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املنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة املالية
ودورها يف احلد من الفساد االداري
ا.م.د.محمد يونس الصائغ

ا.م.د.مصطفى سالم النجبفي

السيد حمدون مشهل قاسم
جامعة الموصل  /كمية الحقوق

المقدمة:
لـ تكف ظاهرة الفساد بشكمها العاـ ظاهرة حديثة وليػدة تطػورات الشػعوب
عمى مختمؼ االصػعدة اممػا هػا ظػاهرة ةديمػة و زليػة بػد ت ممػذ الاػدـ وما ازلػت

مستمرة إال مها تأخذ شكاالً و لواماً مختمفة ومسباً متفاوتة بػيف مختمػؼ الشػعوب
تبعػاً لمتاػػدـ وتطػػوير الاػواميف واممظمػػة نوممػػا يعميمػػا وػػا هػػذا البحػػث هػػو الفسػػاد

المػ ػػالا واالداري الػ ػػذي يصػ ػػيب المفاػ ػػات العامػ ػػة لمدولػ ػػة ن لكػ ػػف الفسػ ػػاد المػ ػػالا
واإلداري ه ػػو ػػزج ال يت ػػز م ػػف الفس ػػاد عمومػ ػاً وو ػػا مادمتػ ػ الفس ػػاد السياس ػػا
والفساد االةتصادي والفسػاد اال تمػاعا إذ تشػكؿ وػا مهػمومها السػبب الػر يس

لمفساد االداري نولـ تعػد هميػة مكاوحػة ظػاهرة الفسػاد شػأما داخميػا بػؿ صػبحت
محػػؿ اهتمػػاـ دولػػا و لػػذلؾ تمعػػب الممظمػػات الدوليػػة المختصػػة دو ار بػػار از وػػا
الحد مم ،ومف هذه الممظمات ممظمة االمتوسػاي مػف خػاؿ اصػدارها المعػايير
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واالرشادات لأل هزة الرةابية لمعمػؿ بهػا والػى الػدوؿ لتحػوؿ هػذه التو يهػات الػى

تشريعات ممزمة وا بمدامها

اهمية البحث -:

تظهر اهمية البحث مف اهمية الموهوع ،واف ظاهرة الفساد وما

تخمف مف هدر لمماؿ العاـ واهعاؼ الثاة بيف االوراد واالدارة ن وتردي
الخدمات وتأخر التممية واشاعة ثااوة الفساد ن كؿ ذلؾ يستو ب دراسة

الوسا ؿ واالساليب التا مف خالها يمكف الحد مف ظاهرة الفساد االداري ومف
خا التعريؼ بالممظمة العميا لأل هزة الرةابية التا تمارس عممية التمسيؽ بيف

اال هزة الرةابية واصدارها المعايير واالرشادات التا تطباها هذه اال هزة
ورهية البحث -:

تمطمؽ ورهية البحث مف اف وسا ؿ واساليب الحد مف الفساد االداري

التا تمته ها الممظمات الدولية المتخصصة والمعمية وا معال ة حاالت

الفساد وعالة

وا الواةع العمما ،واف هماؾ عاةة وثياة بيف التشريعات

الاامومية الداخمية وبيف المعايير الدولية التا تصدرها هذه الممظمات

اشكالية البحث -:
تتمثؿ اشكالية البحث بما يما :

 -1هؿ كاف دور الممظمات المتخصصة وعاؿ وا معال ة ظاهرة الفساد
االداري ؟

 -2ه ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ المع ػ ػ ػ ػ ػ ػػايير الت ػ ػ ػ ػ ػ ػػا تص ػ ػ ػ ػ ػ ػػدرها الممظمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػات الدولي ػ ػ ػ ػ ػ ػػة لأل هػ ػ ػ ػ ػ ػ ػزة

الرةابية وعالة وا مكاوحة هذه الظاهرة ؟
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 -3هؿ العاةة وثياة ومثمرة بيف الممظمات المتخصصة لأل ه ػ ػ ػ ػ ػزة الرةابيػ ػ ػ ػ ػػة
والدوؿ وا الحد مف ظاهرة الفساد االداري؟

هيكمية البحث -:

سوؼ يتـ تماوؿ موهوع البحث وا مبحث واحد ماسم الى ثاثة مطالب

متماوؿ وا المطمب االوؿ الممظمة الدولية لأل هزة العميا لمرةابة المالية ووا
الثاما متماوؿ بعض مف الممظمات االةميمية المختصة ووا المطمب الثالث

دور الممظمة الدولية وا الحد مف الفساد االداري

ن ووا الخاتمة تماولما اهـ المتا ج والتوصيات
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المبحث االول
المنظمات الدولية لمرقابة المالية ودورها في الحد من الفساد
االداري

تمهيد :
تع ػػد وكػ ػرة التمظ ػػيـ ال ػػدولا وكػ ػرة ةديم ػػة راودت المفكػ ػريف مم ػػذ ة ػػدـ العص ػػور ،
وبهدؼ اإلحاطة بشاج مف اإلي از بما تعمي الممظمة الدولية سػمتماوؿ تعريػؼ

الممظمة الدولية حيث عروػت بامهػا لكػؿ كيػاف دولػا يػتـ امشػاجه مػف ةبػؿ الػدوؿ
مػػف خػػاؿ معاهػػدة دوليػػة لتحايػػؽ اهػػداؼ مشػػتركة بػػيف هػػذه الػػدوؿ ،ويتمتػػع هػػذا
الكيػػاف بػػةرادة ذاتيػػة مسػػتامة عػػف ارادات الػػدوؿ االعهػػاج ويعمػػؿ بصػػفة مسػػتمرة

وػػا الم تمػػع الػػدولا) )ل، )1امػػا الػػدكتور محمػػد سػػاما عبػػد الحميػػد واػػد عػػرؼ
الممظمة الدولية بأمها لكؿ هي ة تتمتع بةرادة ذاتية وبالشخصية الاامومية الدوليػة
 ،تتفؽ م موعة مف الدوؿ عمى إمشا ها كوسيمة مػف وسػا ؿ التعػاوف االختيػاري

بيمها وا م اؿ و م االت معيمة يحددها االتفاؽ الممشئ لمممظمة)

ل)2

وهم ػػاؾ م ػػوعيف م ػػف الممظم ػػات ،الممظم ػػات الدولي ػػة الحكومي ػػة والممظم ػػة ي ػػر
الحكوميػػة والتػػا هػػا عبػػارة عػػف معيػػات او تمظيمػػات يػػر رسػػمية او اهميػػة
ته ػػـ و ػػا عه ػػويتها ماع ػػات م ػػف االوػ ػراد او ال ػػروابط االهمي ػػة و ػػا م ػػاالت

مختمفة  ،وتختمؼ هذه الممظمات عف الممظمات الحكومية

باف االخيرة تمشأها الدوؿ مف خاؿ معاهدة دولية بيمما ياوـ االوراد او الهي ػات

الخاصػة بةمشػػاج الممظمػات يػػر الحكوميػة ،وكػػذلؾ تعتبػر الممظمػػات الحكوميػػة
مف اشخاص الااموف الدولا  ،وا حػيف اف الممظمػات يػر الحكوميػة ال تعتبػر
كذلؾ  ،وايها تمويؿ الممظمات الحكومية يكوف عف طريؽ مسػاهمات الػدوؿ ،

( )1دٍ .حَذ ٌىّض اىصبئؾ ٍ ،جَىػت ٍحبضزاث اىقبهب ػيى طيبت اىَبجظخٍز  ،اىنىرص . 2013 ،2
( )2دٍ .حَذ طبًٍ ػبذ اىحٍَذ  ،أصىه اىقبّىُ اىذوىً اىؼبً  ،اىجشء األوه  -اىجَبػت اىذوىٍةت  ،ط، 1989، 5
ص. 266
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اما تمويؿ الممظمات ير الحكومية ويكوف عف طريؽ التبرعات

ل)1

ممظمة الشفاوية العالمية والممظمة العربية لمكاوحة الفساد

ومف امثمتهػا

وتاسـ الممظمات مف حيث العهوية الى ممظمات عالمية مفتوحة لكؿ الدوؿ

مثؿ ممظمة االمـ المتحدة وممظمة االمتوساي ،وممظمات اةميمية يكوف االمتماج
ماصور عمى م موعة مف الدوؿ ي معهـ التاارب ال غراوا او التاريخ او

الديف او المغة وتكوف اما شاممة االختصاص

ومف امثمتها

امعة الدوؿ

العربية  ،او متخصصة كممظمة امسوساي ،وتاسـ مف حيث االختصاص الى
ممظمات عامة او شاممة كممظمة االمـ المتحدة  ،وممظمات متخصصة
كممظمة اليومسكو وممظمة االمتوساي لالممظمة الدولية لأل هزة العميا لمرةابة

المالية ) ،اف وسا ؿ وادوات وةموات الحد مف ظاهرة الفساد وا الم تمع الدولا

يكوف مف خاؿ الممظمات الدولية اومف خاؿ المعاهدات الدولية او

االعامات او التصريحات او المؤتمرات ،وعمى صعيد المعاهدات  ،تكمؿ
ال هد الدولا وا اةرار اتفاةية االمـ المتحدة لمكاوحة الفساد التا اعتمدتها
ال معية العامة ،وا  31تشريف اموؿ /كتوبر  ،2003وطمبت إلى امميف العاـ
ف يكمؼ مكتب اممـ المتحدة المعما بالمخدرات وال ريمة بتولا مهاـ مامة

مؤتمر الدوؿ امطراؼ وا االتفاةية لالارار ،) 58/4

وعيمت ال معية العامة يها يوما  9كاموف اموؿ/ديسمبر بوصف اليوـ الدولا
ّ
لمكاوحة الفساد ،مف ؿ إذكاج الوعا بمشكمة الفساد وبدور االتفاةية وا
مكاوحت وممع

ودخمت االتفاةية حيز التمفيذ وا كاموف اموؿ2005 /

ل)2

وايهػػا همػػاؾ العديػػد مػػف االتفاةيػػات الدوليػػة وػػا هػػذا الم ػػاؿ برزهػػا اتفاةيػػة

البمداف اممريكية لمكاوحة الفساد التا اعتمدتها ممظمة الدوؿ اممريكية وا 29
آذار  1996واتفاةيػػػة مكاوحػ ػػة الفسػ ػػاد بػػػيف م ػػوظفا ال ماعػ ػػات اموربيػػػة التػ ػػا
اعتمػػدها م مػػس االتحػػاد اموربػػا وػػا  26يػػار  1997واتفاةيػػة مكاوحػػة رشػػوة

( )1د .ػبذ هللا ػيً ػبى طيطبُ  ،اىَْظَبث اىذوىٍت  ،طٍ،1طبؼت جبٍؼت دهىك  ، 2010 ،ص. 30-19
()2اىَىقغ اىزطًَ ىالٌٍ اىَخحذة / http://www.un.org/ar/events/anticorruptionday:
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المػػوظفيف العمػػومييف ام امػػب وػػا المعػػامات الت اريػػة الدوليػػة التػػا اعتمػػدتها

ممظمة التعاوف والتممية وا الميداف االةتصػادي وػا  21تشػريف الثػاما 1997
واتفاةي ػػة االتح ػػاد اموريا ػػا لمم ػػع الفس ػػاد ومحاربتػ ػ الت ػػا اعتم ػػدها رؤس ػػاج دوؿ

وحكوم ػػات االتح ػػاد اموريا ػػا و ػػا 21تم ػػوز 2003

ل)1

وو ػػا م ػػاؿ الم ػػؤتمرات

الدولية عادت عدة مؤتمرات وا عماف  2001،وشرـ الشيخ 2006

وبعد هذا التمهيد البسيط سوؼ متماوؿ تاسيـ البحث الى ثاثة مطالب متماوؿ

وا االوؿ الممظمة الدولية لأل هزة العميا لمرةابة المالية ووا الثاما متماوؿ
بعض مف الممظمات االةميمية المختصة ووا المطمب الثالث دور الممظمة

