطار القانونى :

ا للرقابة األعلى للجهاز القانونية الصالحيات )ب( المجال منيغطى أى واستقالليته والمحاسبة لمالية

 العليا ،وعلىمدىاستقالليتهاويتمإدراجالتفاصيلللرقابةالواجبأنينصالدستورعلىإنشاءاألجهزة

المتعلقةبذلكفىالنصوصالقانونية.

بأنتكونأىأنهيجبأنتتضمنالصالحياتإلجراءالرقابةالماليةورقابةاإللتزامورقابةاألداءكمايج

الرقابية خاليةمنأىتوجيهاتأوتدخالتمنقبلالسلطةالتشريعيةأوالتنفيذيةخاللممارسةاألجهزة

(علىأن13ألعمالها،بمافىذلكالحصولعلىمعلوماتوتقاريرحولعملهاكماينصمعيارإيساى)

تقاللةالماليةوالتنظيمية،بمافىذلكاستقالليةاألجهزةالعلياللرقابةالماليةوالمحاسبةيجبأنتتمتعباالس

رؤساءوأعضاءاألجهزةالعلياللرقابةالماليةوالمحاسبة،أىضمانعدمالعزلوالحصانةالقانونيةخالل

الممارسةالطبيعيةألعمالهم،ألناستقالليةرئيسالجهازاألعلىللرقابةالماليةوالمحاسبةوموظفىالجهاز

يتمتحتشروطتعيينخاصةعلىنحويضمناستقالليتهموذلكعندمايتمتعينهملفتراتطويلةيجبأن

ومحددةواليمكنتنحيتهمإالبواسطةعمليةمستقلةمنقبلهيئاتمستقلة.

هوقدتمإدراجهذاالمجالألنهيؤثربشكلكبيرعلىفعاليةاألجهزةالعلياللرقابةالماليةوالمحاسبةوألنهذ

األجهزةقدتسعىللتأثيرعلىالقيودالتىقدتنشأعنالشروطالمفروضةعلىصالحيتهاأواالستقاللية.

وبناءعلىماسبقذكرهيمكنتلخيصالمجال)ب(:االستقالليةواإلطارالقانونىعلىالنحوالتالى:
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ولكن–واإلطارالقانونىبشكلمباشراليسيطرالجهازاألعلىللرقابةالماليةوالمحاسبةعلىاالستقاللية

قديحاولالتأثيرعليهماألنهما:

 يؤثرانعلىفعاليةالجهازاألعلىللرقابةالماليةوالمحاسبةبشكلكبير. -6

المالية -7 للرقابة العيا األجهزة إلى بالنسبة األهمية بالغ عامل االستقاللية أن على إجماع هناك

 ارالجمعيةالعامةلألممالمتحدة(.والمحاسبة)ليما،مكسيكو،قر

 مؤشرات األداء :
 : استقاللية الجهاز :  6 -الجهاز

ومنأهماألبعادالتىيجرىتقييمهاللمؤشرالمشارإليهأعالهكلمن:

 إطارقانونىومناسبوفعالمنصوصعليهفىالدستور. -1

 استقالليةمالية/حكمذاتى. -2

.استقالليةتنظيمية/حكمذاتى -3

 استقالليةرئيسوموظفىالجهاز. -4

 صالحيات اجلهاز : 
ومنأهماألبعادالتىيجرىتقييمهاللمؤشرالمشارإليهأعالهكلمن:

 صالحياتذاتنطاقواسعبمافىفيهالكفاية. -1

 سهولةالوصولإلىالمعلومات. -2

 الحقفىرفعالتقاريروالزاميتها. -3

 وجودآلياتمتابعةفعالة. -4

 استراتيجية التنمية المؤسسية : المجال )ج(

للرقابةالماليةوالمحاسبةأنتمتلكأنظمةفعالةتمكنهامنالتخطيطعلىالمدى يتعينعلىاألجهزةالعليا

الطويلوالمدىالقصيركمايتعينعلىهذهاألجهزةأيضاًرصداألداءوإعدادالتقاريربشأنهوبالتوافقمع

قسيمالتخطيطإلىنوعينهماكاألتى:مصطلحاتاألنتوساىوقدتمت

 التخطيطعلىالمدىالطويلويسمى"التخطيطاالستراتيجى". -1

 التخطيطعلىالمدىالقصيرويمسى"التخطيطالسنوى". -2

هذه تزويد أجل من للرقابة، العليا األجهزة تطوير مرحلة فى دقيقة خطوة االستراتيجى التخطيط ويعد

الزموالتواصلمعالجهاتالمعنيةالداخليةوالخارجيةمعاألخذفىاالعتبارتوقعاتاألجهزةبالتوجيهال

الجهاتالمعنيةوالمخاطرالناشئة،والبيئةالمؤسساتيةالتىتعملفيهااألجهزةالعلياللرقابة،لذلكيجبأن

ابة،وأنتقيمالوضعالحالىتحددعمليةالتخطيطاالستراتيجىالمستقبلالمنشودمنقبلاألجهزةالعلياللرق
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كيفية االستراتيجى التخطيط عملية تحدد يجبأن األساسكما هذا على المنظمة حاجاتتطوير وتحدد

تحقيقالمستقبلالمنشودعبرتحديدمهمةعلىالمدىالطويلوأهدافهااالستراتيجية.

الخط حول التقارير برفع للرقابة العليا األجهزة تقوم أن أجل ورصدهاومن وتطبيقها االستراتيجية ة

وتقييمها،منالمهموجودنظامقياساألداءمنأجلخلقجسربينالخطةاالستراتيجيةوالخطةالسنوية،

كمايتعينعلىاألجهزةالعلياللرقابةاإلعالنعنمهمتهاواستراتيجيتها.

للرقابةتخطيطاًسنوياًبهدفومنأجلتسهيلتطبيقالخطةاالستراتيجية،يجبأنتضعاألجهزة العليا

تحقيقاألهدافعلىالمدىالطويل،أمابالنسبةللخطةالسنويةفهىتعتبرأداةمستخدمةمنقبلالمنظمة

منأجلتطبيقخطتهااالستراتيجيةومساعدتهافىإدارةنشاطاتهااليومية،األمرالذىيتعينعلىاألجهزة

مفصلةللسنةالمقبلةعلىأساسسنوىتفصلالمشاريعالمخططلها،والنشاطات،العلياللرقابةأنتعدخطة

التى والمخاطر المشاريع مسئولية وتحديد والمخرجات، المتوقعة والميزانية المطلوبة والتوقيتوالموارد

أخرتنطوىعليهاعمليةالرقابةكمايجبأنتقوممؤشراتاألداءبقياسالحصيلةوالمخرجاتأىبتعبير

النتائج.

وبناءعلىماسبقذكرهيمكتلخيصالمجال)ج(:استراتيجيةالتنميةالمؤسسيةعلىالنحوالتالى:

 يقيسهذاالمجالجهودالجهازاألعلىللرقابةالماليةوالمحاسبةلتطويرأعمالهوإنجازهاعلىنحو

استراتيجى.

 والمحاسبةمنأنظمةفعالةتمكنهامنالتخطيطعلىيقيسعلىتمتلكهاألجهزةالعلياللرقابةالمالية

المدىالطويلوالمدىالقصير.

 مؤشرات األداء :
 : استراتيجية التنمية المؤسسية للحهاز:  2 –الجهاز 

ومنأهماألبعادالتىيجرىتقييمهاللمؤشرالمشارإليهأعالهكلمن:

 محتوىالخطةاالستراتيجية. -1

 تراتيجى.مسارالتخطيطاالس -2

 محتوىالخطةالسنوية. -3

 مسارالتخطيطالسنوى. -4
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 لثاملبحث الثا
 املالية واحملاسبة املنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة

INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SUPREME AUDIT INSTITUTION 

 حملة عن األنتوساى: -1

األجهزةالرقابية(فىالبلدانالمنتميةإلىمنظمةاألمماالنتوساىهىالمنظمةالمهنيةلألجهزةالعلياللرقابة)

وهى الرقابية األجهزة تمثل التى المعترفبها الدولية الهيئة وهى المتخصصة وكاالتها إلى أو المتحدة

ة،وأنشئتكمؤسسةدائمةلدعموتشجيعتبادلاألراءوالخبراتيةالسيادةوغيرسياسيمؤسسةمستقلةوذات

دوراًرئيساًفىرقابةالحساباترقابيةلالرقابيةفىمجالرقابةاألموالالعامةوتلعباألجهزةابيناألجهزة

العملياتوال والمساءلة السليم المالى التصرف تعزيز وفى ،حكومية لها التابعة الحكومات فى الشاملة

لمناشقة المشتركوتوفراالنتوساىمنتدىللمدققينالحكوميينمنكافةأنحاءالعالم ذاتاالهتمام القضايا

ال المستجداتبخصوصالمعايير العملوأفضلرومواكبة الجارىبها المهنية المعايير من وغيرها قابية

ينصشعاراالنتوساىعلىأن"التجربةالمتبادلةتنفع،الممارساتذاتالعالقةوتماشياًمعهذهاألهداف

الجميع".

إجتمع1153أسيسهاعاموتضماالنتوساىالتىتمت رقابياًفىأولمؤتمرللمنظمةفى34عندما جهازاً

اتياًسسؤأعضاءمشاركينومنذذلكالتاريختوفراالنتوساىإطاراًم4عضواًكامالًو181حالياً–كوبا

يمكناألجهزةالرقابيةمنتحسينمكانتهاوقدراتهاالمهنية.

إعالنليماللتوجيهاتالخاصةبالمبادئالرقابية،وهوإعالنأساسى،أعتمدتاالنتوساى1177وفىعام

انبأعالنالمكسيكحولاستقالليةى،وهوإلىجاسوالمفاهيميةالتىتعتمدهااألنتويوضحالمقارنةالفلسفية

 عام اعتماده تم الذى الرقابية االستقاللية2337األجهزة مبادئ على وتصيؤكد الديمقراطية دروالقيم

االنتوساىمعاييروتوجيهاتدوليةبخصوصعملياتالرقابةالماليةوعملياتالرقابةعلىالمطابقةوعلى

مةالجيدة.كوداء،كماتوفرإرشاداتحولالحاأل

ترسميةهىاالسبانيةوااللمانيةواإلنجليزيةوالعربيةوالفرنسية،اوتستخدماالنتوساىفىعملهاخمسلغ

ىيقدمهاعضاؤهاذىالهاعلىتواصلالدعمالمهنىوالمالجموعةتطوعيةيعتمدنجاحواالنتوساىهىم

العالمية،وهى وبذلكفإناالنتوساىتقربأنقوتهاتكمنفىالتنوعالثقافىواللغوىوالحكومىلعضويتها

تمثيلمتوازنلألقاليم االنتوساىالتشاورواتسعىإلىإيجاد وتعتمد لتوافقفىعملها،واألنظمةالرقابية،

حترامالسيادةالوطنيةوالمساواةأوذلكبصرفالنظرعنالحجمالجغرافىأوالقوةاالقتصادية،وتؤكدعلى

بينالبلداناألعضاء.

 املشاركة فى االنتوساى :  -2
المشاركةفىنشاطاتاالنتوساىوجميعأجهزتهاكعضوكاملتبقىمفتوحةلـ: -1
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الماليةالعامةوالمحاسبةالخاصةبالدولاألعضاءفىمنظمةاألممالمتحدةأواألجهزةالعلياللرقابة-أ

فىإحدىمنظماتهاالمتخصصة.

الوطنية-ب الوالية نطاق تتجاوز لمنظمات التابعة والمحاسبة العامة المالية للرقابة العليا األجهزة

نالتكاملاالقتصادىأوالفنىةوتتمتعبمركزقانونىوتتسمبدرجةمناسبةميوتخضعللقوانينالدول

التنظيمىأوالمالى.

ويشملمفهومالجهازاألعلىللرقابةالماليةالعامةوالمحاسبةفىهذاالصددكلهيئةعامةتابعةلدولة -2

 الوطنية الوالية نطاق تتجاوز لمنظمة غب–أو تنظيمها أو أوتركيبها تسميتها عن التى–ضالنظر

ا الرقابة الدولتمارسنشاط فى العليا الرسميةةلمالية اللوائح أو للقوانين تنفيذاً المعنية المنظمة أو

 السائدة،والتىتطبقهذاالنشاطبصورةمستقلةسواءباختصاصقضائىأوبدونه.

والمنظمات -3 الدولية المنظمات لجميع مقترح منتسب كعضو االنتوساى منظمة فى المشاركة أن

منالمن تقدمالمتخصصةوغيرها ما ظماتالتىتتاقسمأهدافالرقابةالماليةالخارجيةالعامة،وعادة

 الوطنية األجهزة خالل من العامة األمانة إلى االنتساب عضوية أماطلبات العامة، المالية للرقابة

 األنتساباالمؤساست لعضوية طلباتها فتقدم الوطنية الوالية نطاق تتجاوز التى والمنظمات لدولية

فىلألم المشاركة ولكنمنحقهم المنتسبونبحقالتصويت، االعضاء يتمتع وال مباشرة، العامة انة

 تظاهراتوبرامجاالنتوساىواالستفادةمننشاطاتهاوإنجازاتها.

 يشترطتوفيرالمعاييرالتاليةلقبولمنظمةكعضومنتسبفىاألنتوساى: -4

 أنتكونمنظمةدوليةتعملعلىالصعيدالدولى.-أ

المساءلةي-ب مثل بمجاالت مباشرة غير أو مباشرة بصورة المنظمة هذه أنشطة تتعلق أن جب

 والشفافيةومكافحةالفسادواإلرشادوالحوكمةاإلدارة.

أوال-ج غيرربحية منظمة أو عامة ذاتمصلحة أو حكومية مؤسسة إما المنظمة أنتكونهذه

 تسعىللريح.

 مواسعمنقبلأعضاءمنظمةاالنتوساى.أنتكونمنظمةغيرسياسيةتتمتعبدع-د

تقعدراسةوتقييمالمؤهالتالمطلوبةلاللتحاقبمنظمةاالنتوساىوقبولاألعضاءالجددسواءبعضوية -5

 كاملةأوعضويةانتسابتقعفىمسئوليةالمجلسالتنفيذى.

دائماًبعضويةكاملةالنظاماألساسىعلىغيرذلك،فإنأعضاءمنظمةاالنتوساىيتمتعونإذالمينص -6

 طبقالماتنصعليهالفقرةاألولىمنالمادةالثانيةمنالنظاماألساسى.

 أجهزة االنتوساى: -3
تتكونمنظمةاألنتوساىمناألجهزةالتالية:

المؤتمر.-أ

المجلسالتنفيذى.-ب
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األمانةالعامة.-ج

مجموعةالعملاإلقليمية.-د

 املؤمتر )األنكوساى(:
االنتوساى -1 مؤتمر وأعضائهاأن الدائمين أعضائها جميع من ويتألف المنظمة  فى جهاز أعلى هو

المنتسبين،ويعقدالمؤتمراجتماعةالدورىكلثالثةسنواتتحترئاسةوبدعوةمنرئيسالجهاز

 األعلىللرقابةالماليةوالمحاسبةالتابعللدولةالتىيعقدبهاالمؤتمر.

2-  قراراتالمؤتمرباألغلبية األساسىتتخذ بتعديلالنظام القراراتالمتعلقة البسيطةلألصواتباستثناء

 والتىيتطلبإقرارهاأغلبيةبنسبةثلثىاألصوات.

يحقلكلجهازمناألجهزةالعلياللرقابةالماليةوالمحاسبةالتىتشاركفىالمؤتمرالتصويتبصوت -3

 مؤتمر.واحدفقطبغضالنظرعنعددالمندوبينالممثلينلهفىال

 تتمثلواجباتالمؤتمرعلىعدةأمورأهمها: -4

 القرارات واتخاذ حولها والتشاور المشترك االهتمام ذات والفنية المهنية الموضوعات مناقشة

والتوصياتالمتعلقةبهاوذلكمنأجلتبادلاألفكاروالتجارب.

 بةالماليةوالمحاسبةعلىاعتباراتخاذالقراراتالمتعلقةبشئونالتعاونالدولىلألجهزةالعلياللرقا

المؤتمرأعلىسلطةبمنظمةاألنتوساى.

 اجمللس التنفيذى : 

يتوجبعلىالمجلسالتنفيذىإنجازعديدمنالواجباتلعلأهمها:

1.  مؤتمرين انعقاد بين تفصل التى القترة فى الالزمة اإلجراءات أنهاوإتخاذ المؤتمر يرى التى

النتوساى.ضروريةلتحقيقأهدافا

ترغبفى .2 التى والمحاسبة المالية للرقابة العليا األجهزة فى العضوية شروط توفر مدى دراسة

 .االنضمامإلىمنظمةاالنتوساىواتخاذالقراربشأنهذااإلنضمام

إطار .3 فى نشاطات فى المشاركة فى بدورها ترغب التى اإلقليمية العمل بمجموعات االعتراف

منظمةاالنتوساى.

 عضواً كما يلى :  02يتألف المجلس التنفيذى من و

رؤساءاألجهزةالعلياللرقابةالماليةوالمحاسبةللدولالتىعقدتبهاالمؤتمراتالثالثةاألخيرة.-أ

رئيسالجهازاألعلىللرقابةالماليةوالمحاسبةللدولةالتىسيعقدبهاالمؤتمرالمقبل.-ب

 األمينالعام.-ج

اللرقابةالماليةوالمحاسبةالمسئولونعنإصدارالمجلةالدوليةللرقابةالماليةرؤساءاألجهزةالعلي-د

الحكوميةوعنمبادرةاالنتوساىللتنمية،ويقدمالمجلسالتنفيذىاقتراحاتهثميتمانتخابالرؤساء

 منقبلالمؤتمرلفترةستسنواتقابلةللتجديد)معإعادةانتخابهم(.
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 همالمؤتمرلفترةستسنواتقابلةللتجديد)معإعادةإنتخابهم(.أحدعشرعضواًينتخب-ه

 األمانة العامة : 
تتولىاألمانةالعامةتنفيذعديدمنالواجباتلعلأهمها:

االتصالالدائمبأعضاءاالنتوساىفىالفتراتالفاصلةبينالمؤتمراتوتسهيلالعالقاتفيمابينها.

طةأخرىللنهوضبأهدافاالنتوساىوقدأتخذتاالنتوساىوأمانتهاالعامةتنظيمالندواتوالدراساتوأنش

والمحاسبة.الماليةاألعلىللرقابةلكفىمقرالجهازالنمساوىذالعاصمةالنمساويةفيينامقراًلهاو

 العامة األمانة يتولىرئاسة والمحاسبة المالية للرقابة النمساوىاألعلى كماحيثيتولىرئيسالجهاز ،

يتولىنائبرئيسالجهازالرقابىالنمساوىمنصبنائبرئساألمانةالعامة.

 جمموعات العمل األقليمى:
 تطوير–أ بهدف أسست والتى أعضائها من المتكونة اإلقليمية العمل بمجموعات االنتوساى تعترف

يداألقليمى.عوتشجيعالتعاونالفنىوالمهنىبيناألجهزةاألعضاءعلىالص

 :2122 -2112ملنظمة االنتوساي من واقع اخلطة االسرتاتيجية  األهداف اإلسرتاتيجية -4

 :: المعايير المهنية0الهدف 

تعزيز وتقوية الجهاز األعلى للرقابة المالية من حيث الثبات واإلستقاللية والتخصصات المتعددة، وتشجيع 

1:أنظمة اإلدارة الجيدة والحكم الرشيد عن طريق لحفاظ على المعايير الدولية لألجهزة العليا توفير وا(

معاييرمهنيةمناسبةوفعالة.تطوير وتبني  المساهمة في(2للرقابة المالية؛ و 

 :تطوير القدرات: 8الهدف 

للرقابةالماليةتدعيم  العليا لتنمية وتطوير قدراتها لتحقيق الحد األقصى من القيم والمزايا المقدمة األجهزة

األجهزةالعلياللرقابةواإلمكانات المهنية لضمان استقاللية  تطويرالقدراتتعزيز (1:طريقللمجتمع، عن 

 2؛والمنظمات اإلقليميةالمالية تقديم المعلومات الداعمة إلتخاذ القرار من جانب اإلنتوساي فيما يتعلق (

تبرعين، والشركاء المعنيين التعاون مع الم(3بشؤون تطوير القدرات في الجهاز األعلى للرقابة المالية؛ و

.وأصحاب المصلحة

 :: تبادل المعرفة وخدمات المعرفة3 الهدف

وتطوير  تشجيع التعاون والتنسيق مع الجهاز األعلى للرقابة المالية والتحسين المستمر من خالل المعرفة

بما في ذلك الخدمات ،تبادلالمعرفةالمعرفة و :1 توفير (2توساي؛ انتاج ومراجعة وتنقيح منتجات اإلن(

القيام بدراسات أفضل الممارسات وأداء األبحاث فيما (3النقاط المرجعية وفتح منافذ مجتمعية للتشغيل؛ و 

.يخص المسائل المتعلقة بالمصالح واإلهتمامات المتبادلة
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 :منظمة دولية تعزيز قيمة اإلنتوساي بصفتها: 4 الهدف

ممارسات العمل اإلقتصادية بطرق فعالة  ق خليقة بتدعيم وتعزيزالتنظيم والتحكم في إدارة اإلنتوساي بطر

والممارسات ذات  وعالية الكفاءة، والقدرة على إتخاذ القرارات في الوقت المناسب وأساليب الحكم الفعالة

الصلة، وفي نفس الوقت الحفاظ على القدر الواجب من اإلستقالل الذاتي اإلقليمي، والتوازن واألنماط 

.والمقاربات المتعددة ألعضاء الجهاز األعلى للرقابة المالية المختلفة

 :2122- 2112لتحقيق أهدافها يف الفرتة ما بني  أولويات اإلنتوساي الشاملة

أهداف استراتيجية تقوم عن طريقهااإلنتوساي بتنظيم طريقة عملها بشكل عام، حددت  4من أجل تدعيم 

س الخاصة بكيفية تركيز اإلنتوساي على عملها بغرض تحقيق أولويات شاملة لتوفير األس 5اإلنتوساي 

.(7177 – 7102) الخطة االستراتيجية لالنتوساى  أهدافها في األعوام المقبلة

استقالليةاألجهزةالعلياللرقابةالمالية.تعزيز وتدعيم :1األولوية الشاملة

داف التنمية المستدامة داخل سياق مساعي كل المساهمة في متابعة ومراجعة وتنقيح أه:2األولوية الشاملة

دولة لتحقيق جوانب معينة من التنمية المستدامة وسائر الصالحيات والوالية التشريعية الفردية لألجهزة 

.العليا للرقابة المالية

 تنمية فعالة ومستوى الئق من التنسيق بينوضع المعايير، وقدرة التنمية ضمان تحقيق:3األولوية الشاملة

المعرفةوالتطوير، و الماليةبغرض تدعيم هيئات  تبادل للرقابة العليا وتحسين أداء وفعالية تلك  األجهزة

.الهيئات

في اإلنتوساي بحيث تكون في حالة تأهب  تحقيق عنصر اإلستراتيجية والسرعة:4األولوية الشاملة

.واستعداد لإلستجابة للفرص والمخاطر الدولية التي تنشأ

اإلعتماد على واإلستفادة من وتسهيل التعاون والتنسيق والكفاءة المهنية بين المنظمات  :5الشاملةاألولوية 

.والهيئات اإلقليمية التابعة لإلنتوساي
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 املبحث الرابع
 اإلعالنات الدولية للرقابة املالية ودورها فى تطوير األداء

األ على المالية بالرقابة الدولية المنظمات منإهتمت العديد إصدار خالل من الحكومية والجهات جهزة

اإلعالناتالدوليةالتىتهتمبإصداربعضالمعاييرالتىتوضحوتنظمعملاألجهزةالعلياللرقابة.

الرقابىوتطبيقهه العمل لممارسة الرقابية األجهزة لمساعدة رئيسية أداة الدولية الرقابة معايير وتعتبر

ت إلى يؤدى أهميةالمعايير وتظهر بأعمالها، القيام فى الرقابة أجهزة دور وتقوية المراقب عمل حسين

اإلعالناتالدوليةفىالتوافقفيمابينأجهزةالرقابةالماليةالعليافىإتباعنفساألساليبفىتأديةأعمالها،

ىمختلفدولالعالم.كماتعملعلىتنميةالتعاونفيمابينتلكاألجهزةونشرالوعىالرقابىالمالىف

ولقدظهرتالعديدمناإلعالناتالتىأهتمتبالرقابةالماليةسواءكانترقابةداخيةأوخارجية.

