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متهيد:
ياأتي هذا الدليل، والذي �سي�سم عدة اأجزاء، يف �سياق 
)اأمان(  وامل�ساءلة  النزاهة  اأجل  من  االئتالف  جهود 
ومبادئ  امل�ساءلة  ونظم  النزاهة  قيم  لتعزيز  املتوا�سلة 
ال�سفافية يف املجتمع الفل�سطيني، وهو م�ساهمة ا�سافية 
مبكوناته  الوطني  النزاهة  نظام  بناء  يف  اأمان  من 
واعمدته املختلفة. ا�سافة اىل جهودها يف تنفيذ العديد 
من امل�ساريع والن�ساطات واطالق جمموعة من املبادرات 
نحو تعزيز قيم النزاهة ونظم امل�ساءلة ومبادئ ال�سفافية 
يف  امل�ساهمة  ابرزها  لعل  االأهلية،  املنظمات  اإدارة  يف 
العمل على اعداد مدونة �سلوك املنظمات االأهلية، وعقد 
العديد من الدورات التدريبية وور�ش العمل التوعوية يف 
برنامج  اطالق  اىل  ا�سافة  ال�سالح،  احلكم  جماالت 
تو�سيع قاعدة  ا�سا�سا اىل  والذي يهدف  ال�سغرية  املنح 
وحتفيز املنظمات االأهلية والقاعدية على االنخراط يف 

مكافحة الف�ساد.
يتطرق  االول  اأق�سام،  ثالثة  على  الدليل  هذا  ي�ستمل 
االأهلية،  املنظمات  ال�سالح يف عمل  مبادئ احلكم  اىل 
والق�سم الثاين يتطرق اىل التدقيق الداخلي للمنظمات 
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تدقيق  لنظام  ا�سرت�سادي  منوذج  على  م�ستمال  االأهلية 
واآليات  اأهمية  اىل  فيتطرق  الثالث  الق�سم  اأما  داخلي، 
وهو  االأهلية  املنظمات  لعمل  االإداري   و  املايل  التحليل 
ت�سرف على  التي  الر�سمية  للجهات  ب�سكل خا�ش  موجه 
عمل املنظمات االأهلية وكذلك للمنظمات االأهلية نف�سها 
مل�ساعدتها يف تطبيق القواعد املالية و االإدارية ال�سليمة 

يف عملها.
الهدف من هذا الدليل

تعزيز  يف  امل�ساهمة  اىل  عام  ب�سكل  الدليل  هذا  ي�سعى 
تعزيز  واىل  فل�سطني.  ال�سالح يف  اأ�س�ش احلكم  وتقوية 
ال�سفافية يف عمل  امل�ساءلة ومبادئ  النزاهة ونظم  قيم 

املنظمات االأهلية ب�سكل خا�ش.

ملن هذا الدليل:
املجتمعية  للمنظمات  رئي�سي  ب�سكل  موجه  الدليل  هذا 
العاملة يف جمال القطاع غري احلكومي واملجتمع املدين 
انطالق  قاعدة  ي�سكل  اأن  املمكن  ومن  فل�سطني.  يف 
العداد اأدلة خا�سة تتالئم وطبيعة موؤ�س�سات القطاعات 

االأخرى.

لعملية  �سحرية  و�سفة  يكون  باأن  الدليل  هذا  يراهن  ال 
كافة  يف  الر�سيدة  واالإدارة  ال�سالح  احلكم  تطبيق 
واالإدارة  احلكم  عملية  الختالف  وذلك  املوؤ�س�سات. 
حجمها،  عملها،  لطبيعة  طبقا  الأخرى،  موؤ�س�سة  من 
م�سادرها، ثقافتها ال�سائدة وعالقات القوة يف داخلها. 
يف واقع احلال حتتاج كل منظمة اإىل موائمته ليتنا�سب 

واحتياجاتها. 
)خطوط(  دالئل  لتقدمي  ي�سعى  الدليل  هذا  فاإن  ولهذا 
للمنظمات امل�ستجدة على مفهوم احلكم ال�سالح  مرنة 
املنظمات  لتلك  وعالمات  جديدة  اأفكارا  تقدمي  اأو 
وميكن  ال�سالح.  احلكم  يف  التجارب  بع�ش  لديها  التي 
ما  بقدر  الكمال،  تعني  ال  اأن  يقدمها  التي  لالقرتاحات 
ي�ستند  التي  والنظم  املبادىء  منظومة  عن  تعبري  هي 
عليها احلكم ال�سالح، وميكن لهذا الدليل اأن يخدم يف:

طرح واإظهار ق�سية احلكم ال�سالح وان ي�ساعد يف    -1

جعلها احد اأولويات العمل يف املوؤ�س�سة.
حتديد اجتاهات العمل وتو�سيح اخلطوات الواجب    -2

اإدارة  يف  ال�سالح  احلكم  بناء  عملية  يف  اإتباعها 
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املنظمات االأهلية الفل�سطينية.
التحديات  بع�ش  ملواجهة  جاهزين  نكون  اأن  يجب   -3

وال�سعوبات التي ميكن اأن تواجهنا مثل: االرتباك 
بنظم  التقيد  اأو  جديدة  نظم  تطبيق  عن  الناجت 
العملية  اأو كون  والدقة،  والعمل  حتتاج اىل اجلهد 
ال تالئم ا�سحاب القوة والنفوذ يف املوؤ�س�سة، نق�ش 
يف االإمكانيات املتاحة، عملية امل�ساندة �سعيفة،... 
من  امل�ساكل  هذه  جميع  جتاوز  املمكن  ومن  الخ 

خالل بع�ش التح�سريات والبحث.
وادوات  عملية  تتباين  اأن  املتوقع  من  وتوجهات:  طرق 
للتباين يف حجمها وطبيعة  املوؤ�س�سات وفقا  التطبيق يف 
ا�سا�ش  على  بالكامل  قائم  املوؤ�س�سات  فبع�ش  عملها، 
املوؤ�س�سات وتدار من قبل  التطوعي، وحتكم هذه  العمل 
جمل�ش واحد، والبع�ش االخر قائم على ا�سا�ش م�سرتك، 
حيث تدار املوؤ�س�سة من قبل جهاز وظيفي يف الوقت الذي 

حتكم فيه بج�سم متطوع. 
احلكم  ملبادىء  االمثل  التطبيق  فان  احلالتني  كلتا  ويف 
ويعترب  امل�ساركة.  منهجية  با�ستخدام  يتم  ال�سالح 

واقع  اىل  االقرب  عمل،  كا�سلوب  بامل�ساركة،  التوجه 
مع  ان�سجامه  حيث  من  الفل�سطينية  االأهلية  املنظمات 
عملية  اأن  من  وبالرغم  والبنيوية،  التنظيمية  طبيعتها 
املرجعية  للهيئات  ترجع  احلكم  نوع  يف  القرار  اتخاذ 
اال  االإدارة(،  وجمل�ش  العمومية  )اجلمعية  املوؤ�س�سة  يف 
يف  الوا�سعة  امل�ساركة  متلي  التطبيق  عملية  فعالية  اأن 
عملية التطبيق والتي بدورها تعزز من امل�ساءلة النابعة 
من الوعي مبكنونات احلكم ال�سالح ومن ح�ش التملك 

للنظام وبالتايل االلتزام يف تطبيقه.
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1. احلكم ال�صالح واأهميته يف اإدارة املنظمات الأهلية

م�ساعيها  عن  املعربة  واحلركات  املبادرات  اأمواج  تت�سارع 
للف�ساد  ملا  املختلفة،  وم�سامينه  مبفاهيمه  الف�ساد،  ملحاربة 
من انعكا�سات �سلبية عظيمة على التنمية وبناء املجتمعات، 
فال تقت�سر انعكا�سات الف�ساد ال�سلبية على �سوء اعادة توزيع 
العائد الوطني اأو على هيمنة فئات بعينها على مراكز القوة 
القيم  منظومة  انهيار  لت�سمل  تتعداها  بل  االمة،  ومقدرات 
وجتاوزه،  القانون  على  التعدي  وماأ�س�سة  ال�سائدة  واملبادىء 
االمل  وفقدان  الوطني  االنتماء  زعزعة  ذلك  من  واالهم 
معاين  ال�سلبي من  االجتاه  معه هذا  يحمل  وما  امل�ستقبل  يف 

مدمرة لبناء املجتمع وللعملية التنموية.
»كل عمل  انه  على  الف�ساد  الدولية  ال�سفافية  منظمة  ُتعّرف 
م�صلحة  لتحقيق  العام  املن�صب  ا�صتخدام  �صوء  يت�صمن 
ا�سكااًل  الف�ساد  وياأخذ  جلماعته«  اأو  لنف�صه  ذاتية  خا�صة 
نهب  املحاباة،  املح�سوبية،  الوا�سطة،  تعترب  حيث  خمتلفة، 
تاأتي  اخرى جميعها  وا�سكال  الر�سوة،  االبتزاز،  العام،  املال 

حتت �سوء ا�ستغالل املن�سب العام وتعترب اأفعال ف�ساد.1

االر�سادي  الدليل  )اأمان(،   - وامل�ساءلة  النزاهة  اأجل  من  االئتالف   1
مل�سطلحات ومفاهيم احلكم ال�سالح.
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كافة  لت�سمل  احلدود  لكافة  الف�ساد  مظاهر  جتاوز  مع 
ومع  الثقافية،  وحتى  واالجتماعية  االقت�سادية  القطاعات 
لعملية  ماأ�س�سة  منظومة  تتبلور  اخذت  هذه  االنت�سار  عملية 
احلكم  نظام  يف  ال�سلطة  مراكز  تزويج  مت  بحيث  الف�ساد 
بالرا�سمال الطفيلي والع�سابات املنظمة )املافيا( ال�ساعيني 
اىل توليد املنفعة اخلا�سة باي طريقة كانت. اأدى ذلك اىل 
يف  الو�سطى  الطبقات  وان�سهار  للفقر  امل�سطرد  التو�سع 
اليومية  امور معي�ستها  تدبري  اجل  تنتهي من  ال  �سعي  عملية 
النا�ش يف املجتمع،  القيمية املنظمة حلياة  النظم  وتراجعت 
وا�سبح التخل�ش من هذا الف�ساد غري ممكن بعملية ا�سالح 
وامنا ا�سبح ي�ستدعي تكاثف اجلهود واالنخراط العام فيها. 
حماربة  املمكن  »من  انه  الدولية  ال�سفافية  منظمة  ترى 
�صواء  املعنيني  كل  م�صاركة  حال  يف  م�صتمر  ب�صكل  الف�صاد 
ومن  اخلا�ص«  القطاع  اأو  املدين  املجتمع  اأو  احلكومة  من 
حماربة  يف  االأهلية  املوؤ�س�سات  انخراط  اأهمية  تاأتي  هنا 
وكونها  املدين  للمجتمع  الفقري  العمود  ت�سكل  كونها  الف�ساد 
املوؤ�س�سات االقرب اىل القاعدة اجلماهريية وفقًا لطبيعتها. 
وحتى تتمكن من تاأدية الر�سالة املناطة بها يف خدمة وتنمية 
املجتمع  موؤ�س�سات  على  املحتاجة،  فئاته  احدى  اأو  املجتمع 
اأ�سا�ش منظومة  اأن تبني ذاتها واأن حتكم وتدار على  املدين 

الر�سيدة  واالإدارة  ال�سالح  للحكم  املعززة  واملبادىء  القيم 
ملقدراتها ومواردها من خالل تطبيق املعايري املوؤكدة لذلك.

1.1 مفهوم احلكم ال�صالح 
وجلالء ال�سورة ال بد من فهم وا�سح وم�سرتك ملاهية احلكم 

ال�سالح:
واملعايري،  واملبادىء  القيم  من  منظومة  ال�سالح  احلكم  اإن 
املعرب عنها باإجراءات، توؤكد على ممار�سة ال�سلطة )احلكم( 
املوارد  ا�ستخدام  فعالية وح�سن  تنطلق من  بطريقة �ساحلة 
خلدمة اهداف املوؤ�س�سة واملجتمع ب�سكل عام ومل�سلحة الفئة 
اأو املجموعة امل�ستهدفة، وت�سب يف تو�سيع اخليارات املتاحة 
اطار  ويف  ال�سخ�سية  املنفعة  عن  بعيدا  املجتمع،  الفراد 

احرتام وتعزيز الذات االن�سانية عند امل�ستهدفني.
احلكم  مفهوم  »ي�سري  باأنه:  ال�سالح  احلكم  )اأمان(  ُتعّرف 
واالقت�سادية  ال�سيا�سية  ال�سلطة  ممار�سة  اىل  ال�سالح 
بطريقة  امل�ستويات  جميع  على  ما  بلد  �سوؤون  الإدارة  واالإدارية 
حمددة وتت�سف باأنها »�ساحلة«. ومبعنى اأدق، ين�سرف مفهوم 
احلكم ال�سالح اىل منظومة احلكم التي تعزز وتدعم وت�سون 
وخياراتهم  الب�سر  قدرات  تو�سيع  على  وتقوم  االن�سان  رفاه 
وال�سيا�سية، ال  واالجتماعية  االقت�سادية  وفر�سهم وحرياتهم 



17 16

القسم األول: مبادئ الحكم الصالح في إدارة المنظمات األهلية النزاهة والشفافية والمساءلة في عمل المنظمات األهلية - الجزء األول
�سيما بالن�سبة الأكرث اأفراد املجتمع فقرًا وتهمي�سًا«.2

على  الر�سيدة  االإدارة  االأهلي  العمل  �سلوك  مدونة  وتعّرف 
تعمل  املوؤ�س�سة  اأن  من  التاأكد  خاللها  من  يتم  »عملية  انها: 
املعمول  بالقوانني  وتلتزم  منا�سب،  ب�سكل  وتدار  بفعالية 
نظامها  يف  املبينة  وغاياتها  اأهدافها  لتحقيق  الدولة  يف  بها 
اال�سا�سي، وت�سمل تفوي�ش اجلماعة �سلطات القيادة لهيئات 

متثيلية اأ�سغر مع خ�سوع هذه الهيئات للمحا�سبة.3
ويعّرف تقرير التنمية االإن�سانية العربية للعام 2002 احلكم 
يف  النا�ش  عموم  م�سلحة  حتقيق  ي�ستهدف  ال��ذي  ال�سالح 
املجتمع على اأنه “ن�سق من املوؤ�س�سات املجتمعية، املعربة عن 
النا�ش تعبريًا �سليمًا، وتربط بينها �سبكة متينة من عالقات 
بوا�سطة  النهاية  املوؤ�س�سات، ويف  بوا�سطة  وامل�ساءلة  ال�سبط 

النا�ش”. 
احلكم  ملفهوم  وال�سكلية  اللغوية  الفروق  يف  اخلو�ش  ودون 
فحواه  يف  يت�سمن  ال�سالح  احلكم  اأن  القول  ميكن  ال�سالح 
عملية ديناميكية ت�ستند على ح�سن تطبيق القوانني واالإجراءات 

االر�سادي  الدليل  )اأمان(،   - وامل�ساءلة  النزاهة  اجل  من  االئتالف   2
مل�سطلحات ومفاهيم احلكم ال�سالح

االأهلية  املوؤ�س�سات  �سلوك  مدونة  ال�سلوك،  ملدونة  االهلي  االئتالف   3
الفل�سطينية، 2008.

من  كمنظومة  وجت�سد  العامة  امل�سلحة  اأو  املوؤ�س�سة  الإدارة 
املبادئ وال�سمات واخل�سائ�ش واملعايري واالإجراءات. 

الأهلية من  املنظمات  اإدارة  ال�صالح يف  اأهمية احلكم  تنبع 
التالية:

ح�صن الت�صرف باملوجودات: تندرج مقدرات وموجودات   -1

املمتلكات  اإطار  يف  للقانون،  وفقًا  االأهلية،  املوؤ�س�سات 
واملوارد  املوجودات  هذه  فاإن  اجلوهر  ويف  العامة، 
اأو  للمجتمع  اخلدمات  وتقدمي  لت�سهيل  خم�س�سة 
لفئات خمتارة منه. ولهذا فمن واجب الهيئات احلاكمة 
هذه  على  حتافظ  اأن  املوؤ�س�سات  هذه  يف  )القيادية( 
املوارد من جهة واأن ت�سمن ا�ستخدامها بفعالية وجناعة 
تت�سمنه  ما  وهذا  اأخرى،  امل�ستهدفني من جهة  مل�سلحة 

القوانني واالأنظمة. 
ويف اإطار القيم واملبادىء. فمن الواجب توفري املعلومات   
ا�ستخدامها،  وفعالية  املوارد وطرق  وتقدميها حول هذه 
املنا�سبة  توفري االر�سية  ال�سفافية،  يقا�ش مبعايري  وهذا 
اجلهات  قبل  من  للمحا�سبة  واجلاهزية  للم�ساءلة 
الهيئات  اىل  ا�سافة  واملمولني  امل�ستهدفني  املخولة، 
امل�ساءلة،  مبعايري  يقا�ش  وهذا  املوؤ�س�سة،  يف  املرجعية 
غري  بتدخالت  املوارد  هذه  ا�ستخدام  على  واحلر�ش 
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املنفعة  عن  بعيدا  وقيمهم،  امل�ستفيدين  حترتم  موؤذية، 
ال�سخ�سية، التمييز، الو�ساطة، املحاباة والر�سوة، وهذا 

يقا�ش مبعايري النزاهة.
املجتمعية  املوؤ�س�سات  من  العديد  يف  الداء:  اإدارة   -2

القيادية  هيئاتها  قبل  من  املوؤ�س�سة  حتكم  والقاعدية 
)اجلمعية العمومية وجمل�ش االإدارة( وتدار من قبل نف�ش 
حكم  بني  املزج  يتم  وهنا  طوعي،  اأ�سا�ش  وعلى  الهيئات 
املوؤ�س�سة واإدارة وتنفيذ ن�ساطاتها. ومتتزج عملية تطوير 
الن�ساطات،  تنفيذ  بعملية  العمل  وتوجهات  �سيا�سات 
وغالبا ما تتم هذه العمليات بعيدا عن التوثيق والتدوين، 
اإدارة  وهنا فاإن �سالحية احلكم حتتل مكانًا ح�سا�سًا يف 
اأداء املوؤ�س�سة، حيث توؤدي املوؤ�س�سة دورها من قبل هيئاتها 
مركزية  )قطاعية،  اأخرى  موؤ�س�سات  ويف  احلاكمة. 
وتنموية( يتم الف�سل يف هذه املوؤ�س�سات ما بني الهيئات 
واالأطر  االإدارة(  وجمل�ش  العمومية  )اجلمعية  احلاكمة 
القيادية  الهيئات  فيه  تلعب  الذي  الوقت  ويف  التنفيذية، 
ال�سيا�سات  العمل،  اأنظمة  تطوير  اأ�سا�سيًا يف عملية  دورًا 
بعملية  تقوم  املنفذة  االأطر  فاإن  العمل  وحتديد اجتاهات 
واخلطط،  وال�سيا�سات  التوجهات  هذه  على  بناء  االأداء 
القيادية  الهيئات  لرقابة  التنفيذية  االطر  اخ�ساع  ويتم 

مما يعطي هذه الهيئات الفر�سة لتقومي االأداء والرقابة 
يكون  وحتى  احلالتني  كلتا  ويف  املوؤ�س�سة.  عمل  على 
تعمل  اأن  بداية  عليها  املوؤ�س�سات  هذه  يف  �ساحلًا  احلكم 
يتعار�ش  ال  ومبا  يحكمها  الذي  االأ�سا�سي  للنظام  وفقًا 
مع القوانني واالأنظمة املعمول بها، ومع احرتام املبادىء 
واملواثيق الدولية اخلا�سة بحقوق االن�سان. وعملية التقيد 
هذه ال تكفي لكي يكون احلكم �ساحلًا، بل يجب اأي�سا اأن 

يتم االأداء وفقًا ملجموعة من املبادىء والقيم:
تنموي���ة الجت���اه: عل���ى قي���ادة املوؤ�س�س���ة )اجلمعية   -
العامة وجمل����ش االإدارة( التاأكد م���ن اأن جمال عمل 
املوؤ�س�س���ة وا�س���ح وحم���دد واأن اأه���داف ون�ساط���ات 
املوؤ�س�س���ة تن�سج���م م���ع االأه���داف التنموي���ة الوطنية 
والقطاعي���ة. وهذا يتم من خ���الل العمل على تطوير 

تفكري ا�سرتاتيجي يف املوؤ�س�سة.
البن���اء وفق���ا حلاج���ة امل�صتهدف���ني: التاأك���د م���ن اأن   -
اأهداف ون�ساطات املوؤ�س�سة قد مت بنائها وفقا حلاجة 
امل�ستهدف���ني ومب�ساركتهم، وان تك���ون مبنية ملواجهة 
م�ساكل حمددة قد خ���رج بها حتليل البيئة اخلارجية 

املحيطة
مبنهجيات  التقيد  يتم  بحيث  امل�صتفيدين،  احرتام   -
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وتتعامل  ظروفها  وتقدر  امل�ستفيدة،  الفئات  حترتم 
النف�سي  االأذى  عن  بعيدًا  لديها  ال�سائدة  القيم  مع 

واالجتماعي.
وجود  املوؤ�س�سة  ت�سمن  وهنا  للم�صاءلة:  اجلاهزية   -
تعك�ش  التي  وال�سجالت،  امل�ستندات  الوثائق،  وتوفر 
موجودات وموارد املوؤ�س�سة، ن�ساطاتها، حركة االأموال 
يدعم  وما  والرتقية،  التوظيف  عمليات  واملمتلكات، 
كافة العمليات من �سجل لالإجراءات التي ا�ستخدمت 
على  الوقت  نف�ش  يف  املختلفة.  العمليات  تنفيذ  يف 
املوؤ�س�سة اأن تقدم التقارير الدورية واخلا�سة مب�سروع 
وفقا  )داخليا  املخت�سة  للجهات  حمددة  ق�سية  اأو 
ملجل�ش  التنفيذي  اجلهاز  ومن  الهرمي،  للت�سل�سل 
للوزارة  خارجيا  العامة،  للجمعية  ومنه  االإدارة 
تكون  واأن  امل�ستهدفة(  وللفئات  للممولني  املخولة، 
التوثيق  خالل  من  امل�ساءلة  لعملية  جاهزة  املوؤ�س�سة 

ال�سليم.
من  يتطلب  وهذا  ب�صفافية:  والتعامل  العلنية   -
املوؤ�س�سة اأن تقدم املعلومات وتب�سط عملية احل�سول 
كافة  عن  الطلب(،  وعند  الن�سر  خالل  )من  عليها 
املوؤ�س�سة  يف  جتري  التي  والعمليات  املعامالت 

الت�سغيل  اإطار  اأو يف  االإدارية  �سواء يف اطار احلياة  
وحركة  املالية  بالعمليات  مرورًا  الن�ساطات،  وتنفيذ 

املوجودات.   
امل�صاواة و�صمان عدم التمييز: وهذا يت�سمن الفر�ش   -
الرتقية،  )التوظيف،  للموؤ�س�سة  الداخلية  احلياة  يف 
ويت�سمن  القدرات(،  وبناء  االإدارية  الت�سهيالت  
امل�ستفيدين،  جلمهور  املقدمة  والفر�ش  اخلدمات 
على  ت�ستند  اأن  يجب  فّعالة  امل�ساواة  هذه  تكون  وحتى 
موؤ�سرات واإجراءات مدونة، وا�سحة ومعلنة )اإجراءات 
التوظيف والرتقية، اإجراءات احل�سول على اخلدمة، 

اإجراءات تنفيذ العمليات(.
املتطلبات  اأكرث  من  وهذا  امل�صالح:  ت�صارب  منع   -
االأفراد  اإق�ساء  يف  ويتج�سد  ال�سالح  للحكم  �سيوعًا 
لديهم  يكون  اأن  ممكن  اأو  م�سلحة  لديهم  ممن 
امل�ساركة فيها.  اأو  القرار  اتخاذ  م�سلحة عن عملية 
وي�ستدعي منع ت�سارب امل�سالح االف�ساح عن وجود 
اأي�سا  البند  املعني. ويت�سمن هذا  امل�سلحة من قبل 
لع�سوية  مايل  اأو  مادي  مقابل  على  احل�سول  عدم 

الهيئة القيادية.  
االأهلية،  املوؤ�س�سات  تعمل  اجلماهري:  من  القرب   -3
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اجلماهري  مع  القوي  التفاعل  من  حالة  يف  مبجملها، 
موؤ�س�سة  االختالفات يف طبيعة اجلمهور من  بع�ش  )مع 
الأخرى( مما يجعلها قادرة على تلم�ش هموم واحتياجات 
من  اجلمهور  راأي  على  والتاأثري  جهة،  من  اجلماهري 
من  املوؤ�س�سة،  تعك�ش  اأن  ي�ستدعي  وهذا  اأخرى،  جهة 
)العدالة،  النزاهة  قيم  وا�سح  وب�سكل  اأدائها،  خالل 
امل�ساواة، عدم املحاباة، احرتام قيم اجلمهور وحماربة 
املظاهر الفا�سدة( لتعزيز ثقة اجلماهري بها وللتعلم من 
التجربة، ومن اأجل تقوية القدرة على جتنيد اجلماهري 
اأن  االأهلية  املوؤ�س�سات  وعلى  املجتمعية.  الق�سايا  خلدمة 
تكون قادرة على تفعيل م�ساركة جمهورها لها يف تطوير 
اأطر عملها املختلفة واأن تكون منفتحة مع هذا اجلمهور 

وجاهزة مل�ساءلته.
يقت�سر  ال  جمتمعية:  فئات  م�صالح  عن  الدفاع   -4

لفئاتها  اخلدمات  تقدمي  على  االأهلية  املوؤ�س�سات  دور 
الفئات  هذه  ق�سايا  تبني  لي�سمل  يتعداه  بل  امل�ستهدفة 
مما  م�ساحلها،  على  الدفاع  من  ومتكينها  وتقويتها 
)النزاهة،  املوؤ�س�سة،  عليه  ت�ستند  قّيمًا  نظامًا  ي�ستدعي 
�سوء  ملحاربة  وا�سحة  ومعايري  ال�سفافية(  امل�ساءلة، 

ا�ستخدام ال�سلطة والف�ساد.

تلعب  واخلا�ص:  العام  القطاع  على  الرقابة  دور   -5

املوؤ�س�سات االأهلية يف الكثري من االحيان دور املراقب على 
القطاع العام والقطاع اخلا�ش، �سواء يف جمال احلقوق 
للموؤ�س�سة،  القطاعي  االهتمام  جمال  يف  اأو  االأ�سا�سية 
وهذا ميلي على هذه املوؤ�س�سات التحلي بامل�سلك احلميد 

واملعرب عنه يف احلكم ال�سالح. 

2.1 تطبيق مبادىء احلكم ال�صالح
واإدارة  حكم  عملية  يف  متبادل  تاأثري  ذات  ترابط  هناك 
املوؤ�س�سة  حكم  بني  ما  الف�سل  ال�سهل  من  ولي�ش  املوؤ�س�سة، 
من  الف�سل  يتم  �سوف  الدليل  هذا  والأغرا�ش  واإدارتها، 
حيث االأدوار وامل�سوؤوليات ما بني حكم واإدارة املوؤ�س�سة، ففي 
الوقت الذي يقوم فيه اجل�سم التنفيذي )يف املوؤ�س�سات التي 
االإدارية  احلياة  مبمار�سة  تنفيذي(  ج�سم  خالل  من  تعمل 
للموؤ�س�سة وباإدارة وتنفيذ ن�ساطاتها م�ستخدمًا بذلك االأنظمة 
ومبادىء  واخلطط  ال�سيا�سات  من  ومنطلقًا  واالإجراءات 
النظام   العمل،  واخلا�سة، خطط  العامة  )ال�سيا�سات  العمل 
التنفيذ،  اإجراءات  التخطيط،  اإجراءات  املايل،   ، االإداري 
الهيئات  تقوم  ...الخ(  واملبادىء،  القيم  والتقيم،  الرقابة 
باإدارة حكم  االإدارة(  العمومية وجمل�ش  القيادية )اجلمعية 
وقاعدة  االأ�سا�سي(  )النظام  احلاكمة  للنظم  وفقًا  املوؤ�س�سة 
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القيم واملبادىء.  
يرتكز حكم املوؤ�س�سات االأهلية على ثالثة اأعمدة:

)اجلمعية  ال��ق��ي��ادي��ة  الهيئات  الأول:  ال��ع��م��ود   1.2.1
العمومية وجمل�ص الإدارة(:

يتج�س���د دور الهيئات القيادية يف املوؤ�س�س���ات االأهلية القائمة 
عل���ى جه���از تنفي���ذي باالأ�سا�ش يف ر�س���م وتطوي���ر �سيا�سات 
الت���ي  واالإج���راءات  االأنظم���ة  حتدي���د  املوؤ�س�س���ة،  وخط���ط 
ت�سب���ط عمله���ا، عل���ى ال�سعيدي���ن  االإداري  وامل���ايل وعل���ى 
ال�سعي���د الت�سغيل���ي، والرقاب���ة عل���ى تطبيق االأنظم���ة وعلى 
تنفي���ذ ال�سيا�سات واخلطط وااللت���زام بتطبيق قيم ومبادىء 
املوؤ�س�س���ة. ويف املوؤ�س�س���ات التي ال يتوفر فيه���ا ج�سم تنفيذي 
تق���وم الهيئ���ات القيادية مبمار�سة ما ذكر اأع���اله اإ�سافة اىل 

تنفيذ ال�سيا�سات واخلطط واإدارة املوؤ�س�سة ون�ساطاتها. 
اأن  من  بد  ال  دورها  اأداء  يف  فاعلة  الهيئة  هذا  تكون  وحتى 
ومبادئ  امل�ساءلة  ونظم  النزاهة  قيم  على  بذلك  ت�ستند 

ال�سفافية بحيث تقوم كحد اأدنى بالتالية:
)جماعة  الهيئات  هذه  على  امل�صوؤولية:  حتمل  باب  يف 
النظام  على  جيد  وب�سكل  ادنى  كحد  تتعرف  اأن  وفرادى( 
2000م   ل�سنة   )1( رقم  القانون  على  للموؤ�س�سة،  اال�سا�سي 

العمل  وقانون  االأهلية  والهيئات  اخلريية  اجلمعيات  ب�ساأن 
وواجباتها  ب�سكل دوري م�سوؤولياتها  تراجع  وان  الفل�سطيني. 
نطاق  وا�سح  ب�سكل  تعي  وان  النظام،  عليها  ين�ش  التي 

