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قامئة املخترصات:

 ISA-املعايري الدولية يف التدقيق

INTOSAI - املنظمة الدولية ألجهزة الرقابة العليا

IIA - معهد املدققون الداخليون

SAI - اجهزة الرقابة العليا

AML - مكافحة غسل األموال

WGFACML - مجموعة عمل مكافحة الفساد وغسل األموال

 COSO -لجنة املؤسسات املانحة لبعثة الرتيدواي 

O&M - التشغيل واالدامة 

 FATF -فريق عمل االجراءات املالية

FIU - وحدات االستخبارات املالية

SETC - مواصفات البنود االساسية للعقود

ERM - ادارة مخاطر املؤسسات

HR - املوارد البرشية

PMI - معهد ادارة املشاريع

 CMP -خطة ادارة راس املال

AMG - سياسة ادارة املوجودات ودليل االجراءات



6

املقدمـــــــة

أن املنظمة الدولية ألجهزة الرقابة العليا ( االنتوساي تعد منظمة ذاتية الحكم ومستقلة ومهنية وغري 

سياسية وتشكل منتدى املدققني الحكوميني من جميع انحاء العامل ملناقشة القضايا ذات االهتامم املشرتك 

ومواكبة اخر التطورات يف مجال التدقيق وأفضل املامرسات واملعايري املهنية األخرى1 . من اجل ان تؤدي 

املنظمة مهامها، فإنها تنظم عملها من خالل اربعة اهداف اسرتاتيجية: (1( املساءلة واملعايري املهنية (2( 

بناء القدرات املؤسسايت (3( تبادل املعرفة والخدمات املعرفية (4( التنظيم الدويل النموذجي. 

الن اجهزة الرقابة العليا تلعب دورا رئيسيا يف تدقيق عمليات الحكومة وحساباتها ويف تعزيز االدارة املالية 

السليمة واملساءلة العامة يف حكوماتهم، فأن منظمة االنتوساي تشجع عىل تعاون وتظافر اجهزة الرقابة 

العليا والتطور املتواصل من خالل تبادل الخربات واالفكار الذي تتمثل بتقاسم املعرفة التي تتضمن توفري 

املقاييس واجراء الدراسات ألفضل املامرسات وانتاج املواد االرشادية يف مجال التدقيق واجراء البحوث 

حول القضايا ذات االهتامم واملصالح املشرتكة. يعد هذا جوهر الهدف االسرتاتيجي الثالث “تبادل املعرفة 

والخدمات املعرفية “ الذي أعده فريق العمل يف مجال مكافحة الفساد وغسيل األموال.

من  “املزيد  لالنتوساي:  االسرتاتيجية  األولويات  من  واحدة  تدعم  اىل  العمل  مجموعة  تسعى  وبالتايل 

والرخاء  القانوين  والنظام  العام  املال  تهدد  واسعة  عاملية  مشكلة  يعترب  الفساد  وان  الفساد”.  مكافحة 

االجتامعي2 وتهدد األمن االجتامعي وتعيق الحد من الفقر. 

1  االنتوساي (ترشين اول 2010(. الخطة االسرتاتيجية 2006-2011

2  النسخة املوسعة من الفساد واملبينة يف املؤرش الدويل للشفافية.
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مع األخذ بعني االعتبار أن املهمة الرئيسية ألجهزة الرقابة العليا هي التحقق فيام إذا انفقت األموال العامة 

بشكل اقتصادي وكفء مع االمتثال للقواعد والترشيعات القامئة ومساهمتها يف مكافحة الفساد هو مثال 

ان  الحكومي.  التدقيق  من خالل  الفساد  من  والحد  الشفافية  وتحقيق مسؤوليتها يف ضامن  به  يقتدى 

العامة  الحكومية وسالمة املوجودات  اعايل هو مراجعة حوكمة املؤسسات  الرقايب  الهدف األويل للجهاز 

تجاه سوء االستخدام واالحتيال والفساد. ان اعامل التدقيق العليا تخلق الشفافية وتجل املخاطر واضحة 

ويقوي الرقابة الداخلية من اجل ان تساهم يف منع الفساد متاشيا مع روح اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 

الفساد 3.

مستقلة  تكون  ان  العليا  الرقابة  اجهزة  ومن  االنتوساي  منظمة  تقتيض  بفاعلية،  ومكافحته  الفساد  ملنع 

وقوية ومتعددة االختصاصات. ولتحقيق هذا الهدف وتشجيع الحوكمة الرشيدة، توفر االنتوساي وتحافظ 

الرقابة  التي تتعلق مبهام وحاجات اعضاءها من اجهزة  عىل إطار عمل متجدد للمعايري الدولية املهنية 

العليا واصحاب املصلحة. 

الدليل 5260 “الحوكمة الرشيدة للموجودات العامة” هو وثيقة أعدتها مجموعة عمل مكافحة الفساد 

وغسل األموال يف ضوء أثر االزمة املالية العاملية وبعد إدراك الحاجة اىل تنفيذ املبادئ التوجيهية املتعلقة 

بدور اجهزة الرقابة العليا يف تعزيز النزاهة والشفافية واملساءلة والحوكمة الرشيدة للموجودات العامة يف 

املؤسسات العامة”.

يقصد من املفهوم االسايس “للحوكمة الرشيدة” هو الرشط املسبق للتنمية املستدامة للمجتمعات واألمم. 

للمسائلة  العامة بطريقة تكون مناسبة وذات شفافية وقابل  البلد واملهام  املوارد  الكفؤة  االدارة  وتعني 

وعادلة وتستجيب الحتياجات الناس. لذا، فان تنفيذ الحوكمة الرشيدة ينشئ بيئة ال تشجع واال تفسح 

لخلق  كبرية  مسؤوليات  للحكومات  أن  من  بالرغم  اخر.  سلوك ميسء  أي  او  الفساد،  او  للرشوة  املجال 

مثل هكذا بيئة، فان قضايا الحوكمة تختلف من بلد ألخر وان الحلول ملشاكل الحوكمة ينبغي أن تصمم 

خصيصا بشكل فردي، يف حني يلعب كل جهاز الرقابة العايل دورا رئيسيا يف ضامن الحوكمة الرشيدة”.

يف هذا الصدد، فان ادارة املوجودات تعد املكون األسايس يف الحوكمة الرشيدة يف كال من القطاعني الخاص 

والعام وينبغي أن تنسجم وتتكامل مع التخطيط املايل واالسرتاتيجي واملشرتك للمؤسسة.

2004 : http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/[access:03.08.2015، اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، نيويورك  3
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“ميكن االفرتاض بان هناك حاجة لزيادة املهارات والخربات وطرق ادارة املوارد العامة لضامن االستخدام 

املناسب للموجودات العامة”.

املبادئ  بعض  األموال  وغسل  الفساد  مكافحة  عمل  مجموعة  حددت  فلقد  الدولية،  الخربة  عىل  بناءا 

العليا ووجهت  الرقابة  العامة ألجهزة  الرشيدة للموجودات  الحوكمة  الواسعة من اجل تعزيز  التوجيهية 

هذه املبادئ يف هذه الوثيقة والتي تفرس كيفية تنفيذ اجهزة الرقابة العليا لهذه املبادئ. يهدف هذا الدليل 

اىل مساعدة أجهزة الرقابة العليا يف تقييم مواطن القوة والضعف يف الية الحوكمة القامئة املتعلقة بإدارة 

املوجودات العامة ويف اقرتاح التوصيات لتحسينها. 

يعرف  الذي  االساسية”  “املصطلحات  إىل  االول  الفصل  يشري  حيث  فصول،  ستة  من  الدليل  هذ  يتكون 

الحوكمة  ومبادئ  نطاق  وصف  اىل  باإلضافة  الدليل.  هذا  يف  الجوهرية  باملواضيع  املتعلقة  املصطلحات 

الرشيدة. 

يحدد الفصل الثاين “ادوار ومسؤوليات اصحاب املصلحة يف تعزيز الحوكمة الرشيدة للموجودات العامة” 

كل األطراف املعنية وادوارهم الرئيسية. هناك اشارة اىل التنسيق املطلوب والتواصل املشرتك بني اصحاب 

املصلحة الرسميني. ويصف صالحيات اصحاب املصلحة ويقيم نقاط القوة والضعف يف تنسيقهم وتحديد 

التحديات املستقبلية. 

االليات  مختلف  القارئ  إىل  العامة”  للموجودات  الرشيدة  الحوكمة  معايري  “تقييم  الثالث  الفصل  يقدم 

املتوفرة او النشاطات املحتملة التي ميكن أن يستخدمها اصحاب املصلحة ذو العالقة عند تقييم ومحاولة 

الفصل  هذا  يقدم  وبالتايل  العامة.  للموجودات  الرشيدة  للحوكمة  األساسية  املبادئ  او  الخصائص  تعزيز 

ايضا معلومات عن كيفية جعل املؤسسات الخاضعة للتدقيق خاضعة للمساءلة وإلرشاكهم يف املزيد من 

املشاركات مع اصحاب املصلحة التابعون لهم. 

يحدد الفصل الرابع “ دور اجهزة الرقابة العليا يف تعزيز الحوكمة الرشيدة للموجودات العامة “عدد من 

املسؤوليات واألدوار املعينة ألجهزة الرقابة العليا. أن حرية الترصف املفرطة للموظفني العموميني وادارة 

تضارب املصالح قد اشري اليها ايضا يف هذا الفصل. 
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يصف الفصل الخامس دور “تعزيز الحوكمة الرشيدة من خالل ادارة املخاطر “ اهمية تعزيز الحوكمة 

الرشيدة يف املؤسسات العامة من خالل ادارة املخاطر. 

ال يقدم هذا الدليل اشارات مرجعية اىل الترشيعات والقوانني الوطنية بسبب األعداد الكبرية املنضوية يف 

االنتوساي. 

واملعايري  املؤسسايت  للوعي  الفاعل  التعزيز  الفساد من خالل  الدليل عىل خلق جبهة مشرتكة ضد  يركز 

والسياسات وأفضل املامرسات مع ايالء املراعاة الالزمة للتفويض والسلطة وقدرات اجهزة الرقابة العليا. 

انه ميثل إطار عمل لكل اجهزة الرقابة العليا لتنفيذ اعامل التدقيق العليا مع األخذ بعني االعتبار املعايري 

األخالقية او قانون السلوك املهني للمؤسسات العامة فضال عن مسؤولياتهم االجتامعية مع اإلدراك أن عىل 

كل مؤسسة عامة أن تتحمل بشكل كامل مسؤولية ادارة موجوداتها العامة .

يتضمن هذا الدليل مرجع عام واسايس مستندة عىل املؤسسات يف مختلف الدول التي من املمكن ان تضع 

معايري مصممة خصيصا لكل ظرف وطني. ال يقدم هذا الدليل سياسات ومامرسات واجراءات مفصلة يف 

تعزيز النزاهة والشفافية واملسائلة والحوكمة الرشيدة للموجودات العامة. انها مسؤولية كل جهاز رقايب 

مع األخذ بعني االعتبار تفويضها واطارها القانوين فضال عن السياق الثقايف لوضع املزيد من السياسات 

املحددة لهذه القضية .
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املصطلحات اساسية 

املساءلة:

تنفيذ  مسؤولية  املدين  واملجتمع  والخاصة  العامة  واملؤسسات  والوكاالت  األفراد  تحمل  املساءلة  تعني 

الصالحيات املناطة إليهم عىل نحو صحيح. وانطالقا من هذا التعريف الواسع ينبغي األخذ بعني االعتبار 
املفهومان التاليان :4

املساءلة هي العملية التي مبوجبها تتحمل دوائر الخدمات العامة واألفراد ضمن تلك الدوائر 	 

مسؤولية قراراتهم وأفعالهم بضمنها اإلرشاف عىل األموال العامة وجميع أوجه األداء واالمتثال 

إىل القوانني والترشيعات النافذة يف إدارة األموال العامة وتحقيق أهداف األداء.

املساءلة هي واجب يفرض عىل الشخص أو املؤسسة الخاضعة للتدقيق ليثبت انه قام بإدارة 	 

ومراقبة األموال املوكلة إليه وفقا للرشوط التي منحت األموال مبوجبها. 

وفيام يتعلق بادارة املوجودات العامة، فمن املمكن تعريف املساءلة عىل انها التزامات االفراد او الكيانات 

(بضمنها املؤسسات او الرشكات العامة املكلفة باملوارد العامة بتحمل تبعات املسؤوليات املالية واالدارية 

وذات الصلة بالربنامج املمنوح لهم واالبالغ عن اولئك التي أوكلت إليهم تلك املسؤوليات.

دليل واضح حول مكافحة الفساد، الشفافية الدولية 2009. انظر كذلك إىل الهبة الوطنية للدميقراطية، اضفاء الطابع املؤسسايت عىل املساءلة األفقية:   4

كيف ميكن للدميقراطيات ان تكافح الفساد وسوء استخدام السلطة املنحة الوطنية للدميقراطية.

1
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ومن الناحية النظرية، وفقا لدليل اللغة املبسطة ملحاربة الفساد 2009 والذي وضعته املؤسسة الدولية 

للشفافية، هنالك ثالثة أشكال للمساءلة القطري واألفقي والعمودي5 . 

املساءلة القطرية: تكون عندما يستخدم املواطنون املؤسسات الحكومية لتحقيق ارشاف أفضل 	 

عىل اعامل الدولة واالشرتاك يف عملية صنع السياسة واعداد املوازنة ومتابعة االنفاق والنشاطات 

االخرى. 

من 	  والتدقيق  للفحص  او  واملراقبة  للقيود  الحكوميني  املسؤولني  اخضاع  هي  األفقية  املساءلة 

وكاالت حكومية أخرى (اجهزة الرقابة العليا واملحاكم ومحقق الشكاوى ضد املوظفني والبنوك 

غري  االجراء  عن  املسؤول  معاقبة  وبالتايل  للتحقيق  استدعائهم  املمكن  من  والذين  املركزية( 

املناسب. 

املساءلة العمودية هي تحمل املسؤول العمومي املسؤولية أمام منتخبيه او جموع املواطنني عرب 	 

االنتخابات والصحافة الحرة واملجتمع املدين الفاعل وغريها من القنوات االجتامعية.

وبهذا الخصوص، متثل اجهزة الرقابة العليا اآللية الرئيسية يف النظام األفقي واملوجهة نحو تدقيق مرشوعية 

نشاطات املسؤولني الحكوميني واملؤسسات الحكومية املسؤولة عن ادارة املوجودات العامة.

املوجودات:

املؤسسة  أو  الفرد  التي ميلكها  االقتصادية  القيمة  أي عنرص من عنارص  إىل  “املوجودات”  يشري مصطلح 

املوجودات هي املوارد التي يسيطر عليها الكيان نتيجة إحداث سابقة ويتوقع تدفق منافع اقتصادية يف 

املستقبل اىل الكيان6 . ميكن أن تتاخذ املوجودات مختلف االشكال مبالية او مادية او معنوية. أي كان 

التي تحدد ما تشكله  التوجيهية  الخواص  اثنان من  املوجودات، فهناك بشكل عام  تتخذه  الذي  الشكل 

او خدمات جوهرية خالل مدة  اقتصادية مستقبلية  منافع  (عىل شكل  قيمة  لها  تكون  أن  املوجودات: 

استخدامها وأنها موارد مسيطر عليها من قبل املؤسسة نتيجة ألحداث سابقة. بعض املوجودات عىل سبيل 

املثال املعلومات قد ال تكون لها قيمة اقتصادية ولكن لها اهمية كبرية يف الحامية وبطريقة مناسبة (مثل 

املعيار 9100 حول الحوكمة الرشيدة لالنتوساي بدليل حول معايري الرقابة الداخلية يف القطاع العام - االنتوساي  5

مقدمة عن البيانات املالية، نرشها مجلس املعايري املحاسبية الدويل.  6
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االداء  معلومات  من  التأكد  اىل  الكيان  موجودات  هيكلية  تقييم  يسعى  الحكومية(.  الرسية  املعلومات 

مثل استخدامها أو وظائفها. تدخل القرارات املتخذة من قبل صانعي القرار بعد تحليل نتائج التدقيق يف 

اسرتاتيجية ادارة املوجودات. 

اقتصادية يف  منافع  تدفق  امكانية  يكون هناك  عندما  املايل  املوقف  بيانات  املوجودات يف  تثبت جميع 

املستقبل اىل الكيان. يكون للموجودات قيمة وتكلفة والتي من املمكن قياسها بشكل موثوق ويحدث ذلك 

يف حال تطبيق املحاسبة عىل اساس االستحقاق. 

أن  املتوقع  ومن  ايضا،  ومالية  ومادية  معنوية  موارد  تعد  العامة  املوجودات  فان  سبق،  ما  عىل  بناءا 

هذه املنافع االقتصادية يف املستقبل سوف تختلف اهميتها عن أي موجودات خاصة. هذا يعود إىل أن 

املوجودات العامة تتضمن ادارة الجانب القضايئ (أي الجانب االتحادي او االقليمي او عىل صعيد البلديات 

أو الواليات( فضال عن توقعات املواطنني التي تنطوي عليه مفهوم املصلحة العامة.

الفساد:

بالنسبة إىل األمم املتحدة ليس هناك تعريف واحد مقبول عامليا للفساد. فعىل سبيل املثال فان اتفاقية 

األمم املتحدة يف مكافحة الفساد ال تحتوي عىل تعريف واحد للفساد لكنها أشارت إىل عدة أنواع معينة 

من الفساد 7. يعرف البنك الدويل الفساد بأنه سوء استخدام لألموال العامة أو/ واملكتب املصالح خاصة 

أو سياسية8. 

الحكومية  الثقة  أو  السلطة  استخدام  بأنه سوء  يعرف  ما  وغالبا  الحوكمة  من  أضيق  مفهوم  الفساد  إن 

املنافع خاصة. فهام مفهومان مرتبطان ببعضهام إىل حد وثيق فعندما تكون هناك حوكمة ضعيفة يكون 

الحافز أكرب ونطاقه اوسع لحدوث الفساد. ولهذا فان تعزيز الحوكمة الرشيدة تساعد عىل محاربة الفساد. 

وأنها ايضا تكمل الجهود التي تستهدف الفساد بشكل مبارش أكرث مثل زيادة الوعي العام وتعزيز تفعيل 

أدوات مكافحة الفساد التابعة لألمم املتحدة النسخة الثالثة UNODC2004. متوفر عىل املوقع االلكرتوين:  7 

www.undoc.org/documents/corruption/publications_tooklit_sep04.pdf,. 10 

http://wwwi.worldbank.org/publicsector/anticorrupt/corruptn/cor02.htm الدخول 3.8.2015  8
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الترشيعات الخاصة مبكافحة الفساد9.

االحتيال:

االحتيال10 هو عمل مقصود من قبل شخص أو أكرث يف اإلدارة ألولئك املسؤولني عن اإلدارة أو املوظفني 

أو الطرف الثالث ويضم استخدام الخداع للحصول عىل املنفعة غري القانونية أو العادلة .عوامل مخاطر 

الفرصة  إتاحة  أو  أو الضغط الرتكاب االحتيال  الحافز  التي تشري إىل  الظروف  أو  االحتيال هي األحداث 

الرتكابه.

