GUID 9010
أهمية وجود عملية مستقلة لوضع املعايري

صدرت توجيهات اإلنتوساي
من طرف املنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة املالية
واملحاسبة ،اإلنتوساي ،كجزء من إطار اإلنتوساي للترصيحات
املهنية .ملزيد من املعلومات ،تفضل بزيارة
www.issai.org

INTOSAI

INTOSAI

اإلنتوساي2019 ،
 .1املصادقة ك  INTOSAI GOVيف عام 2010
 .2مع إنشاء إطار عمل  Intosaiللترصيحات املهنية ( ،)IFPPا أعيد تسميته باسم  GUID 9010مع تغيريات
تحريرية يف عام 2019

جدول املحتويات
مــــــقدمة

4

العملية الالزمة لوضع املعايري

5

الخريطة الحالية

7

دراسة حالة

9

خالصة

11

1

مــــــقدمة

يجب أن تخضع الحكومات للمساءلة وذلك فيام يتعلق بتحصيل الرضائب والعائدات األخرى وكذلك
فيام يتعلق مبستوى ونوعية وتكلفة الخدمات التي تزودها .وليك يتم ذلك ،يجب عىل الحكومات أن
تعد بيانات مالية تتميز بالوضوح التام وتفي باحتياجات رشيحة عريضة من املستخدمني .وبينام يريد
املرشعون تقييم عمل الحكومة وكيفية إدارتها للموارد ،يريد مقدمو املوارد ومتلقو الخدمات أيضا
معرفة كيف تستخدم موارد الحكومة.
ولتحقيق عالقة مساءلة ناجحة ولإليفاء بحاجة مستخدمي البيانات املالية الحكومية للمعلومات ،يجب
ضامن أن البيانات املالية الحكومية تتميز باملصداقية وأنها أعدت بواسطة استخدام مقاييس محاسبية تتميز
بالحياد والوضوح التام.
وليك تتميز البيانات املالية باملصداقية يجب إعدادها وفق مجموعة من أسس مفهومة وقابلة للتنفيذ
وموضوعية بحيث تكون مبعزل عن امليول الفردية ملن يعد هذه البيانات .ورغم أنه يجوز للحكومات أن
تتبنى آليات مختلفة لضامن إعداد تلك املعايري ،مثل اللجان االستشارية ،فمن األفضل اإلحالة إىل املعايري
التي يتم إعدادها وفق عملية مستقلة لوضع املعايري.

4

2

العملية الالزمة لوضع املعايري

تنتج العملية الالزمة والناجحة لوضع املعايري مقاييس عالية الجودة ينجم عنها بيانات مالية ذات صلة
وموثوقة وحيادية ومتسقة ومامثلة بشكل يفي بحاجات املستخدمني .ولتحقيق هذا الهدف ،يجب أن تكون
عملية تحديد املعايري عملية تتميز بالدقة والوضوح التام والحيادية ويجب أن تكون قامئة عىل املشاركة.
إن وجود هيئة مستقلة لوضع املعايري يضمن عدم تغيري تلك املعايري بصورة عشوائية لتالئم ميوالت اإلدارة
الحالية ،مام قد يؤدي إىل بيانات مالية غري متسقة ومغلوطة يجب عىل أولئك املعنيني بوضع املعايري أال
يكونوا مثقلني بضغوطات متويلية غري رضورية.
كام أنهم يجب أن يكونوا يف معزل عن الهبات السياسية أو هبات الرشكات وال يجب أن يتأثروا بشكل غري
مالئم باملجموعات ذات املصلحة الخاصة وبأولئك الذين يلعبون دورا مهام يف االقتصاد ويريدون رسم صورة
مالية معينة .عىل أي حال ،ال تعني االستقاللية غياب املساءلة .يجب عىل من يضع املعايري أن يكون مسؤوال
عن صيانة هذه املعايري بشكل آين وعن الوضوح التام يف وضع املعايري وعن اإليفاء بحاجات الشعب.
يعد قبول أصحاب املصالح العملية وضع املعايري أمرا مهام .فعىل مستخدمي املعلومات املالية أن يتأكدوا
عند صياغة مسودة معايري املحاسبة من مساهمة أصحاب املصالح الخاصة مبا يف ذلك أولئك الذين يعدون
البيانات املالية واملدققني واملنظمني وأصحاب مصالح خاصة آخرين .كام أن املناقشة الدامئة فيام بني
أصحاب املصالح بخصوص مسائل التنفيذ املتنوعة التي يواجهونها تعد هامة .فإذا قيض للمعايري املحاسبية
أن تكون مناسبة وقابلة لالستخدام عىل الدوام ،فعىل أصحاب املصالح الخاصة أن يتعلموا من تجارب
بعضهم البعض كام أنه يجب مناقشة وجهات النظر املختلفة ومعالجتها بعقالنية.
إن العملية املتعارف عليها من أجل وضع معيار مستقل هي كالتايل:
•يتم عادة إعداد مسودات عرض ملعايري جديدة أو معدلة مبساهمة فرقة عمل أو خرباء يف املوضوع املعني.
•يشجع جميع أصحاب املصالح عىل التعليق عىل صياغة مسودة املعايري والتي توزع بشكل واسع
وتكون متوفرة علنية
•يتم مراجعة التعليقات وتعديل مسودة العرض كام هو مناسب .وإذا كانت طبيعة التعديالت جوهرية
فقد يتم إصدار مسودة عرض جديدة
•يتم رسميا إصدار املعايري الجديدة أو املعدلة مبجرد املوافقة عىل مسودة العرض.
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ليك تكون هيئة وضع املعايري املحاسبية وموظفي الدعم مستقلني وفعالني ،ينبغي توفري عوامل أخرى مشرتكة مثل:
•طريقة الختيار األعضاء املستقلني لهيئة وضع املعايري ورصد عملهم وسياسة تضارب املصالح؛
•عقد اجتامعات عامة؛
•عملية مراقبة الهيئة دعام للمصلحة العامة؛
•تأمین موارد مناسبة وخربة تقنية كافية ومهارات وتجربة؛ و
•وضع عملية واضحة وضوحة تامة من أجل تحديد  -وفق األولوية  -التغيريات التي تطرأ عىل املعايري.
وينبغي لهيئة تحديد املعايري أيضا أن تكون مستقلة فعال ويف الظاهر.
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الخريطة الحالية