امل�سوؤولية القانونية الذي تتحمله.
التي  احل�سا�سة  املو�سوعات  من  عدد  هناك  ال�صفافية:  باب  يف 
تعك�ش نف�سها على درجة �سفافية احلكم يف املوؤ�س�سات االأهلية منها:
تعمل  اأن  به  امل�سلم  من  العمومية:  اجلمعية  ع�صوية   -
االأ�سا�سي  للنظام  وفقًا  موؤ�س�سة  الأية  العمومية  اجلمعية 
حتتل  القانون.  عليه  ين�ش  ما  مع  يتعار�ش  ال  الذي 
مو�سوعة ع�سوية اجلمعية العمومية حيزًا هامًاِ يف اإطار 
احلديث عن احلكم ال�سالح، حيث ي�سود نظام الع�سوية 
لهذه  عامة  �سروط  وجود  مع  العامة  للهيئات  املفتوحة 
اجلمعيات  اأغلب  يف  نف�سها  تكون  ما  )غالبًا  الع�سوية 
للنظام  واحد  لنموذج  اجلمعيات  ا�ستخدام  بحكم 
االأ�سا�سي، اأعد من قبل وزارة الداخلية(، مما يعني عدم 
التقيد يف تطبيق هذا البند اأو فقدان هوية اجلمعية اإذا 
خارج  اأ�سخا�ش  للجمعية  وان�سم  حريف  ب�سكل  طبق  ما 
يكون  اأن  يجب  وعملها.  واهتمامها  تخ�س�سها  نطاق 
نظام الع�سوية وا�سحًا ومعلنًا، مع االأخذ باالعتبار وجود 
اأع�ساء  ا�ستقطاب  ت�سمن  موؤ�س�سة،  بكل  خا�سة  �سروط 
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وحتمي  املوؤ�س�سة،  واهتمام  عمل  جمال  اطار  يف  فاعلني 
املوؤ�س�سة من فقدان الهوية وغياب االن�سجام يف هيئاتها 
املرجعية. وعلى املوؤ�س�سات االأهلية اأن ت�سمن هيئة فاعلة 
من حيث عدم املبالغة يف عدد االأع�ساء، على اأن ال يقلوا 
واأن  جهة  من  جمعها  �سعوبة  تواجه  ال  حتى  �سبعة،  عن 
اإطار  يف  وامل�ساركة  بواجبه  القيام  من  ع�سو  كل  يتمكن 
حيث  ومن  مهنيا  االأع�ساء  ان�سجام  حيث  ومن  حقوقه، 
االهتمام. ومن ال�سرورة اأن ت�سم اجلمعية العمومية يف 
ع�سويتها ممثلني عن الفئات امل�ستهدفة ل�سمان التفاعل 

ما بني املوؤ�س�سة وفئاتها امل�ستهدفة. 
اإ�سافة اىل العمل وفقًا لبنود القانون، على اجلمعية العمومية 
م�سلكيات  االأهلي اىل  العمل  ومبادىء  قيم  التاأكد من حتول 
و�سوابط للعمل )مدونة �سلوك(. ولعله من املفيد اأن تراجع 
واأن  خا�سة  جل�سة  يف  املدونة  هذه  بنود  العمومية  اجلمعية 
اىل  حتولها  ويف  تطبيقها  يف  املوؤ�س�سة  التزام  مدى  تقيم 

م�سلكيات تقود العمل.
�صفافية عمل الهيئات القيادية: تقوم الهيئات القيادية   -
املخولة  اجلهة  )كونها  املوؤ�س�سة  مب�ساءلة  املوؤ�س�سة  يف 
داخليًا للقيام بذلك( وهذا �سروري، وت�ستدعي مبادىء 
العمل االأهلي اأن تكون هذه الهيئات �سفافة بذاتها، ولعل 

التقارير  الهيئات  هذه  تقدمي  يف  تكون  البداية  نقطة 
نتائج  وعن  قراراتها  عن  االف�ساح  ويف  عملها،  عن 
خالل  من  بب�ساطة  ذلك  يتم  اأن  وميكن  اجتماعاتها، 
كل  نتائج  املوؤ�س�سة عن  تعاميم جل�سم  اأو  ر�سائل  ا�سدار 
�سرية  يف  التدرج  االعتبار  بعني  االأخذ  مع  لها،  اجتماع 
اأن تعمم هذه الهيئات وب�سكل  املعلومة، ومن املفيد جدا 
مدون �سيا�سات وتوجهات عمل املوؤ�س�سة وان تكون فاعلة 

يف تطوير واقرار خطط عمل املوؤ�س�سة.
علنية النظم والإجراءات: ب�سورة ت�سمن معرفة املعنيني   -
املعنيون  يعرف  كاأن  التي تخ�سهم،  واالإجراءات  بالنظم 
باحل�سول على وظيفة: متطلبات و�سروط الوظيفة، كيفية 
وموؤ�سرات االختيار وخطوات عملية التوظيف. اأو اأن يعرف 
العاملني يف املوؤ�س�سة الهيكل التنظيمي وقنوات االت�سال، 
الو�سف الوظيفي اخلا�ش بهم، �سلم الرواتب املعمول به، 
نظام التحفيز والعالوات، اأنظمة االجازات، نظام الدوام، 
اإجراءات القب�ش وال�سرف، وكذلك معرفة العاملني عن 
فر�ش الرتقية والوظائف ال�ساغرة و�سروط الوظيفة. مبا 
يت�سمنه النظام املايل و االإداري  للموؤ�س�سة. اأو اأن يعرف 
�سروط  تنفيذها،  اأماكن  املنفذة،  بامل�ساريع  امل�ستهدفني 
احل�سول على اخلدمة، كيفية تنفيذ امل�سروع، اآلية اختيار 
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امل�ستفيدين، ...الخ مبا ت�سمنه اإجراءات التنفيذ اأو اأدلة 
تنفيذ امل�ساريع. وتكون م�سوؤولية الهيئات القيادية احلاكمة 
واالإجراءات يف  والقوانني  االأنظمة  وجود  من  التاأكد  هنا 
تكون هذه  ولن  اهتمامها،  متناول كل جهة معنية ح�سب 
واأن  ومفهوم  وا�سح  ب�سكل  مدونة  واالإجراءات  النظم 

يتحلى امل�سوؤولني مب�سوؤولية �سرحها وتو�سيحها للمعنني.
يتم  احل�صابات:  مدقق  مع  التعاقد  يف  ال�صفافية   -
العمومية  اجلمعية  قبل  من  احل�سابات  مدقق  اختيار 
�سفافية  ي�سمن  اأن  االإدارة  جمل�ش  وعلى  وبالت�سويت، 
والتي  العرو�ش  ا�ستدراج  بعملية  بدءًا  املدقق،  اختيار 
العرو�ش من فئة حمددة  ا�ستدراج  اأن ترتكز على  يجب 
من مدققي احل�سابات، من حيث امل�ستوى، بحيث ت�سمن 
عدم التباين ال�سديد يف العرو�ش، اأو اأن تعلن عن التباين 
فهم  ي�سهل  لكي  املقدمة،  العرو�ش  فئات  م�ستوى  يف 
التباين يف العرو�ش نف�سها، كما على املوؤ�س�سة اأن تعطي 
نف�ش الفر�سة لكافة املدققني من الفئة املختارة لتقدمي 
املوؤ�س�سة  اإدارة  جمل�ش  واتخذ  �سبق  من  اإال  عرو�سهم، 
اأو اأخطاء  قرارًا بعدم التعامل معه نتيجة ل�سوء اخلدمة 
املعلومات  نف�ش  املوؤ�س�سة  تقدم  واأن  حينه،  يف  ارتكبت 
لهم  الفر�سة  تتيح  واأن  العطاء،  يف  بامل�ساركة  للراغبني 

يتم  اأن  على  وموؤهالتهم.  التقنية  عملهم  جوانب  لطرح 
ت�سكيل جلنة لدرا�سة العطاءات وتقييمها وفقًا ملوؤ�سرات 
مو�سوعية وا�سحة تطبق على اجلميع، واأن ترفق اللجنة 
نتائج عملها مع العرو�ش املقدمة ملجل�ش االإدارة، والذي 
على  وعر�سها  النتائج  هذه  تلخي�ش  يف  احلذر  يتوخى 
اجلمعية العمومية دون حماباة اأو متييز. وعلى اجلمعية 
الفر�سة  تتيح  واأن  التقيم  نتائج  تراجع  اأن  العمومية 
لنقا�سها قبل الت�سويت على املدقق الذي �سيتم اختياره.

يف باب امل�صاءلة: وهنا يكون الدور اأو�سح، حيث ت�سكل الرقابة 
وم�ساءل���ة اجله���از التنفيذي اأحد اأهم مه���ام الهيئة القيادية 
)اجلمعية العمومي���ة وجمل�ش االإدارة( وميكن الف�سل ما بني 

جانبان يف مو�سوعة امل�ساءلة هنا:
الول:يتعل���ق بدور الهيئة القيادية يف م�ساءلة ج�سم املوؤ�س�سة 
التنفي���ذي: وللقيام بهذا الدور ال بد وان تكون الهيئة القيادية 
م�سطلع���ة عل���ى: ال�سيا�س���ات، اخلط���ط، انظم���ة واإجراءات 
العم���ل، ومن خالل تتبع امور املوؤ�س�س���ة ميكن للهيئة القيادية 
اأن تق���وم مب�ساءل���ة اجله���از التنفي���ذي ع���ن: التقي���د بتنفيذ 
االإجراءات والنظ���م، العمل بناء عل���ى ال�سيا�سات واخلطط، 
جناعة تنفيذ اخلطط، توزيع موارد املوؤ�س�سة وا�ستخداماتها، 
تتب���ع اآلي���ات التنفي���ذ و�سم���ان عدم وج���ود مظاه���ر الف�ساد 
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)الر�س���وة، الوا�سطة، املح�سوبية، املحاباة، اختال�ش االموال، 
ا�ستخدام املوق���ع الوظيفي للك�سب اخلا����ش، تقارب م�سالح 

...اإلخ(. ومتار�ش الهيئة القيادية امل�ساءلة من خالل:
وا�سحة  �ساملة  تكون:  اأن  يجب  والتي  الدورية  التقارير   -
طلب  ميكن  اليقني  عدم  حال  ويف  الواقع  عن  ومعربة 

الوثائق وامل�ستندات التي تدعم التقرير.
امل�ستطاع،  قدر  فيها،  وامل�ساركة  والتقيم  الرقابة  عملية   -

واال�سطالع على نتائجها.
اأو  ال�سكاوي  هذه  و�سول  و�سمان  ال�سكاوي  نظام  تتبع   -

تقريرا عنها للهيئة القيادية.
اإجراء الرقابة الدورية على العمليات من قبل املخت�سني   -

يف املجل�ش وتبيان اأية انحرافات وتقدميها للمجل�ش.
يلزمه من  ما  وتوفري  املدقق اخلارجي  العمل مع  متابعة   -

وثائق والتعامل بجدية مع مالحظاته.
للم�ساءل���ة  القيادي���ة  الهيئ���ات  بجاهزي���ة  ويتعل���ق  الث���اين: 
واملحا�سب���ة من قب���ل اجلهات الر�سمي���ة )ال���وزارة القطاعية 
اأو وزارة الداخلي���ة ودي���وان الرقابة املالي���ةو االإدارية ...اإلخ(، 
املمولني وجمهور امل�ستفيدين، وتكمن اجلاهزية هنا يف التاأكد 
من �سالمة التوثيق، حف���ظ ال�سجالت وتوثيق اإجراءات العمل 

و�سند املنفذ منها بالوثائق الالزمة )مثال: ا�سناد عملية تعني 
موظف جديد يف الوثائق التالية: االعالن عن الوظيفة، �سجل 
طلبات التوظيف، قرار م���دون بت�سكيل جلنة التوظيف، نتائج 
عملية الفرز االوىل لطلبات التوظيف، وقائع اإجراء املقابالت، 
نتائج الف���رز لعملية املقابالت، تزكية جلن���ة التوظيف، كتاب 
التوظي���ف والو�سف الوظيفي(. وعلى الهيئات القيادية التاأكد 
من تقدمي التقارير الدورية للجهات امل�سوؤله ويجب اأن يت�سمن 
ذل���ك بحد ادنى: تقرير العمل ال�سنوي، التقرير املايل، تقرير 
مدقق احل�سابات وكذلك خطة العمل واملوازنة املقرتحة للعام 
الق���ادم. وكذل���ك على الهيئ���ات القيادي���ة التاأكد م���ن تقدمي 
التقاري���ر اخلا�س���ة بامل�ساري���ع للممول���ني يف موعده���ا ووفقا 

ملوا�سفاتها املطلوبة.
امل�ساءلة،  لعملية  الالزمة  القدرات  بناء  يف  يتعلق  الثالث: 
تعمل الهيئة القيادية على التاأكد من توفر القدرات الالزمة 
البيانات،  معاجلة  املعلومات،  جمع  جمال  يف  املوؤ�س�سة  لدى 
التقارير،  وكتابة  والتوثيق  التبويب  معلومات،  قاعدة  تكوين 
ومن الهام جدا هنا التاكد من تطبيق امل�سلكيات املعربة عن 

قيم امل�ساءلة والنزاهة وال�سفافية.
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وفقا للتجربة الفل�سطينية، غالبا ما ي�سكل النظام االأ�سا�سي 
منوذجًا موحدًا للموؤ�س�سات ال ياأخذ بعني االعتبار الفروق ما 
بني املوؤ�س�سات والنابعة من: الطابع املوؤ�س�سي )جمعية خريية، 
موؤ�س�سة خدماتية، موؤ�س�سة تنموية اأو حتى �سبكة اأو احتاد(، 
هذا  ويقدم  العمل.  طبيعة  العمل،  قطاع  املوؤ�س�سة،  حجم 

يف باب النزاهة: 
تعمل الهيئة القيادية على ممار�سة والت�سجيع على ممار�سة 
مبهنية  التعامل  فيها:  مبا  النزاهة  لعملية  املج�سدة  القيم 
ومو�سوعية، عدم املحاباة، امل�ساواة، عدم التمييز، والعدالة، 
النظم،  مراجعة  خالل  من  ادارتها  ويف  املوؤ�س�سة  حكم  يف 
وتنفيذ  العمليات  وكذلك  واخلطط  ال�سيا�سات  االإجراءات، 
من  ذلك  يتم  اأن  وميكن  النزاهة.  منظور  من  امل�ساريع، 
هل  مثل:  ا�سئلة،  اىل  للنزاهة  املج�سدة  القيم  حتويل  خالل 
النزاهة،  لقيم  جت�سيدا  امل�ستهدفني  م�ساركة  �سيا�سة  متثل 
ميثل  اخلليل  جنوب  يف  الفقر  ملحاربة  م�سروع  تنفيذ  اأو 
امل�ساواة  مع  ين�سجم  الن�ساء  ا�ستثناء  وهل  مو�سوعيا،  موقفا 

والعدالة.

2.2.1 العمود الثاين: النظمة والقوانني مبا فيها النظام 
ال�صا�صي: 

النظام االأ�سا�سي هو االطار القانوين اأو املرجعية التي حتكم 
فيها  القرارات  اتخاذ  وكيفية  عملها  طبيعة  وتبني  اجلمعية 
و�سالحيات ومهام جمل�ش ادارتها وطرق اجتماعات هيئاتها 

على  اإلزاميا  اال�سا�سي  النظام  ي�ستمل  اأن  يجب  القانون  بح�سب 
البيانات التالية:

ا�سم اجلمعية اأو الهيئة وعنوانها اي مكان وجودها.  .1
اىل  اجلمعية  ت�سعى  التي  واالن�سطة  الغايات  اي  منها  الغر�ض   .2

حتقيقيها.
ممار�ستها  تكاليف  وتغطية  متويلها  كيفية  اي  اجلمعية  م��وارد   .3

لن�ساطها، وكيفية الت�رصف بهذه االموال.
�رصوط الع�سوية واأنواعها واأ�سباب انتهائها وا�سرتاكات االأع�ساء.  .4

الهيكل التنظيمي للجمعية.  .5
جمعية  مع  اندماجها  وكيفية  االأ�سا�سي  النظام  تعديل  كيفية   .6

قائمة اأو احتادها مع غريها من اجلمعيات.
كيفية انعقاد اجلمعية العمومية.  .7

ال�رص  واأمني  ونائبه  اجلمعية  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  اخت�سا�سات   .8
واأمني ال�سندوق.

طرق املراقبة املالية.  .9
10. قواعد حل اجلمعية اأو الهيئة وكيفية الت�رصف باأموال واأمالك 

اجلمعية اأو الهيئة عند حلها.
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به بعد امل�سادقة عليه من قبل  العمل  النظام كنموذج ويتم 
وزارة الداخلية. ولي�ش من الي�سري تغري بنود هذا النظام اأو 
بع�سا منها. اإن اعتماد منوذج واحد لعمل املوؤ�س�سات االأهلية 
يثري الكثري من االرباك يف احلياة التطبيقية لهذه املوؤ�س�سات، 
ويدفع بالعديد منها اىل اإهمال التعامل مع النظام االأ�سا�سي 
واللجوء اىل اإنظمة ُاخرى بديلة مثل النظام  االإداري ، والتي 
يتم من خاللها اإعادة توزيع االأدوار وامل�سوؤليات لتن�سجم مع 

طبيعة املوؤ�س�سة4. 
هناك حد اأدنى من االأدوار واملهام املناطة بحاكمية املوؤ�س�سة 
)اجلمعية العمومية وجمل�ش االإدارة( وعلى هذه الهيئات اأن 
تقوم بواجبها وم�سوؤولياتها وفقا للقانون، وكما هو وارد اأدناه، 
تنطبق  ال  واأخرى  اجلمعيات  كافة  على  تنطبق  بنود  هناك 
عملية  مثل:  تنفيذي  جهاز  لديها  املتوفر  املوؤ�س�سات  على 
االجراء،  لهذا  منتدبة  تتم من خالل جلنة  املوظفني-  تعني 
اأو ح�سب  وحتديد اخت�سا�ساتهم- الدائرة املعنية بالوظيفة 
الدليل  االإداري، اعداد احل�ساب اخلتامي وم�سروع املوازنة- 
الدائرة املالية. ويف نف�ش الوقت على الهيئات القيادية اي�سا 
االهلي  للعمل  امل�سرية  واملبادىء  القيم  ممار�سة  ت�سمن  اأن 
ن�سو�ش  ت�سمن  مدى  عن  النظر  بغ�ش  قيمية  كم�سلكيات 

القانون لهذه القيم.

اجلمعية العمومية:

والذين  املوؤ�س�سني  االع�ساء  كافة  من  العمومية  اجلمعية  تتكون 
املالية،  ا�سرتاكاتهم  و���س��ددوا  اجلمعية  يف  ع�سويتهم  قبلت 

وتخت�ض اجلمعية العامة مبمار�سة املهام التالية:

تخت�ض اجلمعية العمومية بو�سع ال�سيا�سات والتوجهات العامة   -
للجمعية اأو الهيئة.

تعديل قيمة اال�سرتاك ال�سنوي الأع�ساء اجلمعية.   -

ون�ساطاتها  اجلمعية  اأعمال  عن  االإدارة  جمل�ض  تقرير  مناق�سة   -
املختلفة خالل العام املن�رصم. 

انتخاب اأع�ساء/ع�سوات جمل�ض االإدارة باالقرتاع ال�رصي.   -

اإقرار اإن�ساء فرع اأو فروع اأخرى للجمعية.   -

تعيني مدقق احل�سابات القانوين.   -

الت�سديق على احل�سابات اخلتامية  -
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اأما بالن�صبة ملجل�ص الإدارة

فاإن  تطبيقه  يجب  اإجراءًا  ميثل  القانون  النظام،  كان  واإذا 
عليها  متعارف  مو�سوعة  اأو  ح�سي  موقف  هي  بداية  القيمة 
يتم  �سوف  وهنا  امل�سلكيات،  خالل  من  جت�سيدها  ميكن 
الرتكيز على امل�سلكيات الواجب تطبيقها يف الق�سايا التالية: 

اإدارة  جمال�ش  انتخابات  تعقد  ودوريتها:  النتخابات 
تعقد  ما  وغالبا  اال�سا�سي،   للنظام  وفقا  االأهلية  املوؤ�س�سات 
مرة كل عامني، واإجراء انتخابات �سرعية نزيهة يعترب �سرطًا 
االإدارة  جمل�ش  تفوي�ش  يتم  اأن  حيث  من  ال�سالح،  للحكم 
اإجراء  وعند  حمددة.  لفرتة  املوؤ�س�سة  حلكم  �سرعي  ب�سكل 

االنتخابات يجب مراعات التايل:
اأن تعقد االنتخابات بعد حت�سريات منا�سبة متكن امل�ساركني 
ال�سلطات  تفوي�ش  قبل  ال�سابقة  العمل  جتربة  تقييم  من 
عن  مف�ساًل  تقريرًا  بال�سرورة  ي�سمل  وذلك  جديد،  ملجل�ش 
التي جرت على قدراتها،  والتغريات  االإدارية  املوؤ�س�سة  حياة 
تقريرًا عن الربامج وامل�ساريع يحدد عمل املوؤ�س�سة نحو بلوغ 
اأهدافها اإ�سافة اىل تقرير املوجودات، التقرير املايل وتقرير 

مدقق احل�سابات.
اأن تعقد االنتخابات على اأُ�س�ش �سليمة، من حيث توفر الن�ساب 
القانوين، التقيد باإجراءات عملية االنتخاب، مبا ي�سمل تقيم 
اجلميع  اأمام  املجال  اإتاحة  ال�سابق،  املجل�ش  عمل  جتربة 
للرت�سح دون �سغوط اأو تغييب، اعطاء جميع املر�سحني فر�سة 
مت�ساوية للتعبري عن الذات، منع التكتالت واإجراء الت�سويت 
جلنة  وت�سكيل  والتاثريات  ال�سغوط  عن  بعيدا  �سري  ب�سكل 

نزيهة لفرز اال�سوات واعالن النتائج.

يعترب جمل�ض االإدارة يف اأية جمعية اأو هيئة اأهلية م�سوؤواًل عن جميع 
اأعمالها ون�ساطاتها وميار�ض ح�سب القانون املهام التالية:

اإدارة �سوؤون اجلمعية اأو الهيئة  -
اإعداد اللوائح اأو االأنظمة والتعليمات الالزمة.  -

تعيني املوظفني الالزمني للجمعية اأو الهيئة وحتديد اخت�سا�ساتهم   -
اأو اإنهاء خدماتهم وفقاً الأحكام القانون.

تكوين اللجان التي يراها الزمة لتح�سني العمل وحتديد اخت�سا�ض   -
كل منها.

اإعداد احل�ساب اخلتامي عن ال�سنة املالية املنتهية وم�رصوع املوازنة   -
لل�سنة اجلديدة.

وم�ساريع  خطط  واأية  واملالية  االإداري��ة  ال�سنوية  التقارير  تقدمي   -
م�ستقبلية للجمعية العمومية.

دعوة اجلمعية العمومية جلل�سة عادية اأو غري عادية لالجتماع.  -
تنفيذ قرارات اجلمعية العامة  طبقاً الأحكام القانون.  -

متابعة او�ساع اجلمعية  مع اجلهات الر�سمية.  -
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اإعطاء الفر�سة لهيئة املجل�ش ال�سابق لتقييم الذات، ويف نف�ش 
الوقت اإعطاء الفر�سة الأع�ساء اجلمعية العمومية لتقييم اأداء 
املجل�ش ال�سابق من كافة اجلوانب، وب�سكل مو�سوعي، بعيدًا عن 
املحاباة  بعيدًا عن  تنظيمية(،  اأو  عائلية  املح�سوبية )عالقات 
)على  التمييز  عن  بعيدًا  �سخ�سية(،  منفعة  بدافع  )التقييم 
التقييم  عملية  اإن  الفئة(.  اأو  العرق  الدين،  اجلن�ش،  اأ�سا�ش 
ت�سكل مدخاًل منا�سبًا للتعلم، ويكون مفيدًا اإذا مت التقييم على 

اأ�سا�ش موؤ�سرات مو�سوعية ت�سمل كافة جوانب املوؤ�س�سة.
امل�ستحب  غري  من  كان  اذا  وامل�ساركة،  االحالل  التدوير، 
اإجراء تغريات انقالبية على جمال�ش االإدارة، اأو حتى اإجراء 
حتى  واحدة،  دفعة  املجل�ش  اأع�ساء  كامل  على  �سامل  تغيري 
اإف�ساح  امل�ستحب  من  فاإنه  التجربة،  تراكم  من  االنتفاع  يتم 
يف  العمومية  اجلمعية  من  جدد  اأع�ساء  مل�ساركة  الفر�سة 
التنوع االإجتماعي، العمري  الرت�سح لع�سوية املجل�ش ت�سمن 
واملهني، ملا لذلك من اأثر على تغذية املجل�ش بخربات وطاقات 
املوؤ�س�سة  حكم  يف  املختلفة  الفئات  م�ساركة  وتو�سيع  جديدة 

وهذا لي�ش نظامًا واإمنا م�سلكًا م�ساندًا للحكم ال�سالح. 
لزامًا  فاإنه  للقانون  وفقًا  املحا�صر:  وتوثيق  الجتماعات 
اإدارة املوؤ�س�سة االأهلية وعلى جمعيتها العمومية  على جمل�ش 
يت�سمن  اأن  على  اجتماعاتها،  حما�سر  ب�سجل  حتتفظ  اأن 

االجتماع،  ومكان  موعد  التايل:  االدنى  بحده  حم�سر  كل 
برنامج االجتماع، النقا�سات الرئي�سية والقرارات التي خرج 
اأ�سماء  اإ�سافة اىل  اإذا مت،  الت�سويت،  ونتائج  بها االجتماع، 
اأجل  ومن  املح�سر.  على  وتوقيعهم  االجتماع  يف  امل�ساركني 

تعزيز مبادىء احلكم ال�سالح ميكن مراعاة التايل:
يف  امل�ساركة  على  وامل�سجع  املنا�سب  التوقيت  اختيار   .1
االجتماعات، بحيث ال ي�سكل التوقيت عائقا منتظما امام 
االإدارة  جمل�ش  اجتماعات  عقد  )مثال:  البع�ش  م�ساركة 
العاملني  يحرم  اأن  الر�سمي ميكن  الدوام  مواعيد  خالل 
يف  االجتماعات  عقد  اأو  امل�ساركة،  من  ر�سمية  بوظيفة 
من  الن�ساء  يحرم  اأن  ميكن  امل�ساء  من  متاخرة  �ساعة 
امل�ساركة( واأن يتم التبليغ عن موعد االجتماع يف توقيت 
اأ�سبوع  منا�سب )2 ا�سبوع للجمعية العمومية وعلى االأقل 
الجتماعات جمل�ش االإدارة(، مع ارفاق برنامج االجتماع 
�ستناق�ش يف االجتماع، مما  التي  الوثائق  وكافة  املقرتح، 
من  وبالتايل  الوثائق  على  االطالع  من  االأع�ساء  ميكن 

امل�ساركة احلقة يف االجتماع.
االجتماع،  حم�سر  تدوين  على  قادر  هو  من  تكليف   .2
ب�سورة مهنية، ت�سمن االخت�سار من جهة وعدم ا�سقاط 
اعطاء  �سمان  مع  اأخرى،  جهة  من  الهامة  الق�سايا 
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الفر�سة للجميع للم�ساركة واإدارة اجلل�سة بطريقة جيدة 
حتد من الهيمنة واخلروج عن برنامج عمل االجتماع.

من  ال�ساأن  ذوي  اأو  امل�ست�سارين،  اأو  اخلرباء  دعوة   .3
املوظفني، لتقدمي �سورة كاملة عن مو�سوع حمدد تناق�سه 
راأيها  بناء  الهيئة من  تتمكن هذه  القيادية، حتى  الهيئة 

على اأ�سا�ش معلومات وحقائق ولي�ش التكهنات. 
تتعار�ش  اأو  م�سلحة  لهم  من  م�ساركة  عدم  �سمان   .4
م�ساحلهم يف جوانب معينة مع امل�سلحة العامة للموؤ�س�سة 
يف نقا�ش البنود املتعلقة بهذه امل�سلحة وعدم م�ساركتهم 
يف  تعار�ش  يرى  ع�سو  كل  على  ويجب  القرار،  باتخاذ 
امل�سالح اأن ي�سرح بذلك ل�سمان عدم تغليب اأو اإحتمالية 

تغليب م�سلحة خا�سة على ح�ساب امل�سلحة العامة.
التاأكد من و�سول نتائج وقرارات االجتماع اىل اجلهات   .5
ال�سيا�سات  اأو  القرارات  هذه  حتويل  خالل  من  املعنية 
اهمالها، وعدم  يتم  اأ�سحابها حتى ال  ر�سائل ت�سل  اىل 
االرتكان على املدير العام لتو�سيل هذه املعلومات ل�سمان 

و�سولها بال�سيغة التي �سدرت عن الهيئة القيادية.
اأعمال  جدول  على  واملبادىء  القيم  مو�سوعة  اإدراج   .6
بها،  خا�سة  اجتماعات  تخ�سي�ش  اأو  االإدارية،  الهيئة  
وفح�ش  بادراجها،  ي�سمح  ال  االجتماع  برنامج  كان  اذا 

مدى تطبيقها وانعكا�سها على امل�سلكيات، ومراجعة مدى 
التزام منهجيات العمل مبنظومة القيم واملبادىء.

من  للتاأكد  القيادية  الهيئة  اجتماعات  يف  حيز  اإتاحة   .7
مراجعة  على  والعمل  واالقرتاحات  ال�سكاوي  تدوين 

واالجابة على كل منها ب�سكل خطي.
ملراجعة  القيادية  الهيئة  اجتماعات  يف  الفر�سة  اإتاحة   .8
ومراجعة  منها  اجلديد  تطوير  وال�سيا�سات،  اخلطط 

تطبيقها.
ي�سغل من�سبا  لكل من  والهام  ال�سروري  املالية: من  الذمة 
ح�سا�سا يف موؤ�س�سة اأهلية )املدير العام، املدير املايل، مدراء 
يف  االإدارة  جمال�ش  اأع�ساء  اىل  اإ�سافة  والربامج،  امل�ساريع 
املوؤ�س�سات الكبرية( اأن يقدم ك�سفًا عن موجوداته ومداخيله، 
امل�سروع  غري  للك�سب  امل�ساءلة  عملية  من  ي�سهل  بحيث 

وت�سارب امل�سالح. 
الو�سع  اأنه  على  امل�سالح  ت�سارب  يفهم  امل�صالح:  ت�صارب 
الذي يكون فيه املوقع الوظيفي اأو املن�سب العام مكانًا لتغليب 
امل�سلحة  ح�ساب  على  خا�سة  م�سلحة  تغليب  اإحتمالية  اأو 
بعمل  املوظف  قيام  بامل�سلحة اخلا�سة هنا  ويق�سد  العامة. 
اأو االمتناع عن القيام بعمل بهدف جلب منفعة �سخ�سية له 
اأو الأحد اأفراد اأ�سرته اأو عائلته اأو حزبه ال�سيا�سي اأو الأية جهة 
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امل�سلحة  تغليب  عدم  ول�سمان  م�سروع.  غري  ب�سكل  اأخرى 
يتم  االحتمال  هذا  والإزالة  املوؤ�س�سة  م�سلحة  على  اخلا�سة 
م�سلحة  )وجود  ذلك  عن  االف�ساح  على  املعنيني  ت�سجيع 
اإذا  مثال  املوؤ�س�سة.  عليه  تعمل  مبو�سوع  متعلقة  �سخ�سية 
قريبًا  للموؤ�س�سة  القرطا�سية  توريد  على  املناف�سني  اأحد  كان 
اأو ن�سيبًا اأو �سريكًا الأحد اأع�ساء جلنة امل�سرتيات، يجب على 
التبليغ  عملية  من  وللتاأكد  ذلك(  عن  يبلغ  اأن  الع�سو  هذا 
تقدمي  اأعمال،  تنفيذ  )�سراء،  الق�سايا  هذه  مثل  طرح  عند 
خدمات، توزيع م�ساعدات، توظيف...الخ(، يجب على رئي�ش 
عن  للم�ساركني  مبا�سرًا  �سوؤااًل  يوجه  اأن  املجل�ش  اأو  اللجنة 
مدى وجود م�سلحة الأي منهم يف هذا العمل. ويتم اإبعاد هذا 

ال�سخ�ش عن عملية اتخاذ القرار يف هذا املو�سوع.
بدل  العمومية،  واجلمعية  الإدارة  جمل�ص  اأع�صاء  مكافاآت 
ح�سول  من  القانون  مينع  ال  واملوا�صالت:  ال�صفر  مهمات 
مكافاآت  على  العمومية  واجلمعية  االإدارة  جمل�ش  اع�ساء 
بدل ال�سفر واملوا�سالت على اأن يتم ذلك ب�سكل علني، ووفقًا 
للنظام املايل املعمول به يف املوؤ�س�سة، ودون متييز بني اأع�ساء 
الهيئة. وما مينعه القانون هو ح�سول اأع�ساء جمل�ش االإدارة 
االإدارة والعمل  اأجر من خالل جمعهم لع�سوية جمل�ش  على 
يف املوؤ�س�سة. وترى مدونة ال�سلوك اأنه على املوؤ�س�سة اأن متتنع 

خدمات  مقابل  االإدارة  جمل�ش  الأع�ساء  اأتعاب  اأية  دفع  عن 
يقدمونها للموؤ�س�سة )ا�ست�سارات، تدريب اأو غريه(.