الدولية وا الحد مف الاساد االداري

المطلب االول
المىظمت الذولٍت لألجهزة الؼلٍا للرلابت المالٍت
International orgnization of
Supreme audit institutio
)(intosai
سػػمتماوؿ الممظمػػة وػػا ثػػاث وػػروع متمػػاوؿ وػػا االوؿ التعريػػؼ بالممظمػػة ووػػا

الثػػاما اهػػداؼ ورؤيػػة ممظمػػة ل )INTOSAIووػػا الثالػػث تشػػكيات الممظمػػة
ل)INTOSAI

( )1دٍ .حَذ ٌىّض اىصبئؾ ٍ ،جَىػت ٍحبضزاث اىقبهب ػيى طيبت اىَبجظخٍز  ،اىنىرص . 2013 ،2
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الفرع االول :الخؼرٌف بالمىظمت

ممظمة مسػتامة يػر حكوميػة ذاتيػة السػيادة يػر سياسػية تاسسػت عػاـ 1953
وامظػػـ الع ػراؽ وػػا عهػػويتها ممػػذ امشػػاجها  ،مركزه ػا العاصػػمة الممسػػاوية وييمػػا
وتهػػـ وػػا عهػػويتها

ه ػزة الرةابػػة العميػػا وػػا الػػدوؿ امعهػػاج المشػػاركة وػػا

اممـ المتحدة و احدى وكاالتها المتخصصة ل)1نتعمى بتبادؿ االوكار والخبػرات
وو هػػات المظػػر ويمػػا بػػيف اال هػزة العميػػا لمرةابػػة مػػع د ارسػػة وتطػػوير واسػػتحداث

االسػػاليب العمميػػة والعمميػػة التػػا تكفػػؿ رو ػػع وتمميػػة ةػػدرات هػػذه اال ه ػزة ورو ػػع

كفاجتهػ ػػا التمظيميػ ػػة واالداريػ ػػة والفمي ػ ػة ل ،)2وياصػ ػػد بعهػ ػػوية الممظمػ ػػة الدوليػ ػػة
ام هزة العميا لمرةابة كؿ هاز عاـ وا الدولػة مهمػا كػاف م ػاؿ مفػوذه وتكويمػ

وتمظيم يخوؿ ل ُ الااموف بأعمى مستوى ن بسمطة الرةابة العامة وا هػذه الػدوؿ
وب ػػذلؾ وا ػػد تحاش ػػت الممظم ػػة الدولي ػػة حص ػػر االمه ػػماـ اليه ػػا ب ػػأ هزة الرةاب ػػة
الخار يػة التػا ةػد يطمػؽ عميهػا

هػزة رةابػة السػمطة التشػريعية بمعمػى اخػر ةػد

ال يكوف ارتباط هاز الرةابة المالية العميا وػا بعػض الػدوؿ بالسػمطة التشػريعية

بػػؿ ةػػد يكػػوف ارتباط ػ بممػػؾ و اميػػر والسػػمطة التمفيذيػػة وػػا الدولػػة ومثػػؿ هػػذه
ام هػزة يمكػػف لهػػا االمهػػماـ إلػػى ممظمػػة )  (intosaIعمػى الػػر ـ مػػف عػػدـ
ارتباطه ػػا بالس ػػمطة التشػ ػريعية ن وي ػػتـ التع ػػاوف ب ػػيف ه ػػذه الممظم ػػة وهي ػػة امم ػػـ

المتحػدة وػػا الم ػاالت المختمفػػة ذ تػػدعـ اممػـ المتحػػدة بعػض مشػػطة الممظمػػة
وتعػػد الممظمػػة

هػػا اًز استشػػارياً لمم مػػس االةتصػػادي واال تمػػاعا التػػابع لهي ػػة

اممػػ ػػـ المتحػ ػ ػػدةل)UNECOSOCممػػ ػػذ عػ ػ ػػاـ 1966
مؤتمراتهػػا الدوليػػة تحهػػرها

ل)3

تا ػ ػػوـ الممظمػ ػ ػػة بعاػ ػ ػػد

ه ػزة الرةابػػة الماليػػة العميػػا لمػػدوؿ امعهػػاج وذلػػؾ

م ػ ػرة كػ ػػؿ ثػ ػػاث سػػػموات ويػ ػػتـ عاػ ػػد هػػػذا المػ ػػؤتمر وػ ػػا عاصػ ػػمة احػ ػػدى الػ ػػدوؿ

) )1دىٍو دٌىاُ اىزقببت اىَبىٍت اىؼزاقً حىه اىَْظَبث اىذوىٍت واالقيٍٍَت واىؼزبٍت اىَؼٍْةت ببىزقببةتٍ ،ؼَةٌ اىةى
ٍْخظبً اىذٌىاُ فً  ،2112/7/16ص.5
( )2د .مزٌَت ػيً اىجىهز  ،اىزقببت اىَبىٍت ،بـذاد  ،1999،ص.19
( )3فهًَ ٍحَىد شنزي  ,اىزقببةت اىَبىٍةت اىؼيٍةب ٍفهةىً ػةبً وحْظٍَةبث أجهشحهةب فةً اىةذوه اىؼزبٍةت وػةذد ٍةِ
اىذوه األجْبٍت ،دار اىَجذالوي ،ػَبُ  ,ص. 157
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امعهاج وا الممظمة لمتباحػث وػا شػتى الموهػوعات والم ػاالت التػا تتصػؿ

بالعمػػؿ الرةػػابا وتاػػدـ وػػا هػػذا المػػؤتمرات بحػػوث متخصصػػة ياػػدمها امعهػػاج
وػا الموهػوعات الماػرر مماةشػػتها وػا بػرامج المػػؤتمر ،وتصػدر الممظمػة م مػػة
عممية باسـ ل الم مة الدولية لمرةابة المالية) تعمى بػالبحوث والد ارسػات المتعماػة
بالرةابة عمى االمواؿ العامة ل)1

وةد عػدؿ المظػاـ االساسػا لمممظمػة ويمػا يخػص عهػوية ام هػزة العميػا لمرةابػة

خاؿ امعااد المؤتمر الدوري الثػامف عشػر ) (INTOSAIوػا مديمػة بودابسػت

عاـ  2004اذ اصبحت تشمؿ وا عهويتها ما ياتال-: )2

أوالً :عهػ ػػاج ك ػ ػػامما العه ػ ػػوية وه ػ ػػـ ام ه ػ ػزة العمي ػ ػػا لمرةاب ػ ػػة المالي ػ ػػة بال ػ ػػدوؿ
امعهػػاج وػػا ممظمػػة اممػػـ المتحػػدة و احػػدى وكاالتهػػا المتخصصػػة وام ه ػزة
العميػػا لمرةابػػة الماليػػة التابعػػة ل لمممظمػػات وػػوؽ الوطميػػة )التػػا تخهػػع لماػػاموف

الدولا

ثانياً :اعهاج ير كامما العهوية يمسبوف بصفة عهو مشارؾ ويمطبؽ ذلؾ
عمػػى الممظمػػات الدوليػػة والمهميػػة و يرهػػا التػػا تشػػارؾ الممظمػػة وػػا اهػػداوها وال
يتمتػػع امعهػػاج المشػػاركوف باالمتيػػازات اممتخابيػػة ولكػػف يمكػػمهـ المشػػاركة وػػا

وعاليات وبرامج الممظمة وامستفادة مف مشاطاتها

وتهـ الممظمة وا عهويتها حاليا  190عهػوا كامػؿ العهػوية واربعػة ا هػزة

ممتسبة ل)3

( ) 1طٍزواُ ػذّبُ ٍٍزسا اىشهبوي  ،اىزقببت اىَبىٍت ػيى حْفٍذ اىَىاسّةت اىؼبٍةت فةً اىقةبّىُ اىؼزاقةً  ،بـةذاد ،
،2008ص.101
()2ػَز ؿبٌّ حبٍذ  ،دور دٌىاُ اىزقببت اىَبىٍت ػيى حْفٍذ اىْفقبث اىؼبٍت  ،رطبىت ٍبجظخٍز  ،جبٍؼت اىَىصةو ،
،2010ص.61
) )3دىٍو دٌىاُ اىزقببت اىَبىٍةت اىؼزاقةً حةىه اىَْظَةبث اىذوىٍةت واالقيٍٍَةت واىؼزبٍةت اىَؼٍْةت ببىزقببةتٍ ،صةذر
طببق  ،ص.5
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الفرع الثاوً :اهذاف ورؤٌت مىظمت )(INTOSAI

تهدؼ الممظمة الدولية العميا ال هزة الرةابة المالية إلى تحايؽ ممة مف
امه ػػداؼ والت ػػا يمك ػػف تاس ػػيمها ال ػػى اه ػػداؼ اس ػػتراتي ية واه ػػداؼ عام ػػة وكم ػػا

يمال-:)1

اوال  :االهذاف االسخراحٍجٍت :
 -1المؼاٌٍر المهىٍت والمساءلت :

يتمث ػػؿ ه ػػذا اله ػػدؼ و ػػا دع ػػـ ام هػ ػزة الرةابي ػػة لتك ػػوف ةوي ػػةن مس ػػتامةن ومتع ػػددة
اإلختصاص ػػات وذلؾ مف خاؿ :

ا -تش يع ام هزة الرةابية عمى الايادة ووؽ المثؿ العميا
ب -اإلسهاـ وا تطوير وتبما معايير مهمية مماسبة ووعالة
 -2بىاء لذراث المإسساث:
يعمػػؿ هػػذا الهػػدؼ عمػػى بمػػاج الكفػػاجات والاػػدرات المهميػػة لأل ه ػزة الرةابيػػة مػػف
خاؿ التدريب والتكويف والمساعدة الفمية ومشاطات تمموية خرى

 -3تااسـ المعروة :

تش ػ يع ام ه ػزة الرةابيػػة عمػػى التعػػاوف والتعامػػؿ والتحسػػيف المسػػتمر مػػف خػػاؿ
تااسـ المعروةن بما وا ذلؾ تووير المااييس المر عية وا راج الد ارسػات المتعماػة

بأوهؿ الممارساتن والبحوث وا الاهايا ذات الفا دة واالهتماـ المشتركيف
-4

ممظمة دولية مموذ ية:

تمظيـ وادارة اممتوساي بأساليب تعزز ممارسات العمؿ التا تتصؼ باالةتصػاد

والكف ػػاجة والفعالي ػػةن واتخ ػػاذ الاػ ػ اررات و ػػا الوة ػػت المماس ػػبن وممارس ػػة الحاكمي ػػة

.www.intosaI.com
) )1اىَىقغ االىنخزوًّ اىخبص ببىَْظَت واىَْشىر ػيى االّخزّج
ومةةذىل ّظةةةبً طٍبطةةةت األّخىطةةبي ىيَؼيىٍةةةبث واالحصةةةبه " حبةةبده اىَؼيىٍةةةبث حفٍةةةذ اىجٍَةةغ " ،حقزٌةةةز خخةةةبًٍ,
،2006ص.3
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الفعالػ ػػةن مػ ػػع المحاوظػ ػػة عمػ ػػى االحت ػ ػراـ الػ ػػازـ لاسػ ػػتاالية والت ػ ػوازف اإلةميمػ ػػا
ولمماذج ام هزة الرةابية امعهاج وماارباتها المختمفة

ثاوٍا  :االهذاف الؼامت :
 .1تحاي ػػؽ وتعزي ػػز تب ػػادؿ اجراج والت ػػارب ويم ػػا ب ػػيف ام هػ ػزة العمي ػػا لمرةاب ػػة
المالية ب ميع الدوؿ االعهاج وكذلؾ المساهمة وا مشر المعارؼ والخبرات

 .2إةامػ ػػة المػ ػػدوات والد ارسػ ػػات والبحػ ػػوث وػ ػػا مختمػ ػػؼ الموهػ ػػوعات المتعما ػ ػة
بالرةابة وام هزة الرةابية العميا واةرار التوصيات الخاصة بهذا الشأف

 .3توثيػػؽ العاةػػات بػػيف مختمػػؼ االمظمػػة الرةابيػػة االةميميػػة لاوػػادة مػػف تبػػادؿ
الخبرات والمعمومات الي اد السبؿ الازمة والفعالة لمحفاظ عمى الماؿ العاـ

