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عندما متت املصادقة بالتهليل عىل “إعالن ليام حول التوجيهات املتعلقة باملبادئ الرقابية” منذ ما يزيد 

عن العقدين يف اكتوبر ترشين األول 1977، من قبل املندوبني يف املؤمتر التاسع لإلنكوساي املنعقد مبدينة 

ليام بالبريو كانت هناك آمال كبرية ولكن مل يكن هناك يقني بأن هذه التوجيهات سوف تلقى نجاحا يف 

جميع انحاء العامل.

إن التجارب الحاصلة من تطبيق إعالن ليام منذ ذلك الوقت تجاوزت حتى أفضل التوقعات واظهرت مالها 

من تأثري حاسم عىل تطوير الرقابة العمومية يف حالة كل بلد من البلدان. إن إعالن ليام مهم بالنسبة 

اىل كل االجهزة العليا للرقابة االعضاء يف اإلنتوساي وذلك بغض النظر عن االقليم الذي تنتمي اليه هذه 

االجهزة، ودرجة منّوها، والطريقة التي ميكن ان تدمج بها يف النظام الحكومي، وطريقة تنظيمها.

ويعود نجاح اإلعالن قبل كل يشء اىل انه يتضمن قامئة شاملة لكل األهداف والقضايا املتعلقة بالرقابة 

الحكومية من ناحية، وانه يف الوقت ذاته عىل درجة كبرية من االهمية واإليجاز مام يجعل هذه األهداف 

والقضايا سهلة االستعامل، كام ان اللغة التي صيّغ فيها واضحة مام يضمن تركيز االهتامم عىل العنارص 

الرئيسية فيه، من ناحية اخرى.

إن الهدف الرئييس من إعالن ليام هو الدعوة اىل رقابة حكومية مستقلة، ذلك ان الجهاز االعىل للرقابة 

الذي ال ميكنه العمل وفق هذا املبدأ ال ميكنه االرتقاء اىل املستوى املطلوب، لذلك فال غرابة يف ان قضية 

استقاللية االجهزة العليا للرقابة مازالت موضوع نقاش مستمر يف نطاق اإلنتوساي. اال ان الجدير باملالحظة 

هو ان االعالن ال يكتفي فقط بتحقيق االستقاللية، فهو يشرتط ايضا ان يتم ارساء هذه االستقاللية يف 

الترشيعات. لكن ذلك يقتيض وجود مؤسسات لألمن القانوين تعمل جيداً، وهي مؤسسات ال توجد اال يف 

مقدمة 1
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نظام دميقراطي يتجه اىل مبدأ القانون.

 لذلك فإن الدميقراطية ومبدأ القانون ميثالن الفريضتني االساسيتني بالنسبة اىل رقابة حكومية مستقلة حق 

االستقالل وهام يف الوقت ذاته الدعامتان اللتني اقيم عليهام اعالن ليام. ان املبادئ الواردة يف االعالن هي 

قيم اساسية خالدة حافظت عىل آنيتها كاملة خالل السنوات منذ ان متت املصادقة عليها اول مرة. ان قرار 

اعادة نرش االعالن بعد مرور ما يزيد عن عرشين سنة لشاهد فعال عن جودة وسعة روح واضعيه.

إننا نتوجه بالشكر اىل املجلة الدولية للرقابة املالية الحكومية لقيامها بنرش هذه الطبعة الجديدة إلعالن 

 Magna(ليام، مدركني االهمية البالغة التي تكتسيها هذه الورقة االساسية التي تعترب بحق “الوثيقة العظمى

Carta( “ للرقابة الحكومية، وهو ما يؤكد أن اعالن ليام سوف يواصل انتشاره يف املستقبل، وتبقى مهمتنا 

نحن ان نعمل وفق مثله العليا.

 فيينا، اواخر 1998

 د. فرانز فيدلري

االمني العام للمنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة واملحاسبة



6

أن االستعامل املنظم والفعال لألموال العمومية ميثل أحد الرشوط املسبقة الرضورية لإلدارة السليمة 

لألموال العمومية ونجاعة القرارات التي تتخذها السلطات املسؤولة.