3.2.1 العمود الثالث: مبادىء العمل:

يقاد  اأعاله،  ذكرها  ورد  التي  والنظم،  الهيئات  اىل  اإ�سافة 
اأو  االإدارية  احلياة  يف  ذلك  اأكان  �سواء  املوؤ�س�سة،  عمل 
واملبادىء، وميكن  القيم  للموؤ�س�سة، مبنظومة من  الت�سغيلية 
�سفوية،  اأو  مدونة  �سمنية،  اأو  معلنة  املبادىء  هذه  تكون  اأن 
متفق عليها اأو متباينة. تتج�سد هذه املبادىء ودرجة تطبيقها 
يف الثقافة االإدارية ويف جمال االأداء وتنعك�ش على �سكل اأمور 
بناء  االأمور  تقا�ش  معايري  اأو  م�سلكيات  اأو  عليها  متعارف 
عليها. ويف اإطار بناء احلكم ال�سالح يجب على املوؤ�س�سة اأن 
ت�سمن جت�سيد احلد االأدنى من املبادىء والقيم يف ثقافتها 
تعمل  اأن  املوؤ�س�سة  على  يجب  ذلك  من  واالأهم  وممار�ستها، 
بوجود  ت�سمح  اأو  تدعم  التي  املمار�سات  كافة  حماربة  على 

الف�ساد ويف كافة املجاالت مبا يف ذلك:
ن�سر القيم املناه�سة للر�سوة والرتكيز على التطبيق الفعلي   .1
)ولي�ش ال�سكلي( لالإجراءات التي حتول دون ح�سول، اأي 
اأموال  على  عليها،  القائمني  اأو  املوؤ�س�سة  يف  العاملني  من 
عن  االمتناع  اأو  عمل  تنفيذ  اأجل  من  اأخرى  منافع  اأية  اأو 
احل�سول  على  ذلك  وينطبق  لالأ�سول.  خمالفًة  تنفيذه 
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على منفعة على �سكل نقدي اأو عيني اأو خدمة مقابل تنفيذ 
ار�ش  �سراء قطعة  ت�سهيل  بال�سخ�ش )مثال  املناط  العمل 
موقع  اإدراج  مقابل  موؤ�س�سة  مدير  اأو  اإدارة  جمل�ش  لع�سو 
اأو  املوؤ�س�سة،  امل�ستهدفة من قبل  املواقع  قائمة  جغرايف يف 
ح�سول اأحد العاملني على دفعة مالية مقابل خدمة تقدمها 
املوؤ�س�سة الأحد اال�سخا�ش، اأو اإر�ساء عطاء تنفيذ خدمات 
وتندرج  مايل(  مبلغ  اأو  هدية  مقابل  مقاول  اأو  مورد  على 

الهدايا والدعوات )العزامي( يف اإطار الر�سوة.
تطبيق  جانب  اىل  للوا�سطة  املناه�سة  القيم  تعزيز   .2
االإجراءات ال�سامنة لتكافوؤ الفر�ش يف تقدمي اخلدمات، 
على  القائمني  على  والرتقية.  التوظيف  ويف  التوريدات 
التدخل  عن  االمتناع  فيها  والعاملني  االأهلية  املوؤ�س�سات 
اخلدمة  على  احل�سول  يف  جماعة  اأو  ما،  فرد  ل�سالح 
اأو  �سخ�سية  عالقات  اإىل  تعود  الأ�سباب  التعاقد  يف  اأو 
على  القائمني  وعلى  فئة،  اىل  االنتماء  اأو  قرابة  عالقة 
العمل  باأ�سول  االلتزام  يجري  اأنه  من  التاأكد  املوؤ�س�سة 
والتقيد بال�سروط واالإجراءات ال�سامنة حل�سن االختيار 
حماوالت  مالحظة  حال  ويف  الالزمة،  بالكفاءة  والعمل 
للتدخل مبنية على الو�ساطة، يجب ردعها وبقوة وت�سجيع 

امل�سلكيات الرادعة لها. 
التعاقد،  اخلدمات،  االعمال،  اأن  اىل  التنبه  الواجب  ومن 

التوريدات تتم بناء على م�سلحة املوؤ�س�سة ووفقا لالإجراءات 
واملناه�سة  بذلك  املتقيدة  امل�سلكيات  وت�سجيع  بها،  املعمول 
اأو جهه  تنفيذ االعمال ل�سالح فرد  وبعيدا عن   للمح�سوبية 
الخ،   ... اأو منطقة  اأو عائلة  ال�سخ�ش مثل حزب  لها  ينتمي 

دون اأن يكونوا م�ستحقني لها.
وعلى قاعدة العالقات والروابط يجب التنبه اىل اأنه ال يتم  
تف�سيل جهة على اأخرى يف اخلدمة بغري حق، كاأن يتم حتبيذ 
جن�ش على اآخر، اأو جمموعة جمتمعية على اأخرى اأو فرد على 
اأجل  اأو من  اأو روابط �سخ�سية  اآخر الأ�سباب متعلقة مبوقف 

احل�سول على م�سالح معينة.
كاأمانة  العامة  املوجودات  مع  والتعامل  االأمانة  قيم  تعزيز 
يجب �سيانتها وتو�سيلها اىل م�ستحقيها، التاأكيد املتكرر يف 
م�سلكيات املوؤ�س�سة على اأن القائمني على االأموال واملوجودات 
ت�سجيع  ويجب  غايتها،  لتبلغ  ي�سونوها  عليها  حرا�ش  هم 
واعتبار  لل�سخ�ش  ملكًا  لي�ش  الت�سرف مبا  الرتفع عن  قيمة 
العاملني  اأو  املوؤ�س�سة  على  القائمني  قبل  ا�ستيالء من  اأي  اأن 
فيها على اأموال اأو موجودات هو خروج عن القيم واالأعراف 
اىل  اإ�سافة  هذا  �ساحبه،  يعيب  املوؤ�س�سة  يف  فيها  املتعامل 
جترمي ا�ستعمال االأموال واملوجودات العامة للمنفعة الذاتية 

اأو حتويل ملكية عامة اىل خا�سة. 
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)املمولني،  للموؤ�س�سة  املحيط  ال��ع��امل  م��ع  التعامل  خ��الل  وم��ن 
اال�ست�ساريني  املقاولني،  املوردين،  البنوك،  ال�سريكة،  املوؤ�س�سات 
وامل�ستفيدين( تفتح عالقات وا�سعة للعاملني يف املوؤ�س�سات االأهلية 
والقائمني عليها، كاأن يح�سل اأحدهم على قر�ش من بنك ما كون 
املوؤ�س�سة التي يعمل فيها جتري معامالتها املالية يف هذا البنك، اأو 
احل�سول على ت�سهيالت يف الدفع اأو خ�سومات خا�سة من �سركة 
توريدات.  �سركة  مع  فيها  يعمل  التي  املوؤ�س�سة  تعاقد  ب�سبب  ما 
لل�سالحيات  املوظف  ال�ستغالل  املانعة  امل�سلكيات  ت�سجيع  يجب 
الوظيفية املمنوحة له مبوجب املن�سب والوظيفة العامة للح�سول 
على مكا�سب مادية �سخ�سية كون ذلك ميثل ا�ستغالاًل للوظيفة 

العامة وهو انتفاع �سخ�سي دون حق.
ومن اأجل حماربة الف�ساد يف اإطار املوؤ�س�سة االأهلية فاإن تطبيق 
يتم  حتى  ولكن  املنا�سب،  املدخل  ميثل  والنظم  االإجراءات 
تطبيق هذه االإجراءات والنظم حقًا ولي�ش �سكاًل يجب الت�سلح 
عاليًا  تثمن  التطبيق،  عملية  على  توؤكد  اإيجابية  مب�سلكيات 
مع احلر�ش  تطبيقها  على  يعمل  من  وت�سجع  االإيجابية  القيم 
واالإعالن  واالأخرى  الفرتة  بني  امل�سلكيات  هذه  مراجعة  على 
عنها وعن حاالت تطبيقها اأو عن اخلروج عليها. ولعل حتويل 
هذه القيم واملبادىء اإىل معايري ونظم عمل تطبيقية ي�ساهم 
اأن طرحت  اأعاله  اأثرها على حياة املوؤ�س�سة، و�سبق  يف تعزيز 

ال�سالح  للحكم  ال�سابطة  املكونات  هذه  مع  التعامل  كيفية 
)ال�سفافية وامل�ساءلة والنزاهة وامل�ساواة والفاعلية والكفاءة(.

3. تطبيقات على احلياة الإدارية
من  ت�سمنته  ما  بتطبيق  وااللتزام  ال�صلوك  مدونة  ت�سكل 
اإدارة  يف  الر�سيدة  االإدارة  لتعزيز  منا�سبًا  مدخاًل  مبادىء 
للحكم  باأن  �سك  يوجد  ال  اأدائها،  ويف  االأهلية  املوؤ�س�سة 
ال�سالح يف املوؤ�س�سات االأهلية دوره الريادي يف منع الف�ساد 
وجت�سيد قيمه ومبادئه يف تطبيقات املوؤ�س�سة، وتنعك�ش هذه 
التطبيقات على كافة جوانب البناء املوؤ�س�ساتي، وفيما اأعاله 
امل�ساءلة  ونظم  ال�سفافية  تطبيقات  تطوير  على  التوقف  مت 
والنزاهة على حكم املوؤ�س�سة االأهلية كجانب اأ�سا�سي يف بناء 
املوؤ�س�سة، وفيما يلي �سوف يجري احلديث عن تطبيقات هذه 

املبادىء والنظم على باقي جوانب البناء املوؤ�س�سي.

ال�صوؤون  الإدارية:
الوظيفي،  اجل��ه��از  خ��الل  م��ن  العاملة،  املوؤ�س�سات  ت�ستند 
اأو  لت�سيري �سوؤونها االإدارية، على ما ي�سمى بالنظام االإداري 
الدليل االإداري يف عملها وعادة ما يت�سمن مثل هذا الدليل 
النواحي   املوؤ�س�سة يف  عمل  ت�سبط  التي  واالإج��راءات  النظم 
واأ�س�ش  كيفية  يو�سح  لها  ومرجعًا  دلياًل  وت�سكل  االإداري���ة، 
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مع  الدليل  ه��ذا  ين�سجم  اأن  العادة  وم��ن  االإداري،  التعامل 
النظام االأ�سا�سي للموؤ�س�سة وال يتعار�ش مع القوانني املعمول 
اجلمعيات  ب�ساأن  2000م  ل�سنة   )1( رق��م  )ال��ق��ان��ون  بها 
الفل�سطيني(.  العمل  وق��ان��ون  االأهلية  والهيئات  اخل��ريي��ة 
)بدون  طوعي  اأ�سا�ش  على  العاملة  للموؤ�س�سات  بالن�سبة  اما 
موظفني( فانها تنظم حياتها االإدارية وفقًا لن�سو�ش النظام 
نظام  اىل  حتتاج  ال  غالبًا  اإذ  ال��ع��رف،  وح�سب  االأ�سا�سي 
اإداري ب�سبب عدم ممار�ستها للعديد من العمليات  االإدارية 
ال�سروري  وم��ن  وغ���ريه(.  ال����دوام،  ال��رتق��ي��ة،  )التوظيف، 
التوقف عند بع�ش املحطات الهامة يف ال�ساأن  االإداري  التي 
من خاللها ميكن جت�سيد احلكم ال�سالح واالإدارة الر�سيدة 

يف احلياة  االإدارية:
الإداري�����ة: من  وال��ل��وائ��ح والتعليمات   ب��الأن��ظ��م��ة  الل��ت��زام 
ال�سروري اأن تدار املوؤ�س�سة وفقا النظمة، اإجراءات وتعليمات 
)جمل�ش  املرجعية  الهيئة  قبل  من  ومقرة  مكتوبة  اإداري���ة 
باالأنظمة  منا�سبًا  ال��ت��زام��ًا  هناك  يكون  وحتى  االإدارة(، 
اللوائح مدونة  تكون هذه  اأن  بداية  بد  الداخلية، ال  واللوائح 
ووا�سحة ومعروفة واأن تن�سجم مع طبيعة العمل )مع االأخذ 
املنظمة  عمل  لطبيعة  البريوقراطية  غري  ال�سفة  باالعتبار 
ال��دوام،  �ساعات  يف  املرونة  درجة  حيث  من  احلكومية  غري 

اخل��دم��ات،  طبيعة  وم��ي��داين،  مكتبي  ب��ني  م��ا  العمل  ت��وزي��ع 
...الخ(. وعلى التعليمات  االإدارية اأن ت�سمل بحد ادنى:

اأو اأن  جمتمعة  تطرح  اأن  ميكن   ( االإدارية  ال�سيا�سات   	•
تف�سل يف كل باب من اأبواب الدليل  االإداري(.

العامة. واالخت�سا�سات  التنظيمي  الهيكل  	•
التو�سيف الوظيفي للدوائر واالأق�سام وو�سف الوظائف. 	•

نظام الت�سغيل والعمل: عملية التوظيف، الدوام و�ساعات  	•
العمل، االجازات والعطل، ال�سفر وتغطية النفقات، انهاء 

اخلدمة واالنف�سال عن العمل والتعوي�سات.
اثناء  ال�سلوك  العمل،  اخالقيات  واجلزاءات:  ال�سوابط  	•

العمل واالإجراءات التاديبية.
الرتقية  عملية  املوظفني:  ل�سوؤون  العامة  ال�سيا�سات  	•

والتقدم يف العمل، التدريب وبناء القدرات.

الكادر الوظيفي و�صلم الرواتب.
وحت���ى يتمكن العامل���ون يف املوؤ�س�سة والقائم���ني على اإدارتها 
م���ن تطبيق النظم واالإج���راءات  االإدارية، ال غنى عن تطوير 
من���اذج اإدارية للعمل يف كل باب م���ن اأبواب النظام  االإداري،  
عل���ى �سبيل املث���ال: منوذج للو�س���ف الوظيفي، من���وذج طلب 
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توظيف، منوذج تفريغ طلبات التوظيف، منوذج مقابلة طالب 
توظي���ف، منوذج نتائج مقابالت جلنة التوظيف، منوذج عقد 
)اتفاقي���ة( عم���ل، من���اذج �ساعات ال���دوام، املغ���ادرة، طلب 

االجازة، ...الخ
ومن اأجل ال�سفافية وامل�ساءلة، على املوؤ�س�سة اأن توثق وحتفظ 
نظام  تطور  اأن  كذلك  وعليها  االإداري����ة،  ال�سجالت  كافة 

معلومات اإدارية، من املمكن اأن يكون مب�سطًا.
مدون���ة ال�صل���وك: ت�س���كل مدونة �سل���وك املوؤ�س�س���ات االأهلية 
الفل�سطيني���ة-2008 مدخ���ال منا�سب���ًا وعمليًا لنب���ذ الف�ساد 
وتعزيز مبادىء ونظم احلك���م ال�سالح يف املوؤ�س�سات االأهلية 
الفل�سطيني���ة على اخت���الف اأنواعها. وتعرب املب���ادىء والقيم 
التي حتتويها عن م�سمون احلكم ال�سالح ومعايري ممار�سته، 
وتف�سح املجال لبناء اأر�سية منا�سبة من املفاهيم وامل�سلكيات 
واملعتق���دات تق���ود اىل الت�سييق على مظاه���ر الف�ساد وت�سلح 
املوؤ�س�سة ب���االأدوات املنا�سبة لتكري�ش �سالحية احلكم وح�سن 
وفعالي���ة االإدارة. وحتت���وي املدونة اإ�ساف���ة للمقدمة وتعريف 
امل�سطح���ات على منظومة من القي���م، املبادىء والنظم التي 
ت�سمن يف داخلها املعايري املعربة عنها، وال غنى عن مراجعة 

املدونة بالكامل. وهذه هي املبادىء االأ�سا�سية:
1- االلتزام باملواثيق والقوانني،

2- اأولويات التنمية،

3- امل�ساركة،

4- الت�سبيك والتن�سيق،

5- ال�سفافية،

6- امل�ساءلة،

7- امل�ساواة وال�سمول،

8- االإدارة الر�سيدة،

9- منع ت�سارب امل�سالح،

10- التاثري والفعالية،

11- نزاهة املوؤ�س�سة،

12- حل اخلالفات.

وعلى املوؤ�س�سات االأهلية املعنية يف تطبيق احلكم ال�سالح اأن 
تعمل على:

يف جل�سة خا�سة مبجل�ش  املدونة  مكونات  كافة  مراجعة  	•
عمل  يف  جت�سيدها  واقرار  املودنة  على  التوقيع  اإدارتها 

واإدارة املوؤ�س�سة.
وعقد جل�سة/  املوؤ�س�سة  يف  العاملني  على  املدونة  توزيع  	•
كيفية  ومناق�سة  فهمها  ملراجعتها،  خا�سة  جل�سات 
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االإداري ومدير الدائرة املعنية، ويف حالة الوظائف العليا 
)امل�ستوى الثاين وم�ستوى امل�ست�سارين للمدير/ة( ت�سمل 

اأي�سًا مندوبًا عن جمل�ش االإدارة.
تتطلب موافقة جلنة التوظيف. التوظيف  عمليات  جميع  	•

ومعاجلتها وفقًا  ا�ستقبالها  يتم  التوظيف  طلبات  جميع  	•
لالإجراءات املحددة يف الدليل  االإداري  ودون ا�ستثناء.

الوظائف  واإ�سغار  الوظيفي  التدرج  يف  اأولوية  تعطى  	•
اأن تنطبق  املوؤ�س�سة على  االأعلى يف الهيكلية للعاملني يف 

عليهم �سروط الوظيفة واأن تتوفر لديهم متطلباتها. 
لل�سلم  وفقًا  املقرر  الكادر  �سمن  تكون  الوظائف  جميع  	•

الوظيفي ونظام الرواتب املعمول به من قبل املوؤ�س�سة.
الرغبة  م�سدره  الوؤ�س�سة  يف  العاملني  تعيني  يكون  اأن  	•
املوؤ�س�سة  اأهداف  واالأهلية يف حتقيق  والكفاءة  ال�سادقة 

والعمل على تطويرها. 
وم�سلكيات املتقدم للوظيفة عند اإجراء  معتقدات  يراعى  	•

املقابلة وتطابقها مع قيم ومبادىء املوؤ�س�سة.
تفتح  والعطاءات:  التوريدات  امل�صرتيات،  و�صفافية  نزاهة 
على  الباب  والعطاءات  التوريدات  امل�سرتيات،  عملية 
الف�ساد  ومدلوالت  مظاهر  من  ملجموعة  م�سراعيه 

التعامل بجدية م���ع اإجراءات و�سيا�سات التوظيف يف املوؤ�س�سات 
ع���ن امل�ساءل���ة ويعزز من نزاهته���ا يف عملية التوظي���ف، واالأهم 
م���ن ذلك يتي���ح للموؤ�س�سة فر�س���ة االنتفاع احلقيق���ي من عملية 
التوظي���ف، من حي���ث اإ�سافة مورد وطاق���ة واإمكانيات وخربات 
جديدة للموؤ�س�سة ت�ساعد على الرفع من م�ستوى اأداءها وبالتايل 
متكينه���ا م���ن حتقيق غاياته���ا. تعم���ل املوؤ�س�سة عل���ى التوظيف 
باالأ�سا����ش بداف���ع احلاج���ة اىل م���ورد ب�س���ري، طاق���ة، خربات 
وكف���اءات معينة تنب���ع من حاجته���ا، وفقًا ملوا�سف���ات حمددة، 
وله���ذا يجب اأن تنطل���ق يف عملية التوظيف وفق���ًا لهذه احلاجة 
بعيدًا ع���ن امل�سالح ال�سخ�سية، الوا�سطة، املحاباة ولعل تطبيق 
ال�سيا�س���ات التالية اإ�سافة اىل التقي���د باالإجراءات اأن يعزز من 

نزاهة و�سفافية عملية التوظيف، الرتقية واإتاحة الفر�ش:
تتم عملية التوظيف بناًء على وجود حاجة لدى املوؤ�س�سة  	•

وتوفر امل�سادر املالية الكافية.
باالإ�سافة اإىل الكفاءة  العلمية  املوؤهالت  املوؤ�س�سة  تعتمد  	•

واخلربة كاأ�سا�ش يف عملية التوظيف ودون متييز.
بالو�سائل  اأو  املحلية  بال�سحف  باالإعالن  املوؤ�س�سة  تقوم  	•
الر�سمية املدّونة عن الوظائف ال�ساغرة ل�سمان التناف�ش 

احلّر.
يتم ت�سكيل جلنة توظيف ت�سمل املدير/ة العام/ة، املدير  	•
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الوا�سطة  املن�سب،  ا�ستغالل  املحاباة،  )الر�سوة، 
تغيب  حال  ويف  باالأموال،  الرتباطها  واملح�سوبية(، 
من  فاإنه  العمليات  لهذه  ال�سابطة  والنظم  االإجراءات 
غري املرجح اأن يتم �سبط هذه العملية وبالتايل التعامل 
وفقًا  العمل  من  بد  ال  ولهذا  و�سفافية.  بنزاهة  معها 

ل�سيا�سات وا�سحة يف هذا املجال على اأن ت�سمل:
التوريدات  امل�سرتيات،  ونظم  باجرءات  ال�سارم  التقيد  	•

والعطاءات.
طلب  خدمة،  )طلب  بها،  املعمول  النماذج  ا�ستخدام  	•
مناذج  توريد،  اتفاقية  مالية،  دفعة  طلب  توريد، 
ت�سكيل  مناذج  العطاءات،  ا�ستالم  �سجل  عطاء،  اإدراج 
بالقيود  والتقيد  ...الخ(  والعطاءات،  امل�سرتيات  جلان 

وال�سجالت وتبويبها وحفظها وفقا للنظام.
عمليات  من  اأي  للممار�سة  لوحده  فرد  تكليف  عدم  	•
لتنفيذ  جلان  وتكوين  والعطاءات  التوريدات  ال�سراء، 

العمليات.
ومندوبني عن االإدارة اىل جانب  املعنية  الدوائر  ا�سراك  	•
التوريدات  امل�سرتيات،  معامالت  يف  املالية  الدائرة 

والعطاءات.

اللجان  اع�ساء  من  الي  م�سالح  وجود  عن  ال�سوؤال  	•
العملية عن ع�سوية  مع  تتعار�ش م�سلحته  واق�ساء من 

اللجنة.
احلر�ش على اأن تتم عمليات ال�سراء، التوريد والعطاءات  	•
والعطاءات، ...الخ( والتقيد بالقيود وال�سجالت وتبويبها 

وحفظها وفقا للنظام.
عدم تكليف فرد لوحده ملمار�سة اأي من عمليات ال�سراء،  	•

التوريدات والعطاءات وتكوين جلان لتنفيذ العمليات.
ومندوبني عن االإدارة اىل جانب  املعنية  الدوائر  اإ�سراك  	•
التوريدات  امل�سرتيات،  معامالت  يف  املالية  الدائرة 

والعطاءات.
اللجان  اأع�ساء  من  الأي  م�سالح  وجود  عن  ال�سوؤال  	•
العملية عن ع�سوية  مع  تتعار�ش م�سلحته  واإق�ساء من 

اللجنة.
احلر�ش على اأن تتم عمليات ال�سراء، التوريد والعطاءات  	•
والفر�ش جلميع  املعلومات  تقدمي  يتم  واأن  معلن،  ب�سكل 

املعنيني بها بالت�ساوي.
الباب اأمام االعرتا�سات وال�سكاوي، وفح�ش الوارد  فتح  	•

منها بجدية، بعد تدوينها وتوثيق الوارد منها.
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جاهزية  رفع  اأجل  من  العمليات  على  الدورية  الرقابة  	•
املوؤ�س�سة للم�ساءلة.

البّناء  والتفاعل  واخلارجي(  )الداخلي  التدقيق  متابعة  	•
مع املالحظات الواردة عن املدققني.

ومعلومات  بيانات  ا�صتخدام  املوؤ�ص�صة،  ممتلكات  ا�صتخدام 
ذات عالقة مب�صاريع املوؤ�ص�صة:

اإن مقدرات املوؤ�س�سة املادية من اأموال، عقارات، وموجودات 
اأدوات  هي  واأنظمة  واأبحاث  معلومات  من  املادية  وغري 
اأن ينح�سر  اأهدافها، وعليه يجب  بلوغ  املوؤ�س�سة من  لتمكني 
عمل  ت�سهيل  يف  ومنافعها  عوائدها  وا�ستخدام  ا�ستخدامها 
االأهداف،  هذه  خلدمة  دورها  اأداء  من  ومتكينها  املوؤ�س�سة 
وما خالف ذلك ميكن اأن يندرج حتت ا�سم ا�ستغالل املن�سب 
وهو  للقانون،  خمالف  وهذا  العام،  باملال  الت�سرف  �سوء  اأو 
اأحد جتليات الف�ساد. وعلى املوؤ�س�سة اأن حتر�ش على ح�سر 
اال�ستخدام ملنفعة املوؤ�س�سة وو�سع اإجراءات متنع من حتويل 
جمموعات.  اأو  ا�سخا�ش  مل�سلحة  واملنافع  اال�ستخدامات 
وحتى ال تندرج هذه املمتلكات ملنفعة اأفراد يجب اأن تدار يف 

اإطار نظم احلكم ال�سالح:
ممتلكات  كافة  ح�سر  يتم  بحيث  وال�صفافية:  العلنية  	•

اال�ستخدام،  حتت  املوجودات  ذلك  يف  مبا  املوؤ�س�سة 
ك�سف  واإجراء  واملعلومات  واالبحاث  الدرا�سات  االنظمة، 
وعلى  ا�ستخدامها.  كيفية  وتبيان  املوجودات  لهذه  دوري 
هذه  جرد  عملية  تتبع  من  التاأكد  املوؤ�س�سة  اإدارة  جمل�ش 
املوجودات وطرق ا�ستخدامها، واأن يعمل على التاأكد من 
تطوير اأنظمة ا�ستخدام لهذه املوجودات )اأبنية، اأرا�سي، 
مركبات، معلومات وغريه( وتطور �سيا�سات لتطبيق هذه 
االأنظمة من جهة. ومن جهة اأخرى نبذ وحماربة امل�سلكيات 

امل�سجعة على اال�ستخدام ال�سخ�سي ملوجودات املوؤ�س�سة.
التاأكد  املوؤ�س�سة،  تقارير  يف  املوجودات  اإدراج  امل�صائلة:  	•
على  الدورية  الرقابة  واإجراء  التوثيق  �سالمة  من 

املوجودات وعملية ا�ستخدامها واحلفاظ عليها.
نواحي  كافة  التوثيق  عملية  ت�سمل  والأر�صفة:  التوثيق  	•
كافة  توثيق  يتم  اأن  مبعنى  عملها،  وجوانب  املوؤ�س�سة 
اىل  اإ�سافة  الت�سغيلية  والن�ساطات  االدارية  العمليات 
تعترب  واملمتلكات.  املوجودات  وحركة  املالية  العمليات 
عملية التوثيق، رغم �سعوبتها، القاعدة اال�سا�سية لبناء 
عملية  ولتح�سني  لل�سفافية  مدخل  وهي  امل�سائلة  نظام 
التوثيق يجب اأن يعرف القائمني عليه اهميته وان ت�سجع 
ا�ستثمار  اىل  ا�سافة  هذا  امل�سوؤولية،  وروح  الدقة  قيم 
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للموؤ�س�سة اأن تندب �سخ�ش اأو ا�سخا�ش ملمار�سة عمل ما 
خالل دوامهم الر�سمي مقابل مبلغ ا�سايف على رواتبهم، 
ويف جميع االحوال يجب اأن تكون عملية ممار�سة اعمال 
ا�سافية معلنة وموثقة ويتم ت�سريها وفقا للنظام املعمول 
به يف املوؤ�س�سة. ومن ناحية قيمية لي�ش من حق ال�سخ�ش 
من  عليه  اتعابه  ا�ستوفى  قد  عمل  على  اتعاب  ياخذ  اأن 
م�سدر اخرى، كما على اي �سخ�ش ميار�ش اعماال غري 
عمله الر�سمي اأن يحرتم ا�سرار املوؤ�س�سة التي يعمل فيها 
)املادية  وممتلكاتها  موجوداتها  ي�ستخدم  ال  وان  ر�سميا 

والفكرية( خلدمة موؤ�س�سة اخرى.

املوؤ�س�سة يف هذا املجال.
�صيا�صة قبول الهدايا: من اال�سل اأن ال يتقبل العاملني يف  	•
من  بدال  منافع  اأو  هدايا  اية  نف�سها  املوؤ�س�سة  اأو  املوؤ�س�سة 
هذه  اأن  العتبار  املوؤ�س�سة  تقدمها   التي  واملنافع  اخلدمات 
اخر  والعتبار  امل�ستفيدين،  حق  من  هي  واخلدمات  املنافع 
مقابل  بتلقون  علبها  والقائمني  املوؤ�س�سة  يف  العاملني  اأن 
)بدون  طوعي  ب�سكل  اخلمات  هذه  يقدمون  اأو  خدماتهم 
مقابل(. والعتبارات تخ�ش الثقافة ال�سائدة ت�سطر املوؤ�س�سة 
اأو العاملني فيها على تقبل بع�ش الهدايا اأو التذكارات كتعبري 
يجب  احلالة  تقديرهم. ويف هذه  امل�ستفيدين عن  قبل  من 
التبليغ عن هذه الهدية بغ�ش النظر عن حجمها، وت�سجيلها 

يف �سجل خا�ش واعتبارها ملكا للموؤ�س�سة.
بدوام  العامل  للموظف  يحق  ال  وظيفتني:  بني  اجلمع  	•
وقته  منح  على  متفق  كونه  وظيفتني،  بني  اجلمع  كامل 
العمل.  التفاقية  وفقا  فيها  يعمل  التي  للموؤ�س�سة  وجهدة 
االن�سانية  الناحية  من  املوظف  حق  من  فانه  ذلك  ومع 
اأن يكون حر الت�سرف بوقته خارج نطاق �ساعات دوامه 
الر�سمي، على اأن ال يتعار�ش ما ميار�سه يف هذه ال�ساعات 
مع م�سلحة املوؤ�س�سة التي يعمل فيها. وعلى كل موؤ�س�سة 
اأن تطور نظامها اخلا�ش للتعامل مع هذا املو�سوع، وميكن 
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دليل استرشادي لنظام

 التدقيق الداخلي
  للمنظمات األهلية الفلسطينية
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متهيد
على  )اأم��ان(  وال�سفافية  النزاهة  اأج��ل  من  االئتالف  يعمل 
الف�ساد،  حماربة  �سبيل  يف  وال�سفافية  النزاهة  ثقافة  ن�سر 
على  تقوم  موؤ�س�سات  املوؤ�س�سات.  دول��ة  بناء  يف  وامل�ساهمة 
و�سيا�ستها  اإجراءاتها  �سفافية  اأفرادها،  نزاهة  اأ�س�ش:  ثالثة 

واأرقامها، م�ساءلة الإدارتها عن اأموالها وقراراتها. 
الرئي�سي،  برناجمها  خالل  ومن  »اأم���ان«،  ب��ادرت  هنا  ومن 
اىل  الفل�سطينية  االأهلية  واملنظمات  اجلمعيات  دع��وة  اىل 
امل�ساهمة يف �سياغة دليل �سيا�سات واإجراءات موحد للتدقيق 

الداخلي، ومن ثم تبنيه. 
ويف �سبيل ذلك عقدت »اأمان« جل�ستي ع�سف ذهني، واحدة 
يف رام اهلل والثانية يف غزة، بح�سور ممثلي املنظمات االأهلية 
وديوان الرقابة االإدارية واملالية ووزارة الداخلية يف ال�سلطة 
الوطنية الفل�سطينية، واأدارها مدقق داخلي جماز من معهد 

التدقيق الداخلي الدويل. 
وناق�ش احل�سور اأهم االأ�س�ش والنقاط املقرتحة، لي�سار اإىل 
اإ�سدار امل�سودة االأوىل من الدليل، ومن ثم عقدت »اأمان« اأربع 
ور�ش عمل )�سمال، و�سط، وجنوب ال�سفة الغربية، وغزة(، 
وذلك بهدف اطالع كافة ممثلي املنظمات الفل�سطينية على 
وبعد  الدليل،  وتعديل  ملناق�سة  لهم  الفر�سة  واإتاحة  الدليل 
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اإجراء التعديالت املنا�سبة مت عقد جل�سة خلرباء يف التدقيق 
الداخلي ملناق�سة الدليل واإجراء التعديالت النهائية عليه.