الحوكمة الرشيدة:

واالقتصادية  اإلدارية  السلطة  مامرسة  بأنها   OECD منظمة  إىل  وفقا  الرشيدة  الحوكمة  تعريف  ميكن 

التي من  والعملية  القرار  اتخاذ  عملية  الحوكمة  وتتضمن  األمم11.  إدارة شؤون  الرضورية يف  والسياسية 

املنظمة( ستحقق  األحيان  (وبأغلب  الكيان  أن  السلطة لضامن  (وتشمل مامرسة  القرارات.  تنفذ  خاللها 

أهدافها.

وميكن تعريف الحوكمة الرشيدة بأنها مامرسة السلطة أو الصالحية مثال السياسية واالقتصادية واإلدارية 

أو غريها من اجل إدارة موارد وشؤون الدولة بطريقة منصفة ومناسبة وشفافة وأخالقية وغري تفاضلية. 

وإنها تتألف من االليات والعمليات واملؤسسات التي من خاللها يعرب األشخاص واملجموعات عن مصالحهم 

ومامرستهم لحقوقهم القانونية وتلبي التزاماتهم والتوسط يف تسوية االختالفات12. 

التي تعد جزءا مهام يف  العامة  اإلدارة  العام وخصوصا  القطاع  التايل:  بالنموذج  الرشيدة  الحوكمة  تتميز 

دوبروسيك، الثقة، الفساد واالحتيال (يف:( ,  B. Kozuch.Z. Dobrowolski edsخلق ثقة عامة. منظور تنظيمي، بيرت النك كمب فرانكفورت ام أسايس   9

 2014صفحة .120

املعيار ISSAI “ املسؤوليات املدقق واملتعلقة باالحتيال يف تدقيق البيانات املالية “ الفقرة 11.   10

مصطلحات  OECDحول الكلامت االحصائية https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=7236 إمكانية الوصول  (3.8.2015(  11

الحوكمة الرشيدة . املبادئ التوجيهية لتنفيذ ، الكمونويلث االسرتايل 2000  12
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املجتمع وتكون بالتفاعل مع أصحاب املصلحة يف املجتمع من خالل عملية املشاركة املناسبة مع الجهات 

املعنية. ومتتاز مبشاركة أصحاب املصلحة واالفصاح والشفافية واملساواة والجودة وعدم التمييز يف استخدام 

الخدمات العامة وخضوع صانعي القرار اىل املساءلة. 

إن أهمية هذا املفهوم يعتمد يف األساس عىل دور املؤسسات الحكومية يف عاملنا اليوم وان مشاركتهم يف 

تحقيق املنفعة العامة هو دور بالغ األهمية. إن اإلدارة العامة التي متول نشاطاتها من دافعي الرضائب 

هي عنرص مکمل مهم للسلطات الدستورية حيث تدعم الوظائف الثانوية لتلك الدوائر وتقدم الخدمات 

لها وتشارك يف صالحياتها التنفيذية وحل املشاكل العامة. ال يركز التقييم العام النشاطات الحكومة عىل 

الربنامج االقتصادي االجتامعي املقدم للمواطنني فحسب بل يركز ايضا عىل كيفية تنفيذ السلطات العامة 

ملهامها.13 ولهذا يجب أن تكون اإلدارة العامة كفؤة يف عملها وهذا يعني أن يكون لديها القدرة عىل حل 

مشكالت اجتامعية معينة بفاعلية، ومن املمكن أن يتحقق ذلك بشكل عميل عن طريق االبتعاد عن املنهج 

اإللزامي يف حل املشكالت وإرشاك املعنيني باألمر يف عملية املبارشة باملهام وتنفذيها وتقييم التأثري. 

تتطلب الحوكمة الرشيدة االنتقال من معاملة املواطنني كناخبني ومستهلكني فقط للخدمات العامة املقدمة 

لهم إىل معاملتهم كرشكاء يف صناعة وانشاء املصلحة العامة. ويعد هذا جوهر الحوكمة الرشيدة 14. وبعبارة 

أخرى فأن مفهوم الحوكمة الرشيدة يذهب اىل افاق ابعد من املفهوم التقليدي للحكومة يف الرتكيز عىل 

العالقة بني القادة، واملؤسسات العامة واملواطنني التي تتضمن العمليات التي يجرونها وتنفيذ القرارات. 

واالستجابة  والكفاءة  والشفافية  واملساءلة  املشاركة  بانها  العامة  االدارة  إطار  يف  الرشيدة  الحوكمة  متتاز 

والشمولية واحرتام سيادة القانون والحد من فرص الفسا15 . وبالتايل انها تنطوي عىل االدارة املختصة ملوارد 

وشؤون البلد بطريقة مفتوحة وشفافة ومنصفة وخاضعة للمساءلة وتستجيب الحاجات الناس16 . لهذا 

العامة  العامة واملشاركة  باألموال  الترصف  السليم وحسن  السليمة واألداء  االدارة  اىل  أن كل هذا يؤدي 

السليمة ويف نهاية املطاف نتائج جيدة17 . انها تؤكد عىل الحد من الفساد وان تؤخذ وجهات نظر االقليات 

عامة  ثقة  خلق   B. Kozuch.Z. Dobrowolski eds, (يف:(  الخاطئة  لالفعال  التصدي  عرب  العامة  الثقة  بناء  يف  الرقايب  الجهاز  دور  دوبروسيك،   13 

op.cit. pp166-167.

ه. س. بویت ، اعادة صياغة الدميقراطية : الحوكمة ، السياسات ووكالة cicic ، مراجعة االدارة العامة رقم 5 ، املجتمع األمرييك يف االدارة العامة 2005   14

:دوربولسکی ، الثقة والفساد واالحتيال ص 115.

دليل حول مكافحة الفساد ، الشفافية الدولية 2009.  15

الحوكمة الرشيدة . املبادئ التوجيهية للتنفيذ ، الكمونويلث االسرتايل 2000.  16

معیار الحوكمة الرشيدة يف الخدمات العامة ، اللجنة املستقلة حول الحوكمة الرشيدة يف الخدمات العامة ، مكتب للدارة العامة املحدودة ، املعهد   17

القانوين لالموال واملحاسبة العامة - لندن، اململكة املتحدة 2004.
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بنظر االعتبار وان تسمع اصوات االكرث ضعفا يف املجتمع يف عملية اتخاذ القرار. كام أن تستجيب لحاجات 

املجتمع يف الحارض واملستقبل18. 

لهذا من الرضوري االشارة اىل املبادئ الرئيسية19 للحوكمة الرشيدة واملساءلة والتامسك واالتفاق املوجه 

والكفاءة واملساواة والشمولية واملشاركة واالستجابة وسيادة القانون واالنفتاحية20.

إدارة  اجل  من  الفردية  املؤسسات  عاتق  عىل  تقع  التي  املسؤوليات  هي  سابقا  أرشنا  كام  املسائلة:  أ. 

السياسات العامة والتي تؤدي إىل وضع آليات فاعلة ورصينة ومن اجل وضع تقييم موضوعي للفاعلية 

والكفاءة والنظام االقتصادي، كام تعني املسائلة أيضأ ضامن رؤية واضحة للكفاءة يف تنفيذ املهام عند 

ادارة املوجودات. 

ب. التامسك: وهو اإلدارات املتكاملة للسياسات العامة املختلفة بني املستويات املختلفة للسلطات العامة 

يف إطار عمل األنظمة متعددة املستويات للحوكمة(، واتساق املخاطر التي تواجه تلك السياسات والذي 

يتطلب وضع آليات خاصة بالتنسيق.

ت. االتفاق املوجه: هناك العديد من املمثلني ووجهات النظر يف املجتمع، لذا تتطلب الحوكمة الرشيدة 

وساطة بني مختلف املصالح يف املجتمع للوصول إىل إجامع واسع يف املجتمع حول ما هي املنفعة األفضل 

للمجتمع وكيفية تحقيق ذلك. كام يتطلب اإلجامع منظور واسع وبعيد األمد حول ما هو مطلوب للتنمية 

البرشية املستدمية وكيفية تحقيق أهداف مثل تلك التنمية وهذا من املمكن أن يكون ناتج عن إدراك 

السياقات التاريخية والثقافية واالجتامعية الخاصة باملجتمع املعني. 

تلبي حاجات  نتائج  العمليات واملؤسسات  الرشيدة هوان تعطي  الحوكمة  الكفاءة والفاعلية: تعني  ث. 

املجتمع وجعل االستخدام األفضل للموارد متاح لهم . يغطي مفهوم الكفاءة يف الحوكمة الرشيدة ايضا 

االستخدام املستدام للموارد الطبيعية وحامية البيئة يف األقاليم األخرى تعرف العنارص الرئيسية للحوكمة 

www.unescap.org ، ماهي الحوكمة الرشيدة ، البعثة االجتامعية واالقتصادية لالمم املتحدة يف اسيا والباسيفك ، ماهي الحوكمة الرشيدة  18

الحوكمة االوربية ، الورقة البيضاء ، هيئة املجتمعات األوربية - بروکسل 2001.  19

الكفوء لالدوار  التنفيذ  املنظمة و  الرتكيز عىل اهداف ونتاجات   : الرشيدة  للحوكمة  املبادئ األخرى  ، تتضمن  الفردية  العامة  املنظامت  من منظور   20

والوظائف املحددة بوضوح وتعزيز ومامرسة قيم الحوكمة الرشيدة للمنظمة ككل عمليا و األسحواذ واستخدام املعلومات ذات الجودة العالية والنصح والدعم 

املوضوعي الذي يضمن عملية القرار الشفافة ونظام االدارو الفاعلللمخاطر يف العملية والتاكد من لالدارة العليا املهارات واملعرفة والخربات التي يحتاجون اليها 

لتنفيذ واداء مراجعة االداء و التقييم للدارة العليا الفردية وللمجموعة بشكل جيد وجعل املساءلة حقيقية.
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الرشيدة بشكل مامثل21.

من الواضح أن هذا املبدأ ينطوي عىل تحسني قدرة اإلدارة (قدرة الدولة( من اجل تطبيق سلس السياسات 

األهداف. 

ان معیار الحوكمة الرشيدة يتضمن قاعدتني إضافيتني: 

(1( مبدأ التناسب، والذي يفرتض تنفيذ السياسات العامة والتي ينبغي أن تتناسب مع األهداف وبناءا عىل 

ذلك فأن التطبيق سيكون وفق أسس مثيل. 

(2( مبدأ الالمركزية او التبعية حيث أن عملية املستويات العليا يف اإلدارة تعد أمر ثانوي فقط بالنسبة 

للنشاطات املنفذة عند املستويات اإلدارية الدنيا. 

ج. العدالة والشمولية: يعتمد املجتمع املتعايف عىل ضامن خلق شعور لدى أعضائه بأن لديهم حصة يف هذا 

املجتمع وعدم الشعور بأنهم مستبعدين عن التوجه الرئييس للمجتمع، ويتطلب هذا اتاحة فرص تحسني 

سبل العيش أو الحفاظ عليها إىل كافة املجاميع، وعىل وجه الخصوص األكرث عرضة للخطر. وإن مفهوم 

عدالة الحكومة وأصحاب املصلحة يف إدراك املصالح العامة بحاجة إىل توضيح. ومتيزت القوانني املعيارية 

مبسؤوليات اداء الواجبات العامة. يتطلب من املؤسسات العامة تنفيذ هذه املهام لجميع املواطنني. أن 

فئات محددة  اىل  توجه  قد  الحكومية  املنظامت غري  مثل  االخرون  املصلحة  التي حققها اصحاب  املهام 

ولكنها ال تكون الزامية. أن املنظامت العامة تتحمل مسؤولية دعم نشاطات أصحاب املصلحة عند تسليم 

الخدمات العامة فضال عن مراقبة وتقييم تنفيذ هذه املهام.

امكانية  للجمهور  يكون  ان  تعني  والتي  االمة شفافية  االدارة  تكون مؤسسات  أن  ينبغي  االنفتاحية:  د. 

وصول اوسع اىل املعلومات عن أداء هذه املؤسسات.

ذ. املشاركة: هي انضامم العامة أو الشعب يف أعامل سلطات اإلدارة العامة عند جميع املستويات الرشاكة 

متعددة املستويات، وعند جميع املستويات األساسية إلدراك السياسات العامة (أي يف سياق إعداد الربامج 

والتطبيق واملراقبة( وتشدد املهمة من بني جملة أمور عىل أهمية مشاركة املنظامت غري الحكومية املعروف 

راجع عىل سبيل املثال : الحوكمة الرشيدة . املبادئ التوجيهية للتنفيذ ، الكمونويلث االسرتايل 2000  21
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بالحوار املدين( وممثيل أرباب العمل واالتحادات التجارية (الحوار االجتامعي(.

ر. االستجابة: تتطلب الحوكمة الرشيدة بأن تعمل املؤسسات واألعامل عىل خدمة جميع اصحاب املصلحة 

خالل إطار زمني معقول. 

ز. سلطة القانون: تتطلب الحوكمة الرشيدة أطر قانونية عادلة تفرض بحيادية. أن تطبيق القوانني بحيادية 

تتطلب سلطة قضائية مستقلة وقوة رشطة محايدة وغري فاسدة. 

س. الرؤية االسرتاتيجية: ينبغي عىل القادة والشعب ان تكون لهم منظور واسع وعىل املدى الطويل حول 

التنمية. وينبغي أن يكون هناك إدراك  الحس مبا تحتاجه هذه  البرشية مع  الرشيدة والتنمية  الحوكمة 

للتعقيدات االجتامعية والثقافية والتاريخية الذي يرتكز عليه املنظور.

c :النزاهة

ميكن تعريفها عىل إنها الصفة أو الحالة التي تتسم باملبادئ األخالقية السليمة أي االستقامة واملصداقية 

واإلخالص والرغبة بفعل األشياء الصحيحة لتامرس واالرتقاء إىل جملة من القيم والتوقعات22.

بوجود  وثيقا  ارتباطا  ترتبط  انها  السوية.  والحالة  واالستقامة  الفضيلة  اىل  النزاهة  تشري  أن  املمكن  من 

االحتيال والفساد لكنها تنطوي ايضا عىل آداب السلوك العامة. بهذه الطريقة، انها تعد مصطلح واسع 

وايجايب يرتبط باألخالقيات والثقافة23.

الخمسة  السيناريوهات  ينبغي األخذ بعني االعتبارات  نظرا ألنه تعريف واسع عىل املستوى املؤسسايت، 

املختلفة :

كمسؤولية الكيان العام تجاه النزاهة.	 

كرشط مسبق للسلطة الحكومة وثقة العامة.	 

املعيار 9100 حول الحوكمة الرشيدة لالنتوساي :دليل حول معايري الرقابة الداخلية يف القطاع العام – االنتوساي.  22

محكمة التدقيق الهولندية 2011 . دليل حول التقييامت الذاتية للنزاهة ص 9 و10 ”.  23
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كمسؤولية أخالقية وليس فقط وجودها يف إطار القانون او السيادة.	 

كعنرص وقايئ وليس قمعي مقياس يدرج ضمن سياسة املؤسسة.	 

كالتزام متواصل تحققه املؤسسات العامة وموظفيها.	 

غسل األموال:

ان التعريف الذي اعتمدته اتفاقية األمم املتحدة يف مكافحة املخدرات غري املرشوعة 1988 (اتفاقية فيينا( 

نصت عىل ما ييل:

تحويل أو نقل امللكية، والتي تشري إىل أي ملكية منبثقة عن اي جرائم أو أي فعل باملشاركة يف 	 

هذه الجرمية أو الجرائم ألغراض تغطية ومتويه املصدر غري املرشوع للملكية أو تقديم املساعدة 

ألي شخص مشرتك يف هذه الجنحة أو الجرمية من أجل تفادي العواقب القانونية ألعامله.

وحقوقها 	  وتحركاتها  بها  الخاص  الحقيقي  والترصف  واملكان  واملصدر  الطبيعة  متويه  أو  أخفاء 

وملكيتها الحقيقية مع العلم بان تلك امللكية مشتقة من جرمية أو جرائم أو من املشاركة يف هذه 

الجرمية أو الجرائم24 .

ان مجموعة عمل اإلجراءات املالية حول غسل األموالFATF التي تعرف بواضع املعيار الدويل يف جهود 

مكافحة غسل األموال تعرف مصطلح غسل األموال بإيجاز بأنه “ معالجة .... اإليرادات الجنائية إلخفاء 

املنشأ غري القانوين”من أجل “رشعنة” املكاسب غري املرشوعة للجرائم25 . مع ذلك، يف توصياتهم األربعني يف 

مكافحة غسل األموال. تتضمن (FTAF( وبشكل محدد التعريف القانوين والفني لغسل األموال يف اتفاقية 

فينا وتويص بان السند لهذا التعريف أن يتضمن جميع الجرائم الفعلية.

اتفاقية فيينا.  24

http://www1.worldbank.org/finance/assets/images/01-chp01-f.qxd.pdf   التوصيات األربعني ، مجموعة عمل االجراءات املالية 2003.  25
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إدارة املخاطر:

العملية  وتعد  األعامل  أهداف  نقل  يف  اإلدارة  منهجية  من  يتجزأ  ال  جزءا  يعد  املخاطر  إدارة  نظام  ان 

النظامية يف تحديد وتقييم ومعالجة وإدارة ونقل املخاطر هذه العملية التنظيمية لفهم وتقييم ومعالجة 

هذه املخاطر لزيادة فرص تحقيق األهداف وضامن بقاء املنظامت واألشخاص واملجتمعات. تستغل إدارة 

املخاطر أيضا يف جذب الفرص املحتملة وتسمح للمنظامت بان تكون عىل معرفة باإلمكانيات الجديدة. 

ويف األساس، تتطلب إدارة املخاطر الفاعلة فهم مستنري للمخاطر ذات العالقة وتقييم املنهجية الدقيقة 

وأولياتها ذات العالقة يف مراقبتها والسيطرة عليها26. لتكون إدارة املخاطر فاعلة فينبغي أن تتناسب مع 

حجم وطبيعة املنظمة. 

تشري إدارة مخاطر املؤسسات إىل املنهجية الواسعة للمنظمة يف إدارة املخاطر باستخدام العمليات واطر 

العمل مفصلية بوضوح تنطلق من مستوى مجلس اإلدارة. ينبغي أن ترسخ إدارة املخاطر يف اإلدارة العامة 

للمنظمة وتندمج بشكل كامل مع وظائف األعامل األخرى مثل التمويل واإلسرتاتيجية والرقابة الداخلية 

واملشرتيات والتخطيط املستمر واملوارد البرشية واالمتثال. أن درجة التكامل تختلف بني املنظامت باالعتامد 

عىل عملية تنفيذ الثقافة الخاصة بهم وطرق التشغيل والبيئة الخارجية.