وحيث ان امتالك كل دولة لجهاز اعىل للرقابة يضمن استقالليته نص قانوين امر ال غنى عنه 	 

لتحقيق هذا الهدف.

لتشمل 	  انشطتها  وّسعت  الدولة  الن  قبل  ذي  من  أكرث  اصبحت رضورية  االجهزة  ان  وحيث 

القطاعني االجتامعي واالقتصادي متجاوزة بذلك اإلطار املايل التقليدي.

العمومية، وتطوير 	  لألموال  والفعال  املالئم  االستعامل  اي  للرقابة  املميزة  االهداف  ان  وحيث 

السلطات  اىل  املعلومات  وايصال  االدارية،  لألنشطة  املالئم  والتنفيذ  السليم،  املايل  الترصف 

العمومية وعامة الناس بواسطة نرش تقارير موضوعية، هي امور رضورية الستقرار ومنو الدول 

مبا يتطابق مع اهداف االمم املتحدة.

عىل 	  صادقت  قرارات  تبّنت  السابقة  اإلنتوساي  مؤمترات  خالل  العامة  الجلسات  ان  وحيث 

توزيعها كافة البلدان االعضاء.

إن املؤمتر التاسع لألجهزة العليا للرقابة واملحاسبة )اإلنتوساي( املنعقد يف ليام يقرر:

نرش وتوزيع الوثيقة التي عنوانها “اعالن ليام حول الخطوط التوجيهية لرقابة االموال العمومية”.

الديباجة 2
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I. عموميات

القسم 1. هدف الرقابة: 

ائتامنيا  ان مفهوم الرقابة وتركيزها مالزمان إلدارة االموال العمومية، باعتبار ان هذه االدارة متثل ترصفاً 

اىل  يهدف  نظام  ولكنها عنرص رضوري يف  ذاتها،  يف حد  ليست هدفاً  العمومية  االموال  رقابة  ان  حيث 

الكشف يف الوقت املناسب عن كل مخالفة للمعايري املعمول بها، وعن كل مساس مببادئ مرشوعية االدارة 

املالية وكفاءتها وفعاليتها واقتصادها يف وقت مبكر حتى ميكن يف كل حالة من الحاالت، اتخاذ االجراءات 

التصحيحية، او جعل االطراف املسؤولة تقبل مسؤوليتها، او الحصول عىل تعويضات او اتخاذ االجراءات 

الكفيلة مينع اقرتاف اعامل من هذا القبيل او عىل االقل بجعل هذا االقرتاف اكرث صعوبة مستقبالً.

القسم 2. الرقابة املسبقة والرقابة الالحقة:

متثّل الرقابة املسبقة رقابة مالية تجرى قبل حدوث الواقعة لألنشطة االدارية او املالية، اما الرقابة ( 1

الالحقة فهي رقابة مالية يتم اجراؤها بعد ذلك.

ان الرقابة املسبقة ذات الفعالية رضورية لإلدارة السليمة لألموال العمومية التي اؤمتنت الدولة ( 2

عليها، وميكن ان يتوىل هذه الرقابة جهاز اعىل للرقابة او اجهزة رقابية اخرى.

ان الرقابة املسبقة التي يقوم بها جهاز اعىل للرقابة تتوفر فيها ميزة القدرة عىل الوقاية من الرضر ( 3

قبل حدوثه، ولكنها يف املقابل، تخلق حجام ضخام من العمل، وتتسبب يف لخلط بني املسؤوليات 

كام يحددها القانون العام. اما الرقابة الالحقة التي يقوم بها جهاز اعىل للرقابة، فإنها تربز مسؤولية 

االطراف املسؤولة وقد تؤدي اىل تعويضات لجرب الرضر الحاصل ومنع تكرر املخالفات املرتكبة.

يحدد قيام الجهاز االعىل للرقابة بالرقابة املسبقة بحسب الوضع الترشيعي، والظروف واملقتضيات ( 4
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الخاصة بكل بلد. اما الرقابة الالحقة فإنها تعترب مهمة رضورية بالنسبة اىل كل جهاز اعىل للرقابة 

سواء توىل القيام برقابة مسبقة ايضاً ام ال.