وقد جهدت »اأمان« اإىل و�سع دليل مرن قابل للتطبيق، ياأخذ 
وحم��دودي��ة  الفل�سطينية  املنظمات  خ�سو�سية  باالعتبار 
مواردها املالية، ويرتك هذا الدليل ف�سحة للمنظمات التخاذ 
ال�سفافية  تعزيز  يف  وي�ساهم  يقيدها،  وال  املنا�سب  القرار 

والنزاهة وامل�ساءلة.
وقواعد  والنماذج  االأ�س�ش  من  جمموعة  الدليل  هذا  ويت�سمن 
العمل املهني املتفق عليها يف مهنة التدقيق الداخلي، تبنيه لي�ش 
ملزمًا وتطويره خيارًا للموؤ�س�سات اأن تطبقه تدريجيًا  اأو كاماًل.

اإن تطبي���ق الدلي���ل �سيعود بالفائ���دة على املنظم���ات االأهلية 
واجلمعي���ات اخلريية بالدرج���ة االأوىل، الأن التدقيق الداخلي 
ي�ساه���م يف زي���ادة فاعلي���ة املوؤ�س�س���ات املختلف���ة وا�ستغاللها 
ملوارده���ا، تعزي���ز ال�سفافي���ة والنزاه���ة، ويقل���ل م���ن فر����ش 

االأخطاء ويح�سن الرقابة على مواردها واأ�سولها وعملياتها.
وم���ن اأجل امل�ساهمة يف تطبي���ق هذا الدلي���ل، �ستعمل »اأمان« 
يف امل�ستقب���ل القري���ب عل���ى عق���د دورات فني���ة متخ�س�س���ة 
يف التدقي���ق الداخل���ي، و�ستدع���و اليه���ا العامل���ني يف مهن���ة 
التدقي���ق الداخلي يف املنظمات االأهلي���ة واجلمعيات اخلريية 
الفل�سطينية، حيث �سيت���م التطرق اىل اإعداد خطط التدقيق 

ال�سنوية، وبرام���ج التدقيق، واختيار العين���ات واأدلة التدقيق 
واإع���داد التقاري���ر وكيفي���ة اإدارة املهام املختلف���ة يف التدقيق 

الداخلي وغريها من موا�سيع التدقيق.
جاهدين  عملوا  الذين  واالأف���راد  املوؤ�س�سات  »اأم���ان«  ت�سكر 
�سياغته  يف  ووق��ت  جهد  من  بذلوه  ملا  الدليل  بهذا  للخروج 
ومناق�سته، وتهديه اىل املنظمات االأهلية يف فل�سطني احلبيبة.

هدف الدليل: 
توفري جمموعة �ساملة من االإر�سادات والتعليمات واملعايري التي 
حتدد طريقة اإدارة ن�ساط التدقيق الداخلي وفق املعايري املهنية، 

ل�سمان اأعلى م�ستويات االأداء يف عمل التدقيق الداخلي.
يخ�سع الدليل لعملية مراجعة وحت�سني دائمة بهدف حت�سني 
اآليات العمل يف دائرة التدقيق واإثرائه باأي طرق اأو اأ�ساليب 
وزيادة  االأداء،  م�ستوى  حت�سني  يف  ت�ساهم  اأدوات  اأو  عمل 
اأو  تعديل  عملية  اأي  تاريخ  توثيق  يجب  كما  العمل،  كفاءة 

اإ�سافة على الدليل.

ميثاق التدقيق الداخلي: 
يحدد ميثاق التدقيق الداخلي اإطار العمل العام الأداء وظيفة 
التدقيق الداخلي يف املنظمة، وعلى املدقق الداخلي احل�سول 

على اإقرار جلنة التدقيق على هذا امليثاق.
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يحدد امليثاق ما يلي:
مهمة التدقيق الداخلي داخل املنظمة.  .1

نطاق عمل التدقيق الداخلي.  .2

م�سوؤوليات التدقيق الداخلي.  .3

�سالحيات التدقيق الداخلي.  .4
املوقع الوظيفي للتدقيق الداخلي.  .5

العالقة مع جلنة التدقيق.  .6
اأن  يجب  امليثاق  هذا  فاإن  الداخلي،  التدقيق  ملعايري  وطبقًا 
ي�سدر ب�سكل مكتوب، ويقر من جلنة التدقيق، وعلى املدقق 
االأهداف  كانت  اإذا  فيما  لتحديد  دوريًا  تقييمها  الداخلي 
تزال  ال  امليثاق  هذا  يف  الواردة  وامل�سوؤوليات  وال�سالحيات 

منا�سبة، وبالتايل طلب تعديلها يف حال وجود حاجة لذلك.

وفيما يلي منوذج امليثاق:

ميثاق التدقيق الداخلي 
(Internal Audit Charter) 

يحدد امليثاق اإطار العمل العام الأداء وظيفة التدقيق الداخلي 
يف املنظمات االأهلية الفل�سطينية ويتكون من:

مهمة التدقيق الداخلي.  .1
نطاق عمل التدقيق الداخلي.  .2
م�سوؤوليات التدقيق الداخلي.  .3
�سالحيات التدقيق الداخلي.  .4

املوقع الوظيفي للتدقيق الداخلي.  .5
العالقة مع جلنة التدقيق.  .6

اأوًل: مهمة التدقيق الداخلي:
االإدارة  جمل�ش  م�ساعدة  يف  الداخلي  التدقيق  مهمة  تتمثل 
واالإدارة التنفيذية للمنظمة يف الرقابة واالإ�سراف على اأعمال 

ون�ساطات املنظمة عن طريق:
طرق  وبا�ستخدام  ومو�سوعية،  م�ستقلة  ب�سورة  العمل  	•
اأداء  وتقييم  لفح�ش  والفعالة  عليها  املتعارف  العمل 
اأن�سطة االإدارة التنفيذية، والرقابة واإدارة املخاطر داخل 
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املنظمة، وتقدمي التو�سيات املنا�سبة لتح�سينها.
االأمثل،  بال�سكل  املنظمة  م��وارد  ا�ستغالل  من  التاأكد  	•
باالأنظمة  والتقيد  وال��ق��وان��ني،  بالت�سريعات  واالل��ت��زام 

واللوائح االإدارية.
وتنفيذها  الرئي�سية  املنظمة  اأهداف  حتقيق  من  التاأكد  	•

لرباجمها.

ثانياً: نطاق عمل التدقيق الداخلي:
ي�سمل نطاق عمل التدقيق الداخلي ما يلي:

االأن�سطة  جلميع  واملراجعة  الفح�ش  باإجراءات  القيام   .1
داخل املنظمة بناًء على خطة التدقيق ال�سنوية املقرتحة 
التدقيق  عليها من جلنة  واملوافقة  الداخلي،  املدقق  من 

املنبثقة عن جمل�ش اإدارة املنظمة.
بتنفيذ  املنظمة  ودوائ��ر  اإدارات  كافة  التزام  من  التاأكد   .2
عن  ال�سادرة  واللوائح  واالأنظمة  والتعليمات  القرارات 

جمل�ش اإدارة املنظمة.
بتنفيذ  وال���دوائ���ر  االإدارات  ك��اف��ة  ال��ت��زام  م��ن  ال��ت��اأك��د   .3

التعميمات والقرارات ال�سادرة عن االإدارة التنفيذية.

بالقوانني  والدوائر  االإدارات  كافة  تقيد  من  التاأكد   .4
والت�سريعات ال�سادرة عن ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 

ومبا يتما�سى مع اأغرا�ش واأهداف املنظمة.
االإدارة  والتعاميم ال�سادرة عن  القرارات  اأن  التاأكد من   .5
واالأنظمة  والتعليمات  القوانني  مع  تن�سجم  التنفيذية 
والقرارات والتعاميم ال�سادرة عن جمل�ش اإدارة املنظمة.

التاأكد من التزام كافة العاملني يف املنظمة باأنظمة العمل   .6
االإدارية اخلا�سة بتنظيم �سري العمل داخل املنظمة.

يف  املنظمة  يف  املخاطر  اإدارة  اأن�سطة  فعالية  فح�ش   .7
دون  حتول  قد  التي  واملتوقعة،  الفعلية  املخاطر  حتديد 
حتقيق اأهداف املنظمة، ومدى جناحها يف و�سع اخلطط 

واالإجراءات الكفيلة بتجنب هذه املخاطر اأو احلد منها.
واقعيتها  ومدى  وم�ساريعها،  املنظمة  موازنة  فح�ش   .8
ببنودها  االلتزام  من  والتاأكد  رقابية،  كاأداة  وفعاليتها 

وبالتعديالت امل�سادق عليها .
فح�ش ودرا�سة االإجراءات والعمليات املالية واملحا�سبية   .9
اخلا�سة  الداخلية  الرقابة  اأنظمة  وفعالية  املنظمة،  يف 

بها، واقرتاح اأي تعديالت الزمة لتح�سينها.
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البيانات  ونزاهة  و�سفافية  ومالئمة  دقة  مدى  فح�ش   .10

املحا�سبية  االأنظمة  عن  ال�سادرة  واالإداري����ة  املالية 
واالإدارية امل�ستخدمة يف املنظمة.

يف  االإدارية  والعمليات  االإجراءات  ودرا�سة  فح�ش   .11

بها،  اخلا�سة  الرقابة  واليات  اأنظمة  وفعالية  املنظمة 
واقرتاح اأي تعديالت الزمة لتح�سينها.

تقنية  واأنظمة  ن�ساط  وفعالية  �سالمة  مدى  فح�ش   .12

املعلومات يف املنظمة.
التاأك���د من ح�سن اإدارة موارد املنظمة الب�سرية واملالية   .13

واملادي���ة، وا�ستغالها بكفاءة، وتوف���ري احلماية الكافية 
لها ملواجهة  اأي خماطر فعلية اأو متوقعة.

فح�ش مدى التزام املنظمة مبتطلبات املموليني.  .14

ثالثاً: م�صوؤوليات التدقيق الداخلي:
من  االأخري  الربع  يف  �سنوية  تدقيق  خطة  اإعداد   .1
على  ومبنية  القادمة،  بال�سنة  خا�سة  اجلارية  ال�سنة 
املنظمة،  تواجه  التي  للمخاطر  مبدئية  تقييم  عملية 
واملادية  الب�سرية  الداخلي  التدقيق  موارد  لتوجيه 
اأولويات  ترتب  بحيث  خطورة،  االأكرث  الن�ساطات  نحو 

مبداأ  على  بناء  التدقيق  مهام  اختيار  ويتم  اخلطة، 
يف  املرونة  عن�سر  على  احلفاظ  مع  الن�سبي،  اخلطر 
تنفيذ خطة التدقيق، بحيث يتم تعديل اخلطة للتعامل 
مع اأي اأحداث تطراأ ومل تدخل �سابقًا يف عملية تقييم 

املخاطر.
حول  للمنظمة  التنفيذية  االإدارة  مع  املبدئي  التوافق   .2
وتوجهات  لن�ساطات  مالئمتها  وم��دى  التدقيق  خطة 
للمخاطر  وتقديرها  للمنظمة،  التنفيذية  االإدارة 

املتوقعة خالل الفرتة التي تغطيها اخلطة.
احل�سول على اإقرار جلنة التدقيق على خطة التدقيق   .3

املقرتحة، وعلى اأي تعديالت م�ستقبلية على اخلطة.
االإطار  وفق  التدقيق  خطة  يف  الواردة  املهام  تنفيذ   .4
خا�سة  مهام  اأي  وتنفيذ  مهمة،  لكل  املحدد  الزمني 

يكلف بها من قبل جلنة التدقيق.
االلتزام بتطبيق معايري التدقيق الدولية عرب  ممار�سة   .5

مهام التدقيق اأو اأي مهام اأخرى يكلف بها.
ومنهجيات  واآليات  اإجراءات  وتوثيق  و�سياغة  تطوير   .6

عمل التدقيق الداخلي داخل املنظمة والتقيد بها.
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اأهم  تو�سح  و�ساملة،  ودقيقة  وا�سحة  تقارير  اإع��داد   .7
املالحظات واال�ستنتاجات والتو�سيات التي مت التو�سل 

اإليها خالل مهام التدقيق.
و�سع نظام متابعة مرتبط بجدول زمني حمدد، للتاأكد   .8
التدقيق،  تقارير  يف  الواردة  املالحظات  معاجلة  من 

وتطبيق التو�سيات التي مت االتفاق عليها .
والتحقق  االإدارة  جمل�ش  اجتماعات  حما�سر  مراجعة   .9
االإدارة  قبل  من  وتعليمات  قرارات  اإىل  ترجمتها  من 
جلنة  اإىل  بذلك  اخلا�سة  التقارير  ورفع  التنفيذية، 

التدقيق.
رفع تقارير دورية اإىل جلنة التدقيق تلخ�ش اأهم نتائج   .10

مهام التدقيق والتو�سيات اخلا�سة بها.
رفع تقارير دورية اإىل جلنة التدقيق عن اأداء التدقيق   .11

الداخلي.
اإبالغ االإدارة التنفيذية باأي اأحداث تطراأ داخل املنظمة،   .12

اأو  مب�ساحلها  ت�سر  اأو  املنظمة  ن�ساط  على  �سلبًا  وتوؤثر 
واإبالغ  مبعاجلتها  لتقوم  املنظمة،  اأهداف  مع  تتعار�ش 
تتم  ت�سكل خطر جوهري ومل  ق�سايا  باأي  التدقيق  جلنة 

معاجلتها.   

التن�سيق مع املدققني اخلارجيني فيما يتعلق بالتدقيق   .13

على اأن�سطة املنظمة التي تدخل يف نطاق عمل كل من 
التدقيق الداخلي واخلارجي. 

و�سع برنامج ل�سمان جودة اأداء التدقيق الداخلي عن   .14

طريق:
التقييم  طريقة  با�ستخدام  لالأداء  الداخلية  املراجعة  	•

الذاتي.
املراجعة اخلارجية من قبل طرف خارجي متخ�س�ش. 	•

خطة تدريبية متكاملة لتطوير مهارات وقدرات املدقق  	•
الداخلي، والبقاء على توا�سل مع تطورات املهنة.

رابعاً: �صالحيات التدقيق الداخلي:
تكون للتدقيق الداخلي خالل اأدائه ملهام عمله الر�سمية   .1
واملبا�سر  املحدود  وغري  امل�سروط  غري  النفاذ  �سالحية 
واالت�سال  املنظمة،  داخ��ل  �سجالت  اأي  اإىل  وال�سريع 
بامل�سئولني اأو املوظفني العاملني داخل املنظمة، والتحرك 

يف جميع املباين واملواقع اخلا�سة باملنظمة.
والتعامل  االت�سال  �سالحية  الداخلي  للتدقيق  تكون   .2

املبا�سر مع جلنة التدقيق.
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ت�سغيلية  مهام  اأي  باأداء  خمول  غري  الداخلي  التدقيق   .3
داخل املنظمة خارج نطاق عمله.

عمليات  اأي  على  باملوافقة  خمول  غري  الداخلي  الدقيق   .4
مالية اأو اإدارية خارج نطاق عمله.

خام�صاً: املوقع الوظيفي للتدقيق الداخلي يف املنظمة:
يكون التدقيق الداخلي م�ستقاًل عن كل الربامج واالأعمال   .1
الداخلي،  التدقيق  عمل  نطاق  يف  تدخل  التي  واالأن�سطة 
اأعمال  يف  واملو�سوعية  وامل�سداقية  احلياد  ل�سمان 
ون�ساطات التدقيق، وملنع ح�سول اأي ت�سارب حمتمل يف 

امل�سالح.
يرتبط التدقيق الداخلي وظيفيًا مبجل�ش اإدارة املنظمة،   .2

ويرفع تقريره اإىل جلنة التدقيق املنبثقة عن املجل�ش.
التنفيذية  االإدارة  مع  اإداريًا  الداخلي  التدقيق  يرتبط   .3

للمنظمة يف النواحي التالية:
متابعة االلتزام باملوازنة املخ�س�سة للتدقيق الداخلي  	•

داخل املنظمة واملقرة من قبل جلنة التدقيق.
لالأنظمة  وفقًا  واالإجازات،  واملغادرة  الدوام  متابعة  	•

الداخلية للمنظمة.

الق�سايا االإدارية اخلا�سة بالتدقيق الداخلي  متابعة  	•
واملقرة م�سبقًا من قبل  جلنة التدقيق واأهمها:

التعيين���ات، التثبي���ت بع���د انق�ساء ف���رتة التجرب���ة، الرواتب 
والتعوي�سات، الرتقيات، توفري م�ستلزمات العمل، اأي ق�سايا 

روتينية اإدارية يومية وفق االأنظمة الداخلية للمنظمة.
متابعة وتن�سيق ن�ساطات التدريب والتطوير للتدقيق  	•

الداخلي واملقرة م�سبقًا من قبل  جلنة التدقيق.

�صاد�صاً: العالقة مع جلنة التدقيق:
تتوىل جلنة التدقيق املنبثقة عن جمل�ش االإدارة مهمة:

االإ�سراف على تعيني املدقق الداخلي اخلا�ش باملنظمة.  .1
لتحديد  واإقرارها  الداخلي  التدقيق  ميثاق  مراجعة   .2

�سالحيات وم�سوؤوليات واأهداف التدقيق الداخلي.
مراجعة خطة التدقيق الدورية واإقرارها.  .3

اإقرار اأي تعديالت على اخلطة الدورية للتدقيق الداخلي.  .4
االإ�سراف على ن�ساط التدقيق الداخلي والتاأكد من اأدائه   .5

للمهام املوكلة له بنجاح وفعالية.
مراجعة ومراقبة وتقييم نتائج مهمات التدقيق الداخلي،   .6
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والتو�سيات اخلا�سة بها، ومدى االلتزام بهذه التو�سيات.
التدقيق  وحياد  ا�ستقاللية  على  احلفاظ  من  التاأكد   .7

الداخلي.
الداخلي،  للتدقيق  املخ�س�سة  املوازنة  على  املوافقة   .8
والتاأكد من توفر املوارد الكافية لتمكني التدقيق الداخلي 

من تنفيذ مهامه بكفاءة.
ملناق�سة  الداخلي  التدقيق  مع  دوري��ة  اجتماعات  عقد   .9
التدقيق  تقارير  الواردة يف  والتو�سيات  املالحظات  اأهم 

املرفوعة للجنة.
10. التوا�سل امل�ستمر واملبا�سر مع التدقيق الداخلي ملناق�سة 

اأي م�ستجدات.
يف  للعاملني  والتطوير  التدريب  وبرامج  خطط  11.اإقرار 

التدقيق الداخلي.
12.االإ�سراف على برنامج فح�ش جودة اأداء التدقيق الداخلي، 

اأداء  من  للتاأكد  وذلك  من خالل جهة خارجية خمت�سة، 
التدقيق الداخلي ملهامه باأ�سلوب مهني متميز ووفق املعايري 

العاملية للمهنة.

املعلومات  نظم  بيئة  يف  الداخلي  التدقيق  دور  �صابعاً: 
املحو�صبة

على املدقق الداخلي اأن يدرك اأن ا�سلوب عمله يختلف يف ظل 
الكثري  التكنولوجيا  اخت�سرت  اذ  املحو�سبة،  املعلومات  نظم 
من اجلهد الب�سري، وجعلته يف كثري من االأحيان اأكرث دقة، 
اإال اأنه ومن ناحية اأخرى جعلت هذا الدور اأكرث تعقيدًا، حيث 
كافة  على  واخلطاأ  ال�سواب  يعمم  مما  املت�سابهة،  املعاجلة 
اأو الت�سغيلية التي متت بنف�ش االإجراء،  احلركات املحا�سبية 
ويتطلب هذا �سواء من املحا�سب اأو من قبل مدقق احل�سابات 
وحتديثها  امللفات  و�سيانة  احلا�سب  اإ�ستخدام  يف  مهارات 
يقت�سر  يعد  فلم  �سابه،  وما  االحتياطية...  الن�سخ  واإجراء 
دور املحا�سب على حتليل وت�سجيل وترحيل وتبويب وت�سنيف 
االأعمال  نتيجة  لبيان  امل�سروع  يف  االقت�سادية  العمليات 
املعلومات واتخاذ  ليتناول حتليل  واإمنا تطور  واملركز املايل، 
ومراعاة  فهم  املدقق  على  اأوجب  كما  االإدارية،  القرارات 
تاأثريها  ب�سبب  املحو�سبة،  املعلومات  اأنظمة  بيئة  مميزات 
ذات  الداخلية  وال�سوابط  املحا�سبي،  النظام  ت�سميم  على 
االعتماد  ينوي  التي  الداخلية  ال�سوابط  واختيار  العالقة، 

عليها، وفهم طبيعة وتوقيت ومدى اإجراءاته.
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املعلومات  نظم  ظل  يف  الداخلي  املدقق  م�صار  اأهمية 
املحو�صبة

يعترب م�سار املدقق الداخلي من اأهم و�سائل الرقابة الوقائية 
العمليات  م�سار  من  التحقق  اإمكانية  ويعني  -ال�سابقة-، 
املحا�سبية يف املوؤ�س�سة بدءًا من امل�ستندات االأ�سلية، واإنتهاًء 

باالإف�ساح عن املعلومات يف التقارير املالية. 
م�سري  معرفة  من  االإدارة  ميّكن  املراجعة  م�سار  اأن  اأي 
�سواء  املختلفة  معاجلتها  مراحل  خالل  العمليات  بيانات 
حيث  االلكرتوين،  اأو  اليدوي،  املحا�سبي  النظام  ظل  يف 
القيام  اأثناء  االأخطاء  وت�سحيح  اكت�ساف  باالإمكان  يكون 
املحا�سبية  املعلومات  نظم  ظل  ويف  املحا�سبية،  باملعاجلات 
ملمو�ش،  غري  الداخلي  املدقق  م�سار  ي�سبح  االلكرتونية 
حيث تتم معاجلة البيانات داخليًا يف اأجهزة احلا�سب االآيل، 
وي�سعب تتبعه، وتزداد هذه امل�سكلة تعقيدًا عندما ت�ستخدم 
االأ�سلية  وامل�ستندات  )االإدخال  الفرعية  املحطات  ال�سركات 
يف مكان واملعاجلة واملخرجات يف مكان اآخر(، وحتى ميكن 

للمراجع القيام بتعقب م�سار املدقق الداخلي بنجاح يجب:
ح�سابية. عملية  كل  ومتييز  تعريف  	•

تعريف ومتييز كل عملية من عمليات حتديث ال�سجالت  	•
بو�سوح كامل.

وظيفة املدقق الداخلي يف ظل نظم املعلومات املحو�صبة
وتنظيم  تخطيط  يف  االإدارة  مل�ساعدة  ا�ست�سارية  وظيفة  هي 
ورقابة وظائفها، حيث يهتم املدقق الداخلي بدرا�سة وفح�ش 
نظم املعلومات املحو�سبة للتاأكد من فعاليتها، وتطوير طرق 
واأ�ساليب الرقابة التي ت�ستخدمها، واكت�ساف نقاط ال�سعف 

بها للعمل على حت�سينها.
املعلومات  نظم  ظل  يف  الداخلية  املدقق  وظيفة  وتت�سمن 
املحا�سبية االلكرتونية فح�ش كافة مكونات نظام املعلومات 

االلكرتوين، وهي:
العاملون.   -1

االأجهزة.  -2

الربامج.  -3

قاعدة البيانات.  -4

وتتكامل هذه املكونات مع بع�سها البع�ش من اأجل حتقيق 
اأهداف املدقق الداخلية.

الرقابة على العاملني: وتتناول باالأخ�ش:  -1

الوظائف. بني  الف�سل  	•
االإ�سرار على منح اإجازة املوظف ال�سنوية. 	•
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التحقق من �سوابط الو�سول با�ستعمال كلمات ال�سر،  	•
وبرجميات متخ�س�سة لرقابة الو�سول للم�ستخدمني 

املرخ�سني فقط، وذلك من اأجل منع:
االأج���ه���زة  اإىل  امل��رخ�����ش  غ���ري  ال��و���س��ول   .i

والربامج وقاعدة البيانات.
اإدخال معامالت غري مرخ�سة.  .ii

تغيريات غري مرخ�سة مللفات املعلومات.  .iii
من  التطبيقية  احلوا�سيب  برامج  ا�ستعمال   .iv

قبل موظفني غري مرخ�سني.
تتم  مل  التي  احلوا�سيب  برامج  ا�ستعمال   .v

امل�سادقة عليها.

الرقابة على الأجهزة، وتت�سمن :  -2

احلا�سب االآيل . الأجهزة  اآمن  موقع  اختيار  	•
باحلا�سب  باالت�سال  لهم  امل�سموح  املوظفني  حتديد  	•

االآيل.
ولل�سجالت  للملفات،  اإحتياطية  بن�سخ  االحتفاظ  	•

الهامة، واالحتفاظ بها يف مكان اآمن.
الكمبيوتر. اأجهزة  على  التاأمني  	•

الرقابة على الربجميات:  -3

التحقق من اإجراءات اعتماد الربامج. 	•
للربامج  الرقابية  املجاميع  اإختبارات  من  التحقق  	•

نف�سها.
اإجراءات  املدقق الداخلية الفجائية للربامج خالل  	•

وقت ا�ستخدامها.
وقت  خالل  املعتمدة  للربامج  املفاجئ  اال�ستخدام  	•

االإعداد ملعاجلة البيانات.

حماية  من  التاأكد  يجب  البيانات:  قاعدة  على  الرقابة   -4

قواعد البيانات يف املنظمة، لالأ�سباب التالية:
اإن ملفات احلا�سب االآيل غري قابلة للقراءة من قبل  	•
االن�سان، لذلك البد من وجود اأ�ساليب رقابية ل�سمان 

اإمكانية قراءة امللفات عند احلاجة.
اإحتوائها على كم هائل من البيانات، واإن اأي انقطاع  	•
مفاجئ يف التيار الكهربائي اأو تذبذب فيه ميكن اأن 

يوؤدي اإىل �سياع البيانات.
للمنظمة،  وال�سرية  االأ�سا�سية  البيانات  اإحتوائها على  	•
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ولذلك يجب حمايتها من �سوء اال�ستخدام، خا�سة واأن 
تكلفة اإعادة اإن�ساء قواعد البيانات تكون مرتفعة جدًا.

لذلك  املنظمة،  اأ�سول  اأحد  البيانات  قواعد  تعترب  	•
يجب اإتباع نف�ش اأ�ساليب حماية باقي االأ�سول.

التقرير ال�صنوي للتدقيق الداخلي: 
من ال�سروري لن�ساط التدقيق الداخلي رفع تقرير ربع �سنوي 
ال�سنوية،  التدقيق  خطة  �سوء  يف  واإجنازاتها  اأداءه��ا  حول 
التو�سيات  واأه��م  الن�ساط  بها  قامت  التي  االأن�سطة  واأه��م 

ال�سادرة عنه�ا.

ويجب اأن ي�ستمل التقرير ما يلي:
اأعمال التدقيق حتت التنفيذ.  .1

اأهم اإجنازات الفرتة.    .2
ملخ�ش املهمات املنفذة والتقارير ال�سادرة بخ�سو�سها   .3

واهم املالحظات والتو�سيات اخلا�سة بها.
ن�سب���ة االإجن���از من اخلط���ة املو�سوع���ة،  واأي انحرافات   .4

عنها واملربرات.
مدى االلتزام بالتو�سيات ال�سادرة عن التدقيق.  .5

جودة الأداء: 
املدقق  على  التدقيق  مهمات  تنفيذ  يف  االأداء  جودة  ل�سمان 
الداخلي فح�ش جودة االداء ب�سكل دوري ومنتظم عن طريق: 

املراجعة الداخلية:  .1
الداخلي، من خالل  التدقيق  العاملني قي  وتتم من قبل   
لتقييم   (Self assessment) الذاتي  التقييم  طرق 
نوعية العمل الذي اأجنز خالل فرتة ما، ومدى ان�سجامه 

مع قواعد هذا الدليل. 
املراجعة اخلارجية:  .2

وتتم من قبل اأ�سخا�ش موؤهلني وم�ستقلني عن املنظمة، ولي�ش لهم 
اأي م�سالح فيها، ويجب اأن جتري على االأقل كل ثالث �سنوات. 

التدريب املهني امل�صتمر:
يجب اأن يخ�سع العاملون يف التدقيق الداخلي وب�سكل م�ستمر 
واكت�سابهم  تطورهم  يف  ت�ساعد  م�ستمرة  تدريبية  لربامج 
على  العمل  عليهم  يجب  كما  واخلربة،  املعرفة  من  للمزيد 
وخططها  و�سيا�ساتها  املنظمة  باأهداف  جيد  ب�سكل  االإملام 
واالأنظمة  القوانني  واأهم  ون�ساطاتها،  وعملياتها  وبراجمها 
املالية واالإدارية، وطرق العمل واملمار�سات االإدارية ال�سائدة.
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على  الداخلي  للتدقيق  املهنية  املمار�سة  معايري  ن�ست  فقد 
واملهارة  املعرفة  من  معني  بقدر  مدقق  كل  يتمتع  اأن  وجوب 

على النحو التايل:
واإجراءاتها  الداخلي  التدقيق  الكفاءة يف تطبيق معايري  	•

وتقنياتها املطلوبة الإجناز عملية التدقيق.
االإملام مببادئ املحا�سبة، االقت�ساد، القانون، ال�سرائب،  	•
اأنظمة املعلوم���ات االإلكرتونية، باالإ�سافة اإىل فهم مبادئ 

واأ�س�ش االإدارة. 
االإعداد املهني والتدريب: اإن املدققني الداخليني كغريهم  	•
م���ن املتخ�س�سني، يلزمهم اإعداد مهني وتدريب منا�سب 
من الناحيتني النظرية والعملية، ودرا�سة متوا�سلة لزيادة 
وتطوي���ر كفاءته���م املهنية من خالل اال�س���رتاك ال�سنوي 
باملج���الت والدوريات العلمي���ة املتخ�س�سة وامل�ساركة يف 
االجتماع���ات والندوات العلمية وحلق���ات البحث وبرامج 
التدري���ب �سواء داخلية اأو خارجية، اأو على راأ�ش العمل اأو 

امل�ساركة يف م�ساريع البحوث.