تقييم املخاطر:

يواجه كل كيان مختلف املخاطر من مصادر خارجية وداخلية والتي ينبغي تقييمها. ان الرشط املسبق 

لتقييم املخاطر هو وضع األهداف ولهذا فان تقييم املخاطر يعترب تحديد وتحليل للمخاطر ذات العالقة 

بتحقيق األهداف املحددة. أن تقييم املخاطر يعد رشط أسايس لتحديد كيفية إدارة املخاطر. تحلل املخاطر 

وتأخذ بعني االعتبار االحتاملية واألثر كأساس يف تحديد كيفية إدارتها. تقييم املخاطر عىل األساس املتبقي 

واملتوارث. وعىل هذا األساس، تتطلب إدارة املخاطر الفاعلة فهم مستدير للمخاطر ذات العالقة وتقييم 

أولوياتها ذات العالقة واملنهجية الدقيقة يف مراقبتها والسيطرة عليها27.

03.08.2015 www.theirm.org/about/risk-management/  معهد ادارة املخاطر ، انشاء التميز يف ادارة املخاطر  26

اإلطار املوحد يف الرقابة الداخلية الصادر عن لجنة املنظامت املانحة لبعثة تريدوي يف ایار 2013 والدليل 5270  دليل تدقيق مكافحة الفساد  الفصل    27

4.2  املخاطر وتحليلها وإدارتها “ كانون ثاين 2015 .
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وفقا اىل منوذج لجنة املنظامت املانحة لبعثة تريدواي (COSO( - إن املبادئ املتعلقة مبكونات تقييم 

املخاطر هي كام ييل : 

املبدأ 6: تحدد املنظمة األهداف بوضوح كايف من اجل تحديد وتقييم املخاطر املتعلقة باألهداف .

املبدأ 7: تحدد املنظمة املخاطر يف تحقيق أهداف الكيان وتحللها كأساس يف تحديد كيفية إدارتها.

املبدأ 8: تأخذ املنظمة بعني االعتبار احتاملية االحتيال يف تقييم مخاطر تحقيق األهداف .

املبدأ 9: تحدد املنظمة وتقيم التغريات التي ميكن أن تؤثر اىل حد كبري عىل نظام الرقابة الداخلية. ان املزيد 

من املعلومات موجودة يف املعيار 0019 -”معايري الرقابة الداخلية يف القطاع العام”.

أصحاب املصلحة:

تؤثر نشاطاتهم عىل  الذين قد  املؤسسات  أو  اإلدارة اإلسرتاتيجية هم األشخاص  أن أصحاب املصلحة يف 

نجاح الرشكة أو املشاريع أو املنظامت28. ويشمل ماليك الرشكة واملستخدمون والزبائن واملجتمعات املحلية 

إعداد  املثال  سبيل  عىل  بضمنها  املنافع  تحليل  القرار  صناعة  يتطلب  لهذا،  وغريهم.  الرضائب  ودافعي 

ليسوا  هم  املرشوع  إدارة  يف  املصلحة  أصحاب  إن  بسلوكهم.  الخاصة  السيناريوهات  أو  املنافع  خرائط 

املشرتكون بشكل مبارش يف املرشوع، لكنهم يهتمون اهتامما كبريا بنجاح أو فشل إكامل املرشوع أي تكون 

نتائجه مهمة لهم. لهذا السبب، ينبغي عىل مدير املرشوع أو الكفيل األخذ بالحسبان أصحاب املصلحة 

(ومراجعاتهم(. وفقا اىل التعريف الواسع، يتضمن مصطلح “أصحاب املصلحة” كل األشخاص أو الوحدات 

أو املؤسسات التي تهتم بإكامل املرشوع من عدمه .

زي، دوربلسيك ، الثقة والفساد واالحتيال .  28
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الشفافية:

من املمكن أن تعرف عىل إنها خاصية متتاز بها الحكومات والرشكات واملؤسسات واملنظامت واألشخاص 

يف الكشف الواضح عن املعلومات والقواعد والخطط والعمليات واإلجراءات بشكل علني. وكمبدأ أسايس 

للشفافية، فأن عىل املسؤولني العموميني واملوظفني املدنيني ورؤساء ومديري الرشكات واملنظامت ومجلس 

األوصياء العمل بوضوح وبشكل متوقع ومفهوم من أجل تعزيز املشاركة واملسائلة29.

دليل مكافحة الفساد، الشفافية الدولية 2009.  29
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للموجودات

ادوار ومسؤوليات اصحاب املصلحة 

يف تعزيز الحوكمة الرشيدة 

املرشعون واملنظمون:  

يعمل املنظمون واملرشعون عىل تأسيس القوانني واالرشادات املتعلقة بعمليات املنظامت. يتوجب أن 

قد  الترشيع.  نوعية  الرشيدة من خالل ضامن  الحوكمة  ملبادئ  العامة وفقا  املهام  يساهموا يف تحقيق 

يستخدم املنظمون واملرشعون اللجان الربملانية الدامئة والخاصة بالحسابات العامة أو اللجان املشابهة 

ملراجعة اعامل التدقيق املتعلقة بالفساد وغسيل األموال من أجل تعزيز الحوكمة الرشيدة واملساءلة. 

ينبغي عىل املرشعني تقديم اإلرشاف من خالل االستجابة للتقارير املقدمة اىل لجانهم ولجان االستثامرات.

لجنة التدقيق:

يف بعض البلدان، تحقق لجنة التحقيق املستقل دورا حيويا يف مجال حوكمة الرشكات. ان لجنة التدقيق 

تعد عنرصا مهام يف ضامن نزاهة اعامل الرقابة املالية واالبالغ املتكامل والتحديد املناسب وادارة املخاطر 

املالية ونزاهة مامرسات االبالغ. أن التدقيق الداخيل مطلوب إلبالغ لجنة التدقيق بشكل مهني.

3
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الحكومة:

تعترب الحكومة احدى املساهمني يف الحوكمة يف القطاع العام. ويتنوع املساهمون االخرون يف الحوكمة 

والجيش  الحكومة  باستثناء  املساهمني  جميع  أن  النظر.  قيد  تكون  التي  الحكومة  مستوى  اىل  استنادا 

املشرتكة  باملنافع  املرتبطني  املواطنني  مجتمع  االعتبار  بنظر  (تأخذ  املدين”  “املجتمع  من  جزءا  يشكلون 

والنشاط الجامعي(. 

توجه الحكومة عمل الهيئات الحكومية وتسيطر عليها. ومن املتوقع أن تستخدم الحكومة املوارد العامة 

بكفاءة وفاعلية واقتصادية. وينبغي املحافظة عىل االقتصاد الوطني وضامن األمن الداخيل والخارجي للبالد 

وضامن سالمة التداول املايل واالقتصادي. ان مهمة الحكومة هو تنفيذ قانون املوازنة وضامن رشوط التنمية 

االقتصادية املستدامة. متارس الحكومة ايضا االرشاف عىل نشاطات الحكومة املحلية. 

باإلضافة إىل، أن الحكومة مسؤولة ايضا عن تنسيق عمل الوزارات ووكاالت التحقيق الخاصة والوحدات 

املنظمة –  الجرمية  ايضا عن محاربة  الحكومة مسؤولة  ان  والخارجي.  الداخيل  األمن  العسكرية وتوفري 

ومكافحة الفساد وغسل األموال وكل انواع املخالفات. 

من أجل حامية املوجودات العامة، قد تؤسس الحكومة دوائر متخصصة او هيئات مسؤولة عن األعامل 

التي ذكرت يف اعاله.

وحدات االستخبارات املالية:

هي مراكز وطنية للوصوالت وطلبات افصاح املعلومات املالية (عىل النحو املسموح به(، فضال عن تحليل 

ونرش املعلومات املالية30 ، التي قد يكون لها عالقة بالعائدات املمكنة للنشاط الجنايئ املرتبط بالفساد. 

ينبغي عىل وحدة االستخبارات املالية الوطنية أن تتطرق إىل دراسة املعامالت املالية التي تنفذها املصارف 

الفساد وغسل  الوحدات هيئة متخصصة مشرتكة يف مكافحة  تكون هذه  أن  ينبغي  البالد وخارجها.  يف 

التعريف من مجموعة اغمونت 1995 (املعدل 2004(.  30
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األموال. باإلضافة اىل تحليل املعامالت املالية، ينبغي عليها أن توجه سياق البحث وتحدد املعامالت التي 

يشك فيها بانها عملية غسل اموال وينبغي أن تكون قادرة عىل منع املعامالت املشبوهة وغلق الحسابات 

املرصفية املستخدمة يف املخطط.

ينبغي أن تكون لها سلطات مع امكانية التحقيق وتحليل مسار العمليات املستخدمة يف متويل االرهاب. 

التداول  ادخالها يف  املشرتكة يف منع  الدولية  املؤسسات  التعاون مع  يكون دورها من خالل  أن  وينبغي 

املايل للقيم املستمدة من املصادر غري املفصح عنها او غري القانونية والتصدي التمويل اإلرهاب. ينبغي 

تعقد  التي  التدريبية  الدورات  اىل  الخصوص  االشارة عىل وجه  - مع  الرقابة  انشطة  ايضا يف  تساهم  أن 

االدعاء  ومكاتب  واملحلية  املركزية  الحكومية  والدوائر  التامني  والرشكات  واملصارف  املالية  املؤسسات  يف 

القانون  سيادة  وكاالت  مع  الوحدات  تتعاون  أن  وينبغي  املايل.  السوق  يف  العاملة  األخرى  واملؤسسات 

واملراقبة واالرشاف وتفعيل االمتثال لقانون وحدات االستخبارات املالية

أجهزة الرقابة العليا:

تقييم  اجراء  يتم  الرشيدة.  الحوكمة  ملبادئ  وفقا  العامة  املهام  أداء  وتدعم  العليا  الرقابة  اجهزة  تشجع 

عمليات املنظمة من خالل التزام اجهزة الرقابة العليا واعامل تدقيق األداء والتدقيق املايل. اعتامدا عىل 

واليتهم التنفيذية، تعمل اجهزة الرقابة العليا عىل توصيل النتائج والتوصيات اىل اصحاب املصلحة املعنيني. 

واملساءلة  والشفافية  النزاهة  بناء  العليا عىل  الرقابة  اجهزة  تساعد  املتواصل،  اليومي  عملها  ومن خالل 

للحياة العامة وبناء الثقة العامة عن طريق تأهيل االرشاف واملساءلة والحوكمة يف القطاع العام31 13.

مؤسسات التدقيق الخارجية األخرى:

يعمل املدققني الخارجيني عىل تقديم املشورة والتوصيات حول عمليات املنظامت. من املمكن أن تلعب 

املؤسسات  اغلب  ان  الحكومية.  للمؤسسة  الداخلية  الرقابة  تحقيق  يف  دورا  الخارجي  التدقيق  وحدة 

الحكومية تدقق ايضا من قبل التدقيق الخارجي. وان املدقق الخارجي غالبا ما يعني من قبل ويبلغ من 

املبادئ األساسية لعمل جهزة الرقابة العليا مبينة  املعيار   INTOSAI-P1  اعالن ليام 1997.  31
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التعديالت  ويقرتح  الخارجي  املدقق  يفحص  أن  املمكن  من  املؤسسة.  عن  املسؤولة  االرشاف  دائرة  قبل 

للرقابة الداخلية للمؤسسة الحكومية.

اصحاب املصلحة االخرين:

تعزيز  عملية  يف  مهام  دورا  الخ..  الدولية  املؤسسات  االعالم،   ،sOGN مثل  الخارجيون  االطراف  يلعب 

اذ ميكنهم  العامة  باملوجودات  الخاصة  الرشيدة  للحوكمة  األخرى  واملبادئ  واملساءلة  والشفافية  النزاهة 

املساهمة بذلك العمل لتحقيق أهداف املنظمة أو تقديم املعلومات املفيدة يف تفعيل القرارات. مع ذلك، 

ال تعترب تلك األطراف مسؤولة عن التصميم والتنفيذ والتوظيف املناسب واملحافظة عىل عمليات املنظامت 

وتوثيقها لكن قد يكون لها تأثري عىل هذه املواضيع.

املدققون الداخليون:

يعترب املدققون الداخليون جزءا من إطار عمل الرقابة الداخلية يف املنظمة الحكومية لكنهم غري مسؤولني 

عن تنفيذ اجراءات الرقابة الداخلية املحددة يف املنظمة الخاضعة للتدقيق. اما دور املدقق هو تدقيق 

سياسات ومامرسات واجراءات الرقابة الداخلية يف املنظمة من أجل التأكيد بان اعامل الرقابة تعترب مناسبة 

لتحقيق مهمة املنظمة وايضا من اجل الفحص واملشاركة يف الفاعلية املتواصلة لفحص الرقابة الداخلية 

واملساهمة يف الفاعلية املتواصلة فيه من خالل التقييامت والتوصيات الخاصة بهم، ولذلك فأنهم يلعبون 

الرقابة  لنظام  املستمرة  الفعالية  يف  ويشاركون  يفحصون  وانهم  الفاعلة.  الداخلية  الرقابة  يف  مهام  دورا 

الداخلية من خالل تقييامتهم وتوصياتهم، ولذلك يلعب دورا مهام يف تقييم الضوابط الداخلية. اال انهم 

ال ميتلكون املسؤولية الرئيسية لإلدارة من اجل التصميم والتنفيذ والحفاظ عىل الرقابة الداخلية وتوثيقها. 

ينبغي أن يضمن نظام الرقابة الداخلية النزاهة والشفافية واملساءلة واملبادئ األخرى للحوكمة الرشيدة 

الخاصة باملوجودات العامة.
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املديرون:

يتحمل املديرون مسؤولية انشاء بيئة رقابية فاعلة يف منظمتهم. يعد هذا جزء من مسؤولية االدارة حول 

استخدام املوارد الحكومية. يف الواقع، تحدد لهجة املديرون من خالل اعاملهم وسياساتهم وتواصلهم التي 

ميكن عن تنتج عن ثقافة ذات رقابة ايجابية او ضعيفة. يعد التخطيط والتنفيذ واالرشاف والرقابة من 

املكونات األساسية للرقابة الداخلية. قد تتوجه نحو هذا النشاطات بشكل روتيني بدون التفكري بها كجزء 

من بيئة الرقابة الواسعة التي تساعد عىل ضامن املساءلة. لكن الرقابة الداخلية أو رقابة االدارة تساعد عىل 

توفري ضامن معقول التي تجعل املنظمة :

تتمسك بالقوانني والترشيعات واتجاهات االدارة. 	 

تعزز العمليات الفاعلة والكفؤة واالقتصادية واملنظمة وتحقق املخرجات املخطط لها 	 

تحمي املوارد من االحتيال والضياع وسوء االستخدام واالدارة 	 

توفر منتجات الجودة والخدمات التي تتوافق مع مهمة املنظمة 	 

اعداد معلومات االدارة واملعلومات املالية والحفاظ عليها والكشف بإنصاف بان البيانات قد ابلغ 	 

عنها بالوقت املناسب32.

وتتنوع مسؤولياتهم استنادا اىل مهامهم يف املنظمة وخصائص تلك املنظمة.

كادر املوظفني:

يساهم كادر املوظفني يف الرقابة الداخلية ايضا. تعترب الرقابة الداخلية عنرصا رصيحا او ضمنية لكل واجب 

من واجبات كادر املوظفني. يلعب جميع املوظفني دورا يف التأثري عىل الرقابة وينبغي أن يكونوا مسؤولني 

التي  السياسة  وانتهاكات  السلوك  بقواعد  االلتزام  وعدم  العمليات  ترافق  التي  املشاكل  عن  االبالغ  عن 

تنتج عن االفتقار إىل النزاهة والشفافية واملساءلة واملبادئ األخرى للحوكمة الرشيدة الخاصة باملوجودات 

العامة.

املعيار 9120 لالنتوساي للرقابة الداخلية : توفري االسس للمساعلة يف الحكومة - اإلنتوساي.  32
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تقييم معايري الحوكمة الرشيدة

للموجودات العامة

يعترب تقييم معايري الحوكمة الرشيدة للموجودات العامة عنرص هام لعمليات تدقيق االجهزة الرقابية 

ادارة  الكفاءات حول كيفية  الكفاءات االقتصادية وانواع اخرى من  كتقييم ميكن أن يساعد يف تحديد 

العامة مهام ألنه يساعد  ادارة املوجودات  العام حول كيفية  العامة. يعد اإلطار  الحكومة للموجودات 

املدققون عىل تقييم أفضل فيام إذا كان أداء املوجودات العامة يلبي اهداف الكيان واحتياجات املستخدم 

للموجودات  الرشيدة  الحوكمة  تعزيز  يف  العليا  الرقابة  اجهزة  لدور  معايري  العمل  إطار  يضع  النهائية. 

العامة فضال عن طريقة اجهزة الرقابة العليا وموظفيها يف التخطيط وادارة اعامل التدقيق الخاصة بإدارة 

املوجودات العامة.

إطار عمل ادارة املوجودات:

 “مبادئ ادارة املوجودات” هي33: 

 ان قرارات ادارة دورة حياة املوجودات وحيازتها والترصف بها تتكامل مع التخطيط االسرتاتيجي 	 

واملؤسسايت للكيان. 

أن قرارات تخطيط املوجودات تستند عىل تقييم البدائل التي تقيم املخاطر واملنافع وتطبيق 	 

مبدئ املشرتيات األساسية الحكومية لقيمة املال عرب دورة حياة املوجودات.

دليل افضل املامرسات حول االدارة التشغيلية واالسرتاتيجية للموجودات من قبل مؤسسات القطاع العام: استالم النتائج املتفق عليها من خالل اساس   33

املوجودات الكفوء والنموذجي ، جهاز التدقيق الوطني االسرتايل ، ايلول 2010.

4
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انشاء هيكل رقابة فاعل إلدارة املوجودات. 	 

اجراء املساءلة العامة لحالة املوجودات واستخدامها وادائها.	 

ان قرارات الترصف تستند اىل تحليل الطرق التي تحقق أفضل ربح صايف ممكن. 	 

تشتق مبادئ ادارة املوجودات من الخربة العملية والدالئل وابالغ كل من ادارة املوجودات االسرتاتيجية 

وتطبيقاتها العملية لدورة حياة املوجودات ينبغي أال تتخذ قرارات ادارة املوجودات مبعزل عن عملية اتخاذ 

القرار واالدارة املالية املوسعة للكيان. ان ادارة املوجودات يف املنظمة جزء من اإلطار الكيل التخاذ القرار 

للمنظمة والذي يتكامل مع مجموعة موجوداتها ضمن اهداف االسرتاتيجية للكيان. ان ادارة املوجودات 

تكون فاعلة عندما تتامىش مع تحقيق نتائج وبرامج الكيان. تقدم املراحل الستة لدورة حياة املوجودات 

املبني يف ادناه الهيكلية من أجل أن تندمج متطلبات موجودات الكيان مع وثائق التخطيط االسرتاتيجي 

والتعاوين للرشكة عىل نطاق أوسع. 

جدول: مراحل دورة حياة املوجودات34

التوثيق الداعم النشاط

الخاص  املشرتك  للتجطيط  املوجودات هي عنرص متكامل  ادارة  اسرتاتجية  ان 

املوجودات عادة لدعم  الحياة. توجد  اىل منهجيات دورة  باملؤسسة و تستند 

تسليم برنامج املؤسسة فقط.