 .4اصػػدار التوصػػيات الازمػػة وػػا م ػػاؿ الرةابػػة الماليػػة إلػػى الػػدوؿ امعهػػاج
والممظمػػات االةميميػػة المتخصصػػة كاوػػة ن لمايػػاـ باصػػاحات اممظمػػة الرةابيػػة
والمالي ػػة ل ػػديهـ بم ػػا يمسػ ػ ـ م ػػع متطمب ػػات العص ػػر والتط ػػور الحاص ػػؿ و ػػا ه ػػذا

الم اؿ

ثالثا  :رؤٌت األوخىساي:
تعم ػػؿ عم ػػى دع ػػـ الحك ػػـ ال ي ػػد وذل ػػؾ بتمك ػػيف ام هػ ػزة الرةابي ػػة عم ػػى مس ػػاعدة
الحكومات الخاصة بها وعمى تحسيف امداج وتعزيز الشفاوية وتأميف المسػاجلة

والحفػػاظ عمػػى المصػػداةية ومااومػػة الفسػػاد وتعزيػػز ثاػػة العمػػوـ والتش ػ يع عمػػى
تابؿ واستعماؿ الموارد العمومية بفعالية وكفاجة لصالح شعوبها

الفرع الثالث  :حشكٍالث المىظمت )(INTOSAI

تحػػدد الم ػوا ح االداريػػة والتمفيذيػػة لمممظمػػة الدوليػػة لأل ه ػزة العميػػا لمرةابػػة

المالية تكويمات ومهاـ كؿ مف التشكيات الهيكمية لمممظمة التا تتكوف مف -:
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أوالً :المؤتمر العام ( االنكوساي ) يتكوف المؤتمر مف ميػع عهػاج الممظمػة
وهو عمى هاز ويها ويعاد المؤتمر كؿ ثاث سموات وا احدى عواصـ الدوؿ
االعهاج لمماةشػة اممػور الفميػة المتعماػة بالعمػؿ الرةػابا التػا تهػـ امعهػاج ن

ويػػرس المػػؤتمر ر ػػيس ال هػػازامعمى لمرةابػػة الماليػػة وػػا البمػػد الػػذي يستهػػيؼ

المػػؤتمر ويكػػوف ر يس ػاً لمممظمػػة ) ( intosaI

ل)1

تتخػػذ الا ػ اررات باال مبيػػة

البسيطة باستثماج الا اررات المتعماة بتعديؿ المظاـ االساسا والتا يتطمب اةرارها

ا مبية ثمثا االصوات  ،ولكؿ دولة صوت واحدل)2

ثانياااااً :المجمااااس التنفياااا ي لممنظمااااة وتتمث ػػؿ مهػ ػػاـ ه ػػذا الم مػ ػػس و ػػا اة ػ ػرار
اال راجات والوسا ؿ التمفيذية لتحايؽ هداؼ الممظمة ن ويعاد الم مس التمفيذي

لمممظمة ا تماع مرة واحدة كؿ عاـ و عمد الحا ة وػا ماػر الممظمػة وػا وييمػا
ويأخػذ ةػ ارره صػفة المفػػاذنويتكوف الم مػػس التمفيػذي مػػف السػكرتير باالهػػاوة الػػى

إثمػػا عشػػر عهػػو اخػػر وهػػـ بػػدورهـ يمتخبػػوف سػػبعة عهػػاج لمػػدة سػػت سػموات

ل )3ومظ ار الهمية التوزيع المتوازف لممااعد بالم مس وامػ يهػـ ايهػا ممػدوبا
م موعػػات العمػػؿ االةميميػػة السػػبع ،ليصػػبح اعهػػاجه  18عه ػوا ويكػػوف ر ػػيس

ال هاز الرةابا الذي امعاد ببمده اخر مؤتمرل)4

ثالث ااً :اامانااة العامااة يتػػولى ر ػػيس ال هػػاز امعمػػى لمرةابػػة الماليػػة وػػا الممسػػا

ر اسػة اممامػة العامػة لمممظمػة ويمثػؿ االمتوسػاي )  ( intosaiوػا المػؤتمرات

) )1ػَز ؿبٌّ حبٍذ ٍ ،صذر طببق  ،ص.62
) )2دىٍو دٌىاُ اىزقببت اىَبىٍت اىؼزاقً حةىه اىَْظَةبث اىذوىٍةت واالقيٍٍَةت واىؼزبٍةت اىَؼٍْةت ببىزقببةتٍ ،صةذر
طببق  ،ص.5
)ٌْ )3ظز فهًَ ٍحَىد شنزي  (,اىزقببت اىَبىٍت اىؼيٍب ٍفهىً ػبً وحْظٍَبث أجهشحهب فةً اىةذوه اىؼزبٍةت وػةذد
ٍةةةةةةةِ اىةةةةةةةذوه األجْبٍةةةةةةةت )ٍ ,صةةةةةةةذر طةةةةةةةببق  ,ص  , 159واىَىقةةةةةةةغ اىزطةةةةةةةًَ ىيَْظَةةةةةةةت ػيةةةةةةةى شةةةةةةةبنت
االّخزّجwww.intosaI.com
) )4دىٍو دٌىاُ اىزقببت اىَبىٍت اىؼزاقً حىه اىَْظَةبث اىذوىٍةت واالقيٍٍَةت واىؼزبٍةت اىَؼٍْةت ببىزقببةت ،اىَصةذر
اىظببق  ،ص.100
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والمشػػاركات الدوليػػة ويكػػوف ما ػػب ر ػػيس ال هػػاز امعمػػى لمرةابػػة الماليػػة ما بػ ػاً

لألميف العاـ

ل)1

رابعا  :المجان الدائمة تهـ الممظمة وا تشكيمها عدد مف الم ػاف الدا مػة وهػا
ل مػػة المعػػايير وتػػدةيؽ الحسػػابات ول مػػة معػػايير الرةابػػة الداخميػػة ول مػػة الػػديف

العاـ ل)2

المطمب الثاني

المنظمات االقميمية لالجهزة الرقابية
تػـ تشػكيؿ سػبع م موعػات عمػؿ اةميميػة وواػاً لاػواميف ومظػـ) ( intosaiتهػـ

وػػا عهػػويتها ام ه ػزة العميػػا لمرةابػػة الواةعػػة هػػمف كػػؿ ممهػػا بهػػدؼ التواصػػؿ
وتبادؿ االراج والخبرات ويما بيمها وها

ل)3

ػ الم موعة العربية لأل هزة العميا لمرةابة المالية وتاسست عاـ 1976
ويمتما العراؽ وا عهويتها ممثا بديواف الرةابة المالية ل االربوساي )

ػ الممظمة االسيوية لأل هزة العميا لمرةابة المالية تأسست عاـ 1978

ويمتما العراؽ وا عهويتها ممثا بديواف الرةابة المالية ل االسوساي )

ػ الممظة امورياية لأل هزة العميا لمرةابة المالية

ػ الممظمة اموربية لأل هزة العميا لمرةابة المالية

ل االوروساي )

ل االوروساي )

ػ اتحاد موب المحيط الهادي لمهي ات العميا لمرةابة المالية

ل سباساي )

( )1ػَز ؿبٌّ  ،اىَصذر اىظببق ص.63
) )2طٍزواُ ػذّبُ ٍٍزسا اىشهبوي  ،اىزقببت اىَبىٍت ػيى حْفٍذ اىَىاسّت اىؼبٍت فةً اىقةبّىُ اىؼزاقةً ٍ ،صةذر
طببق  ،ص.5
( )3اىَىقةةغ االىنخزوّةةً ىيَْظَةةت ػيةةى االّخزّةةج  www.intosaI.com ,ومةةذىل دىٍةةو دٌةةىاُ اىزقببةةت اىَبىٍةةت
اىؼزاقً حىه اىَْظَبث اىذوىٍت واالقيٍٍَت واىؼزبٍت اىَؼٍْت ببىزقببت ،اىَصذر اىظببق  ،ص. 7
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ل كاروساي )

ػ ممظمة مريكا الاتيمية لمهي ات العميا لمرةابة المالية

ل اوالسيفا )

سػػوؼ متمػػاوؿ بالشػػرح لمم موعػػة العربيػػة لا ه ػزة الرةابيػػة لاالربوسػػاي) كمثػػاؿ

عمى الممظمات االةميمية ل: )1

حـأسٍس المىظمت وحىظٍمها:
تاسسػػت الممظمػػة العربيػػة لا ه ػزة العميػػا لمرةابػػة الماليػػة والمحاسػػبة عػػاـ 1976
وواػػا لمحهػػر اال تمػػاع التاسيسػػا لرؤسػػاج هػػذه اال هػزة الممعاػػد بالاػػاهرة وكػػاف
دي ػواف الرةابػػة الماليػػة وػػا الع ػراؽ مػػف المشػػاركيف وػػا تاسيسػػها وةػػد تػػـ تمظػػيـ

العم ػػؿ ويه ػػا بمو ػػب لػ ػوا ح تاسيس ػػها والغي ػػت ه ػػذه الػ ػوا ح وح ػػؿ محمه ػػا المظ ػػاـ
االساسا لها الذي تـ اة ارره وا المؤتمر الثالث الممعاد وا تومس سمة 1983
هػداؼ الممظمة:

 1تمظػػيـ وتمميػػة التعػػاوف عمػػى اخػػتاؼ شػػكال بػػيف ام هػ ػزة امع ػػهاج
وتػوطيد الصات بيمها

 2تش ػ يع تبػػادؿ و هػػات المظػػر واموكػػار والخب ػرات وال ػػدراسات والبحػػوث
و ػػا مي ػػداف الرةاب ػػة الػ ػػمالية ب ػػيف ام هػ ػزة امعه ػػاج والعم ػػؿ عم ػػى رو ػػع
مستوى هذه الرةابة وا الم اليف العمما والتطبياا

 3تاديـ المعومة الازمة إلػى ال ػػدوؿ الػػعربية التػا تر ػب وػا إمشػاج

هػزة

عمي ػػا لمرةاب ػػة المالي ػػة والمحاس ػػبة و الت ػػا تر ػػب و ػػا تط ػػوير ام هػ ػزة

الاا مة لديها

 4العمػػؿ عمػػى توحيػػد المصػػطمحات العمميػػة بػػيف ام ه ػزة امعهػػاج وػػا
م اؿ الػ ػرةابة الماليػة

( )1اىَىقغ االىنخزوًّ ىيَْظَت http://www.arabosai.org:
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 5العمػػؿ عمػػى مشػػر الػػوعا الرةػػابا وػػا الػػوطف العربػػا ممػػا يسػػاعد عمػػى
تاوية دور ام هزة وا داج مهامها

 6تمظػػيـ التعػػاوف وتدعيمػ بػػيف ام هػزة امعهػػاج وػػا الممظمػػة والهي ػػات
والممظمػػات المتخصصػػة وػػا امعػػة الػػدوؿ العربيػػة والممظمػػات الدوليػػة

لمهي ػػات العميػػا لمرةابػػة المال ػػية "االمتوسػػاي" والهي ػػات الدوليػػة اإلةميميػػة
امخرى التا لها صمة بأعماؿ الرةابة المالية

 7الس ػػعا لتكمي ػػؼ الممظم ػػة بتس ػػمية هي ػػات ال ػ ػرةابة الػ ػػمالية الت ػػا تت ػػولى
مراةبػة حسػابات امعػػة الػػدوؿ العربيػة و يرهػػا مػف الممظمػات والهي ػػات
والشركات التابعة لهػا و الممولػة مػف ةبمهػا ،و مػف ةبػؿ ال ػػدوؿ العربيػة

والعمؿ عمى روع مستوى الرةابػة ويها

أػضاء المىظمـت:
تعتبػ ػػر ميػ ػػع ام ه ػ ػزة العميػ ػػا لمرةابػ ػػة الماليػ ػػة والمحاسػ ػػبة وػ ػػا الػ ػػدوؿ العربيػ ػػة
امعهاج وا امعة الدوؿ العربيػػة عهاج وا الممظمة

البىٍت الخىظٍمٍـت للمىظمت:
 -1ال معية العامة
 -2الم م ػ ػػس التمفي ػ ػػذي لويرسػ ػ ػ حالي ػ ػػا ال ه ػ ػػاز المرك ػ ػػزي لمرةاب ػ ػػة والمحاس ػ ػػبة
بال مهورية اليممية)