لدى كثري من البلدان هيئات وضع معايري مستقلة إلعداد ووضع املعايري والتوجيه ذي الصلة من أجل
تنظيم املحاسبة املالية واإلبالغ.
أما عىل املستوى الدويل ،فهناك هيئتان مستقلتان لوضع املعايري أسست إلصدار معايري محاسبة وإبالغ
عالية الجودة و عاملية من أجل القطاعني العام والخاص .ففي عام  ،2001أسست اللجنة املعنية باملعايري
الدولية للمحاسبية املجلس الدويل للمعايري املحاسبية ( )IASBوذلك إلصدار معايري املحاسبية واإلبالغ
للقطاع الخاص أو للمؤسسات الخاضعة للمساءلة العامة والتي تستهدف الربح .كام أسس االتحاد الدويل
للمحاسبني مجلس املعايري املحاسبية الدولية للقطاع العام ( )IPSASBمن أجل تحديد معايري القطاع العام.
لقد أجرت اللجنة الفرعية إلنتوساي ( )INTOSAIاملعنية باملحاسبة واإلبالغ استقصاء يف ربيع عام 2009

لتحديد املعايري تستخدمها كل دولة عضوة يف إنتوساي ( )INTOSAIلإلبالغ عن النتائج املالية .وقد سمح
للمشاركني يف هذا االستقصاء اإلجابة بأكرث من اختيار واحد.
وقد كشف االستقصاء عن اآليت:
•استخدام  22باملائة من البلدان أساس االستحقاق ل IPSAS
•استخدام  24باملائة لألساس املايل ل IPSAS
•استخدام  24باملائة ل ( IFRSاملعايري الدولية لإلبالغ املايل)
•استخدام  36باملائة املعايري الوطنية التي وضعتها هيئة وضع املعايري يف البلد نفسه.
•استخدام  34باملائة معايري أخرى
ومن ضمن املشاركني الذين أشاروا إىل أن حكومتهم استخدمت عىل األقل معیارة محاسبية واحدة غري دويل،
أشار  45باملائة إىل أنه ليس لدى حكومتهم أية خطة لالنتقال إىل مجموعة من املعايري الدولية ،بينام أشار
 55باملائة إىل أن حكومتهم كانت تخطط لالنتقال إىل أحد املعايري الدولية الثالثة التالية (سنح للمشاركني
أكرث من اختيار واحد):

7

 GUID 9010أهمية وجود عملية مستقلة لوضع املعايري

•أساس االستحقاق ل  76( IPSASباملئة من املشاركني)
•أساس مالی ل  37( IPSASباملئة من املشاركني)،
•و  34( IFRSباملئة من املشاركني)
ونتيجة لألزمة املالية األخرية ،تزايدت الحاجة إلبالغ مايل واضح وضوحا تاما ميكن االعتامد عليه .ولقد أحرز
كثري من هيئات املحاسبة الوطنية تقدمة هامة يف مطابقة املعايري املحاسبية الوطنية الخاصة بهم مع املعايري
املحاسبية الدولية.
وتشارك هيئات وضع املعايري املستقلة ،الوطنية والدولية ،يف أنشطة مشابهة وتسعي نحو تحقيق النتيجة
ذاتها وهي :قراء مستنريون بشكل جيد فيام يتعلق ببيانات مالية تتسم باملصداقية.
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دراسة حالة