التخطيط

تقوم  التي  االرساتجيات  و  االهداف  و  املبادرات  املال  رأس  ادارة  خطة  تعزز 

عىل  تنص  و  املؤسسة.  موجودات  لقاعدة  املستقبلية  و  الحالية  االدارة  عليها 

نظرة شاملة و مدروسة عىل االمد البعيد و تعطي تفاصيل اسرتاتيجيات متويل 

املوازنة ملكتسبات املوجودات فضال عن التأثريات املالية املدروسة حول التقارير 

املالية للمؤسسة.

موازنة رأس املال 

ان سياسات ادارة املوجودات الشاملة و دليل اإلجراءات يعد مهام يف تحديد 

املتطلبات لاللتزام بالترشيعات و املعايري املحاسبية ذات الصلة. يضمن هيكل 

الرقابة الداخلية الفعال عىل اساس املخاطر ان االصول محمية ضد الفقدان او 

االرضار او االختالس.

الحيازة

نفس املرجع السابق.  34
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ان سياسات ادارة املوجودات الشاملة و دليل اإلجراءات يعد مهام يف تحديد 

املتطلبات لاللتزام بالترشيعات و املعايري املحاسبية ذات الصلة. يضمن هيكل 

الرقابة الداخلية الفعال عىل اساس املخاطر ان االصول محمية ضد الفقدان او 

االرضار او االختالس.

املحاسبة

االسرتاتجية.  النظرة  و  املؤسسايت  التخطيط  ضمن  املوجودات  ادارة  تتكامل 

العداد  املالية  غري  املوجودات  قاعدة  عىل  املوجودات  ادارة  مؤرشات  تطبق 

حالة املوجودات و املستوى املطلوب و تواتر االدامة. تعكس املعايري املطلوبة 

مستويات الجودة املطلوبة لفعالية املوجودات و إدارتها.

االدارة

يف  الترصف  و  املناسب  التوقيت  و  معقول  اساس  عىل  الترصف  خطة  تقوم 

املوجودات و االخذ يف االعتبار االسرتاتجية املثىل للترصف.

الترصف 

اسرتاتيجية ادارة املوجودات:

تحدد اسرتاتيجية ادارة املوجودات االهداف االسرتاتيجية ملحفظة املوجودات من خالل تحديد الربامج التي 

التي ال تتعلق باملوجودات وما هي املوجودات واملوارد  الربنامج بضمنها الحلول  ستشتق وطرق تقديم 

املطلوبة. آن اسرتاتيجية ادارة املوجودات هي التنفيذ العميل ألهداف االسرتاتيجية للمؤسسة والتي تساعد 

عىل تحديد اساس املوجودات األمثل والتي تعد رضورية يف دعم متطلبات تقديم الربنامج. أن اسرتاتيجية 

ادارة املوجودات تتكون من عدد من الخطط التي تضع تفاصيل كيفية استخدام كيان املوجودات بطريقة 

فاعلة وكفؤة لكل أصل او دورة حياة مجموعة موجودات لدعم تقديم الربنامج. ستغطي اسرتاتيجية ادارة 

األصول عادة اعداد وتنفيذ الخطط والربامج ألنشاء35 وتشغيل وادامة واعادة تأهيل واستبدال والترصف 

باملوجودات وتنفيذها ومراقبتها من اجل ضامن أن املستويات املرغوبة من الربنامج واالهداف التشغيلية 

األخرى تحققت عند الكلفة املثىل. 

حياة  الدورة  التخطيط  يف  منهجيتهم  توحيد  عىل  املؤسسات  ستساعد  املوجودات  ادارة  اسرتاتيجية  ان 

املوجودات خالل تحديد ترابط املوجودات مثل:

عىل سبيل املثال، الربمجيات املعدة داخليا واملوجودات املنتجة داخليا و االفصاح عن املوجودات يف البيانات املالية وغريها.  35
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تخطيط القرارات التي تؤثر عىل كلف االدامة والكلف التشغيلية عىل االمد الطويل.	 

برامج اإلدامة املدارة واملصممة بشكل ضعيف والتي تؤدي اىل التخطيط اىل استبدال املوجودات 	 

بوقت مبكر عن املنشود له.

مربرات الترصف باملوجودات مثل االستخدام والفاعلية الضعيفة أو نهاية العمر اإلنتاجي التي 	 

ستغذي عملية التخطيط الواسعة. 

تضع اسرتاتيجية ادارة املوجودات الشاملة متطلبات األداء املوجودات التي تنفذها املؤسسات يف استخدام 

املوجودات لتحقيق متطلبات تقديم برامجهم. 

ستكون اسرتاتيجية ادارة املوجودات ذات تركيز ذو مدى طويل ترتكز إىل املزيد من التفصيل اىل الخطط 

ذات املدى القصري والتي عادة ما تتضمن خطة االكتساب وخطة العمليات وخطة االدامة وخطة الترصف.

 خطة االقتناء:

تعترب الوثيقة الرئيسية الكتساب جميع املوجودات الرئيسية وتربط متطلبات تقديم الربامج باملوجودات 

خيارات  االعتبار  بنظر  وستأخذ  مال.  راس  ادارة  تخطيط  عملية  مبارش  بشكل  الخطة  تغذي  املطلوبة. 

املال  راس  ادارة  عملية  خالل  من  ستحدد  التي  املوجودات  اكتساب  حول  والقرار  املوجودات  اكتساب 

االسرتاتيجي وخطط العمل التي ستوضع لتقييم الخيارات. تعد الخطط املفصلة لالقتناءات املهمة سواء 

فيام يخص السعر او التعقيد او من املمكن أن تتضمن :

بيان الحاجة ومربر االكتساب. 	 

األدوار واملسؤوليات للموظفني املطلوبة يف ادارة االكتساب.	 

النشاطات املطلوبة يف االكتساب مثل ادارة العقود واالعتبارات اإلدارية والترشيعية والتقنية.	 

األطر الزمنية لالكتساب ونقاط القرارات الرئيسية.	 

توقيت وكميات التدفقات الخارجية لراس املال.	 

تكاليف العمر االنتاجي االرشادي: و	 
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املراقبة وعمليات الرقابة االخرى لضامن حصول االكتساب عىل النحو املنشود. 	 

خطة العمليات: 

تكمل خطة العمليات خطط الترصف واالدامة واالكتساب وتبني بالتفصيل الجوانب التشغيلية للموجودات 

عىل اساس دورة الحياة الخاصة بها. ان أعامل تدقيق حالة املوجودات واملراقبة الرسمية ملؤرشات أداء 

املوجودات ستساعد املؤسسات عىل تحسني اساس موجوداتها وتجعل عملية اتخاذ القرارات عىل اساس 

وتحدد  املوجودات  ومدراء  للربنامج  واملسؤوليات  األدوار  ستضع  العمليات  خطة  أن  ومتوافق.  موثوق 

مسؤولية أدائها وحساب تكاليف عمرها االنتاجي التي تتضمن: مقاييس اداء املوجودات وحالة املوجودات 

والطاقة  التصفية  تكاليف  مثل  التشغيل  وتكاليف  التمويل  وتكاليف  واالندثار  املادية  والسالمة  واألمن 

اإلدامة  وتكاليف  املوجودات  لتشغيل  متخصص  كادر  لوجود  الحاجة  تكون  حيث  املوظف  وتكاليف 

تصنيف  املمكن  من  الرتميم.  او  والتخلص  املوجودات  استبدال  تكاليف  مثل  املهمة  الترصف  وتكاليف 

التكاليف التشغيلية إىل فئات رئيسية للموجودات والتي تنعكس عىل اعامل املؤسسة مثل ادارات املرافق 

وتكنلوجيا املعلومات واالتصاالت. 

 خطة االدامة:

تعترب االدامة النشاط املهم يف العمر االنتاجي للموجودات. وغالبا ما تؤدي االدامة الضعيفة اىل دورة حياة 

مفيدة وقصرية مام كان متوقعا من مواصفات التصميم والتي قد تؤدي اىل خسارة يف الوظائف او خلل يف 

االستخدام وتشكل خطر عىل سالمة االنسان او ينتج عنها خرق قانوين. باإلضافة اىل ان نشاطات االدامة 

قد تتطلب تخطيط طويل األمد للسامح للموجودات املهمة لوقفها عن العمل لفرتات طويلة من الزمن.

4-2-4- خطة الترصف :

ان خطة الترصف ينبغي أن تكون جزء ال يتجزأ عن اسرتاتيجية ادارة املوجودات والتي تؤدي إىل عملية 

التخطيط للموجودات البديلة او الجديدة وتعترب أداة اإلدارة املهمة يف تقييم اسباب عدم عمل موجودات 

معينة عىل النحو املنشود. ان االيرادات املهمة قد تنشأ من مبيعات املوجودات وقد تسرتجع اىل الحكومة أو 
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تستخدم لتمويل اقتناء املوجودات يف املستقبل باالعتامد عىل طبيعة الترصف والتي تخضع اىل الترشيعات 

السارية.

خطة ادارة راس املال:

تعد هذه الخطة وثيقة شاملة وكجزء من إطار عمل ادارة املوجودات االسرتاتيجية التي تسجل كيف ميكن 

للمؤسسة أن تخصص مواردها لقاعدة موجوداتها واتخاذ قرارت املوجودات االسرتاتيجية من اجل دعم 

تقديم الربامج. وإنها تعد االلية الرئيسية التي تحقق فيها اإلدارة عملية االهداف االسرتاتيجية للمؤسسة 

الشاملة  الطريقة  بانها  الخطة ميكن أن تعرف  الفردية. ان هذه  امللف املوجودات عىل مستوى األصول 

واملنظمة لإلدارة طويلة األمد مللف موجودات املؤسسة من اجل تقديم الخدمات بفاعلية وكفاءة.

املوجودات  مللف  االسرتاتيجية  األهداف  املؤسسة  تضع  ان  بعد  الخطة  هذه  اعداد  فقط  املمكن  من 

واسرتاتيجية ادارة املوجودات املناسبة وتنفذ مقاييس الحوكمة بشكل مناسب. وألغراض عملية، فان خطة 

ادارة راس املال تعترب مخزن البيانات التي تضع بالتفصيل كال من تواريخ معامالت املوجودات الفعلية 

والحالية فضال عن كيفية وضع االهداف االسرتاتيجية بشكل مناسب عىل املدى الطويل واملتوسط. وكمثال 

عىل ذلك وباالعتامد عىل الظروف الفردية فان املدى الطويل او املتوسط قد يحدد بخمس او عرش سنوات 

او حتى خمسة عرش سنة يف بعض الحاالت.

ان الخطوات األربعة يف عملية اعداد خطة ادارة راس املال هي:

1. اعداد ملف املوجودات. تقوم املؤسسة عند اعداد خطة ادارة راس املال بوضع سجل للموجودات خاص 

بها خالل عدة سنوات من اجل وضع تقديرات أساسية.

2. اعادة النظر يف توقعات الهدف االسرتاتيجي. ومن ثم تعدل تقديرات الخط األسايس املتوقعة العكس 

االهداف االسرتاتيجية للمؤسسة مللف موجوداتها التي تحدد يف اسرتاتيجية إدارة املوجودات.

3. تحديد مصادر التمويل. التأكد فيام إذا كانت املوجودات املطلوبة موجودات جديدة او مستبدلة او 
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إذا كان مطلوب متويلها.

القيمة  الرأساملية وتحليل املوجودات عالية  الجودة. ويتم ذلك من خالل محفزات االستثامر  4. ضامن 

والتحقق من نزاهة التقديرات الخارجية.

سياسة ادارة املوجودات ودليل اإلجراءات: 

للمؤسسات.  الداخلية  الرقابة  لبيئة  الرئييس  العنرص  االجراءات  ودليل  املوجودات  ادارة  سياسة  تعترب 

ضمن  املوجودات  من  وحاميته  ورقابته  وحسابه  تسجيله  املطلوب  ما  املوجودات  ادارة  دليل  يضع 

الترشيعات السائدة بوضوح. من املمكن ان ينظم دليل ادارة املوجودات من اجل اعطاء توجيه عميل 

للمؤسسة  االسرتاتيجي  التوجيه  تعزز  أن  أيضا  وميكنها  للموجودات.  اليومية  االدارة  اجراء  كيفية  مثال 

من خالل نتائج اسرتاتيجية ادارة املوجودات وعملية تخطيط ادارة راس املال. تتكون العنارص الرئيسية 

ألغلب املؤسسات من:

1. اقتناء وسحب االستثامرات: توضيح عمليات الترصف واملشرتيات

2. التسجيل: تحديد مكونات ومجاميع والحدود القصوى وفئات وسجل املوجودات؟

3. الرقابة واالدارة: تضع املطلوب مبوجب البيئة التنظيمية وتضع بالتفصيل املتطلبات التشغيلية بضمنها 

ادوار ومسؤوليات ادارة املوجودات واألمن املادي واملخزون والقضايا والقروض الفردية والخسارات واالرضار 

ومؤرشات أداء املوجودات واالستعدادات وحاالت الشطب والتامني.

واألعامر  الدائم  واالنخفاض  التقييم  بضمنها  املوجودات  توضيح  حول  التوجيهات  توفري  الحسابات:   .4

االنتاجية واعادة الهيكلية واملوجودات املحتفظ بها لغرض الترصف بها ومعدالت وطرق االندثار واملوجودات 

الثقافية واملوروثة. وعادة مايوجد قامئة باملواضيع املتضمنة يف دليل ادارة املوجودات فضال عن املزيد من 

التعليقات حول مجاالت كبرية واكرث تعقيدا يف حسابات املوجودات .
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سجل املوجودات: 

يعترب سجل املوجودات أحد دعائم إطار عمل إدارة املوجودات للمؤسسات بغض النظر عن حجم ملف 

املوجودات الخاص بهم ألنه يحتفظ مبعلومات املوجودات فضال عن السجل التاريخي لكل من املعلومات 

املالية وغري املالية للعمر االنتاجي لكل من املوجودات ألغراض تخطيط املوجودات واملساعدة يف تلبية 

الرئييس  املفتاح  املوجودات  سجل  يعترب  واملساءلة.  األداء  ومراقبة  الترشيعي  واالمتثال  املحاسبة  معايري 

املعلومات  املؤسسة واالعتامد عىل مستوى تعقيد  اململوكة واملسيطر عليها من قبل  املوجودات  إلدراك 

املوجودة التي ميكن أن تستخدم من أجل تحديد :

1. الحالة املرجحة للموجودات.

2. الوقت املناسب الستبدال املوجودات.

3. املعلومات املطلوبة لتلبية معايري املحاسبة واملتطلبات التنظيمية األخرى.

4. مستوى وتكرار برامج ادامة املوجودات.

5. موقع املوجودات وامنائهم للمخزون.

6. تكاليف العمر االنتاجي للربنامج واملوجودات ونشاطات األعامل تكون.

تكون اسرتاتيجية ادارة املوجودات وعملية تخصيص راس املال وخطة ادارة راس املال أكرث فاعلية عندما 

يدرج فيها معلومات جديدة ودقيقة والتي من املمكن أن تؤخذ اغلبها من سجل املوجودات. سوف تعتمد 

والتي  املؤسسة  موجودات  وملف  نشاطات  وطبيعة  عىل حجم  املوجودات  لسجل  الوظيفية  املتطلبات 

سوف تهيئ لتالئم الغرض ولتقديم مقاييس املحاسبة واألداء التي تتناسب مع مقدار ودور املوجودات 

ومستوى نشاط ادارة املوجودات املنفذ ضمن املؤسسة36. ان إطار عمل ادارة املوجودات الذي تم مناقشته 

دليل افضل املامرسات حول ادارة املوجودات االسرتاتيجية والتشغيلية من قبل مؤسسات القطاع العام: تقديم نتائج متفق عليها من خالل اساس   36

موجودات كايف وافضل، مكتب التدقيق الوطني االسرتايل، ايلول2010/.
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اعاله سيساعد أجهزة الرقابة العليا لإليجاد أفضل مامرسات ادارة املوجودات العامة كجزء من أعاملهم 

التدقيقية، وبالتايل دعم االجهزة الرقابية يف دورهم لتعزيز الحوكمة الرشيدة للموجودات العامة:

وتحديدا ميكن للعنارص التالية دعم الجهاز الرقايب يف تخطيط وادارة اعامله التدقيقية إلدارة املوجودات 

العامة.

1. نبذة عامة إلطار عمل ادارة املوجودات العامة يبني االهداف واملبادئ والعنارص الرئيسية اإلطار العمل 

فضال عن عالقته مع مكافحة الفساد وغسل األموال.

2. مجموعة من األدلة حول دور اجهزة الرقابة العليا يف تعزيز الحوكمة الرشيدة للموجودات العامة التي 

توضح الحد األدىن من املعايري والسياسات والعمليات االدارة املوجودات العامة وعالقتها مبكافحة الفساد 

وغسيل األموال.

مجال  يف  الرشيدة  للحوكمة  العليا  الرقابة  اجهزة  دور  تعزيز  لكيفية  العملية  االدوات  من  مجموعة   .3

املوجودات العامة مثل التوجيهات التقنية وعينة من الوثائق والنامذج واألدلة التي ينبغي أن تعد وتعدل 

مبرور الوقت لدعم ادارة راس املال بكفاءة خاضعة للمساءلة.

قياس األداء:

يستند إطار إدارة املوجودات جزئيا عىل مبدأ املساءلة القوية يف عملية مبسطة ومرنة. أن قياس االداء هو 

جزء ال يتجزأ من هذه املساءلة - والعملية التي يتم من خاللها قياس نتائج الربنامج أو الخدمة او املرشوع 

و / أو املوجودات تجاه األهداف املرجوة.

أما عىل مستوى املنظامت، فيساعد قياس األداء عىل ضامن ما ييل37: 

1(  أن املنظمة التي تقوم باإلدارة ضمن األهداف املالية املتعلقة برأس املال من سنة إىل سنة.

دليل اطار عمل ادارة موجودات راس املال، كولومبيا الربيطانية، ایار 2002.  37
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2(  يجري تنفيذ االسرتاتيجيات واملشاريع املقرتحة من سنة إىل أخرى.

املال،  أسهم رأس  العمر من  (مثل متوسط  املوجودات  الواسعة إلدارة  األهداف  3(  يجري تحقيق 

ومعدالت استخدام املرفق، وأهداف اإلنفاق عىل الصيانة(.

وعىل مستوى الربنامج أو املرشوع، ميكن استخدام قياس األداء لتحديد ما ييل:

1(  مدى فاعلية دعم املوجودات األهداف تقديم الخدمات.

كيفية إدارة املشاريع بشكل جيد، مبا يف ذلك فيام إذا كان يتم تسليمها بحس النطاق والجدول   )2

الزمني واملوازنة او أن إدارة املخاطر قد متت عىل نحو فعال

3(  فيام إذا كانت املوجودات املادية تلبي أهداف أدائها الفني. يقدم الفصل التايل إرشادات بشأن 

قياس األداء عىل مستوى كل من الرشكات واملشاريع، مبا يف ذلك معايري لتطوير واستخدام مقاییس األداء 

لدعم ثقافة التحسني املستمر. 