 -3اممامة العامة لوتاوـ بأعمالها دا رة المحاسػبات بال مهوريػة التومسػية الػػتا
يعتبر ر يسػها اموؿ ميما عاما لمممظمة)
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المطمب الثالث

دور منظمة االنتوساي في الحد من الفساد االداري
لمػػا كػػاف االسػػتخداـ الفعػػاؿ لألمػواؿ العامػػة يشػػكؿ حػػد الػػدعامات امساسػػية مػػف
ػ ػ ػػؿ حسػػ ػػف إدارة تمػػ ػػؾ امم ػ ػ ػواؿ ووعاليػػ ػػة الا ػ ػ ػ اررات الص ػ ػػادرة ع ػ ػػف السػ ػ ػػمطات

المختصة،

والف تحايػػؽ هػػذا الهػػدؼ يتطمػػب ف يكػػوف لػػدى كػػؿ بمػػد هي ػػة

عميػػا لمرةابػػة الماليػػة يكفػػؿ الاػػاموف اسػػتاالها وكػػاف و ػػود مثػػؿ هػػذه الهي ػػات ةػػد
صػػبح هػػرورة بػػالمظر إلػػى ف الدولػػة ةػػد وسػػعت مػػف مشػػاطها الػػذي امتػػد إلػػا

الاطػػاعيف االةتصػػادي واال تمػػاعا اممػػر الػػذي دى بهػػا مف تعمػػؿ وراج حػػدود

اإلطار المالا التاميدي،

وكام ػػت امه ػػداؼ المح ػػددة لمرةاب ػػة المالي ػػة وه ػػا االس ػػتخداـ الفع ػػاؿ والمماس ػػب

لألمواؿ العامة وتطوير اإلدارة المالية لتكوف إدارة مالية سػميمة ،والتمفيػذ المػمظـ

مو ػ المشػػاط اإلداريػػة وتبمي ػ المعمومػػات إلػػا السػػمطات العامػػة وال مهػػور مػػف

خاؿ مشر تاارير موهوعية ذات هداؼ تعتبر م اًر هروريا مف

الدوؿ وتمميتها لتباى همف امهداؼ التا ةررتها اممـ المتحدة ل)1

ؿ اسػتارار

اف دور الممظمة وا الحد مف الفساد االداري كاف بطريؽ ير مباشر حيث اف

الممظمة بوصفها ممظمة عالمية تمسؽ بيف اال هزة الرةابية وتصدر التوصػيات

الازمػػة وػػا م ػػاؿ الرةابػػة المالي ػػة إلػػى الػػدوؿ امعه ػػاج والممظمػػات االةميمي ػػة
المتخصصة كاوة مف خاؿ مايسمى بالمعايير او االرشادات الهدؼ ممها هػو

دعـ ام هزة الرةابية لتسػتطيع تأديػة مهامهػا باسػتاالية وحيػاد  ،حيػث اصػدرت
العديػػد مػػف المعػػايير الدوليػػة والتػػا مػػف خالهػػا تاػػوـ الحكومػػات بتشػريع الاػواميف

( )1ئػالن "لٍما" بشأن المبادئ األساسٍت للرلابت المالٍت  ،حرجمت د .طارق الساطً ،بخصرف .
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الازم ػػة لتواو ػػؽ ه ػػذه المع ػػاييرل ،)1وتك ػػوف ه ػػذه المعػ ػايير او االرش ػػادات بمثاب ػػة
برامج عمؿ لا هزة الرةابية اثماج تادية وا باتها وا مراةبة االمفػاؽ ال كػوما و
باية االيرادات وامهما ةد مفذا طباا لمتشريعات والاواميف الماوذة

المعايير الدولية لمنظمة االنتوساي :

إف تو يهػػات اإلمتوسػػاي لمرةابػػة الماليػػة هػػا ػػزج مػػف سػمّـ مػػف المعػػايير هػػمف

اإلمتوسػػاي تسػ ّػمى المعػػايير الرةابيػػة لأل ه ػزة العميػػا لمرةابػػة ،و الػ ػ ، ISSAIs
وتػػووّر المعػػايير الدوليػػة لمتػػدةيؽ اإلرشػػادات الازمػػة التػػا تم ّكػػف المػػدةايف مػػف
إبداج ري حوؿ مػا إذا ت ّػـ إعػداد البيامػات الماليػة ،مػف كاوػة ال وامػب ال وهريػة،
طباا إلطار إعداد التاارير المالية ال اري ب العمؿ

إطار المعايير الدولية لألجهزة الرقابيةل:)2

يتكػ ّػوف إطػػار المعػػايير الدوليػػة لأل ه ػزة الرةابيػػة مػػف كػػؿ الوثػػا ؽ التػػا صػػادؽ
عميها مؤتمر اإلمتوساي بهدؼ تو ي المعايير المهمية لأل هزة الرةابية ،ويشمؿ

ذل ػ ػػؾ التوص ػ ػػيات المتعما ػ ػػة بالش ػ ػػروط الوا ػ ػػب تووره ػ ػػا م ػ ػػف المػ ػ ػواحا الاامومي ػ ػػة
والتمظيمية والمهمية وكذلؾ التوصػيات المتعماػة بتمفيػذ عمميػات التػدةيؽ مػف ةبػؿ

ال هاز امعمى لمرةابة

وتهػػػـ هػػػذه المعػ ػػايير عػ ػػدة تصػػػميفات حس ػػب الغػ ػػرض ممهػ ػػا حي ػػث يػ ػػاتا وػ ػػا

المستوى اموؿ المبادئ االساسية لإلمتوساي الواردة وا إعاف ليما

ووػػا المسػػتوى الثػػاما يهػ ّػـ الشػػروط المسػػباة لعمػػؿ ام ه ػزة الرةابيػػة ،ويتمػػاوؿ
ةهايا مثؿ االستاالية والشفاوية والمساجلة وامخاؽ وهبط ال ودة
و وػػا المسػػتوى الثالػػث المبػػادئ الرةابيػػة امساسػػية التػػا تتهػ ّػمف معػػايير عامػػة
ومعايير ميدامية ومعايير ذات صمة بةعداد التاارير

( )1اصذرث المىظمت الؼذٌذ مه االػالواث ومه اهمها اػالن لٍما لؼام  ،1177واصذرث ( ) 33مؼٍاارا دولٍاا
لألجهاازة الرلابٍاات حخؼلااك بالرلاباات المالٍاات 33 ،مىهااا حخكااىن مااه مؼٍااار دولااً للخااذلٍك والماارةرة الخطبٍمٍاات
المخؼلمت به ،والمؼٍاران المخبمٍان هما ممذمت ػامت للخىجٍهاث ومؼجما للمصطلحاث.
( ) 2المصذر وفسه.
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يتهمف تو يهات رةابية وا م االت الرةابة المالية
و خي ار المستوى الرابع الذي
ّ
والرةابة عمى امداج والرةابة عمى المطاباة
محتوى المعايير الدولية:

ثمػػة  38معيػػا ار دوليػػا لأل هػزة الرةابيػػة تتعمػػؽ بالرةابػػة الماليػػة 36 ،ممهػػا تتكػ ّػوف
مػػف معيػػار دولػػا لمتػػدةيؽ والمػػذكرة التطبيايػػة المتعماػػة ب ػ  ،والمعيػػاراف المتباّيػػاف

مادمة عامة لمتو يهات ومع ما لممصطمحات
هما ّ
وتماسـ المعايير الدولية الػ  36الى ستة صماؼ ها:

 1المعايير الدولية الثماميػة امولػى تح ّػدد المبػادئ العامػة والمسػؤوليات بالمسػبة

الى المدةؽ

 2و ػػا الص ػػمؼ الث ػػاما ي ػػد الم ػػدةؽ مع ػػايير وارش ػػادات تتعم ػػؽ باه ػػايا تاي ػػيـ

المخاطر

 3هماؾ  11معيا ار دوليا تتماوؿ ةهايا مختمفة تتعمّؽ بت ميع امدلة الرةابية

 4وهمػػػاؾ ثاثػ ػػة معػ ػػايير دوليػ ػػة تتعمػ ػػؽ باسػ ػػتعماؿ عمػ ػػؿ اجخ ػ ػريف بمػ ػػف وػ ػػيهـ
المدةاوف الداخميوف والخبراج المساعدوف لممدةايف

 5وهماؾ  5معايير تتعمؽ باستمتا ات العممية الرةابية واعداد التاارير
 6وتخص المعايير الدولية المتباّية م االت خاصة بمػا ويهػا التاػارير المتعماػة
معيمة
بةطارات العمؿ ذات الهدؼ الخاص والتاارير المتعماة ببمود ّ
وسوؼ متماوؿ اهـ م اميع هذه المعايير ل: )1

أوال :معايير القواعد العامة

وتش ػػمؿ ه ػػذه المع ػػايير تحدي ػػد اله ػػدؼ م ػػف الرةاب ػػة المالي ػػة وتتح ػػدد و ػػا كش ػػؼ

االمحراؼ عف المعايير الاياسية وكشػ ػػؼ مخالفػ ػػة ةواعػ ػػد المشػ ػػروعية والكفػ ػػاجة
والفعالية والتووير وا إدارة اممواؿ وذلؾ بسرعة كاوية ت عؿ مػف الممكػف اتخػاذ

اإل راجات التصحيحية وا الحاالت الفردية وتهـ هذه الاواعد كذلؾ مايما:

( ) 1ئػااالن "لٍمااا" بشااأن المبااادئ األساسااٍت للرلاباات المالٍاات  ،حرجماات د .طااارق الساااطً  ،مصااذر سااابك،
بخصرف  ، .وةرلك ٌىظر  :المىلغ االلكخرووً للمىظمت ػلى االوخروج .www.intosaI.com ,
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ا -معايير تتعمؽ بالرةابة الساباة والرةابػة الاحاػة وتمثػؿ الرةابػة المسػباة موعػاً
مػػف الرةابػػة عمػػا امعمػػاؿ اإلداريػػة والماليػػة ةبػػؿ حػػدوث الواةعػػة وػػا حػػيف تمثػػؿ

الرةابة الاحاة موعاً مف الرةابة بعد حدوث الواةعة

ب -معايير تتعمؽ بالرةابة الداخمية والرةابة الخار ية إف مراوؽ الرةابة الداخميػة
يتـ إمشاؤها عادة همف ال هات و الهي ات ذاتها ،بيمما ال تعتبر مراوؽ الرةابة

الخار يػػة ػػزجاً مػػف البميػػة التمظيميػػة لمهي ػػات الخاهػػعة لرةابتهػػا لػػذا والهي ػػات
العميا لمرةابة المالية ها مراوؽ تمارس الرةابة الخار ية

ج -معايير رةابػة المشػروعية ورةابػة امداج حيػث إف المهمػة التاميديػة لمهي ػات
العمي ػػا لمرةاب ػػة المالي ػػة ه ػػا ف ت ارة ػػب م ػػدى مش ػػروعية ومظامي ػػة اإلدارة المالي ػػة

والمحاسبية

والػػا امػػب هػػذا المػػوع مػػف الرةابػػة ،الػػذي ال يمػػازع حػػد وػػا هميت ػ وهػػرورت ،
هم ػػاؾ م ػػوع خ ػػر يرك ػػز اهتمامػ ػ عم ػػا مراةب ػػة امداج والفعالي ػػة والت ػػووير وكف ػػاجة

اإلدارة العامة

وهػػذا المػػوع مػػف الرةابػػة ال يهػػتـ بمراةبػػة مظػػاهر معيمػػة واػػط مػػف اإلدارة بػػؿ م ػ
يراةب ميع و

مشاطها ومف هممها ،التمظيـ والمظـ اإلدارية

إف هػػداؼ الرةابػػة الماليػػة التػػا تمارسػػها الهي ػػات العميػػا لمرةابػػة الماليػػة -وهػػا