 اإن التاأهيل الفني للمدقق الداخلي يتكون من: 
الدرا�سة االأكادميية واملهنية.  	

جميع  وتقييم  فح�ش  جمال  يف  العملية  اخلربة  	
عمليات واأن�سطة املنظمة. 

التدريب عن طريق ح�سور الدورات واملحا�سرات يف  	
خمتلف املوا�سيع ذات العالقة. 

امل�ستمر. والبحث  الدرا�سة  عمليات  	•

العالقات الإن�صانية ومهارات التعامل:
مهارات  لديهم  مهنيني  اأفرادًا  الداخلي  التدقيق  يتطلب 
مع  التعامل  على  قادرين  يكونوا   اأن  ويجب  جيدة،  ات�سال 
امل�ستويات  يف  االأفراد  مع  التفاعل  على  وقادرين   االآخرين، 
التاأهيل املهني  اأهمية  املختلفة يف املنظمة، فعلى الرغم من 
بدون  كافيًا  يعترب  ال  ذلك  اأن   اال  الداخلي  للمدقق  والفني 

مهارات االت�سال وامتالك فن التعامل مع االآخرين.
فالعالق���ات االإن�سانية الناجحة اأمر حي���وي خللق ال�سخ�سية 
املهني���ة واإهم���ال هذه املظاه���ر والعالق���ات ال�سلوكية يعر�ش 
املدق���ق - بل وبقائه – للخط���ر، الأن التدقيق ُوجد للم�ساعدة 

يف حل امل�ساكل ولي�ش خللق م�ساكل جديدة.
رجل  اأو  املحقق  ب��دور  يقوم  املدقق  اأن  االأف���راد  اعتقاد  اإن 
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هذا  من  نفور  حالة  يف  يجعلهم  االأخطاء  تقييد  يف  البولي�ش 
هي  وه��ذه  التدقيق،  ن�ساط  على  اأث��ره  ينعك�ش  مما  املدقق، 
املدققني  جت��اه  التدقيق  اأع��م��ال  معظم  يف  ال�سائعة  احلالة 
االمر الذي يوجب على املدقق التخل�ش من تلك ال�سفة التي 
ل�سقت به )رجل البولي�ش اأو املحقق(، واأن يقنع العاملني يف 
املنظمة اأن وجوده هو مل�ساعدتهم يف رفع كفاءة اأداء االأعمال 
اإىل  الو�سول  �سبيل  الكل يف  تعاون  بهم، من خالل   املنوطة 

اأق�سى درجة الكفاءة والكفاية من خالل:
التدقيق، من  االأ�سخا�ش قيد  لتفهم م�ساكل  بذل اجلهد   .1
اأن ي�ساعدهم يف  خالل �سوؤالهم عن امل�ساكل التي ميكن 

حلها.
تقدمي املالحظات التي تتعلق باالإجراءات ليعود على من   .2

يدقق عليهم ببع�ش الفوائد.
اجلو  تهيئة  وحماولة  العاملني  بني  التعايل  عن  البعد   .3
املنا�سب لعالقات تعاونية، وتنمية الوعي القائم على اأن 
باملقولة  وااللتزام  املنظمة،  اأهداف  خلدمة  يعمل  الكل 

»عامل النا�ش كما تود اأن يعاملوك«.
االإقناع،  على  والقدرة  االت�سال  مهارات  املدقق  اإك�ساب   .4

تعترب عاماًل اأ�سا�سيًا بالن�سبة للتدقيق.

معايري املو�صوعية:
يجب على املدقق الداخلي االلتزام باملو�سوعية عند تطبيق 
ال  اأن  الداخليني  املدققني  على  ويجب  التدقيق،  اإجراءات 

يخ�سعوا اأحكامهم املتعلقة باأمور التدقيق الأراء االآخرين.
ينفذوا  اأن  الداخليني  املدققني  من  املو�سوعية  تتطلب  	•
اأي  اإىل  اللجوء  بدون  اأمني  باأ�سلوب  التدقيق  اأعمال 

ت�سويات جانبية خارج اطار اإجراءات التدقيق.
على جلنة التدقيق الداخلي احل�سول دوريًا من املدققني  	•
الداخليني عل���ى معلومات تتعلق باحتم���ال وجود ت�سارب 

م�سالح اأو حتيز.

عل���ى املدقق���ني الداخليني رف���ع التقرير للجن���ة التدقيق   •
عن اأي ح���االت قد يظهر فيها ت�س���ارب م�سالح اأو حتيز 

حمتمل.

االأف���راد الذين يتم نقلهم اإىل دائرة التدقيق الداخلي، اأو   •
ي�ستع���ان بهم موؤقتًا من قبل دائرة التدقيق الداخلي يجب 
اأن ال يقوم���وا بتدقيق االأن�سطة الت���ي كانوا م�سئولني عنها 
�سابقًا قبل مرور �سنة على االقل، اإذ اأن قيامهم مبثل هذه 

املهام ي�سعف من ا�ستقالليته ومو�سوعيتهم. 
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معايري ال�صتقاللية:
عملهم  ينفذون  عندما  م�ستقلون  الداخليون  املدققون  يكون 
�سغوط،   اأي  من  بالتجرد  لهم  ت�سمح  ومو�سوعية  بحرية 
وااللتزام بعدم التحيز يف اأحكامهم اجلوهرية ويتم الو�سول 
يف  الداخلي  للتدقيق  التنظيمي  املوقع  خالل  من  ذلك  اإىل 

املنظمة ومن خالل املو�سوعية.
عل���ى املدقق���ني الداخلي���ني احل�س���ول عل���ى دع���م جمل�ش  	•
االإدارة، لي�ستطيعوا احل�سول على تعاون اجلهات اخلا�سعة 

للتدقيق لتنفيذ اأعمالهم بحرية وبدون تدخل اأو مقاومة.
يجب اأن يكون املدقق الداخلي م�سوؤواًل اأمام جلنة التدقيق  	•
الت���ي له���ا �سالحي���ات كافي���ة لتعزي���ز ا�ستقاللي���ة ن�ساط 
التدقي���ق الداخلي والتاأكد م���ن ال�سمولية الوا�سعة الأعمال 
التدقي���ق، والإعط���اء االأهمية الكافي���ة لتقاري���ر التدقيق، 

واتخاذ االإجراء املنا�سب لتنفيذ تو�سيات التدقيق.
اأو  االإدارة تعيني  يت���م تفعيل اال�ستقاللية بتويل جمل����ش  	•

تنحية املدقق الداخلي.
الداخلي  التدقيق  وم�سوؤوليات  وال�سالحي���ات،  الغر�ش،  	•
يج���ب اأن حتدد مبيث���اق ر�سم���ي، وعلى املدق���ق الداخلي 

اأن ي�سع���ى للح�سول عل���ى م�سادقة جمل����ش االإدارة على 
امليثاق، ويجب على هذا امليثاق اأن:

يحدد موقع التدقيق الداخلي على الهيكل التنظيمي   -
للمنظمة.

اإىل  للو�سول  ال�سالحية  الداخلي  التدقيق  مينح   -
جميع امل�ستندات، املوظفني، واالأ�سول امللمو�سة ذات 

العالقة بتنفيذ اأعمال التدقيق.
على املدقق الداخلي اأن يقدم �سنويًا  اإىل )جمل�ش االإدارة  	•
للم�سادقة، ول���الإدارة العليا للعل���م(، ملخ�سًا عن خطة 
التدقيق، خطط التوظيف، واملوازنة املالية، نطاق اأعمال 

التدقيق الداخلي واأي قيود و�سعت على هذا النطاق.
عل���ى املدق���ق الداخلي رفع تقارير ع���ن  الن�ساط ملجل�ش  	•
االإدارة م���رة واحدة يف ال�سنة، اأو اأك���رث من ذلك اإذا كان 
ذل���ك منا�سبًا. يجب اأن ترتكز تقاري���ر الن�ساط هذه على 
نتائ���ج التدقيق والتو�سيات الهامة واإعالم جمل�ش االإدارة 
باأي انحراف عن برامج التدقيق امل�سادق عليها وخطط 

التوظيف، املوازنة املالية واأ�سباب هذا االنحراف.
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املدققني  يف  ت��وف��ره��ا  ال��واج��ب  ال�صفات  اأه���م 
الداخليني:

الوع�������ي الإداري:  .1
يعني اأن ينظر املدقق الداخلي اإىل االأمور داخل املنظمة من 
منظور اإداري،  بحيث يربط بني العالقات املتداخلة، ب�سرية 
واالإدارية،  الوظيفية  املهارات  بني  ويوازن  مادية،  اأم  كانت 
ويحلل الو�سع الداخلي يف ظل البيئة االقت�سادية اخلارجية.

الدافع ال�صخ�صي:  .2
تطلعاته،  عن  الداخلي  املدقق  لدى  ال�سخ�سي  الدافع  يعرب 
ورغباته يف حت�سني نوعية عمليات التدقيق التي يقوم بها، االمر 
الذي يجعل املدقق تواقا اإىل القيام باأدوار اإدارية عالية امل�ستوى، 
وتقدمي خدمات رقابية اأكرث فعالية، ف�ساًل عن اأنه يدفعه اإىل 

حماولة تنفيذ واجباته الر�سمية بطريقة مهنية متميزة.

احلكمة/املرونة:  .3
لعملية  مبا�سرته  اأثناء  باملرونة  يت�سف  اأن  املدقق  على 
على  الالزمة  التعديالت  باإجراء  يقوم  بحيث  التدقيق، 
من  امل�ستجدات  �سوء  يف  م�سبقًا  خططها  التي  الربامج 
االعرتاف  عن  يتوانى  ال  عملياته   يختتم  وعندما  الظروف، 

لكي  اأ�سبابها،  درا�سة  ويعكف على  واجهها،  التي  بامل�سكالت 
ي�ستفيد من درو�سها يف عمليات التدقيق امل�ستقبلية.

مهارات الت�صال:  .4
االت�سال  على  عالية  قدرة  الداخلي  التدقيق  وظيفة  تتطلب 
ب�سكل  ي�ساعد املدققني على تبادل املعلومات، واحلقائق حول 
العمليات بينهم وبني االأ�سخا�ش اخلا�سعني للتدقيق من جهة، 
اأخرى،  جهة  من  العليا  واالإدارة  التدقيق  جلنة  وبني  وبينهم 
وهذه املقدرة ميكن للمدققني تنميتها باخلربة واملران، لذلك 
فهي تختلف من مدقق اإىل اآخر، ولكن املدقق الداخلي الناجح 
هو الذي يحر�ش على حت�سني قدرته على االت�سال �سواء كانت 
التدقيق  اأهداف عملية  نقل  كتابية مبا ميكنه من  اأم  �سفهية 

واال�ستنتاجات والتو�سيات ب�سورة وا�سحة وفعالة.

املثابرة:  .5
فكرية  جهودًا  الداخلي  التدقيق  اإجراءات  تنفيذ  يحتاج 
مدة  يف  نتائجها  اإىل  املدققون  ي�سل  وال  كبرية،  وج�سدية 
ق�سرية،  لذلك فاإن املدققني الذين ال ميتلكون �سفة املثابرة 
نتائج  اإىل  الو�سول  قبل  غالبًا  العمل  عن  يتوقفون  �سوف 
على  لذا  الداخلي،   التدقيق  اأهداف  اإىل  تو�سل  حقيقية 
املدققني اأن يتحلوا بال�سرب واملثابرة،  واأداء االأعمال ال�سعبة 

دومنا ملل اأو �سجر. 
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الإبتكار:  .6
لالإبداع  حمبني  يكون  اأن  الداخليني  باملدققني  يفرت�ش 
املح�سنة  واالأ�ساليب  الطرق  عن  البحث  ودائمي  واالبتكار، 
يوؤديها  التي  االأعمال  وكذلك  يوؤدونها،  التي  االأعمال  الإجناز 

بقية العاملني يف املنظمة.

اللباقة:  .7
تنطوي �سفة اللباقة على الطريقة االإيجابية التي يتعامل بها 
هذه  وتت�سمن  للتدقيق  اخلا�سعني  االأ�سخا�ش  مع  املدققون 
توجيه  واأحيانًا  املالحظات  اإبداء  على  القدرة  اأي�سًا  ال�سفة 
املنتقد،  ال�سخ�ش  غ�سب  ا�ستثارة  دون  البناءة  االنتقادات 
امل�ساعر  درا�سة  خالل  من  ال�سفة  هذه  امتالك  وميكن 
واالأحا�سي�ش االإن�سانية واإدراك ردود االأفعال الب�سرية، وميكن 

تنمية هذه ال�سفة بالتعليم والتدريب.

قوة ال�صخ�صية:  .8
بحيث  ال�سخ�سية،  بقوة  الداخلي  املدقق  يتمتع  اأن  يجب 
نتائج  على  عادل  غري  ب�سكل  يوؤثر  اأن  �سخ�ش  الأي  ي�سمح  ال 
يكون  واأن  يراها،  االأحداث متامًا مثلما  ي�سرد  واأن  التدقيق، 

�ساحب راأي وقدرة على الدفاع عن راأيه.

الأمانة واملو�صوعية  .9
يجب اأن يكون املدقق الداخلي م�ستقيمًا واأمينًا وخمل�سًا يف 
واأن  متحيزًا،  يكون  ال  واأن  العدالة،  يتوخى  اأن  وعليه  عمله، 
تنال  باأي م�سلحة  ا�ستقامة حقيقية، وغري مرتبط  يكون ذا 

من اأمانته، اأو جترده، مهما كان اأثر تلك امل�سلحة.

10.  ال�صرية يف العمل:

يح�سل  التي  املعلومات  �سرية  يحرتم  اأن  املدقق  على  يجب 
لغايات  املعلومات  هذه  ي�ستخدم  ال  واأن  عمله،  اأثناء  عليها 

�سخ�سية، اأو بطريقة توؤدي اإىل اال�سرار مب�سلحة املنظمة.

 (Risk Assessmentميكن ا�ستخدام مناذج اأخرى لتقييم املخاطر*
 (Models  لتحديد االأهمية الن�سبية ودرجة اخلطر لكل ن�ساط.
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الداخلي  التدقيق  ملهام  ال�صنوية  اخلطة  اإعداد 
بناًء على التقييم املبدئي للمخاطر:

)الوقت  امل��ح��دودة  ال��داخ��ل��ي  التدقيق  م�سادر  ال�ستغالل 
املهام  اختيار  يتم  االأم��ث��ل،  اال�ستغالل  الب�سري(  والعامل 
تقييم  عملية  على  بناًء  ال�سنوية  التدقيق  خطة  يف  املدرجة 
مبدئية للمخاطر، با�ستخدام منوذج تقييم املخاطر املعتمد، 

بحيث تعطى االأولوية لن�ساطات ذات اخلطر االأعلى.
الن�سبية  االأهمية  املخاطر يف حتديد  تقييم  ي�ستخدم منوذج 
لكل ن�ساط رئي�سي داخل املنظمة، ومن ثم يف حتديد االأهمية 

الن�سبية للمهمات املقرتحة املتفرعة عن الن�ساط الرئي�سي.
رئي�سية  عوامل  اأربعة  من  املخاطر  تقييم  منوذج  يتكون 
لكل  امل�ساحب  الن�سبي  اخلطر  حجم  لتحديد  ت�ستخدم 
ن�ساط، بحيث يتم تقييم كل عن�سر بناء على معايري تقييم 

خا�سة، كما هو مو�سح يف اجلدول التايل:

قم
اآليات القيا�صعنا�صر التقييمالر

التعامالت 1 حجم  اأو  قيمة  القيمة: 
يف الن�ساط.

وتقا�ش كن�سبة من املوازنة لالإدارات 
اخلدماتية، وكن�سبة م�ساهمة القطاع 
يف جم��م��ل ال��ن�����س��اط االق��ت�����س��ادي 

لالإدارات الرقابية.

1. حتديد درجة 
اخلطر من خالل 

مقايي�ش نوعية ورقمية:
خطر منخف�ش  	•

ويعطى الدرجة 
من 1 اإىل 2.

خطر متو�سط  	•

ويعطى الدرجة 
من 3 اإىل 4.
خطر مرتفع  	•

ويعطى الدرجة 
من 5 اإىل 6.

طبيعة 2 يف  التعقيد  درجة  التعقيد: 
الن�ساط.

التغري: درجة التغري يف الن�ساط مع 3
الزمن ومع تقلبات البيئة املحيطة.

4 (COSO factors) با�ستخدام  الرقابة: 
لتقييم درجة فعالية النظام:
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بيئة الرقابة ومدى توفر جهات  	•

رقابية اأخرى.
ن�ساطات الرقابة واآلياتها. 	•

اإدارة املخاطر احلالية واملتوقعة. 	•

وجود اإجراءات عمل مكتوبة  	•

ومعتمدة.
وجود اإ�سراف اإداري فعال. 	•

مدى توفر املعلومات عن الن�ساط  	•

ودرجة االعتماد عليها وطبيعة اأنظمة 
املعلومات اخلا�سة بها.

عوامل اأخرى خا�سة بالن�ساط. 	•

2.  جتمع القيم 
التي مت تقديرها 
لعنا�سر التقييم 
االأربعة، ويكون 

الن�ساط ذو القيمة 
االإجمالية االأكرب 

هو الن�ساط 
االأخطر، وتعطى 
له اأهمية ن�سبية 

اأعلى.

باالإ�سافة اإىل نتائج تقييم املخاطر يتم اختيار مهام التدقيق 
الداخلي املدرجة يف خطة التدقيق بناُء على:

املهني  احلكم  يبقى  الداخلي:  للمدقق  املهني  احلكم   .1
للمدقق عاماًل رئي�سيًا يف اختيار وترتيب اأولويات اخلطة.

طلب جمل�ش اإدارة املنظمة واالإدارة العليا.  .2
نتائج املهمات ال�سابقة للتدقيق الداخلي.  .3

املراحل الأ�صا�صية لتنفيذ مهمة التدقيق الداخلي:
املراحل الأ�صا�صية للتدقيق:

اأول. التمهيد:
مراجعة تقارير التدقيق ال�سابقة ذات العالقة.  .1

ذات  والتعليمات  والقوانني  العمل  اإجراءات  قراءة   .2
العالقة.

واملمار�سات  عالقة،  ذات  واأبحاث  موا�سيع  اأي  قراءة   .3
.(Best practices) املثلى يف مواقع وموؤ�س�سات م�سابهة
و�سع االأهداف الرئي�سية ملهمة التدقيق الداخلي املخطط   .4

القيام بها.
اإع���داد ر�سالة تبليغ للطرف املدق���ق عليه، وحتديد موعد   .5

االجتماع التمهيدي.
ثانياً. تقييم املخاطر ودرا�صة نظام الرقابة الداخلية:

اآلية عمل واأهداف نظام الرقابة الداخلية  درا�سة وفهم   .1
للن�ساط املراد التدقيق عليه.

حتديد نقاط ال�سعف والقوة يف نظام الرقابة الداخلية.  .2
الن�ساط  اأهداف  التي حتول دون حتقيق  املخاطر  تقييم   .3

واأهداف نظام الرقابة الداخلية.
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ثالثاً. و�صع برنامج التدقيق:
املتحقق  الفهم  عملية  على  بناًء  التدقيق  برنامج  يو�سع   .1

لنظام الرقابة الداخلية، وعلى عملية تقييم املخاطر.
يو�سح برنامج العمل خطوات الفح�ش اجلوهري، وطرق   .2
لالإجراءات  االمتثال  فح�ش  وخطوات  العينات،  اأخذ 

والقوانني والتعليمات.
رابعاً. الفح�ص املو�صع والتو�صل اإىل ال�صتنتاجات والتو�صيات:

تنفيذ اخلطوات الواردة يف برنامج التدقيق.  .1
ت�سجيل نتائج الفح�ش، واهم املالحظات واال�ستنتاجات،   .2

وو�سع التو�سيات ملعاجلة املالحظات.
خام�صاً: رفع التقرير:

�سياغة تقرير التدقيق االأويل، ورفعه اإىل الطرف املدقق   .1
عليه لقراءته وحتديد موعد اجتماع ملناق�سته.

توثيق حم�سر االجتماع اخلا�ش بنقا�ش التقرير االأويل،   .2
وو�سع خطة لتنفيذ التو�سيات، ومعاجلة املالحظات وفق 
اإطار زمني. متفق عليه مع الطرف املدقق عليه، والطلب 

منه اإعداد رد مكتوب.
الطرف  رد  معه  مرفقًا  ورفعه  النهائي  التقرير  �سياغة   .3
ومعاجلة  التو�سيات،  لتنفيذ  العمل  وخطة  عليه،  املدقق 

العام  واملدير  التدقيق  جلنة  من  كل  اإىل  املالحظات 
والطرف املدقق عليه.

�صاد�صاً. املتابعة:
التو�سيات،  بتنفيذ  عليه  املدقق  الطرف  التزام  متابعة   .1

ومعاجلة املالحظات وفق االإطار الزمني املتفق عليه.
التو�سيات،  بتنفيذ  عليه  املدقق  الطرف  اإيفاء  حال  يف   .2

ومعاجلة املالحظات عندئذ يغلق ملف املهمة.

الفهم املبدئي والتمهيد لعملية التدقيق:
الفهم  اإىل  للتدقيق  اخلا�سع  للن�ساط  املبدئي  الفهم  يهدف 
على  واالإطالع  بالن�ساط  اخلا�سة  العمليات  الأهم  العام 
اأنظمة الرقابة الداخلية، ول�سماع اقرتاحات وتعليقات اإدارة 
وموظفي اجلهة املدقق عليها )بدون الدخول يف التفا�سيل اأو 
القيام بعمليات حتقق(، وبالتايل الو�سول اإىل تقييم مبدئي 

الأهم نقاط ال�سعف يف الن�ساط. 

 ومن خطوات هذه املرحلة:
مراجعة تقارير التدقيق ال�سابقة ذات العالقة بهدف:  .1

فهم العمليات بناًء على عملية الفهم التي مت توثيقها  	•
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يف مهمات التدقيق ال�سابقة.
يف  الواردة  والتو�سيات  املالحظات  على  االإطالع  	•

تقارير التدقيق ال�سابقة.
ملتابعتها  ال�سعف  ونقاط  الرئي�سية  الق�سايا  حتديد  	•

خالل مهمة التدقيق احلالية.
وثائق  واأي  والتعليمات  والقوانني  العمل  اإجراءات  قراءة   .2

ذات عالقة باآلية عمل الن�ساط املراد التدقيق عليه.
3.  احل�سول على  اإجراءات عمل الن�ساط املدقق عليه ب�سورة 
اإجراءات عمل  مكتوبة ومعتمدة، ويف حال مل يكن هناك 
املدقق  الطرف  من  الطلب  الداخلي  املدقق  على  مكتوبة 

عليه كتابة طرق العمل اليومية )روتني العمل اليومي(.
على املدقق الداخلي االتفاق مع الطرف املدقق عليه على   .4
عليه  املدقق  بالن�ساط  خا�سة  وتقييم  اأداء  قيا�ش  معايري 
عملية  خالل  عليها  لالعتماد  العمل،  اأوراق  يف  وتوثيقها 
التدقيق، ويف حال مل تكن هناك معايري مكتوبة ومعتمدة.

قراءة اأي موا�سيع واأبحاث ذات عالقة بهدف احل�سول   .5
عليه  التدقيق  املراد  الن�ساط  لطبيعة  عميق  فهم  على 
العامل وحمليًا،  املثلى يف  املمار�سات  اأهم  على  واالإطالع 

وا�ستخدامها يف عمليات املقارنة وقيا�ش االأداء.
املراد  الداخلي  التدقيق  ملهمة  الرئي�سية  االأهداف  و�سع   .6

القيام بها:
العمل  اجتاه  حتدد  التي  البو�سلة  االأهداف  ت�سكل  	•

خالل مهمة التدقيق.
االأهداف  من  التدقيق  مهمة  اأهداف  ت�ستنبط  	•

اخلا�سة بالن�ساط املراد التدقيق عليه.
الداخلي  التدقيق  مهام  ملعظم  العامة  االأهداف  من  	•
الرقابة  نظام  وكفاءة  ت�سميم  وتقييم  مراجعة 

الداخلية ومدى االلتزام به.
اإعداد ر�سالة تبليغ للطرف املدقق عليه تو�سح:  .7

العمل واالأهداف الرئي�سية ملهمة التدقيق. نطاق  	•
املوعد املحدد للبدء يف املهمة )يجب احل�سول على رد  	•

من الطرف املدقق عليه حول مدى منا�سبة املوعد(.
اأ�سماء امل�ساركني يف مهمة التدقيق والفرتة الزمنية  	•

املتوقع اأن ت�ستغرقها مهمة التدقيق.
عقد اجتماع متهيدي مع الطرف املدقق عليه بهدف:  .8

رفع  وطرق  الداخلي  املدقق  عمل  اآلية  تو�سيح  	•
التقارير.
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�سرح وتو�سيح اأهداف ونطاق عمل التدقيق خالل املهمة. 	•
عمل  اإجراءات  اأو  م�ستندات  اأو  وثائق  اأي  طلب  	•

�سرورية للقيام باملهمة.
الطلب من الطرف املدقق عليه تكليف �سخ�ش حمدد  	•

ليتوىل مهمة املتابعة مع التدقيق الداخلي.
طرف املدقق عليه. من  اقرتاحات  اأي  	•

تقدير املوارد ال�سرورية لتنفيذ املهمة من حيث: الوقت   .9
ومدى  املطلوبة  اخلربات  املهمة،  ت�ستغرقه  قد  الذي 
ال  خارجي  طرف  من  متخ�س�ش  فني  راأي  اإىل  احلاجة 

يعمل يف فريق التدقيق الداخلي.

تقييم املخاطر ودرا�صة نظام الرقابة الداخلية:
اآلية عمل واأهداف نظام الرقابة الداخلية  درا�سة وفهم   .1
للن�ساط املراد التدقيق عليه با�ستخدام طرق ومنهجيات 

الدرا�سة املختلفة.

توثيق عملية الفهم با�ستخدام طرق التوثيق املنا�سبة مثل:  .2
.(Flow Chart) العمليات  خرائط  	•

.(Questionnaires)  قوائم التحقق واال�ستبيانات 	•
اأوراق العمل. على  املف�سل  ال�سردي  ال�سرح  	•

حتديد ما هي اآليات الرقابة الداخلية امل�ستخدمة وفهم   .3
طرق عملها واأهمها:

عليه. املدقق  للن�ساط  التنظيمي  الهيكل  	•
نظام توزيع املهام وحتديد امل�سوؤوليات. 	•

االإداري. واالإ�سراف  املراقبة  نظام  	•
نظام قيا�ش وتقييم االأداء. 	•

العمل  ومناذج  العمل  و�سيا�سات  وتعليمات  اأنظمة  	•
اخلا�سة بها.

حتديد االأهداف الرئي�سية لنظام الرقابة الداخلية النها   .4
تو�سح الغر�ش من كل اآلية رقابة داخل النظام.

 (Control points) حتديد اأهم نقاط الرقابة داخل النظام  .5
وهي املفا�سل الرئي�سية يف اأي عملية اأو ن�ساط يحدث عندها 

حتول رئي�سي يف �سري العمل.
حتديد نقاط ال�سعف والقوة يف نظام الرقابة الداخلية.  .6
حتقيق  دون  حتول  التي  واملتوقعة  الفعلية  املخاطر  حتديد   .7
الرقابة  ن��ظ��ام  واأه����داف  عليه  امل��دق��ق  الن�ساط  اأه����داف 
الداخلية،  مع حتديد مدى وحجم التعر�ش لكل خطر وتقدير 
احتمالية ح�سول اخلطر لتحديد االأهمية الن�سبية لكل خطر.



107 106

القسم الثاني: الدليل االسترشادي لنظام التدقيق الداخلي النزاهة والشفافية والمساءلة في عمل المنظمات األهلية - الجزء األول

امل�ستخدمة  الرقابة  اآليات  وفعالية  مالئمة  مدى  تقييم   .8
ب�سكل خا�ش ونظام الرقابة ككل ب�سكل عام يف حتقيق 
تخفيف  اأو  جتنب  ويف  الأجلها،  و�سعت  التي  االأهداف 

حدة املخاطر الفعلية واملتوقعة.
يف  اجلوهرية  ال�سعف  نقاط  ملعاجلة  االأولويات  حتديد   .9
لزيادة  املمكنة  التح�سني  الرقابة، وحتديد فر�ش  نظام 

فعالية نظام الرقابة الداخلية.
تعبئة منوذج تقييم املخاطر.  .10

الرقابة  لنظام  والتقييم  الدرا�سة  عملية  على  بناًء   .11

واهم  والقوة  ال�سعف  نقاط  حتديد  وبعد  الداخلي 
املخاطر واحتماالت ح�سولها، يو�سع برنامج العمل.

مفهوم الرقابة:
التعري�ف:

الرقاب���ة الداخلي���ة ه���ي الو�سائ���ل واالإجراءات )مب���ا فيها 
ال�سيا�س���ات، االأنظم���ة، التعليمات، واملعاي���ري( املتبناة من 
قبل جمل�ش االإدارة واالإدارة التنفيذية، واملوظفني للح�سول 
على تاأكيد معقول باأن اأهداف املنظمة �سوف يتم حتقيقها، 
وت�سم���ل هذه الو�سائل على �سبيل املث���ال ال احل�سر، الهيكل 
التنظيم���ي، ال�سيا�سات، االأنظمة، االإج���راءات، التعليمات، 

املعاي���ري، اللجان، دلي���ل احل�سابات، التنب���وؤات، املوازنات، 
اجلداول، التقارير، القيود والتدقيق الداخلي.

اله�دف:
يهدف  نظام الرقابة الداخلية اإىل احل�سول على تاأكيد معقول 

باأن اأهداف االإدارة �سوف يتم حتقيقها يف املجاالت التالية:
1.  �صحة املعلومات وقابليتها لالعتماد عليها:

�سواء كانت  الت�سغيلية،  واملعلومات  املالية  املعلومات  وت�سمل 
وهذه   ، االآيل  احلا�سب  اأجهزة  من  م�ستخرجة  اأو  يدوية 
املتخذة  للقرارات  اأ�سا�سًا  وتعترب  لالإدارة  مفيدة  املعلومات 

من قبل االإدارة.
2.  اللتزام بال�صيا�صات، اخلطط، الإجراءات، القوانني 

والأنظمة:
بذلك،  العاملني  التزام  من  التاأكد  الداخلي  املدقق  على 
واخلطط  ال�سيا�سات  هذه  كفاءة  تقييم  اإىل  باالإ�سافة 

واالإجراءات، واقرتاح اأي تعديالت عليها.
3.  حماية الأ�صول:

على  ال�سر  كلمات  االأمنية،  االإجراءات  كفاءة  مالحظة  مثل 
اأجهزة احلا�سب االآيل، و�سائل احلماية والتاأمني.
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4.  ا�صتغالل موارد املنظمة بكفاءة واقت�صادية:
املنظمة  وموارد  ملوجودات  االأمثل  اال�ستغالل  ذلك  ي�سمل 
امل�ساهمة  املنتجة،  مبا يف ذلك  االأ�سول غري  والتخل�ش من 

يف خف�ش تكاليف ت�سغيل املوارد اإىل حده االأدنى.
5.  حتقيق اأهداف الهيئة:

يف  ت�ساهم  �سوف   ، الرقابة  اإجراءات  اأن  من  التاأكد  يجب 
حتقيق اأهداف املنظمة.  