يجب أن يكون قياس األداء عنرصا من عنارص إطار املساءلة لكل دائرة عامة. وينبغي أن يشمل اإلطار 

مقاييس األداء األويل والسامح باملراقبة والقياس والتقييم والتغريات املتكرر.

-1 مقاييس األداء: 

له  تخطط  ما  بوضوح  تحدد  أن  املرشوع  أهداف  أو  األهداف  ينبغي عىل خدمة  الواضحة:  األهداف  أ- 

الدائرة لتحقيقه وتقيسه وتقيمه - وبحسب أي جدول زمني.

ب- االسرتاتيجيات املتبعة لتحقيق األهداف: وينبغي أن تكون االسرتاتيجيات املعمول بها مناسبة لدعم 

برنامج ومرشوع واهداف او غايات الرشكة وينبغي عىل الخطط املتعلقة بها أن تضع أهداف األداء او 

املؤرشات قابلة للقياس وواضحة.

ج- نظم إدارة االنحياز: ينبغي لنظم إدارة أن تدعم تحقيق األهداف. وينبغي أن تحدد السلطة واملسؤوليات 
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واملهارات  املعرفة  ذو  املناسبني  األشخاص  بها  يقوم  واإلجراءات  القرارات  أن  لضامن  بوضوح  واملسائالت 

واألدوات الالزمة.

2- املراقبة، والقياس والتقييم والتغري: 

والنتائج  املرشوع  وأهداف  والربنامج  املؤسسة  عن  واإلبالغ  األداء  قياس  ينبغي  واإلبالغ:  األداء  قياس  أ- 

املرجوة.

ب- العواقب الحقيقية ينبغي عىل الدوائر تقييم نتائج األداء واتخاذ اإلجراءات املناسبة - مبا يف ذلك تغيري 

أو تنقيح مقاييس األداء، حسب الحاجة.

املدققون الخارجيون واملرشعون واملنظامت الخارجية 

االخرى :

ان املدققون الخارجيون واملرشعون واملنظامت الخارجية األخرى يكونون من خارج هيكلية املنظمة لكنهم 

من املمكن أن يكون لهم دور مهم يف هيكلية الرقابة واالدارة الكلية للمنظمة. وهذا هو الحال يف الصناعات 

الخاضعة للتنظيم مثل التامني او الخدمات املالية يف بعض األحيان يضع املرشعون متطلبات بنية تقوية 

اعامل الرقابة يف املنظمة ويف مناسبات اخرى تنفيذ وظيفة موضوعية ومستقلة من أجل تقييم الخطوط 

األوىل أو الثانية أو الثالثة من الدفاع ككل أو جزء منها فيام يخص تلك املتطلبات. فعند التعاون بفاعلية 

فان املدققون الخارجيون واملرشعون واملجاميع األخرى خارج املنظمة ميكن أن تعترب خطوط اضافية يف 

الدفاع حيث تقدم الضامن اىل اصحاب املصلحة يف املنظمة والتي تتضمن هيئة االدارة واالدارة العليا. ومع 

ذلك فبإعطاء النطاق املحدد واالهداف ملهامهم، فان معلومات املخاطر التي جمعت تكون اقل اتساعا من 

النطاق الذي يعالج خطوط الدفاع الثالث الداخلية للمنظمة بشكل عام (انظر الجدول أدناه(.
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خطوط الدفاع الثالث
خط الدفاع الثالث خط الدفاع الثاين خط الدفاع األول

ضامن املخاطر السيطرة واالمتثال للمخاطر اصحاب / مدراء املخاطر

	 تدقيق داخيل  

	 استقاللية كبرية

الهيئة  اىل  تقارير  اعداد   	

الحكومية

	 استقاللية محددة

	 اعداد تقارير اولية اىل االدارة

ادارة التشغيل

والن كل منظمة تعترب فريدة وتتنوع مواقفها املحددة، فليس هناك طريق واحد صحيح لتنظيم خطوط 

الدفاع الثالث. فعند تحديد مهام معينة وتنظيمها فيام بني وظائف ادارة املخاطر، فمع ذلك من املمكن 

أن تكون مفيدة ليؤخذ باالعتبار الدور الرئييس لكل مجموعة يف عملية ادارة املخاطر آن الخطوط جميعها 

ينبغي أن تكون موجودة بشكل معني يف كل منظمة فيام يخص الحجم او التعقيد. وعادة ما تكون ادارة 

املخاطر اقوى عندما تكون هناك ثالث خطوط دفاع محددة بوضوح ومنفصلة. ومع ذلك ويف املواقف 

االستثنائية التي تحدث يف املنظامت الصغرية، قد توحد خطوط معينة من الدفاع. عىل سبيل املثال، فهناك 

امثلة عندما يطلب من التدقيق الداخيل انشاء او/ ادارة نشاطات االمتثال او ادارة املخاطر يف املنظمة. 

يف هذه املواقف، فان عىل التدقيق الداخيل ينقل بوضوح اىل الهيئة الحكومية او االدارة العليا اثار الدمج. 

ففي حال تحديد مسؤوليتان اىل شخص او قسم واحد، فسيكون من املناسب األخذ بعني االعتبار فصل 

املسؤولية لهذه الوظائف يف وقت سابق من اجل انشاء الخطوط الثالث38 .

التدقيق الداخيل والتعاون مع التدقيق الخارجي:

أن أهداف التدقيق املايل يف القطاع العام غالبا ما تكون أوسع من التعبري عن رأي فيام إذا كانت البيانات 

املالية قد اعدت يف جميع الجوانب املادية وفقا اىل إطار عمل االبالغ املايل املطبق (اي نطاق اجهزة الرقابة 

العليا(. قد تتضمن االهداف االضافية التدقيق ومسؤوليات االبالغ مثال فيام يخص االبالغ فيام إذا وجد 

مدققوا القطاع العام أي امثلة عن عدم االمتثال بالسلطات تتضمن املوازنات وإطار عمل املساءلة و/ أو 

االبالغ عن فاعلية الرقابة الداخلية.

ورقة حالة AII : الخطوط الثالث للدفاع يف رقابة واداة املخاطر الفعال ، معهد املدققون الداخليون ، كانون ثاين 2013.  38
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قد يجد مدققو القطاع العام النشاطات املنفذة من قبل وظيفة التدقيق الداخيل والتي تتعلق بعدم امتثال 

الكيان بالسلطات بضمنها املوازنة واملساءلة وفاعلية الكيان يف الرقابة الداخلية الخاصة بالتدقيق. يف هذه 

الحاالت، فقد يستخدم مدققوا القطاع العام عمل املدققون الداخليون لتعزيز عمل التدقيق الخارجي يف 

هذه املجاالت39. 

وكمدقق خارجي، يكون للجهاز الرقايب العايل مهمة فحص فاعلية التدقيق الداخيل. وإذا كان الحكم عىل 

التدقيق الداخيل فاعل، فان الجهود بذلت بدون املساس بحقوق الجهاز الرقايب العايل يف تنفيذ التدقيق 

والتدقيق  العايل  الرقايب  الجهاز  بني  والتعاون  للمهام  املناسب  والتقسيم  التحديد  تحقيق  اجل  من  ككل 

الداخيل40 .

دور التدقيق الداخيل:

يعرف معهد املدققون الداخليون التدقيق الداخيل بانه نشاط مستقل وضامن موضوعي واستشاري حدد 

إلضافة القيمة وتحسني عمليات املنظمة. حيث يساعد املنظمة يف اكامل اهدافها بتقديم طريقة نظامية 

ومنظمة لتقييم وتحسني فعالية ادارة املخاطر والرقابة وعمليات الحوكمة. 

من املمكن أن يحلل التدقيق الداخيل نقاط القوة والضعف يف الرقابة الداخلية للمنظمة مع األخذ بعني 

االعتبار إدارتها وثقافتها التنظيمية واملخاوف والفرص التحسني املتعلقة بها التي ميكن أن تؤثر فيام إذا 

كانت املنظمة قادرة عىل تحقيق أهدافها. يقيم التحليل فيام إذا كانت ادارة املخاطر قد حددت املخاطر 

ووضعت الضوابط املناسبة إلدارة األموال العامة بطريقة فاعلة وكافية. 

يعمل التدقيق الداخيل مع املسؤولون عن االدارة مثل مجلس االدارة او لجنة التدقيق او اإلدارة العليا او 

هيئة االرشاف الخارجية اينام كان مناسبا يف ضامن أن النظم املناسبة للرقابة الداخلية محددة ومنفذة. كام 

أن التدقيق الداخيل ميكن أن يقدم املساعدة فيام يخص تحقيق األهداف والغايات وتعزيز أعامل الرقابة 

وتحسني كفاءة وفاعلية العمليات واالمتثال اىل السلطات. فمن املهم توضيح انه لطاملا أن التدقيق الداخيل 

من املمكن أن يقدم املساعدة يف الرقابة الداخلية فال ميكنه أن ينفذ املهام التشغيلية أو الخاصة باإلدارة. 

املعيارISSAI 2610  استخدام عمل املدققون الداخليون االنتوساي.  39

املعيار INTOSAI-P 1 : اعالن ليام 1977.  40
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يجري التدقيق الداخيل يف بيئات مختلفة ثقافيا وقانونيا، ضمن املنظامت التي تختلف يف هدفها وحجمها 

وتعقيدها وتركيبها، وعن طريق األشخاص من داخل املنظمة أو خارجها. بينام قد تؤثر االختالفات عىل 

عمل التدقيق الداخيل يف كل بيئة، وتعترب املطابقة مع املعايري الدولية ملعهد املدققني الداخليني الخاص 

بعمل التدقيق الداخيل املهني (املعيار( تعد أساسية لتلبية مسؤوليات املدققني الداخليني ونشاط التدقيق 

الداخيل41.

يجب عىل جميع املدققني االنتباه اىل احتامل وجود معامالت مشكوك فيها متعلقة بغسل االموال والفساد 

والتالعب يف املحاسبة ونشاطات اخرى غري قانونية. ويف إطار عمل العمليات األولية، يقدر املدققني مخاطر 

حول  الداخلني  املدققني  معهد  “دليل  معیار  بينها  من  األداء،  وقواعد  النظام  مخالفات  من  النوع  هذا 

مثل  للمنظمة  كثرية  نواحي  للمخالفات يف  السلبية  االثار  من  اخرى  وانواع  االحتيال  وبسبب  االحتيال”. 

املالية واالجتامعية والنفسية - ومن املهم  التورطات  املالية والتي تؤثر عىل السمعة من خالل  النواحي 

واكتشافه  ومنعه  االحتيال  فهم  عن  برامج  تتضمن  والذي  باالحتيال  خاص  برنامج  متتلك  أن  للمنظامت 

وكذلك عملية تقييم مخاطر االحتيال لتحديد املخاطر يف املنظمة. 

وفقا اىل دليل معهد املدققون الداخليون و املعهد االمرييك للحسابات العامة املعتمدة APCIA ومؤسسة 

فاحيص االحتيال املعتمدين EFCA حول ادارة مخاطر االعامل من االحتيال “ ينبغي االنتباه إىل العنارص 

التالية42:

فهم االحتيال (مثال “أسباب وأمثلة عن االحتيال ومؤرشات االحتيال املحتملة(.	 

املسؤوليات واألدوار التي يلعبها الفساد / االحتيال.	 

مع 	  واالتصال  التنفيذ  “مسؤوليات  (مثال  التدقيق  التزامات  خالل  الداخيل  التدقيق  مسؤوليات 

املجلس” (.  

تقييم مخاطر االحتيال والفساد (مثال “تحديد عوامل خطر االحتيال ذات الصلة وتنظيم األعامل 	 

الرقابية املوجودة ملخططات االحتيال املحتملة وتحديد الثغرات” (.

منع واكتشاف االحتيال /الفساد.	 

املعيار رقم 1000 غرض وصالحية ومسؤولية املعايري الدولية للمامرسة املهنية الخاصة بالتدقيق الداخيل ، ومعهد املدققون الخارجيون 2012 ، املعيار   41

الدويل ألجهزة الرقابة العليا 0419 استقاللية التدقيق الداخيل يف القطاع العام ، االنتوساي.

إدارة مخاطر االحتيال يف األعامل : دليل تطبيقي ( معهد املدققون الداخليون ( املعهد األمرييك للمحاسبني املعتمدين ( و ( مؤسسة فاحيص االحتيال   42

املعتمدين (.
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التحري عن االحتيال / الفساد. 	 

أبداء الرأي عن األعامل الرقابية املتعلقة باالحتيال والفساد وكذلك يتضمن الدليل مرجع مادي 	 

وأسئلة تأخذ بنظر االعتبار ومنوذج معايرة تقييم مخاطر االحتيال.

تقارير النشاط ألجهزة الرقابة العليا:

الوطنية هو  التدقيق  النشاطات هيئات  الرئيسية  العنارص  أحد  أن   ،  INTOSAI-P 20 املعيار اىل  وفقا 

اعداد امللخص السنوي ألعاملهم وكتابة التقرير السنوي (تقرير النشاط(43. ومن خالل الكشف املناسب 

والعام لنتائج التدقيق، فان جهاز الرقابة العايل يسلط الضوء عىل وعي الجمهور للتهديدات العامة. يساعد 

التقرير يعد الخالصة الوافية للمعرفة عن نشاطات رقابة  هذا يف ترسيع الخضوع إىل املساءلة. ان هذا 

السلطة الوطنية املستقلة والذي ينبغي أن يقدم أمام أعىل هيئة ترشيعية يف الدولة والتي ينبغي تحليلها 

ومناقشتها ومن ثم عرضها عىل الجمهور. 

تحتوي هذه الوثيقة عىل معلومات عن نشاط هيئة التدقيق السنوي والحيثيات الرئيسية ونتائج اعامل 

تنفيذ  عن  الناتجة  الترشيعية  االقرتاحات  وكذلك  املالية  النتائج  واثار  واالقرتاحات  والتحليل  التدقيق 

التقرير فصال  لهذا  املهمة  الرئيسية  العنارص  إحدى  تكون  أن  التدقيق. ويجب  بعد عملية  ما  التوصيات 

“مخصصا” لنشاط أجهزة الرقابة العالية يف مكافحة االحتيال والفساد وغسل األموال واألنواع األخرى من 

سوء األعامل. يصف هذا الفصل ماهية اإلجراءات التي تتخذها سلطة التدقيق وماهي النتائج املقدمة، 

وتصف املعلومات عن الخسائر املالية والتوصيات ما بعد عملية التدقيق وما هو األجراء القانوين الذي 

اتخذته الكيانات الخاضعة للتدقيق. 

كذلك تصف املنهجية املستخدمة لتحديد مجاالت نشاطات مكافحة الفساد وكشف املخاطر وتقديم موجز 

عن نتائج التدقيق/ الفحص والتي أباحت عن التهديدات. ينبغي توجيه االنتباه بشكل خاص اىل قضايا 

املسؤولية اإلجرامية الفردية الناجمة عن املخالفات باإلضافة إىل وضع السياسات واإلجراءات املعمول بها 

لغرض التحقيق يف هذه النشاطات. 

02P-IASOTNIاملعيار الدويل ألجهزة الرقابة العليا رقم  43
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املنفذة،  التحقيق  أعامل  نتائج  إىل  الربملان(، واستنادا  املثال:  الترشيعية (عىل سبيل  السلطة  إىل  بالنسبة 

ينبغي عىل جهاز الرقابة العايل إعداد وتحليل مخاطر الفساد واالحتيال التي من املحتمل أن تحدث يف 

مجاالت مختلفة لنشاط الدولة.

 تقارير النشاط للمؤسسات الحكومية:

من املمكن للمؤسسات الحكومية أن تنرش تقارير نشاط سنوية وفقا اىل الترشيع الوطني. قد تغطي هذه 

االنحرافات  تحليل  وكذلك  وغريها  والنفقات  والنشاطات  املتخذة  واإلجراءات  املؤسسة  أهداف  التقارير 

والنتائج املتحققة. ميكن ألجهزة الرقابة العليا ان تستخدم هذه التقارير االغراض التدقيق.

املوقع االلكرتوين ونرش املعلومات العامة:

متصفحو  يستطيع  املواطنني.  مع  للتواصل  األسايس  العامل  االنرتنت  يعترب  السائد،  املعلومات  منوذج  يف 

ويتحتم عىل كل  لهم.  التابعة  والنشاطات  واملنظامت  املؤسسة  إىل معلومات عن  الوصول  االنرتنت من 

جهاز رقابة عايل من خالل استخدام االنرتنت وتكنولوجيا املعلومات أن يصل اىل الراي العام واىل املعلومات 

املتعلقة بعمل الدولة، مبا فيها املخالفات والنتائج التحقيق واالستنتاجات التي توصل اليها الجهاز الرقايب .
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بخصوص املوجودات العامة

دور أجهزة الرقابة العليا 

يف تعزيز الحوكمة الرشيدة 

تلعب األجهزة الرقابية دورا مهام يف تعزيز الحوكمة الرشيدة الناتج اصال عن وضعهم الخاص املتعلق 

بالحكومة. عىل سبيل املثال، يف العديد من الدول، يعترب جهاز الرقابة العايل هيئة رقابية عليا للتدقيق 

الحكومي ومستقلة فيام يخص الفروع التنفيذية والقضائية والتابعة للفرع الترشيعي. وحيث انها تتمتع 

بصالحيات تدقيق واسعة، فان اجهزة الرقابة العليا تقيم عمل نظام الحكومة ككل يف محاربة السلوك 

املؤسسات  دعم  كيفية  املشورة حول  اسداء  اوسع، ميكنهم  منظور  من  االموال.  بضمنه غسل  الخاطئ 

العامة44. 

يقتيض تطبيق الحوكمة الرشيدة ايجاد بيئة ال تستجيب او تسمح للفساد وغسل االموال واالشكال األخرى 

من السلوك الخاطئ. عىل الرغم من التأثريات االقتصادية السلبية لغسل األموال عىل النمو االقتصادي 

يعترب من الصعب تحديدها، فمن الواضح أن مثل هذا النشاط يرض مبؤسسات القطاع املايل حيث يعترب 

خطر عىل النمو االقتصادي يضعف غسل األموال منو املؤسسات املالية السببني.

األول: انه ينخر املؤسسات املالية من الداخل ضمن هذه املؤسسات، يوجد غالبا عالقة بني نشاطات غسل 

االموال واالحتيال التي يتوالها الكادر.

ثانيا: انه يزعزع ثقة الزبون باملؤسسات املالية ليس يف الدول النامية فحسب بل عامليا. اذ ان ثقة الزبون 

هي حجر األساس لنمو واستقرار املؤسسات املالية السليمة. 

دوروسيك: تعزيز الثبات واألمان من خالل الحوكمة الرشيدة . نشاط مكتب التدقيق العايل البولندي كمثال عن التعاون مابني الوكاالت يف محاربة   44

الفساد وغسل األموال واالنواع االخرى من املخالفات، املنتدى البيني واالقتصادي العرشون لل ecso، منظمة التعاون واألمن يف اوربا - براغ 2012 ص 4-1

5
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وان املخاطر امللموسة للمودعني واملستثمرين من جراء عمليات الغش واالحتيال املؤسساتية تقف عقبة 

أمام هذه الثقة. عالوة عىل ذلك فان التأثري السلبي لغسل االموال عىل النمو االقتصادي من خالل نخره 

للقطاعات املالية للبلدان، فان لغسل االموال تأثري سلبي مبارش عىل النمو االقتصادي يف القطاع الفعيل عن 

طريق تحويل املوارد اىل نشاط ذو انتاجية اقل وعن طريق تسهيل الجرمية والفساد املحيل، والذي يضعف 

النمو االقتصادي45. 