وفيمايلىتوضيحألهمهذهاإلعالناتالتىصدرتفىهذاالشأن:

 (:1892أوالً : إعالن ليما )االنتوساى 
ا عن صدرت التى اإلعالنات أهم من ليما إعالن الماليةويعتبر للرقابة العليا للهيئات الدولية لمنظمة

وقد1177)انتوساى(ولقدصدرهذااألعالنفىالمؤتمرالتاسعوالمنعقدفىليماعاصمةبيروفىالعام

تضمنهذااإلعالنعلىبعضالقواعداألساسيةيمكناالسترشادبهافىالقيامبأعمالالرقابة،ولقداحتوى

قسماهتمتجميعهابتوضيحالكثيرمنمفاهيمالرقابةالماليةوكيفيةتأديتها،وفيمايلى25هذااإلعالنعلى

أهمماأشتملتعليههذهاإلعالنات:

المالى - االستقالل نواحى جميع على بها التأكيد تم والتى المالية، للرقابة العليا األجهزة استقالل

 والعضوىواإلدارى.

 اتالدولة،واستقاللهافىالعمل.عالقةأجهزةالرقابةبسلط -

الواردة - المالحظات وتنفيذ التحقيق، سلطات فى والمتمثلة مهامها، أداء فى الرقابة أجهزة سلطات

 بالتقرير،وصالحياتهافىالتعليقعلىبعضالقوانينالمقترحة.

 أساليبالرقابةالماليةوإجراءاتتنفيذها،والتبادلالدولىللمعرفة. -

 قاريروآليةتقديمهاألجهزةالدولةوعلىرأسهاالسلطةالتشريعية.أسلوبالت -

هذه - يوضح أساساً الدستور تضمين وضرورة العليا، الرقابة لألجهزة الرقابية االختصاصات

 األختصاصات.

هذاويمكناعتباراعالنليمابمثابةالنظاماألساسىللعملالرقابى،والذىيتضحمنخاللإرساءالعديد

المفاهيمالالزمةللنهوضبالمتطلباتالضروريةللعملالرقابى،والتىأخذتصفةالعمومفىتوجيهمن

تأدية عند يناسبها ما فىتحديد عليها األرتكاز تستطيع لكى الرقابة األجهزة إلىجميع العامة المبادئ

ضوعاتمحددة.أعمالهاالرقابية،وهذامايوضحهشموليةهذااإلعالنوعدمتركيزهعلىمو
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 (:1891ثانيًا : أعالن طوكيو ) االنتوساى 
والمحاسبية المالية للرقابة العليا لالجهزة األسيوية المنظمة عن طوكيو مدينة فى اإلعالن هذا صدر

فىالحلقةالدراسيةالثانيةللمنظمة،بعدأنعقدتاللحقةالدراسيةاألولىفى1185)أسوساى(فىمايو

 الهيئاتكواالالمبور الرئيسىعلىدور اإلعالنفىموضوعة هذا ركز وقد نفسه، العام فىفبرايرمن

إلزام أنه على العامة المساءلة مبدأ اإلعالن عرف وقد العامة، المساءلة دعم فى المالية للرقابة العليا

ب العامة المواد بإدارة المخولة بحيثاألشخاصوالسلطات المواد تلك بإدارة المتعلقة بالمعلومات اإلدالء

يكونونعرضةلألستجواببخصوصقيامهمبالمسئوليةلهمفىالجوانبالماليةوإدارةاألعمال.

ولقدتناولاإلعالنالموضوعالرئيسىمنخاللأربعةمواضيعفرعيةيمكنتوضيحهاكمايلى:

 اءلةالعامةمنحيثمفاهيمهاونتائجهاومشكالتها.:وتناولالمسالموضوع الفرعى األول -

األداءكوسيلةمنوسائلدعمالموضوع الفرعى الثانى - الموضوععلىرقابة التركيزفىها وتم :

 المساءلةالعامة.

 :وتناولالمساءلةفىالمشروعاتالعامةبأنواعهاوهى:الموضوع الفرعى الثالث -

 دارتهابصورةمباشرة.المشروعاتالعامةالتىتتمإ 

 .المؤسساتالقانونيةأوالهيئاتالمستقلةالتىيتمإنشاؤهابقانونأوبناءعلىقانون 

 .الهيئاتالمستقلةالتىيتمإنشاؤهابموجبقرارأوأمرأدارى 

 الشركاتالمؤممةأوالمنشأةبناءعلىقانونالشركاتحيثتكونللدولةمصلحةتقضىسيطرتها

 راقبتهالها.عليهاوم

وقدتمتالتوجيهعلىضرورة:  الموضوع الفرعى الرابع - المسائلةالعامة، دورالتدريبفىدعم

 إهتماماألجهزةلعلياللرقابةبالتدريبللموظفينالعملينبالتفتيشوخاصةالجدد.

فىتوضيحويتضحإنإعالنطوكيوقدركزعلىموضوعمهمعندتأديةالعملالرقابى،والذىيتمثل

العامةبجميعأشكالهامفهو المساءلة باإلضافةم بشكلواضحومحدد ،حيثتطرقلتوضيحمفهومها

عند بها المسئولين ومحاسبة العامة المساءلة بها تتم أن يجب التى المؤسات ألشكال توضيحه إلى

،أواستخدامهافيمالمةفقدانالكثيرمناألموالالعامتقصيرهمفىأداءمهامهم،والتىقدينتجعنها

لتحسيناألداءالمالىواإلدارىلإلدارة،إذكلما المبدأضمانةأكيدة يخصصلها،ويعتبرتطبيقهذا

،وعززتالنظمالرقابيةلديها،وبالتالىةللمساءلةحسنتمنمستوىأداءهاشعرتاإلدارةبأنهاعرض

الىقديوجدفىالمؤسساتالعامة.المساعدةفىالقضاءعلىالفسادالمالىواألدارى،
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 ( :1899ثالثًا : بيان سدنى ) األربوساى 
،بعدإنعقادالمؤتمرالدولىالثانىللهيئاتالعلياللرقابة1186لقدصدرهذاالبيانفىمدينةسدنىفىالعام

تلخصت ولقد العامة، المالية الرقابة بأعمال تتعلق مواضيع حيثناقشعدة الرئيسيةالمالية، المواضيع

والفرعيةللمؤتمرفيمايلى:

- ، وأهدافها وحدودها األداء تعاريفمراقبة الموضوعمنخالل هذا دراسة حيثتم األداء، مراقبة

 أساليبرقابةاألداءوإعدادالتقاريربشأنها،الرقابةالماليةعلىمدىاالنتفاعبالمواردالبشرية.

علىالمش - المالية الهيئاتالرقابة دور تحديد الموضوعمنخالل هذا وتمتدراسة روعاتالعامة،

العلياللرقابةالماليةفىمراقبةالمشروعاتالعامة،أساليبوتقنياتالرقابةالمالية،الرقابةالداخليةفى

 المشروعاتالعامة.

ةالمطلوبةلتطويرقواعددعمالنوعيةفىالنشاطالرقابىالمالىوالمحافظةعليه،وتمتدراستهالكيفي -

 الرقابةالماليةللقطاعالعام،وضعوتنفيذبرامجتكفلتحقيقالنوعية.

المشروعاتالعامة، مراقبة دراسة طريق عن بأغلبأشكالها، المالية بالرقابة بيانسدنى أهتم وقد

قابية،والتركيزعلىوتفعيلالرقابةالداخليةالتىتساعدفىتسهيلمهمةمنيقومبتأديةاألعمالالر

مراقبةالمشروعاتالعامةحسبالتقنياتالمتوفرةفىأغلبدولالعالم،والعملعلىتطويرالقواعد

المتبعةمنخاللتطويرالبرامجالتىتحققذلك،كمااهتمالبيانبمراقبةاألداء،حيثطالببوضع

تق إعداد طريق عن ذلك وتفعيل األداء، لقياسمستوى إلىأساليب يؤدى الذى األمر بشأنها، رير

اإلستفادةبالمواردالبشريةالمتاحةوتحقيقأفضلإنتاجيةممكنة.

 (:1899رابعًا : إعالن باىل )االسوساى 
المالية للرقابة العليا للهيئات األسيوية المنظمة اجتماع عند بالى، مدينة فى اإلعالن هذا صدر لقد

،حيثناقشتالمواضيعالتالية:1188ثالثةفىالعام)أسوساى(فىالحلقةالدوليةال

هيئاتالموضوع الرئيسى  - وإدارة عامة إدارة إلى للوصول اإلصالح دعم فى المالية الرقابة دور :

 تتمتعانبالكفاءةالعالية.

:السلطةالقانونةللرقابةالمالية،حيثأكداإلعالنعلىضرورةأنيكونلدىالموضوعالفرعىاألول -

الهيئةالعلياللرقابةالماليةسلطةقانونيةواسعةتتضمنمنحهااختصاصالقيامبرقباةاألداء،وتمكنهامن

تراه لما وفقاً وذلك القانونية، سلطتها ضمن الداخلة النشاط وأوجه والبرامج العامة، األموال مراقبة

 مناسباً.

الثانى - الفرعى وممالموضوع المالية الرقابة مناهج شقين: على الموضوع هذا ركز حيث ارستها،

 رئيسنوهما،الرقابةالماليةعلىالضرائب،والرقابةالماليةعلىالدينالعام.

وتضمنهذاالموضوعتحيقالنوعية،ووسائلتحسيناألداءفىالهيئةالعلياالموضوعالفرعىالثالث: -

 للرقابةالمالية،للوصولإلىأداءكفءوفعال.
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 (:1881: إعالن بكني ) األسوساى  خامساً 
المالية)أسوساى(فىمدينةبكينفى للرقابة العليا اإلعالنعنالمنظمةاألسيويةلألجهزة ولقدصدرهذا

م.1111جمهوريةالصينالشعبيةفىالعام

أ اإلعالن ناقش لهذهرولقد عرضاً يلى وفيما رئيسى، وأحدها فرعية منها ثالثة مهمة مواضيع بعة

الموضوعات.

:ويدرسدوراألجهزةالعلياللرقابةالماليةفىرفعمستوىفعاليةاإلدارةالماليةالموضوع الرئيسى -

 العامةواالستثمارات.

ختصاصاتالرقابةالماليةواستراتيجيتهاومناهجهافىتحسين:وركزعلىاالموضوعالفرعىاألول -

 اإلدارةالماليةالعامة.

الثانى - الفرعى فحصجوانبالموضوع خالل من ولك العامة، االستثمارات على المالية الرقابة :

لةفىالكفاءةوالفعاليةفىجميعأشكالاالستثمارات،سواءالمملوكةللدولة،أوالمدعومةمنقبلالدو

 شكلقروض،منح،وضمانات.

:الرقابةالماليةعلىالهيئاتالماليةوشركاتالتأمين،وخاصةالتىتتضمنالموضوعالفرعىالثالث -

 وحداتهامةتختصباألعمالالمصرفيةوتنميةاألموالواالستثماراتوالتأمين.

األموالالعامة منها،خاصةوقدركزإعالنبكينعلىاآلليةالتىتكفلإدارة بشكليضمناالستفادة

بعدتزايدمشاركةالحكوماتفىنشاطاتالتنميةومقاوالتاألعمالوالنشاطاتاالقتصاديةاألخرى،

والمتمثلةفىاالستثماراتبأشكالهاالمتعددة،ولذلككانمنالضرورىحثاألجهزةالعلياللرقابةعلى

يةإلدارةمواردالقطاعالعام،وذلكمنخالل:المشاركةفىتوفيرإدارةأكثركفاءةوفاعل

 إلعداد عامة وقواعد المالية لإلدارة تنقيات وضع سبيل فى الوسائل بمختلف الحكومات حث

 التقاريرتكونأكثرفاعلية.

 النظاميةورقابةاألداءمعالتركيزعلى بالرقابة للرقابةعلىالقيام العليا تطويرقدراتاألجهزة

 ستثماروالتمويلوالتأمين.نشاطاتاال

 (:1884سادسًا : إعالن  نيودهلى ) االسوساى 
فى منها أقيمتكل والتى الخامسة الدولية والندوة السادسة، العامة الجمعية نتاج نيودلهى إعالن ويعتبر

خر،وقدناقشهذااإلعالنأربعةمواضعمهمةأحدهارئيسىواأل1114مدينةنيودلهىفىالهندفىالعام

فرعية،ويمكنتوضيحهاكمايلى:

:دورالجهازاألعلىللرقابةفىاالرتقاءبمحاسبةفعالةونظاممالئمللرقابةالداخليةفىالموضوع الرئيسى

القطاعالحكومى.

األول - الفرعى ونظامالموضوع المحاسبة لتحسين واألساليب واالستراتيجيات التدقيق صالحيات :

 ىالقطاعالحكومى.الرقابةالداخليةف
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 :تدقيقالقوائمالماليةالحكومية.الموضوعالفرعىالثانى -

:اعتباراتالمواردللجهازاألعلىللرقابةلضمانمحاسبةفعالةونظاممالئمالموضوعالفرعىالثالث -

 للرقابةالداخلية.

وكانمنأهمماتوصلتإليهالجمعيةالعامةمايلى:

 فى الميزالعواملالمتمثلة ، والتقاريراالتخطيطالسليم ، المحاسبة ونظم ، الداخلية والرقابة ، نية

 التىتساعدوتسهلعمليةالمسائلةفىالقطاعالحكومى.

 للجهاتالحكوميةزالدورالم كأداةهامةللمسائلةومساعدتها للرقابةباعتبارها العليا دوجلألجهزة

 األخرى.

 رقابةمنأناألنظمةالتىأنشأتهاوطورتهاالجاتالحكوميةللمحاسبةضرورةتأكداألجهزةالعليالل

 والرقابةالداخليةفعالةومناسبة،منخاللمراجتهاواقتراحوالتحسيناتعليها.

 التأكيدعلىالنتائجالتىتوصلتإليهالجنة)االنتوساى(الدائمةلقواعدالمحاسبةوالرقابةالداخلية

 األجهزةالعلياللرقابةبشكلفعاللتحسينأنظمةالمحاسبةوالرقابةالداخلية.علىالحاجةالىتدخل

 2112إعالن مكسيكو بشأن اإلستقاللية سابعا: 
فى )إنتوساى( والمحاسبة للرقابة العليا لألجهزة الدولية للمنظمة عشر التاسع الدولى المؤتمر إنعقد لقد

.2337مكسيكوعام

و المنظم االستعمال إلدارةحيثإن المسبقة األساسية الشروط من يعتبر العامة والموارد لألموال بكفاءة

األموالالعامةبطريقةسليمةلمالهمنأثرفعالفىإتخاذقراراتالمسؤولين.

العليا تدقيقالحساباتينصعلىأنهاليمكنلألجهزة يخصوصإيضاحاتقواعد وحيثأنإعالنليما

أنت والمحاسبة وكانتللرقابة والمحاسبة للرقابة كانتمستقلةعنالجهاتالخاضعة إالإذا ؤدىمهامها

تتمتعبالحمايةمنالتأثيروالنفوذالخارجى.

جهازأعلى أنيتوفرفىكلبلد فإنهمنالالزم ديمقراطيةسليمة، الهدف،ومنأجلإقامة ولتحقيقهذا

نون.للرقابةوالمحاسبةتكوناستقالليتهمضمونةبالقا

وحيثإنإعالنليمايقربأنهاليمكنلمؤسساتالدولةأنتكونمستقلةاستقالالتاماً،فإنهمعذلكيسدد

علىأنتتمتعاألجهزةالعلياللرقابةوالمحاسبةباالستقاللالوظيفىوالتنظيمىالالزمللقيامبالمهامالمكلفة

بها.

باالس المتعلقة المبادئ تطبيق خالل من تحققوأنه أن والمحاسبة للرقابة العليا لألجهزة يمكن تقاللية،

هذه لتحقيق احترازية ووسائل ضماناتمختلفة واستخدام عالية بكفاة وسائل عدة طرق عن االستقاللية

االستقاللية.

وبذلكتقررمايلى:
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.تبنىونشروتوزيعهذهالوثيقةالتىتحملعنوان"إعالنمكسيكوبشأناالستقاللية"

ثقتعنإعالنبنوإئرئيسيةبصفةعامة،تقراألجهزةالعلياللرقابةالماليةوالمحاسبةبوجودثمانيةمباد

للرقابةوالمحاسبةفى فىالمؤتمرالسابععشرللمنظمةالدوليةالعليا ليماوعنالقراراتالتىتمإتخاذها

سيول

لسليمةفىالقطاعالعام.)كوريا(كشروطومتطلباتأساسيةللرقابةالماليةا

بهذاالمبدأ األول خاصة واقعية تطبيقية وأحكام وفعال مناسب قانونى نظامى/ دستورى/ إطار وجود :

اإلطار.

للرقابةوالمحاسبةو"األعضاء"فىالمؤسساتالتىيتمتعالمبدأ الثانى :استقالليةرؤساءاألجهزةالعليا

بم متساوية( جماعية بصالحية المنصبأعضاؤها على الحفاظ ضمان فى ذلك فى ا

والحصانةالقانونيةأثناءاألداءالعادىلمهامهم.

أداءالمبدأ الثالث فى والمحاسبة للرقابة العليا لألجهزة التامة التصرف وحرية كافية واسعة صالحية :

مهامها.

:الوصولغيرالمقيدللمعلومات.المبدأ الرابع

دادتقاريربشأنأعمالها.:حقوواجبإعالمبدأ الخامس

:حريةتقريرمحتوىتقاريرالرقابةالماليةوتوقيتهاونشرهاوتوزيعها.المبدأ السادس

:وجودآلياتمتابعةفعالةللتوصياتالتىترفعهااألجهزةالعلياللرقابةوالمحاسبة.المبدأ السابع

 المواردالبشريةوالماديةوالنقديةالمناسبة.:االستقاللالذاتىالمالىواإلدارىوتوفرالمبدأ الثامن
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  اخلامساملبحث 
 دور األجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة

إنإزديادحجماألموالالعامةوإتساعأنشطةالدولةيتطلبالمزيدمنالرقابةالفعالةالتىتكفلالمحافظة

لتزامبالقوانينواللوائحوالتعليماتالسارية.علىالمالالعامومراقبةالقائمينعليهواال

بدورالرقابةعلىالهيئاتوالمؤسساتالحكومية، التىتقوم الرقابية مناألجهزة ولذلكفإنهناكالعديد

منهامايعتبررقابةخارجيةمثلدواوينوأجهزةالرقابةالماليةوالمحاسبية،هيئةالرقابةاإلدارية.

ابةداخليةمثلرقابةوزارةالمالية،الرقابةالداخليةبالمؤسسة.ومنهامايعتبررق

 وفيما يلى توضيح دور الجهاز المركزى للمحاسبات بجمهورية مصر العربية.

 :  املركزي للمحاسبات يف مجهورية مصر العربية نشأة اجلهاز
1-  اعتبارية شخصية ذات مستقلة، هيـئة الـمصري للمـحاسـبات الـمركزي رئيسالجـهاز تتبع عامة

وأموال الدولة أموال على الفعالة الرقابة تحقيق إلى أساسا وتهدف العربية. مـصر جـمهورية

تعاونمجلس كما فيالقانون، مناألشخاصالمنصوصعليهم األخرىوغيرهم الشخصياتالعامة

 .الشعبفيالقيامبمهامهفيهذهالرقابة

2-  من أكثر صدر73منذ  عاما، رقم الملكى 52المرسوم  1142لسنه ديوان17بتاريخ بإنشاء أغسطس

المحاسـبةكهيئةمستـقلةللرقابةعلىالـمـالالـعـام،كأداةللتحكمفيمراقبةايراداتومصروفاتالدولة

بالقان اسمه ُغّير ثّم المحاسبة( )ديوان األصل في وُسّمي رقم، الجهاز 1164(لسنة121)ون بمسمي

ومـرتتلكالـجهةالـرقـابيةبـالعـديدمنالـتطوراتوالتـعديالتالـقـانونيةالتىالمركزيللمحاسبات

للمحاسباتبيناألجـهزةنظراًلمكانةالجهازالمركزيسيلىذكـرهاتباعاً،ومـمـاهوجـديربالذكرانه

المـنظمةالـدولية»اسـتضافةالـجهازللـمؤتـمـرالخـامـسعـشـرلـ1115الـرقابيةالـدوليةفأنهتمسنة

والمحاسبة العامة المـالية للرقابة العليا الرقابة «لألجـهزة مجال فى المؤتمرات أهم من يعد والذى

 .بيندولالعالمالمحاسبيةوالذىيدلعلىمكانةالجهاز

الهيئةالرقابية المعدلبالقانون1188لسنة144حتىالقانونوتوالتبعدذلكالقوانينالمنظمةلهذه

.1118لسنة157

3-  القوانينارقام1188لسنه144صدرالقانونرقم والذيينصعلىالغاء ، للجهازحالياً والمنظم

قانونإصدارالجهازالمرك1164لسنه121 ( ، )بشأنتنظيم1165لسنه44زىللمحاسبات(

لسنه31مراقبةالحساباتوالمؤسساتوالهيئاتالعامةوالشركاتوالجمعياتوالمنشأتالتابعةله(،

)بشأنتنظيمعالقةالجهازالمركزىللمحاسباتبمجلسالشعب(،وكلنصيخالفاحكامهذا1175

 .القانون

http://goo.gl/ApsDwm
http://goo.gl/ApsDwm
http://goo.gl/TfJSWv
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4-  صدرالقانونرقم القانونرقم1118لسنه715وأخيرا بتعديلبعضاحكام لسنه144والذىقام

للدولةيسهرعلىتأكيدسيادة1188 الذينصعلىتبعيةالجهازلرئيسالجمهوريةبحسبانهرئيسا

استمرار ذلكمع وكل السلطات، بين الحدود القانونويرعى وسيادة الدستور الشعبوعلىاحترام

شعبفيالقيامبمهامةفيالرقابةعلىاموالالدولةواموالاالشخاصالعامةمعاونةالجهازلمجلسال

 .األخرىوغيرهامناالشخاصالمنصوصعليهافيالقانون

فنيين -5 وأعضاء الحسابات مراقبة إدارات ومديرى ووكالء ونائبيه الجهاز رئيس من الجهاز يشكل

وغيرهاويتكونهيكلهالتنظيمىمنفرعيينرقابيينوغيرهممنيشغلونوظائفتنظيميةوإدارية،

،27(مكونمنعدد1فرع) وكيلجهازمنفئةوكيلوزارة مركزيةعلىرأسكلمنها إدارة

  .إدارةمراقبةحساباتعلىرأسكلمنهامديرمنفئةوكيلاول36(مكونمنعدد2وفرع)

ةمباشرةبحسبانهرئيساللدولة،دونالحاقهوالجديربالذكرانمنشأنتبعيةالجهازلرئيسالجمهوري -6

 .بسلطةبعينهامايدعمدورةالرقابىويكفللهالمزيدمنالتحرروالفاعليةفيأداءرسالته

المحاسبى -7 بشقيها المالية الرقابة إلى باإلضافة فشمل للمحاسبات المركزى الجهاز دور تعاظم وقد

فيذالخطةوالرقابةالقانونيةعلىالقراراتالصادرةفيشأنوالقانونىالرقابةعلىاألداءومتابعةتن

المخالفاتالمالية،ومنناحيةأخرىفقداتسعتالجهاتالتييباشرالجهازاختصاصاتهبالنسبةإليها

حتىشملتاالحزابالسياسيةوالمؤسساتالصحفيةالقوميةوالصحفالحزبيةوالنقاباتواالتحادات

والنوادىالرياضيةوالجمعياتوالمؤسساتاالهليةالمعانهومايتعلقباتفاقياتالمنحالمهنيةوالعمالية

 .والقروض

الجهازعلىالصالحياتوالسلطاتواالختصاصاتالتي -8 نصقانون فقد الجهاز، الستقالل وتدعيما

الجه واعضاء الحسابات مراقبات وادارى ومديرى الجهاز ووكالء ونائبه الجهاز لرئيس ازمنحها

(معتقريرضماناتعديدةالعضائهمنهاتمتعاالعضاءمندرجةمراقبفمافوقها2(و)1بفرعيه)

