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 11 والمحاسبة المالية للرقابة العليا لألجهزة الدولية المعايير
واإليضاحات والتطبيقات الجيدة للمنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة 

 المتعلقة باستقاللية األجهزة العليا للرقابة والمحاسبة" إنتوساي"والمحاسبة 
 
 

  ة باستقاللية األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبةاللجنة الفرعية لمنظمة إنتوساي المعني
 



 
 

  واإليضاحات والتطبيقات الجيدة للمنظمة– 11المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة 
 محاسبةالمتعلقة باستقاللية األجهزة العليا للرقابة وال" إنتوساي"الدولية لألجهزة العليا للرقابة والمحاسبة 

 
ا    ة أعماله ي قيم بة أن تحم ة والمحاس ا للرقاب زة العلي ي لألجه تقاللية، ينبغ شأن االس سيكو ب بموجب إعالن مك
ا أو                         ة منه تقالليتها سواء الحقيقي ق اس ة الحواجز التي تقف في طري ة مناسبة وإزال بإضافة إجراءات إحترازي

 .المحتملة
ة مصدر للتطبي  ضاحات بمثاب ذه اإلي ون ه تقاللية  يجب أن تك سين اس ائل أخرى لتح تخدام وس دة الس ات الجي ق

ديثها                . األجهزة العليا للرقابة والمحاسبة    ا وتح اظ عليه ة ينبغي الحف وفير أداة دائم ا   . والغرض منها هو ت د قمن لق
دة                           ات الجي ة عن التطبيق ا أمثل تقاللية وأضفنا إليه شأن االس سيكو ب بعرض المبادئ آما هي مبينة في إعالن مك

دة،        . ة األجهزة العليا للرقابة والمحاسبة على تحقيق استقالليتها       لمساعد وآلما تم تحديد المزيد من التطبيقات الجي
 . سيتم إضافتها إلى هذه اإليضاحات بما يؤدي إلى الرفع من درجة اإلستقاللية

 
 :المبدأ األول 

 .بهذا اإلطارقانوني مناسب وفعال وأحكام تطبيق واقعية خاصة /نظامي/وجود إطار دستوري
 

 :اإليضاحات 
 . من المطلوب وضع تشريعات تحدد بالتفصيل مدى استقاللية األجهزة العليا للرقابة والمحاسبة

 
 : التطبيقات 

شريعات    ي الت ا ف صوص عليه ر من ه غي بة وواجبات ة والمحاس ة المالي ى للرقاب از األعل  : دور الجه
ى للرقا             از األعل رئيس الجه ة                في الحاالت التي يكون ل ى للرقاب از األعل د الجه ر، يعتم ة وزي ة والمحاسبة رتب ب

ة    سلطة التنفيذي ن ال تقاللية ع ن االس د م ق المزي دف تحقي ًا به لوآًا تنظيمي بة س ى . والمحاس از األعل ى الجه ليبق
شطة مجلس                   للرقابة والمحاسبة بمعزٍل عن السلطة التنفيذية عن طريق عدم مشارآته في جميع اجتماعات أو أن

وزراء  ة    ال ال الرقاب ام بأعم روريًا للقي ضور ض ا الح ون فيه ي يك بات الت ي المناس ضر إال ف ث ال يح بحي
 .والمحاسبة
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 :المبدأ الثاني 
بة و      ة والمحاس ا للرقاب زة العلي اء األجه تقاللية رؤس ضاء"اس ضاؤها     " (األع ع أع ي يتمت سات الت ي المؤس ف

ادي          ، بما في ذلك ضمان الحفاظ على ا       )بصالحية جماعية متساوية   اء األداء الع ة أثن لمنصب والحصانة القانوني
 :لمهامهم

 
 :اإليضاحات 

ي  بة وأعضاء المؤسسات الت ة والمحاس ا للرقاب زة العلي اء األجه ين رؤس ة شروط تعي شريعات المطبق دد الت تح
  :  يتمتع فيها األعضاء بصالحية جماعية متساوية، وإعادة تعيينهم، وعملهم، وتقاعدهم وإقالتهم والذين 

 . يتم تعيينهم، أو إعادة تعيينهم، أو إقالتهم وفق إجراء يضمن استقالليتهم عن السلطة التنفيذية •
ن    • م دون الخوف م ة به ام المنوط ن أداء المه وا م ى يتمكن ددة حت ة ومح ة آافي دة طويل نهم لم ون تعيي يك

 .العقاب
ادي       تكون لديهم حصانة ضد المالحقة القضائية بخصوص أي عمل سابق أو حاضر ن             • تج عن األداء الع