المش ػػروعية والمظامي ػػة والكف ػػاجة والفعالي ػػة والت ػػووير وػ ػا اإلدارة المالي ػػة -تعتب ػػر
ميعهػػا ذات هميػػة متسػػاوية ويتػػرؾ لهي ػػة الرةابػػة الماليػػة العميػػا تحديػػد امهميػػة

المسبية التا تعطى لكؿ ممها

ثانيا  :معايير االستقالل وتتضمن االنواع التالية

ل)1

ا -استااؿ الهي ات العميا لمرةابة المالية:

( ) 1ئػااالن "لٍمااا" بشااأن المبااادئ األساسااٍت للرلاباات المالٍاات  ،حرجماات د .طااارق الساااطً  ،مصااذر سااابك،
بخصرف  ، .وةرلك ٌىظر  :المىلغ االلكخرووً للمىظمت ػلى االوخروج .www.intosaI.com ,
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إف الهي ات العميا لمرةابة المالية يمكمها ف تاػوـ باختصاصػاتها بصػورة

موهوعية ووعالة ،إذا كامت مستامة عف ال هة الخاهعة لرةابتها وكامت تتمتع
بالحماية هد المفوذ الخارج عمها
2

ر ـ ف الهي ات التابعة لمدولة عادة ال يمكف ف تتمتع باستااؿ مطمؽ

ممهػػا ػػزج مػػف الدولػػة إال ف هي ػػات الرةابػػة الماليػػة العميػػا ي ػػب ف يتػػوور لهػػا
االستااؿ الوظيفا والتمظيما كا تتمكف مف الاياـ بأعمالها واختصاصاتها

3

ي ػػب ف يػػمص دسػػتور الدولػػة عمػػا إمشػػاج الهي ػػة العميػػا لمرةابػػة الماليػػة

ويهػػا ،وعمػػى الدر ػػة الهػػرورية مػػف االسػػتااؿ الػػازـ لهػػا مػػا تفصػػيات ذلػػؾ
وتترؾ إلا الااموف هذا والبد مف تارير حماية تشريعية ما مة لهذا االسػتااؿ
تو ػ ػػب الر ػ ػػوع إلػ ػػا محكمػ ػػة عميػ ػػا لمطعػ ػػف وػ ػػا ي تػ ػػدخؿ يتهػ ػػمف المسػ ػػاس
باستااؿ الهي ات العميا لمرةابة المالية واختصاصاتها الرةابية

ب  -استااؿ عهاج وموظفا الهي ة العميا لمرةابة المالية:
1

إف اس ػػتااؿ الهي ػػات العمي ػػا لمرةاب ػػة المالي ػػة مػ ػرتبط ارتباط ػػا ي ػػر ةاب ػػؿ

لمفص ػػؿ باس ػػتااؿ عه ػػا ها وامعه ػػاج ه ػػـ امش ػػخاص الم ػػذيف ي ػػب عم ػػيهـ
وهع الا اررات لمهي ة العميا لمرةابػة الماليػة كمػا مهػـ مسػ ولوف عمهػا مػاـ طػرؼ
ثالػػث وهػؤالج امعهػػاج يظهػػروف مػػا بصػػورة م موعػػة مػػف امعهػػاج وػػا هي ػػة

تتولى وهع الارار بم مػوع عهػا ها لهي ػة الرةابػة و بصػورة عهػو واحػد هػو
ر يس هي ػة الرةابػة الماليػة العميػا وذلػؾ وػا حػاؿ تمظػيـ هػذه الهي ػة عمػى سػاس

وردي
2

اس ػػتااؿ امعه ػػاج ي ػػب ف يكفمػ ػ الدس ػػتور يهػ ػاً كم ػػا إف إ ػ ػراجات

إةالتهـ مف وظا فهـ ي ب ف يمص عميها الدستور ولكف بالشكؿ الذي ال يؤدي

إل ػ ػػا اإله ػ ػػعاؼ م ػ ػػف اس ػ ػػتاالهـ إف س ػ ػػموب تعي ػ ػػيف امعه ػ ػػاج واة ػ ػػالتهـ م ػ ػػف
مماصبهـ يعتمد عما البمية الدستورية لكؿ بمد
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ما بخصوص ممارسة وظا فهـ وةف مدةاا الهي ات العميا لمرةابة ي ب

ف ال يتعرهوا ثماج ذلؾ لهػغوط مػف ال هػات الخاهػعة لرةػابتهـ ،كمػا مػ ال
يمكف ف يكوموا خاهعيف وال تابعيف لتمؾ ال هات

ج -االستااؿ المالا لمهي ات العميا لمرةابة المالية:
1

إف الهي ات العميا لمرةابة المالية ي ب ف تكوف مزودة بالوسا ؿ الماليػة

التا تمكمها مف الاياـ بأعمالها عمى كمؿ و
2

واذا لزـ اممر وي ب ف تكوف الهي ات العميا لمرةابة المالية مخولة باف

تطم ػػب مباشػ ػرة م ػػف الس ػػمطة المختص ػػة باعتم ػػاد الميزامي ػػة التاديري ػػة لمدول ػػة ب ػػأف

تممحها االعتمادات المالية الازمة
3

إف الهي ػػات العميػػا لمرةابػػة الماليػػة ي ػػب ف تكػػوف مخولػػة بػػأف تسػػتعمؿ

همف حدود مسؤوليتها االعتمادات المخصصة لها وػا الاسػـ الخػاص بهػا مػف

الميزامية التاديرية لمدولة

وةد ماةشػت اممػـ المتحػدة ل ،)1واممامػة العامػة لإلمتوسػاي ،وػا المػدوة المشػتركة
الت ػ ػػا عا ػ ػػدت و ػ ػػا  13ش ػ ػػباط  2002و ػ ػػا ويم ػ ػػا وك ػ ػػاف موه ػ ػػوعها " امم ػ ػػـ
المتحدة/االمتوس ػػاي شػ ػريؾ وع ػػاؿ و ػػا ش ػػبكة مكاوح ػػة الفس ػػاد ال ػػدولا ،وه ػػماف
الش ػ ػػفاوية و ػ ػػا تعزي ػ ػػز امم ػ ػػف اال تم ػ ػػاعا و التخفيػ ػ ػؼ م ػ ػػف ح ػ ػػدة الفا ػ ػػر" ك ػ ػػد
المشػػػاركوف والمتحػػػدثوف عمػ ػػى هميػ ػػة االس ػػتاالية ،والت ػػدريب الما ػػػـ ،واعػ ػػداد
التا ػػارير العام ػػة م ػػف ةب ػػؿ ام هػ ػزة العمي ػػا لمرةاب ػػة واتفاػ ػوا عم ػػى مػ ػ وحي ػػث ف
ام هزة العميا لمرةابة تراةب ميع عمميات الحكومة ،وةمهـ متهي وف بشػكؿ يػد
لمكاوحػػة الفسػػاد و شػػاروا إلػػى ف االمتوسػػاي تعتبػػر ف مهمتهػػا امساسػػية هػػا
تعزيز الشفاوية ،والحاكمية الرشيدة ،وهماف المساجلة ،ومكاوحة الفسػاد ،وزيػادة
()1اىَىقغ اىزطًَ ىالٌٍ اىَخحذة / http://www.un.org/ar/events/anticorruptionday:
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يهػا إلػى ف االمتوسػاي
ثاة الشعب وا مؤسسػات الحكومػة و عمالهػا و شػاروا ً

ي ب ف تاود بالادوة وا مكاوحة الفسػاد ،و ف الممظمػة ةػد ووػت بالتزاماتهػا وػا
هماف الشفاوية والوةاية مف خاؿ م موعة مف اممشطة والتدابير
ثالثا :مجموعة معايير تتعمق بالعالقة بالسامطة التشاريعية واادارات التنفي ياة

ل:)1

ا -العاةة بالسمطة التشريعية

إف اسػتااؿ الهي ػػات العميػا لمرةابػػة الماليػػة يكفمػ الدسػػتور والاػاموف ويتطمػػب هػػذا

االس ػ ػػتااؿ يهػ ػ ػاً ف تتمت ػ ػػع ه ػ ػػذه الهي ػ ػػات بدر ػ ػػة عالي ػ ػػة م ػ ػػف ح ػ ػػؽ المب ػ ػػادرة
واالسػػتااؿ الػػذاتا حتػػى وػػا حػػاؿ ةيامهػػا بالعمػػؿ ميابػػة عػػف السػػمطة التش ػريعية

بماج عما تو ي مف هذه السمطة إف العاةة ما بيف
وممارستها لمرةابة المالية ً
الهي ة العميا لمرةابػة الماليػة والسػمطة التشػريعية ي ػب ف يمظمهػا الدسػتور وذلػؾ

ووااً لظروؼ ومتطمبات كؿ بمد

ب -العاةة بالحكومة والسمطة التمفيذية:

إف الهي ػػة العميػػا لمرةابػػة الماليػػة ت ارةػػب و ػ مشػػاط الحكومػػة وسػػمطاتها اإلداريػػة

و يرهػػا مػف الهي ػػات التابعػػة لهػػا ولكػػف هػػذا ال يعمػػا ف الحكومػػة تابعػػة لمهي ػػة
العميػػا لمرةابػػة الماليػػة ،والحكومػػة تتحم ػػؿ بو ػ خػػاص المسػػؤولية الكاممػػة ع ػػف
عمالها وعف إهمالها وا الاياـ بتمؾ امعماؿ

رابعاً :مجموعة معايير سمطات الهيئات العميا لمرقابة المالية

ل)2

ا -سمطات التحايؽ:

( ) 1ئػااالن "لٍمااا" بشااأن المبااادئ األساسااٍت للرلاباات المالٍاات  ،حرجماات د .طااارق الساااطً  ،مصااذر سااابك،
بخصرف  ، .وةرلك ٌىظر  :المىلغ االلكخرووً للمىظمت ػلى االوخروج .www.intosaI.com ,
( ) 2المصذر وفسه.
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إف الهي ات العميا لمرةابة المالية ي ب ف يكوف لها الحؽ وا الحصػوؿ

عمى كؿ السػ ات والوثػا ؽ المتعماػة بػاإلدارة الماليػة كمػا مهػا ي ػب ف تكػوف
مخولػػة بػػأف تطمػػب شػػفوياً و خطي ػاً مػػف الهي ػػة الخاهػػعة لمرةابػػة يػػة معمومػػات

ترى مها هرورية

إف الهي ة العميا لمرةابة المالية ي ب ف يكوف لها الحؽ وا ف تارر ما إذا كاف
م ػػف المماس ػػب ف تا ػػوـ برةابته ػػا و ػػا ما ػػر الهي ػػة الوا ػػب مراةبته ػػا و و ػػا ما ػػر

الهي ة العميا لمرةابة المالية

واف تحديد المدى الزمما مف

ومف هممها الحسابات الختامية

ػؿ تاػديـ معمومػات و وثػا ؽ و سػ ات خػرى

ب -تمفيذ ماحظات الهي ة العميا لمرةابة المالية:

عمػى الهي ػات الخاهػعة لمرةابػػة ف تعمػؽ عمػى ماحظػػات حهػاز الرةابػة الماليػػة

وذلػ ػػؾ ه ػ ػػمف الفت ػ ػرة الزممي ػ ػػة المح ػ ػػددة وػ ػػا الا ػ ػػاموف و ف تشػ ػػير يهػ ػ ػاً إل ػ ػػا
اإل ػ ػراجات و الت ػػدابير المتخ ػػذة م ػػف ةبمه ػػا متي ػػة تم ػػؾ الماحظ ػػات وو ػػا حال ػػة

مخالف ػػة ذل ػػؾ و ػػاف االم ػػر يعتب ػػر مخالف ػػة ةامومي ػػة تحاس ػػب عميه ػػا تم ػػؾ ال ه ػػات
بمو ب الااموف

ج – آراج الخبراج وسمطات المعاومة امخرى:

بم ػػاج عم ػػا طم ػػب الس ػػمطة التشػ ػريعية و اإلدارة ،يمك ػػف ف يا ػػدـ خبػ ػراج ال ه ػػاز

الرةابا اجراج واالستشارات كما يمكف ف تهمف تمؾ اجراج تعمياات وػا بعػض
الا ػواميف الماترحػػة و مظػػـ خػػرى تتعمػػؽ باهػػايا ماليػػة وهمػػا ي ػػب ف تتحمػػؿ
السمطات اإلدارية ،المسؤولية وحدها متي ة ةبولها لهذه اجراج و روهها