للجهاز يكون ان نصعلى كما القضاء لرجال المقررة الضمانة وهى للعزل القابلية عدم بضمانه

 .موازنةمستقلةتدرجرقماواحدافيموازنةالدولة

ىللمحاسباتبيناألجهزةالعلياللرقابةالماليةفيالمنظماتالدوليةوبالنسبةإلىمكانةالجهازالمركز -1

السباساى،...الخ(واإلقليمية)االنتوساى،االربوساى،االفروساى،االسيوساى،االوروساى،الكاروساى،

والصالحيات التبعية إلى بالنسبة المقارنه مجال في للمحاسبات المركزى الجهاز ان نجد

الرقابةالماليةفيواالختصاصاتالمق للجهازولرئيسهواعضائهيتميزوينفردبينمعظمأجهزة ررة

العالم،بكونهيأخذمكاناعاليابارزامتميزا،طبقاللدراسةالتيقامتبهافيالسنواتاألخيرةالمنظمة

 .الدوليةلألجهزةالعلياللرقابةوالمحاسبة

قاللدستوروالقانونومتمسكباالهدافوالرسائلالفعالةالجهازملتزمحاضراومستقبالبأداءدورةطب -13

 والناجزةالتيتمكنهمنتحقيقالهدفمنانشائهووجوده.
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 :أهداف اجلهاز ووظائفه واجلهات اخلاضعة لرقابته
 0882لسنة  051المعدل بالقانون  0822لسنة  044وفقاً والقانون 

 ( : 0المادة )

مستقلةذاتشخصيةاعتباريةعامةتلحقبمجلسالشعب،تهدفأساساالجهازالمركزيللمحاسباتهيئة

األشخاص من وغيرها األخرى األشخاصالعامة أموال وعلى ، الدولة أموال على الرقابة تحقيق إلى

الرقابة،وذلكعلى القانون،وتعاونمجلسالشعبفيالقيامبمهامهفيهذه فيهذا المنصوصعليها

.يهذاالقانونالنحوالمبينف

 ( : 8المادة )

 :يمارسالجهازأنواعالرقابةاآلتية

 .الرقابةالماليةبشقيهاالمحاسبيوالقانوني -1

 .الرقابةعلىاألداءومتابعةتنفيذالخطة -2

 .الرقابةالقانونيةعلىالقراراتالصادرةفيشأنالمخالفاتالمالية -3

 ( :3المادة )

 :سبةللجهاتاآلتيةيباشرالجهازاختصاصاتهبالن

 .الوحداتالتييتألفمنهاالجهازاإلداريللدولة،ووحداتالحكمالمحلى -1

الهيئاتالعامةوالمؤسساتالعامةوهيئاتالقطاعالعاموشركاتهوالمنشآتوالجمعياتالتعاونيةالتابعة -2

 .منهاأليمنهافياألنشطةالمختلفةبكافةمستوياتهاطبقاللقوانينالخاصةبكل

الشركاتالتيالتعتبرمنشركاتالقطاعالعاموالتييساهمفيهاشخصعامأوشركةمنشركات -3

  .%منرأسمالها25القطاعالعامأوبنكمنبنوكالقطاعالعامبمااليقلعن

  .النقاباتواالتحاداتالمهنيةوالعمالية -4

  .الحزبيةاألحزابالسياسيةوالمؤسساتالصحفيةالقوميةوالصحف -5

  .الجهاتالتيتنصقوانينهاعلىخضوعهالرقابةالجهاز -6

أيجهةأخرىتقومالدولةبإعانتهاأوضمانحدأدنىللربحلهاأوينصالقانونعلىاعتبارأموالها -7

  .مناألموالالمملوكةللدولة

 ( : 4المادة )

ليهبمراجعتهاأوفحصهامنرئيسيختصالجهازأيضابفحصومراجعةأعمالوحساباتأيجهةيعهدإ

طالبة الجهات إلى فحصه نتيجة الجهاز ويبلغ الوزراء مجلس رئيس أو الشعب مجلس أو الجمهورية

 الفحص.
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ولمجلسالشعبأنيكلفالجهازالمركزيللمحاسباتبفحصنشاطإحدىالمصالحاإلداريةأوأيجهاز

المؤسسات أو الهيئات إحدى أو ادارى أو الجمعياتتنفيذي أو العام القطاع شركات إحدى أو العامة

التعاونيةأوالمنظماتالجماهيريةالتيتخضعإلشرافالدولةأوأيمشروعمنالمشروعاتالتيتسهم

فيهاالدولةأوتتولىإعانتهاأوتضمنحداأدنىألرباحهاأوأيمشروعيقومعلىالتزامبمرفقعامأوأى

الجهات،ويتولىالجهازإعدادتقاريرخاصةعنالمهامالتيكلفهبهاعمليةأونشاطتقوم بهإحدىهذه

 .المجلسمتضمنةحقيقةاألوضاعالماليةواالقتصاديةالتيتناولهاالفحص

كمايجوزللمجلسأنيكلفالجهازبإعدادتقاريرعننتائجمتابعتهلتنفيذالخطةوماتمتحقيقهمنأهدافها،

 .منهابداءالرأيفيتقاريرالمتابعةالتيتعدهاوزارةالتخطيطوأنيطلب

 :مباشرة اجلهاز الختصاصاته
 (:5المادة )

 يباشرالجهازاختصاصاتهفيالرقابةالمنصوصعليهافىهذاالقانونعلىالوجهاآلتي:

  :أوال :في مجال الرقابة المالية

داتالحكمالمحلىوالهيئاتالعامةالخدميةواألحزابالرقابةعلىوحداتالجهازاالدارىللدولةووح -1

 :وللجهازعلىاألخصفىسبيلتحقيقذلكوتبعالطبيعةهذهالوحداتمايلى والنقاباتواالتحادات

قيامه-أ طريق عن والمصروفات االيرادات ناحيتى فى الدولة أجهزة مختلف حسابات مراقبة

وسجالتالمتحصالتوالمستحقاتالعامةوالمصروفاتبالمراجعةوالتفتيشعلىمستنداتودفاتر

الصرفتمت أو بالتحصيل الخاصة المحاسبية والقيود التصرفاتالمالية أن والتثبتمن العامة

.بطريقةسليمةوفقاللقوانينواللوائحالمحاسبيةوالماليةالمقررةوالقواعدالعامةللموازنةالعامة

افآتوصرفياتالتأمينوالضماناالجتماعيواإلعاناتوالتثبتمراجعةحساباتالمعاشاتوالمك-ب

 .منمطابقتهاللقوانينواللوائحالمنظمةلها

بالتعيينات-ج يتعلق فيما لرقابته الخاضعة بالجهات العاملين بشئون الخاصة القرارات مراجعة

يحكمهاللتثبتمنوالمرتباتواألجوروالترقياتوالعالواتوبدلالسفرومصاريفاالنتقالوماف

 .مطابقتهاللموازنةالعامةوالقوانينواللوائحوالقرارات

العمليات-د صحة من والتثبت الوسيطة والحسابات الجارية والحسابات التسوية حسابات مراجعة

 .الخاصةبها،ومنأنأرقامهامقيدةفىالحساباتوأنهامؤيدةبالمستنداتالقانونية

ضوالتسهيالتاالئتمانيةالتىعقدتهاالدولةومايقتضىذلكمنالتأكدمنمراجعةالسلفوالقرو-ه

حالة فى الدولة سداد وكذا االقراض، حالة فى الدولة خزانة إلى وفوائدها السلفة أصل توريد

.االقتراض

نمراجعةالمنحوالهباتوالتبرعاتالمقدمةمنجهاتاجنبيةأودوليةللتأكدمناتفاقهامعالقواني-و

.واللوائحومراعاتهاللقواعدالمعمولبهاوالشروطالواردةفىاتفاقياتهاأوعقودها
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بحثحالالمخازنوفحصدفاترهاوسجالتهاومستنداتالتوريدوالصرفبها،ودراسةأسبابما-ز

 .يتلفأويتكدس

خالفاتفحصسجالتودفاترومستنداتالتحصيلوالصرفوكشفوقائعاالختالسواالهمالوالم-ح

.الماليةوبحثبواعثهاوانظمةالعملالتىأدتإلىحدوثها،واقتراحوسائلعالجها

الحسابالختامىللموازنة-ط لمختلفالوحداتالحسابيةوكذلكمراجعة الحساباتالختامية مراجعة

العامة.

وش -2 العام وهيئاتالقطاع والمؤسساتالعامة االقتصادية الهيئاتالعامة على والمنشآتالرقابة ركاته

والجمعياتالتعاونيةالتابعةألىمنهاوالشركاتالتىالتعتبرمنشركاتالقطاعالعاموالتىيساهمفيها

%منرأسمالهاوكذلك25شخصعامأوشركةقطاععامأوبنكمنبنوكالقطاعالعامبمااليقلعن

 .ئاتاألخرىالمنصوصعليهاالمؤسساتالصحفيةالقوميةوالصحفالحزبيةوالنقاباتوالهي

ومععدماالخاللبحقالشركاتالتىالتعتبرمنشركاتالقطاعالعاموالمنصوصعليهافىهذاالبند

الجهاز يباشر حسابات مراقبو لها يكون أن فى والحزبية القومية الصحفية المؤسسات بحق أو

وك القانون هذا ألحكام وفقا الجهات لهذه بالنسبة لحساباتهااختصاصاته مراقبا باعتباره   .ذلك

وتتضمنهذهالرقابةمراجعةالحساباتالختاميةوالمراكزالماليةوالميزانياتللجهاتالخاضعةلرقابته

للوقوفعلىمدىصحتهاوتمثيلهالحقيقةالنشاطوذلكوفقاللمبادئوالنظمالمحاسبيةالمتعارفعليها

لمخالفاتوالقصورفىتطبيقاحكامالقوانينواللوائحوالقراراتمعإبداءالمالحظاتبشأناالخطاءوا

العمليات إثباتوتوجيه وسالمة دفاترها وصحة الموحد المحاسبى النظام تطبيق سالمة والتثبتمن

 .المختلفةبهابمايتفقواألصولالمحاسبيةفيتحقيقالنتائجالماليةالسليمة

 :لكوتبعالطبيعةهذهالوحداتمايليوللجهازعلىاألخصفيسبيلتحقيقذ

بيانماإذاكانتحساباتالوحدةمحلالمراجعةتتضمنكلماتنصعليهالقوانينواألنظمةمن-أ

وجوبإثباتهفيها،وماإذاكانتالميزانيةتعبربوضوحعنالمركزالماليالحقيقيللوحدةمحل

و الفحص، محل المالية المدة ختام في حسابالمراجعة أو كانتحساباتالعملياتالجارية إذا

األرباحوالخسائرأوحساباإليراداتوالمصروفاتتعبرعلىالوجهالصحيحعنتلكاألعمال

المحاسبة لقواعد وفقا كله وذلك المدة، تلك والمصروفاتعن اإليرادات أو والخسائر واألرباح

 .المتعارفعليها

-ب بالوحدة الجرد إجراءات الجرداعتماد أن من والتأكد واإلشرافعليه الفحصوالمراجعة محل

والتقويمقدتماوفقالهذهاإلجراءاتواألصولالمرعية،ويتعيناإلشارةإلىكلتغييريطرأعلى

 .أسسوطرقالتقويموالجرد

االلتزامات-ج جميع لتغطية كافية الوحدة كونتها التى المخصصات كانت إذا فيما الرأي ابداء

 .لمسئولياتوالخسائرالمحتملةمعبيانماإذاكانتهناكاحتياطياتلمتظهرفىالميزانيةوا
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إيضاحمايكونقدوقعأثناءالسنةالماليةمنمخالفاتألحكامالقوانينوالنظمعلىوجهيؤثرعلى-د

داتخذفىنشاطالوحدةمحلالمراجعةأوعلىمركزهاالماليأوعلىأرباحهامعبيانمايكونق

.شأنذلك،وماإذاكانتهذهالمخالفاتالتزالقائمةعندإعدادالميزانية

التحققمنمدىمالءمةالنظامالمحاسبيوأنظمةالضبطوالرقابةالداخليةللوحدةمحلالمراجعة-ه

المس بالمراجعة االلتزام وعدم بالدفاتر والقيود الحسابية العمليات توجيه سالمة من تنديةوالتأكد

العامة والقواعد النظم إتباع ومن ذاتها التصرفات سالمة من التحقق يجب بل وحدها والدفترية

وأنهاكانتقد المقررةوالتثبتمنوجوداألصولالظاهرةبالدفاتروالسجالتومنحقيقةقيمتها

اإليراداتسجلتأصالبسعرالتكلفةوأنهيجرىإهالكهابالقدرالمناسبوكذلكالتحققمنصحة

 .والمصروفاتوااللتزاماتوجديتها

والترقيات-و واألجور والمرتبات التعيينات بصحة يتعلق فيما العاملين شئون قرارات مراجعة

والعالواتوبدلالسفرومصاريفاالنتقالوالمرتباتاالضافيةوالحوافزوالبدالتوالمزاياالعينية

 .اللموازنةوالقوانينواللوائحوالقراراتالمعمولبهاوالنقديةومافىحكمهاللتثبتمنمطابقته

االشتراكفىعملياتالجردبخزائنومخازنالوحداتمحلالمراجعةكلماأمكنذلك،كمايجب-ز

الجهاتعلىأن بهذه كليا أو جزئيا مفاجئا الحساباتجردا بينالحينواآلخرأنيجرىمراقبو

 .يرالمراجعةيشارإلىنتائجهذاالجردفيتقار

إلى-ح محلالمراجعة،وكذلكسائراإلقراراتالتيتقدم اعتماداإلقرارالضريبيالخاصبالوحدة

 .الجهاتالحكوميةوتستلزممثلهذااإلجراء

 :مراعاةأصولالمهنةوااللتزامبواجباتهاوآدابها،وعلىاألخص-ط

والتيالتفصحعنهاالحساباتواألوراقالتيالكشفعنالوقائعالتييعلمونبهاأثناءتأديةمهمتهم

الحسابات هذه تعبر لكي الزما أمرا الوقائع هذه عن الكشف كان متى وذلك ، بصحتها يشهدون

الحسابات فيهذه تمويه تحريفأو مننقصأو علموه وكذلكالكشفعما ، الواقع واألوراقعن

أنتؤثرعلى المركزالماليأوحقيقةاألرباحوالخسائرواألوراقأومنأيةموانعمنشأنها حقيقة

األوضاعالمهنيةفيالفحصوالتقريرعنهوالحصول مراعاة أيضا للوحدةمحلالمراجعة،وعليهم

 .علىاإليضاحاتالتيمنشأنهاأنتمكنهممناكتشافأىخطأأوغشوقعفىالحسابات

  :ثانيا : فى مجال تنفيذ الخطة وتقويم األداء

يباشرالجهازفىمجالتنفيذالخطةوتقويماألداءالرقابةعلىاستخدامالمالالعامعلىأساسمعايير

 :االقتصادوالكفايةوالفعاليةويباشرالجهازبصفةخاصةفىهذاالمجالاالختصاصاتالتالية

مجال -1 فى نشاطها تباشر التى الجهاز لرقابة الخاضعة الوحدات أداء وتقويم الخدماتمتابعة ى

واألعمالوذلكعلىمستوىالوحدةوعلىمستوىمجموعةالوحداتذاتالنشاطالمتماثل،وله

 :فىهذاالمجالعلىاألخص

  .متابعةتحقيقأهدافاإلنتاجالسلعيوإنتاجالخدماتكماونوعا-أ
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 .درلهامراجعةعددالعاملينونوعياتوظائفهمواألجورالمدفوعةلهمومقارنتهابماهومق-ب

مراقبةالكفايةاإلنتاجيةللتأكدمنتحقيقالزيادةالمستهدفةفيالكفايةاإلنتاجيةومنعدمتجاوز-ج

بالطاقة المستغلةفعالومقارنتها الطاقة ومراجعةأحجام مستلزماتاإلنتاجللمعدالتالمقررة

  الممكناستغاللهامقيسةعلىأساسالتشغيلالكامل

اجوالتحققمنتخفيضهاطبقاللخططالموضوعةومراجعةنسبةكلنوعمراقبةتكاليفاإلنت-د

  .منأنواعالتكاليفإلىاجمالىالتكاليفوقيمةاإلنتاج

  .متابعةتنفيذالمشروعاتألهدافالتصدير-ه

مقارنتها-و مع النتائج هذه وتقويم الخطة مشروعات تنفيذ على ترتبت التي النتائج تتبع

  .والموادالمستخدمةفيهااالستثماراتوتكلفتها

عنها -2 أسفرت اختالل أو ضعف نقاط من يتكشف ما تقويم تتناول تفصيلية تقارير إعداد

  .تقاريرالمتابعةوتقويماألداءعنالوحداتواألنشطة

متابعةتنفيذالمشروعاتاالستثماريةبالتكاليفالمقدرة،وطبقاللتوقيتالزمنيالمحددلها،وعلى -3

  .دفىالخطةالوجهالمحد

من -4 والممنوحة واإلقليمية الدولية والمنظمات الدول مع المبرمة القروضوالمنح وتقويم متابعة

  .البنوكاألجنبيةوالمديونيةمعالعالمالخارجى

متابعةحركاتأسعارالسلعوالخدماتوخاصةالسلعالتموينيةواالستهالكيةوغيرهاومقارنتهامع -5

  .قةاألسعارفىفتراتساب

 تتبعالتغييرفىاالستهالكالقوميواالدخارالقوميوالدخلالقوميوأنالتغييريتمطبقاللخطة. -6

مواطن -7 واكتشاف المختلفة القطاعات بين االقتصادي التوازن إقامة فى الخطة نجاح مدى تتبع

  .االختناقالتىتمنعتنفيذالخطةوتحقيقاألهدافالمحددة

  .ةوغيرهامنالبياناتالرقميةوبصفةخاصةأرقامالمجاميعاالقتصاديةتقويماألرقامالقياسي -8

واالجتماعيةوسجالتمتابعة -1 االقتصادية للتنمية العامة للخطة السجالتالمقررإمساكها مراجعة

  .تنفيذها

  :ثالثا : في مجال الرقابة القانونية على القرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالية

هازبفحصومراجعةالقراراتالصادرةمنالجهاتالخاضعةلرقابتهفىشأنالمخالفاتالماليةيختصالج

التيتقعبهاوذلكللتأكدمنأناإلجراءاتالمناسبةقداتخذتبالنسبةلتلكالمخالفاتوأنالمسئوليةعنهاقد

قراراتالمشارإليهاخاللثالثينحددت،وتمتمحاسبةالمسئولينعنارتكابها،ويتعينموافاةالجهازبال

 :يومامنتاريخصدورهامصحوبةبكافةأوراقالموضوع،ولرئيسالجهازمايأتي
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تقديمالعامل-إذارأىوجهالذلك-أنيطلبخاللثالثينيومامنتاريخوروداألوراقكاملةللجهاز -1

إل المختصةباإلحالة التأديبية،وعلىالجهة الحالةمباشرةإلىالمحاكمة التأديبيةفىهذه ىالمحاكمة

 .الدعوىالتأديبيةخاللالثالثينيوماالتالية

أنيطلبإلىالجهةاالداريةمصدرةالقرارفىشأنالمخالفةالماليةخاللثالثينيومامنتاريخورود -2

تخذتهفىهذاالصدد،االوراقكاملةللجهازإعادةالنظرفىقرارها،وعليهاانتوافىالجهازبماا

 خاللالثالثينيوماالتاليةلعلمهابطلبالجهاز

يطلبتقديم ان التالية يوما الثالثين خالل لرئيسه كان الجهاز لطلب االدارية الجهة تستجب لم فاذا

ينالعاملإلىالمحاكمةالتأديبية،وعلىالجهةالتأديبيةالمختصةمباشرةالدعوىالتأديبيةخاللالثالث

  .يوماالتالية

أنيطعنفيالقراراتأواألحكامالصادرةمنجهاتالتأديبفيشأنالمخالفاتالمالية،وعلىالقائمين -3

بأعمالالسكرتاريةبالجهاتالمذكورةموافاةالجهازبصورةمنالقراراتأواألحكامالصادرةفيشأن

  .المخالفاتالماليةفورصدورها

قبة الشركات التي ال تعتبر من شركات القطاع العام والتي يساهم فيها شخص عام أو رابعا : في مجال مرا

  :من رأسمالها %85شركة من شركات القطاع العام أو بنك من بنوك القطاع العام بما يقل عن 

يتعينعلىالشخصالعامالمساهمأنيقدمإلىالجهازالتقريرالسنويلمراقبيالحساباتخاللأسبوعينمن

تاريخورودهله.وكذلكأيةبياناتأوقوائمأومستنداتتتعلقبالشركةالمساهمفيهايطلبهاالجهازخالل

 .شهرينمنتاريخطلبهاوذلكلمراجعتهاوإبداءالرأيفيها

ويقومالجهازبإرسالتقريرهعنكلذلكإلىالشخصالعامالمساهموكذلكإلىالجهاتالرسميةالمعنية

 .ولةخاللشهرينمنتاريخورودتقريرمراقبيالحساباتوالقوائموالمستنداتوالبياناتالتىطلبهاالمسئ

 (:1المادة )

يباشرالجهازعملياتالفحصوالمراجعةالمنصوصعليهافىهذاالقانونأمافىمقارالجهاتالتىتتواجد

مقرالجهازوفقالمايراهرئيسالجهازمحققابهاالسجالتوالحساباتوالمستنداتالمؤيدةلها،وأمافى

 .للمصلحةالعامة

يفحص الحقفىأن -وللجهاز القوانينواللوائح في المستنداتوالسجالتالمنصوصعليها أي-عدا

مستندأوسجلأومحاضرجلساتأوأوراقأخرىيراهاالزمةللقيامباختصاصاتهعلىالوجهاألكمل،

أيض الحق له هذهكما لمباشرة الزمة أنها يرى إيضاحات أو معلومات أو بيانات اية يطلب أن فى ا

االختصاصات،ولهأنيحتفظبمايراهمنالمستنداتأوالوثائقأوالسجالتأواالوراق،إذاتطلبتعملية

 .المراجعةذلكولحيناالنتهاءمنها

القانونحقالمعاينةوالتفتيشعلىاألعمالوللجهازفىسبيلمباشرتهالختصاصاتهالمشارإليهافى هذا

 .والوحداتالخاضعةلرقابته
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 (:2المادة )

النقص واقتراحوسائلتالفىأوجه للتحققمنمدىكفايتها الجهازبفحصاللوائحاإلداريةوالمالية يقوم

 فيها.

( :8المادة )

ينة.ولهأنيباشرهذهاالختصاصاتبطريقيباشرالجهازاختصاصاتهالمبينةفيهذاالقانونبطريقالع

 .الفحصالشاملإذادعتالحاجةإلىذلك

 (:01المادة )

للجهازحقاالتصالالمباشربالمسئولينالماليينبمختلفمستوياتهمالتابعينمنهملوزارةالماليةأوغيرهم

.فىالجهاتالخاضعةلرقابته

 (:00المادة )

 :يةفيتطبيقأحكامهذاالقانونمايأتييعتبرمنالمخالفاتالمال

.مخالفةالقواعدواإلجراءاتالماليةالمنصوصعليهافىالدستوروالقوانينواللوائحالمعمولبها -1

 .مخالفةالقواعدواإلجراءاتالخاصةبتنفيذالموازنةالعامةللدولةوبضبطالرقابةعلىتنفيذها -2

لمشترواتوالمبيعاتوشئونالمخازنوكذاالقواعدواإلجراءاتمخالفةالقواعدواإلجراءاتالخاصةبا -3

  .والنظمالماليةوالمحاسبيةالسارية

كلتصرفخاطئعنعمدأوإهمالأوتقصيريترتبعليهصرفمبلغمنأموالالدولةبغيرحقأو -4

هاتالخاضعةضياعحقمنالحقوقالماليةللدولةأوالمؤسساتأوالهيئاتالعامةأوغيرهامنالج

  .لرقابةالجهازأوالمساسبمصلحةمنمصالحهاالماليةأواالقتصادية

  :كمايعتبرفىحكمالمخالفاتالماليةمايلي

القانون-أ هذا المناقصاتالتىيقتضىتنفيذ االتفاقاتأو أو العقود من الجهازبصورة موافاة عدم

 موافاتهبها.