 . والطبيعي لمهامهم آما يقتضي الحال
 

 : التطبيقات 
ه           • ه أو إقالت د تعيين بة وتعي ة والمحاس ى للرقاب از األعل يس الجه شريعية رئ سلطة الت ين ال  .تع

صة     ة المخت ضاء اللجن ات، أع ة التعيين ة لجن ة، بموافق يس الجمهوري ين رئ يس ومفوضان(يع وال ). رئ
 .للجنة المختصة من منصبهم إال من خالل إجراء االتهام الجنائييجوز إقالة أعضاء ا

ى توصية   • اء عل ابي بن از الرق يس الجه اآم المجلس رئ ين ح ة(يع يس موافق واب) ول رى . مجلس الن وي
ر           " موافقة"الجهاز األعلى للرقابة والمحاسبة أن ذلك يعتبر بمثابة          دور غي سبب ال ة وب ة العملي من الناحي

 .ه الحاآم العام وبسبب أعراف المناصحةالسياسي الذي يلعب
ة                             • ى موافق اء عل ه بن ه أو إقالت د تعيين ة والمحاسبة، ويعي ى للرقاب از األعل يس الجه ة رئ يس الدول يعين رئ

ى سن التقاعد       . السلطة التشريعية  ابي، حت رئيس   . يعين رئيس الجمهورية رئيس الجهاز الرق وال ينبغي ل
بة أن  ة والمحاس ى للرقاب از األعل باب أو    الجه ى األس تنادًا إل صبه إال اس ن من ه م تم إقالت د أو أن ت  يتقاع

ي                      ة أو العجز الجسدي أو العقل الطريقة المطبقة على قضاة المحكمة العليا،  وتشمل هذه األسباب اإلعاق
 .أو سوء السلوك

ة ث   • ة أغلبي صيحة وموافق ى ن اء عل بة بن ة والمحاس ى للرقاب از األعل يس الجه ة رئ يس الدول ين رئ ي  يع لث
ة والمحاسبة              . أصوات أعضاء مجلس الشيوخ    ى للرقاب از األعل يس الجه ويجوز لمجلس الشيوخ إقالة رئ

  .من منصبه لسبب ما بأغلبية ثلثي األصوات
ة         -تعين الحكومة رئيس الجهاز األعلى للرقابة والمحاسبة         • يس الدول شريعية أو رئ من  .  وليس السلطة الت

تقاللية ن االس د م سلطة  أجل إضفاء المزي ل ال ن قب صور م ي أو مت أثير حقيق ة أي ت ين وإزال ى التعي  عل
شارية ة است شاء لجن تم إن ة، ي ات . التنفيذي ة وأعضاء من منظم ي الحكوم ار ف سؤولين آب ة م ضم اللجن ت

مثال، مؤسسة الرقابة المالية والمحاسبة الوطنية، ومهنيون آبار في ميدان المحاسبة     ( خارجية ذات صلة  
ة ة المالي ةوالرقاب ات المهني ع   ). ، والجمعي م ترف حين، ث ي للمرش اء األول شارية باالنتق ة االست وم اللجن تق

 .توصية إلى رئيس الوزراء توصية إلى أحد وزراء الدولة، الذي بدوره يرفع
يس       • واطنين ، رئ ة أصوات الم ة وينتخب بأغلبي يس الحكوم و رئ يس ه ذي ل ة، ال يس الدول ين رئ يع

 . اسبة الجهاز األعلى للرقابة والمح
بة  • ة والمحاس ى للرقاب از األعل ي الجه ضاء ف ار األع تم اختي بة(ي وان المحاس صالحية ) دي ذوي ال

ستقلة                     يم م ة تحك ا لجن شرف عليه ة ت سابقة عام ق م ساوية عن طري شريعات   . الجماعية المت وتحدد الت
 .شروط الترشيح ومعيار اختيار المرشحين

ى موضوع الحصانة القانون          • اء              ال يتطرق الدستور إل ة والمحاسبة أثن ى للرقاب از األعل رئيس الجه ة ل ي
ادي التقاضي باستعمال                   . أداء مهامه العادية   ى تف ة والمحاسبة إل ة المالي ى للرقاب از األعل ويسعى الجه

 :طريقة تصفية تشمل ما يلي
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o رسالة تمثيل من اإلدارة. 
o            ا إن أمكن       نقاش متواصل بشأن النتائج أثناء عملية الرقابة من أجل تصفية القضايا ب مجرد ظهوره