ان الفساد يؤدي أيضا إىل عدد من فئات التكاليف: 

التكاليف الناتجة عن فقدان العائدات من الرضائب والرسوم الجمركية والخصخصة والتكاليف 	 

الناشئة من الفساد يف املشرتيات العامة.

اإلنتاجية املنخفضة لالستثامرات والنمو االقتصادي متضمنة سوء استخدام السلطات الترشيعية.	 

اثقال كاهل املجتمع متضمنا الرضيبة االضافية وقلة جودة الخدمات النوعية.	 

فقدان الثقة باملؤسسات العامة، الذي ميكن أن يقوض الثقة بالنظام واألمن العام وحتى بفكرة 	 

الدولة46.

املتطلبات االساسية ألجهزة الرقابة العليا:

انشاء  العايل  الرقابة  جهاز  عىل  الرشيدة،  الحوكمة  تعزير  يخص  فيام  بالجهاز،  الخاص  للتفويض  وفقا 

اسرتاتيجية شاملة ملحاربة الفساد وغسل األموال واالنواع االخرى من األفعال الخاطئة. ان احدى العوامل 

املهمة يف برنامج جهاز الرقابة العايل ملحاربة السلوك الخاطئ هو العمل الذي تؤديه يف دعم املؤسسات 

العامة والذي يعترب من عوامل النظام الوطني املوحد. أن كل مؤسسة عامة وضمن السلطات القانونية 

التابعة لها، تدعم نظام النزاهة الوطني هذا كام تسند الدعامات سطح البناية. أن الحوكمة السليمة يف 

هذا النظام ترتكز عىل الوحدة والشفافية واملسائلة يجدر االشارة اىل ان حوكمة القطاع العام تهدف إىل 

لذلك  واجراءاتها  وقراراتها  باملنظمة  الثقة  تعزز  بطريقة  نتائجها  كل  تحقق  العامة  املنظامت  أن  ضامن 

تعني الحوكمة الرشيدة أن رؤساء املنظامت و کادرها والحكومة و الربملان واملواطنني ميكنهم االعتامد عىل 

االثار السلبية يف غسل األموال يف التنمية االقتصادية 2002.  45

دوربوسيك الفساد يف الدول واالسباب واالثار 5002 ص 22.  46
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املنظمة ألداء أعاملهم عىل نحو جيد وبأمانة وتكون خاضعة للمسألة47.

تركز الحوكمة الرشيدة بشكل عام عىل مطلبني اساسيني للمنظامت: 

األداء، حيث تستخدم املنظمة تدابري الحوكمة التابعة لها لتساهم يف ادائها الشامل وتسليم البضائع او 

الخدمات أو الربامج العائدة لها. 

القانون  ملتطلبات  تلبيتها  لضامن  لها  التابعة  الحوكمة  تدابري  املنظمة  تستخدم  حيث  االمتثال،  املالمئة 

واالنظمة واملعايري املنشورة وتوقعات املجتمع حول األمانة واملسائلة واالنفتاح. 

ينبغي عىل ادارة املخاطر االعتامد عىل توجهات املنظمة نحو انجاز هديف االداء واملالمئة االمتثال. 

وبسبب اهميتها يف مكافحة الفساد، فعىل اجهزة الرقابة العليا يقيم فيام إذا ما طور نظام ادارة املخاطر 

املوحد البيئة الرقابية (مبا فيها الرقابة الداخلية( وتقنني املخاطر املحتملة. لذا يوفر الضامن املناسب بان 

القانونية، يجب أن تكون  املنظمة ستنجز أهدافها بدرجة مقبولة من املخاطر. وباالمتثال اىل السلطات 

جهود اجهزة الرقابة العليا املبذولة لتعزيز الحوكمة الرشيدة متعددة األوجه. وتتضمن عىل سبيل املثال 

ال الحرص:

ادراج قضايا الحوكمة الرشيدة يف العمل التدقيقي االعتيادي التابع لجهاز الرقابة العايل.	 

الرتكيز عىل الوعي العام ألهمية النزاهة والشفافية واملسائلة املستمرة داخل الحكومة.	 

السلطة 	  استخدام  وسوء  واالحتيال  كالفساد  الخاطئ  السلوك  ملحاربة  واألدوات  السبل  تحسني 

والهدر، ...الخ.

توفري الوسائل للمبلغني لإلبالغ عن حاالت السلوك الخاطئ، و	 

التعاون مع املؤسسات األخرى يف املحاربة ضد الفساد واعامل السلوك الخاطئ األخرى وتعزيز 	 

مبادئ الحوكمة الرشيدة. 

االتفاقات  باالعتبار  تأخذ  ان  العليا  الرقابية  األجهزة  عىل  التدقيق،  وتنفيذ  تخطيط  اعداد  عملية  خالل 

دوروسيك: تعزيز الثبات واالمان من خالل الحوكمة الرشيدة . نشاط مكتب التدقيق العايل البولندي كمثال عن التعاون مابني الوكاالت يف محاربة   47

الفساد وغسل األموال واالنواع االخرى من املخالفات، املنتدى البيئي واالقتصادي العرشون لل ecso، منظمة التعاون واألمن يف اوربا - براغ 2012 ص 4-1.
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الدولية ومعايري االنتوساي واألنظمة والقوانني الخاصة بها وأفضل اساليب عملية التدقيق ومعايري الحوكمة 

الرشيدة. وبهذا بدوره سيعمل عىل مساعدة األجهزة الرقابية يف تقييم مناطق الضعف والقوة النشاطات 

الجهات الخاضعة للتدقيق خالل عملية التدقيق ولتحسني هذا النشاط ينبغي أن يتخطى التقييم الخاص 

الجهاز  ينفذه  الذي  العامة  للموجودات  الرشيدة  الحوكمة  مجال  يف  للتدقيق  الخاضعة  الجهات  بنشاط 

اراء حول هذه  املايل املصدق والتي توفر  التحقيق  التقليدية ألعامل  النواحي  أبعد من  الرقايب اىل مدى 

املسائل مثل البيانات املالية والرقابة الداخلية عىل املواضيع املالية.

مبادئ الحوكمة الرشيدة:

وعىل الجهاز الرقايب العايل ان يأخذ بعني االعتبار املبادئ األخرى للحوكمة الرشيدة :

 مامرسة مبدأ املساواة: 

إن املقصود مببدأ املساواة هو املعاملة املنصفة للمواطنني من خالل وضع معيار موضوعي وموحد. كام انها 

توضح الفرصة التي ينتهزها أصحاب املصالح لعرض وجهات نظرهم ومناقشاتهم إىل جانب فرصة تقييم 

نشاط اإلدارة العامة. لذا يكون تطبيق املبدأ املذكور أعاله يف املناقشة العامة أمر رضورية الضامن االنفتاح 

والشفافية يف اإلدارة العامة ومسائله صناع القرار وأصحاب املصالح املشرتكني يف عملية تنفيذ الواجبات 

العامة.

ومن هذا املنطلق فأن املناقشة العامة التي تفهم عىل انها عملية اختيار وتفسري القضايا البالغة األهمية 

للمصلحة العامة تعد أمرا رضورية يف االدارة العامة. تعتمد جودة املناقشة العامة عىل مصداقية املعلومات 

ووضوح االتصال. وتعد املناقشة العامة وسيلة لتنظيم تفضيالت وتقديرات أصحاب املصالح. وهذا بدوره 

يكون الرشط األسايس للتوقعات العقالنية حول سلوك اآلخرين. وهي أداة لنشوء املعرفة العامة، إدراك 

ملعرفة اآلخرين(. تعترب القواعد الواضحة واملتيرسة أمرا أساسيا لرشعية اإلجراءات التي تتخذها الهيئات 

العامة أن الوصول املتساوي للمعلومات املعتمدة يكون رضورية يف اإلفصاح العام. 
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ليس  مالمئة  وبطريقة  صياغة  املمكن  من  للمواطنني.  بالنسبة  مفهومة  املعلومات  تكون  أن  يجب  إذ 

املتطلبات الخاصة املقرتح اإلدارة العامة يف حل املشاكل املحددة فحسب، بل ايضا كيفية إجراء التقييامت 

الدقيقة للواجبات العامة48. لذا ال يتحدد عمل الجهاز الرقايب SAI مبراجعة وتقييم دقة املعلومات فحسب 

بل ايضا تقييم عام إذا تم استيعاب املعلومات التي قدمها الجمهور. وأيضا عىل الجهاز الرقايب تقييم فيام 

إذا قامت املؤسسة العامة بتطوير املساهمة املدنية يف املهام العامة. 

الترشيع وامللكية عىل حد سواء(  ويعترب أمرا رضورية ضامن استقاللية وسائل اإلعالم من خالل صياغة 

وحامية مصادره يف اإلعامل التي تؤديها ومن الواجب أن تكون مضمونة من الحكومات وتحتاج مؤسسات 

املجتمع املدين ايضا اىل التمتع باالستقاللية والحرية يف نشاطاتها. وعىل الجهاز الرقايب SAI تقييم فيام إذا 

كانت السياسة الحكومية املرتبطة بالقضايا املذكورة أعاله تنفذ تنفيذه سليمة.

بناء التوافق املدين: 

ينبغي عىل األجهزة الرقابية املساعدة عىل بناء التوافق االجتامعي لغرض الرتكيز عىل اهمية الوصول اىل 

االجتامعية  املعايري  باالعتبار  تأخذ  ان  يجب  والتي  العام  القطاع  نشاطات  حول  العام  االجتامعي  الرأي 

الحضارية والقانونية الواسعة. وان التزام املسؤولني الحكوميني باملعايري والقواعد السلوكية يعتمدان اىل 

حد كبري عىل إطار العمل الخاص باإلجراءات واملعايري األوسع. ان املعايري السلوكية للموظفني الحكوميني 

كقانون السلوك املهني بحاجة إىل الوقت الالزم لالستيعاب ولتكون جزء من الروتني البريوقراطي اليومي. 

الخدمات  تسليم  عىل  فقط  تقترص  ال  نزاهتهم  بأهمية  الحكوميني  للمسؤولني  وعي  زيادة  فان  وبالتايل 

الحكومية الكافية بل ايضا عىل تعزيز ثقة املواطنني باملؤسسات العامة تعترب بالغة األهمية. وبهذا السياق 

يتعني عىل اجهزة الرقابة العليا تقييم نشاط املنظامت العامة املرتبط بعملية التدريب والجهود األخرى 

اتخاذ  العليا  الرقابية  االجهزة  عىل  يتوجب  وعليه  املنظامت.  تلك  يف  األخالقي  الضعف  منع  اىل  الرامية 

الخطوات لتشجيع املنظامت العامة لتطوير وتحديث قوانني السلوك املهني للمسؤولني الحكوميني. 

تضارب  يف  هذا خصوصا  ويكون  املستمر.  التعزيز  إىل  العام  القطاع  نزاهة  عىل  اإلرشاف  آليات  وتحتاج 

املصالح وإدارة املوجودات العامة.

دوربوسيك ، الحد من الفساد واالحتيال، ایجاد الثقة العامة، ص170-165.  48
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تعزيز الشفافية: 

تعد الشفافية مبدأ ينبغي عىل األجهزة الرقابية أن تشجعه يف مراجعاتها إلجراءات القطاع العام. ونظرا اىل 

تعقيد عملية اتخاذ القرار املتعلقة بتنفيذ املهام العامة، يحصل املوظفني الحكوميني عىل صالحية االنتساب 

بالغ األهمية يف كفاءة وفاعلية  الشفافية أمر  الشكوك وعليه، تعد  التي بدورها قد تزيد من  واالجتهاد 

مؤسسات القطاع العام. حيث يعمل تقديم درجة عليا من الشفافية يف إجراءات القطاع العام عىل التقليل 

من الجانب التقديري لألشخاص والتقليل من مخاطر املؤثرات غري املربرة.

تقييم ادارة املوارد البرشية:

الرشيدة. وملنع  الحوكمة  الرئييس يف تعزيز  املفتاح  البرشية املستندة عىل االستحقاق  املوارد  ادارة  تعترب 

املؤثرات غري املربرة يف عمليات أدارة املوارد البرشية التابعة للقطاع العام ويقتيض أن يكون اختيار وتعزيز 

االجراءات واملعايري منصفا ومحدد سلفا وموثق بوضوح عندها يتحدد الجانب التقديري وعملية التحكيم. 

كام يتطلب أن تكون هياكل االستئناف واليات تطبيقها موضوعة لضامن املعالجة الفاعلة. ميكن االدارة 

املوارد البرشية الفاعلة أن تقلل من املخاطر املحتملة ونقاط الضعف يف الرقابة من خالل تعيني الكادر 

الكفوء يف تنفيذ الضوابط واإلجراءات.

النجاح يف  أن  لكادره من باب معرفته  الدوري  التدريب  يزيد تركيزه عىل  أن  الرقايب  الجهاز  ينبغي عىل 

محاربة األعامل غري السليمة ال يعتمد فقط عىل األدوات  إجراءات التحقيق التي يجريها بل يعتمد أيضا 

عىل تزويد الكادر باملهارات املناسبة واملعرفة والقدرة عىل تحديد األعامل غري السليمة املحتملة وتقييمها. 

لتحديد  الخاصة  منهجيته  تحسني  عىل  نظامية  وبطريقة  دامئة  العمل   SAI الرقايب  الجهاز  عىل  ينبغي 

الرشيدة  للحوكمة  األخرى  واملبادئ  واملسائلة  والشفافية  النزاهة  السليمة وتعزيز  األعامل غري  ومكافحة 

للموجودات العامة.
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الشكاوى والطلبات:

الرقايب االحتفاظ بسجالت الشكاوى  القانوين، ينبغي عىل الجهاز  عند االخذ باالعتبار نطاق إطار العمل 

اســـــاس  وعىل  اخرى  ومصادر  املركزيــــــــــــــــة  والدوائر  االعالم  ووسائل  املواطنني  من  والطلبات 

منتظم. يجب أن تخضع املواد التي جمعت اىل التحليل وبعدها تقرر االجهزة الرقابية سواء كان عليها 

اتخاذ اإلجراءات او ال.

وينبغي للطريقة املعدة لتصنيف القضايا ان تسمح بتحديد املجاالت التي يظهر فيها توجهات لحاالت عدم 

االنتظام. من املهم وبشكل خاص ومن جانب املخاطر والتهديدات املوجودة العثور عىل كيفية االستفادة 

املعني. وعليه ميكن  باملوضوع  الخاص  التدقيق  استهداف  ان تكون مفيدة يف  الشكاوى والتطبيقات  من 

لألجهزة الرقابية أن تحدد رضورة تنفيذ عملية تدقيق معينة كام يف عملية تدقيق خاصة من املخاطر التي 

تعد حرجة ومؤكدة مبصادر متعددة بهذا الصدد، أن كان مقياس الظاهرة كبرية فقد يكون مؤهال بإعداد 

خطة او اسرتاتيجية تدقيق عىل نطاق أوسع.

ان وجد، فمن املمكن أن يبلغ الجهاز الرقايب العايل املواطنني ووسائل االعالم العامة وغريها باإلجراءات 

املتخذة فيام يخص الشكاوى. وينبغي ايضا عىل الجهاز الرقايب أن يتخذ اإلجراءات املناسبة لحامية رسية 

اولئك الذين يقدون الشكاوي واملعلومات ذات العالقة.

يجب أن يجتهد الجهاز الرقايب SAI يف االلتزام بالنزاهة املستقلة من خالل إجراءات كادره الخاص. لذا عىل 

جهاز الرقابة العايل أن يكون املؤسسة التي يقدم إليها مبلغون من مؤسسات أخرى معلومات حول األعامل 

غري السليمة املشكوك فيها أو الفعلية يف مكان العمل. إذ من الرضوري أن يقدم األشخاص ادعاءات الفساد 

أو االحتيال أو التبذير أو اإلرساف أو سوء إدارة األموال العامة أو األنواع األخرى من األعامل غري السليمة 

عن طريق إرسال معلومات مكتوبة إىل الجهاز الرقايب SAI أو األشخاص املمثلني عنه أو إجراء اتصال من 

خالل NET complaint (املواقع االلكرتونية للشكاوى( التابعة األجهزة الرقابة العليا. وان كافة املعلومات 

املجموعة من املواقع االلكرتونية للشكاوى التابعة لألجهزة الرقابية العليا sIAS ينبغي أن تنقل عرب اتصال 

أمن وعىل الجهاز الرقايب SAI الحفاظ عىل كافة املعلومات التي قدمها املبلغني من االفصاح غري املخول به. 

وتكون الشكاوى التي حصل عليها الجهاز الرقايب SAI مصدر للمعلومات املهمة حول الحالة االجتامعية 
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واالقتصادية للبلد وباإلمكان استخدامها املراجعة وتقييم نشاط عمليات التدقيق. ويعترب عدد الشكاوى 

املستلمة من املواطنني كمؤرش لدرجة الثقة العامة لجهاز الرقابة العايل49. ينبغي عىل اجهزة الرقابة العليا 

أن تقيم وتكشف وتقرتح التغريات يف التعليامت امللزمة يف بلدانهم بعد أن حددت اآلليات التي تزيد من 

خطر الفساد وغريها من أنواع املخالفات بسبب األنظمة غري الواضحة أو الثغرات القانونية.

منع تضارب املصالح وسوء استخدامها:

ينبغي عىل جهاز الرقابة العايل دعم وتعزيز وجود نظام الرقابة الداخلية من خالل استخدام إطار العمل 

املناسب يف القطاع العام طاملا أن دمج هذه املعايري يشكل أجراء فاعال لتعزيز املساءلة.

ينبغي عىل األجهزة الرقابية العليا تحديد وتقييم اآلليات التي تهيئ الظروف املشجعة للمخالفات. وخصوصا 

مجال إدارة املوجودات. تسعى اجهزة الرقابة العليا جاهدة لتقييم وجود مبادي لوضع آليات تهدف إىل 

منع تضارب املصالح واملنافع غري املرشوعة وإساءة استخدام املعلومات الرسية وعدم االمتثال يف تنفيذ 

الوظائف العامة. فعند وجود اليات محددة والتي تزيد من مخاطر الفساد واالنواع األخرى للمخالفات 

بسبب الترشيعات غري الواضحة او الثغرات القانونية، فعىل أجهزة الرقابة العليا تقييم والكشف وافرتاض 

التغريات يف الترشيعات امللزمة يف بلدانهم.

 املخالفات يف عملية وضع آلية القانون:

األخذ بعني االعتبار أن وجود الثغرات او الضعف يف الترشيعات واالفتقار إىل القواعد االدارية من املمكن 

أن تكون السبب يف املخالفات، فيجب أن تركز اجهزة الرقابة العليا عىل جودة الترشيع. ان الترشيع غري 

املكتمل او غري الدقيق او املتناقض من املمكن أن يؤدي اىل تقدير مبالغ فيه عند تفسري الترشيعات امللزمة 

ويف سلوك املسؤولني الحكوميني.