ئجاألعمالوالمستنداتالمؤيدةلهافىالمواعيدالمقررةأوبماعدمموافاةالجهازبالحساباتونتا-ب

يطلبهمنأوراقأوبياناتأوقراراتأومحاضرجلساتأووثائقأوغيرهاممايكونلهالحق

  .فىفحصهاأومراجعتهاأواإلطالععليهاطبقاللقانون

 (:08المادة )

 :ذاالقانونمايأتىيعتبرمنالمخالفاتاإلداريةفىتطبيقأحكامه

المواعيد -1 عن عليه الرد فى التأخر أو عامة بصفة مكاتباته أو علىمالحظاتالجهاز الرد عدم

القانونبغيرعذرمقبول،ويعتبرفىحكمعدمالردأنيجيبالعاملالمختص المقررةفىهذا

 إجابةالغرضمنهاالمماطلةأوالتسويف
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و -2 باألحكام الجهاز إخطار المدةعدم خالل المالية المخالفات بشأن الصادرة اإلدارية القرارات

 المحددةفىهذاالقانون

التأخيردونمبررفىإبالغالجهازخاللالموعدالمحددفىهذاالقانونبماتتخذهالجهةالمختصة -3

 فىشأنالمخالفةالماليةالتيتبلغإليهابمعرفةالجهاز

 :بة اجلهازالتزامات اجلهات اخلاضعة لرقا
 (:03المادة )

 علىوزارةالماليةموافاةالجهازبالحساباتالختاميةللدولةوبياناتهاالتفصيليةومشروعاتقوانينربطها.

وعلىالجهاتالخاضعةلرقابةالجهازموافاتهبميزانياتهاوحساباتهاالختاميةومايجرىعليهامنتسويات

المالية والحسابات لهاوتعديالتاضافية التابعة للمخازن السنوى الجرد ونتائج والشهرية سنوية والربع

 .وتقاريراالنجاز

 رقم والقانون القانون، هذا فى المنصوصعليها المواعيد حدود فى ذلك 53وكل بشأن1173لسنة

يةوالئحتهبشأنالمحاسبةالحكوم1181لسنة127الموازنةالعامةللدولةوالئحتهالتنفيذية،والقانونرقم

.التنفيذية

 (:04المادة )

علىممثليوزارةالماليةلدىالجهاتالخاضعةلرقابةالجهازوالمسئولينالماليينفيهذهالجهاتإخطار

 .الجهازبجميعالحاالتالتييتضمنالصرففيهامخالفةماليةوذلكخاللشهرمنتاريخوقوعها

 (:05المادة  )

ةلرقابةالجهازإبالغهبوقائعاالختالسأوالسرقةأوالتبديدأواإلتالفأوعلىرؤساءالجهاتالخاضع

 .الحريقأواإلهماليوماكتشافها،وعليهمأيضاأنيوافواالجهازبالقراراتالصادرةبشأنهافورصدورها

 (:06المادة )

ل الالزمة والمؤشرات بالبيانات موافاته الجهاز لرقابة الخاضعة الجهات وتقويمعلى الخطة تنفيذ متابعة

 .األداءطبقاللنظموالنماذجالتييعدهاالجهاز

لكل الجدوى دراسة من بصورة الجهاز بموافاة استشارية مشروعات بتنفيذ تقوم التي الجهات وتلتزم

 .مشروعاستثماريوكذلكبأيةتعديالتتطرأعلىهذهالدراسةوأسبابهاأثناءتنفيذالمشروع

 (:01المادة )

 علىالجهاتالخاضعةلرقابةالجهازانتردعلىمالحظاتهخاللشهرمنتاريخإبالغهابها

 





 66 
 

 :تقارير اجلهاز
 (:02المادة )

 :يقدمالجهازالتقاريراآلتيةعن

مالحظاتهالتيأسفرتعنهاعملياتالرقابةالمنصوصعليهفىالبابالثانىمنهذاالقانون،ويرسلها -1

 .الوحداتالتىتخصهاإلىرؤساء

(من3منالمادة1نتائجمراجعةالحساباتالختاميةلتنفيذموازناتالوحداتالحسابيةالواردةفىالبند) -2

هذاالقانونويرسلهاإلىوزارةالماليةوإلىتلكالوحداتخاللشهرينمنتاريختسلمهلكلحساب

 ختامىأوميزانية.

(من3منالمادة)2وائموالحساباتالختاميةللوحداتالواردةفىالبندنتائجمراجعةالميزانياتوالق -3

هذاالقانونويرسلهاإلىوزارةالماليةوإلىتلكالوحداتوالجهاتالرئاسيةالمعنيةخاللشهرينمن

  .تاريختسلمهلكلمنها

مراجعةوماأتخذويجبأنتتضمنهذهالتقاريرعلىوجهالخصوصالمالحظاتالتىأسفرتعنهاال

بشأنهاوماإذاكانالجهازقدحصلعلىكلاإليضاحاتوالبياناتالتىرأىضرورةالحصولعليها،

وماإذاكانتالميزانيةوالحساباتالختاميةتعبربوضوحعنحقيقةالمركزالمالىللوحدةوعنحقيقة

 .فائضهاأوعجزهافينهايةالعام

ومدىالتحققمنسالمتهاكذلكيجبأنتتضمنالتقار الوحدة التياتبعتها والتقويم الجرد يرطريقة

 .وموافقتهالإلجراءاتالتياعتمدهاالجهازواألصولالمرعية

كماينبغىاإلشارةفىالتقريرإلىكلتغييريطرأعلىأسسوطرقالتقويمأوالجرد،وأثرذلكعلى

 .نتائجالحسابات

الجهاز تاريخويجبعرضمالحظات من األكثر على شهر خالل المختصة مجالساإلدارة على

 .إبالغها

ويقعباطالكلقرارتتخذهالجمعياتالعامةأومجالساالدارةالمشاراليهاوالمنعقدةللنظرفىاقرار

 .الميزانياتوالحساباتالختاميةللوحداتسالفةالذكرمالميعرضويناقشمعهاتقاريرالجهازعنها

مالحظاتهعلىالحسابالختامىللموازنةالعامةللدولة،ويرسلالتقريرإلىمجلسالشعبفىموعدال -4

يجاوزشهرينمنتاريخورودالحسابالختامىكامالللجهازمنوزارةالمالية،كمايرسلنسخةمن

.التقريرإلىهذهالوزارة

منهذاالقانون،كمايعد5يالبندثانيامنالمادةمتابعةتنفيذالخطةوتقويماالداءالمنصوصعليهاف -5

 تقريراعنكلسنةماليةفىهذاالمجالوترسلهذهالتقاريرإلىمجلسالشعبوإلىالجهاتالمعنية.
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يقدمالجهازإلىرئيسالجمهوريةوإلىمجلسالشعبوإلىرئيسمجلسالوزراءتقاريرسنويةعنو

كمايقدمالجهازإلىمجلسالشعبايةتقاريريطلبها،ايةتقاريرأخرىيعدهاالنتائجالعامةلرقابتهأو

 منه.

 :2114اجلهاز املركزى للمحاسبات  فى دستور مجهورية مصر العربية 
 (:805المادة )

االعتبارية، بالشخصية واألجهزة الهيئات تلك وتتمتع الرقابية. واألجهزة المستقلة الهيئات القانون يحدد

قاللالفنيوالماليواإلداري،ويؤخذرأيهافيمشروعاتالقوانين،واللوائحالمتعلقةبمجالعملها.واالست

المركزي والجهاز المالية، للرقابة العامة والهيئة المركزي البنك واألجهزة الهيئات تلك من وتعد

للمحاسبات،هيئةالرقابةاإلدارية.

 (:806المادة )

مستق هيئة كل بتشكيل وضماناتيصدر عملها، ونظام اختصاصاتها، يحدد قانون، رقابي جهاز أو لة

يعين يكفللهمالحيادواالستقالل. بما الوظيفية، استقاللها،والحمايةالالزمةألعضائها،وسائرأوضاعهم

رئيسالجمهوريةرؤساءتلكالهيئاتواألجهزةبعدموافقةمجلسالنواببأغلبيةأعضائهلمدةأربعسنوات

قابلةللتجديدلمرةواحدة،والُيعفيأيمنهممنمنصبهإالفيالحاالتالمحددةبالقانون،وُيحظرعليهمما

ُيحظرعلىالوزراء.

 (:801المادة )

ومجلسالنواب، رئيسالجمهورية، من إلىكل سنوية تقارير الرقابية، واألجهزة الهيئاتالمستقلة تقدم

ورها.وعلىمجلسالنوابأنينظرها،ويتخذاإلجراءالمناسبحيالهاورئيسمجلسالوزراء،فورصد

فيمدةالتجاوزأربعةأشهرمنتاريخورودهاإليه،وتنشرهذهالتقاريرعلىالرأىالعام.وتبلغالهيئات

أو مخالفات، ارتكاب على دالئل من تكتشفه بما المختصة التحقيق سلطات الرقابية، واألجهزة المستقلة

رائم،وعليهاأنتتخذالالزمحيالتلكالتقاريرخاللمدةمحددة،وذلككلهوفًقاألحكامالقانون.ج

 (:802المادة )

الهيئات وتلتزم بذلك. المختصة الرقابية واألجهزة الهيئات القانون ويحدد الفساد، بمكافحة الدولة تلتزم

فيمكا بينها بالتنسيقفيما المختصة الرقابية النزاهةوالشفافية،ضماًناواألجهزة وتعزيزقيم الفساد، فحة

لمكافحة الوطنية اإلستراتيجية تنفيذ العامةوالحفاظعليالمالالعام،ووضعومتابعة الوظيفة لحسنأداء

الفسادبالمشاركةمعغيرهامنالهيئاتواألجهزةالمعنية،وذلكعليالنحوالذيينظمهالقانون.

 (:808المادة )

والجهاتيتولى العامة، واألشخاصاالعتبارية الدولة، أموال على الرقابة للمحاسبات المركزي الجهاز

األخرىالتييحددهاالقانون،ومراقبةتنفيذالموازنةالعامةللدولةوالموازناتالمستقلة،ومراجعةحساباتها

الختامية.
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 الفصل الثالث
 رقابة اجلودة لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة 

 املقدمة : 
يتعينعلىاألجهزةالعلياللرقابةإنشاءوالحفاظعلىنظاممناسبلرقابةالجودةبحيثيغطىكافةاألعمال

للرقا العليا األجهزة خدماتحيثأنالتحدىالرئيسىالذىيواجه بتقديم اإللتزام هو والمحاسبة المالية بة

على تؤثر والمحاسبة المالية للرقابة العليا األجهزة به الذىتقوم العمل وجودة عالية. ذاتجودة رقابية

سمعتهاومصداقيتهاوتتعلقأخيراًبقدرتهاعلىتنفيذماتكلفبه.

يجبأنيكونج للرقابةولكىيكوننظامرقابةالجودةفعاالً، العليا رئيسياًمناستراتيجياتاألجهزة زءاً

العليا لألجهزة الجودة رقابة إرشادات تستعرضها كما وإجراءاتها وسياستها وثقافتها والمحاسبة المالية

 (ISSAI 40والمحاسبة المالية للرقابة العليا األجهزة أعمال أداء فى الجودة تبنى الطريقة، وبهذه )

تصدرهابدالًمنأنيتماعتبارهاعمليةإضافيةبعدإصدارالتقرير.والتقاريرالتى

 :AI 40SISنطاق املعيار الدوىل لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة  -1
 والمحاسبة المالية للرقابة العليا الدولىلألجهزة المعيار40المعيار فى المبادئالرئيسية مبنىعلى

"(،وتمتعديلهللتطبيقفىاألجهزةالعليا1معيارالدولىلرقابةالجودةرقم"الدولىلرقابةالجودة)ال

لمساعدةاألجهزةالعلياللرقابةالماليةوالمحاسبة للرقابةالماليةوالمحاسبة،ويوفرهذاالمعيارإرشاداً

بما عملها نطاق لكامل الجودة لرقابة الدولى للمعيار الرئيسية المبادئ تطبيق تكليفهافى مع يتالئم

وظروفهاكماتوفرهذهالوثيقةمقاييسرقابةالجودةالمتعلقةبتحقيقمستوىعالىمنالجودةفىبيئة

القطاعالعام.

ويعرضهذاالمعيارإطاراًعاماًلرقابةالجودةداخلاألجهزةالعلياللرقابةالماليةوالمحاسبة،وصمم

مرقابةالجودةلكافةاألعمالالتىتقومبهااألجهزةالعلياللرقابةالماليةهذااإلطارليتمتطبيقهعلىنظا

األجهزة بها األداءوأىأعمالأخرىتقوم اإللتزامورقابة الماليةورقابة الرقابة : مثالً ( والمحاسبة

العلياللرقابةالماليةوالمحاسبة(.

قابةالتىتمارسفىاألجهزةالعلياللرقابةالماليةكمايركزالمعيارعلىالجوانبالتنظيميةلجودةالر

والمحاسبة.

 ما هو نظام رقابة اجلودة ؟  -2

عناصرإطاررقابةالجودةISSAI 40يستخدمالمعيارالدولىلألجهزةالعلياللرقابةالماليةوالمحاسبة

ل التى المسائل فى أيضاً وينظر الجودة لرقابة الدولى المعيار يستعرضه ببيئةالتى خاصة عالقة ها

الرقابةللقطاعالعامالتىتؤثرعلىنظاماألجهزةالعلياللرقابةالماليةوالمحاسبةالخاصبرقابةالجودة

(هذهالعناصرأنها:1،ويحددالمعيارالدولىلرقابةالجودةرقم)
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)أ(مسئولياتالقيادةللجودةداخلالشركة.

تالصلة.)ب(المتطلباتاألخالقيةذا

)ج(قبولواستمراريةالعالقاتمعالعمالءوالمهامالخاصة.

)د(المواردالبشرية.

)هـ(أداءالمهمة.

)و(المراقبة.

( رقم الجودة الدولىلرقابة المعيار يالحظ ، أعاله العناصر إلى إلىتوثيق1وباإلضافة الحاجة ، )

لهاإلىموظفىالشركة.سياساتالشركةلرقابةالجودةوإجراءاتهاوإيصا

وكهدفأساسىيجبأنتنظراألجهزةالعلياللرقابةالماليةوالمحاسبةفىالمخاطرةعلىجودةأعمالها

ستجابةكافية،وقدتكونهناكمخاطر‘وإنشاءنظاملرقابةالجودةمصممبحيثيستجيبلهذهالمخاطر

الم واإلجراءات المهنية باألحكام تتعلق الجودة قدعلى أيضا األخرى، واألعمال الرقابة فى ستخدمة

المالية للرقابة األعلى الجهاز عمل نتائج وتبليغ بعرض تتعلق الجودة على مخاطر هناك تكون

والمحاسبة.

 إطار نظام األجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة اخلاص برقابة اجلودة :  -3

 بالجودة داخل األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة : : مسئوليات القيادة المتعلقة 0) أ ( العنصر 

وإجراءاتالمبدأ الرئيسى: سياسات صياغة والمحاسبة المالية للرقابة أعلى جهاز كل على يجب

مصممةلتعزيزثقافةداخليةوتعززأنالجودةأمرأساسىفىأداءكافةأعمالها،ويجبأنيضعمثل

رئيسالجهازحيثيتحملالمسئوليةالعامةعننظامرقابةالجودة.هذهالسياساتواإلجراءات

بعضإرشاداتالتطبيقلألجهزةالعلياللرقابةلهذاالمبدأعلىسبيلالمثال:

 ينبغىعلىالرئيسأنيتولىالمسئوليةعنجودةكافةاألعمالالتىيقومبهاالجهاز. -

إل - المسئولية يفوض أن الجهاز لرئيس الماليةيمكن للرقابة األعلى للجهاز الجودة نظام دارة

 والمحاسبةإلىشخصأوعدةأشخاصلديهمخبرةكافيةومناسبةلتحملهذاالدور.

يجبعلىاألجهزةالعلياللرقابةالماليةوالمحاسبةالسعىإلىإيجادثقافةتعترفوتكافئالعملذى -

الجهازالجو أقسام كافة فى العالية عدة ويجب العليا، اإلدارة أسلوب إرساء الجهاز رئيس لى

الصحيحمنأجلتحقيقتلكالثقافةالتىتؤكدعلىأهميةالجودةفىجميعأعمالالجهازبمافى

 ذلكالعملالذىيتمالتعاقدعليهخارجياً.

فىيجبأنتحدداستراتيجيةكلجهازأعلىللرقابةالمتطلباألهمبأنيحققهذاالجهازالجودة -

األعمالالتىتم إلىالمساسبجودة أعمالهحتىالتؤدىاالعتباراتالسياسيةواالقتصادية كافة

 القيامبها.
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يجبعلىاألجهزةالعلياللرقابةالماليةوالمحاسبةالتأكيدعلىإيصالسياساتوإجراءاتالجودة -

 لجميعموظفىالهازولألطرافالمتعاقدمعهالتنفيذأعمالالجهاز.

للمحافظةعلى - كافية علىتوفرموارد التأكيد والمحاسبة المالية للرقابة العليا يجبعلىاألجهزة

 نظامرقابةالجودةفىالجهاز.

 : متطلبات السلوك األخالقى ذات العالقة. 8)ب( العنصر 

وإجراءاتالمبدأ الرئيسى: سياسات صياغة والمحاسبة المالية للرقابة أعلى جهاز كل على يجب

مصممةلتقدملهتأكيداًمعقوالًأنالجهازوجميعموظفيهوأىمناألطرافالمتعاقدةمعهلتأديةأعمال

لهملتزمونبمتطلباتالسلوكاألخالقىذاتالعالقة.

بعضإرشاداتالتطبيقلألجهزةالعلياللرقابةلهذاالمبدأعلىسبيلالمثال:

 متطلباتالسلوكاألخالقىفىتأديةأعمالها.يجبالتأكيدعلىأهميةاإللتزامبجميع -

يجبعلىجميعموظفىالجهازاألعلىللرقابةواألطرافالمتعاقدةمعهالتحلىبالسلوكاألخالقى -

 المناسب.

يحتذىبهللسلوك - يجبعلىرئيسالجهازاألعلىللرقابةوالمسئولينبالجهاز،وأنيكونوامثاالً

 األخالقى.

السلوكاألخالقىأىمتطلباتواردةفىاإلطارالقانونىأوالرقابىالذىتخضعستتضمنمتطلبات -

 لهاألعمالفىالجهاز.

يجبأنتتأكداألجهزةالعلياللرقابةالماليةوالمحاسبةمنأنالسياساتواإلجراءاتهىحيزالتنفيذ -

 للرقابةلمعيارالاحيثتعززالمبادئالرئيسيةلالخالقياتالمهنيةكماعرفها العليا دولىلألجهزة

 وهىالنزاهةواالستقالليةوالموضوعيةوالسريةالمهنيةوالكفاءة.33الماليةوالمحاسبة

فىاالعتبارالحصولعلىإقرارات - أنتأخذ والمحاسبة المالية للرقابة العليا يجبعلىاألجهزة

 كاألخالقى.مكتوبةمنموظيفهاتؤكدالتزامهمبمتطلباتالجهازحولالسلو

يجبعلىاألجهزةالعلياللرقابةأنتضمنأنالسياساتواإلجراءاتهىحيزالتنفيذإلبالغرئيس -

الخطوات اتخاذ من فىالوقتالمناسبعنمخالفاتلمتطلباتالسلوكاألخالقىوتمكنه الجهاز

 الصحيحةلعالجمثلهذهالمسائل.

ليةوالمحاسبةأنالسياساتواإلجراءاتهىحيزالتنفيذيجبأنتضمناألجهزةالعلياللرقابةالما -

للحفاظعلىاستقالليةرئيسالجهازوجميعالموظفينواألطرافالمتعاقدةمعالجهازللقيامبأعمال

 له.

 القبول واالستمرار :  3)ج ( العنصر 

سياساالمبدأ الرئيسى: صياغة والمحاسبة المالية للرقابة أعلى جهاز كل على وإجراءاتيجب ت

مصممةلتقدملهتأكيداًمعقوالًأنهسيقومبمهامالرقابةوغيرهامناألعمالفقطإذاكانالجهاز:
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 هالًللقيامبالعملولديهالقدراتبمافيهاالوقتوالمواردللقيامبذلك.ؤم -

 باستطاعتهاالمتثاللمتطلباتالسلوكاألخالقىذاتالصلة. -

هةالجهةالخاضعةللرقابةودرسكيفيةالتعاملمعالمخاطرعلىالجودةقدأخذبعيناالعتبارنزا -

 التىقدتنشأ.

المالية للرقابة أعلى جهاز كل به يقوم الذى العمل نطاق واإلجراءات السياسات تعكس أن يجب

ة.والمحاسبة،وتقوماألجهزةالعلياللرقابةالماليةوالمحاسبةبالقيامبالعملفىثالثفئاتواسع

 األعمالالمطلوبةمنهابموجبتكليفهاالقانونىوالتىليسلديهاخيارإالالقيامبها. -

يتعلقبوقتأونطاقأو - فيما الحرية القانونىولكنلديها بموجبتكليفها منها األعمالالمطلوبة

 طبيعةكلمهمةعمل.

 األعمالالتىتستطيعاختيارالقيامبها. -

ألجهزةالعلياللرقابةلهذاالمبدأعلىسبيلالمثال:بعضإرشاداتالتطبيقل

يجبأنتقوماألجهزةالعلياللرقابةالماليةوالمحاسبةبإنشاءأنظمةلتنظرفىالمخاطرعلىالجودة -

 التىتنشأمنالقيامباألعمال.

عةاألعمالويجبأنتنظرهذهاألجهزةفىبرنامجعملهاوماإذاكانلديهاالمواردلتنفيذمجمو -

 بالمستوىالمطلوبمنالجودة.

على - بناء استقالليتها جوهرىعلى هناكخطر وجد ما إذا للرقابة العليا األجهزة تقيم يجبأن

 والمحاسبة المالية للرقابة العليا الدولىلألجهزة فستحتاج13المعيار الخطر هذا مثل تحدد وإذا

والمحاسب المالية للرقابة العليا ،األجهزة الخطر هذا لمعالجة تخطيطها كيفية وتوثق تحدد أن ة

 وضمانأنعمليةالموافقةفىحيزالتنفيذوأنيتمتوثيقهاتوثيقاًكافياً.

المخاطركافيةوذلك - إلدارة أنإجراءاتها الماليةوالمحاسبة للرقابة العليا األجهزة يجبأنتتأكد

 ستجابةللمخاطر.لتقليلمخاطرالقيامبالعمل،وقدتتضمناإل

يجبأنتنظراألجهزةالعلياللرقابةفىاإلفصاحفىتقاريرهاعنأىمسائلمحددةوالتىقدتقود -

 عادةتلكاألجهزةإلىعدمقبولالمهمةأواألعمالاألخرى.

 : الموارد البشرية :  4) د ( العنصر 

والالمبدأ الرئيسى: المالية للرقابة أعلى جهاز كل على وإجراءاتيجب سياسات صياغة محاسبة

أنلديهالمواردوالكفاءاتوالقدراتوااللتزامبمبادئالسلوكاإلخالقى مصممةلتقدملهتأكيداًمعقوالً

الالزمةلـ:

 القيامبمهامةوفقاًللمعاييرذاتالصلةوالمتطلباتالقانونيةوالتنظيميةالمطبقة. -

 ةللظروف.تمكينالجهازمنإصدارتقاريرمناسب -
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بعضإرشاداتالتطبيقلألجهزةالعلياللرقابةلهذاالمبدأعلىسبيلالمثال:

لديها - أن لضمان علىمختلفالمصادر والمحاسبة المالية للرقابة العليا األجهزة تعتمد أن يجوز

 ن.المهاراتوالخبرةالالزمةللقيامبمجموعةأعمالهاسواءداخلياًأوعبرمتعاقدينخارجيي

يجبأنتضمناألجهزةالعلياللرقابةالتوزيعالواضحللمسئوليةالمتعلقةبجميعاألعمالالتىيقوم -

 بهاالجهاز.

للجهاز - باألعمال للقيام واألطرافالمتعاقدة الموظفين أن للرقابة العليا األجهزة تضمن يجبأن

شركاتالمحاسبةالقانونيةأوالشركاتاالستثمارية(لد الكفاءاتالجماعيةالالزمةللقيام)مثالً يها

 بمجموعةاألعمال.