القسم 3. الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية

يتم ارساء مصالح للرقابة الداخلية ضمن كل جهاز او هيئة حكومية بينام ال متثل مصالح الرقابة ( 1

الخارجية جزءا من الهيكل التنظيمي للهيئات املزمع رقابتها، وبالتايل فان االجهزة العليا للرقابة هي 

مرافق للرقابة الخارجية.

تعود خدمات الرقابة الداخلية بالنظر حتام اىل رئيس الدائرة التي انشأت يف صلبها غري ان هذه ( 2

اإلطار  والتنظيمية، ضمن  الوظيفية  االستقاللية  بأوفر قسط ممكن من  تتمتع  ان  الخدمات البد 

الدستوري لكل واحدة منها.

توكل اىل الجهاز االعىل للرقابة بوصفه املدقق الخارجي مهمة فحص فعالية الرقابة الداخلية. فاذا ( 3

ما تبنّي ان الرقابة الداخلية هي ذات فعالية يجب دون املس بحق الجهاز االعىل للرقابة يف اجراء 

رقابة عامة، العمل عىل تحقيق انسب تقسيم او توزيع للمهامت وارساء انسب تعاون بني الجهاز 

االعىل للرقابة وجهاز الرقابة الداخلية.

القسم 4. رقابة الرشعية ورقابة النظامية ورقابة األداء:

تتمثل املهمة العادية لألجهزة العليا للرقابة يف التدقيق يف رشعية ونظامية كل من الترصف املايل ( 1

واملحاسبة.

باإلضافة اىل هذا الصنف من املراقبة وهو صنف ال تخفى أهميته يوجد صنف آخر من الرقابة ال ( 2

يقل اهمية هو رقابة األداء ويهدف اىل فحص اداء االدارة العامة وفعاليتها واقتصادها وكفاءتها وال 

تعطي رقابة االداء عمليات مالية مميزة فحسب بل تغطي كذلك كافة اصناف االنشطة الحكومية 
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مبا فيها النظامني التنظيمي واالداري.

ان اهداف الرقابة التي تجريها االجهزة العليا للرقابة – من رقابة الرشعية ورقابة النظامية ورقابة ( 3

الكفاءة والفعالية واالقتصاد يف الترصف املايل – اهداف لها نفس االهمية أساساً ولكن يبقى عىل 

كل جهاز اعىل للرقابة ان يقوم بتحديد اولوياته باالعتامد عىل كل حالة مبفردها.
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II. االستقاللية

القسم 5. استقاللية األجهزة العليا للرقابة: 

ال ميكن لألجهزة العليا للرقابة ان تضطلع مبهامها بصورة موضوعية وفعالة اال إذا كانت مستقلة عن ( 4

الوحدة الخاضعة للرقابة ويف مأمن من التأثري الخارجي. 

رغم ان اجهزة الدولة ال ميكن ان تكون مستقلة عنها استقالال كامال، باعتبارها جزءاً من الدولة ( 5

ككل، فان االجهزة العليا للرقابة ينبغي ان تتمتع باالستقاللية الوظيفية والتنظيمية الرضورية إلنجاز 

مهامتها.

يجب ان ينص الدستور عىل انشاء االجهزة العليا للرقابة وعىل الدرجة الرضورية من استقالليتها ( 	

ان توجد  بالخصوص  القانونية وينبغي  النصوص  بذلك يف  املتعلقة  التفاصيل  تقديم  يتم  ان  عىل 

محكمة عليا تضمن الحامية القانونية املناسبة ضد كل تدخل من شأنه ان يعوق استقاللية الجهاز 

االعىل للرقابة وسلطاته الرقابية.

القسم 6. استقاللية االعضاء واملسؤولني يف االجهزة العليا 

للرقابة:

االعضاء ( 1 ويعرف  اعضائها.  باستقاللية  وثيقاً  ارتباطاً  مرتبطة  للرقابة  العليا  االجهزة  استقاللية  ان 

بأنهم االشخاص الذين توكل إليهم مهمة اتخاذ القرارات باسم الجهاز ويعتربون مسؤولني عن هذه 

القرار او رئيس هيئة عليا  انهم اعضاء هيئة مشرتكة لها حق  ثالثة. مبعنى  القرارات امام جهات 

للرقابة إذا كانت رئاسة هذه الهيئة موكلة لشخص واحد.