. 
o  اجتماع ختامي لمناقشة النتائج التي لم يتم تصفيتها أثناء عملية الرقابة . 
o    دقيق    (رسالة من اإلدارة ة الخاضعة للت ه الجه سجيل        /تنب راءة وت ابيع للق ة أس ديها ثالث أن ل ة ب الرقاب

 .التي يتم النظر فيها عند آتابة التقرير) تعليقات
o     ة             )مردود عائدات اإلنفاق  (بالنسبة لرقابة األداء ة المشمولة بالرقاب ى الجه ر إل ، ترسل مسودة تقري

للتعليق عليها، ويتم النظر في تلك التعليقات عند االنتهاء من التقرير ويتم تكرارها في أحد فصول                
 .التقرير 

o                 ة، ب ارة ودي حيث  بالنسبة للرقابة المالية، يتم عرض نسخة من مسودة التقرير على اإلدارة أثناء زي
 .مازالت أمام اإلدارة فرصة لتقديم دليل قد يؤدي إلى إزالة المواد المثيرة للجدل من التقرير

 
 ) :ديوان محاسبة متساوي األعضاء( إن رئيس محكمة الديوان  •

o  يتم تعيينه بناء على مرسوم من رئيس الجمهورية يصدره بعد استالمه مقترحا من رئيس مجلس
 ) .الجهاز األعلى للرقابة المالية(ي رئاسة مجلس محكمة الديوان الوزراء، الذي استمع إلى رأ

o       ينبغي اختياره من بين قضاة المحكمة الذين قاموا بمهام رئيس ديوان المحكمة لمدة خمس سنوات
اد                   على األقل ، أو الذين قاموا بمهام معادلة في الهيئات الدستورية الوطنية أو في مؤسسات االتح

 . األوروبي
o نه، يقوم بالمهام المنوطة بهذا الدور حتى سن التقاعد وال يمكن فصله من هذا المنصبعند تعيي. 

بعد تقديم من . يتم تعيين رئيس الجهاز األعلى للرقابة المالية والمحاسبة في منصبه لمدة سبع سنوات •
المحاسبة رئيس البرلمان، يتم إجراء اقتراع سري ويتم تعيين رئيس الجهاز األعلى للرقابة المالية و

 .بعد حصوله على غالبية األصوات من البرلمان
 

 :المبدأ الثالث 
 .صالحية واسعة آافية وحرية التصرف التامة لألجهزة العليا للرقابة والمحاسبة في أداء مهامها

 
 : اإليضاحات

 : ينبغي لألجهزة العليا للرقابة والمحاسبة أن تتمتع بالسلطة الكافية لرقابة 
ال أو الموارد أو الموجودات العامة من قبل جهة مستلمة أو منتفعة بغض النظر عن استعمال األمو •

 .طبيعتها القانونية
 .تحصيل اإليرادات المستحقة للحكومة أو الهيئات العامة •
 .قانونية ونظامية الحسابات الحكومية أو حسابات الهيئات العامة والهيئات •
 .جودة اإلدارة المالية وإعداد التقارير •
 .مليات الحكومية أو عمليات الهيئات العامة من حيث محافظتها على األموال وآفاءتها وفعاليتهاالع •

 
ى                 ة عل ة والمحاسبة برقاب ا للرقاب زة العلي وم األجه ك، ال تق انون فعل ذل ا الق ما عدا في الحاالت التي يطلب منه

 .ياساتسياسة الهيئات الحكومية أو العامة بل تقتصر فقط على رقابة تنفيذ الس
 

ومع احترام األجهزة العليا للرقابة والمحاسبة للقوانين التي تصدرها السلطة التشريعية والتي تطبق عليها، 
 :فإنها متحررة من أي توجيه أو تدخل من السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية عند 

 .اختيار مواضيع الرقابة •
 .، وإعداد تقاريرها، ومتابعتهاالتخطيط لعملياتها الرقابية، وبرمجتها، وإنجازها •
 .تنظيم وإدارة مكاتبها  •
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فرض قرارات العقوبة عندما يكون تطبيق العقوبات جزءًا من صالحية األجهزة العليا للرقابة  •
 .والمحاسبة

دخل في                      ا تت ال ينبغي لألجهزة العليا للرقابة والمحاسبة بأي شكل من األشكال أن تتدخل أو تعطي االنطباع بأنه
 .الجهات المشمولة برقابتهاإدارة 

 
ات               ع الجه ة م ات وثيق وين عالق ا بتك ام موظفيه دم قي ضمن ع بة أن ت ة والمحاس ا للرقاب زة العلي ي لألجه ينبغ