البشرية - أنسياساتوإجراءاتالموارد والمحاسبة المالية للرقابة العليا يجبأنتضمناألجهزة

 تعطىتشديداًمناسباًعلىالجودةوااللتزامبمبادئالسلوكاألخالقىللجهاز.

بت - للرقابة العليا األجهزة تلتزم تطورهميجبأن لتشجيع الموظفين والتدريبلجميع التعلم طوير

 المهنىوللمساعدةفىضمانأنالموظفينقدتمتدريبهمعلىالتطوراتالحاليةفىالمهنة.

األطراف - وجميع الموظفين لدى أنه والمحاسبة المالية للرقابة العليا األجهزة تضمن أن يجب

دلبيئةالقطاعالعامالتىيعملفيهاالجهاز،وفهمجيدللعملالمتعاقدةللقيامباألعمالللجهازفهمجي

 المطلوبمنهمالقيامبه.

 : تأدية مهام الرقابة وغيرها من األعمال :  5) هـ ( العنصر  

وإجراءاتالمبدأ الرئيسى سياسات صياغة والمحاسبة المالية للرقابة أعلى جهاز كل على يجب :

 أنه تأكيداً له لتقدم والتنظيميةمصممة القانونية والمتطلبات الصلة ذات للمعايير وفقاً مهامه يؤدى

السياساتواإلجراءاتما ويجبأنتتضمنمثلهذه الظروف، تالئم وأنهيصدرتقاريراً المطبقة،

يلى:

)أ(مسائلتتعلقبتشجيعاإلتساقفىجودةاألعمالالمنجزة.

)ب(مسئولياتاإلشراف.

المراجعة.)ج(مسئوليات

بعضإرشاداتالتطبيقلألجهزةالعلياللرقابةلهذاالمبدأعلىسبيلالمثال:

مثلمنهجياتالرقابة،إلجراءمجموعةاألعمالالتى - وجودسياساتوإجراءاتوأدواتمناسبة،

التعاق فىذلكالعملالذىيتم للرقابةالماليةوالمحاسبةبما العليا دعليههىمنمسئوليةاألجهزة

 خارجياً.

يجبصياغةسياساتوإجراءاتتشجعالجودةالعاليةوتثبطأوتمنعالجودةالمتدنية،ويتضمنهذا -

إنشاءبيئةمحفزةتشجعاالستخدامالمناسبللتقديرالمهنىوتؤيدالتحسيناتفىالجودة،يجبأن
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لت وأيضاً الجودة فى للمساهمة كوسيلة للمراجعة األعمال كافة وتطويرتخضع التعلم عزيز

 الموظفين.

للرقابةالماليةوالمحاسبةإتباعالمعاييرالمطبقةفىجميعاألعمال - يجبأنتضمناألجهزةالعليا

 التىيتمالقيامبهاوتوثيقواعتمادأىإنحرافاتعنهابشكلمناسب.

اختالفاتفىالرأىيجبأنتضمناألجهزةالعلياللرقابةالماليةوالمحاسبةالتوثيقالواضحألى -

 داخلهاوحلهاقبلإصدارالتقارير.

بقواعد - تتعلق معينة إجراءات إتباع من والمحاسبة المالية للرقابة العليا األجهزة تتأكد أن يجب

اإلثباتباستمرار)مثلأنيكونلألجهزةالعلياللرقابةالماليةوالمحاسبةدورقضائى(وذلكعندما

 اإلجراءات.تكونخاضعةلمثلهذه

من - وغيرها الرقابة مهام استكمال إلى والمحاسبة المالية للرقابة العليا تهدفاألجهزة أن يجب

األعمالفىالوقتالمناسب،حيثتدركأنالقيمةالمكتسبةمنقبلأصحابالمصلحةمنأعمال

 المناسب.األجهزةالعلياللرقابةالماليةوالمحاسبةتضعفإذالميتمالعملفىالوقت

يجبأنتتأكداألجهزةالعلياللرقابةالماليةوالمحاسبةمنتوثيقكافةاألعمالالتىتمالقيامبهافى -

 الوقتالمناسب)مثالًأوراقعملالرقابة(بعداستكمالكلعملمناألعمال.

وراقعملالرقابة(يجبأنتتأكداألجهزةالعلياللرقابةالماليةوالمحاسبةأنتوثيقاألعمال)مثالًأ -

 هوملكلهابغضالنظرعماإذاتمتنفيذالعملداخلياًمنقبلموظفيهاأوبالتعاقدخارجياً.

للتحققمن - إتباعاإلجراءاتالمناسبة من والمحاسبة المالية للرقابة العليا األجهزة يجبأنتتأكد

مباشرةبأعمالاألجهزةالعليا.االكتشافاتوذلكللتأكدمنإتاحةالفرصةلألطرافالتىتتأثر

 : المراقبة :  6) و ( العنصر 

وإجراءاتالمبدأ الرئيسى: سياسات صياغة والمحاسبة المالية للرقابة أعلى جهاز كل على يجب

هىذاتصلة الجودة رقابة بنظام أنالسياساتواإلجراءاتالمتعلقة معقوالً تأكيداً له لتقدم مصممة

ية،ويجبعلىعمليةالمراقبة:وكافيةوتعملبفعال

)أ(أنتشتملعلىدراسةوتقييممستمرينلنظامالجهازالخاصبرقابةالجودةبمافيهامراجعةلعينة

منالمهامالتىتماالنتهاءمنهاعبرمجموعةاألعمالالتىقامبهاالجهاز.

أو إلىفرد المراقبة عنعملية المسئولية تتطلبإسناد أن مناسبة)ب( وصالحية خبرة لديهم أفراد

وكافيةفىالجهازلتولىهذهالمسئولية.

)ج(أنتتطلبأنيكونأولئكالذينيقومونبالمراجعةمستقلون)أناليكونواقداشتركوافىالمهمة

أوفىأىمراجعةلرقابةجودةالمهمة(.

علىسبيلالمثال:بعضإرشاداتالتطبيقلألجهزةالعلياللرقابةلهذاالمبدأ
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يتضمنمراقبة - لرقابةالجودة للرقابةالماليةوالمحاسبةأننظامها العليا يجبأنتضمناألجهزة

 مستقلةلمجاالتالرقابةفيها)باستخدامموظفينليسوامشاركينفىهذهالمهام(.

راجعاتمراقبةالجودةيجبأنتتأكداألجهزةالعلياللرقابةأنيتمإبالغرئيسالجهازعننتائجم -

 فىالوقتالمناسبلتمكينهمناتخاذاإلجراءاتالصحيحةبشأنذلك.

حيثمايكونذلكمناسباً،يجبأنتنظراألجهزةالعلياللرقابةالماليةوالمحاسبةفىإشراكأطراف -

 .أخرىمناسبةللقيامبمراجعةمستقلةللنظامالعاملرقابةالجودة)كمراجعةالنظراء(

جودة - حول االدعاءات أو الشكاوى مع للتعامل إجراءات للرقابة العليا لألجهزة يكون أن يجب

 األعمالالتىتقومبها.

يجبأنتنظراألجهزةالعلياللرقابةالماليةوالمحاسبةفيماإذاكانهناكأىمتطلباتتشريعيةأو -

إلىالشكاوى لإلستجابة أو المراقبة لنشرتقارير يتعلقغيرها فيما العامة قبل اإلدعاءاتمن أو

 "أخالقياتالمهنة(.33بالعملالذىقامبههذاالجهاز)المعيارالدولىرقم"
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 الفصل الرابع
 املالية واحملاسبة بناء القدرات لألجهزة العليا للرقابة

 متهيد:
 الشفافية مبادئ تقرير خالل من حمايةالمالالعامالعالم ىمستو علي المالية للرقابة العليا األجهزة تهدف

 توافر خالل من إال أجلها من أُنشئتالتي األهداف راكدإ األجهزة لتلك يمكن وال  والحوكمة والمساءلة

. والفعالية الكفاءة من ويمست بأعلى والمهنية القدراتالمؤسسية

ظلفي مستمر بشكل تهاارقد بناء احتياجات تقييم بعمليات القيام المالية للرقابة العليا األجهزة وتحتاج

 معاييرالجودة ألعلي وفقاً يتم أدائها أن من تتأكد حتي إطارها في تعمل التي البيئة في المتواصلة التغيرات

 The International المالية للرقابة العليا لألجهزة الدولية المنظمة دمتق اإلطار هذا وفي ، ودوليا محليا

 Organization of supreme Audit Institutions (INTOSAI) تقييم بهدف نماذجعدة 

 العليا لألجهزة العربية بالمجموعة الخاص النموذج بينها ومن للرقابةالعليا القدراتلألجهزة بناء احتياجات

 Intosai Development Initiative ( IDI) اإلنتوساي تنميةمبادرة بمساعدة وذلك ماليةال للرقابة

مصرللمحاسبات المركزي القدراتللجهاز بناءاحتياجات تقييم في إليه االستناد سيتم والذي بجمهورية

 . العربية

 بعضها إلي تستند للرقابة ياالعل لألجهزة الرئيسيةتاوالقدر تاللمهار مستمرة تنمية القدراتعملية وبناء

 إطار إلي استنادا الجهاز عليه يكون أن الواجبالوضع وتحديد للجهاز، الحالي الوضع بتقييم تبدأ البعض

. عليها التغلب يجب التي االحتياجات فجوةتحديد ثم المعياري، النموذج بمثابة القدراتيكون لبناء عمل

أن شأنها من التي والمالئمة الكافية والعمليات التحتية والبنية ياكلاله توافر في القدراتالمؤسسية وتتمثل

األنظمةذلك ويتضمن فعال، بشكل والدستورية القانونية بمهامها القيام من للرقابة العليا األجهزة تمكن

باإلضافة الفحص في والمتمثلة للرقابة العليا لألجهزة الرئيسية بالواجبات المتعلقة تطبيق إلي والمراجعة

العاملين قدرة في فتتمثل القدراتالمهنية أما ،ةوالمساند الدعم وخدمات Governance الحوكمةمبادئ

 اكتسابهم بفضل الرقابي العمل لمتطلبات طبقاً بفعالية لهم الموكولة بالمهام القيام علي للرقابة العلياباألجهزة

. الالزمة والخبرات رات للمعارفوالمها

 آلية لتوافر يحتاج العالم ىمستو علي الرقابية األجهزة من كغيرهالمصرىللمحاسبات ىكزالمر والجهاز

 الذي التحديات ىمستو في وليكون أهدافه، يحقق ىحت والمهنية المؤسسيةراتهقد وتحسين لتطويرمتكاملة

 السياسية البيئة شهدتها التي التغيرات يواكب وبما والدولية، المحلية والمستجدات الظروفتفرضه

 . األخيرة سنوات العشر خالل مصرىف واإلقتصادية

المؤسسية بناء احتياجات تقييم يمثل األجهزة أداء وتطوير تحسين في أساسياً اًمرتكز والمهنية القدرات

 األجهزة لهذه ىيتسن حتي ، الخصوص وجه علي النامية الدول وفي عامة بصفة العالم مستوي علي الرقابية

 . إدارته وحسن العام المال علي المحافظة في فهاأهدا تحقيق
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 ذلكمنخاللاإلجابةعلىهذهاألسئلة: تناول يمكن السياق هذا وفي

 القدرات؟ بناء احتياجات تقييم وطبيعة مفهوم ماهو 

 ؟ حلهارام وماهي القدرات؟ بناء احتياجات تقييم آلية ماهي 

 اًالقدراتإستناد بناء احتياجات تقييم يتم وكيف ابية،الرق األجهزةقدرات بناء نموذج أو إطار هو ما 

 ؟ النموذج لهذا

 االحتياجات هذه طبيعة وماهي للمحاسبات؟ ىركزمال القدراتللجهاز بناء احتياجات تقويم يتم كيف

 ؟ الثالثة األلفية خالل مصر شهدتها التي واإلقتصادية السياسية راتالمتغي ظل في وأولوياتها































  



 71 
 

 املبحث األول
  مفهوم وطبيعة احتياجات بناء القدرات 

 :القدرات  مفهوم (0)

 بفعالية مهامها أداء من المؤسسات تمكن التي العمل وطرق والهياكل والمعارف راتالمها القدراتهي

: يلي كما قسمين الي للرقابة العليا األجهزة تراقد تقسيم ،ويمكن

.قدراتمهنية-قدراتمؤسسية. -

أنشأنها من التي والمالئمة الكافية والعمليات التحتية والبنية الهياكل توافر في القدراتالمؤسسية وتتمثل

األنظمة ذلك ويتضمن فعال، بشكل والدستورية القانونية بمهامها القيام من للرقابة العليا األجهزة تمكن

باألجهزةالعاملين قدرة في فتتمثل القدراتالمهنية اأم ، للرقابة العليا لألجهزة الرئيسية بالواجبات المتعلقة

الجدارات اكتسابهم بفضل الرقابي العمل لمتطلبات طبقاً ليةعبفا لهم الموكولة بالمهام القيام علي للرقابة العليا

 . الالزمة

 : خالل من أدائها تحسين إلي للرقابة العليا األجهزة وتسعي

 الحاليينالعاملين تدريب . 

 المطلوبة بالكفاءة يتمتعون جدد دققينم توظيف . 

 والمؤسساتالمرتبطةسواءكانتمحليةأودوليةاألخري الرقابية األجهزة مع تاالخبر تبادل . 

 وفعاليةبكفاءة الرقابة بأعمال القيام علي لتساعد المتطورة التكنولوجيا توفير. 

ليس بناء أن إال منفصلة مجرد القدرات للمهارات مستمرة تنمية عملية فهو داءاأل لتحسين إجراءات

 : يليما إلي تستند للرقابة العليا لألجهزة والقدراتالرئيسية

 بإستخدامأدواتالتحليلالمتنوعة. والضعف القوة مواطن علي والوقوف القدراتالحالية، تقييم 

 تحقيقها طلوبالم والنتائج ، الالزمة الموارد توفير مع المطلوبة القدراتاإلضافية تحديد . 

 القدراتاإلضافية متالكال تيجيةاإستر إعداد . 

 تيجيةااإلستر تنفيذ . 

 المحققة النتائج تقييم . 

 إنجازهتمما علي بناءً إعدادها يتم جديدة خطة إعداد خالل من التغيير إحداث علي العمل راإستمر . 

 المتاحة اإلمكانيات ظل فيوذلك حليةوالمر التدرج علي تعتمد بناء عملية أي مثل القدراتمثله وبناء

. والداخلية الخارجية والقيود
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 :القدرات  بناء احتياجات مفهوم (8)

 أن الواجب والوضع للرقابة العليا لألجهزة الحالي الوضع بين القدراتبالفجوة بناء إحتياجات تعريف يمكن

(82،ص2313)الحسن،عدنان،.البيانات وتحليل جمع أدوات باستعمال التقييم هذا ويتم عليه، تكون

 : يليما إلي الجهاز حاجة في المطلوب والوضع الحالي الوضع بين الفجوةتتمثل وقد

 معين رقابي مجال في إضافية تزويدمدققىالجهازمهارات . 

 التدريبية البرامج جودة تحسين . 

 الرقابية اإلجراءات توثيق . 

 الرقابي العمل لجودة نظام وضع . 



 









 : يلي بماالقيام بينها من موضوعية أسس علي باإلعتماد الجهاز عليه يكون أنمايجب تحديد ويتم

 ى(.االنتوسا معايير ( الممارسات أفضل 

 للجهاز تيجيةرااإلست الخطة ( المستقبلية الجهاز رؤية .)....، 

 للجهاز الموكولة القانونية المهام . 

 المماثلة األجهزة في الممارسات . 

 للجهاز والخارجية الداخلية البيئة متطلبات . 

 :القدرات  بناء مسار من اإلحتياجات تقييم موقع (3)

ىواإلجراءاتالتالبرامج تصميم يليها القدراتثم بناء مسار في األولي الخطوة هو اإلحتياجات تقييم نإ

 تكون دوريه، بصفة فاعليتهاىدم تقييم األجهزة علي يتعين برامجال هذه تنفيذ وبعد ،االحتياجات هذه تلبي

مما بناء من التالية للدورة أساساً التقييم نتائج  من ىمستو ىأعل تحقيق ىعل األجهزةيساعد القدرات

.القدرات







 

 اإلحتياجات تقيييم
 

 واإلجراءات  مجاالبر تصميم
 

 تنفيذ البرنامج
 

 التقييم 
 

الوضعالواجبأن

يكونعليهاالجهاز

الوضعالحالى

احتياجاتبناءالقدرات

فجوةبينماهوكائنال
ومايجبأنيكون
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 : القدرات بناء إحتياجات تقييم عملية مراحل  (4)

،ص2313)أوبتو،هنريك،:يلي فيما تتمثل متتابعة حلارم ثالث ىالقدراتعل بناء إحتياجات تقييم عملية تتم

1-13)

 التقييم قبل ما مرحلة: 

 :إليوتهدف التقييم بعملية القيام قبل أََولي سحم بمثابة وهي ،)استكشافى(استطالعي طابع ذات المرحلة هذه

 إلي تحتاجالتي المجاالت أهم تحديد بغرض وذلك الجهاز احتياجات عن معروف ماهو علي الوقوف -

 . أكثر اهتمام

 . المعلومات ىعل للحصول المحتملة لمصادرا تحديد -

 . ) .. إلخ  شخصية،مالحظة مقابالت ستبيان،،أولية بيانات( اعتمادها سيتم التي التقييم أدوات تحديد -

تفصيلعلي الخطة هذه وتحتوي التقييم عند اعتمادها سيتم التي التنفيذية الخطة إعداد المرحلة هذه في ويتم

 المزمعالمعلومات ونوعية المستهدف الجمهور وحسب األولوية حسب استخدامها تمسي التي التقييم ألدوات

. التقييم إلنجاز الزمني الجدول ووضع المَقيمين بين األدوار توزيع مع عليها الحصول

 المعلومات جمع  (التقييم إنجاز مرحلة(:  

 إعدادهاتم التي التقييم خطة في وضعه ماتم حسبالمختلفة التقييم أدوات إستخدام المرحلة هذه خالل يتم

. وتلخيصها عليها المتحصل المعلومات تحليل مع السابقة المرحلة خالل

 التقييم بعد ما مرحلة:  

المرحلة هذه تعتبر الوصل التي بناء مجبرا وبين التقييم نتائج بينحلقة  الوفاءمنها ينتظر القدرات

 علي تحتويعمل خطة بإعداد واألخيرة الثالثة المرحة ههذ وتنتهي، إليه التوصل تم التي باإلحتياجات

 ، تفصيالً الخطة لتنفيذالزمنية الفترة ختوضي مع اإلحتياجات، هذه سد شأنها من القدراتالتي لبناء مقترح

 طرافواأل للجهاز العليا اإلدارة ىعلالعمل خطة عرض ويتم  التنفيذ بعملية ستتكفل التي األطراف وتحديد

. التنفيذ موضع وضعها قبل األخري المعنية



















 82 
 

  الثاني ملبحثا

  القدرات بناء عمل إطار

شاملة بناء احتياجات تقييم عملية تكون لكى أنواع وكافة الجهاز عمل جوانب جميع وتغطى القدرات

به رنيقا الذى النموذج بمثابة القدراتليكون بناء إطار إعداد يجب لديه، تتوفر أن يجب القدراتالتى

أقاليم وبعض للرقابةالعليا األجهزة بعض قامت وقد احتياجاته، إلي الوصول بغرض للجهاز الحالى الوضع

كأساس عليها تعتمدصارت القدراتثم لبناء عمل أُطر بتصميم المانحة المستقلة والمنظمات اإلنتوساى

 باستخدام تهاارقد تنميةعلى النامية لدولا من أخرى أجهزة لمساعدة أو الذاتية تهااقدر بناء مجهودات لتوجيه

(33ص،2314)جعفر،حاتم،.األُطر تلك

  :األحتياجات تقييم فى عليه عتمديس القدرات الذى بناء عمل إطار (0)

الرقابةالقدراتألجهزة بناء احتياجات تقييم عمليات خالل اعتماده سيتم القدراتالذى بناء عمل إطار ينقسم

لىةإللرقاب العليا لألجهزة العربية لمنظمةاواالنتوساي تنمية مبادرة مابين بالتعاون إعداده تم ذيوال العربية

تهىكاآلتى:مجاال ثمان

 القانونية والمهام االستقاللية. 

 الفحص ( جعهراالم ومنهجية معايير (.. 

 الحاكمية ( الحوكمة ( . 

 البشرية الموارد . 

 المستمر التحسين . 

 الدعم وسائل . 

 العالقة ذات الخارجية فااألطر مع العالقات . 

 النتائج . 

 :القدرات بناء عمل إطار تفاصيل (2)

 االستقاللية والمهام القانونية:-أ

 الدستور خالل من الجهاز تأسيس تم . 

 الجهاز رئيس تعيين على الدستور ينص . 

 المراجعة مجال فى المختلفة الرقابة أنواع على الجهاز قانون ينص. 

 وواجباتهم بمهامهم للقيام الرقابة مجال فى للعاملين قانونية انةحص توجد . 
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 الموظفين تعيين مجال فى اإلدارى باالستقالل الجهاز يتمتع . 

 نيةاالميز بنود توزيع فى المالى باالستقالل الجهاز يتمتع . 

 للبرلمان تقاريره الجهاز يرفع . 

 المراجعة نطاق لتحديدومراجعةال مهام تخطيط لعملية مطلقة سلطة الجهاز لدى توجد. 

 المراجعة تقارير توقيت لتحديد مطلقة سلطة الجهاز لدى توجد. 

 والبيانات الوثائق ( المعلومات على لإلطالع مطلقة بحرية الجهاز يتمتع .) 

 الحكومية الجهات جميع جعةابمر الجهاز قانون حيسم . 

 :)الفحص(المراجعة  ومنهجية المعايير -ب 

 : الدولية المعايير مع تتوافق رقابة لمعايير الجهاز نىتب : المعايير -

 عةراجللم معايير الجهاز يتبع . 

 الدولية المعايير مع متوافقة المتبعة المعايير . 

 :الرقابة بأعمال القيام عند مناسبة جعةامر أدلة على االعتماد :المراجعة  أدلة -

 جعةاللمر أدلة الجهاز لدى يوجد . 

 القانونية المهام عن المنبثقة الرقابة مجاالت كافة تغطى بالجهاز فرةالمراجعةالمتو أدلة . 

 الجهاز عليها يعتمد التى الرقابة معايير مع المراجعةمتفقة أدلة . 

 باستخدامها المعنيين الموظفين جميع متناول فى األدلة . 

 دورية لمراجعةبصفةا أدلة تحديث يتموالمراجعة أدلة عليه تنص ما حسب الرقابة أعمال تنفيذ يتم. 

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

 جعةاللمر استرشادية قوائم الجهاز لدى تتوفر ( Audit Checklists ) . 

 الفحص عند جعةاللمر االسترشادية القوائم استخدام يتم . 

 دورية المراجعةبصفة قوائم تحديث يتم . 

 المراجعة فى آلية مجابر استخدام يتم . 

  :)الحاكمية  (الحوكمة -ج 

 :تشغيلية خطط خالل من تنفيذها يتم معتمدة تيجيةاإستر خطة وجود :والتشغيلى تيجىااإلستر التخطيط -

 واسعة تشاورية إجراءات خالل مندهاإعدا تمو الجهاز لدى تيجيةاإستر خطة توجد . 

 تشغيلية خطط إلي ترجمتها اللخ من تيجيةرااإلست الخطة تنفيذ يتم . 

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

 : الجهاز أداء على دورية رقابة وجود : المساءلة -

 دورية بصفة أدائه بتقييم الجهاز يقوم . 

 الجهاز أداء قاريرت جعةامر تتم . 

 أدائه عن تقارير الجهاز ينشر . 

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

 أعماله جعةالمر للرقابة األخرى األجهزة من ءابنظر الجهاز يستعين . 

 الجهاز حسابات جعةارم تتم . 

 مستقلة جهات قبل من الجهاز حسابات جعةامر تتم . 

 أدائه قياس نتائج بمتابعة زالجها يقوم . 

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

 المهنة أخالقيات ) دليل ( ميثاق الجهاز لدى يوجد . 

 المهنة أخالقيات ميثاق بمحتويات الموظفين جميع إعالم يتم . 