ينص ( 2 ان  خاص  بوجه  وينبغي  الدستور  بنص  ايضا  مضمونة  االعضاء  استقاللية  تكون  ان  يجب 
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يكون يف هذه إلجراءات مساس  ال  ان  الوظيفة ويجب  العزل من  اجراءات  الدستور كذلك عىل 

باستقاللية االعضاء ان طريقة تعيني وعزل االعضاء وهيئة الهيكل الدستوري لكل بلد.

يجب ان ال يتأثر اعوان الرقابة باألجهزة العليا للرقابة يف حياتهم املهنية بالضغوط التي ميكن ان ( 3

متارسها الهيئات الخاضعة للرقابة وان ال يكونوا تابعني لتلك الهيئات.

القسم 7. استقاللية االعضاء واملسؤولني يف االجهزة العليا 

للرقابة:

يجب ان متنح االجهزة العليا للرقابة االمكانيات املالية التي تكفل لها القيام مبهمتها.( 1

تكون االجهزة العليا للرقابة ان اقتىض االمر قادرة عىل ان تطلب املوارد املالية التي تحتاجها مبارشة ( 2

من الجهاز العمومي املسؤول عن امليزانية الوطنية.

تكون االجهزة العليا للرقابة قادرة عىل استخدام االموال املسندة اليها ضمن فصل مميز من فصول ( 3

امليزانية حسب ما تراه صالحاً.
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III. والحكومة واالدارة العالقات مع الربملان

القسم 8. العالقات مع الربملان: 

العليا للرقابة املنصوص عليها يف الدستور والقانون تضمن كذلك درجة عالية من  ان استقاللية االجهزة 

املبادرة واالستقاللية حتى ملا تكون هذه االجهزة مفّوضة من طرف الربملان وتقوم بتنفيذ العمليات الرقابية 

بتوجيهات منه، فالعالقات بني الجهاز االعىل للرقابة والربملان ينبغي ان تكون منصوصاً عليها يف الدستور 

وفق ظروف ومتطلبات كل بلد.

القسم 9 -العالقات مع الحكومة واإلدارة:

يتوىل الجهاز االعىل للرقابة مراقبة انشطة الحكومة وسلطاتها االدارية وغريها من االجهزة التابعة لها. ولكن 

هذا ال يعني ان الحكومة تخضع للجهاز االعىل للرقابة، بل يجب التأكيد عىل ان الحكومة تتحمل وحدها 

كامل املسؤولية فيام تقوم به من اعامل وفيام يحدث من نسيان، وال ميكن لها ان تحل نفسها من ذلك 

باإلحالة اىل النتائج الرقابية – اال إذا كانت هذه النتائج قد صدرت باعتبارها احكاماً نافذة وسارية قانوناً 

– اعتامداً عىل اآلراء الخبرية لألجهزة العليا للرقابة.
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IV. سلطات االجهزة العليا للرقابة

القسم 10. سلطات االستقصاء والتحري: 

لألجهزة العليا للرقابة حق االطالع عىل جميع السجالت والوثائق املتعلقة باإلدارة املالية والحق يف ( 4

ان تطلب من الجهاز الخاضع للرقابة شفوياً او كتابياً كل املعلومات التي يعتربها الجهاز رضورية.

يقرر الجهاز االعىل للرقابة بالنسبة اىل كل عملية رقابية ام كان من االصلح مبارشة العملية الرقابية ( 5

يف مقر الوحدة الخاضعة للرقابة او يف مقر الجهاز االعىل للرقابة نفسه.

الفردية، آجال تقديم املعلومات او ( 	 بالنسبة اىل الحاالت  القانون او الجهاز االعىل للرقابة  يضبط 

الوثائق وغريها من السجالت مبا يف ذلك البيانات املالية اىل الجهاز االعىل للرقابة.