خامسا  :مجموعة معايير اساليب الرقابة المالية

ل)1

إف ا هػ ػزة الرةاب ػػة المالي ػػة ي ػػب ف تا ػػوـ بالرةاب ػػة ووا ػػا لبرم ػػامج ته ػػع بمفس ػػها
ت ارعػػا وي ػ حاػػوؽ امشػػخاص العامػػة  ،واف هػػذه الرةابػػة مػػاد ار مػػا تكػػوف رةابػػة

( ) 1ئػااالن "لٍمااا" بشااأن المبااادئ األساسااٍت للرلاباات المالٍاات  ،حرجماات د .طااارق الساااطً  ،مصااذر سااابك،
بخصرف  ، .وةرلك ٌىظر  :المىلغ االلكخرووً للمىظمت ػلى االوخروج .www.intosaI.com ,
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كاممػػة عم ػػى ميػػع العممي ػػات ،ل ػػذلؾ وػػةف الهي ػػات العمي ػػا لمرةابػػة المالي ػػة س ػػوؼ

تستعمؿ سػموب الرةابػة لبالعيمػة) ،اي يػتـ اختيػار العيمػات بمػاج عمػا مخطػط
محػػدد وبالشػػكؿ الػػذي ي ػػب ف تكػػوف ويػ تمػػؾ العيمػػات متعػػددة بمػػا ويػ الكفايػػة
كا ت عؿ مف الممكف الحكـ عمى اإلدارة مف حيث المشروعية والكيؼ

سادسا  :التقارير

ا -تاديـ التاارير إلا السمطة التشريعية وال مهور:

عمػػى ا ه ػزة الرةابػػة الماليػػة ي ػػب ف تطالػػب و تخػػوؿ  ،بػػمص دسػػتوري بتاػػديـ

تا ػػارير س ػػمويا وبص ػػورة مس ػػتامة إلػ ػى الس ػػمطة التشػ ػريعية ته ػػممها ماحظاته ػػا

وي ب ف يمشر هذا التارير وذاؾ الي اد مماخ اكثر ما مػة لتمفيػذ الماحظػات

التػػا ابػػداها هػػاز الرةابػػة الماليػػة وعمػػى ا ه ػزة الرةابػػة الماليػػة ف تاػػدـ تاػػارير
خ ػػرى ،و ػػا ك ػػؿ وة ػػت تػ ػراه مماس ػػباوذلؾ بش ػػاف الماحظ ػػات الت ػػا تك ػػوف عم ػػى

مستوى معيف مف امهمية والخطورة

وكػػذلؾ إف تاػػدـ التاريػػر السػػموي الػػذي ي ػػب ف يتهػػمف تغطيػػة ميػػع و ػ
مشاط هاز الرةابة المالية ما بالمسبة لماهايا ال ػديرة بالمحاوظػة عمػا سػريتها
لػػذاتها و بمػػاج عمػػى مػػص الاػػاموف ،وي ػػب عمػػى هي ػػة الرةابػػة الماليػػة العميػػا ف
توازف بدةة ةبؿ مشرها ،ما بيف همية المحاوظة عمى سريتها وبيف الممفعػة التػا

سوؼ تحاؽ مف إوشا ها

ب -سموب التارير:

إف التاػػارير ي ػػب ف تطػػرح الوةػػا ع وتاومهػػا بأسػػموب موهػػوعا وواهػػح و ف

تكػػوف معال تهػػا محصػػورة بالاهػػايا ال وهريػػة الهامػػة واػػط كمػػا ي ػػب ف تكػػوف
صػ ػػيا ة التاػ ػػارير دةياػ ػػة ومفهومػ ػػة ويفترض إف يػ ػػتـ عرهػ ػػها عمػ ػػى الوحػ ػػدات

الخاهعة لمرةابة لمرد عما ماحظات الرةابة المالية

سابعا :االختصاصات الرقابية لمهيئات الرقابية المالية

ل)1

( ) 1ئػااالن "لٍمااا" بشااأن المبااادئ األساسااٍت للرلاباات المالٍاات  ،حرجماات د .طااارق الساااطً  ،مصااذر سااابك،
بخصرف  ، .وةرلك ٌىظر  :المىلغ االلكخرووً للمىظمت ػلى االوخروج .www.intosaI.com ,
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ا -امساس الدستوري لاختصاصات الرةابية ،مراةبة اإلدارة المالية لمدولة:

إف االختصاص ػػات الرةابي ػػة امساس ػػية لمهي ػػات العمي ػػا لمرةاب ػػة المالي ػػة ي ػػب ف

يمص عميها وػا الدسػتور مػا االختصاصػات التفصػيمية وػيمكف ف يػمص عميهػا

وػ ػػا الاػ ػػاموف،واف وهػ ػػع الاواعػ ػػد التفصػ ػػيمية ي ػ ػػب ف تعتمػ ػػد عمػ ػػى الظػ ػػروؼ
والمتطمبػػات الخاصػػة بكػػؿ بمػػد واف اإلدارة الماليػػة العامػػة تخهػػع بكاممهػػا لرةابػػة
هاز الرةابة المالية وذلؾ سواج ظهرت تاديرات اعتماداتهػا وػا الموازمػة العامػة

التاديري ػػة الاومي ػػة ـ ال ،و ػػةذا اس ػػتدعى امم ػػر إبع ػػاد بع ػػض ةس ػػاـ م ػػف اإلدارة
المالية العامة عف الميزامية العامة التاديرية وغف ذلؾ ي ب ف يؤدي إلا إعفاج

تمؾ امةساـ مف الرةابة التا تمارسها الهي ات العميا لمرةابة المالية
ب -مراةبة السمطات العامة والهي ات امخرى وا الخارج:

إف الس ػػمطات العام ػػة والهي ػػات امخ ػػرى الممش ػػأة و ػػا الخ ػػارج ي ػػب ف تخه ػػع

كااعدة عامة لرةابػة الهي ػة العميػا لمرةابػة الماليػة كمػا ف الايػاـ بالرةابػة وػا ماػر
تمؾ السمطات و الهي ات يستو ب مف هي ػة الرةابػة إعطػاج االعتبػار المطمػوب

لمايود التا يفرهها الااموف الدولا
ج -مراةبة اله ار ب:

ي ػػب ف تخػػوؿ ا ه ػزة الرةابػػة الماليػػة سػػمطة مراةبػػة تحصػػيؿ اله ػ ار ب وس ػمطة

التدةيؽ وػا اإلهػبارات الهػريبية الفرديػة واف الرةابػة عمػى الهػ ار ب هػا رةابػة
مشروعية  ،ولكف هذا اليممع مف ممارسة الرةابة االخرى كرةابةاالداج

د -العاود العامة وعاود امشغاؿ العامة:

بسبب اممواؿ الهخمة التا تمفاها السمطات العامة عمى العاود وال سيما عاود
امشػػغاؿ تبػػرر بو ػ خػػاص وػػرض رةابػػة كاممػػة ةويػػة عمػى اممػواؿ المسػػتخدمة

مػػف

ػػؿ ذلػػؾ واف الػػدعوة العامػػة لتاػػديـ عطػػاجاتل ي المماةصػػة العامػػة) هػػا

امس ػػموب امكث ػػر ما م ػػة لمحص ػػوؿ عم ػػا الع ػػرض اموه ػػؿ م ػػف حي ػػث الس ػػعر
وال ػػودة ،لػػذا يتو ػػب عمػػى الهي ػػة العميػػا لمرةابػػة الماليػػة ف تبحػػث عػػف امسػػباب
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وػػا كػػؿ مػرة ال تو ػ ويهػػا هػػة اإلدارة دعػػوة عامػػة مصػػحاب العطػػاجات لمتاػػدـ
بعطاجاتهـل ي ال ت ري مماةصة عامة)

وكذلؾ عمد مراةبتها لعاود امشػغاؿ ،ي ػب عمػا الهي ػة العميػا لمرةابػة الماليػة ف
تطالب بهرورة وهع معػايير ما مػة مػف

ػؿ ةيػاس االسػتمرار وػا تمفيػذ هػذه

امشغاؿ

هػ  -مراةبة تسهيات التزويد بالمعومات آلياً:
إف ح ػ ػػـ اممػ ػ ػواؿ المص ػ ػػرووة م ػ ػػف

ػ ػػؿ الحص ػ ػػوؿ عم ػ ػػى تس ػ ػػهيات التزوي ػ ػػد

بالمعمومػػات آليػػا ،تتطمػػب مراةبتهػػا مراةبػػة خاصػػة ومماسػػبة ومثػػؿ هػػذه الرةاب ػة

ي ػػب ف تكػػوف عمػػى مظػػاـ التزويػػد مفس ػ كمػػا ي ػػب ف تركػػز اهتمامهػػا بو ػ

خاص عمى هػرورة تخطػيط المتطمبػات ،وعمػى االسػتخداـ االةتصػادي لمعػدات

التزوي ػػد بالمعموم ػػات وعم ػػى اس ػػتخداـ م ػػوظفيف ذوي خبػ ػرة مماس ػػبة ويفه ػػؿ ف
يكوموا مف همف إدارة الوحػدة الخاهػعة لمرةابػة ،وعمػى ممػع إسػاجة االسػتعماؿ،

وعمى الفا دة المتحااة مف المعمومات المادمة

و -المشروعات الصماعية والت ارية التا تشارؾ الدولة ويها:
إف توسع المشاط االةتصادي لمحكومات يأخذ دوما شكؿ مشروعات يتـ إمشاؤها

وػػا ظػػؿ الاػػاموف الخػػاص إف هػػذه المشػػروعات ي ػػب ف تكػػوف يهػػا خاهػػعة

لرةابػ ػػة الهي ػ ػػة العمي ػ ػا لمرةابػ ػػة الماليػ ػػة إذا كػ ػػاف لمحكومػ ػػة مسػ ػػاهمة ماديػ ػػة ويهػ ػػا،
وخاصػػة إذا كامػػت مسػػبة تمػػؾ المسػػاهمة تمثػػؿ الحصػػة الكبػػرى وػػا المشػػروع ،و

إذا كاف لمدولة سمطة عمي
ز -الهي ات المعامة:

إف الهي ػ ػػات العمي ػ ػػا لمرةاب ػ ػػة المالي ػ ػػة ي ػ ػػب ف تخ ػ ػػوؿ س ػ ػػمطة مراةب ػ ػػة اس ػ ػػتعماؿ

اإلعامات الممموحة مف اممواؿ العامػة ،و خاصػة عمػدما تكػوف تمػؾ االعامػا ت
كبيرة

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

جمةل لكية القاهون للعلوم القاهوهية والس ياس ية

333

وفٌما ٌتعاق بالحد من الفساد شملت معاٌٌر األنتوساي الرقابٌة توقعات منن
األجهزة الرقابٌة القٌام بها وكالتالًل:)1
" -1ي ػػػب ف يتحمػ ػػى المػ ػػدةايف بالحػػػذر وػ ػػا المواة ػػؼ ،وماػ ػػاط الهػػػعؼ وػ ػػا

الرةابػػة ،وعػػدـ الدةػػة وػػا حفػػظ الممفػػات ،وامخطػػاج والصػػفاات و المتػػا ج الغيػػر
اعتياديػػة والتػػا ةػػد تشػػير إلػػى و ػػود االحتيػػاؿ ،والمصػػرووات الغيػػر ما مػػة و
يػ ػػر ةاموميػ ػػة ،والعمميػ ػػات الغيػ ػػر مصػ ػػرح بهػ ػػا ،والػ ػػماص وػػػا اممامػػػة " لالفا ػ ػرة

 ، 2.2.4.1معايير عامة وا الرةابة الحكومية)

 -2وػػا ا تمػػاع اممكوسػػاي السػػادس عشػػر الػػذي عاػػد وػػا ورو ػواي وػػا عػػاـ

 1998تمػت مماةشػة "دور ام هػزة الرةابيػة وػا ممػػع وتاصػا االحتيػاؿ والفسػػاد"