 .المشمولة بالرقابة لكي تبقى موضوعية أو تبدو آذلك
 

ام المن                      ة في أداء المه ة التصرف التام ة والمحاسبة حري ا للرقاب زة العلي ا        ورغم أن لألجه ا، يجب عليه وطة به
وال                ى استخدام وإدارة األم ى إدخال تحسينات عل أيضًا أن تتعاون مع االهيئات الحكومية والعامة التي تسعى إل

 . العامة
 

ينبغي لألجهزة العليا للرقابة والمحاسبة أن تستخدم معايير العمل والرقابة المناسبة وأن تلتزم بقواعد السلوك 
مية لمنظمة إنتوساي واتحاد المحاسبين الدولي أو الهيئات األخرى المعترف بها المذآور في الوثائق الرس

 .والتي تضع المعايير
 

سلطة                        ى ال ا إل وم به شطة التي تق نويًا خاصًا باألن رًا س يجب على األجهزة العليا للرقابة والمحاسبة أن تقدم تقري
ا أن         التشريعية ومؤسسات أخرى في الدولة بمقتضى الدستور أو القواني         ن األساسية أو التشريعات، ويجب عليه

 .تنشر هذا التقرير على الجمهور
 

 :التطبيقات الجيدة 
ة   • ي ثقاف ه ف ق ترسيخ أهميت ة عن طري ة المالي ى للمراقب از األعل تقالل التنظيمي للجه ة االس يمكن حماي

ة و      . المنظمة من خالل وسائل مثل تقديم دورات التدريب        ا للرقاب ا    تدرب األجهزة العلي المحاسبة موظفيه
تقاللية          . وترآز على المعايير والجودة المطلوبة في عملهم       ضمان اس وهناك حاجة إلى بذل جهود آبيرة ل

 . وموضوعية وحياد عملهم
ق مصطلحات                • ة والمحاسبة، تتعل ة المالي ذير واإلسراف   "بالنسبة ألخذ األجهزة العليا للرقاب ة  " التب برقاب

اءة المالي اق(ة األداء الخاصة بالكف دات اإلنف ردود عائ ة) م ضرورة بالفعالي ق بال ن ال تتعل تم إدارة . لك ت
شارة الجهات المشمولة         . الفعالية عن طريق استخدام معايير الرقابة ومطابقتها للعمليات        وبما أنه يتم است

ام   ة البرن أن فعالي ر مباشر ب ا غي ر اعتراف ايير يعتب ولهم للمع إن قب ايير، ف د المع د تحدي ة عن د بالرقاب ج ق
 . خضعت للمراجعة

ة               • ى للرقاب از األعل شريعية         (في بعض األحيان، يطلب من موظفي الجه سلطة الت ى أوامر ال اء عل أن ) بن
اإلجراءات    ) مثال في لجنان المناقصات   (يتعاونوا بشكل وثيق مع المديرين       زام ب دو    .  لضمان االلت د يب وق

صالح       ي الم ضارٍب ف سبب ت ه ي ب أن ذا المطل ك، يمك  . ه م ذل ة    ورغ ة المالي ى للرقاب از األعل ن للجه
شارآون سوى بصفة        والمحاسبة أن يحافظ على استقالليته عن طريق ضمان بأن المراقبين الماليين ال ي

 .مالحظين فقط، وال يشارآون في عملية اتخاذ القرارات
 :المبدأ الرابع 

 :الوصول غير المقيد للمعلومات 
 

 :اإليضاحات 
د ومباشر وحر، وفي                 ينبغي لألجهزة العليا للرق    ابة والمحاسبة أن تتمتع بالسلطات الكافية للحصول، بشكل غير مقي

 .الوقت المناسب، على آافة الوثائق والمعلومات الالزمة ألداء مهامها القانونية على نحو صحيح
 

 :التطبيقات الجيدة 
ذه  • ي يتخ رارات الت ة الق ن آاف سخا م بة ن ة والمحاس ى للرقاب از األعل ستلم الجه ا ي وزراء، مم ا مجلس ال

 .يساعده على اختيار األعمال الرقابية وفهم األنشطة المالية الحكومية
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ة                  • وان الرقاب ذي  (أثناء عمليات الرقابة المالية على الجهات والمشاريع العامة، يحق ألحد قضاة محكمة دي ال
دوب            ة      أن يحضر ا   ) يتم تعيينه من قبل رئاسة مجلس محكمة ديوان الرقابة للعمل آمن ة الهيئ جتماعات جمعي

ه حق     (ونتيجة لذلك، يكون القاضي  . العامة ومجلس اإلدارة ولجنة التوجيه ومجلس المراقبين  يس لدي ذي ل ال
 .على علم بأنشطة الهيئة العامة ولديه حق االطالع الكامل على المعلومات) التصويت