القسم 11. تنفيذ مالحظات الرقابة التي تبديها االجهزة 

العليا للرقابة:

تقوم االجهزة الخاضعة للرقابة بالتعليق عىل املالحظات التي يبديها الجهاز االعىل للرقابة وذلك يف ( 1

غضون فرتة زمنية غالباً ما يحددها القانون او يضبطها الجهاز االعىل للرقابة، مشرية اىل االجراءات 

التي تم اتخاذها استجابة لتلك املالحظات.

باعتبار ان النتائج الرقابية للجهاز االعىل للرقابة ال تقدم عىل انها احكام نافذة وسارية قانوناً، فإن ( 2

للجهاز حق االتصال بالسلطة املسؤولة عن اتخاذ االجراءات الالزمة وحملها عىل قبول املسؤولية 

يف ذلك.
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القسم 12. االرآء الخبرية وحقوق االستشارة:

عند االقتضاء، تضع االجهزة العليا للرقابة معلوماتها الدقيقة املتخصصة عىل ذمة الربملان واالدارة ( 1

املالية. وتكون  اللوائح  القوانني وغريها من  آراء خبرية مبا يف ذلك مواقفها من مشاريع  يف شكل 

السلطات االدارية مسؤولة وحدها عن قبول او رفض مثل هذه االرآء الخبرية، وعالوة عىل ذلك 

فان هذه املهمة االضافية يجب ان ال تسبق ما ستكون عليه املالحظات التي سيبديها الجهاز االعىل 

للرقابة، وان ال متس بفعالية عمليته الرقابية.

ال تتم املصادقة عىل القوانني املتعلقة باإلجراءات املحاسبة املناسبة واملوحدة قدر االمكان اال بعد ( 2

موافقة الجهاز االعىل للرقابة.
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V. اساليب الرقابة، كادر الرقابة،  التبادل الدويل للتجارب

القسم 13. االساليب واالجراءات الرقابية: 

 تقوم االجهزة العليا للرقابة باألعامل الرقابية طبقاً للربامج التي تحددها بنفسها. ومع ذلك فإن حق ( 3

بعض الهيئات العمومية باملطالبة بإجراء عملية رقابية مميزة يظل حقاً قامئاً.

 مبا ان العملية الرقابية نادراً ما تكون شاملة لجميع العنارص التي ينبغي فحصها فان االجهزة العليا ( 4

للرقابة عادة ما تستخدم اسلوب العينة، لكن ينبغي ان تختار العينات وفق امنوذج معلوم وان 

يرتفع عدد عنارصها اىل حد ميكن من الحكم عىل جودة ونظامية االدارة املالية.

 تأخذ الطرق الرقابية دامئا بعني االعتبار تطور العلوم والتقنيات ذات الصلة باإلدارة املالية.( 5

من املناسب ان تعد االجهزة العليا للرقابة أدلة رقابية لتساعد بها مدققيها.( 	

القسم 14. كـــادر الرقابة:

يجب ان يتمتع اعضاء وكادر الرقابة يف االجهزة العليا للرقابة باملهارة والنزاهة الالزمتني ألداء املهام ( 1

املوكلة إليهم عىل الوجه االفضل.

عند انتداب موظفني لألجهزة العليا للرقابة، يتم االعرتاف بصورة مناسبة باملرتشحني ذوي الدراية ( 2

واملهارات والتجربة املهنية التي تفوق املعدل العادي.

يجب توجيه عناية خاصة للتطوير املهني النظري والعميل لكافة موظفي واعوان الرقابة يف االجهزة، ( 3

وذلك بواسطة برامج داخلية وجامعية ودولية. ويجب دعم مثل هذا التطوير بكل الوسائل املالية 

والتنظيمية املمكنة. ويجب ان يتجاوز التطور املهني اإلطار التقليدي للمعارف يف مجال الحقوق 
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واالقتصاد واملحاسبة، وان يتضمن معرفة تقنيات جديدة يف االدارة مبا يف ذلك معالجة البيانات آلياً.

سعياً اىل توفر موظفني رقابيني من درجة عالية، يجب ان تكون االجور مناسبة للمتطلبات الخاصة ( 4

بهذا الصنف من العمل.

إذا مل تتوفر املهارات الخاصة لدى اعوان الرقابة ميكن للجهاز االعىل للرقابة ان يستعني بخدمات ( 5

خرباء خارجيني إذا اقتىض االمر.