منوذج  با�صتخدام  الداخلية  الرقابة  نظام  درا�صة 
COSO  ال�صادر عن جلنة:

(The Committee of Sponsoring Organization 
of the Tread way Commission)

نظام  وفهم  تقييم  يف   COSO األ منوذج  ا�ستخدام  ميكن 
التدقيق  لعمل  خا�سع  رئي�سي  ن�ساط  الأي  الداخلية  الرقابة 
العنا�سر  وحتليل  فهم  على  النموذج  يعتمد  حيث  الداخلي، 
اخلم�ش الرئي�سية املكونة لنظام الرقابة الداخلية، للتاأكد من 

حتقيق اأهداف الرقابة املتمثلة يف:
وفعالية العمليات داخل املنظمة. كفاءة  من  التاأكد  	•

واالإدارية. املالية  البيانات  دقة  من  التاأكد  	•
واالأنظمة. والقوانني  بالت�سريعات  التقيد  من  التاأكد  	•

وفيما يلي عنا�صر الرقابة الداخلية التي يتم تقييمها وفقًا 
:COSOلنموذج األ

اأوًل: درا�صة بيئة الرقابة الداخلية عن طريق تقييم:
اأداء  يف  االأخالقية  باملعايري  وااللتزام  النزاهة  درجة   .1

 Integrity and ethical value العمل
Commitment to Competence.  مدى االلتزام مببداأ الكفاءة  .2

فعالية دور جمل�ش االإدارة وجلنة التدقيق.  .3
فل�سفة االإدارة واأ�سلوب عملها.  .4

الهيكل التنظيمي.  .5
كفاءة عملية توزيع املهام و حتميل امل�سوؤوليات.  .6

اإدارة املوارد الب�سرية.  .7

ثانياً: درا�صة اآلية اإدارة وتقييم املخاطر عن طريق تقييم:
مدى النجاح يف و�سع االأهداف الرئي�سية للمنظمة.  .1

مدى النجاح يف و�سع االأهداف الرئي�سية للن�ساط املراد   .2
التدقيق عليه.

دون  حتول  التي  واخلارجية  الداخلية  املخاطر  حتديد  اآلية   .3
حتقيق اأهداف املنظمة ككل اأو اأهداف الن�ساط املدقق عليه.

اإدارة التغريات املتوقعة وغري املتوقعة.  .4



111 110

القسم الثاني: الدليل االسترشادي لنظام التدقيق الداخلي النزاهة والشفافية والمساءلة في عمل المنظمات األهلية - الجزء األول

ثالثاً: درا�صة اآليات الرقابة امل�صتخدمة ومدى كفاءتها من حيث:
وجود ال�سيا�سات واالإجراءات واملمار�سات الكافية، والكفيلة   .1
بتحقيق اأهداف املنظمة، واأهداف نظام الرقابة الداخلية 

يف منع اأو التخفيف من املخاطر الفعلية اأو املتوقعة.
مدى تطبيقها وااللتزام بها.  .2

االلتزام  من  للتاأكد  االأداء  على  الرقابة  اأنظمة  فعالية   .3
عليها  املوافق  واملمار�سات  واالإجراءات  بال�سيا�سات 

ر�سميًا من االإدارة.

رابعاً: درا�صة وتقييم املعلومات والت�صالت:
فعالية اآليات التقرير عن املعلومات الداخلية واخلارجية   .1
يف توفري املعلومات الكافية وال�سحيحة واحلديثة لالإدارة 
وللعاملني يف الن�ساط لالعتماد عليها يف اتخاذ القرارات 

يف الوقت املنا�سب، ويف ت�سيري االأعمال اليومية بكفاءة.
فعالية وكفاءة اأنظمة املعلومات اخلا�سة بالن�ساط.  .2

حول  للعاملني  التوجيهات  تو�سيل  يف  االإدارة  فعالية   .3
تو�سيل  طرق  با�ستخدام  وم�سوؤولياتهم  واجباتهم 
التعميمات،  الوظيفي،  الو�سف  مثل:  املنا�سبة  املعلومات 

ال�سفوية،  التعليمات  والدائمة،  الدورية  االجتماعات 
االإ�سراف املبا�سر وغري املبا�سر وغريها.

اإدارة  اإعالم  يف  التقارير  ورفع  توليد  اأنظمة  فعالية   .4
الن�ساط  باالنحرافات عن االأهداف واخللل يف االأداء يف 

الوقت املنا�سب.

اأنظمة الإ�صراف واملتابعة للن�صاط  خام�صاً: درا�صة وتقييم 
من حيث:

االإ�سراف  خالل  من  ملوظفيها  االإدارة  من  الدائمة  املتابعة   .1
املبا�سر اأو من خالل مراجعة تقارير االأداء اليومي لكل موظف.
التاأكد من �سحة املعلومات الواردة يف التقارير املرفوعة   .2

عن طريق عمليات املقارنة والتحقق.
املر�سومة  ولالأهداف  لالأنظمة  التجاوزات  عن  االبالغ   .3

للن�ساط ب�سكل �سريع وفعال واآيل.
تنفيذ التو�سيات ومعاجلة املالحظات الواردة يف تقارير   .4

التدقيق الداخلي واخلارجي.
التقييم الدائم وامل�ستمر لنظام الرقابة الداخلية، للتاأكد   .5
وزيادة  النظام  حت�سني  فر�ش  ولدرا�سة  فعاليته،  من 

كفاءته.
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:(Work Program) برنامج العمل
1.  يهدف برنامج العمل ملهمة التدقيق الداخلي اإىل:

اإتباعها من قبل املدقق  توثيق االإجراءات التي �سيتم  	•
املعلومات  وتوثيق  وتف�سري  وحتليل  جمع  يف  الداخلي 

خالل املهمة.
اإىل  للو�سول  الالزم  الفح�ش  وم�ستوى  نطاق  بيان  	•

اأهداف التدقيق، يف كل مرحلة من مراحل املهمة.
يتوجب  التي  والعمليات  املخاطر،  العمليات،  �سرح  	•

فح�سها.
لتحقيق  املطلوب  الفح�ش  ومدى  طبيعة  بيان  	•

اأهداف املهمة.  

يعد برنامج العمل بناًء على:  .2
نتائج مرحلة الفهم املبدئي والتمهيد ملهمة التدقيق. 	•

املخاطر. تقييم  عملية   نتائج  	•
الداخلية  الرقابة  نظام  ودرا�سة  فهم  عملية  نتائج  	•

للن�ساط املراد التدقيق عليه.

يتم تركيز عمليات الفح�ش على اجلوانب االأكرث �سعفًا يف   .3
النظام، وعلى املناطق ذات اخلطر الن�سبي االأعلى، كما 

الن�ساطات  لطبيعة  االأن�سب  الفح�ش  طرق  اختيار  ويتم 
والعمليات التي مت تركيز عملية الفح�ش عليها.

والقوانني  عليه  املدقق  الطرف  عمل  اإجراءات  ت�ستخدم   .4
املراد  بالن�ساط  العالقة  ذات  واالأنظمة  والتعليمات 
التدقيق عليه كاأ�سا�ش يف و�سع و�سياغة اإجراءات فح�ش 
تقيد  مدى  لتحديد   (Compliance test) االلتزام 

الطرف املدقق عليه باالإجراءات والقوانني والتعليمات.

املطلوب  العينة  وطبيعة  حجم  العمل  برنامج  يو�سح   .5
طبيعة  مع  تتنا�سب  بحيث  التدقيق،  خالل  فح�سها 
اخلطر  تقييم  ومع  عليها،  التدقيق  يتم  التي  العملية 
ازداد  كلما  العينة  يزداد حجم  للن�ساط،  بحيث  املالزم 
العينة  حجم  يزداد  كما  للن�ساط   املالزم  اخلطر  حجم 
الداخلية  الرقابة  نظام  على  االعتماد  درجة  قلت  كلما 

اخلا�ش بالن�ساط.

يجب  التي  االأ�سئلة  قوائم  على  العمل  برنامج  يحتوي   .6
االإجابة عليها خالل املهمة.

يجب  التي  االأدلة  وطبيعة  نوع  العمل  برنامج  يو�سح   .7
احل�سول عليها خالل مهمة التدقيق.
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عمليات  خالل  تبني  اإذا  العمل  برنامج  تعديل  ميكن   .8
الفح�ش )العمل امليداين(عدم منا�سبة بع�ش اخلطوات 
وي�سرتط  العمل،  برنامج  يف  الواردة  الفح�ش  طرق  اأو 
داخل  اجلديدة  اخلطوات  واإدراج  تعديل  عملية  توثيق 

برنامج العمل.
يوقع املدقق الداخلي مقابل كل خطوة قام بتنفيذها يف   .9

برنامج العمل.
10.ي�سار عند كل خطوة مدرجة يف برنامج العمل اإىل الرقم 

املرجعي لورقة العمل التي تو�سح عمليات الفح�ش التي 
متت وباملثل ي�سار يف ورقة العمل اإىل رقم اخلطوة ذات 

.(Cross referencing) العالقة يف برنامج العمل

:(Field Work) الفح�ص الفعلي
و�سجالت  الأن�سطة  واملعمق  الفعلي  الفح�ش  عمليات  تهدف 
االأدلة  على  احل�سول  اإىل  عليه  املدقق  الطرف  عمل  واآليات 
بهدف  عليه،  املدقق  الطرف  اأداء  حول  واملالئمة  الكافية 
مقرة  معايري  على  بناًء  واملتوقع  املطلوب  باالأداء  مقارنته 
والقوانني  واالأنظمة  العمل  اإجراءات  يف  واملتمثلة  م�سبقًاً 
اأو  خلل  اأو  االأداء  يف  فجوة  اأي  حتديد  وبالتايل  والتعليمات، 

نقاط ال�سعف يف النظام.

بتنفيذ  الفعلية  الفح�ش  مرحلة  خالل  املدقق  يقوم   .1
وي�ستخدم  التدقيق،  برنامج  يف  الواردة  اخلطوات 
على  للح�سول  واملمكنة  املتوفرة  القانونية  الطرق  كل 
املبنية  اال�ستنتاجات  اإىل  والو�سول  املطلوبة  املعلومات 

على االأدلة الواقعية واملالئمة، ومن اأهم هذه الطرق:
وامل�سئولني  املوظفني  مع  ال�سخ�سية  املقابالت  	•

العاملني يف الن�ساط املدقق عليه.
اليومي. العمل  وروتني  الفعلي  االأداء  مراقبة  	•

قبل  من  لتعبئتها  املكتوبة  واالأ�سئلة  اال�ستبيانات  	•
العاملني يف الن�ساط.

وثائق  واأي  وامللفات  ال�سجالت  وفح�ش  مراجعة  	•
بالن�ساط  اخلا�ش  االأداء  توثق  داعمة  وم�ستندات 

املدقق عليه.
واملقارنة. التحليل  عمليات  	•

واالأرقام  املالية  للبيانات  االحت�ساب  اإعادة  عمليات  	•
الواردة يف ال�سجالت.

واملالحظات  ا�ستنتاجاته  توثيق  الداخلي  املدقق  على   .2
الفح�ش  عمليات  خالل  اإليها  يتو�سل  التي  اجلوهرية 
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على  �سريع  ب�سكل  تدوينها  خالل  من  باأول،  اأواًل  الفعلي 
اأو  مالحظة  كل  واإعطاء  باملهمة،  اخلا�سة  العمل  اأوراق 
ا�ستنتاج رقمًا مرجعيًا، وربطه مع الرقم املرجعي للخطوة 

ذات العالقة يف برنامج العمل.
من املمكن ا�ستخدام “منوذج مالحظات وا�ستنتاجات”   .3
يتم  رئي�سي  ا�ستنتاج  اأو  رئي�سية  مالحظة  اأي  لتوثيق 
التو�سل اإليهما خالل عمليات الفح�ش الفعلي وربطها مع 

الرقم املرجعي للخطوة ذات العالقة يف برنامج العمل.
املدقق عليه حول  الطرف  الداخلي مناق�سة  املدقق  على   .4
الرد  وتوثيق  اإليها  التو�سل  يتم  ا�ستنتاج  اأو  مالحظة  اأي 

االأويل عليها.   

اآلية اإعداد ورفع تقارير التدقيق الداخلي:

  اآلية رفع التقرير:
  (Draft Report) يتم اإعداد ن�سخة اأولية لتقرير التدقيق  .1
با�ستخدام النموذج املعتمد لتقارير التدقيق الداخلي مع  
على  فقط”  النقا�ش  لغايات  اأولية  “ن�سخة  جملة  اإبراز 

�سفحات التقرير وعلى غالف التقرير.

اأو  تر�سل ن�سخة عن التقرير االأويل اإىل كل من الن�ساط   .2
موعد  حتديد  ويتم  العام   واملدير  عليها  املدقق  االإدارة 
ملناق�سة التقرير (Exit conference)، ويتم اإبالغ جميع  

االأطراف ذات العالقة مبوعد االجتماع  واأهمهم:
املوا�سيع  عن  مبا�سرة  امل�سوؤولة  الن�ساط  اأو  االإدارة  	•

والق�سايا الواردة يف التقرير.
واالإجراءات  التو�سيات  بتنفيذ  املكلف  الطرف  	•

الت�سحيحية التي �سوف يتم االتفاق عليها.
مت  التي  العمليات  عن  مبا�سرة  امل�سوؤولني  املوظفني  	•

التدقيق عليها.

التدقيق  ت��ق��ري��ر  ع��ن  ن�سخة  ع��ل��ى  ط���رف  ك��ل  يح�سل   .3
االأويل، ثم تتم مناق�سة حمتويات التقرير،  واملالحظات 

والتو�سيات الواردة فيه بهدف:
املالحظات  حول  توافق  اإىل  الو�سول  حماولة  	•

واال�ستنتاجات الواردة يف التقرير.
الداخلي. املدقق  لدى  فهم  �سوء  اأي  تو�سيح  	•

لدى  وا�سحة  غري  ق�سايا  اأو  نقاط  اأي  تو�سيح  	•
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الطرف املدقق عليه.
ملراجعة  عليه  املدقق  للطرف  الفر�سة  اإعطاء  	•
حمتويات  حول  نظره  وجهة  اإىل  واال�ستماع  التقرير 
هي  التقرير  حمتويات  اأن  على  التاأكيد  مع  التقرير، 
وجهة  تتوافق  اأن  ي�سرتط  وال  فقط  املدقق  م�سوؤولية 

نظر املدقق مع وجهة نظر الطرف املدقق عليه.
عليه  املدقق  والطرف  املدقق  بني  خالف  وجود  حال  يف   .4
ومل  التقرير  يف  الواردة  واال�ستنتاجات  املالحظات  حول 
يجب  عندئذ  اتفاق،  اإىل  الو�سول  من  الطرفان  يتمكن 
حم�سر  يف  طرف  كل  نظر  وجهة  توثيق  املدقق  على 

االجتماع وعر�ش اخلالف على املدير العام.
يف نهاية جل�سة النقا�ش على املدقق اإبالغ الطرف املدقق   .5
عليه مبوعد واآلية رفع التقرير الر�سمي النهائي، والطلب 
املدير  واإىل  الداخلي  املدقق  اإىل  مكتوب  رد  اإر�سال  منه 
العام يوثق وجهة نظره يف املالحظات والتو�سيات الواردة 
يف التقرير االأويل ونقاط االلتقاء واخلالف مع حمتويات 
الواردة  التو�سيات  لتنفيذ  العمل  وخطة  االأويل،  التقرير 

يف التقرير واأي ق�سايا اأخرى يود االإ�سارة اإليها.
بعد ا�ستالم الرد املكتوب من الطرف املدقق عليه وبناًء   .6

م�سودة  نقا�ش  فيه   جرى  الذي  االجتماع  نتائج  على 
التقرير االأويل، يتم اإعداد التقرير النهائي ويرفع مرفقًا 
ذات  االأطراف  كل  اإىل  عليه  املدقق  الطرف  رد  معه 
املدقق  الن�ساط  اأو  االإدارة  مدير  يف  واملتمثلة  العالقة، 

عليها، املدير العام، جلنة التدقيق. 

	تقرير التدقيق الداخلي:
وال  التدقيق  نتائج مهمة  اإي�سال  و�سيلة  التدقيق  تقرير  ميثل 

ي�سمح باإطالع غري املعنيني على هذا التقرير.
ويجب دعم كل نتيجة مت التو�سل لها يف هذا التقرير من قبل 
املدقق بدليل كاٍف يف ملف اأوراق العمل،  على اأن تعك�ش كل 
تو�سية وردت يف هذا التقرير حقيقة معينة وتوؤدي اإىل خف�ش 
االأهم  ولكن  املدقق،  يعتقد  ماذا  املهم  ولي�ش من  املخاطرة، 

كيف ميكن للمدقق اإثبات النتيجة التي مت التو�سل اإليه.

•	التقرير االأويل ويتكون من:
كتاب االإرفاق:  .1

يتم  عليها،  املدقق  اجلهة  اىل  االأويل  التقرير  ت�سليم  عند 
تعليق هذه  للتقرير وطلب  لهذه اجلهة كمقدمة  اإرفاق كتاب 
الإعادة  فرتة  وحتديد  التقرير  هذا  يف  ورد  ما  على  اجلهة 
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ذات  لالأطراف  رفعه  يتم  �سوف  باأنه  اإ�سعارهم  مع  التقرير 
والطب  تاريخه،  اأ�سبوعني من  اأق�ساها  العالقة خالل فرتة 
املكلف  الداخلي  باملدقق  االت�سال  يف  الرتدد  عدم  منهم 
باملهمة يف حال وجود اأي ا�ستف�سارات اأو مالحظات من قبلهم 
تعاون  على  ال�سكر  تقدمي  املدقق  وعلى  املناق�سة،   ت�ستوجب 

اجلهة املدقق عليها يف ت�سهيل مهمة فريق التقرير.

مقدمة التقرير:  .2
لو�س�ف طبيع�ة املهمة، وطبيعة عمل الن�ساط الذي مت التدقيق 
لن�ساط،  ال�سابق  التدقيق  عن  نبذه  �سرح  املمكن  ومن  عليه 
نتائج  اأهم  عن  وخمت�سر  عام  ب�سكل  املدقق  راأي  تت�سمن 

مهمة التدقيق.  

االأهداف:  .3
وهي نف�ش االأهداف الواردة يف برنامج التدقيق املُعد، وميكن 

اإعادة ترتيبها و�سياغتها ب�سكل اآخر.

النطاق:  .4
ي�سف هذا اجلزء مدى عمق تغطية عملية  التدقيق املنفذة 
جمعها  مت  التي  القرائن  طبيعة  اأعاله،  االأهداف  لتحقيق 

وفح�سها، واالإجراءات الرئي�سية التي مت الرتكيز عليها.

اأ�سلوب التدقيق:  .5
التي  التدقيق  واليات  القرائن،  وحتليل  جمع  كيفية  وي�سرح 
اإج��راءات  و�سف  مثل  التدقيق  اأه��داف  لتحقيق  اأ�ستخدمت 

التدقيق وكيفية اإختيار العينة.

معايري التدقيق:  .6
التدقيق  مت  التي  املرجعية  على  التقرير  يحتوي  اأن  يجب 
مبوجبها مثل معايري املمار�سة املهنية للتدقيق الداخلي اأو اأي 

معايري اأخرى يف مهمات التدقيق اخلا�سة.

اال�ستنتاجات والتو�سيات:  .7
يلي  وفيما  باحلقائق،  التو�سيات  من  تو�سية  كل  دعم  يجب 

مكونات اأي نتيجة قد يتم التو�سل لها: 
املدقق،  قبل  ما متت مالحظته من  وهو  القائم:  الو�سع   -
الإعطاء الفر�سة للقارئ ملعرفة عن ماذا يتم التحدث يف 

هذا اجلزء من التقرير.
املعايري: املقيا�ش الذي يتم به تقييم الو�سع القائم، وهو   -

ي�سف ما يجب اأن يكون عليه الو�سع. 
االأثر: ويعرب عنه باخلطر اأي�سًا، واخلطر �سواء الفعلي اأو   -

املتوقع.
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ال�سبب: وهو ال�سبب احلقيقي الذي اأدى اإىل هذا الو�سع   -
يف  اجلزء  هذا  جتاوز  ميكن  وعمومًا  اأعرا�سه،  ولي�ش 

بع�ش حاالت عدم و�سوح ال�سبب ب�سكل كامل.
اأو  امل�سكلة  ملعاجلة  ب�سيطة   بطريقة  وتكتب  التو�سية:   -
خطوات  كتابة  اإىل  اللجوء  املمكن  ومن  االنحراف، 

متعددة واإجراءات وا�سحة حلل امل�سكلة.

التقرير النهائي: 	•
ال��ت��ع��دي��الت  جميع  ال��ن��ه��ائ��ي  ال��ت��ق��ري��ر  يت�سمن  اأن  ي��ج��ب 
وبعد  التقرير،  م�سودة  مناق�سة  عند  متت  التي  والتغيريات 
ا�ستالم الردود عليه من قبل الطرف املدقق عليه، باالإ�سافة 
التقرير  توقيع  ويتم  ال���ردود،  ه��ذه  على  املدقق  تعليق  اإىل 

النهائي من املدقق الداخلي ويتكون التقرير النهائي من: 
املحتويات اأعاله بداية من رقم 2 حتى  رقم 7.  .1

التقرير  يحتوي  اأن  يجب  للتدقيق:  اخلا�سعة  اجلهة  رد   .2
والتو�سية  املالحظة  على  عليه  املدقق  الطرف  رد  على 
املتعلقة بها باملوافقة اأو عدمها مع �سرح موجز عن �سبب 

موقفه من التو�سية اأو املالحظة.

تعليق املدقق:  .3
وهو تقييم لرد اجلهة اخلا�سعة للتدقيق.

�صفات  التقري�ر: 	•
التدقيق  تقرير  كتابة  التامة يف  والعناية  احلذر  توخي  يجب 
الداخلي الذي ميثل  تتويجًا لعمل املدقق خالل فرتة زمنية،   
التقرير ب�سكل ح�ساري ومقبول ومن  اإظهار هذا  وال بد من 

اأهم �سفات التقرير:

الدق��ة:  .1
اأوراق  ملف  يف  كاٍف  بدليل  وتو�سية  ا�ستنتاج  كل  دعم  يجب 
اإجراء  �ستتخذ  ما  غالبًا  العليا  االإدارة  الأن  وذلك  العمل، 
وت�سدر تعليمات بناًء على اال�ستنتاجات الواردة يف التقرير.

2. الو�سوح:
املتخ�س�سة،  الفنية  التعبريات  ا�ستخدام  عن  البعد  يجب 
التقرير من  تفقد  التي  الكبرية  والفقرات  الطويلة،  واجلمل 

حمتواه.

3. االإيجاز:
يجب االأخذ باالعتبار االإيجاز ما اأمكن دون االإخالل باملعني، 
وحذف العبارات الزائدة اأو غري ال�سرورية، وذلك الأن قارئ 
غري  تفا�سيل  لقراءة  الكايف  الوقت  ميلك  ال  غالبًا  التقرير 

�سرورية.
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4. االإيجابية:
يجب اأن حتمل لهجة التقرير االإيجابية والبعد عن الت�سهري 
يكون  اأن  يجب  ولذلك  االأوامر،  واإ�سدار  الهجومية  واللهجة 

التقرير مو�سوعيًا وهادئًا.

5. التوقيت املنا�سب:
يجب عدم تاأخري التقرير عن الوقت املحدد، لتجنب فقدان 

فعاليته ومعناه.

التقري�ر: •	توزي�ع 
يتم توزيع ن�سخة التقرير النهائية لكافة اجلهات املعنية داخل 
التقرير له عالقة  باأن ما ورد يف هذا  املنظمة، والتي يعتقد 
ال�سرورية  االإجراءات  اتخاذ  على  قادرة  تكون  بحيث  بها، 
للعمل بالتو�سيات وو�سع اخلطة لتنفيذ ما جاء يف التقرير. 
وعلى املدقق الداخلي حتديد اجلهات التي �سيتم توزيع ن�سخة 

من التقرير لها.

:(Follow - up) املتابعة
تدقيق  مهمة  الأي  االأخرية  املرحلة  املتابعة  عملية  ت�سكل   .1
قيام  من  التاأكد  خاللها  يتم  التي  املرحلة  وهي  داخلي، 
وتنفيذ  املالحظات  مبعاجلة  عليه  املدقق  الطرف 

وخطة  النهائي  التقرير  من  كل  يف  الواردة  التو�سيات 
الزمني  االإطار  وفق   ،(Action Plan)التو�سيات تنفيذ 

املتفق عليه.

املدقق  يقوم  عليها  املتفق  الزمنية  املهلة  انق�ساء  بعد   .2
مدى  لتحديد  عليه  املدقق  الطرف  بزيارة  الداخلي 
وبناء  التو�سيات  وتنفيذ  املالحظات  معاجلة  يف  التقدم 

على ذلك:
يغلق ملف املهمة يف حال متت معاجلة كل املالحظات  	•
عن  تقرير  كتابة  ويتم  التو�سيات،  جميع  ونفذت 
ذلك ويرفع جلميع اجلهات التي ا�ستلمت ن�سخة من 
التقرير، الإبالغهم بتنفيذ جميع التو�سيات ومعاجلة 

كل املالحظات.
تقدمًا  املدقق  وجد  حال  يف  الزمنية  املهلة  متدد  	•
ملحوظا يف معاجلة املالحظات ويف تنفيذ التو�سيات.
معاجلة  يف  تقدم  اأي  هناك  يكن  مل  حال  يف  	•
مربر  اأي  وبدون  التو�سيات  تنفيذ  ويف  املالحظات 
منطقي، وتولدت لدى املدقق قناعة بوجود اإهمال اأو 
مماطلة يف عملية التنفيذ، عندئذ يجب على املدقق 



127 126

القسم الثاني: الدليل االسترشادي لنظام التدقيق الداخلي النزاهة والشفافية والمساءلة في عمل المنظمات األهلية - الجزء األول

رفع تقرير عن حالة عدم االلتزام اإىل كل من جلنة 
التدقيق واملدير العام ومدير الن�ساط املدقق عليه.

اأهم  حتتوي  بيانات  قاعدة  بعمل  الداخلي  املدقق  يقوم   .3
املالحظات والتو�سيات اخلا�سة بكل مهمة تدقيق داخلي، 
مو�سحًا فيها التاريخ املحدد لتنفيذ كل مالحظة اأو تو�سية، 
وحالة كل منها يف تاريخ املتابعة، وهل هي منتهية اأو غري 

منفذة اأو موؤجلة اإىل موعد اآخر اأو قيد املعاجلة والتنفيذ.
تنفيذ  يف  التقدم  م��دى  ع��ن  دوري  تقرير  اإ���س��دار  يتم   .4
تقارير  يف  ال����واردة  امل��الح��ظ��ات  وم��ع��اجل��ة  التو�سيات 

التدقيق الداخلي.

ترقيم مهام التدقيق:
التدقيق  مبهمة   اخلا�سة  امللفات  وتنظيم  اأر�سفة  لغايات 

الداخلي يتم ترقيم مهام التدقيق الداخلي بال�سكل التايل:
(YY – XX)

حيث:
YY اإىل ال�سنة التي بداأت خاللها عملية  الرمز  ي�سري  	•

التدقيق الداخلي.

الرمزXX  اإىل ترتيب مهمة التدقيق الداخلي  ي�سري  	•
باملقارنة مع عدد املهمات التي �سبقتها.

فعلى �سبيل املثال ي�سري الرقم: 05 – 09 اإىل املهمة اخلام�سة 
للتدقيق الداخلي والتي بداأت خالل العام 2009.

اأوراق العمل:
ت�سكل اأوراق عمل التدقيق االإثبات الداعم الآراء وا�ستنتاجات 
وتو�سيات املدقق الداخلي، وتوؤكد على اأن االإجراءات التي مت 
املمار�سة  االلتزام مبعايري  وانه مت  لها قد نفذت،  التخطيط 
املهنية للتدقيق الداخلي، وت�ساعد املراجع مللف التدقيق على 
فهم اآليات العمل التي مت اإتباعها وطرق الفح�ش والتفتي�ش 

التي ا�ستخدمت خالل عملية التدقيق.
وتق�سم اأوراق عمل التدقيق الداخلي اإىل:

اأوراق العمل اجلارية:  .1
وهي اأوراق العمل امل�ستخدمة لتوثيق اأهم اخلطوات يف عملية 
ملف  يف  وحتفظ  دائم،  ا�ستخدام  لها  يوجد  وال  التدقيق، 
ي�سمى “ملف التدقيق اجلاري”، وت�ستخدم كاأ�سا�ش يف و�سع 
العمل  اأوراق  عليها  االأمثلة  ومن  الداخلي،  التدقيق  تقرير 
الداخلية،  الرقابة  نظام  فهم  العمليات،  فهم  ب:  اخلا�سة 
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التي  والتو�سيات  املالحظات  واال�ستنتاج،  التحليل  عمليات 
التقارير  التدقيق، ن�سخ عن  اإليها خالل عمليات  التو�سل  مت 
عليه،  املدقق  الطرف  مع  املرا�سالت  والثانوية،  االأولية 

وبرنامج التدقيق.

اأوراق العمل ال�سرية:  .2
من  عال  قدر  على  معلومات  حتتوي  التي  العمل  اأوراق  وهي 

ال�سرية واحل�سا�سية وحتفظ يف ملف خا�ش يف مكان اأمني.
املدقق  بالطرف  اخلا�سة  ال�سرية  بالوثائق  يتعلق  فيما  اأما 
االكتفاء  اأو  االأوراق  بهذه  االحتفاظ  عملية  فتبقى  عليه 
باالإطالع عليها بدون االحتفاظ بن�سخة عنها خا�سعة للحكم 
املهني للمدقق واإعتبارات ال�سرية ولتقديره ملدى احلاجة اإىل 

وجود ن�سخة عنها يف ملفات التدقيق الداخلي.

اأوراق العمل الدائمة:  .3
بالن�ساط  خا�سة  بيانات  حتتوي  التي  العمل  اأوراق  وهي 
املدقق  ويبقى  دائم  ا�ستخدام  ذات  وتكون  عليه،  املدقق 
ملف  يف  وتو�سع  البيانات،  اإىل  للرجوع  م�ستمرة  بحاجة 
ي�سمى “ملف التدقيق الدائم”  ملا يت�سمنه من بيانات �سوف 
هذا  تعديل  �سرورة  مع  دائم،  ب�سكل  اإليها  الرجوع  ي�ستمر 
اأوراق  االأمثلة  ومن  حت�سل  تطورات  اأو  تغيريات  باأي  امللف 

العمل اخلا�سة ب:  الهيكل التنظيمي مبا فيه عدد املوظفني 
العاملني واأ�سماء كبار املوظفني ومناذج التوقيع، االإجراءات 

والقوانني واالأنظمة والتعليمات ذات اال�ستخدام الدائم.
املهمة،  ا�سم  على:  العمل  اأوراق  حتتوي  اأن  يجب  	•
مو�سوع الورقة اأو الهدف منها، التاريخ، ا�سم وتوقيع 
املدقق الداخلي معد الورقة، الرقم املرجعي للورقة، 

االأرقام املرجعية الأي اأوراق عمل ذات عالقة.