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

 المهنة بأخالقيات يلتزمون الجهاز موظفى أن من للتأكد آلية وجود . 

 المهنة بأخالقيات ماااللتز عدم حالة فى مناسبة إجراءات الجهاز يتخذ . 

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

 الجودة لضمان موثق نظام الجهاز دىل تتوفر . 

 الجهاز أعمال وجوانب أبعاد كافة الجودة ضمان نظام يغطى . 

 الجهاز أداء تحسين فى الجودة ضمان نتائج استخدام يتم . 

 الجودة ضمان عن مسئولة مخصصة وحدة الجهاز لدى توجد . 

 الجودة لضمان دليل الجهاز لدى يوجد . 

 دورياً الجودة ضمان دليل تحديث يتم . 

 الجودة ضمان عن تقارير إصدار يتم . 

 : الجهاز لدى فعالة داخلى تدقيق إدارة توفر : الداخلى التدقيق -
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 الداخلى للتدقيق وحدة الجهاز لدى توجد . 

 الجهاز لرئيس الداخلى التدقيق إدارة تتبع . 

 الداخلي التدقيق إدارة عمل يحدد معين ميثاق يوجد . 

 مؤهلون موظفون الداخلي التدقيق إدارة في يعمل . 

  :البشرية الموارد -د 

 أكفاء موظفين علي الحصول من ُتمكن إجراءات توظيف علي الجهاز اعتماد) التعيين (التوظيف -

 : الجهاز احتياجات تلبية علي قادرين

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

 الوظائف لشغل ضحةوا متطلبات الجهاز يحدد . 

 : المؤهلين بالموظفين لإلحتفاظ آليات على الجهاز إعتماد :بالموظفين اإلحتفاظ -

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

 الوظيفى التسرب أسباب الجهاز يحلل . 

 مؤهلينال الموظفين ومكافأة لتحفيز آلية الجهاز لدى توجد . 

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

 معتمد وظيفى وصف الجهاز لدى يوجد . 

 التنظيمى الهيكل فى التغيراتحسب الوظيفى الوصف تحديث يتم . 

 ومسئولياتهم بمهامهم الموظفين إلعالم آلية بالجهاز توجد . 

 الموظفين أداء لتقييم ظامن الجهاز لدى يوجد. 

 باألداء المكافآت نظام ربط يتم . 

 : بأعماله للقيام كافية تاومهار كفاءات بالجهاز تتوفر : تار والمها الكفاءات -

 الكفاءات إلستقطاب خطة توجد . 

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

 اإلدارية الشئون بأعمال امللقي كفاءات توفر . 

 المالية الشئون بأعمال للقيام كفاءات توفر . 

 المعلومات تقنية شئون بأعمال للقيام كفاءات توفر . 
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  :المستمر التحسين -ه 

 :االحتياجات أساس على موظفيه بتدريب الجهاز قيام : القدرات وتنمية تطوير -

 التدريب عن مسئول شخص / وحدة الجهاز لدى توجد . 

 دورياً التدريبية احتياجاته بتحديد الجهاز قومي . 

 سنوية تدريب خطة الجهاز لدى توجد . 

 الفعلية االحتياجات أساس على الموظفين تدريب يتم . 

 الموظفين مهارات لتحسين خطة الجهاز لدى توجد . 

 التدريب نتائج بتقييم الجهاز يقوم . 

 موظف لكل تدريبية بسجالت الجهاز يحتفظ . 

 مؤهلين مدربين لجهازبا يوجد . 

 : أدائه لتحسين الالزمة ساتاوالدر البحوث بعمل الجهاز قيام : والتطوير البحوث -

 ساتاوالدر البحوث عن مسئول شخص / وحدة الجهاز لدى يوجد . 

 ساتاوالدر البحوث لعمل خطة الجهاز لدى يوجد . 

 أدائه لتحسين ساتاودر بحوث بعمل الجهاز يقوم . 

 ساتهاودر بحوثه نتائج ربنش الجهاز يقوم . 

 الجهاز أداء فاعلية زيادة إلى ساتاوالدر البحوث تؤدى . 

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

 معتمد تنظيمى هيكل الجهاز لدى يوجد . 

 للجهاز بالنسبة األهمية ذات المجاالت جميع التنظيمى الهيكل يغطى . 

 المحيطة البيئة تاوتغير االستراتيجيةوالتوجهات يتالءم بما التنظيمى هيكله جعةابمر الجهاز يقوم . 

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

 تاوالمبادر حاتااالقتر الجهاز يشجع . 

 التغيير ملياتع نجاح لضمان كاف بتخطيط الجهاز يقوم . 

 التغيير عمليات تنفيذ بمتابعة الجهاز يقوم . 

  :الدعم وسائل -و 

 : فعال بشكل وادارتها الكافية المالية الموارد توفر : المالية الموارد -
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 دقيقة مالية تاتقدير بإعداد القيام من تمكن إجراءات الجهاز لدى توجد . 

 بالموازنة تحديده تم ما حسب المالية الموارد بتوظيف الجهاز يلتزم . 

 المالية الموارد بإدارة للقيام المؤهلة العمالة الجهاز لدى توجد . 

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

 خاص مبنى الجهاز لدى يتوفر . 

 كافية مكتبية مساحات بالجهاز توجد . 

 مجهزة اجتماعات قاعات بالجهاز توجد . 

 مجهزة تدريب قاعات بالجهاز توجد . 

 ): الخ..التصوير ،آالتاآللى الحاسب أنظمة ، الشبكات (الالزمة التقنية الجهاز لدى توفر : التقنية -

 المعلومات تقنية عن مسئول شخص / وحدة الجهاز لدى يوجد . 

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

 الرقابة بأعمال للقيام آلية حواسيب جعيناالمر لدى يتوفر . 

 اإلنترنت خدمة الجهاز لدى يوجد . 

 المعلومات بتقنية المتعلقة الكافية تاالمهار الجهاز لدى توجد . 

 للمستندات لىاآل للتصوير كافية وسائل الجهاز لدى توجد . 

 وغيره ىاإللكترون سلاللتر (داخلية محلية شبكة الجهاز لدى توجد ( . 

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

 خارجياً أو داخلياً ( متوفرة الجهاز يحتاجها التى الدعم خدمات جميع (. 

 عالية جودة ذات بالجهاز الدعم خدمات . 

 فقهرام لحماية كافية أمنية إجراءات الجهاز لدى تتوفر . 

  :العالقة ذات الخارجية فااألطر مع العالقات -ز 

 رئيس/البرلمان ( يتبعها التى والجهة الجهاز بين التواصل تنظم آليات وجود:الجهاز يتبعها التى الجهة -

 (. التنفيذية السلطة رئيس / الدولة

الجهات بلق من اإليجابى التجاوب تضمن آليات على الجهاز اعتماد: للرقابة الخاضعة الجهات -

 : للرقابة الخاضعة

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

 تقاريره على للرد معقولة آجاالً الجهاز يعطى . 

 لرقابته الخاضعة الجهات فعل ردود لمتابعة آلية الجهاز يضع . 

والتعريف الجهاز دوررازبإل اإلعالم وسائل مع للتواصل آليات على االعتماد :والعموم اإلعالم وسائل -

 : بأعماله

 العامة اإلعالم وسائل فى الرقابية تقاريره الجهاز ينشر . 

 صحفية تارابإصد اإلعالم وسائل الجهاز يزود . 

 صحفية تامؤتمر الجهاز ينظم . 

 اإلنترنت شبكة على رونىإليكت موقع الجهاز لدى يوجد . 

 دورية بصفة للجهاز اإللكترونى الموقع تحديث يتم . 

بين للتعاون آليات وجود :الدولية والمنظمات اءروالنظ الخاص القطاع جعواومر المهنية الجمعيات -

تبادل ، اإلعارة ( الدولية والمنظمات ءاوالنظر الخاص القطاع جعىاومر المهنية والجمعيات الجهاز

 (: الخ.... مشتركة جعةامر ،عمليات تابرالخ

 ءاوالنظر الدولية المنظمات إلى موظفيه بإعارة الجهاز حيسم . 

 تاالخبر لتبادل ءاالنظر مع تفاهم اتفاقيات الجهاز لدى يوجد . 

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

 متخصصة رقابية بعمليات القيام ألجل الخاص القطاع جعىابمر الجهاز يستعين . 

  :النتائج -ح 

المحددة اآلجالفى جودة ذات رقابية تقارير واصدار القانونية بمهامه الجهاز اضطالع : المخرجات -

 : حواللوائ بالقوانين مهااوالتز للرقابة الخاضعة الجهات أداء تحسين إلى تؤدى

 القانون إطار في إليه الموكولة المهام جميع بإنجاز الجهاز يقوم . 

 فحص(. جعةامر مهمة لكل أهداف الجهاز يحدد(   

 عالية جودة ذات رقابية تقارير الجهاز يصدر . 

 المحددة المواعيد في رقابية تقارير الجهاز يصدر . 

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

 المقترحة الجهاز توصيات جميع بتنفيذ للرقابة الخاضعة الجهات تقوم . 

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

 السياسية المساءلة لتقديم الجهاز تقارير تستخدم . 
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 بحث الثالثامل
  املصري للمحاسبات املركزي القدرات للجهاز بناء إحتياجات

  :القانونية مهاموال االستقاللية  :األول المجال

  :الجهاز عليه يكون أن الواجب الوضع  :أوالً 

بصورة باختصاصاته القيام من يمكنه قانوني واطار واداري مالي باستقالل الجهاز يتمتع أن ينبغي

 .خارجي نفوذ أى ضد الحماية له ويكفل وفعالة موضوعية

  :للجهاز الحالي الوضع  :ثانياً 

والسلطة لها التابع بالجهة وعالقته عمله ينظم والئحى وقانونى تورىدس إطار ظل فى الجهاز يعمل

االضطالع من تمكنه التى االستقاللية من اًكبير اًقدر له يكفل و لرقابته، الخاضعة والجهات التشريعية

 : يلي ما إلي به العاملين والئحة  الجهاز قانون من كل أشار حيث ، به المنوطه بمهامه

وليس للدولة رئيساً بوصفه الجمهورية رئيس تتبع عامة اعتبارية شخصية ذات قلةمست هيئة الجهاز -1

 . الرقابية بمهامه القيام فى الشعب مجلس وتعاون التنفيذية للسلطة رئيساً بوصفه

وال مماثلة، مدد أو لمدة للتجديد قابلة سنوات أربع لمدة الجمهورية رئيس من رابقر الجهاز رئيس يعين -2

 . الجمهورية رئيس من رابقر استقالته قبول ويكون منصبه من الجهاز ئيسر إعفاء يجوز

 ئحواللوا القوانين فى عليها المنصوص المالية ولوزير للوزير المخولة السلطات الجهاز لرئيس يكون -3

 . أعماله وادارة تنظيمه وفى الجهاز بموازنة المقررة االعتمادات باستخدام يتعلقفيما

القواعد الجهاز مكتب يضع أن على الدولة موازنة فى واحداً رقماً وتدرج مستقلة موازنة للجهاز يكون -4

 . واإلدارية المالية الشئون من ذلك وغير والجرد الصرف ونظام الجهاز حسابات بتنظيم الخاصة

 .السياسية بااألحز من أى إلى االنضمام بالجهاز العاملين ىعل يحظر -5

الثقة فقد أحدهم أن حاتض إذا ذلك ومع للعزل قابلين غير فوقها فما قبامر وظيفة من الجهاز أعضاء -6

إلى أحيل الصحية األسباب لغير ألدائها الصالحية أسباب فقد أو الوظيفة تتطلبهما اللذين العتباروا

 رئيس يعرضه ما على بناء الجمهورية رئيس من رابقر وذلك معادلة أخرى وظيفة إلى نقل أوالمعاش

 . الجهاز

 باألعمال المتعلقة ئمرابالج يختص فيما القضائية الضبطية مأمورى من الفنيين الجهاز عضاءأ يعتبر -7

 (.2312لسنة  8137رقم العدل وزير راقر ( الرقابية بوظائفهم قيامهم أثناء يباشرونها لتىا

القانونية ءارجإ من تمكنه التى الصالحيات بكافة الجهاز يتمتع -8  للوحدات والنظامية المراجعة

 االقتصاد عناصر توافر مدى جعةاومر المالية اإلدارة جودة على والرقابة الحكومية،والحسابات

 . الحكومية التشغيل عملياتفى والفعالية والكفاية
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 مهماالتز وأيضاً لرقابته الخاضعة الجهات عن به العاملين استقاللية ضمان على الجهاز يحرص -1

 ألخالقيات االنتوساى ووثيقة والدولية المحلية المهنية عاييروالمراجعةوالم المحاسبة مهنةبدستور

 . المهنة

التى اإلجراءات متابعة ليشمل يمتد وانما المالية المخالفات عن الكشف حد عند الجهاز دور يتوقف ال -13

على الموقعة ءاتاالجز مالءمة من والتحقق المخالفات تلك حيال للرقابة الخاضعة الجهة تتخذها

 .فيها المتسببين المخالفات لحجم نالمخالفي

الزمني المراجعةوالتوقيت لمهام والتخطيط العمل نطاق تحديد مجال فى الكافية بالحرية الجهاز يتمتع -11

والفحص بنتائج تقارير إعداد وأيضاً) قانوناً عليه منصوص هو ما عدا (لتقاريره وابداء المراجعة

 . ذلك أمكن كلما للرقابة خاضعةال الجهات مناقشة مع والتوصيات المالحظات

المهنى أدائه بمستوى واإلرتقاء والمساءلة الشفافية من قدر أعلى تحقيق على الجهاز من حرصاً -12

أى لرقابة الجهاز خضوع لعدم اًنظر ، االنشطة كافة على ذاتية لرقابة نفسه يخضع فانه والمؤسسى

 . بالدولة أخرىجهة

 :على 8104ة الصادر عام ص دستور جمهورية مصر العربين وقد

 ، للمحاسباتالمركزي الجهاز يبنها ومن الرقابية واألجهزة المستقلة الهيئات إلي(215) المادة أشارت -

 . واإلداري المالي واالستقالل االعتبارية بالشخصية واألجهزة الهيئات تلك وتتمتع

 بعد الرقابيةواألجهزة المستقلة الهيئات رؤساء الجمهورية رئيس يعين أنه إلي (216) المادة أشارت -

 من منهم أي يعفيوال .واحدة لمرة للتجديد قابلة سنوات أربع لمدة وذلك النواب، مجلس أغلبية موافقة

 .وزراءالعلى يحظر ما عليهم وُيحظر ، بالقانون المحددة الحاالت في إال منصبه

 .العام يأالر علي الرقابية جهزةواأل المستقلة الهيئات تقارير نشر علي(217) رقم المادة نصت -

 :القدرات  بناء احتياجات :ثالثاً 

 السياسيةالمستجدات وكذا والدولية، المحلية المهنية المعايير ضوء في االستقاللية من مزيد ىإل الحاجة -

 . واالقتصادية

 ستقاللاالللجهاز يضمن أن ىعل الجديد الدستور ضوء في عاملين والئحة للجهاز جديد قانون إصدار -

 .الكامل ىالمال

 :المراجعة  ومنهجية المعايير  :الثاني المجال

  :الجهاز عليه يكون أن الواجب الوضع  :أوالً 

 الحقل فيالممارسات وأفضل الدولية المعايير مع متفقاً الجهاز قبل من المتبع الرقابي المسار يكون أن ينبغي

.اراالعتب بعين الوطنية الخصوصيات أخذ مع الرقابي

  :للجهاز الحالي الوضع  :ثانياً 

 :)الفحص(المراجعة  ومنهجية المعايير -0

 .وتحديثها تطويرها على دوماً ويحرص جعةاللمر معايير الجهاز يطبق -
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 .تنفيذها وتنظيم معاييرالمراجعةالمصرية بتطبيق ماااللتز يتم -

على بالرد ويختص طنيةالو المهنية المعايير تطبيق متابعة به منوط مستقل قطاع الجهاز لدى -

المعايير من أى تطبيق بشأن للرقابة الخاضعة الجهات وأيضاً بالجهاز المختلفة تارااإلدر تااستفسار

 .المعايير بتطبيق المتعلقة المحاسبية المشاكل حل على والعمل المختلفة

 ، األنتوساى يرمعاي وبين وطنية مهنية معايير من بالجهاز مطبق هو ما بين جوهرى اختالف يوجد ال -

 .االنتوساى عن الصادرة المهنية المعايير بتطبيق قانونى ماإلز هناك وليس

 :المراجعة  وأدوات أدلة -8

 القانونية،ويحرص للتشريعات طبقاً بالجهاز المنوطة العمل مجاالت تغطى جعةاللمر أدلة الجهاز لدى -

 إسترشاديةالمراجعةقوائم عملية نفيذت فى الجهاز يستخدم كما ، األدلة تلك تحديث على دوماً الجهاز

 .(8118)الملط ، جودت ، تنفيذها فى البدء قبل جعتهاراوم إعدادها تم جعةاللمر مجابر صورة فى عنها اًمعبر

 العملخالل من خبرتها واكتسبت الجهاز بمعرفة تأهيلها تم عالية رقابية وكفاءات تامهار الجهاز لدى -

 .تهاامهار تنمية على اتالكفاء هذه وتحرص ، الميداني

 :القدرات  بناء احتياجات  :ثالثاً 

 والحصوللالطالع االنترنت استخدام من يمكنه الجهاز أعضاء من عضو لكل شخصى حاسب توفير -1

 .بأول أوالً ، التطبيق بدء وموعد عليها أتطر تعديالت أى ومواكبة المهنية المعايير على

يتي المحاسبية للمعلومات بنك إنشاء -2 أو مالى استفسار أى عن االجابه على الحصول الفنى للعضوح

 . ما قانون أو ما معيار بشأن تعديل وآخر ، قانونى أو محاسبى

 . الرقابية الفنية الوظائف من الوظيفي السلم بداية في جعيناالمر من كاف عدد توفير -3

  :)الحاكمية  (الحوكمه  :الثالث المجال

  :الجهاز عليه يكون أن الواجب الوضع  :أوألً 

الجهاز وأن والفعالية والكفاءة االقتصاد إطار فى يتم الجهاز عمل أن من العليا اإلدارة تتأكد أن ينبغى

 . اإلدارة حسن مجال فى بها يحتذى مثالية مؤسسه

 :للجهاز الحالي الوضع  :ثانياً 

 : المساءلة -0

 من(217) والمادة الجهاز قانون حدد وقد الرقابي أدائه بنتائج التقارير من اًكبير عدداً الجهاز يقدم -

 .تقديمها ومواعيد تقاريره إليها يقدم التي الجهات2314 مصرالعربيةدستور

تقاريرهما يقدمان مركزيتين ادارتين قبل من )داخلى تدقيق ( ذاتيه لرقابة يخضع الجهاز فإن مؤسسياً -

الجهاز مكتب على عرضها ليتم مباشرة هازالج رئيس إلى الجهاز أعمال على المالية الرقابة بنتائج

 االكتفاءلتحقيقه اًنظر،أعماله جعةالمر نظيره بأجهزة االستعانة يتم وال الجهاز أداء لتقويم كأداه وتستخدم

 . باستقالليته المساس عدم على الجهاز من وحرصاً المجال هذا فى الفنيين أعضائه من الذاتى
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 منالفنيين األعضاء أداء لتقويم محددة مقاييس ويتبنى والدولية المحلية المهنية بالمعايير الجهاز يلتزم -

 . والجودةالفنى للتفتيش المركزية اإلدارة خالل

 أساسعلى العام المال استخدام على الرقابة األداء وتقويم الخطة تنفيذ متابعة مجال في الجهاز يباشر -

 . لرقابته الخاضعة للجهات ةبالنسب وذلك والفعالية والكفاية اإلقتصاد معايير

 : المهنة أخالقيات -8

 قانونمن (5) المادة الحكام وفقاً وذلك وآدابها وواجباتها المهنة أصول عاةابمر الجهاز أعضاء يلتزم -

 : يلى بما يلتزمون كما ، بالجهاز العاملين الئحة من(54) والمادة ، الجهاز

 4/8/1158 بتاريخ الصادر والمراجعةالمصرية المحاسبة مهنة دستور. 

 للمحاسبين المهنى السلوك معايير . 

 والدولية المراجعةالمصرية معايير . 

 المركزيالجهاز رئيس قرارا آخرها وكان الشأن هذا فى الصادرة الجهاز رئيس تاراقر الى باالضافة هذا

 المحاسبةنةمه وليزام وسلوكيات دابال العام الميثاق باعتماد 2331 لسنة 2312 رقم للمحاسبات

 .ةجعاوالمر

والئحة الجهاز بقانون ورد ما مع المهنة الخالقيات االنتوساى وثيقة تضمنتها التي المبادئ تتفق -

 دوليةمهنية معايير من صدر وما الجهاز أصدرها التى المصرية المهنية المعايير تتفق كما به العاملين

 . بها اإلخالل حال فى عضاءألا ومساءلة هاب ماااللتز تكفل التى لياتاآل المنظومة تلك وتتضمن

 . صدورها فور وتعديالتها المهنة أخالقيات شأن فى الصادرة بالتشريعات الموظفين إعالم يتم -

 : الجودة تقييم -3

 مجموعةمن ويتكون كمؤسسه بالجهاز يختص أولهما اتجاهين فى يعمل الجودة لضمان نظاماً الجهاز يتبنى

 ،العملجودة يضمن ما الضوابط من ويتضمن تاراوقر حولوائ قوانين من الجهاز لعمل المنظمة التشريعات

التقاريرفى المتمثله الرقابى العمل مخرجات جودة على يحرص الجهاز فإن المهنية الناحية من والثانى

هموتأهلي وتدريبهم األعضاء ختيارإ من بدءاً البشرى للعنصر الالزمة العناية إيالء خالل من الرقابية

قبل من أدائهم بتقويم وانتهاءً المهنة وأخالقيات المهنية المعايير بتطبيق مهماوالتز تهمرابمها واالرتقاء

فى التفتيش تقارير تتضمنه بما األخذ بل وحسب هذا ليس ،مراقبةالجودةالفنى للتفتيش المركزيةاإلدارة

 تقاريرها إلى يستند كما الشأن، هذا فى الجهاز ئيسر رارلق تنفيذاً السنوية الكفاية تقاريروضع عند االعتبار

 الجهاز يطبقه الشاملة للجودة متكامل نظام يوجد ال أنه إال ، والترقيات الحوافز وتقديرءاتاالجز توقيع فى

. االنتوساي لمعايير وفقاًللمحاسبات المركزي

 : الداخلي لتدقيقا -4

تاإدارثالثة بها وتختص الصرف قبل أوالهما مرحلتين لىع للجهاز واإلدارية المالية األعمال جعةرام يتم

الصرفبعد وتتم الداخلى بالتدقيق تتعلق وثانيهما العامة لألمانة المركزية اإلدارة تتبع جعةاللمر عامة

واإلدارة والخدمية واالقتصادية الرئاسية تزاراالو على المالية للرقابة المركزية اإلدارة بها وتختص

مباشرة الجهاز رئيس إلى تقاريرهما االدارتين هاتين وترفع العاملين شئون على للرقابة ولىاأل المركزية
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التابعة االدارى للتوجيه العامة اإلدارة تختص ذلك مع وبالتوازى ، الجهاز مكتب على لعرضها تمهيداً

 النقلووسائل العاملين ونوشئ والمخازن كالمشتريات بالجهاز اإلدارية النواحى على بالتفتيش العامة لألمانة

 . الصيانة وورش

 :القدرات  بناء احتياجات  :ثالثاً 

 . االنتوساي لمعايير طبقاً الشاملة للجودة متكامل نظام وضع ضرورة -

 .والتدقيق الجودة وتقييم الحوكمة مجاالت فى التخصصية تاالدور من المزيد تقديم -

 . المالية الرقابة بجانب ازالجه أداء برقابة تضطلع الجهاز داخل وحدة إنشاء -

  :البشرية الموارد  :بعاالر المجال

  :الجهاز عليه يكون أن الواجب الوضع  :أوألً 

 . فعالية بكل مهامهم ألداء والمتحمسين والمؤهلين األكفاء الموظفين من كاف عدد بالجهاز يتوافر أن

  :للجهاز الحالى الوضع  :ثانياً 

 :)التعيين( التوظيف -0

مؤهالت من يعادلها ما أو الجامعية المؤهالت حملة بين من الرقابية الفنية الوظائف أدنى فى يينالتع يكون