القسم 15. التبادل الدويل للتجارب:

ميثل التبادل الدويل لآلراء والتجارب يف إطار املنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة واملحاسبة وسيلة ( 1

فعالة يف مساعدة هذه االجهزة عىل اداء مهاّمها.

أمكن تحقيق هذا التبادل ودعمه اىل حد االن بواسطة املؤمترات والندوات التدريبية التي تنظم ( 2

باالشرتاك مع االمم املتحدة وغريها من االجهزة، ومن قبل مجموعات العمل االقليمية وبواسطة 

نرش مجلة متخصصة.

قامئة مصطلح موحدة ( 3 املهم جدا وضع  من  انه  واالنشطة حيث  الجهود  توسيع هذه  يستحسن 

للرقابة املالية واملحاسبة عىل اساس القانون املقارن.
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VI. التــــــــــــقـــــــــــــــــــــاريــــــــــــــــر

القسم 16. التقارير املعدة للربملان وللعموم: 

وبصورة مستقلة ( 4 الرقابية سنوياً  نتائج عملياته  تقديم  منه  للرقابة ويطالب  االعىل  الجهاز  يخّول 

للربملان او الي هيئة عمومية مسؤولة، ونرش تلك النتائج، وهو ما ميكن من توزيع واسع النطاق 

ومن فحص نقدي دقيق ملحتوياتها، ويدعم فرص تنفيذ نتائج الجهاز االعىل للرقابة.

يحق للجهاز االعىل للرقابة ايضاً ان يقدم خالل السنة تقريراً حول النتائج ذات اهمية قصوى.( 5

مبوازنة ( 	 االعىل  الجهاز  يقوم  وال  للرقابة  االعىل  الجهاز  انشطة  كافة  عادة  السنوي  التقرير  يغطّي 

دقيقة بني املصالح والفائدة التي تحصل من اإلفصاح عنها اال عندما يتعلق االمر مبصالح جديرة 

بالحامية او التي يحميها القانون.

القسم 17. طريقة اعداد التقارير:

تقدم التقارير بصفة موضوعية وواضحة الوقائع وما يتعلق بها من تقييم، ويقترص فيها عىل املهم، ( 1

وتكون لغة التحرير دقيقة وسهلة الفهم.

يويل الجهاز االعىل للرقابة العناية الالزمة لوجهات نظر الهيئات الخاضعة للرقابة بشأن نتائجه.( 2
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VII. الصالحيات الرقابية لألجهزة العليا للرقابة

القسم 18. االساس الدستوري لصالحيات الرقابة، رقابة 

ادارة االموال العمومية:

تكون الصالحيات الرقابية االساسية بالنسبة اىل االجهزة العليا للرقابة منصوصاً عليها يف الدستور اما ( 3

التفاصيل االجرائية فيمكن ان ترد يف نصوص القوانني.

تختلف الرشوط الحقيقية للصالحيات الرقابية التي يتمتع بها الجهاز العىل للرقابة بحسب اختالف ( 4

ظروف ومتطلبات كل بلد. 

تخضع كافة العمليات املالية العمومية لرقابة االجهزة العليا للرقابة وذلك برصف النظر عام اذا ( 5

كانت تلك العمليات مذكورة يف امليزانية القومية ام ال وبرصف النظر عن الشكل الذي ترد فيه، 

وال تعفى هذه العنارص من رقابة الجهاز االعىل للرقابة نتيجة لحذف عنارص من االدارة املالية من 

امليزانية القومية.

ينبغي ان تدعم االجهزة العليا للرقابة من خالل عملياتها الرقابية تصنيفاً واضحاً للميزانية ونظم ( 	

محاسبة تكون بسيطة وواضحة قدر االمكان.
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القسم 19. رقابة السلطات العمومية وسائر االجهزة 

بالخارج:

تكون السلطات العمومية وسائر املؤسسات املرتكزة بالخارج خاضعة وجوباً لرقابة الجهاز االعىل للرقابة 

ها القانون الدويل والتغلب  ويجب عند رقابة هذه املؤسسات ايالء العناية الالزمة للحدود التي يفرض 

عىل هذه الحدود حيثام وجدت املربرات لذلك يف نطاق التطور الدينامي للقانون الدويل.