 املخالفات يف عملية وضع آلية القانون:

زي دوربولسيك ، تعزيز املن واالثبات من خالل الحوكمة الرشيدة، ص 8-1  49
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ان احدى الحلول املقبولة يف اإلجراءات االدارية هو افساح مجال لحرية الترصف يف عملية صنع القرار يف 

الحاالت التي يعتمد فيها الحل الفعيل عىل منهجية املوظف املدين املحدد وإدراك املوقف. ومع ذلك تنشأ 

املشكلة متى ما تحول حرية الترصف اىل حرية مفرطة للموظفني الذين يعالجون قضية ما، ليس من خالل 

االعتامد عىل مقاييس ميكن التحقق منها ولكن باتباع حرية الترصف الخاصة بهم تتمثل هذه اآللية بعدم 

وجود مقاییس شفافة ملعالجة األمور ونتيجة لذلك ميكن أن تصدر قرارات من املسؤولني عىل الرغم من 

الرأي السلبي للسلطات االستشارية. انه االفتقار إىل الوضوح وعدم دقة القانون وتغرياته املتكررة للغاية. 

من اجل الحد من خطر الفساد وغسل األموال املتعلقة باملوجودات العامة فأن عىل االدارة ان تقدم احكام 

دقيقة وواضحة كفاية وخصوصا تلك التي تنظم اإلجراءات املتعلقة باتخاذ القرارات نيابة عن املصلحة 

العليا  الرقابة  اجهزة  وتسعى  القانوين  اإلطار  عىل  وباالعتامد  التفسريات.  اختالف  منع  اجل  من  العامة 

جاهدة لتحديد الرشوط التي ينبغي يلبيها صانعوا القرار، وما هي الوثائق الواجب تقدميها واملوعد النهايئ 

للقرار ومربراته املطلوبة سواء بالسلب أو اإليجاب، خصوصا عندما يكون هناك تنافس كيانات ومصالح .

هناك حاجة ماسة ملراجعة املستمرة لإلجراءات اتخاذ القرار من اجل اقرتاح التعديالت وخصوصا عندما 

األساسية  االداة  ان  ذلك  إىل  وباإلضافة  الترصف.  لحرية  مجال  وتوفر  متاما  دقيقة  ليست  املعايري  تكون 

ملنع حرية الترصف املفرطة للسلطات التنفيذية ووجود تضارب يف املصالح هو تطبيق ما يسمى “قاعدة 

املشاركة الجامعية باتخاذ القرار” وتعني أن األشخاص ال ينفردون باتخاذ القرارات املتعلقة باملوجودات 

العامة بل املشاركة بالسلطات مع اآلخرين. 

انتشارا  األكرث  العامة هي  املوجودات  إدارة  االداري يف  الترصف  للقضاء عىل حرية  الفاعلة  الوسيلة  وان 

وشفافية لتلك اإلجراءات. أوال وقبل كل ذلك، ينبغي االمتثال ملبدأ املساواة يف الوصول اىل املعلومات حول 

إمكانية الحصول عىل منافع ضمن إطار النفقات العامة. هذا ال ينطبق فقط عىل التوريدات، ولكن ايضا 

عىل الخصخصة واملبيعات وعقود اإليجار املوجودات واملنح والقروض ايضا، وما إىل ذلك. تركز االجهزة 

الرقابية من خالل عمليات التدقيق اهتاممها عىل تنظيم العمل يف مكتب الجهة الخاضعة للتدقيق وعىل 

نظام التحقق من عملية صنع القرار واملسؤوليات يف مختلف الخطوات يف العملية. ينبغي األخذ بنظر 

االعتبار الصعوبات املتعلقة بتعقيد عملية صناعة القرار يف االدارة. وينبغي أن تتفحص أجهزة الرقابة العليا 

بعناية التأثريات املتنوعة للقرارات اإلدارية من وجهة نظر اإلدارة الفاعلة للموجودات العامة (املدلوالت 

املالية( وتضارب املصالح بني املسؤول والطرف االخر.
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 االفتقار إىل املساءلة او تطبيقاتها غري املالمئة:

 ان عدم تطبيق مبدأ املساءلة هو عنرص آخر يشجع عىل اقرتاف الخطأ والذي ينشأ من االفتقار إىل التنفيذ 

العامة ال تدار بشكل جيد من قبل املسؤولني  الداخيل، ونتيجة لذلك فان األموال  الرقابة  الفاعل لنظام 

الحكوميني. ينبغي أن تحتوي املساءلة عىل ثالث جوانب عىل األقل وهي:

أن تكون خارجية، أي أن اجراء الرقابة من جانب شخص ليس عضو من الهيئة أو الجهاز الخاضع 	 

للرقابة.

التفاعل يف مستويني عىل األقل، فيام يتعلق باملطالبة لإلجابة عىل االسئلة واالجابة والتنازل عن 	 

الحق.

ينبغي أن يشكل حقا يف طلب االجابة عىل االسئلة اىل جانب حقوق الحصول عىل املعلومات 	 

واحتاملية فرض عقوبات. 

“تقلص املساءلة إذا فهمت كمبدأ الشفافية الحكومية، وتطبق فقط يف املعلومات املرسلة واملستلمة وبدون 

االشارة اىل نتائج تفاعل املعلومات املوجودة والتي يجب تقييمها من اجهزة الرقابة العليا”50. ويضفي مبدأ 

املسؤولية عىل رضورة تطبيق معايري السلوك املحدد بضمنها عدم التساهل يف تضارب املصالح يف نشاط 

املسؤولني الحكوميني وتجنب السلطات املفرطة يف أيدي املسؤول العام الوحيد. 

الخاضعة  الكيانات  يف  الفردية  للمساءلة  املنفذة  االليات  فعالية  تقييم  العليا  الرقابة  أجهزة  ينبغي عىل 

للتدقيق.

نقاط الضعف يف عمليات الرقابة واالرشاف الداخيل:

اللحوكمة  الفعال من اهم مكونات  الداخيل واالرشاف  الرقابة  الدفاع األول، يعترب كل من نظام  يف خط 

الرشيدة وتعترب األداة الرئيسية ملنع الفساد واالنواع االخرى من املخالفات يف املؤسسات العامة.

العمليات تنفذ بطريقة تسمح بتحقيق اهداف  العامة مسؤولة عن ضامن من أن  املنظمة  ادارة  تكون 
اعداد ورقة لالجتامع الفني لهيئة االوالسيف للمسالعلة يف األرجنتني – اب 2008.  50
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املنظمة العامة يجرى ذلك من خالل التنفيذ والحفاظ الفاعل لنظام الرقابة الداخلية. 

ينبغي أن تفحص اجهزة الرقابة العليا وتقيم اعامل الرقابة الداخلية للمؤسسات الخاضعة للتدقيق ومعرفة 

فيام إذا كانت عملية متكاملة منفذة من قبل االدارة واملوظفني ومصممة ملعالجة املخاطر وتوفري الضامن 

املعقول يف تنفيذ مهمة املؤسسة.

التالية للرقابة الداخلية للمؤسسات  ينبغي أن تقيم اجهزة الرقابة العليا ما إذا حققت االهداف العامة 

الخاضعة للتدقيق:

تنفيذ العمليات النظامي، واألخالقي، واالقتصادي، والفاعلة واملؤثرة.	 

انجاز التزامات املساءلة املحاسبية. 	 

االلتزام بالقوانني واألنظمة املطبقة.	 

حامية املصادر من الفقدان وسوء االستخدام والتلف. ان االلتزام الضعيف يف تحديد وتصحيح 	 

العليا  الرقابة  اجهزة  تأخذها  أن  وينبغي  املرشفني  قبل  املستقبلية من  االحداث  املشاكل وملنع 

باالعتبار كمؤرش محتمل للمخالفات. 

نقاط الضعف يف النظام املحاسبي:

ان تفويض التدقيق الناشئ من الترشيع والقانون والتوجهات الوزارية ومتطلبات السياسة الحكومية او 

االضافية مسؤوليات  األهداف  تتضمن هذه  قد  اضافية.  اهداف  اىل  تؤدي  قد  الترشيعية  الهيئة  قرارات 

التدقيق واالبالغ، عىل سبيل املثال املتعلقة باإلبالغ سواء وجد املدققون يف القطاع العام أي حاالت لعدم 

االمتثال بالسلطات بضمنها املوازنات واطر عمل املساءلة و/او االبالغ عن فاعلية الرقابة الداخلية. مع ذلك 

حتى عند عدم وجود هذه األهداف اإلضافية، فقد تكون هناك توقعات عامة املدققني القطاع العام لإلبالغ 

عن اي حاالت عد امتثال للسلطات مكشف عنها خالل التدقيق او لإلبالغ عن فاعلية الرقابة الداخلية. ان 

هذه املسؤوليات اإلضافية ومخاطر االحتيال املتعلقة بها تحتاج الن تؤخذ بنظر االعتبار من قبل مدقق 

القطاع العام عند تخطيط وتنفيذ التدقيق51 .

املعيار  IASSI 0422 مسؤوليات املدقق فيام يتعلق باالحتيال يف تدقيق البيانات املالية ، االنتوساي.  51
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والشفافية  النزاهة  لتوفري  الفاعل  البحث  عرب  للتدقيق  الخاضعة  للمؤسسات  املحاسبي  النظام  دعم  ان 

واملسؤولية املحاسبية املستمرة داخل املؤسسة، واألكرب من ذلك ضمن الحكومة سيعمل عىل تكوين بيئة 

وقائية ال تفضل االحتيال والفساد. يفرض النظام املحاسبي الفاعل املساءلة املحاسبية عرب اعداد وتقديم 

معلومات كاملة ودقيقة بالوقت املناسب، وبالتايل الحد من فرص املخالفات التي تشمل الفساد واالحتيال. 

ينبغي عىل اجهزة الرقابة العليا أن تفحص وظيفة انظمة املحاسبة (وكذلك نظام املحاسبة النقدي( وتركز 

اهتاممها، ومن بني جملة أمور، عىل الوسائل املقبولة لتقييم الجرد واالحتياطي وااللتزامات واملستحقات 

وطريقة انخفاض املوجودات الثابتة وادارة التدفقات املالية وراس املال. 

يف هذا املجال، ينبغي أن تركز أجهزة الرقابة العليا عىل تحقيق التزامات االبالغ من قبل الكيانات الخاضعة 

للتدقيق. وينبغي أن تؤكد ايضا عىل دقة البيانات املالية ومراجعة السجالت املالية لها والقضاء عىل حاالت 

التالعب بالنتائج املالية وعنارص “املحاسبة االبداعية”. ينبغي عىل الخرباء الخارجيني اجراء عملية تحليل 

متعمقة، عند الرضورة. 

تعد البيانات املالية أهم مصادر املعلومات يف انشطة املؤسسة. فمن خالل اجراء عملية التدقيق والتصديق، 

تعترب البيانات املالية مصدر موثوق للمعلومات بالنسبة لصناع القرار السيايس والجمهور ومختلف األجهزة 

يف الدولة. وتأيت البيانات املالية يف املرتبة الثانية فيام يتعلق بقيود وحدة الحسابات مع االخذ بنظر االعتبار 

التقويم الزمني. اضافة اىل ذلك تضم البيانات االجاملية حول حالة امللكية، والتمويل وكنتيجة للنشاطات 

املنفذة من قبل الوحدة.

ان البيانات املالية مصدر مهم للمعلومات لكل من املستثمرين وصناع القرار السيايس يف القطاعي الخاص 

والعام. يف الواقع انها تتضمن البيانات الالزمة يف صناعة القرارات املنطقية. أن تنفيذ االحتيال هو التضليل 

املتعمد ملستخدمي وعمالء البيانات املالية عرب عرض املعلومات املالية واملادية بطريقة بعيدة عن الحقيقة. 

ان الغرض من تدقيق البيانات املالية هو تحديد فيام إذا توافقت هذه البيانات مع السياسات املحاسبية 

ان  املدققني  عىل  ينبغي  للكيان.  املالية  والنتائج  املوجودات  ألوضاع  والعادل  الواضح  والتقديم  املطبقة 

يحددوا وبشكل خاص ما إذا كان التقرير املايل الخاضع للفحص:

قد صيغ عىل اساس االجراء السليم للحسابات. 	 

قد صيغ وفقا” للبنود املعينة من القانون. 	 
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يقدم كل ما يتعلق كل املعلومات املتعلقة بتقييم األعامل بوضوح وبشكل عادل.	 

او  منطقية  غري  وتقنيات  اي طرق  استخدم  قد  الكيان  كان  إذا  ما  وتحديد  فحص  املدققني  عىل  ينبغي 

مختلفة للحسابات االبداعية عند اعداد البيانات املالية. ينبغي عىل املدقق ان يؤكد بان العمليات مسجلة 

والبيانات املالية قد قدمت وفقا اىل معايري التدقيق التي تطبق عىل الجهة الخاضعة للتدقيق. أن املهمة 

الرئيسية للتدقيق املايل تعرف بانها التحقق من املعايري وأنها اتخذت بعني االعتبار كتوقعات. 

(ان اهداف التدقيق املايل يف القطاع العام غالبا ما تكون أوسع من التعبري عن رأي فيام إذا ان الغرض 

الخاص للبيانات املالية قد تم اعداده ويف جميع الجوانب املالية وفقا اىل إطار العمل املطبق يف االبالغ 

املايل (اي نطاق املعايري الدولية حول التدقيق(. أن تفويض التدقيق او التزاماته يف مؤسسات القطاع العام 

والناشئة من الترشيع او القرار او التوجهات الوزارية او متطلبات السياسة الحكومية او قرارات الترشيع 

قد يؤدي اىل االهداف االضافية قد تتضمن االهداف االضافية مسؤوليات التدقيق واالبالغ، عىل سبيل املثال 

املتعلقة باإلبالغ سواء وجد املدقق اي امثلة عن عدم االمتثال بالتفويضات بضمنها املساءلة والتخصيصات 

و/أو االبالغ عن فاعلية الرقابة الداخلية52 25.

يف الوحدة، ينبغي التحقق من االيت ومن جملتها:

إدراك نفقات وتكاليف وحدات األعامل يف الفرتات املعنية من االبالغ. 	 

تحسني 	  (يتضمن هذا  الثابتة  املوجودات  او  التحسني  والحاسبات إلجراء  املشرتيات  اقرار  ادارة 

واصالح املوجودات الثابتة(.

تحديد املستحقات واملخزون املتدهور .	 

قوانني تحديد وحساب انخفاض املوجودات املحددة. ایجاد حسابات مخزنة 	 

ایجاد احتياطي امليزانية العمومية	 

محاسبة الخسائر.	 

بيع  حال  املشرتين يف  الختيار  التالية  اإلجراءات  تركز  أن  يجب  املبيعات  من  الدخل  العائد  إىل  بالنسبة 

  ISSAIو  ISSAI 2240، ISSAI 2800، ISSAI 2805املعلومات املفصلة حول دور اجهزة الرقابة العليا يف تدقيق البيانات املالية موجودة يف الدليل  52

2810 .
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موجودات عىل املجاالت التالية:

طريقة لالحتفاظ بالسجالت الخاصة باملبيعات، مع اعطاء اعتبار خاص للفواتري املعجلة.	 

التأجيل من خالل بيع البضائع باستخدام أسلوب رضيبة nibor dnuor’’ (بضمنها انتزاع رضيبة 	 

البضائع والخدمات عرب نظام السوق التجاري(.

حسابات البيع الوهمي.	 

تضارب املصالح املحتملة.	 

حل االحتياطات غري املربرة.	 

ستسمح هذه اإلجراءات او عىل األقل ستساعد فيام إذا كان هناك فساد يف هذا املجال واذا كان هناك 

اشتباه بغسل االموال. تتضمن األمثلة عن نقاط الضعف يف اعداد الضوابط ما ييل:

األعداد غري املالئم للرقابة الداخلية عند اعداد البيانات املالية التي ستدقق. 	 

التصميم غري املالئم للرقابة الداخلية عند عملية او حساس مهم.	 

التوثيق غري املالئم لعنارص الرقابة الداخلية. غياب او الفصل غري املناسب للمهام ضمن عملية او 	 

حساب مهم و غیاب او اعامل الرقابة غري املناسبة يف حامية املوجودات.

التصميم غري املناسب لتكنلوجيا املعلومات (ضوابط التطبيق والعامة التي متنع نظام املعلومات 	 

من توفري املعلومات الكاملة والدقيقة التي تتوافق مع أهداف االبالغ املايل والحاجات الحالية(.

االخفاق يف تنفيذ التسويات للحسابات املهمة.	 

تجاوز االدارة للضوابط.	 

سوء متثيل موظف الزبون للمدقق (من املمكن أن يكون مؤرش فساد(.	 

ان االفتقار اىل املوضوعية أو االستحقاق الجزيئ للمسؤولني عن قرارات املحاسبة مثل تبخيس النفقات او 

الزيادة املفرطة للعالوات.
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عدم تطبيق مبادئ التوثيق واالبالغ:

قبل  من  مقدمة  صحيحة  وغري  ناقصة  اقرتاحات  عىل  القرارات  تستند  عندما  كاملة  غري  امللفات  تعترب 

االشخاص املعنيني. اذ ان املتطلبات املتعلقة بالتوثيق واالبالغ ميكن أن تعامل عىل انها بريوقراطية عقيمة، 

االجراءات  للشفافية يف  أفضل ضامن  األحيان  كثري من  تشكل يف  واالبالغ  التوثيق  فان  الحقيقة  بينام يف 

االدارية أو يف املعامالت التي تشرتك فيها امللكية العامة. من الرضوري انشاء املبدئ الذي يصحح التوثيق 

واالبالغ عن كل النشاطات يف املنظامت العامة يف هذا املجال، يجب أن تركز االجهزة الرقابية العليا عىل 

اداء التزامات االبالغ من قبل املؤسسات املدققة.

االستخدام املفرط للتعاقد من الباطن والوسطاء:

يجري االستخدام املفرط للتعاقد من الباطن والوسطاء عندما تستأجر مؤسسة عامة مستشارين خارجني 

ورشكات خبرية من اجل تنفيذ مهامها األساسية بكلفة باهضه تزيد عىل كلفة تنفيذ املؤسسة لهذه املهام 

بنفسها مام يفسح املجال أمام الحصول عىل مكاسب شخصية.

يجب أن يقيم الجهاز الرقايب العايل فيام إذا مل يكن هناك اعتامد مفرط من قبل االدارة العامة عىل رشكات 

خارجية، سواء كانت املؤسسات الخارجية ال تنفذ املهام الذي ميكن أن يؤديها أي كيان من تلقاء نفسه، 

العليا  الرقابة  اجهزة  عىل  الكيان.  ادارة  عىل  مفرط  تأثري  عنه  يرتتب  ال  النظام  هذا  مثل  كان  إذا  وفيام 

الرتكيز عىل رضورة وجود مبادئ ارشادية للتعاقد مع استشاريني خارجيني استنادا اىل الشفافية، والتناسب، 

واألولويات املحددة.