الجامعات خريجى من المتميزة العناصر انتقاء نحو الجهاز من وسعياً بالجهاز الرقابى العمل وطبيعة تتفق

اإلجراءات اتباع ويتم به، يةالرقاب الفنية الوظائف لشغل متقدمة معايير وضع يتم فإنه به االلتحاق لدى

 . الخصوص هذا في قانوناً عليها المنصوص

 : بالموظفين االحتفاظ -8

 . بهم االحتفاظسبيل فى لموظفيه والمعنوية المادية الحوافز من مجموعة الجهاز يوفر -

 . االجتماعية الرعاية إلى باإلضافة ، الطبى المركز خالل من الصحية للرعاية نظام الجهاز ىلد -

 . محددة تالفتر وخارجها الدولة داخل فى للعمل الموظفين إلعارة نظاماً الجهاز ىلد -

 . بالموظفين لالحتفاظ قسرية أساليب توجد ال -

الرسوب ظاهرة ضوء في الهيكلة، عادةإو التطوير من كبير قدر ىإل بالجهاز الترقيات نظام يحتاج -

 . الجهاز أعضاء منها يعاني التي الوظيفي

 : الموظفين أداء إدارة -3

 الوظائفمجموعة) الوظيفية الدرجات لكافة معتمد الوظائف وتوصيف لترتيب نظام بالجهاز يوجد -

 الهيكل فى تحدثالتى التغيراتحسب وتطويره تعديله يتم) الرقابية الفنية الوظائف مجموعة العليا،

 . التنظيمى

 العملمجابر خالل من محددة آليه فقو منهم المطلوبة السنوية بالمهام الفنيين األعضاء إعالم يتم -

 . للرقابة الخاضعة الجهات من جهة كل مستوى على بالجهاز وحده لكل المعتمدة السنوية

 . الموظفينأداء لتقويم محددة آليات الجهاز يتبع -
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 : تاوالمهار الكفاءات -4

 رقابى فنىعضو آالف خمسة نحو منهم تقريباً موظف فثمانيةاآل بنحو بالجهاز العاملين عدد يقدر -

 لضخامة  راًنظ كافغير العدد وهذا معاونة وخدمات حرفى و وكتابى إدارى موظف آالف ثالثة ونحو

 عن فضالً خارجية فروعمن يتبعها وما الجمهورية مستوى على الجهاز لرقابة الخاضعة الوحدات عدد

 . للقانون طبقاً بالجهاز المنوطة والمهام االختصاصات تعدد

 وشهادات ،األولى الجامعية الدرجة تفوق علمية درجات على والحاصلين بالجهاز الموظفين عدد يبلغ -

 . موظف ألف نحو ودولية محلية مهنية

 :القدرات  بناء احتياجات - ثالثاً 

 يتناسببما ، الوظيفي السلم من األولى الدرجات في الرقابيين الفنيين االعضاء من أكبر عدد توفير -1

 التنظيمي بالهيكلالخلل ضوء في وذلك سنوياً، ذلك يتم أن وضرورة الجهاز رقابةو عمل ونطاق وحجم

 . حالياً للجهاز

للإلحتفاظ الجهاز يقررها التى واألدبية والمعنوية المادية والحوافز الرواتب لنظم المستمر التطوير -2

شهاداتأو األولى ةالجامعي الدرجة تفوق عليا ساتادر على منهم الحاصلين السيما األكفاء بأعضائه

 . بالدولة ىاألخر بالجهات ماهومطبق مع يتناسب بما وذلك مهنية،

 المواردتوفير ضرورة مع ،ىالوظيف الرسوب ظاهرة علي للتغلب بالجهاز الترقيات نظام هيكلة إعادة -3

 . لذلك الالزمة المالية

  :المستمر التحسين  :الخامس المجال

  :الجهاز ليهع يكون أن الواجب الوضع  :أوألً 

مواكباً يبقى حتى موظفية وبكفاءة المؤسسية تهابقدر االرتقاء على راباستمر الجهاز يعمل أن ينبغى

 .التنفيذ وسرعة بالديناميكية تتسم التى البيئية المستجدات مع التعامل على اًوقادر الرقابة مجال فى تاللتطور

  :للجهاز الحالى الوضع :ثانياً 

 :رات القد وتنمية تطوير -0

والتدريب للبحوث مركزية إدارة بالجهاز يوجد - المستمر والتعليم,التدريب قطاع يتبعهاوالتعليم

سنوية خطة واعداد بالجهاز للعاملين التدريبية االحتياجاتوتحليل بحصر ويختصالمستمر

 . للتدريب

والخطة وافقيت وبما للجهاز تيجىااالستر المخطط إطار فى للتدريب تيجيةااستر خطة وضع تم -

)بوساىاار(والمحاسبة المالية للرقابة العليا لألجهزة العربية بالمجموعة للتدريب تيجيةااالستر

وطموحات اهداف تعكس (IDI)االنتوساى تنمية لمبادرة تيجىااالستر المخطط ومنهجية وأهداف

 . به للعاملين الوظيفى والتطوير التدريب مجال فى الجهاز

 . التدريب نتائج لتقييم متكاملة منهجية بإتباع الجهاز يقوم -
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 . التدريب معلومات نظام خالل من موظف لكل تدريبى بسجل الجهاز يحتفظ -

 ، الفنييناألعضاء بين من بعناية إختيارهم يتم المؤهلين المدربين من متميزة مجموعة الجهاز لدى -

 .بيةالتدري العملية لدعم خارجه من مؤهلين بمدربين الجهاز يستعين كما

مراقبمندرجة حتى األعضاء يلتزم التى الحتمية تاالدور فى بالجهاز التدريب نشاط يتركز -

األولى  دوراتتقديم يتم ،كما المهنية تاالدور وكذلك، الترقية متطلبات كأحد بإجتيازهاالدرجة

 .األجنبيةاللغات في وراتالد إلى باإلضافة ، لىاأل الحاسب

 :مايلىمحاورها أهم من العاملين أداء تطوير رااستمر تكفل التى لياتاآلمن مجموعة الجهاز يتبنى -

 والتشريعات والدوريات واألبحاث والكتب جعاالمر بأحدث وتزويدها الجهاز مكتبة تطوير. 

 الرقابى العمل تخدم التى العلمية والمقاالت والدوريات والكتب البحوث ترجمة. 

 االهتماممحل الرقابية للموضوعات وتحليل مناقشة من نهتتضم بما الشاملة الرقابة مجلة إصدار 

 . الفنيين األعضاء قبل من

 الشهادات على للحصول المؤهلة تالإلختبار المتقدمين الجهاز ألعضاء التدريب فرص توفير

 .والدولية المحلية المهنية

 : والتطوير البحوث -8

ساتراوالد البحوث بإعداد تصيخ الذي للبحوث قطاع خالل من بالجهاز البحثى النشاط يعمل -

 .المجاالت من العديد فى المتخصصة

 الترقيةمتطلبات كأحد حتمية بحوث بإعداد بالجهاز العليا اإلدارية الفئات من الفنيون األعضاء يلتزم -

 . العلمى للبحث والموضوعية الشكلية الشروط كافة استيفاء إلجازتها يشترط

من لكلالعامة الجمعيات تقررها التى الفنية الموضوعات حول يةالقطر البحوث من اً عدد الجهاز يعد -

للرقابة العليالألجهزة العربية المجموعة ،)انتوساى(والمحاسبة للرقابة العليا لألجهزة الدولية المنظمة

 والمحاسبةالمالية للرقابة العليا لألجهزة اإلفريقية والمجموعة ،)بوساىارأ)والمحاسبة المالية

 .(افروساى(

 بمجلةلألعضاء العلمية الرسائل وملخص والمقاالت ساتراوالد البحوث نشر على الجهاز يحرص -

 . األعضاء بين الفائدة لتعميم وذلك أشهر ثالثة كل يصدرها التى الشاملة الرقابة

 : التنظيمى الهيكل تطوير -3

 اإلدارى،ويتم وتسلسلها له التابعة تراواإلدا واختصاصاته عمله طبيعة يعكس معتمد تنظيمى هيكل للجهاز

 ، الرقابىالعمل في تاتطور من يحدث ما مع وكذا اإلختصاصات تلك في التغيراتمع يتناسب بما تعديله

عددالموظفينالفنيينالرقابيين كفاية عدم مفاده للجهاز التنظيمي الهيكل في خلل وجود المالحظ من أنه إال

. الوظيفي السلم بدايةفى
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 :القدرات  بناء تياجاتاح  :ثالثاً 

 بالعملالصلة ذات المجاالت فى تاتطور من يستجد فيما المتقدمة التدريبية تاالدور من المزيد تنظيم -1

 . الرقابى

 المهنيةالمنظمات تعقدها التى التدريبية تاالدور فى كالالشتر الجهاز ألعضاء الفرص من المزيد إتاحة -2

 . الرقابى العمل مجاالت فى الحديثة التطبيقات على للوقوف بالخارج الدولية

للجهاز االلكترونى والموقع الشاملة الرقابة بمجلة المتميزة الحتمية البحوث لنشر مناسبة آليه إيجاد -3

 . األعضاء بين الفائدة لتعميم

 . الالزمة الضوابط وضع مع سيةادر اتزاجا والدكتوارة الماجستير مرحلتي في الدارسين حمن -4

  :الدعم وسائل  :السادس المجال

  :الجهاز عليه يكون أن الواجب الوضع  :أوأل

 تقديميتم وأن مناسبة وتقنيه تحتيه بنيه لديه تتوفر وأن جيد بشكل المالية موارده الجهاز يدير أن ينبغى

 . المطلوبة وبالجودة جالاآلفى الجهاز وأقسام تاإدار لمختلف المساندة الخدمات

  :جهازلل الحالي الوضع  :ثانياً 

 : المالية الموارد -0

 يتم له،حيث التابعة والوحدات تااإلدار كافة احتياجات ضوء على الموازنة تاتقدير باعداد الجهاز يقوم -

 زنة بالموا واحداًرقماً وتدرج الجهاز مستوى على تجميعها ويتم مالية قيم إلى الكمية تاالتقدير ةترجم

 . للدولة العامة

 : التحتية البنية -8

من ويتكونالقاهرة بمدينة تيجياًراستإ موقعاً يشغل الذى الرئيسى المقر خالل من نشاطه الجهاز يباشر -

إداراتأخرىطوابق ثمان من آخر مبنى به وملحق طابقا عشر ثالثة من مكون مبنى يوجد كما ،

 .خارجمقرالجهاز

 واالجتماعاتتاالمؤتمر عقد فى وتستخدم شخص خمسمائة نحو تسع كبيرة قاعة الرئيسى بالمقر يوجد -

 وأعمال والبصريةالسمعية والمعينات الحديثة بالتقنيات ومجهزة مكيفة والقاعة واإلقليمية الدولية

 متوسطه تدريبية قاعاتثمانى إلى باإلضافة لالجتماعات، صغرى قاعة توجد كما الفورية، الترجمة

 لى ا الحاسب على للتدريب مخصصةلحقالم بالمبنى قاعات وخمس الرئيسى بالمبنى قاعات ثالث منها

 . المعلومات وتكنولوجيا

 . المغتربين العاملين إلقامه المخصصة حاترااالست من عدداً الجهاز لدى -

 ويوفر عملهم،إلى إقامتهم مقار من العاملين لنقل الركوب تاوسيار الحافالت من أسطوال الجهاز يمتلك -

 تزويده تم تاالسياروصيانة لخدمة اًمركز يوفر كما)تجااجر(اليوائها المناسبة األماكن الجهاز

 . الالزمة واألدوات بالمعدات
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 : التقنية -3

 متخصصةمجابر تقديم ينقصه ولكن المعلومات تكنولوجيا على للتدريب متكامالً اًمركز بالجهاز يوجد -

 . لياآل الحاسب باستخدام الرقابة أعمال مجال فى

 . آلي حاسب أجهزة الجهازب الفنيين األعضاء لدى يتوفر ال -

ويقدمها الحاسوب استخدام على واإلداريين الرقابيين الفنيين العاملين كافة تدريب تادور الجهاز يقدم -

 غير من متخصصين ءاخبر من الجهاز به يستعين أن يمكن ما بخالف متميزة فنية تا مها ذوى أعضاء

 . به العاملين -

 كبيرلقدر يحتاج ولكنه www.asa.gov.eg وعنوانه علوماتللم الدولية الشبكة على موقعاً للجهاز -

 . المستفيدين حاجات يلبى كي التطوير من

 : الدعم خدمات -4

 الصلة ذاتالمجاالت كافة فى الهامة جعراالم من العديد تضم الرئيسى بالمبنى كبيرة مكتبة الجهاز لدى -

 . الرئيسي المركز خارج الجهاز بفروع مكتبات يوجد ال أنه إال ، الرقابى بالعمل

فرعينلبنكينمنالبنوك وتشمل الجهاز ألعضاء الخدمية األنشطة من مجموعة الرئيسى بالمبنى يوجد -

األحوال مصلحة طرف للعاملين المطلوبة الخدمات إلنجاز ومكتب اتصاالت ومركز بريد ومكتبالعامة

 الخ ... االجتماعية ناتالتأمي وهيئة ئباالضر ومصلحة تاوالجواز الهجرة ومصلحة المدنية

 . التصوير وآالت الطباعة آالت من العديد على يحتوى والنسخ للطبع اًمركز الجهاز لدى -

 والمعلوماتالمنشآت تأمين خطة وتنفيذ اعداد بها منوط األمن مجال فى متخصصة إدارة بالجهاز يوجد -

 . والحريق المدنى الدفاع وأعمال

 :القدرات  بناء احتياجات  :ثالثاً 

كافة تحقيق سبيل فى عقبه للدولة العامة بالموازنة للجهاز المخصصة المالية الموارد محدودية تظل

من الجهاز يتمكن حتي الموارد تلك توفير يجب فإنه ثم ومن الدعم وسائل مجال فى تهاقدر لتنمية طموحاته

 : ييل فيما تتمثل والتي المجال هذا فى إحتياجاته واستكمال ، أهدافه تحقيق

 . للجهاز االليكتروني الموقع وتطوير ، بالجهاز الكترونية مكتبة إنشاء -

 . بالجهاز العمل بيئة لتحسين مركزىتكييف بأنظمة الجهاز مقار تزويد -

 . الرياضية األنشطة مختلف لممارسة وأسرهم بالجهاز للعاملين رياضى نادى إنشاء -

 . تبالمحافظا الجهاز بمقار فرعية تدريب كزامر إنشاء -

 الجهازمستوى على األلى الحاسب تطبيقات واستخدام الفنيين األعضاء لكافة آلى حاسب أجهزة توفير -

 .اإلنترنت خدمة توفير مع المجال هذا فى الحديثة مجاالبر وتوفير)ومهنياً مؤسسياً(
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  :الخارجية رافاألط مع العالقات  :السابع المجال

  :هازالج عليه يكون أن الواجب الوضع  :أوال

 منالمرتقب األثر تحقيق لضمان الخارجية فااألطر مع بناءه وتواصل عمل عالقات على الجهاز يحافظ

 . الرقابية التقارير

  :للجهاز الحالى الوضع  :ثانياً 

 األخرىوالقوانين قانونه وفق والمحددة الخارجية الجهات كل مع اإلتصال فى الواضحة سياسته للجهاز -1

 . )لرقابتهالخاضعة الجهات ، ءاالوزر ، رءاالوز مجلس رئيس الشعب، مجلس ، الجمهورية رئيس(

 المنصوصللجهات رسمياً تبلغ التقارير وهذه ومناقشتها الرقابية التقارير تقديم مواعيد القانون حدد -2

 واألجهزة الرقابيةالهيئات تقارير أن إلي الدستور من (217)المادة أشارت وقد ، القانون فى عليها

 . العام يأالر علي تنشر المستقلة

 على ردودهافى لرقابته الخاضعة الجهات قبل من التسويف أو المماطله عدم ضمان للجهاز القانون كفل -3

 . محددة قانونية مواعيد إطار فى وذلك الجهاز تقارير

 : مثل بها متميزة إسهامات وله المختلفة الدولية المهنية المنظمات فى الجهاز يشارك -4

 (.بوساىاأر( والمحاسبة المالية للرقابة العليا لألجهزة العربية نظمةالم -

 . )إنتوساى( والمحاسبة للرقابة العليا لألجهزة الدولية المنظمة -

  (.أفروساى( والمحاسبة المالية للرقابة العليا لألجهزة االفريقية المنظمة -

 وفى ،والدولية العربية والمحاسبة ليةالما للرقابة العليا االجهزة مع التعاون دعم على الجهاز يحرص -5

 لقاءات عقد يتم إطارهافى والتى االجهزة هذه من عدد مع للتفاهم تاومذكر اتفاقيات وقع فقد ذلك سبيل

 للتدريب مشتركة مجابروتنفيذ ءاوالخبر واللقاءات تراالزيا وتبادل االجهزة، رؤساء بين دورية

 أحدث ومسايرة تاالخبروتبادل المعارف زيادة بهدف ذلكو المختلفة المجاالت فى العلمى والبحث

 . االجهزة بين المتبادلة العالقات وتدعيم تاالتطور

 مجاالتفى تجاربه على التعرف فى ترغب التى واالجنبية العربية الوفود من العديد الجهاز يستقبل -6

 . الرقابى العمل

 :القدرات  بناء احتياجات - ثالثاً 

 األثر تدعيم يكفلماب الجهاز بعمل العالقة ذات الخارجية فااالطر كافة مع لتواصلا من المزيد تحقيق -1

 . العام المال على المحافظة فى لدوره االيجابى

 دورزاإلبر – الجهاز تقارير نشر خالل من – المختلفة االعالم وسائل مع التواصل من المزيد تحقيق -2

 وادارة استخدامحسن عن المساءلة على وحثهم اطنينالمو لدى الرقابى الوعى وزيادة جهة من الجهاز

 . أخرى جهة من العام المال
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  :النتائج  :الثامن المجال

  :عليه يكون أن الواجب الوضع  :أوالً 

 واإلسهام العامة الموارد استخدام وحسن أدائه كفاءة تعزيز شأنها من رقابية تقارير الجهاز يصدر أن ينبغى

.الرشيد الحكم في

  :للجهاز الحالى الوضع  :اً ثاني

 : تيةاآل التقارير الجهاز يقدم

الرقابة مجاالت فى بقانونه عليها المنصوص الرقابة عمليات عنها أسفرت التى بمالحظاته تقارير -1

المخالفات شأن فى الصادرة تاراالقر على القانونية والرقابة األداء، وتقويم الخطة وتنفيذ ، المالية

 .المالية

للدولة االدارى بالجهاز الحسابية الوحدات موازنات لتنفيذ الختامية الحسابات جعةامر بنتائج تقارير -2

 . الوحدات تلك والى المالية رةاوز الى وترسل المحلى الحكم ووحدات

العامة والمؤسسات العامة للهيئات الختامية والحسابات والقوائم نياتاالميز جعةامر بنتائج تقارير -3

ألى التابعة التعاونية والجمعيات والمنشآت والتابعة القابضة والشركات وشركاتها العام القطاع وهيئات

الرئاسية والجهات الوحدات تلك والى المالية رةاوز إلى وترسل بها الخاصة للقوانين وطبقاً منها

 .المعنية

رئيس والى اليةالم رةاوز إلى ويرسل، للدولة العامة للموازنة الختامى الحساب فحص بنتائج تقرير -4

 . الشعب ومجلس الجمهورية

 وتتضمنوالفعالية والكفاية اإلقتصاد معايير أساس على األداء وتقويم الخطة تنفيذ متابعة بنتائج تقارير -5

 لهم،المدفوعة واألجور وظائفهم ونوعية العاملين عدد ونوعاً، كماً الخدمات مجال خاصة وبصفه

 تنفيذ نتائجالتصدير، ألهداف المشروعات تنفيذ متابعة اإلنتاج، تكاليف قبةامر اإلنتاجية، الكفاية ةراقبم

 القروض وتقويممتابعة الوحدات، أداء فى الضعف نقاط كشف النتائج، هذه وتقويم الخطة مشروعات

 التوازن إقامة فىالخطة نجاح مدى القومى، االستهالك فى التغير السلع، أسعار حركة متابعة ،حوالمن

 اإلقتصادية للتنمية العامةالخطة السجالت، جعةامر ، القياسية األرقام تقويم القطاعات، بين ىاألقتصاد

 . واإلجتماعية

عن سنوية تقارير ءاالوزر مجلس رئيس والى الشعب مجلس والى الجمهورية رئيس إلى الجهاز يقدم -6

 . وغيرها أخرى تقارير أية أو لرقابته العامة النتائج

تقارير واعداد بفحصها كلفه التى الموضوعات فحص بنتائج تقارير الشعب مجلس إلى الجهاز يقدم -7

 .عنها

 ودوليه محليه معايير من يصدر وما تتفق بأول أوالً تحديثها يتم فنيه قواعد وفق تقاريره الجهاز صدري -8

 . الشأن هذافى
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أنحاء جميع على موزعه تقريباً وحده ألف عشرون و اثنين تبلغ الجهاز لرقابة الخاضعة الوحدات عدد -1

 .خارجها الوحدات هذه فروع من عدد بخالف الجمهورية

 الشعب مجلس وشئون للتقارير المركزية اإلدارة مسماها حوأصب بالتقارير مختصة إدارة أنشئت وقد هذا

.1111   لسنة 373 رقم الجهاز رئيس راقر بموجب .ذلكو

 :القدرات  بناء احتياجات  :ثالثاً 

 يتم بماذلك وربط مالحظات من الجهاز تقارير تضمنته عما الناتج المالى الوفر حجم لقياس آلية إيجاد -1

 دور فعاليةزاوابر أدائه لقياس كوسيلة للدولة العامة بالموازنة مالية اعتمادات من للجهاز تخصيصه

 . العام المال على الرقابة مجال فى الجهاز

 : بهدف للجهاز األلكترونى والموقع فةالمختل األعالم بوسائل الجهاز تقارير نشر -2

 العامة األموال على يمارسها التى المختلفة الرقابة مجاالت فى الجهاز تاز إنجا إظهار . 

 للمخالفين القانونية المساءلة على والحث دااألفر لدى الرقابى الوعى زيادة . 

 للفساد مقاوم عام ىرأ خلق . 
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 الفصل اخلامس
 النتائج والتوصيات

 أوالً: النتائج :
إرتفاعمستوىتحقيقالجهازالمركزىللمحاسباتللمهامالتىأنشئمنأجلهاوالمشارإليهافيالقانون -1

 .1118لسنة157المعدلبالقانون1188لسنة144رقم

المركزىللمحاسباتباالستقاللالم -2 الجهاز الذىيعنىعدميتمتع األمر موازنته الىفىإقراروتنفيذ

 وجودتأثيرسواءبشكلمباشرأوغيرالمباشرعلىاألداءالرقابىبالجهازالمركزىللمحاسبات.

إرتفاعمستوىاالستقاللاإلدارىوالوظيفىللجهازالمركزىللمحاسباتفيمايتعلقبكفايةالصالحيات -3

وتوفيرالمزاياالخاصةبالقائمينعلىتأديةالعملجهازالعاملينبالفتشينالمالمخولةفىتعيينوترقية

 الرقابى.

يساهمفىتأدية -4 العملالرقابىمما توفيرالجهاتالخاضعةللرقابةللبياناتوالمعلوماتالتىيحتاجها

 األعمالالرقابيةوإنجازهابكفاءةوفاعليةفىالوقتالمناسب.

وا -5 اإلجراءات تحديد علىيتم بناء الرقابية أعمالهم تأدية أثناء المدققون عليها يعتمد التى لخطوات

فهم يوجد كما الرقابة بأعمال القيام عند بها وااللتزام الدولية الرقابة منظمات تضعها التى المعايير

واضحلتلكالمعاييرعندمدققىالحساباتممايشيرإلىمواكبةالجهازالمركزىللمحاسباتألجهزة

 الرقابةالعلياالدوليةواألقليميةالتىتعتمدوتصدرتلكالمعاييرالدولية.

الجهازالمركزيللمحاسباتالمصريعالقةأجهزةالمحاسبة -6 بأجهزةالدولةهىعالقةتكامليةومنها

 فىمجملهاتهدفإلىالحفاظعلىالمالالعام.