 
 :المبدأ الخامس 

 :حق وواجب إعداد تقارير بشأن أعمالها 
 

 :ت اإليضاحا
ة، فينبغي أن                  ا الرقابي ال ينبغي تقييد حرية األجهزة العليا للرقابة والمحاسبة في إعداد تقارير بشأن نتائج أعماله

 . يفرض عليها القانون أن ترفع تقريرًا بشأن نتائج رقاباتها المالية على األقل مرة في السنة
 

 :التطبيقات الجيدة 
، الذي سيأمر بطرح  )الملك( تقريرا سنويا مباشرة إلى العاهل  ُيطلب من رئيس الجهاز الرقابي أن يقدم       •

ان ى البرلم ر عل شأن  . التقري ره ب ع تقري ابي أن يرف از الرق رئيس الجه ة ل ة المالي انون الرقاب سمح ق وي
ل سوء                  . النتائج الرقابية في أي وقت من السنة       ة، مث ى إجراءات فوري اج إل ائج التي تحت ويتم تبليغ النت

ي األم ا التصرف ف ق فيه صة للتحقي سلطات المخت ى ال سلطة، مباشرة إل تخدام ال ة وسوء اس وال العام
 .وقد يتعرض مرتكبوا هذه األفعال إلى العقوبة أو اإلجراءات التأديبية. فورا

شر للجمهور                      • ة والمحاسبة أن ين ة المالي ى للرقاب ليس من الالزم من الناحية القانونية على الجهاز األعل
ة           تقارير الرقابة ال   ة الوطني رئيس أو الجمعي ى ال سنوي إل ا ال ورغم  . مالية الفردية باستثناء تقديم تقريره

ة    2003آب  /ذلك، منذ شهر أغسطس    اريره الرقابي ، فقد نشر الجهاز األعلى للرقابة والمحاسبة جميع تق
 .على الجمهور على صفحة موقعه اإللكتروني للجهاز األعلى للرقابة المالية

 :المبدأ السادس 
 :رية تحديد محتوى تقارير الرقابة المالية وتوقيتها ونشرها وتوزيعها ح
 

 :اإليضاحات 
 .تتمتع األجهزة العليا للرقابة والمحاسبة بحرية تحديد محتوى ومضمون تقاريرها الرقابية

 
ا الرقاب                     ع التوصيات في تقاريره داء المالحظات ورف ة إب ة، مع    تتمتع األجهزة العليا للرقابة والمحاسبة بحري ي

 .األخذ في عين االعتبار، آلما آان مناسباً ، وجهة نظر الجهة المشمولة بالرقابة 
 

ة                         ا للرقاب زة العلي ل األجه ة من قب ة المالي ارير الرقاب تحدد الهيئة التشريعية حدًا أدنى للشروط المتعلقة بإعداد تق
ة يجب أن   ضًا مواضيع معين دد أي با، تح ك مناس ان ذل ا آ بة، وآلم ة  والمحاس هادة رقاب ى رأي أو ش  تخضع إل

 .رسمية
 

انون شروطًا                        م يفرض الق ا ل ا م تتمتع األجهزة العليا للرقابة والمحاسبة بحرية تحديد الوقت المناسب لتقاريره
 . معينة خاصة بإعداد تقارير الرقابة المالية

 
ات أ  راء تحقيق ة إلج ات معين ي طلب بة أن تلب ة والمحاس ا للرقاب زة العلي سلطة يجوز لألجه ن ال ة م ة مالي و رقاب

 .أو من الحكومة) أو إحدى لجانها(التشريعية آكل 
 

ا بصفة رسمية                           ديمها وطرحه د تق ا بع ا وتوزيعه شر تقاريره ة ن ة والمحاسبة بحري ا للرقاب تتمتع األجهزة العلي
 . على السلطات المختصة آما ينص على ذلك القانون
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 :التطبيقات الجيدة 

ة       واب                        رغم أن قانون الرقاب ى مجلس الن ة إل شر اآلراء المقدم ه يمكن ن ة والمحاسبة ال ينص بوضوح أن المالي
واب أن                           ة لمجلس الن ة الموازن ة والمحاسبة، يجوز للجن ة المالي ى للرقاب از األعل ر الجه على الجمهور في تقري

 . تجعل تلك اآلراء جزءًا إجباريا من تقارير الحكومة التي يجب مناقشتها علنيا
 

 :لسابع المبدأ ا
 :وجود آليات متابعة فعالة للتوصيات التي ترفعها األجهزة العليا للرقابة والمحاسبة 