فهر�صة اأوراق العمل:
الداخلي  التدقيق  مبهام  اخلا�سة  العمل  اأوراق  فهر�سة  تتم 
ولت�سهيل  مهمة  لكل  اخلا�سة  امللفات  يف  اأر�سفتها  بهدف 
باملالحظات  العالقة  ذات  العمل  اأوراق  اإىل  الرجوع 
والتو�سيات الواردة يف تقارير التدقيق الداخلي واأوراق العمل 

ذات العالقة بتنفيذ خطوات برنامج العمل.
ت�سكل بنود الفهر�ش الرئي�سي مللف التدقيق الداخلي  	•
تعطى  العمل، حيث  اأوراق  ترقيم  االأ�سا�ش يف عملية 
اأوراق العمل اخلا�سة بهذه البنود اأرقاما متفرعة عن 

البند االأ�سلي يف الفهر�ش:
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منوذج الفهر�ص الرئي�صي:

جع
البنوداملر

Aالتقرير النهائي
B)التقرير املبدئي )االأويل
Cرد االإدارة على التقرير املبدئي
Dالتبليغ عن مهمة التدقيق
Eاالجتماع االفتتاحي مع الطرف املدقق عليه
Fالفهم املبدئي للعمليات
Gتقييم نظام الرقابة
Hالتقييم االأويل للمخاطر
Iبرنامج التدقيق
Jاملالحظات االأولية
Kالتو�سيات االأولية
L ملناق�سة عليه  املدقق  الطرف  مع  النهائي  االجتماع 

املالحظات والتو�سيات

Nخطة العمل ملعاجلة املالحظات وتنفيذ التو�سيات
Oمرا�سالت مع الطرف املدقق عليه
Q عملية املراجعة للتاأكد من تنفيذ خطة العمل املتفق

عليها �سابقًا
Uاأوراق عمل اأخرى

•	فعلى �سبيل املثال:
الرق���م I-5.3 ي�سري اإىل ورق���ة العمل الثالث���ة التابعة   -
 I للخط���وة رق���م 5 يف برنام���ج العمل، وي�س���ري الرمز
اإىل بن���د برنامج العمل يف الفهر����ش الرئي�سي، حيث 
ا�ستعمل الرمز – لالإ�سارة اإىل خطوة فرعية يف حني 
ا�ستعم���ل الرمز . لالإ�سارة اإىل رق���م ال�سفحة )رقم 

ورقة العمل(.
ملح�سر  ال�ساد�سة  العمل  ورقة  اإىل  ي�سري   E.6 الرقم   -

االجتماع االفتتاحي مع الطرف املدقق عليه.
من املمكن ا�ستحداث فهار�ش فرعية تابعة لبنود رئي�سية  	•

يف الفهر�ش الرئي�سي.
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عينات الفح�ص:
يتم اإختيار العينات باإحدى الطرق التالية: 

1. العينات االإح�سائية:
)وحدات(  عنا�سر  فاإن جميع  الطريقة  هذه  ا�ستخدام  عند 

املجتمع االإح�سائي لديها نف�ش الفر�سة لالختيار.
يتم حتديد املجتمع االإح�سائي اأواًل، ثم يجري احت�ساب حجم 
والدقة  الثقة،  درجة  ح�سب  وذلك  ريا�سية،  بطريقة  العينة 
معدة  جداول  وهناك  املقبول،  اخلطاأ  واحتمال  املطلوبة، 

خ�سي�سا لهذا الغر�ش يتم ا�ستخدامها من قبل املدققني.

2. العينات احلكمية:
اأ�سا�ش هذه الطريقة على حكم املدقق  ويعتمد االختيار على 
العينة  وحدة  االإعتبار   بعني  اآخذًا  ال�سخ�سية،  ومالحظاته 

واملخاطرة املرتبطة بها.

3. عينة املجموعات:
مثل  كمجموعات  الطريقة  لهذه  طبقًا  العينة  اختيار  يتم 
جميع �سندات ال�سرف ملدة حمددة اأو جميع احلركات خالل 
فرتة ما، ويف هذه احلالة يتم اختبار جميع مكونات املجتمع 
عند  مفيدة  الطريقة  وهذه  الفرتة،  هذه  خالل  االإح�سائي 

تقييم الرقابة الداخلية خالل فرتة زمنية حمددة، وعلى اأي 
الأنه  احلذر،  من  ب�سيء  الطريقة  هذه  ا�ستخدام  يجب  حال 
نطاق  خارج  عليها  احلكم  اأو  نتائجها  اإىل  التو�سل  ميكن  ال 

الفرتة التي اأخذت العينة فيها.

4. العينات الع�سوائية:
يتم اختيار العينة بدون حتيز اأو ق�سد، لت�سمني اأو ا�ستبعاد 
مفردات معينة من املجتمع االإح�سائي،  فعند حتديد حجم 
العينة يتم اختيارها با�ستخدام الكمبيوتر اأو جداول االأرقام 

الع�سوائية. 

اأدلة التدقيق)القرائن(:
لدعم  عليها  للح�سول  املدقق  ي�سعى  التي  االأدلة  تق�سم 

اال�ستنتاج الذي تو�سل اإليه اإىل:

1. الدليل املادي:
وميكن احل�سول عليه بوا�سطة املعاينة اأو املالحظة الأن�سطة 
الدليل  توثيق  وميكن  واالأحداث.  املمتلكات،  املوظفني، 
متت  التي  االأمور  تلخ�ش  مذكرة  بوا�سطة  الطريقة  بهذه 

مالحظاتها، اأو �سور فوتوغرافية لها اأو عينات مادية منها.
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2. الدليل امل�ستندي:
العقود،  الر�سائل،  مثل  الوثائق  من  امل�ستندي  الدليل  يتاألف 

القيود املحا�سبية، الفواتري، وتقارير االإدارة عن االأداء .

3. دليل ال�سهادة:
اأو  ويت�م احل�س�ول علي�ه م�ن االآخرين، من خالل تعليقاتهم 
دعم  املف�سل  ومن  املقابالت،  خالل  االأ�سئلة  على  ردوده��م 
الأن  امل�سداقية،  من  مزيدًا  ملنحه  اآخ��ر  بدليل  الدليل  ه��ذا 
باآرائهم  االإدالء  عند  احليادية  وعدم  للتحيز  اإحتمال  هناك 

اأو �سهادتهم.

4. الدليل التحليلي:
ميكن  بحيث  املعلومات،  وجتزئة  واملقارنات  االحت�ساب  مثل 

الو�سول اإىل النتائج ب�سورة اأدق.

الو�صف الوظيفي للمدقق الداخلي:
املهام وامل�صوؤوليات:

امل�ساهمة يف اإعداد اخلطة ال�سنوية للتدقيق. 	•
لعمليات التدقيق. التف�سيلية  التدقيق  برامح  و�سع  	•

لزم. اإذا  وتطويرها  وتعديلها  التدقيق  برامج  تنفيذ  	•

التوثيق واالحتفاظ باالدلة واوراق العمل بح�سب دليل  	•
التدقيق.

كتابة التقارير املرحلية والنهائية وعر�سها على جلنة  	•
التدقيق.

املعنية للح�سول على ردها حول  الدوائر  مع  املتابعة  	•
تو�سيات التدقيق.

التدقيق الداخلي يف خمتلف دوائر  مهام  جميع  اأداء  	•
الوحدة وح�سب خطة التدقيق ال�سنوية.

امل�ساهمة يف اإعداد وحتديث دليل التدقيق الداخلي. 	•
مناق�سة مالحظات املدقق الداخلي مع املدقق الداخلي  	•

الرئي�سي من اأجل اإعداد تقرير املدقق الداخلي.
و  املبا�سر  امل�سوؤول  بها  يكلف  مهمة  باأي  القيام  	•

املتعلقة بالتدقيق الداخلي .
قبل دوائر  من  تنفيذها  مت  التي  العمليات  مراجعة  	•
الوحدة، وكتابة تقرير باملالحظات يف حال وجودها.

التن�سيق مع جلنة التدقيق واملدقق اخلارجي، بهدف  	•
منع االزدواج اأو التكرار.
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مناذج العمل:
اأهم مناذج العمل التي ميكن ا�ستخدامها خالل تنفيذ مهام 

التدقيق:
منوذج التبليغ عن مهمة تدقيق.  .1

منوذج حم�سر االجتماع التمهيدي ملهمة تدقيق.  .2
منوذج املالحظات االأولية واال�ستنتاجات.  .3

خطة تنفيذ التو�سيات.  .4
اجتماع اإنهاء مهمة تدقيق.  .5

منوذج تقرير التدقيق.  .6
ر�سالة اإرفاق تقرير.  .7

منوذج تعليمات الرد على تقرير التدقيق الداخلي االأويل.  .8
منوذج فهر�ش امللف اجلاري ملهمة تدقيق داخلي.  .9

10.منوذج فهر�ش فرعي للملف اجلاري.

11.منوذج ا�ستبيان حول نظام الرقابة االإدارية.

12.منوذج التقييم املبدئي ملخاطر ن�ساط منوي التدقيق فيه.

13.منوذج حتليل خماطر.

1. منوذج التبليغ عن مهمة تدقيق داخلي: 

التاريخ:
املرجع:

ح�سرة ال�سيد/ ...............  املحرتم.
مدير دائرة / اإدارة

حتية واحرتامًا وبعد ،،،
املو�سوع: تقرير التدقيق على .............................. .

باأنه قم مت جدولة مهمة للتدقيق على  اأن نحيطكم علمًا  نود 
)ا�سم املهمة اأو الن�ساط( يف اإدارتكم/ دائرتكم وذلك بهدف:

. ...............................  .1
. ................................  .2

مت حتديد موعد البدء يف املهمة يوم ............... املوافق  
التكرم  ح�سرتكم  من  يرجى  لذا   .  ............./..../....
باإبالغنا يف حال مل ينا�سبكم هذا املوعد ليتم حتديد موعد 

اآخر.
دائرتكم  اإدارتكم/  من  من�سق  بت�سمية  التكرم  يرجى  كما 
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تاأدية  اأثناء  الداخلي  املدقق  مع  العمل  تن�سيق  مهمة  ليتوىل 
املهمة.

و تف�سلوا بقبول فائق االحرتام ،،،

املدقق الداخلي

ن�سخة: املدير العام – للتكرم باالإطالع والعلم.
ن�سخة: ملف التدقيق للمهمة رقم ).... /....(.

2.  منوذج حم�صر الجتماع التمهيدي ملهمة تدقيق:
اليوم   : ............................... .

ال�ساعة : ....................... .

احل�سور: ال�سيد/ ......................................... .

مدير اإدارة/دائرة ........................................ .

ال�سيد/ ................................................... .
ال�سيد/.................................................... .

املدقق الداخلي.

اأعاله ومت  املذكورين  وتاريخه مت االجتماع بح�سور  يومه  يف 
بحث االأمور التالية:

تو�سيح الآلية عمل املدقق الداخلي وطرق رفع التقارير.  .1
�سرح وتو�سيح اأهداف ونطاق عمل التدقيق خالل املهمة.  .2
اإجراءات عمل �سرورية  اأو  اأو م�ستندات  وثائق  اأي  طلب   .3

للقيام باملهمة.
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مع  املتابعة  مهمة  ليتوىل  حمدد  �سخ�ش  ت�سمية  طلب   .4
التدقيق الداخلي.

اأمور اأخرى.  .5

حم�سر االجتماع:
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________

3.  منوذج املالحظات الأولية وال�صتنتاجات: 
املرجع يف اأوراق العمل ويف برنامج العمل التف�سيلي: 

. _____________
و�سف امل�سكلة:

______________
______________

. _____________
�سروط ومعايري القيا�ش:

______________
______________

 . _____________
�سبب امل�سكلة:

______________
______________
______________

. ____________
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اال�ستنتاج:
______________
______________
______________

. _____________
التو�سيات:

______________
______________

_____________
رد االإدارة االأويل:

______________
______________
______________
______________

4.  منوذج خطة تنفيذ التو�صيات: 
خطة تنفيذ التو�سيات:

ما هي امل�سكلة؟املالحظة:

الو�سف:
و�سف خمت�سر الأهم معامل امل�سكلة اأو 
املالحظة التي مت التو�سل اإليها خالل 

التدقيق.

اخلطر:
ما هو اخلطر الناجت عن امل�سكلة واأهم 

تاأثرياته ال�سلبية على مدى حتقيق اأهداف 
العمل املر�سومة م�سبقًا؟

التو�سية:
ما هي تو�سية التدقيق الداخلي ملعاجلة 

امل�سكلة اأو احلد منها ومن املخاطر الناجتة 
عنها؟

رد االإدارة 
املعنية:

ما هو راأي االإدارة ذات العالقة؟  وهل وافقت 
على تنفيذ التو�سية؟

املكلف 
بالتنفيذ:

من هو ال�سخ�ش اأو اجلهة املكلفة بتنفيذ 
التو�سية والذي �سوف يتم االت�سال به الحقًا 

للتاأكد من التنفيذ؟

تاريخ 
التنفيذ:

التاريخ املتفق عليه للبدء بتنفيذ التو�سية 
والفرتة الزمنية املتوقع اأن ت�ستغرقها عملية 

التنفيذ.
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املالحظة:

الو�سف:

اخلطر:

التو�سية:

رد االإدارة املعنية:

املكلف بالتنفيذ:

تاريخ التنفيذ:

5.  منوذج اجتماع اإنهاء مهمة تدقيق: 

اليوم   :............................... .

ال�ساعة :.............................. .

احل�سور:  ال�سيد/ة .........................................

مدير اإدارة/دائرة ........................................ .

ال�سيد/ ................................................... .

ال�سيد/ .................................... املدقق الداخلي.
اأعاله ومت  املذكورين  وتاريخه مت االجتماع بح�سور  يومه  يف 

بحث االأمور التالية:
املالحظات  حول  توافق  اإىل  الو�سول  حماولة  	•

واال�ستنتاجات الواردة يف التقرير.
والتاأكد  الداخلي،  املدقق  لدى  �سوء فهم  اأي  تو�سيح  	•

من دقة املعلومات الواردة يف التقرير االأويل.
وجدول زمني لتنفيذ التو�سيات الواردة  خطة  و�سع  	•

يف تقرير التدقيق الداخلي.
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تو�سيح اأي نقاط اأو ق�سايا غري وا�سحة لدى الطرف  	•
املدقق عليه.

عليه  املدقق  والطرف  املدقق  بني  خالف  اأي  توثيق  	•
والتو�سيات  التقرير  يف  الواردة  املالحظات  حول 

اخلا�سة بها.
اإعطاء الفر�سة للطرف املدقق عليه ملراجعة التقرير  	•
التقرير  حمتويات  حول  نظره  وجهة  اإىل  واال�ستماع 
م�سوؤولية  هي  التقرير  حمتويات  اأن  على  التاأكيد  مع 
املدقق فقط وال ي�سرتط اأن تتوافق وجهة نظر املدقق 

مع وجهة نظر الطرف املدقق عليه.

حم�سر االجتماع:

______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________

_____________
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6.  منوذج تقرير التدقيق:
)ا�سم التقرير( 

____________
تقرير رقم: 09/.....

�سادر يف .../..../2009

____________
ا�سم املنظمة االأهلية

____________
التدقيق الداخلي

املحتوي���ات

الفه�������ر�ص
- املقدمة 

- اأهداف التدقيق
- نطاق املهمة

- منهجية التدقيق
- ملخ�ش الأهم اال�ستنتاجات

- املالحظات واال�ستنتاجات والتو�سيات
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املقدمة:
اأهداف املهمة:

نطاق املهمة:
منهجية التدقيق:

ملخ�ص لأهم ال�صتنتاجات
1

2

3

املالحظات التف�سيلية:

اأواًل :
االأث����ر:

ال�سب���ب:
التو�سي�ة:

الرد
التربير:

واقبلوا فائق االحرتام،،،
املو�سحة  امل�ساحات  ت�ستخدم  التعليق(   / )الرد  بند  تعبئة  عند  مالحظة: 
لكل مالحظة ويف حالة عدم كفاية اأي م�ساحة، يرجى كتابة التعليق مبذكرة 

م�ستقلة وربطها مرجعيًا مع هذا التقرير.

ر�صالة اإرفاق التقرير:  .7
التاريخ:
املرجع:

ح�سرة ال�سيد/ ......................... املحرتم.
مدير دائرة / اإدارة ........................   .

حتية واحرتامًا وبعد،
املو�سوع: تقرير التدقيق على .............................. .
باالإ�سارة اإىل املو�سوع اأعاله، نرفق لكم التقرير االأويل ملهمة 
التدقيق على ................................................

ورد  ما  على  بردكم  وموافاتنا  التقرير  على  االطالع  يرجى 
فيه وذلك خالل اأ�سبوعني من تاريخه، لت�سمينه يف الن�سخة 

النهائية من التقرير.
ويف حالة وجود اأي ا�ستف�سارات اأو مالحظات من قبل املعنيني 
يف  الرتدد  عدم  يرجى  والبحث،  املناق�سة  ت�ستوجب  لديكم 

االت�سال بنا.
مع ال�سكر اجلزيل على تعاونكم وتعاون العاملني يف اإدارتكم/

دائرتكم  على ت�سهيل مهمتنا.
واقبلوا فائق االحرتام ،،،
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منوذج تعليمات الرد على تقرير التدقيق الداخلي الأويل:  .8
اإرفاق رد  الداخلي على  بالتدقيق  ال�سيا�سات اخلا�سة  تن�ش 
الطرف املدقق عليه على التقرير االأويل مع التقرير النهائي 
الرد على املالحظات  االإدارة، وحتدد حمتويات  اإىل  املرفوع 
املدقق  الطرف  قبل  من  االأويل  التدقيق  تقرير  يف  الواردة 

عليه، اإال اأنه يف�سل اأن يحتوي الرد على العنا�سر التالية:

االإ�سارة ب�سكل �سريح من قبل الطرف املدقق عليه فيما   .1
يف  وردت  مالحظة  كل  على  يوافق  ال  اأو  يوافق  كان  اإذا 

تقرير التدقيق االأويل وتو�سيتها.

يف حالة املوافقة على املالحظة والتو�سية اخلا�سة بها،   .2
للتنفيذ  الزمني  االإطار  و�سع  عليه  املدقق  الطرف  على 

وحتديد ال�سخ�ش املكلف بالتنفيذ.

على  حتفظ  وجود  مع  املالحظة  على  املوافقة  حالة  يف   .3
الطريقة  املدقق عليه ذكر  الطرف  التو�سية، يجب على 
التي يراها اأن�سب يف معاجلة امل�سكلة اأو الق�سية الواردة 

يف مالحظة التدقيق.

اأو  التو�سية  اأو  املالحظة  على  املوافقة  عدم  حالة  يف   .4
كالهما يجب ذكر ال�سبب.

اإىل  الرد  من  ن�سخة  اإر�سال  عليه  املدقق  الطرف  على   .5
املدير العام.

وتف�سلوا بقبول فائق االحرتام
املدقق الداخلي
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منوذج فهر�ص حمتويات امللف اجلاري ملهمة تدقيق   .9
داخلي: 

مهمة التدقيق على....................................... .

مهمة رقم _ _ /_ _  .
فهر�ش املحتويات

الورقةاملرجع
Aالتقرير النهائي
B)التقرير املبدئي )االأويل
Cرد االإدارة على التقرير املبدئي
Dالتبليغ عن مهمة التدقيق
Eاالإجتماع االأويل مع الطرف املدقق عليه
Fالفهم املبدئي للعمليات
Gتقييم نظام الرقابة
Hالتقييم االأويل للمخاطر
Iبرنامج التدقيق

Jاملالحظات االأولية
Kالتو�سيات االأولية

L
االإجتماعات النهائية مع الطرف املدقق عليه 

ملناق�سة املالحظات والتو�سيات

N
خطة العمل ملعاجلة املالحظات وتنفيذ 

التو�سيات
Oمرا�سالت مع الطرف املدقق عليه

Q
عملية املراجعة  للتاكد من تنفيذ خطة العمل 

املتفق عليها �سابقًا
Uاأوراق عمل اخرى
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10.  منوذج فهر�ص فرعي مللف جاري: 

اأجنزت بوا�سطةاملرجعاالإجراء
11.  منوذج ا�صتبيان حول نظام الرقابة الإدارية:

نظام  فهم  يف  للم�ساعدة  التايل  اال�ستبيان  ا�ستخدام  ميكن 
الرقابة االإدارية اخلا�ش بالن�ساط اخلا�سع لعملية التدقيق:

التعليق/ 
مرجع 
ورقة 
العمل

نعم، ل، 
لينطبق الرقم

وظيفة ودور الن�ساط اأوًل

1. هل مت تعريف دور الن�ساط 
ب�سكل مكتوب؟

2. هل اأنت مقتنع باالأداء العام 
للن�ساط؟

3. هل هناك اأمور حمددة يف 
الن�ساط تو�سي مبراجعتها ؟

اأهداف الن�ساط ثانياً

1. هل مت حتديد اأهداف الن�ساط؟
2. هل هي ب�سكل مكتوب؟
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3. هل مت حتديد اأولويات اأهداف 
الن�ساط ح�سب اأهميتها؟

4. هل يتم التقرير عن االإجناز 
ب�سكل منتظم؟

5. هل تتم مراجعة االأعمال غري 
املنجزة مع االإدارة ؟

التخطيط: ثالثًا
1. هل يوجد لدى الن�ساط :

خطة �سنوية ؟
خطة اإ�سرتاتيجية ؟

2. هل مت حتديد امل�سوؤوليات 
لتنفيذ اخلطة ؟

3. هل االأداء الفعلي �سمن 
اخلطة ؟

4. هل تت�سمن اخلطة وحدات 
للقيا�ش مثل التكلفة عدد 

املوظفني، التواريخ ... الخ؟

5. هل يتم اإ�سدار تقرير عن 
املنفذ من اخلطة ؟

التنظيم: رابعًا

1. هل لديك اأي م�ساكل وظيفية؟

2. هل اأنت مقتنع بنوعية العمل 

وكفاءة املوظفني؟
3. هل لدى الق�سم برنامج 

للتدريب على الن�ساط؟
5. هل يعلم املوظفون كيف يتم 

قيا�ش اأداءهم ؟
6. هل يتم قيا�ش االأداء ب�سكل 

منتظم؟
7. هل يراجع مع املوظفني ؟

8. هل مت كتابة الو�سف الوظيفي 

لكل وظيفة؟
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9. هل هناك م�سكلة تتعلق بدوران 

املوظفني 
حدد معدل الدوران؟

10. هل لدى الن�ساط هيكل 

تنظيمي مكتوب ؟
11. هل هناك زيادة يف العمالة؟

الرقابة: خام�سًا

 *  ال�سيا�سات

1. هل هناك �سيا�سات مكتوبة 

لدى الن�ساط ؟
2. هل هذه ال�سيا�سات معروفة 

لدى املوظفني؟
3. هل هي حمدثه حتى تاريخه؟

4. هل يتم فر�ش التقييد بهذه 

ال�سيا�سات؟

5. هل هي موزعة على املوظفني 

يف الن�ساط؟
 *  االإجراءات

1. هل لدى الن�ساط اإجراءات 

مكتوبة ؟
2. هل االإجراءات موزعة ومعروفة 

لدى املوظفني 
3. هل هي حمدثه حتى تاريخه؟

4. هل يتم اختبار التقييد بها؟

5. هل هناك اإجراء مكتوب لكل 

�سيا�سة؟
 *   النماذج وامللفات

1. هل لدى الن�ساط برنامج 

للرقابة على النماذج؟
2. هل يتم التقييد بهذه النماذج؟
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3. هل تتطلب جميع النماذج 

موافقة اإدارية؟
4. هل يتم و�سع قيود للو�سول اىل 

ملفات الن�ساط 
5. هل يتم االحتفاظ بامللفات 

ذات الطبيعة املت�سابهة يف مكان 
واحد ؟

6. هل يتم اإتالف اأو التخل�ش من 

امللفات ح�سب برنامج حمدد  ؟
7. هل هناك اإجراء للرقابة على 

امللفات املهنية ؟
8. هل هذا االإجراء متفق مع 

ال�سيا�سات املو�سوعة ؟
 *  معايري االأداء

1. هل لدى االإدارة ت�سور عن 
كيفية قيا�ش اأداء الن�ساط ؟

2. هل يتم تعريف املعلومات التي 

على �سوءها يتم قيا�ش االأداء ؟
 *  املوازنة

1. هل يتم حت�سري موازنة �سنوية 

مف�سلة لن�ساط ؟
2. هل تبني التقارير املنتظمة، 

االإيرادات، امل�ساريف، 
واالنحرافات عن املوازنة؟

3. هل هناك انحرافات جوهرية 

عن املوازنة؟
 *  التقارير

1. هل يتم كتابة تقارير دورية 

لالإدارة عن الن�ساط ؟
2. هل ت�سدر هذه التقارير ب�سفة 

منتظمة ؟
3. هل تتم مطابقة االأرقام الواردة 

بالتقرير مع الدفاتر وال�سجالت ؟
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4. هل تت�سمن التقارير مالحظات 

غري عادية مثل العمل ؟
5. هل يتم اتخاذ اإجراءات معينة 

بناء على هذه التقارير ؟
6. هل يتم جتهيز التقارير 

اعتمادا على معلومات داخلية ؟
اأو من اأنظمة اأخرى مالية اأو 

حا�سب اآيل

12. منوذج التقييم املبدئي ملخاطر ن�صاط منوي التدقيق 

عليه: 

التاريخ: ................ .      
ا�سم االإدارة اأو الن�ساط: ........................... .

تقيم املخاطر من خالل مقايي�ش نوعية ومقايي�ش رقمية 
لتحديد درجة اخلطر كما يلي:

خطر منخف�ش ويعطى الدرجة من 1 اإىل 2. 	•

خطر متو�سط ويعطى الدرجة من 3 اإىل 4. 	•

خطر مرتفع ويعطى الدرجة من 5 اإىل 6. 	•
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القسم الثالث

 التحليل المالي واإلداري

للمنظمات األهلية

13. منوذج حتليل املخاطر: 

اإ�سم املهمة: ........................................
رقم املهمة: ........................................

قيمة اخلطر
التاأثري

العالمةالإحتمالية

10

20

30

40

50

60

70

80

90

260

270

280

290

300



169 168

القسم الثالث: التحليل المالي و اإلداري للمنظمات األهلية النزاهة والشفافية والمساءلة في عمل المنظمات األهلية - الجزء األول

فهر�ص املحتويات

ال�صفحة املو�صوع

171 متهيد
173 مفهوم التحليل املايل
181 التقارير املالية

189
التقارير املالية والتحليل املايل للتقارير 

ال�سنوية
193 الن�سب املالية
210 حالة عملية
228 التقييم االإداري
232  التحليل  االإداري
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متهيد:
يهدف هذا الدليل اىل حتديد اخلطوط العري�سة التي يجب 
اأو  اتباعها عند قيام اأي جهة بتقييم عمل موؤ�س�سة اأهلية ما 
الرقابة عليها، حيث ينق�سم الدليل اىل جزئني رئي�سني: مايل 
واداري. يف اجلزء املايل مت حتديد جمموعة من االإجراءات 
االأهلية  املوؤ�س�سات  عمل  لتقييم  ال�سرورية  املالية  والن�سب 
املايل  وو�سعها  املوؤ�س�سة  عن  عامة  بت�سورات  واخلروج 
مت  حني  يف  بالتزاماتها.  والوفاء  اال�ستدامة  على  وقدرتها 
تخ�سي�ش اجلزء الثاين للتحليل والتقييم االإداري من خالل 
يتم  اتباعها  مت  ما  اذا  التي  االإجراءات  من  جمموعة  و�سع 

اخلروح ب�سورة عن اآليات العمل  االإداري  داخل املوؤ�س�سة.
وقد جاء اإعداد الدليل بعد اأن قام االئتالف من اأجل النزاهة 
طلب  على  بناًء  تدريبية  ور�سة  بعقد  وامل�ساءلة–)اأمان(، 
جمل�ش  يف  االأهلية  املنظمات  دائرة  ملوظفي  الوزراء  جمل�ش 
الوزراء وللموظفني يف خمتلف الوزارات العاملني يف الدوائر 
املعنية مبراقبة عمل املوؤ�س�سات االأهلية. هدف اللقاء التدريبي  
اىلاطالع امل�ساركني على كيفية تقييم اداء املنظمات االأهلية 
من عدة جوانب ت�سمل التحليل املايل، قراءة التقارير املالية و 
االإدارية وا�ستخال�ش اهم املالحظات والتو�سيات. وقد تقرر 
يف نهاية اللقاء العمل على اعداد هذا الدليل ليكون مرجعا 
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للم�ساركني وللمنظمات االأهلية على حد �سواء. ومن اجلدير 
اخلا�سة  املراجع  من  تخلو  تكاد  العربية  املكتبة  اأن  ذكره 

بالتحليل املايل واالإداري  للمنظمات االأهلية.
تقوم  الذي  الدوؤوب  العمل  اطار  يف  الدليل  هذا  وياأتي  كما 
االأهلية  املوؤ�س�سات  يف  ال�سالح  احلكم  لتعزيز  )اأمان(  به 
املوؤ�س�سات، حيث  بناء دولة  الفل�سطينية كخطوة على طريق 
باملوؤ�س�سات  تعنى  االدلة  من  �سل�سلة  �سمن  الدليل  هذا  ياأتي 
التدقيق  نظام  اآخرها  كان  والتي  ادائها  وتعزيز  االأهلية 

الداخلي للموؤ�س�سات االأهلية.

مفهوم التحليل املايل
  التحليل املايل هو علم له قواعد ومعايري وا�س�ش يهتم بتجميع
للموؤ�س�سة املالية  بالقوائم  اخلا�سة  واملعلومات   البيانات 
درا�سة اىل  اخ�ساغها  ثم  لها،  الالزم   واإجراءالت�سنيف 
 تف�سيلية دقيقة وايجاد الربط والعالقة فيما بينهما، فمثال
 العالقة بني اال�سول املتداولة التي متثل ال�سيولة يف املوؤ�س�سة
 وبني اخل�سوم املتداولة التي ت�سكل التزامات ق�سرية االجل
 على املوؤ�س�سة والعالقة بني �سايف اال�سول وااللتزامات طويلة
 االجل. باال�سافة اىل العالقة بني االيرادات وامل�سروفات ثم
ا�سبابها عن  والبحث  اليها  التو�سل  مت  التي  النتائج   تف�سري 
وال�سيا�سات والقوة يف اخلطط  ال�سعف  نقاط  لك�سف   وذلك 
احللول وو�سع  الرقابة  انظمة  تقييم  اىل  باال�سافة   املالية 

والتو�سيات الالزمة لذلك يف الوقت املنا�سب.

ا�صتعمالت التحليل املايل:-
اداء  م�ستوى  على  واحلكم  للتعرف  املايل  التحليل  ي�ستعمل 
ا�ستعمال  وميكن  اخلا�سة  القرارات  واتخاذ  املوؤ�س�سات 

التحليل املايل يف االغرا�ش التالية : 
التحليل الئتماين:  .1

بهدف  وذلك  املقر�سون  هم  التحليل  بهاذا  يقوم  الذي 
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لها يف حالة عدم  يتعر�سون  قد  التي  االخطار  التعرف على 
قدرة املوؤ�س�سات على �سداد التزاماتها يف الوقت املحدد لها.

التحليل ال�صت�صاري:  .2
الذي يقوم بهذا التحليل هم امل�ستثمرون من افراد و�سركات 
اإدارة املوارد املالية كما  حيث ين�سب اهتماهم على �سالمة 
االإدارة  تقييم كفاءة  ي�ستخدم يف  التحليل  النوع من  اأن هذا 

حيث يقوم مقيمي امل�ساريع مبثل هذا التحليل.
التخطيط املايل:  .3

وتتمثل  لالدارات  الوظائف  اهم  من  املايل  التخطيط  يعترب 
يف  املتوقع  املوؤ�س�سة  باداء  ت�سور  بو�سع  التخطيط  عملية 
امل�ستقبل، وهنا تلعب ادوار التحليل املايل دورا هاما يف هذه 
العملية من حيث تقييم االداء ال�سابق وتقدير االداء املتوقع 

يف امل�ستقبل .
الرقابة املالية:  .4

للتاأكد  تقييم ومراجعة لالعمال  بانها  املالية  الرقابة  تعّرف 
من اأن تنفيذها ي�سري وفقا للمعايري واالأ�س�ش املو�سوعة وذلك 
ومعاجلتها  ال�سعف  ونقاط  واالنحرافات  االخطاء  الكت�ساف 

يف الوقت املنا�سب .