الرقا -7 المعايير على للمحاسبات المركزى الجهاز تعيينيستند فى سواء العامة، سياسته تنفيذ فى بية

 أعضاؤهالفنيينمنالمدققينأوفىتقويمأهدافاألعمالالرقابيةأوفىقياسجودةمخرجاتها.

هناكعالقاتمؤسسيةبينالجهازالمركزىللمحاسباتوسلطاتالدولةبناءعلىالمعاييرالرقابية،مما -8

ألعمال السلطات تلك تفهم إلى يؤدى للمحاسبات المركزى تحقيقوالجهاز إلى ذلك يؤدى بالتالى

 والعاملينفيهألعمالهم.الجهازمستوىعالمنالكفاءةوالفعاليةفىأداء

العمل -1 مجال فى الالزمة التدريبية الدورات من المزيد للمحاسبات المركزى الجهاز مدققى يحتاج

والمطلوب المميزة الخبرة الدوراتالتدريبيةالرقابىبهدفإكسابهم خاصة الرقابية، األعمال إلنجاز ة

ومجاالت المصرفية غير المالية والمؤسسات البنوك مجاالت منها بعضالمجاالت فى المتخصصة

 مراجعةاألنظمةالتكنولوجية.

هتمامالجهازالمركزىللمحاسباتبحصولأعضاؤهعلىالشهاداتالعلياسواءالعلميةأوالمهنيةمماإ -13

 رتبعلىذلكرفعالمستوىالعلمىوالعملىلديهم.يت
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الحاجةلوجودسلمرواتبيراعىالكفاءاتالمؤهلةوالمدربةحتىاليؤدىذلكإلىنزوجالكفاءات -11

 إلىخارجالجهازالمركزىللمحاسبات.

كبةالتقدمموافيالحاجةإلىتوفيرالمزيدمنالوسائلالتكنولوجيةالحديثةألعضاءالجهازممايسهم -12

 التقنىلدىالوحداتالخاضعةلرقابته.

أجهزة -13 على تطبيقات فيها ينشر الكترونية مكتبة لتصبح العلمية المكتبة تطوير وجود إلى الحاجة

المحمولالخاصةبأعضاءالجهازالفنيينتسهلالرجوعإلىالقوانينواألنظمةوالمعاييروالتعليمات

 هم.والمراجعالضروريةلتسهيلعمل

الرقابة -14 من كل اعتماده وعدم الالحقة، الرقابة على للمحاسبات المركزى بالجهاز الرقابة إقتصار

قديكونالمسبقة)قبلالتنفيذ(والرقابةأثناءالتنفيذ،ممايؤخراكتشافبعضاألخطاءواالنحرافاتو

 تصحيحهاغايةفىالصعوبة.

ةالركيزةاألولىواألساسيةلتنفيذعمليةتقييمبناءقدراتيمالوضعالحالىللجهازاألعلىللرقابييعدتق -15

شاملةوعلىالوجهالمطلوب،ويمكناالعتمادفىهذاالخصوصعلىمقيمينمنداخلالجهازأومن

 خارجه)فىحالةعدمتوافراإلمكانياتبالجهاز(.

قييماحتياجاتبناءالقدراتعلىهناكثمانيةمجاالترئيسيةيمكناالستنادإليهاعندالقيامبعملياتت -16

والمهام االستقاللية وهى: والمحاسبة للرقابة العليا لألجهزة العربية المنظمة أعضاء الدول مستوى

التحسينالمستمر–المواردالبشرية–الحوكمة)الحاكمية(–معاييرومنهجيةالمراجعة–القانونية

 النتائج.–ارجيةالعالقاتمعاألطرافالخ–وسائلالدعم–

 ثانيًا : التوصيات : 
تعزيزالموقعالمؤسساتىألجهزةالرقابةعبرتجميعهاضمنهيكلموحديكونأكثرتالؤمامعطبيعة -1

 أعمالهاوخصوصيةإجراءاتهاوالنتائجالمترتبة.

ومكاف -2 الرقابة مجال فى المتدخلة والهيئاتالرقابية األجهزة بين الرقابى التكامل مثلدعم الفساد حة

 الجهازللمحاسباتهيئةالرقابةاإلدارةوالهيئةالوطنيةلمكافحةالفساد.

ضماناستقالليةوظيفةالرقابةوهومايعدمنأهممقوماتنجاحاألجهزةالرقابيةفىالقيامباألعمال -3

 مةلالستقاللية.الموكولةإليهاوهوأيضاًماذهبتإليهالمعاييرالدوليةالتىأقرتالمبادئالعا

المهنى)من -4 يتصلبمسارهم المراقبينوذلكبتمكينهممنالضماناتالكافيةفىكلما إقراراستقاللية

اإلنتدابإلىالترقيات،إلىتحسينالحوافزعلىمختلفأنواعه...ألخ(وبأدائهملوظيفتهمخاصةعبر

عمالالرقابيةمنكلأوجهالتدخلأوالضغطأوتوفيرالحمايةالقانونيةلهمأثناءأوبمناسبةإنجازاأل

 التأثيروكذلكاحتراممبدأحريةالتحقيقوالمراقبة.

 دعمدوراألجهزةالرقابيةفىمكافحةالفسادعبرتمكينهامنصالحيةاإلحالةإلىالقضاء. -5
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لل -6 العامة بالمبادئ التصالها الرقابية( ( المهنية بأخالقيات المتعلق الجانب الحياددعم : وهى رقابة

التىيتعين تضبطالقواعد سلوكشاملة عبروضعمدونة ويكونذلكخاصة والنزاهة والموضوعية

 علىالمراقباحترامهاوااللتزامبهاأثناءأدائهلوظيفته.

التقرير -7 نشر يتجه الدولية المعايير إلى واستناداً حيثأنه للعموم الرقابية األعمال نتائج نشر ضمان

–رقابىال الرقابى للعمل النهائى األثر أو النتيجة يعد البرلمان–والذى من كل إلى وإحالته برمته

التنفيذيةعلىغرارأغلبالهيئاتالرقابيةالمقارنة،ويمكنالنشرمنإعطاءنتائجاألعمال والسلطة

واس إلىمختلفوسائلاإلعالمللتعريفبها المنشودوإبالغها وتحليلهاوبالتالىالرقابيةأثرها تغاللها

نظام من األمر نهاية فى يمكن ما وهو مبسطة بصيغة عليها اإلطالع من المدنى المجتمع تمكين

 المساءلةالتىتقتضيهاالحوكمةالرشيدة.

دعمالتواصلبينالجهازالرقابىومكوناتالمجتمعالمدنى،واالستفادةمنالتجاربالمقارنةفىهذا -8

لمالهذاالتواصلمنأهميةفىترسيخثقةالمواطنينبالمنظومةالرقابيةوتحقيقالتكاملالمجالنظراً

 بالنسبةلجمعوتحليلالمعلوماتالمتعلقةبتسييرالشأنالعام.

التوجهنحوإدماجوسائلاالتصالوالمعلوماتالحديثةفىآلياتالرقابةومنهجياتعملها،منخالل -1

كويناألطرالعاملةفىالمجالالرقابى،والعملعلىإيجادبيئةعملتدفعتطويرأدواتمتخصصة،وت

 نحواستخدامهذهالوسائلبشكلفعال.

تحفيزالتفقدياتالوزاريةودعمقدراتهالمالهامندورأساسىفىالوقايةمنالفسادوتقديمالمشورة -13

كل فى اختالفأنواعها التجاوزاتعلى فى الوقوع لتجنب بسحب،والنصح القطاعات من قطاع

 والعملعلىدعمتواصلهذهالتفقدياتمعأجهزةالرقابةترسيخاًالستقالليتهاالوظيفية.

استمراراإلدارةالعليابالجهازالرقابىبتقديمالدعملمدققىالجهازوأنتستمربطلبالتقاريرالرقابية -11

أيضاًبمناقشةنتائجتقييمأداءالمؤسساتمدعمهبأراءومقترحاتلتحسينوتصويباألوضاع،وتقوم

 العامةمعهؤالءالمدققين،وأنتقومبمتابعةإجراءاتالرقابةعلىأداءهذهالمؤسسات.

وفق -12 العامة المؤسسات أداء على الرقابة عملية لتنظيم والتعليماتالالزمة واللوائح األنظمة تطوير

 القوانينوالتشريعاتالدولية.

اإلدارةالعلياباألجهزةالعلياللرقابةبتقصىأحداثأساليبالرقابةعلىاألداء،وأنضرورةإهتمام -13

 يستمرباستخدامأسلوبالرقابةالشاملةفىرقابتهعلىأداءالمؤسساتالعامة.

الذين -14 للمدققين حديثة وبأساليب تدريبية دورات بتنظيم للرقابة العليا باألجهزة العليا اإلدارة اهتمام

لونمهمةالتدقيقعلىأعمالالمؤسساتالعامة،معاألستمراربمتابعةمدىتحقيقهذهالدوراتيتو

ألهدافها،إضافةإلىاإلهتمامبتبادلالخبراتواألساليبالحديثمعالمنظماتالدوليةفىمجالالرقابة

 المالية.

للرقابةلالستمرا -15 الرقابىعلىكافةزيادةوتوسيعالصالحياتالممنوحةلألجهزةالعليا ربأداءدورها

على الرقابة مهمة يتولون الذين المدققين من الكافية األعداد توفير مع المؤسساتوالهيئاتالعامة،
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أعمالالمؤسساتالعامة،بهدفتخفيفضغوطوأعباءالعملعلىالمدققينللقيامبعمليةرقابةاألداء

 بأفضلصورةممكنة.

ةللمراقبينالعاملينباألجهزةالعلياللرقابةحولطبيعةعملهمالذىيتطلبضرورةإيجادبرامجتوعي -16

فهمالتعاملبطريقةمناسبةمعالجهاتالخاضعةللرقابة،والوعىبأهميةدورهمالرقابىبحيثاليتم

إساءةاستخدامالسلطةالممنوحةإليهبموجبالقانون،وأنيكونجهةداعمةللمؤسساتالعامةالأن

 يكونجهةتسلطية.

للرقابةبالمعاييرالدوليةالمحاسبيةوالتدقيق،فيمايخص -17 العليا باألجهزة العليا التزاماإلدارة ضرورة

 حصيلةخبراتوتجاربمتقدمةفىهذاالمجال.إجراءاتالرقابةالمالية،حيثأنهذهالمعاييرتمثل

بم -18 للرقابة العليا باألجهزة العليا اإلدارة المؤسساتاستمرار أداء على المالى الرقابى دورها مارسة

العامة،كونهاتسهمفىتحسينفاعليةالعملياتاإلداريةمنتخطيطوتنظيمورقابةفىهذهالمؤسسات،

المؤسسات، لهذه والتشغيلية والتنفيذية االستراتيجية القرارات اتخاذ عملية تسهيل فى أيضاً وتسهم

 داءاإلدارىورفعكفاءته.وتنعكسعلىتطويرمستوىاأل

قياماإلدارةالعلياباألجهزةالعلياللرقابةبتقييمدورىلمخرجاتالعمليةالرقابيةفىالمؤسساتالعامة -11

والجهاتالخاضعةلرقابتها،وذلكإلدامةالتواصلوكشفاألخطاءواإلنحرافاتوتصويبهافىالوقت

 المناسبقبلأنيستفحلخطرها.

للرقابةبأرشفةجميعالمعلوماتوالبياناتذاتالعالقةبالرقابةعلىأداءضرورةقياماأل -23 جهزةالعليا

 المؤسساتالعامة،وذلكبغرضاالستفادةمنهذهالمؤسساتفىالمستقبل.

إعطاءرئيسالجهازاألعلىللرقابةالصالحياتالالزمةوالمتعلقةبإقراروتنفيذموازنتهالمالية،على -21

الم يكون عليهاأن والموافقة الموازنة هذه اعتماد لها يحق التى الوحيدة الجهة هو جلسالتشريعى

 بصورةنهائية.

ربطاألجهزةالعلياللرقابةإدارياًبالسلطةالتشريعيةبمايحققاالستقالليةالتامةعنالسلطةالتنفيذية، -22

 تومحاسبةمرتكبها.وإعطائهالصالحياتالكافيةلتمكنهمنتصويبالمخالفاتوالتجاوزا

فالعملروإقرارنظامالحوافزالماليةالتىتشملالعالواتاالستثنائية،ترقياتالموظفينوتحسينظ -23

فىاألجهزةالعلياللرقابةبمايعملعلىاستقطابمنيتوفرفيهمالمهاراتالمختلفةالخاصةبالعاملين

حتفاظبهملتالفىتسربالموظفينإلىخارجالجهازوالمؤهالتالمطلوبةلتأديةاألعمالالرقابيةواال

 .الرقابي

وتعد -24 وإعادةيلتحديثالنصوصالقانونية للرقابة العليا يعيقعملاألجهزة ما خاصة منها يلزم ما

النظرفىاألنظمةالماليةواإلداريةالمتعلقةبعملهذهاألجهزةوإعطائهاكاملالصالحياتالتىتمكنها

 تصاصاتهابشكلأكثركفاءةوفاعليةألداءمهامهاالرقابية.منمباشرةاخ

العملعلىمعالجةالشكلوالصعوباتالتىتحولدوناستخداممعاييرالرقابةالدوليةباألجهزةالعليا -25

 للرقابةحفاظاًعلىالمالالعام.
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الد -26 لرقابة معايير فىمجال البحثالعلمى على العليا باألجهزة للعاملين علىتشجيع وتحفيزهم ولية

 البحثوالدراسةفىهذاالموضوع.

توفيراألدلةالمهنيةللرقابةوالمراجعةللعاملينباألجهزةالعلياللرقابةواعتمادبرامجفنيةتتناسبمع -27

 معاييرالرقابةالدولية،واعتبارهاكمقياسومؤشرألداءالعملالرقابى.

ال -28 المالية االعتمادات توفير على لتدريبالعمل سنوية موازنة إقرار طريق عن ، للتدريب مناسبة

للرقابةوالعملعلىتبادلالخبراتمعالمنظماتالدوليةواإلقليميةوالعربية، العليا أعضاءاألجهزة

 لالستفادةمنتجاربهمألثراءالعملالرقابىعندمدققىاألجهزةالعلياللرقابة.

21-  أساليبالتكنولوجيا استخدام ،ضرورة للمجتمع العامة المصلحة يتفقمع وبما الحديثالضرورية،

التكنولوجيا يتعلقباستخدام فيما منأمورخاصة يستجد ما حول به والتركيزعلىتدريبالعاملين

 الحديثةفىأداءاألعمالالرقابية.

للرقابة، -33 الخاضعة بالجهات األعمال تأدية وأثناء قبل الوقائية الرقابة على علىالتركيز يساعد مما

اكتشافاألخطاءفىالوقتالمناسبومعالجتهابالسرعةالممكنة،والحدمنالتجاوزاتواإلنحرافات

 التىقديؤدىتأخيراكتشافهاإلىإهداراألموالالعامة.

يرونذلك -31 عندما المفاجئة الرقابة بإجراء للرقابة العليا األجهزة الصالحياتالكافيةألعضاء إعطاء

رياً،وبدونإعالمالجهاتالخاضعةللرقابةللعملعلىاكتشافاألخطاءالتىقديصعباكتشافهاضرو

 منخاللاإلطالععلىالمستنداتبعدمرورالوقت.

ضرورةتضمينأهدافالتنميةالمستدامةفىالخططاالستراتيجيةللجهاتالحكوميةكافةومنهاالجهاز -32

 لركائزاألساسيةفىالمجتمعلدعمالجهودالتنموية.األعلىللرقابةباعتبارهأحدا

التواقيع -33 اعتماد ذلك فى بما اإللكترونية الرقابة متطلبات لتطبيق الالزمة القانونية التشريعات إيجاد

 االلكترونيةوالتعاملبالبريدااللكترونى....ألخ.

 رقابةاإللكترونية.توفيراالعتماداتالماليةواإلمكاناتالماديةالالزمةلتطبيقال -34

 التدرجفىتغيرأسلوبالعملالرقابىمنأنظمةالرقابةالتقليديةإلىأنظمةالرقابةااللكترونية. -35
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 ملراجعا
 املراجع العربية :

 القرآن الكريم .

 : الكتب 
 (،المفاهيماإلداريةالحديثة،مركزالكتباألردنى،األردن.2331الشيخ،فؤاد،) -

(،المراجعةالخارجية،المفاهيماألساسيةوآلياتالتطبيق،الدارالجامعية،2338ن،محمد،)الصبا -

 األسكندرية.

 (،الرقابةالماليةبينالنظريةوالتطبيق،مطبعةاالنتصار،األسكندرية.2331الكفراوى،عوف) -

 افةللنشر،عمان،األردن.(،الرقابةاإلداريةوالمالية،دارالثق2338القبيالت،حمدى،) -

 (،الرقابةعلىالمؤسساتالعامة،مكتبةاإلنجلوالمصرية،القاهرة.2332بدوى،عبدالسالم،) -

 (،المراجعةاإلداريةوتقييماألداء،دارالفكر،القاهرة.2313حامد،منصور،) -

 ين.(،مراجعةالحساباتالمتقدمة،غزه،فلسط2337جربوع،يوسف،) -

 (،الرقابةالماليةللمنظمت،دارالجامعة،القاهرة.2313سليمان،سعيد،) -

 األموالالعامة،منشأةالمعارف،االسكندرية.(،2332،)شيحا،ابراهيم -

 (،الرقابةاإلداريةعلىالمالالعامواألعمال،مكتبالرائد،عمان،األردن.2311عباس،على،) -

 عالمجديد،دارالنهضة(،االسكندرية.،مداخلجديدة)(،تقييماألداء2313،)عبدالمحسن،توفيق -

 :ريرسائل ماجست

- ( ماجد، هداف، 2336أبو واإلدارية المالية الرقابة لديوان الرقابى األداء وتطوير تقديم دراسة–(،

ال منشورة، غير ماجستير رسالة فىقطاعغزة، المؤسساتالحكومية على اإلسالميةتطبيقية جامعة

 فلسطين.–بغزة

- ( عونى، ، فى2335الباشا علىالمدفوعاتالعامة الرقابة سبلتفعيلدور ، المالى( ضبطاألداء

 لمؤسساتالسلطةالوطنيةالفلسطينية،رسالةماجستيرغيرمنشورة،الجامعةاالسالمية،فلسطين.

تفتيشاإلدارىفىتحسيناألداءفىالدوائرالحكومية(،تقويمدورالرقابةوال2313الدبيس،فضل،) -

 فىاألردن،دراسةمقارنة،رسالةماجستيرغيرمنشورة،الجامعةاألردنية،عمان.



 138 
 

- ( ، كامل ، ماضى رسالة2334أبو ، قطاعغزة فى المؤسساتالعامة فى الرقابة فعالية مدى ، )

 غزة.ماجستيرغيرمنشورة،الجامعةاإلسالمية،

 :وتشريعات قوانني
2314دستورجمهوريةمصرالعربية -

 .1/6/1188بتاريخ23الجريدةالرسميةالعددرقم1188لسنة144القانونرقم -

 1118لسنة157القانونرقم -

 .21/1/1172بتاريخ38الجريدةالرسميةرقم–1172لسنة35القانونرقم -

 الرقابةاإلداريةالمصريةبشأنهيئة1164لسنة54القانونرقم -

بإعادةتنظيمهيئة1164لسنة54فيشأنتعديلبعضأحكامالقانون2317لسنة237القانونرقم -

 .2317أكتوبر18الرقابةاالدارية،الجريدةالرسميةبتاريخ

 املؤمترات :
-  ، جعفر ، للرق2314حاتم العليا لالجهزة القدرات بناء احتياجات تقييم نموذج المالية،المؤتمر، ابة

 العربيالسنوياألول،المنظمةالعربيةللتنميةاالدارية،جامعةالدولالعربية.

 إصدارات األنتوساى:
للرقابة - الدولية المجلة االنتوساى، فى أساسى مبدأ ، العليا الرقابة أجهزة استقاللية )هنريك(، أوتيو

 .2331الماليةالحكومية،أكتوبر

(223لىللمحاسبينالقانونيين،معاييرالتدقيقالدولية،معيارالتدقيقالدولىالمعدلرقم)اإلتحادالدو -

 .2337رقابةالجودةلعملياتتدقيقالبياناتالتاريخية

األخالقى - السلوك قواعد دليل للمحاسبين، الدولية السلوك معايير مجلس للمحاسبين، الدولى اإلتحاد

 .2312بعنواناالستقاللية،213للمحاسبينالمهنين،القسم

-  والمحاسبة، المالية للرقابة العليا لألجهزة الدولية المنظمة ومنافعISSAI12االنتوساى، قيمة ،

 أحداثالفارقةفىحياةالمواطنين.–األجهزةالعلياللرقابةالماليةوالمحاسبة

المالية - للرقابة العليا المعاييرالدوليةلألجهزة واإليضاحاتوالتطبيقاتالجيدةاالنتوساى،  والمحاسبة

 .ISSAI11 لالنتوساىالمتعلقةباستقالليةاألجهزةالعلياللرقابةوالمحاسبة،

والمحاسبة - للرقابة العليا لألجهزة الدولية المعايير الطوعية، النظير مراجعة حول دليل االنتوساى،

ISSAI 60. 
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إلىالمعاييرالرقابيةوالتجربةالعمليةاألنتوساى،معاييروتوجييهاتالرقابةالما - ليةعلىاألداءاستناداً

 .ISSAI 300لالنتوساى

-  والمحاسبة المالية للرقابة العليا لألجهزة الدولية المعايير بشأن13–االنتوساى، مكسيو إعالن ،

 .ISSAI10،2337 االستقاللية،

 2322-2317االنتوساي،الخطةاالستراتيجية -

11الجلسةرقم–منجدولاألعمال21العامةلألممالمتحدة،الدورةالسادسةوالستون،البندالجمعية -

( الثانية اللجنة عنA/66/442تقرير وفعاليتها للمساءلة وخضوعها العامة اإلدارة كفاءة تحسين )

 .2311كانوناألول/ديسمبر22طريقتعزيزاألجهزةالعلياللرقابةالعامةوالمحاسبة،

 المعاييرالدوليةلألجهزةالعلياللرقابةالماليةوالمحاسبةالمعياراألول،إعالنليما. -

- ( الجودة للبيانات1المعيارالدولىلرقابة للشركاتالتىتؤدىعملياتتدقيقمراجعة الجودة رقابة )

 .2338–(IFACين)المالية،وعلمياتالتأكيداألخرىوالخدماتاتالعالقةلالتحداالدولىللمحاسب

 المنظمةالدوليةلألجهزةالعليالرقابةوالمحاسبة)انتوساى(أخالقياتالمهنةوالمعاييرالرقابية. -

العام - القطاع لرقابة األساسية المبادئ للرقابة)االنتوساى(، العليا لألجهزة الدولية المنظمة

ISSAI-100. 

 .ISSAI-200توساى(،المبادئاألساسيةلرقابةالماليةالمنظمةالدوليةلألجهزةالعلياللرقابة)االن -

 .ISSAI-300المنظمةالدوليةلألجهزةالعلياللرقابة)االنتوساى(،المبادئاألساسيةلرقابةاألداء -

االلتزام - لرقابة األساسية المبادئ )االنتوساى(، للرقابة العليا لألجهزة الدولية المنظمة

ISSAI-400. 

 .ISSAI 20دئالشفافيةوالمساءلةاالنتوساي،مبا -

 .ISSAI 21االنتوساي،مبادئالشفافيةوالمساءلة،المبادئوأفضلالممارسات، -

استقاللية - بشأن مكسيكو )االنتوساى(إعالن والمحاسبة المالية للرقابة العليا لألجهزة الدولية المنظمة

-5المكسيك،)–تمرالدولىعشر،مدينةمكسيكواألجهزةالعلياللرقابةالماليةالعامةوالمحاسبة،المؤ

 .2337(،تشرينالثانى،نوفمبر13

تنفعالجميع - المتبادلة التجربة للرقابةالماليةوالمحاسبة)االنتوساى( العليا الدوليةلألجهزة –المنظمة

 .2312-2311الخطةاالستراتيجية

لمحاسبة)االنتوساى(إعالنليماحولالخطوطالتوجيهيةالمنظمةالدوليةلألجهزةالعلياللرقابةالماليةوا -

 .1117تشريناألول/أكتوبر26-17لرقابةاألموالالعمومية،المؤتمرالتاسعليمابيرو،
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