كأحد الموهوعات

امساسػػية  ،ممػػا يشػػير إلػػى وعػػا وادراؾ اممتوسػػاي

ػديا
لممش ػػكمة التػ ػػا تػػػؤثر بػػػدر ات متفاوتػ ػػة عمػػػى ال ػػدوؿ امعهػ ػػاج وتشػ ػػكؿ تحػ ػ ً
لمم تمع الرةابا

 -3اتفػؽ امعهػػاج وػا ا تمػػاع اممكوسػػاي وػػا ورو ػواي عمػػى ف الفسػػاد وػػا

الحكومة يؤدي إلى إهدار الموارد ويخفض مف الممو االةتصادي و ودة الحياة،
ويامؿ مف ةيمة المصداةية بالمسبة م هزة الدولة ويامؿ مف مفاهيمهػا وةػد ثػار

البا ما يرتبط بالبي ػة االةتصػادية اال تماعيػة لمسػكاف،
حد المفاهيـ ف الفساد ً
مثؿ الظمـ اال تماعا ،والفار ،وتؤثر تااليد الدولة وةواميمها وةيمها عمى طبيعة
الفسػ ػػاد وعمػ ػػد تس ػ ػ يؿ ح ػ ػػـ التحػ ػػدي الػ ػػذي يايم ػ ػ الفسػ ػػاد  ،الحػ ػػظ م تم ػ ػػع
اممتوسػػاي كػػذلؾ صػػعوبة توةػػع عمػػاؿ الفسػػاد و ف عمميػػة تاػػدير التػػأثير المػػالا

كخسا ر ةد ال يتـ تدويمها بالهرورة وا البيامات المالية

( )1دىٍةةو األطىطةةبي اىزقةةببً حةةىه االحخٍةةبه واىفظةةبد ،صةةبدر ػةةِ اىَْظَةةت اَطةةٍىٌت ىهٍئةةبث اىزقببةةت اىؼيٍةةب
(األطىطبي)2002،
The Asian Organization of Supreme Audit Institutions (ASOSAI).
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و تبنى اجتماع األنكوساي فً أوروغواي االتفاقٌات التالٌة:
تتفػػؽ

هػزة الرةابػػة العميػػا عمػػى اعتبػػار كػػؿ مػػف االحتيػػاؿ والفسػػاد مشػػاكؿ تػػؤثر

عمػػى كاوػػة دوؿ العػػالـ بػػدر ات متفاوتػػة و مػ يتعػػيف عمػػى ام هػزة السػػعا لخمػػؽ
بي ة ال تفهؿ و ود ،االحتياؿ والفساد وكما هو موهح وػا إعػاف ليمػا الػذي

تبمت اممتوساي وا عاـ  1977واد اتفات ام هزة عمى و وب استااليتها و ف

يك ػػوف له ػػا تفويه ػػات كاوي ػػة تس ػػاهـ بص ػػورة وعال ػػة و ػػا الح ػػرب ه ػػد االحتي ػػاؿ

والفساد

كما اتفقت أجهزة الرقابة العلٌا كذلك على القٌام باألعمال التالٌة إذا منا أمكنن
ذلكل:)1
 -1السػػعا إلي ػػاد مسػػتوى دةيػػؽ السػػتاالية واتسػػاع اموػػؽ الماليػػة والتشػػغيمية
لمتغطية الرةابية

 -2إتخػػاذ دور كثػػر وعاليػػة وػػا تايػػيـ دةػػة ووعاليػػة مظػػـ الرةابػػة الماليػػة والرةابػػة

الداخمية والمتابعة الشديدة لتوصيات ام هزة الرةابية

- 3تركيز االستراتي ية الرةابية بشكؿ كبر عمى ال وامب والعمميات التا تميػؿ

إلػ ػػى االحتيػ ػػاؿ والفسػ ػػاد عػ ػػف طريػ ػػؽ وهػ ػػع مؤش ػ ػرات وعالػ ػػة وعاليػ ػػة الخطػ ػػورة
لاحتياؿ

 -4إمشاج وسا ؿ وعالة لممشر العاـ لتاػارير التػدةيؽ والمعمومػات المتصػمة بػذلؾ
باإلهاوة إلى تأسيس عاةة يدة مع وسا ؿ امعاـ

 -5إعداد تاارير رةابية مفهومة لمعامة

 -6امخذ وا االعتبار التعاوف والتبادؿ الما ـ لممعمومات مع ال هات
الوطمية والدولية امخرى التا تحارب الفساد

( )1اجخَبع األّنىطبي اىظبدص ػشز اىةذي ػقةذ فةً األوروؿةىاي فةً ػةبً  ،1998اشةبر اىٍة دىٍةو األطىطةبي
اىزقببً حىه االحخٍبه واىفظبد ،صبدر ػِ اىَْظَت اَطٍىٌت ىهٍئبث اىزقببت اىؼيٍب (األطىطبي)2002،
The Asian Organization of Supreme Audit Institutions (ASOSAI).
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 -7تكثيؼ عممية تبادؿ الخبرات حوؿ االحتياؿ والفساد مع

امخرى

هزة الرةابة العميا

 -8تش يع عممية تأسيس إ راجات إدارية خاصػة بػالموظفيف بالمسػبة لمخػدمات

العامة التا تختار وتحتفظ وتش ع الموظفيف المزهاج وامكفاج

 -9تش ػ ػ يع إمشػ ػػاج دليػ ػػؿ إرشػ ػػادي حػػػوؿ اإلوصػ ػػاحات الماليػ ػػة ومراةبػ ػػة عمميػ ػػة

التطبيؽ ك زج مف العممية الرةابية المستمرة

 -10إسػتخداـ "ةواعػد السػػموؾ المهمػا" الصػادرة عػػف اممتوسػاى لتعزيػز معػػايير

سموكية عمى وامشاج ةواعد لمسموؾ المهما لمخدمات العامة

- 11امخ ػ ػػذ و ػ ػػا اإلعتب ػ ػػار إمش ػ ػػاج وس ػ ػػا ؿ عام ػ ػػة ي ػ ػػدة إلس ػ ػػتاباؿ ومعال ػ ػػة

المعمومات المتمااة مف العامة حوؿ اإلمحراوات التا تمت ماحظتها

-12متابعػػة العمػػؿ ويمػػا يتعمػػؽ باالحتيػػاؿ والفسػػاد مػػف خػػاؿ ل ػػاف اممتوسػػاى
وم موعات العمؿ المو ودة ،عمى سبيؿ المثػاؿ "سػتأخذ ل مػة المعػايير الرةابيػة

وا اإلعتبار هػذه الموهػوعات ك ػزج مػف عمميػة تطػوير الػدليؿ التمفيػذي والػذي
يعد زج مف إطار عمؿ وسع لممعايير "

ووهعت الممظمة مف همف اولوياتها مكاوحػة الفسػاد االداري وكػاف مػؤتمر

اإلمكوساي الذي عاد وا مديمة وهامسػبرغ ب مػوب وريايػا عػاـ  ،2010إحػدى

المحظػػات المهمػػة وػػا تػػاريخ ممظمػػة اإلمتوسػػاي حيػػث اكػػد م تمػػع اإلمتوسػػاي
عمى ف و وده وةيام هػو مػف

ػؿ تحايػؽ متػا ج ممموسػة وػا حيػاة المػواطميف

ولحشد االسترات يات واجليات والموارد مف

ؿ تحايؽ هذا الهدؼل)1

و اج هػمف الخطػة االسػتراتي ية لامتوسػاي لمسػموات ل )2016 -2011ووػا

الم ػ ػػادة ل )1ودعمػػ ػػا لألهػػ ػػداؼ االسػػ ػػتراتي ية امربع ػ ػػة الت ػ ػػا تا ػ ػػوـ اإلمتوسػػ ػػاي
بتمظيمها ،حددت الممظمة مف ولويات استراتي يتها لدعم مكافحة الفساد) ليتـ

( )1اىـ َُـؤحـَةةـز اىةةـذوىً ىــجـهةةـشة اىـؼـيـٍةةـب ىـيـزقـببةةـت اىـَـبىـٍةةـت (االّنىطةةبي) – اىةةذورة اىؼشةةزٌِ – 2010
ٍ،زمةةش طةةبّذحىُ ىيَةةؤحَزاث ،جىهبّظةةبزؽ – جْةةىة أفزٌقٍةةب ّ 27-22،ةةىفَبز ٍْ ، 2010شةةىر ػيةةى اىَىقةةغ
www.intosaI.com
االىنخزوًّ اىخبص بَْظَت االّخىطبي
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تركيز العمؿ عميها وا السػموات المابمػة ل وػا ظػؿ تطمػع المػواطميف وػا العػالـ

وام ه ػ ػزة التش ػ ػريعية واموسػ ػػاط اإلعاميػ ػػة وامعهػ ػػاج والم تمػ ػػع الػ ػػدولا إلػ ػػى

مسػػاعدة ام ه ػزة العميػػا لمرةابػػة الماليػػة والمحاسػػبة لهػػماف االسػػتخداـ المماسػػب

لمماؿ العاـ والممتمكات ،وةف الخطة االستراتي ية الواردة دماه تعتبر خطة هامة

ػداً لايػاـ اإلمتوسػػاي وام هػزة امعهػػاج بمكاوحػة الفسػاد والمسػػاعدة وػا تعزيػػز

الشفاوية والمساجلة والحوكمة الرشيدة)

()1

ووا المادة ل )14مف االتفاةية اكد عمى اف لالفساد هو مشكمة متفشية وعالميػة

ته ػ ػػدد الم ػ ػػاؿ الع ػ ػػاـ والمظ ػ ػػاـ الع ػ ػػاـ واالزده ػ ػػار اال تم ػ ػػاعا ،ويع ػ ػػرض امم ػ ػػف
اال تماعا لمخطر ويحػوؿ دوف الحػد مػف الفاػر لػذلؾ وػةف عمػى اإلمتوسػاي ف

تكػػوف مثػػاال يحتػػذى ب ػ وػػا مكاوحػػة الفسػػاد وهػػا تهػػطمع بمسػػؤولياتها لهػػماف

الشفاوية وممع الفساد مف خاؿ تمفيذ العديد مف اممشطة والتدابير)

ووا المادة ل )15ركز عمى اف الرةابػػة الماليػػة كمػػا تمارسػػها ام ه ػزة الرةابيػػة

تخم ػػؽ الش ػػفاوية وتظه ػػر المخ ػػاطر وترس ػػا مظم ػػة رةاب ػػة داخمي ػػة ةوي ػػة ووعال ػػة
لتسػػاهـ بشػػكؿ خػػاص وػػا ممػػع الفسػػاد تماشػػيا مػػع روح اتفاةيػػة اممػػـ المتحػػدة

لمكاوحة الفساد وتتطمب محاربة الفساد ومكاوحت تعاوما وثياا بػيف اإلمتوسػاي،

بمػػا ويهػػا م موعػػات العمػػؿ اإلةميميػػة وام هػزة الرةابيػػة التابعػػة لهػػا ،والممظمػػات

الدولي ػػة والم تم ػػع الم ػػدما ،ه ػػمف ش ػػبكة لمكاوح ػػة الفس ػػاد واممش ػػطة الش ػػبيهة،
وبش ػػرط ف يحت ػػرـ ه ػػذا التع ػػاوف بشػ ػػكؿ كام ػػؿ اس ػػتاالية اإلمتوس ػػاي وام ه ػ ػزة

الرةابية امعهػاج وموهػوعية العمػؿ الرةػابا وهػا عػف مهػاـ ام هػزة الرةابيػة

الوطمية ومطاةها واإلطار الااموما الخاص بكؿ هاز

()2

( )1اجخَبع األّنىطبي اىظبدص ػشز اىذي ػقذ فً األوروؿىاي فً ػبً ٍ ، ،1998صذر طببق.
( )2اجخَبع األّنىطبي اىظبدص ػشز اىذي ػقذ فً األوروؿىاي فً ػبً ٍ ،1998صذر طببق.
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الخاحمت:
االسخىخاجاث:
 -1لػػـ تعػػد ظػػاهرة الفسػػاد شػػأما داخميػػا بػػؿ صػػبحت محػػؿ اهتمػػاـ دولػػا ولػػذلؾ
الةت هذه الظاهرة اهتماـ الم تمع الدولا والممظمات الدولية