 
 :اإليضاحات 

ى مجلس إدارة  ا أو إل شريعية أو إحدى لجانه سلطة الت ى ال ا إل بة تقاريره ة والمحاس ا للرقاب زة العلي دم األجه تق
 . بعة توصيات محددة التخاذ اإلجراءات التصحيحيةالجهة المشمولة بالرقابة ، آلما آان مناسبًا، للعرض ومتا

 
ة   تتمتع األجهزة العليا للرقابة والمحاسبة بنظام متابعة داخلي خاص بها للتأآد من أن الجهات                د   المشمولة بالرقاب  ق

سلطة       ا ال ي رفعته ات والتوصيات الت ى المالحظ افة إل ياتها باإلض ا وتوص ة صحيحة مالحظاته عالجت بطريق
 . ، آلما آان مناسبًاالمشمولة بالرقابةو إحدى لجانها أو رفعها مجلس إدارة الجهات التشريعية أ

 
ى مجلس                ا أو إل شريعية أو إحدى لجانه سلطة الت ى ال ا إل ترفع األجهزة العليا للرقابة والمحاسبة تقارير متابعاته

اءات بشأنها، حتى في الحاالت التي          ، للنظر فيها، واتخاذ إجر      ، آلما آان مناسباً    إدارة الجهة المشمولة بالرقابة   
 .يكون فيها لألجهزة العليا للرقابة والمحاسبة سلطة قانونية خاصة بها للمتابعة وفرض العقوبات

 
 :التطبيقات الجيدة 

 حاليا، يتحمل رؤساء الوزارات مسؤولية التعامل مع القضايا التي يثيرها .ال توجد وظيفة متابعة •
 :ويطلب رئيس وزارة المالية . محاسبةالجهاز األعلى للرقابة وال

o  من الوزراء االستمرار في مراقبة اإلجراءات التي تتخذها الوآاالت التابعة لوزاراتهم للرد على
 توصيات الجهاز األعلى للرقابة والمحاسبة

o وتقديم معلومات منتظمة إلى الجهاز األعلى للرقابة والمحاسبة وإلى لجنة الحسابات العامة . 
  
ة والمحاسبة            . جد سلطة قانونية للمتابعة أو لفرض العقوبات      ال تو  • ا للرقاب زة العلي دمت إحدى األجه ق

 .اآلراء التالية حول هذا الموضوع
o ك   يجوز القيام بمتابعة الرقابة المالية بأمر من رئيس الجهاز الرقابي، وفي بعض األحيان يكون ذل

ة،    وفي غياب آلية رسمية   . بطلب من لجنة برلمانية دائمة     ة حسابات عام  للمتابعة أو في غياب لجن
 .يجوز للجان البرلمانية الدائمة الفردية أن تنظر في التقارير، آل تقرير على حدة

ة والمحاسبة                    ى للرقاب از األعل سمح للجه إن الحفاظ على عالقة قوية مع اللجان البرلمانية الدائمة ي
ارير             شأن التق ى اللجان ب ديم المعلومات تكون           . بتقديم المعلومات والعروض إل ة تق ا أن عملي وبم

 .علنية، يكون أمام الجهاز األعلى للرقابة المالية فرصة جذب االنتباه إلى هذه التوصيات
o انتباه السلطة التنفيذية إلى تقارير الجهاز األعلى للرقابة والمحاسبة  توجد آلية رسمية السترعاء

ي ورؤساء ثالث وزارات حكومية مرآزية تتضمن اجتماعات منتظمة بين رئيس الجهاز الرقاب
 ).وزارة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، والخزينة العامة وهيئة خدمات الدولة(

 
ع       • ة م ة المالي ى للرقاب از األعل يات الجه اقش توص ابي ين از الرق يس الجه دول أن رئ دى ال رت إح ذآ

وزارة حما            د ال م تب اع التوصيات   الوزارة المعنية ويتخذ اإلجراءات المناسبة إذا ل ا بإتب وفي بعض   . س
 . الحاالت، تتم متابعة القضايا في العام المقبل ويتم التوصية باتخاذ إجراءات أآثر شدة
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ة                  • انون الرقاب بالنسبة إلحدى األجهزة العليا للرقابة المالية، ليس من المطلوب القيام بمتابعة، فبموجب ق
 . تقوم بمتابعة التوصياتالمالية، توجد آليات تضمن بأن الوزارات والوآاالت

م   • ة باس ة معروف شاء لجن راقبين إن وظفين الم ن الم وب م ن المطل سابات"م ة والح ة اإلدارة المالي " لجن
راءات       اذ اإلج ضمن اتخ ة وت ات الرقابي يات العملي ة توص ون لمتابع ون المراقب ها الموظف يترأس