تعزيز الحوكمة الرشيدة من خالل املوظفني:

عىل أجهزة الرقابة تعزيز الحوكمة الرشيدة من خالل موظفني معينني فمن خالل سلوك واعامل الكادر 

مبختلف املستويات ميكن أن تساهم باإليصال الفاعل والكفوء واالخالقي فاعلية ألهداف منظمتهم. تلعب 

القيادة املقدمة من خالل مدراء املنظامت الحكومية واملسئولني األقدمون االخرون دورا مهام يف تحديد اىل 

أي مدى سيكون فاعلية املنظامت الحكومية يف تشجيع السلوكيات التي تدعم الحوكمة الرشيدة من خالل 
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الكل  املتعلقة مبامرسة مهامهم. يحتاج  األداء  الترشيعات ومعايري  يفهم  أن  املنظمة. يحتاج كل موظف 

اىل فهم كيفية تعزيز مساهمتهم الشخصية يف دعم الحوكمة الرشيدة بشكل اسايس ويف تحقيق األهداف 

املؤسساتية. 

التالية  األساسية  الوثائق  واستالم  ومراقبة  وتقييم  تنمية  يف  ومدراءها  كادرها  املنظمة  ترشك  أن  يجب 

وتنفيذها الفاعل:

بیان واضح للقيم واملامرسات والسلوكيات املتوقعة ملوظفي املنظمة.	 

املوضوعة عىل 	  وااللتزامات  الحقوق  للمنظمة، من ضمنها  البرشية  املوارد  لسياسة  بیان واضح 

املرشفني ومسئوليهم. 

موجز محدث ومعلومات محدثة حول ترتيبات الحوكمة للمنظمة، بضمنها الترشيعات املطبقة 	 

وإطار عملها السيايس واملجالس واللجان وقوانينها وعضويتها وعالقاتها مع مؤسسات الحكومية 

األخرى وترتيبات التدقيق ومراقبة االحتيال وحامية املبلغني. 

بیان واضح لألهداف املشرتكة للمنظمة ومؤرشات األداء األساسية وخطط التجارية. 	 

اساليب ادارة مخاطر املنظمة بضمنها منهجية ونطاق ومراجعة املعايري .	 

يجب ان يوفر قادة املنظمة الحكومية لكادرهم ومدراءهم:

باالسرتاتيجيات 	  املتعلقة  االداء  واهداف  والوفود  الشخصية  الواجبات  من  واضحة  مجموعة 

املشرتكة للمنظمة وخطط عملها.

املعلومات املنظمة حول املناقشات والقرارات املجالس او اللجان األساسية التي تدير املنظمة.	 

تقارير منتظمة حول أداء املنظمة مقابل مؤرشاتها األساسية و/او اهدافها مع تحليالت قد تساعد 	 

املنظمة أن تتعلم من التجربة.

التشجيع بكافة املستويات لتساهم بالحوكمة الجيدة من ضمنها القيادة املثالية من االدارة العليا.	 

نظام لتقييم األداء للدوائر الحكومية املرتبطة بتنفيذ مهامهم املحددة.	 

يجب أن يقوم الجهاز الرقايب العايل مبراجعة وتقييم فيام إذا أدركت املنظمة سياسة الحوكمة 	 

الحوكمة  تدعم  التي  السلوكيات  تشجيع  يف  الحكومية  املنظمة  فاعلية  مدى  وتقييم  الرشيدة 
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الجيدة يف املنظمة.

تقارير منتظمة حول أداء املنظمة مقابل مؤرشاتها األساسية و/او اهدافها مع تحليالت قد تساعد 	 

املنظمة أن تتعلم من التجربة.

التشجيع بكافة املستويات لتساهم بالحوكمة الجيدة من ضمنها القيادة املثالية من االدارة العليا.	 

نظام لتقييم األداء للدوائر الحكومية املرتبطة بتنفيذ مهامهم املحددة.	 

الرشيدة  الحوكمة  املنظمة سياسة  إذا أدركت  العايل مبراجعة وتقييم فيام  الرقايب  الجهاز  يجب أن يقوم 

وتقييم مدى فاعلية املنظمة الحكومية يف تشجيع السلوكيات التي تدعم الحوكمة الجيدة يف املنظمة. 

الخطوات املحددة االخرى ملكافحة الفساد من خالل تعزيز الحوكمة الرشيدة للموجودات العامة:

ميكن للمرء أن يتوقع بانه يجب عىل كل مؤسسة عامة أن تضع برنامجا لنشاطات املنظمة مصممة للقضاء 

عىل خطر الفساد وغسل األموال أو الحد منه عىل األقل. ان مسالة التصدي للفساد واالنواع األخرى من 

للموجودات  الرشيدة  للحوكمة  األخرى  واملبادئ  واملسائلة  والشفافية  النزاهة  تعزيز  خالل  من  االخطاء 

الرقايب  التدريبية. يجب ان يأخذ الجهاز  الداخلية والدورات  النقاشات  العامة، ينبغي أن تكون موضوع 

وتوثيق خطوات  واالدامة  السليم  والعمل  واالرشاف  والتنفيذ  للتصميم  االلتزام  اعتباره ضعف  يف  العايل 

مكافحة الفساد التي تعدل حسب احتياجات املنظمة باعتباره مؤرشة محتمال لألخطاء.

املسؤولني  قبل  من  االدارية  للمسئولية  العقوبات  تطبيق  فاعلية  العايل  الرقايب  الجهاز  يقيم  أن  يجب 

الحكوميني. ان تتعاون عن كثب مع مؤسسات حكومية أخرى من أجل تعزيز الحوكمة الرشيدة. ان أحد 

املكونات املهمة املتعلقة بالتعاون هو الحصول عىل فهم مشرتك لألهداف واساليب التشغيل بني املنظامت 

التي تعمل معا. آن معرفة فاعلية الجهاز الرقايب العايل ملكافحة انواع املخالفات تعتمد عىل نشاط اصحاب 

املصالح، يجب أن يتعاون الجهاز الرقايب العايل عن كثب مع مؤسسات اخرى. إذا كانت هناك حاجة يجب 

أن يتوصل الجهاز الرقايب العايل اىل اجراء اتفاقيات التي تسهل متابعة االسرتاتيجية الفاعلة والكفؤة لتعزيز 

مبادئ الحوكمة الرشيدة53.

زي دورلسيك ، تعزيز االستقرار واألمن ، وزي دوربلسيك ، دور مکت جهاز الرقابة العليا يف بناء الثقة العامة من خالل عرقلة املخالفات.  53
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تعزيز الحوكمة الرشيدة 

من خالل ادارة املخاطر

أن أساس فكرة الحوكمة الرشيدة هي قدرة الهيئات الحكومية عىل تنفيذ اهداف العامة. وبناء عىل ذلك 

يتوجب عىل الهيئات الحاكمة أن :

تعمل من اجل مصالح املجتمع بأكمله وليس ملصلحة السياسيني الحاليني.1( 

تضمن االثار عىل املدى الطويل لتنفيذ سياستهم.2( 

تتفادى تجاوز القانون.3( 

اعداد هيكلية مناسبة لحوافز مشغيل السوق.4( 

تقاوم الدولة مجاميع الضغط وضغوطات الجهات املستفيدة.5( 

لذلك، تعني الحوكمة الرشيدة استخدام هذه الحلول املؤسساتية التي تقلل من مخالفات النظام يف عمل 

السوق (فشل السوق(، ومن ناحية اخرى الحد من حاالت عجز الدولة (حاالت فشل الحكومة(. تواجه 

الداخلية  العوامل  واالسرتاتيجية من  والتشغيلية  املالية  املخاطر  واسعة من  العامة مجموعة  املنظامت 

والخارجية التي قد متنعهم من تحقيق أهدافهم ان ادارة املخاطر تعد طريقة نظامية ومخطط لها يف 

عدم  بسبب  مخاطر  برزت  فاعلة.  االستجابات  بان  الضامن  وتوفري  للمخاطر  واستجابة  وتقييم  تحديد 

التأكد بشأن املستقبل. وقد يربز التعرض للمخاطر من احتاملية الخسارة أو الربح االقتصادي أو املايل أو 

االجتامعي أو التلف أو اإلصابة الجسدية أو التأخري. كام يجوز أن يتسبب من خالل التغيريات يف العالقات 

بني األطراف املشرتكة يف تجهيز وامتالك وتشغيل وصيانة املوجودات لألغراض العامة والخاصة .

6
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تصمم عملية ادارة املخاطر ملساعدة املخططني واملديرين يف تعيني املخاطر الكبرية ووضع تدابري للتصدي 

التعرض  النتائج وتقليل  أكرب بشأن  تأكيد  فاعلية وكفاءة واىل  أكرث  لها ونتائجها. وهذا يودي إىل قرارات 

للمخاطر.

ينبغي عىل اجهزة الرقابة العليا تعزيز ومراجعة تنفيذ ادارة املخاطر يف الجهات الخاضعة للتدقيق وبشكل 

خاص ينبغي عىل اجهزة الرقابة العليا مراجعة فيام إذا كانت تبحث عند تحديد املخاطر املحتملة التي 

قد يكون لها تأثري عىل نشاطات الوحدة فضال عن محاولة املؤسسات الحفاظ عىل تأثري هذه املخاطر التي 

تتجسد يف املستويات املقبولة لضامن تحقيق أهدافها. تساعد ادارة املخاطر االدارة عىل اتخاذ القرارات 

نطاق  يف  املخاطر  وتأثري  طبيعة  أولويات  وتحديد  وتقييم  فهم  خالل  من  مؤكدة  غري  بيئة  يف  املناسبة 

أهداف املؤسسة وضامن اتخاذ االدارة الخطوات الالزمة للحد من العواقب السلبية املحتمل حدوثها. تعترب 

ادارة املخاطر التأثريات املستقبلية للعوامل غري املرغوب بحدوثها وتوقع حدوث التهديدات املحتملة عىل 

املوجودات املادية والبرشية وصوال اىل اهداف املؤسسات. ان نتائج عملية ادارة املخاطر هي تقييم فاعلية 

اجراءات الرقابة التي تنفذ وكفاية تصميم اعامل الرقابة تلك فيام يتعلق بكلفتها. 

املنظمة  الكاملة من نشاطات ومسؤوليات  املجموعة  االعتبار  املخاطر بعني  ادارة  يأخذ نظام  أن  ينبغي 

والتحقق املستمر بان مامرسات االدارة السليمة واملختلفة مناسبة والتي تتضمن :

وضع االسرتاتيجيات والسياسات موضع التنفيذ يف جميع األقسام املتخصصة يف املنظمة.	 

تصميم االسرتاتيجيات والسياسات بشكل جيد ومراجعتها بشكل منتظم.	 

تقديم خدمات عالية الجودة بكفاية وفاعلية.	 

مراقبة األداء بانتظام وبدقة ووضع تدابري فاعلة ملعالجة األداء الضعيف.	 

االمتثال اىل القوانني والترشيعات.	 

تكون املعلومات املستخدمة من قبل املنظمة ذات صلة ودقيقة وحديثة وموثوق بها.	 

تكون البيانات املالية واملعلومات االخرى التي تنرشها املنظمة دقيقة وموثوقة بها.	 

تدار املوارد املالية والبرشية بفاعلية وكفاءة ويحافظ عليها.	 

ومتت املبارشة بعملية تخطيط ادارة املخاطر عند مرحلة تخطيط/ املرشوع، ويف االصل تهدف اىل تكوين 
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اسرتاتيجية ومنهجية مرتابطة للعمل ازاء التهديدات املنبثقة.

 ويف سري العمل، ينبغي عىل ادارة تقييم املخاطر ان تركز عىل العنارص التالية :

تحديد املخاطر املستندة والخربة املكتسبة ونتائج تحليل الخبري.	 

تحليل تأثري املخاطر املحتملة عىل تحقيق أهداف املرشوع، 	 

التحليل الكمي او النوعي للمخاطر - من اجل تحديد احتاملية حدوث املخاطر وتأثريها املحتمل.	 

تخطيط االستجابة للمخاطر املشخصة واتخاذ اإلجراءات املناسبة.	 

املراقبة والسيطرة عىل املخاطر.	 

يدعم نظام ادارة املخاطر ايضا البيانات السنوية حول إجراءات الرقابة الداخلية التي ينبغي عىل العديد 

من املنظامت العامة تقدميها. سوف تتضمن االستجابات املناسبة تنفيذ اجراءات الرقابة الداخلية والتأمني 

ضد املخاطر وانهاء النشاط الذي يسبب املخاطر وتعديل النشاط الذي يسبب املخاطر او يف بعض الظروف 

قبول املخاطر.

للمزيد من املعلومات فيام يخص الدور الذي تلعبه اجهزة الرقابة العليا يف تقييم املخاطر، ميكن االطالع 

عىل املعيار رقم 0119 ملنظمة اإلنتوساي “توجيهات يف االبالغ عن فاعلية اجراءات الرقابة الداخلية: خربات 

اجهزة الرقابة العليا يف تنفيذ وتقييم اجراءات الرقابة الداخلية”.

ملحق 1: املصادر:

ان هذه االدلة هي مثرة الجهود املشرتكة ألعضاء مجموعة العمل، حيث اعد الدليل مع االشارة اىل االتفاقيات 

واالرشادات  القوانني  تكرار  اىل  السعي  بدون  التالية  الدولية  السليمة  واملامرسات  والترشيعات  والقوانني 

القامئة بالفعل والتي تطبق عىل نوع محدد من املنظامت :

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، مقر األمم املتحدة يف نيويورك 2004:
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لدليل الترشيعي لتنفيذ اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة الفساد.	 

الدليل الفني التفاقية االمم املتحدة ملكافحة الفساد.	 

دليل املوارد حول تعزيز النزاهة والقدرة القضائية.	 

الية مراجعة تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد - الوثائق األساسية.	 

إطار اإلنتوساي للترصيحات املهنية اPPFI  بضمنها :	 

1. املعيار INTOSAI-P 1: اعالن ليام

2. املعيار INTOSAI-P 10: اعالن املكسيك حول استقاللية الجهاز الرقايب العايل.

3. املعيار  INTOSAI-P 12  قيمة ومنافع األجهزة العليا للرقابة 

4. املعيار INTOSAI-P 20: مبادئ الشفافية واملساءلة.

5. املعيار ISSAI 130  قانون السلوك املهني.

7. املعيار ISSAI 2240 مسؤوليات املدقق املتعلقة باالحتيال عند تدقيق البيانات املالية.

9. املعيار  ISSAI 2265 نقل نقاط الضعف يف الرقابة الداخلية اىل اولئك املسؤولون عن الحوكمة.

ISSAI 2610 .10  استخدام عمل املدققني الداخليني.

GUID 9040 .11  أفضل املامرسات املتعلقة بشفافية األجهزة العليا للرقابة 

املعيار املحاسبي الدويل للقطاع العام التي أعدها مجلس املعايري املحاسبية الدولية يف القطاع 	 

العام وخصوصا:
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1. املعيار املحاسبي الدويل للقطاع العام رقم 1 (تقديم البيانات املالية(.

2. املعيار املحاسبي الدويل للقطاع العام رقم 2 (بيانات التدقيق النقدي(.

واألخطاء  التقديرات  يف  املحاسبية  السياسات  (تغريات   3 رقم  العام  للقطاع  الدويل  املحاسبي  املعيار   .3

املحاسبية(.

4.  املعيار 24: عرض معلومات املوازنة يف البيانات املالية.

دلیل معهد التدقيق الداخيل حول االحتيال. 	 

دليل التقييامت الذاتية حول نزاهة اجهزة الرقابة العليا مبحكمة التدقيق الهولندية 2011.	 

اتفاقية منظمة التعاون والتنمية حول محاربة تقديم الرشوة للمسؤولني العموميني يف معامالت 	 

التجارية الدولية. 

الحوكمة األوربية. الكتاب األبيض، مفوضية املجموعة األوربية، بروكسل 2001:	 

مؤسسات 	  قبل  من  للموجودات  واالسرتاتيجية  التشغيلية  االدارة  حول  املامرسات  أفضل  دلیل 

والنموذجية،  الكفؤة  املوجودات  قاعدة  خالل  من  عليها  املتفق  النتائج  تحقيق  العام:  القطاع 

مكتب التحقيق الوطني االسرتايل ايلول 2010.

قوائم الفحص التي تستخدم يف التدقيق املايل وتدقيق االلتزام يف املشرتيات العامة، لجنة االتصال 	 

ألجهزة الرقابة العليا يف االتحاد األوريب. 

امر الربملان األوريب املرقم EC\60\2005 بتاريخ 26/10/2005 حول منع استخدام النظام املايل 	 

ألغراض غسل االموال ومتويل اإلرهاب. 

التوصيات األربعون لفريق العمل املعني بالتدابري املالية يف 2003.	 

معیار الحوكمة الرشيدة للخدمات العامة، املفوضية املستقلة حول الحوكمة الرشيدة يف قطاع 	 

الخدمات العامة، مكتب االدارة العامة املحدود معهد القانونيني لألموال واملحاسبة العامة اململكة 

املتحدة - لندن 2004.

استنتاجات ورشة عمل مجموعة فايسغراد ذات العنوان (دور املدقق يف كشف الفساد واالحتيال 	 
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والحد منهام( يف سلوفينيا 2011. 

أفضل املامرسات لجهاز الرقابة البولندي54. اعالن منظمة دول امريكا الالتينية والبحر الكاريبي 	 

الذي قدم يف االجتامع التاسع عرش العام حول مبادئ املسائلة يف البارغواي.

الفاعل” كانون ثاين 	  الثالث يف رقابة وادارة املخاطر  الدفاع  الداخليني: “خطوط  معهد املدققني 

. 2013

بيوت اج يس، اعادة صياغة الدميقراطية: الحوكمة ومراجعة االدارة العامة والسياسات والوكالة 	 

املدنية رقم 5، املجتمع األمرييك لإلدارة العامة 2005. 

دوربلسيك زي ، تعزيز األمن واالستقرار من خالل الحوكمة الرشيدة بنشاط الجهاز الرقايب العايل 	 

األموال واألنواع  الفساد وغسل  الوكاالت يف مكافحة  بني  املشرتك  التعاون  البولندي كمثال عن 

منظمة  والتعاون،  االمن  ملنظمة  العرشون  واالقتصادي  البيئي  املنتدى  املخالفات،  من  األخرى 

التعاون واألمن يف اوربا براغ 2012. 

کوزوش يب، دوربلسيك زي، انشاء الثقة العامة. املنظور التنظيمي ،بيرتجيامبياش، فرانكفورت ام 	 

ماين 2014.

نتائج اعامل تدقيق الجهاز الرقايب العايل البولندي: ارسلت بيانات التدقيق البعدية اىل الجهات الخاضعة للتدقيق وقدمت اآلراء حول نتائج التدقيق   54

اىل الربملات والدوائر الحكومية األخرى املخولة وقدمت التقارير السنوية حول نشاطات الجهاز الرقايب البولندي و الدراسات املستعرضة التي تخص مخاطر الفساد 

يف ضوء اعامل تدقيق الجهاز الرقابة البولندي اىل الربملان والشعب »
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