 -2ممظمػ ػػة االمتوسػ ػػاي هػ ػػا الممظمػ ػػة الدوليػ ػػة لأل ه ػ ػزة العميػ ػػا لمرةابػ ػػة الماليػ ػػة
وتهـ وا عهويتها

هزة الرةابة العميا وا الدوؿ امعهاج وا اممػـ المتحػدة

تعمؿ ووؽ اهداؼ ورؤية تسعى لتحاياها

 -3م ػػف اعم ػػاؿ الممظم ػػة ةيامه ػػا باص ػػدار المع ػػايير الدولي ػػة لا ػ ػزة الرةابي ػػة ،
وكذلؾ التمسيؽ بيف اال هزة الرةابية وا م اؿ اعمالها

 -4وػػا ا تمػػاع اممكوسػػاي السػػادس عشػػر الػػذي عاػػد وػػا ورو ػواي وػػا عػػاـ
 1998تمػت مماةشػة "دور ام هػزة الرةابيػة وػا ممػػع وتاصػا االحتيػاؿ والفسػػاد"
كأحد الموهوعات

امساسػػية  ،ممػػا يشػػير إلػػى وعػػا وادراؾ اممتوسػػاي

لممشكمة

 -5ػػاج هػػمف الخطػػة االسػػتراتي ية لامتوسػػاي لمسػػموات ل)2016 -2011
وو ػػا الم ػػادة ل )1ودعم ػػا لأله ػػداؼ االس ػػتراتي ية لممظم ػػة اإلمتوس ػػاي  ،ح ػػددت
الممظمة مف ولويات استراتي يتها لدعـ مكاوحة الفساد)

 -6هماؾ تشريعات داخمية تمظـ المؤسسات التا تهتـ بالحد مف ظاهرة الفساد،
ولكف هذه التشريعات تحتاج الى تطوير لمواكبة المعايير الدولية

الخىصٍاث:

 -1هرورة تطبيػؽ المعػايير الدوليػة التػا ػاجت الممظمػة بهػا الممظمػة الدوليػة

لامتوسػػاي وتحويمهػػا الػػى تشػريعات وػػا الاػواميف الداخميػػة ،لمػػا لهػػا مػػف اعطػػاج
االستاالية لا هزة الرةابية وبالتالا الحد مف الفساد االداري

 -2حػ ػػث ال ه ػ ػػود ب ػ ػػيف اال ه ػ ػزة المعمي ػ ػػة بمكاوح ػ ػػة الفسػ ػػاد م ػ ػػف ا ػ ػػؿ تكام ػ ػػؿ

اعمالهاوالاهاج عمى الثغرات التا تؤدي الى الفساد
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ووا المهاية مر و ف مكوف ةد وواما وا عرض موهوع
البحث عرهاً عممياً وةامومياً يفا بالدراسة التا ُعدت ل

واهلل ولي التوفيق...

املصادر
المصادر بالمغة العربية
القران الكريم

أ_ الكتب العربية
 1سػػيرواف ع ػػدماف مي ػػر از الزهػػاوي  ،الرةاب ػػة المالي ػػة عمػػى تمفيػ ػذ الموازم ػػة
العامة وا الااموف العراةا  ،بغداد 2008 ،

 .2د كريمة عما ال وهر  ،الرةابة المالية ،بغداد 1999،

 3وهم ػػا محم ػػود ش ػػكري نلالرةاب ػػة المالي ػػة العمي ػػا مفه ػػوـ ع ػػاـ وتمظيم ػػات
هزتهػػا وػػا الػػدوؿ العربيػػة وعػػدد مػػف الػػدوؿ ام مبيػػة)ن ط ل )2ن دار

الم دالوي لممشر والتوزيع ن عماف ن1985

 4د محمػػد سػػاما عبػػد الحميػػد  ،صػػوؿ الاػػاموف الػػدولا العػػاـ  ،ال ػػزج
اموؿ  -ال ماعة الدولية  ،ط 5لسمة  ، 1989ص266

 5د عبػ ػػد ا عمػ ػػا عبػ ػػو سػ ػػمطاف ،الممظمػ ػػات الدوليػ ػػة  ،ط، 1مطبعػ ػػة
امعة دهوؾ2010 ،
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ب -الرسائل واالطاريح

.1عمػر ػػامـ حامػػد  ،دور ديػواف الرةابػػة الماليػػة عمػى تمفيػػذ المفاػػات العامػػة ،
رسالة ما ستير  ،امعة الموصؿ 2010 ،

ج -االبحاث والتقارير والتوصيات
 1د محمد يومس الصا

 ،م موعػة محاهػرات الااهػا عمػى طمبػة الما سػتير

 ،الكورس 2013 ،2

 -2إعػػاف "ليمػػا" بشػػأف المبػػادئ امساسػػية لمرةابػػة الماليػػة  ،تر مػػة وتعميػػؽ د

طارؽ الساطا ،مستشػار ديػواف المحاسػبة وػا اإلمػارات العربيػة المتحػدة
،ممشػ ػػور وػ ػػا م مػ ػػة الرةابػ ػػة الماليػ ػػة الصػ ػػادرة عػ ػػف الم موعػ ػػة العربيػ ػػة
لأل هزة العميا لمرةابة المالية والمحاسبة

 .3توصػػػيات المػػػؤتمر الػػػدولا التاسػ ػػع لأل ه ػ ػزة العميػ ػػا لمرةابػ ػػة ل)INTOSAI
والػ ػػذي تػ ػػـ وي ػ ػ إعػ ػػاف ليمػ ػػا بشػ ػػأف المبػ ػػادئ امساسػ ػػية لمرةابػ ػػة الماليػ ػػة

ن 1977

 .4توصيات المؤتمر الدولا السادس عشر لأل هزة العميا لمرةابة
الماليةل )INTOSAIالممعاد وا االور واي  1998الموهوع اموؿ
اشار الي دليؿ امسوساي الرةابا حوؿ االحتياؿ والفساد ،صادر عف

الممظمة اجسيوية لهي ات الرةابة العميا لامسوساي)2002،
The Asian Organization of Supreme Audit Institutions
))ASOSAI

 -5مظػ ػػاـ سياسػ ػػة اممتوسػ ػػاي لممعمومػ ػػات واالتصػ ػػاؿ " تبػ ػػادؿ المعمومػ ػػات تفيػ ػػد
ال ميع " ،تارير ختامان  2006ممشػورات معممػة عمػى ممتسػبا ديػواف
الرةابة المالية ،با عدد 2007/
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 -6دليػ ػػؿ امسوسػ ػػاي الرةػ ػػابا حػ ػػوؿ االحتيػ ػػاؿ والفسػ ػػاد ،صػ ػػادر عػ ػػف الممظمػ ػػة
اجسػػيوية لهي ػػات الرةابػػة العميػػا لامسوسػػاي) 2002،ممشػػور عمػػى موةػػع

الممظمة

www.intosaI.com

 -7ال ُػمػؤتػمػ ػػر الػ ػ ّػدولا لػأل ػه ػ ػزة الػعػمػيػ ػػا لػم ّػرةػابػ ػػة الػمػال ّػيػ ػػة لاالمكوس ػػاي) – ال ػػدورة
العش ػريف – ، 2010مركػػز سػػامدتوف لممػػؤتمرات  ،وهامسػػبرغ – مػػوب
وريايػ ػػا  27-22،مػ ػػوومبر  ، 2010ممشػ ػػور عمػ ػػى الموةػ ػػع االلكترومػ ػػا

الخاص بممظمة االمتوساي

www.intosaI.com

د -الدساتير والقوانين والتعميمات

 -1اتفاةية اممـ المتحدة لمكاوحة الفساد لعاـ 2003
 -2دلي ػػؿ ديػ ػواف الرةاب ػػة المالي ػػة الع ارة ػػا ح ػػوؿ الممظم ػػات الدولي ػػة واالةميمي ػػة
والعربية المعمية بالرةابة ،معمـ الى ممتسبا الديواف وا 2112/7/16

ه -المواقع االلكترونية:

 -1الموةع الرسما لهي ة المزاهة

http://www.nazaha.iq

 -2الموةع الرسما لديواف الرةابة المالية
http://www.bsairaq.net

 -3الموقع الرسمي للبنك الدولي

http://www.world

Bang.org

 -4الموقع الرسمي لمنظمة الشفافية العالمية

http://www.tran

sparency.org

 -5الموةػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع االلكترومػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا الخػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاص بممظمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة االمتوسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاي
www.intosaI.com
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 -6الموة ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع االلكتروم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا لممظم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة االربوس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاي
http://www.arabosai.org:

 -7الموةػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع الرسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػما لامػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ المتحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدة :
/http://www.un.org/ar/events/anticorruptionday
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المستخمص:
تمثػػؿ اإلمتوسػػاي الصػػوت المشػػترؾ ل ميػػع ام ه ػزة الرةابيػػة امعهػػاج بممظمػػة

اإلمتوس ػػاي وذل ػػؾ و ػػا م ػػاؿ الرةاب ػػة المالي ػػة العام ػػة كم ػػا تعم ػػؿ عم ػػى تمت ػػيف
العاة ػػات و ػػا م ػػاؿ مس ػػؤولية إدارة الحس ػػابات وتو يهه ػػا وتمتيمه ػػا يه ػػا م ػػع

الممظمات الخار ية و صبح موهوع االحتياؿ والفساد ي ػذب اهتمػاـ الػدوؿ وػا

مختم ػػؼ مح ػػاج الع ػػالـ بش ػػكؿ مت ازي ػػد ويخه ػػع ال ػػدور الرة ػػابا و ػػا تو يػ ػ ه ػػذا
االهتماـ إلى رةابة صارمة وهماؾ توةع متزايد بأف تاوـ ام هزة بدور وعاؿ وا
عممي ػػة تعزيػ ػػز الثااوػ ػػة الت ػػا تاػػػدر المس ػ ػ ولية والمس ػػاجلة م ػػف خ ػػاؿ ممارسػػػتها

لمس ػػمطة واالمتوس ػػاي تاسس ػػت ع ػػاـ  1953وامظ ػػـ العػ ػراؽ ال ػػى عه ػػويتها مم ػػذ
امشػػاجها مركزهػػا العاصػػمة الممسػػاوية وييمػػا وتهػػـ وػػا عهػػويتها

ه ػزة الرةابػػة

العميػا وػػا الػػدوؿ امعهػاج المشػػاركة وػػا اممػػـ المتحػػدة ورؤيػػة الممظمػػة وػػا اف
تعم ػػؿ عم ػػى دع ػػـ الحك ػػـ ال ي ػػد وذل ػػؾ بتمك ػػيف ام هػ ػزة الرةابي ػػة عم ػػى مس ػػاعدة
الحكومات الخاصة بها وعمى تحسيف امداج وتعزيز الشفاوية وتأميف المسػاجلة

والحفػػاظ عمػػى المصػػداةية ومااومػػة الفسػػاد وتعزيػػز ثاػػة العمػػوـ والتش ػ يع عمػػى

تابؿ واستعماؿ الموارد العمومية بفعالية وكفاجة لصالح شعوبها
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Abstract:
INTOSAI represent the common voice of all member SAIs
INTOSAI organization and in the field of public financial
control. It also works to strengthen relations in the area of
responsibility for account management, direct and also
cementing Alforeigh.oosubh organizations with the subject
of fraud and corruption attracts the attention of nations
around the world are increasingly. And is subject to the
supervisory role in directing the attention to strict control.
There is a growing expectation that the devices active role
in the process of promoting a culture that appreciates the
responsibility and accountability through the exercise of
Sulth .walantosaa was founded in 1953 and teamed Iraq to
its membership since its inception position the Austrian
capital Vienna and its membership includes senior
oversight bodies in the Member States participating in the
United Nations and the Organization's vision that works to
support good governance by enabling regulators to help
their own governments and to improve performance and
enhance transparency and ensure accountability and
maintain the credibility and resist corruption and promoting
general confidence and encouragement to accept and use of
the effectiveness and efficiency of public resources for the
benefit of their people.
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