 .التصحيحية الالزمة من قبل الوزارات والوآاالت
ضايا             في تقرير المتابع   • ة الق ة الرقابي، سيقوم الجهاز األعلى للرقابة المالية برفع تقرير عن وضع وحال

إضافة إلى ذلك، أنشأ مكتب رئيس الوزراء لجنة رفيعة المستوى         . المثارة في عملية المراجعة السابقة    
ة  ة اإلداري ة النزاه ي لجن ب  . ه ا مكت ي أثاره ة الت ة المالي ضايا الرقاب شة ق ة بمناق وم اللجن يس وتق  رئ

 . الجهاز الرقابي
من بين أهم عناصر نظام المتابعة هو عقد اجتماع بعد عملية الرقابة المالية مع الوآاالت التي خضعت                  •

شة اإلجراءات               ة لمناق شؤون الداخلي للرقابة ووزارة التخطيط والموازنة ووزارة اإلدارة الحكومية وال
از   . رارات تتعلق بالموازنة والموظفين   الواقعية لمعالجة توصيات الرقابة المالية واتخاذ ق       ويستعد الجه

ا             فحة موقعه ى ص يات عل ى التوص ة عل ة الحكومي ل الوآال شر ردود فع ة لن ة المالي ى للرقاب األعل
 .اإللكتروني على اإلنترنت وتحديث هذه الصفحة اإللكترونية بصفة منتظمة

ضمان معالجة           • ة سلطة ل ة أي ة المالي ى للرقاب از األعل ضايا     ال يملك الجه ة للق  الجهات المشمولة بالرقاب
ل أي شيء  ة ال تفع ة الحسابات العام ا أن لجن ة وتوصياته آم ة المالي ر الرقاب ي تقري ارة ف وم . المث يق

الجهاز األعلى للرقابة المالية بمتابعة اقتراح يدعو إلى إنشاء لجنة صغيرة لألمانات الدائمة في مكتب                
ة التي خضعت          رئيس الوزراء وإلى عقد اجتماع بين وز      ين الجه ة وب ة المالي دير الرقاب ة وم ر المالي ي

 .للمراجعة المالية لمعالجة الخروقات التي تم تحديدها في التقارير الرقابية
ارير خاصة                      • ديم تق ا تق ا يمكنه . ترفع محكمة المراقبة المالية تقاريرها إلى البرلمان مرة في آل سنة آم

تماع   سات اس ى جل ة إل ر المحكم ضع تقري تدعاء    ويخ تم اس ث ي ة حي ة للموازن ة الفرعي دها اللجن  تعق
ئلة         ة التوصيات المدرجة في          . المسؤولين الكبار داخل الوزارات إلعطاء أجوبة عن األس ل اللجن وتقب

ى      را إل ع تقري ين وترف ي مع ار زمن ي إط ذ التوصيات ف وزارات تنفي ن ال ب م ة وتطل ر المحكم تقري
 .المحكمة أو اللجنة

 
 :المبدأ الثامن 

 :الستقالل الذاتي المالي واإلداري وتوفير الموارد البشرية والمادية والنقدية المناسبة ا
 

 :اإليضاحات 
ة؛ وال            ة والمعقول ة الالزم ة، والنقدي شرية والمادي الموارد الب ع ب ينبغي لألجهزة العليا للرقابة والمحاسبة أن تتمت

ذ              ى ه ة الوصول إل ا     ينبغي للسلطة التنفيذية التحكم في طريق وارد أو توجيهه ة        . ه الم ا للرقاب زة العلي وم األجه تق
 .المالية والمحاسبة بإدارة ميزانيتها آما أنها حرة في تخصيص هذه الميزانية آما تراه مناسبا

ة                             ا للرقاب زة العلي ة لألجه وارد الالزم وفير الم ا مسؤولة عن ضمان ت شريعية أو إحدى لجانه سلطة الت تكون ال
 .ن القيام بالمهام المنوطة بهاوالمحاسبة لكي تتمكن م

 
 :التطبيقات الجيدة 

سلطة          . ال توجد آلية رسمية للجوء إلى البرلمان إذا آانت الموارد غير آافية            • ى ال ر إل ديم تقري يمكن تق
 .التشريعية في البرلمان باإلضافة إلى إجراءات الميزانية العادية

ز باالستقاللية والنزا          • ة ال تتمي ة   طريقة تحديد الميزاني ى          . هة الكافي از األعل ة الجه شة ميزاني تم مناق ت
ة                للرقابة والمحاسبة حاليا مع ممثلي الحكومة الذين يخضعون بدورهم إلى رقابة الجهاز األعلى للرقاب