كندا .وضعت مصداقية البيانات املالية للحكومة الكندية عىل املحك ما بني أواخر السبعينات ونهاية
الثامنينات نظرا لغياب معايري محاسبية مستقلة متكن الحكومة واملدققني من االحتكام إليها .وغالبا ما
وصفت الحكومة الوضع ،آنذاك وأثناء املناقشات يف مجلس العموم« ،كانقسام صادق يف األراء» بني خبريين
يف مسائل محاسبة تقنية .وقالت إنه ميكنها أن تدرج «قامئة بعدد من املحاسبني الذين يؤيدون جانبا من
هذه املسائل وعددة آخر يؤيدون الجانب اآلخر ».ومل يخدم هذا الوضع مصلحة أي طرف.
ولحسن الحظ ومنذ ذلك الوقت طور مجلس املحاسبة للقطاع العام ( )PSABالتابع للمعهد الكندي
للمحاسبني املعتمدين معايري محاسبية موضوعية من أجل الحكومات ،وقد قامت الحكومة الكندية بسن
سياساتها املحاسبية مبا يتفق مع معايري مجلس املحاسبة للقطاع العام ( .)PSABوال تختلف السياسات
املحاسبية املعلنة للحكومة بشكل كبري عن املبادئ املحاسبية الكندية املقبولة عامة إذ تلقت الحكومة
الكندية عىل مدى ال  11عامأ متتالية أراء غري مشفوعة بتحفظ بخصوص مراجعة الحسابات وذلك فيام
يتعلق ببياناتها املالية املوجزة.
الدمنارك .ويف عام  ،2008قامت حكومة الدمنارك بتأسيس لجنة استشارية بناء عىل اقرتاح مكتب مراجعة
الحسابات الوطني للدمنارك لتقديم النصح واملشورة إىل وزير املالية فيام يتعلق بتطوير وصيانة املحاسبة
الحكومية .ولقد ادرك مكتب مراجعة الحسابات الوطني أنه يجب تحديث املعايري املحاسبية الحكومية
بشكل أكرث اتساقا ومهنية .فعىل سبيل املثال مل تشمل العملية الحالية كل املستخدمني ذوي الصلة .كام
أنه هناك حاجة ملناقشة قواعد ومبادئ محاسبية جديدة بشكل أعمق لتحسني نوعية املعلومات املحاسبية
الحكومية .ويف العقود الثالثة األخرية ،ونوعا ما ،استلهم تطوير املبادئ املحاسبية املستخدمة من قبل
الحكومة من املبادئ املحاسبية اإلدارية ،مكملة يف العقد األخري بإدخال رسملة واستهالك األصول .ويدرك
مكتب مراجعة الحسابات الوطني أهمية استلهام األفكار من املعايري املحاسبية الدولية وذلك لتطوير معايري
املحاسبية الوطنية يف مجال القطاع العام.
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تتفرع املهام الرئيسية للجنة االستشارية إىل ثالثة أجزاء:
•دراسة تطوير وتطبيق املعايري املحاسبية الدولية العامة الستخدامها يف مجال املحاسبة الحكومية الوطنية
•رصد التطورات يف القواعد املحاسبية للقطاع الخاص وتقييم تطبيقها عىل القطاع العام.
•تقديم النصح واملشورة لوزير املالية بخصوص املسائل املتعلقة بتطوير وصيانة املحاسبة عىل أساس
الكلفة واإلنفاق يف الحكومة.
تجتمع اللجنة االستشارية الدمناركية التي تتألف من ممثلني عن مكتب مراجعة الحسابات الوطني للدمنارك
والوزارات مرة كل ستة شهور .وقد ناقشت اللجنة مسائل مثل املعايري الجديدة من  ،IPSASBواملبادئ
املحاسبية للبنية التحتية ،وخطة التقاعد للموظفني املدنيني واملبادئ املحاسبية لوحدات ليست ضمن حساب
الدولة املمول باملنح .وهذه املناقشات تلعب دورا مهام يف عملية صنع القرار لوزارة املالية فيام يتعلق
باملبادئ املحاسبية لحسابات الدولة.
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خالصة

ال يعد وضع املعايري شيئا جديدة .فمنذ عقود عديدة ،قم كثري من البلدان معايري موثوقة وعالية الجودة
من خالل هيئات وضع املعايري الخاصة بها .ففي القطاع العام ،تعد البيانات املالية وثائق مهمة تقيس
إرشاف وإدارة الحكومة عىل األموال العامة إن املعايري املوضوعية لإلبالغ املايل هي معايري مهمة جدا
بالنسبة ملساءلة كيانات القطاع العام ألنها تحدد املتطلبات الالزمة لتحضري بياناتهم املالية.
ومهام كان املنحى الذي تقرر هذه البلدان أن تتخذه ،يجب عليها أن تضمن وجود عملية شفافة وعالية
الجودة لوضع املعايري ،مام يضمن مصداقية التقارير املالية الحكومية ونفعها.
نحن نشجع مؤمتر إنتوساي ( )INTOSAIعىل االعرتاف بأهمية وجود عملية قوية وموضوعية وشفافة
لوضع املعايري وعىل تأييد تلك األهمية ،ومن األفضل أن يتم ذلك بواسطة هيئة مستقلة لوضع املعايري.
فمن خالل عمليات من هذا النوع يستطيع املستخدمون للمعلومات املالية ،يف القطاعني العام والخاص،
ضامن أن البيانات املالية التي يعتمدون عليها التخاذ قرارات اقتصادية مهمة أو ملساءلة الكيانات العامة
هي بيانات تتميز باملصداقية قد تم إعدادها بدون تأثري غري الئق.
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