القسم 20. رقابة الرضائب:

وعىل ( 1 ممكن،  نطاق  اوسع  عىل  الرضائب  جباية  مراقبة  عىل  قادرة  للرقابة  العليا  االجهزة  تكون 

االطالع عىل امللفات الرضيبية الشخصية مبوجب ذلك.

عىل ( 2 يجب  ولكن  للنظامية  ورقابة  للرشعية  رقابة  األوىل  بالدرجة  هي  الرضائب  عىل  الرقابة  ان 

االجهزة العليا للرقابة عند تطبيق القوانني الرضيبية ان تفحص ايضاً تنظيم وفعالية جباية الرضائب 

وتحقيق تقديرات املداخيل وان تقرتح عىل الهيئة الترشيعية تحسينات إذا كان ذلك مناسباً.

القسم 21. الصفقات العمومية واالشغال العامة

تربر ( 1 العامة  واالشغال  للصفقات  العمومية  السلطات  تخصصها  التي  الضخمة  املالية  املقادير  ان 

الرقابة الدقيقة لألموال املستخدمة.

تعترب املناقصة العمومية أفضل اجراء للحصول عىل أحسن عرض كلفة وجودة. ويف غياب املناقصة ( 2

العمومية فان عىل الجهاز االعىل للرقابة ان يحدد اسباب ذلك.

عند القيام برقابة االشغال العامة يتوىل االجهزة االعىل للرقابة دعم تطوير املعايري املناسبة لتنظيم ( 3
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ادارة هذه االشغال.

ال تنحرص عمليات رقابة االشغال العامة يف نظامية الدفعات بل تفحص ايضاً فعالية االدارة البناء ( 4

وجودة اشغال البناء.

القسم 22. مراقبة مرافق املعالجة االلكرتونية للبيانات

ان اهمية االموال املرصوفة عىل مرافق املعالجة االلكرتونية للبيانات تتطلب ايضاً رقابة مالمئة، ويجب ان 

تعتمد هذه الرقابة االنظمة وان تغطي جوانب مثل التخطيط للحاجات، واستخدام املعدات االلكرتونية 

بصورة اقتصادية واستخدام موظفني يتمتعون بالخربة املناسبة ويفضل ان يكونوا من العاملني يف الوحدة 

الخاضعة للرقابة كام تغطي الرقابة ايضاً الوقاية من التجاوزات واالستفادة من املعلومات املنتجة.

القسم 23. املنشآت التجارية املتمتعة مبساهمة الدولة

ان توسع االنشطة االقتصادية للدولة يؤدي غالبا اىل بعث منشآت تخضع للقانون الخاص. ويجب ( 1

ان تخضع هذه املنشآت ايضاً لعملية رقابة من قبل الجهاز االعىل للرقابة إذا كانت مساهمة الدولة 

فيها مهمة وخاصة إذا كانت تلك املساهمة متثل اغلبية األسهم أو إذا كانت الدولة متارس تأثرياً 

مرجحاً. 

من املناسب ان تجري هذه العمليات الرقابية كعمليات رقابة الحقة ويجب ان تأخذ بنظر االعتبار ( 2

القضايا املتصلة باالقتصاد والكفاءة والفعالية.

عىل التقارير املتعلقة بهذه املؤسسات واملوجهة للربملان وللعموم. ن تتقيد بالتضييقيات الالزمة ( 3

لحامية رسية االعامل والصناعة. 
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القسم 24. رقابة االجهزة املدعومة

تكون االجهزة العليا مؤهلة لرقابة استخدام االعانات املتأتية من االموال العمومية.( 1

ميكن عند الحاجة توسيع العملية الرقابية لتشمل مجموع االدارة املالية للهيئة املدعومة وذلك إذا ( 2

كانت االعانة موضوع الرقابة جد مرتفعة يف حد ذاتها او بالنظر اىل نسبتها من املقابيض او من 

رأس مال الهيئة املدعومة.

ينبغي ان يؤدي استخدام الدعم واالعانات بصورة منافية للغرض اىل ارجاع املبالغ املمنوحة.( 3
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