 وينبغي لهذه الطريقة. والمحاسبة
o              ة تحديد التمويل المناسب للجهاز األعلى للرقابة والمحاسبة بطريقة موضوعية تزيل أي إمكاني

 .  حقيقي أو محتمل–مارسة تأثير لم
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o مراجعة فعالة لمستوى تمويل الجهاز األعلى للرقابة والمحاسبة وأدائه لضمان المساءلة. 
ن    • ًا م ان فريق ي البرلم شريعية ف سلطة الت يس ال ين رئ ه، يع تقاللية المرغوب في ستوى االس ق م ولتحقي

ة والمحاسبة      البرلمانيين مهمته مراقبة طلبات التمويل السنوية التي يقدم        ستلم  . ها الجهاز األعلى للرقاب ي
ى    فريق المراقبة طلب التمويل من الجهاز األعلى للرقابة والمحاسبة          ذا        باإلضافة إل ة له ل الحكوم  تحلي

ذلك . الطلب ة وآ بة والحكوم ة والمحاس ى للرقاب از األعل ات من الجه ق أن يطلب معلوم ويمكن للفري
 . ع توصياته إلى الخزينةاالستفادة من الخبرة الخارجية قبل رف

دانيين  • راقبين المي ضات الم ور وتعوي بة مباشرة أج ة والمحاس ى للرقاب از األعل دفع الجه ن . ي ال يمك
االتهم                    ر وآ ون في مق ون المعين ى أن يتواجد المراقب راقبين        (للوآاالت أن تصر عل ًا م م حق ا يجعله مم

االت         استبدل الجهاز األعلى للرقابة والمحاسبة مجموع      ). داخليين راقبين المتواجدين داخل الوآ ات الم
  .بمجموعات مراقبين موجودين داخل الجهاز األعلى للرقابة والمحاسبة

ة   . يه فيما يتعلق بتخصيص الميزانيةأللجهاز األعلى للرقابة والمحاسبة ر   • ى للرقاب يستلم الجهاز األعل
ى     ). نترنت تصويت باال (والمحاسبة مبلغا إجماليا من ميزانية الدولة العامة         از األعل يس الجه وم رئ ويق

 .للرقابة والمحاسبة بتحديد آيفية توزيع مبالغ األموال المخصصة لمختلف فئات النفقات
ن   • ات لك ات النفق ى مختلف فئ وال عل ع األم ق بتوزي ا يتعل ه فيم بة رأي ة والمحاس ى للرقاب از األعل للجه

إذا آانت األموال المخصصة     . لغ مالية آافية  المسألة المطروحة هي هل قام البرلمان بالموافقة على مبا        
ك،                        د ذل وزراء وبع يس ال ى رئ م إل ة ث عاجزة عن تغطية االحتياجات، يتم تقديم طلبات إلى وزارة المالي

 .إذا لم يتم الحصول على رد إيجابي، إلى لجنة الحسابات العامة
 :ميزانية التاليةتخضع إحدى األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة إلى إجراءات ال •

 .يقدم الجهاز األعلى للرقابة المالية طلبه السنوي للحصول على األموال إلى وزارة المالية)  أ 
 .تقوم وزارة المالية بتحويل ذلك الطلب إلى وزراء الحكومة دون أي تغييرات) ب 
ة            )     ج ي الحكوم ة مع ممثل دو   (يناقش وزراء الحكومة طلب الميزاني ذين يخضعون ب ة   ال ى مراقب رهم إل

ى             ). الجهاز األعلى للرقابة المالية    از األعل ة الجه ورغم أنه يحق لمجلس الوزراء تغيير طلب ميزاني
 .للرقابة المالية، يشارك رئيس الجهاز الرقابي في اجتماع مجلس الوزراء بصفة مستشار

ة وال   )  د ات العام ة النفق وم لجن ة، وتق ب الميزاني ى طل وزراء عل س ال ق مجل ي يواف ة ف ة المالي مراجع
 .البرلمان بمراجعته ومراجعة آراء اللجنة

 .إذا وافق البرلمان على رأي اللجنة، تكون استقاللية الجهاز األعلى للرقابة المالية مضمونة) هـ 
 

ر                          وارد المتاحة غي شريعية إذا آانت الم سلطة الت ى ال أ مباشرة إل يحق لألجهزة العليا للرقابة والمحاسبة أن تلج
 .ة وال تسمح لها بالقيام بالمهام المنوطة بهاآافي
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