حتليل تقييم الداء:  .5
يعترب تقييم االداء يف املوؤ�س�سة من اهم ا�ستعماالت التحليل 
على  واحلكم  التقييم  اع��ادة  عملية  خ��الل  من  فيتم  امل��ايل 
و�سداد  ال�سيولة  على  املوؤ�س�سة  وق��درة  االي���رادات  م�ستوى 
تقييم  اىل  باال�سافة  االئتمان  على  وقدرتها  االل��ت��زام��ات 
التقييم فهي  ت�ستفيد من هذا  التي  املوجودات، اما اجلهات 
اخلربة  وبيوت  الر�سمية  واجلهات  واملانحون  املوؤ�س�سة  اإدارة 

املالية وذلك على النحو التايل:-

اأ- اإدارة املوؤ�ص�صة: 
لتحقيق  وذلك  املايل  التحليل  باعمال  املوؤ�س�سة  اإدارة  تقوم 

االغرا�ش التالية:
قيا�ش �سيولة املوؤ�س�سة. 	•

تقييم كفاءة املوؤ�س�سة واإدارة ا�سولها وخ�سومها. 	•

املنا�سب  الوقت  يف  ال�سلبية  االنحرافات  اكت�ساف  	•
ومعاجلتها.

معرفة مركز املوؤ�س�سة ب�سكل عام بني مثيالتها يف نف�ش  	•
القطاع.
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املقر�صون : ب- 
الغر�ش منه هو معرفة  التحليل االئتماين حيث  بّينا يف  كما 
املقر�سني  مع  يتنا�سب  وهذا  املوؤ�س�سة،  لدى  ال�سيولة  درجة 
باال�سافة اىل معرفة درجة  االأجل  الديون ق�سرية  ا�سحاب 
مع  يتنا�سب  وهذا  الطويل  املدى  على  املوؤ�س�سة  ا�ستدامة 

املقر�سون ا�سحاب الديون طويلة االأجل.

د- اجلهات الر�صمية :
باأعمال  احلكومية  بالدوائر  ممثلة  الر�سمية  اجلهة  تقوم 

التحليل املايل لتحقيق االغرا�ش التالية :
احت�ساب �سريبة الدخل امل�ستحقة على املوظفني  -

القومي  الدخل  مثل  بالدولة  املتعلقة  احل�سابات   -
والناجت املحلي

للتخطيط للم�ساريع اجلديدة وللخطط اال�سرتاتيجية   -
على م�ستوى الدولة.

ثانيا: الوظيفة التف�صريية
اليها  الو�سول  التي مت  النتائج  بتف�سري  الوظيفة  وتتمثل هذه 
ب�سكل دقيق غري قابل للتاأويل وو�سع احللول والتو�سيات لهذه 

النتائج.

وعلى املحلل املايل عند مزاولته لوظيفته الفنية والتف�سريية 
مراعاة ما يلي:-

ال�سكل القانوين للموؤ�س�سة.  -
طبيعة الن�ساط الذي تزاوله.  -

-  اإدارة املوؤ�س�سة.
مركز املوؤ�س�سة يف القطاع الذي تنتمي له.  -

خ�سائ�ش القطاع الذي تنتمي له املوؤ�س�سة .  -
يف  املوؤ�س�سة  تعمل  التي  احلكومية  االنظمة  طبيعة   -

ظلها.
املوقع اجلغرايف التي توجد به املوؤ�س�سة.  -

اأهداف التحليل املايل:-
التعرف على حقيقة الو�سع املايل للموؤ�س�سة.  .1

احلكم على اداء كفاءة االإدارة.  .2
على  وقدرتها  ديونها  خدمة  على  املوؤ�س�سة  قدرة  بيان   .3

االقرتا�ش.
4.  تقييم اخلطط والربامج الت�سغيلية املطبقة.
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5.  احلكم على جدوى اال�ستثمار يف امل�ساريع املّدرة للدخل 
واخلا�سة باملوؤ�س�سة.

بيان و�سع وم�ستوى املوؤ�س�سة يف القطاع الذي تنتمي له.  .6
7.  امل�ساعدة يف اتخاذ القرارات اخلا�سة بالرقابة والتقييم.

احلكم على م�ستوى انظمة الرقابة امل�ستخدم.  .8

منهجية التحليل املايل:-
هي الطرق واال�ساليب واالإجراءات التي يتعامل معها املحلل 
املالية  للقوائم  املايل  التحليل  عمليات  اإجراء  يف  املايل 
املبادىء  بع�ش  حتكمها  املنهجية  وهذه  باملوؤ�س�سة،  اخلا�سة 
واالأ�س�ش العامة التي يجب اخذها بعني االعتبار المتام عملية 
املطلوب وميكن  الهدف  له حتقيق  يتيح  ب�سكل  املايل  التحلل 

التعبري عنها بخطوات التحليل املايل:-

حتديد الهدف عن عملية التحليل املايل: 	•
يتحدد الهدف يف عملية التحليل املايل على �سوء املو�سوع اأو 
جمع  من  املحلل  يتمكن  حتى  املوؤ�س�سة  لدى  املوجودة  امل�سكلة 
نف�سه  على  ويوفر  املعني  باملو�سوع  فقط  اخلا�سة  املعلومات 
تقدمت  اذا  فمثال  الالزمة  غري  والتكاليف  والعناء  اجلهد 
احدى املوؤ�س�سات بطلب قر�ش من بنك جتاري في�سبح الهدف 

القدرة  مدى  معرفة  من  البنك  لدى  املايل  للمحلل  اال�سا�سي 
املالية لهذا العميل على �سداد القر�ش يف الوقت املحدد.

حتديد الفرتة الزمنية التي ي�سملها التحليل املايل: 	•
اأن  ب��د  ف��ال  اه��داف��ه��ا  امل���ايل  التحليل  عمليات  حتقق  حتى 
متتالية  �سنوات  لعدة  املالية  القوائم  التحليل  ف��رتة  ت�سمل 
كافية  ت��ك��ون  ال  ق��د  واح���دة  ل�سنة  امل��ال��ي��ة  ال��ق��وائ��م  اأن  حيث 
املحلل  ي�ستطيع  ال��ت��ي  امل��ع��ل��وم��ات  ع��ل��ى  م��ن��ه��ا  ل��ل��ح�����س��ول 
املوؤ�س�سة. وام��ك��ان��ي��ات  ق��درات��ه��ا  على  احل��ك��م  خاللها   م��ن 
حتديد املعلومات التي يحتاج اليها املحلل للو�سول اىل اهدافه:

اليها املحلل فيمكن احل�سول عليها  التي يحتاج  املعلومات  اما 
املعلومات  و  الظاهرة،  املالية  القوائم  مثل  م�سادر،  عدة  من 
ال�سخ�سية عن املوؤ�س�سة من خالل املوؤ�س�سات التي تتعامل معها.

مو�صوع  للم�صكلة  املنا�صبة  التحليل  واأداة  ا�صلوب  اختيار 
الدرا�صة:

ومن ا�ساليب االدوات امل�ستخدمة يف التحليل كثرية نذكر منها 
ن�سبة التداول ون�سبة ال�سيولة ال�سريعة ومعدل دوران النقدية 

وك�سوف التدفقات النقدية خالل فرتات زمنية متتالية: 
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التخاذ  املحلل  لدى  توفرت  التي  املعلومات  ا�ستعمال  	•
القرارات املنا�سبة.

املايل  التحليل  معايري  من  املنا�سب  املعيار  اختيار  	•
ال�ستخدامه يف قيا�ش النتائج.

حتديد درجة االنحراف عن املعيار امل�ستخدم يف القيا�ش. 	•

درا�سة وحتليل ا�سباب االنحراف. 	•

قبل  من  يعد  الذي  التقرير  الالزمة يف  التو�سيات  و�سع  	•
املحلل يف نهاية عملية التحليل.

التقارير املالية
الهدف من هذا اجلزء هو �سمان اأن:

حت�سري جميع التقارير املالية يتم وفقا للمعايري املحا�سبية   .1
اخلا�سة  عليها  املتعارف  املحا�سبة  ومبادئ  الدولية 

باملوؤ�س�سات غري الهادفة للربح.
حت�سري التقارير الدورية ب�سكل موثق ووفقا الحتياجات   .2

االإدارة، هيئات املوؤ�س�سة ومتطلبات اجلهات املانحة.
مراجعة التقارير املالية من قبل اإدارة املوؤ�س�سة يف الوقت   .3

املنا�سب.
حفظ جميع البيانات وامل�ستندات امل�ساندة لعملية اإعداد   .4

التقارير ب�سكل اآمن.

املوازنة التقديرية العامة للموؤ�ص�صة:
يعم���ل م�س���وؤول احل�ساب���ات على اإع���داد موازن���ة تقديرية   .1
�سنوي���ة خالل اجلزء االخري من كل �سنة.  وت�سمل املوازنة 
على جمي���ع التكالي���ف وامل�ساريف املتوقعة خ���الل ال�سنة 
القادمة موزعة ح�سب طبيعة ن�ساطات وم�ساريع املوؤ�س�سة.  
كذلك حتتوي املوازنة على االإيرادات املتوقعة لتغطية تلك 
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التكاليف وامل�ساريف مع بيان تف�سيل تلك االإيرادات.
خا�ش  اجتماع  يف  املوازنة  ومناق�سة  ودرا�سة  بحث  يتم   .2
امل�ساريع  مدراء  املايل،  املدير  العام،  املدير  به  ي�سارك 

والربامج و مدراء الدوائر يف املوؤ�س�سة.
اأو  االإدارة  وجمل�ش  العام  املدير  من  املوازنة  اعتماد  يتم   .3
اأعلى ج�سم اإداري يف املوؤ�س�سة حيث تتم امل�سادقة عليها.

التقارير الدورية املطلوب اإعدادها:
التقرير املايل  ال�صهري:

يتم اإعداد تقرير مايل �سهري، خالل اأ�سبوعني من انتهاء كل 
�سهر، من قبل م�سوؤول احل�سابات بالتن�سيق مع املدير العام، 

و يتم اعتمادها نهائيًا من قبل املدير املايل واملدير العام. 
وقد ي�سمل التقرير املايل وال�سهري على التقارير التالية:   .1
وهي  العمومية(:  )امليزانية  املايل  املركز  بيانات  	•
املوؤ�س�سة  موجودات  جميع  يو�سح  تقرير  عن  عبارة 
من  ا�سولها  و�سايف  املوؤ�س�سة  والتزامات  جهة،  من 

جهة اخرى. 
بيان االن�سطة: وهي عبارة عن قائمة باالإيرادات التي  	•

وامل�ساريف  التقرير  فرتة  خالل  للموؤ�س�سة  حتققت 
التي تكبدتها.

بيان اإيرادات املوؤ�س�سة واأوجه �سرف تلك االإيرادات  	•
واملبلغ املتبقي: عبارة عن تقرير اي�ساحي يهدف اىل 
للن�ساطات  متويلها  وكيفية  املوؤ�س�سة  موارد  تو�سيح 

املختلفة.
جلميع  البنكية  والت�سويات  البنوك  اأر�سدة  بيان  	•
االر�سدة  التقرير  هذا  يو�سح  البنوك:  اأر�سدة 
النقدية الفعلية املوجودة لدى املوؤ�س�سة كما يف تاريخ 
اعداد التقرير، حيث يفيد هذا التقرير يف التخطيط 
التخطيط  ويف  املنحة  من  الالحقة  الدفعات  لطلب 

للدفعات امل�ستحقة على املوؤ�س�سة.
وامل�ساريف  الدائنة  الذمم  اأر�سدة  تفا�سيل  	•
امل�ستحقة:  قائمة بكل من يف ذمتهم اموال ل�سالح 
املوؤ�س�سة وقيمها )الذمم املدينة( اأو عليها كاملوردين 
ومزودي اخلدمات املختلفة )الذمم الدائنة( والقيم 

امل�ستحقة على املوؤ�س�سة.
يف  التقرير  هذا  يفيد  ال�سهرية:  الرواتب  تقرير  	•
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حتليل اية انحرافات عن ال�سهر ال�سابق يف الرواتب 
ن�سبيًا  كبرية  انحرافات  وجود  حالة  يف  وخ�سو�سًا 
تعيينات  من  اما  االنحرافات  هذه  تن�ساأ  وبالعادة 
الرتقيات.  اأو  الرواتب  يف  تغيريات  اأو  ا�ستقاالت  اأو 
وعند االطالع على هذا التقرير يظهر اثر القرارات 
مبا�سرة  ب�سورة  الب�سرية  املوارد  باإدارة  املتعلقة 
اجمايل  الرواتب،  اجمايل  على  االطالع  خالل  من 
�سندوق  اأو  اخلدمة  كنهاية  املوظفني  خم�س�سات 

التقاعد.
وامل�ساريع على مقارنة  الربامج  اإيرادات وم�ساريف  	•
يف  املعتمدة  واملخ�س�سات  الفعلية  امل�ساريف  بني 
املوازنة: وهو عبارة عن تقرير �سهري يو�سح الو�سع 
وتعترب  حدى.  على  برنامج  اأو  م�سروع  لكل  املايل 
امل�ساريع  ملدراء  خا�سة  اهمية  ذات  التقارير  هذه 
وت�ساعدهم  ال�سليمة  القرارات  اتخاذ  يف  وتفيدهم 
اأن  كما  واملانحني،  الربامج  ب�سروط  االمتثال  على 
هذه التقارير ت�ساعد على اتخاذ قرارات ت�سحيحية 

قبل فوات االوان.

تقارير الإيرادات وامل�صاريف اخلا�صة باملنح:
اإيرادات وم�ساريف املنح لكل  اإعداد تقرير �سهري عن  يتم 
منحة على حدى. يتم اعتماد هذه التقارير من املدير املايل 
و مدير امل�سروع الذي تخ�سه املنحة. ثم يعر�ش التقرير على 

املدير العام.  يحتوي هذا التقرير على ما يلي:-
املعتمدة  املنحة  موازنة  تبني  منحة  لكل  مقارنة  تقارير  	•
بنود  من  بند  لكل  الفعلية  وامل�ساريف  املمول  قبل  من 
املوزانة، والفرق بني املوازنة وامل�ساريف الفعلية لكل بند 
وذلك لل�سهر احلايل والرتاكمي من تاريخ بدء م�ساريف 

املنحة حتى نهاية ال�سهر.

اإعداد  يتم  باملنحة،  خا�ش  بنكي  ح�ساب  وجود  حالة  يف  	•
ت�سوية بنكية لهذا احل�ساب ويتم مطابقة هذه الت�سوية مع 

بيان املقبو�سات واملدفوعات للمنحة.

تقارير نهاية ال�صنة:
يتم اإعداد تقارير للجهات املانحة وفقا لل�سكل وامل�سمون   .1
هذه  اإر�سال  ويتم  وجد،  اإن  اجلهات،  هذه  حتدده  الذي 
التقارير للجهات املانحة يف التاريخ املحدد من طرفهم. 
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قبل تقدمي التقرير للجهات املانحة، يتم مراجعة واعتماد   .2
هذه التقارير من قبل م�سوؤول احل�سابات وواملدير العام. 

تقارير نهاية ال�صنة:
م�سوؤولية اإ�سدار تقارير نهاية ال�سنة تقع �سمن م�سوؤولية   .1

م�سوؤول احل�سابات. 
بنهاية  اخلا�سة  املالية  البيانات  و  التقارير  اإ�سدار  يتم   .2
ال�سنة املالية خالل �سهر من تاريخ انتهاء ال�سنة املالية. 

ت�سمل تقارير نهاية ال�سنة ما يلي:-   .3
التقارير ال�سهرية التي مت اإعدادها خالل ال�سنة.   -

املوؤ�س�سة  مل�ساريف  وذلك  �سنوي  مقارنة  تقرير   -
لعملية  باالإ�سافة  واملوازنة.  ال�سنة  خالل  الفعلية 

املقارنة لكل برنامج على حده.
بيانات املركز املايل والن�ساطات والتدفقات النقدية.  -

بيان م�ساريف الن�ساطات.  -
تلك  �سرف  اأوجه  وبيان  املوؤ�س�سة  اإيرادات  بيان   -

االإيرادات واملبلغ املتبقي .
جلميع  البنكية  والت�سويات  البنوك  اأر�سدة  بيان   -

اأر�سدة البنوك.

ميزان املراجعة.  -
تقرير مقارنة اأر�سدة امل�ساريف ال�سهرية.   -

امل�ساريف امل�ستحقة وامل�ساريف املدفوعة مقدمًا.  -
تفا�سيل الذمم املدينة والدائنة.  -

اجلرد ال�سنوي للمخزون، اإن وجد.  -
حتليل الرواتب ال�سهرية املجمع لل�سنة.  -

يتم مراجعة واإقرار التقارير اخلا�سة بنهاية ال�سنة من قبل 
املدير العام، وعر�سها على اأعلى موؤ�س�سة اإدارية يف املوؤ�س�سة 

الأغرا�ش املراجعة والنقا�ش. 

البيانات املالية ال�صنوية:
ملبادئ  وفقا  للموؤ�س�سة  ال�سنوية  البيانات  حت�سري  يتم   .1
غري  املوؤ�س�سات  حما�سبة  مبادئ  و  الدولية  املحا�سبة 

الهادفة للربح خالل فرتة �سهر من نهاية ال�سنة املالية. 
تت�سمن البيانات املالية ال�سنوية ما يلي: -   .2

بيان املركز املايل )امليزانية العمومية(.  	•
وامل�ساريف(. )االإيرادات  الن�ساطات  بيان  	•

النقدية. التدفقات  بيان  	•
االي�ساحات. 	•
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حفظ البيانات والتقارير املالية وامل�صتندات:
املحا�سبي  بالنظام  اخلا�سة  املعلومات  جميع  حفظ  يتم   .1
خا�سة  كمبيوتر  اأقرا�ش  على  يومي  ب�سكل  الكمبيوتر  من 
حفظ  يتم  للحفظ  يدوي  نظام  وجود  حالة  ويف   (Backup)

االأ�سل يف مكان اآمن والن�سخة من االأ�سل يف مكان اآمن اآخر. 
يتم حفظ  املدققة،  ال�سنوية  املالية  البيانات  اإ�سدار  بعد   .2
جمموعة كاملة من التقارير املالية وال�سندات املحا�سبية 

يف ملف خا�ش ي�سمل ما يلي: - 
والن�ساطات والتدفقات النقدية.  املايل  املركز  بيان  	•

الن�ساطات.  م�ساريف  بيان  	•
هذه االإيرادات على  وتوزيع  املوؤ�س�سة  اإيرادات  بيان  	•

م�ساريف املوؤ�س�سة. 
جلميع  البنكية  والت�سويات  البنوك  اأر�سدة  بيان  	•

اأر�سدة البنوك.
مراجعة.  ميزان  	•

املنح.  تقارير  	•
احل�سابات.  جميع  اأ�ستاذ  	•

والتقارير  املحا�سبية  امل�ستندات  بجميع  االحتفاظ  يتم   .3
املالية اخلا�سة باملوؤ�س�سة ملدة �سبع �سنوات على االأقل.

التقارير املالية والتحليل املايل للتقارير ال�صنوية
ماهية التقارير املالية: 

جمموعة من البيانات التي يتم اإعدادها وت�سنيفها لتلخي�ش 
خمتلفة  التقارير  هذه  ما،  م�سروع  اأو  ملوؤ�س�سة  املايل  الو�سع 
ولكل تقرير هدف خمتلف عن التقرير االخر. تعترب البيانات 
الواردة يف هذه التقارير من م�سوؤولية االإدارة حتى لو كانت 

مدققة اأو مراجعة من قبل مدقق ح�سابات م�ستقل.

انواع التقارير املالية:

اوًل: من حيث ال�صا�ص
1. التقارير املعدة على اال�سا�ش النقدي

2. التقارير املعدة على ا�سا�ش اال�ستحقاق
التقارير املعدة على االأ�سا�ش النقدي: وهي عبارة عن التقارير 
فمثاُل  ما.  فرتة  خالل  واملدفوعات  باملقبو�سات  تهتم  التي 
من  اخلام�ش  يف  حزيران  �سهر  رواتب  املوظفني  تقا�سى  اذا 
املدفوعات  تقرير  يف  تظهر  املدفوعات  هذه  اأن  جند  متوز. 
الرغم  �سهر حزيران على  وال تظهر يف  ب�سهر متوز  اخلا�ش 
من اأنه م�سروف ا�ستحق عن �سهر حزيران ولي�ش متوز. ومن 
اأهم التقارير املعدة على هذا االأ�سا�ش هي قائمة املدفوعات 
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واملقبو�سات. وتقارير الدخل املعدة على اال�سا�ش النقدي.
عن  عبارة  وهي  اال�ستحقاق:  اأ�سا�ش  على  املعدة  التقارير 
دون  ما  فرتة  وايرادات  مب�سروفات  تهتم  التي  التقارير 
االهتمام اىل تاريخ القب�ش اأو ال�سرف. ولو نظرنا اىل املثال 
ال�سابق لوجدنا اأن الرواتب تظهر كم�سورفات ل�سهر حزيران 
ولي�ش متوز علما باأنها تظهر كمدفوعات يف �سهر متوز ولي�ش 
هي  اال�سا�ش  هذا  على  املعدة  التقارير  اأهم  ومن  حزيران. 

التقارير املالية ال�سنوية.

من حيث ال�صتخدام:
تقارير موجهة اىل اجلميع: وهي التقارير املالية ال�سنوية   .1
والتي حتتوي على قائمة املركز املايل )امليزانية العمومية(، 
بيان االن�سطة )قائمة الدخل(، قائمة التدفقات النقدية. 
مدقق  قبل  من  مدققة  التقارير  هذه  تكون  العادة  ويف 

خارجي م�ستقل يبدي راأيه يف عدالة البيانات املالية.

قائمة املركز املايل:
وت�سمى امليزانية العمومية، وهي عبارة عن قائمة بجميع ما 
متتلكه املوؤ�س�سة من موجودات خمتلفة، وما على املوؤ�س�سة من 
التزامات خمتلفة يف حلظه معينة من الزمن. اأي انها عبارة 

عن �سورة تراكمية للو�سع املايل للموؤ�س�سة عند حلظة معينة 
منذ بدء تاأ�سي�سها وحتى تاريخ التقرير. 

قائمة الن�صطة: 
وم�ساريفها  املوؤ�س�سة  ايرادات  ت�سرد  قائمة  عبارة عن  وهي 
خالل فرتة معينة يغطيها التقرير وبالعادة تكون �سنة مالية. 
جتميع  وتبداأ  االن�سطة  قائمة  اقفال  يتم  مالية  �سنة  كل  ويف 

البيانات من جديد.

قائمة التدفقات النقدية:
وهي قائمة مت ا�سافتها الحقًا للقوائم املالية التي يجب على 
العمومية  امليزانية  اأن  ب�سبب  وذلك  ا�سدارها،  املوؤ�س�سات 
تو�سح املوجودات وااللتزامات على املوؤ�س�سة، يف حني اأن قائمة 
االن�سطة تو�سح االيرادات وامل�ساريف. وكال التقريرين معد 
على اأا�سا�ش اال�ستحقاق. مما اأوجد احلاجة اىل تقرير يو�سح 

من اأين يتدفق النقد داخل املوؤ�س�سة واىل اأين يخرج.
ينق�سم هذا التقرير اىل ثالثة اق�سام على النحو التايل:

الق�صم الول: التدفقات النقدية من الت�صغيل:
بها  تعمل  التي  الن�ساطات  اهم  هو  الت�سغيل  من  واملق�سود 
املوؤ�س�سة. فاإذا كانت املوؤ�س�سة تعمل يف جمال حقوق االن�سان 
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فاإن جميع التدفقات النقدية الواردة يف �سبيل تنفيذ ن�ساطات 
خا�سة بحقوق االن�سان تعترب ت�سغيلية.

الق�صم الثاين: التدفقات النقدية من ال�صتثمار:
واملق�سود هو جميع التدفقات النقدية التي لها عالقة ب�سراء 

ا�سول كاالرا�سي والعقارات واالجهزة واالثاث اأو بيعها.

الق�صم الثالث: التدفقات النقدية من التمويل: 
وهي عبارة عن الن�ساطات التي لها عالقة بتمويل الن�ساطات 

غري املرتبطة بالق�سمني االول والثاين مثل االقرتا�ش.

ثانيًا: التقارير اخلا�صة
وهي عبارة عن تقارير معدة لهدف ما. مثل اي�ساح الدفعات 
مقارنة  اأو  ما،  م�سروع  نفقات  تو�سيح   اأو  ما،  فرتة  خالل 
هذه  وتاأتي  للموؤ�س�سة.  الفعلي  باالداء  التقديرية  املوازنة 
التقارير يف العادة بناًء على طلب املمولني اأو ادارات امل�سروع 

اأو نتيجة حلاجة املوؤ�س�سة لتو�سيح امر ما.

الن�صب املالية
اأول: ال�صيولة

ن�سبة ال�سيولة احلالية = املوجودات املتداولة\االلتزامات   .1
املتداولة

اأن  يعني  فهذا  واحد  من  اكرب  النتيجة  كانت  حال  ويف 
قيمة املوجودات املتداولة اكرب من االلتزامات املتداولة. 
بالتزاماتها  الوفاء  على  قادرة  املنظمة  فاإن  وبالتايل 
االقرتا�ش  اىل  اللجوء  اىل  احلاجة  دون  االمد  ق�سرية 
كالعقارات  املتداولة  غري  موجوداتها  من  جزء  بيع  اأو 

واملعدات.
اأما اإذا كانت النتيجة اأقل من 1، فهذا يعني اأن املوؤ�س�سة 
غري قادرة على الوفاء بالتزاماتها ق�سرية االأمد ويجب 
خالل  من  اإما  اإ�سايف  متويل  على  احل�سول  عليها 

االقرتا�ش اأو بيع بع�ش من موجوداتها غري املتداولة.
لن�سبة  تعديل  عن  عبارة  وهي  ال�سريعة:  ال�سيولة  ن�سبة   .2
ال�سيولة احلالية الواردة اأعاله، ويتم تعديلها بطرح بع�ش 
املدفوعة  وامل�ساريف  املخزون  مثل  املتداولة  املوجودات 

مقدمًا. وبالتايل تكون املعادلة على النحو التايل:
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ن�سبة 
ال�سيولة 
ال�سريعة

=

جمموع املوجودات املتداولة – خمزون 
القرطا�سية واللوازم قطع الغيار–

امل�ساريف املدفوعة مقدما
االلتزامات املتداولة

ثانياً: ن�صب الن�صاط 
املنظمة  ن�ساط  تعك�ش  الن�سب  من  جمموعة  عن  عبارة  وهي 
املنظمة  جناعة  عن  موؤ�سرًا  وتعطي  الرباجمية  وعملياتها 

وفاعليتها.
ن�سبة امل�ساريف الرباجمية اىل اجمايل امل�ساريف: وهي   .1
عبارة عن ن�سبة ما مت انفاقه على الن�ساطات الرباجمية 
من اجمايل النفقات املقّيدة على امل�سروع. وكلما ارتفعت 
هذه الن�سبة كان اف�سل. ومن اجلدير ذكره اأن النتيجة 

املحتملة لهذه الن�سبة هي بني �سفر وواحد.

ن�سبة امل�ساريف 
جمموع امل�سروفات الرباجمية=الرباجمية

جمموع امل�سروفات لذات الفرتة

ن�سبة م�سروف الرواتب اىل اجمايل امل�ساريف:  .2
وا�ستغالل  توظيف  يف  النجاعة  بتقييم  تفيد  ن�سبة  وهي 

الن�سبة تختلف  اأن هذه  الب�سرية، ومن اجلدير ذكره  املوارد 
ن�سبة  اأن  حيث  املوؤ�س�سة،  به  تعمل  الذي  القطاع  باختالف 
القطاعات  يف  امل�ساريف  اجمايل  اىل  الرواتب  م�سروف 
بيوت  يف  منها  بكرث  اقل  تكون  املثال  �سبيل  على  االن�سائية 
اخلربة ودور االبحاث واملوؤ�س�سات احلقوقية والن�سوية. وذلك 
ناجت عن كون االن�ساءات تتطلب موارد خمتلفة، اقلها تكلفة 
هي املوارد الب�سرية. يف حني اأن القطاعات التي تعتمد على 
تقرتب  واحيانًا  الن�سبة  هذه  لديها  ترتفع  الب�سرية  العنا�سر 

من واحد �سحيح.  
ن�سبة الرواتب 
اىل اجمايل 
امل�سروفات

=
جمموع الرواتب ومزايا املوظفني

جمموع امل�سروفات لذات الفرتة

ن�سبة ا�سرتداد التكاليف:  .3
وهي ن�سبة ت�ستخدم يف املوؤ�س�سات التي تفر�ش ر�سوم ا�سرتاك 
كاال�سرتاكات  ما  ر�سوم  بدفع  امل�ستفيدين  باإلزام  تقوم  اأو 
دورات  يف  اال�سرتاك  نظري   مثل  رمزية  ر�سوم  اأو  ال�سنوية 
تدريبية اأو دفع اثمان رمزية لثمن االدوية اأو اجهزة م�ساعدة 

ذوي احلاجات اخلا�سة.
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ن�سبة ا�سرتداد 
=التكاليف

قيمة اال�سرتاك ال�سنوي اأو الر�سوم 
الرمزية للخدمة

جمموع تكاليف امل�سرتك ال�سنوية 
اأو التكلفة احلقيقة للخدمة

ثالثاً: ن�صبة التغطية
وهي عبارة عن جمموعة من الن�سب التي تفيد قدرة املنظمة 
تقييم  يف  عادة  وتفيد  الثابتة،  امل�ساريف  بع�ش  تغطية  على 
توقف  حال  يف  الثابتة  م�ساريفها  متويل  على  املنظمة  قدرة 

التمويل.

Saving Indicator ن�سبة التوفري  .1

ن�سبة 
اإجمايل االيرادات – اجمايل امل�ساريف=التوفري

اجمايل االبرادات

ومن املالحظ اأن نتيجة هذه الن�سبة يجب اأن تقل عن واحد، 
اأن  يعني  فهذا   98% املثال  �سبيل  على  الن�سبة  كانت  فاإذا 
النتيجة  ايراداتها. واذا كانت  %2 من  املوؤ�س�سة تقوم بتوفري 
�سلبية فهذا يعني اأن املوؤ�س�سة تقوم ب�سرف اكرث من ايراداتها.

Debt Ratio ن�سبة املديونية  .3
وهي عبارة عن ن�سبة تفيد يف تقييم و�سع املوؤ�س�سة ككل، من 
خالل احت�ساب ن�سبة اجمايل التزامات املوؤ�س�سة اىل اجمايل 

موجوداتها

اجمايل التزامات املوؤ�س�سة=ن�سبة املديونية
اجمايل موجوداتها

تقل عن  اأن  على  اف�سل  كانت  الن�سبة  هذه  انخف�ست  وكلما 
يعني  فهذا  واحد  من  اكرب  النتيجة  كانت  اذا  اأما  واحد. 
مت  لو  حتى  التزاماتها  تغطية  على  قادرة  غري  املوؤ�س�سة  اأن 

ت�سفيتها بالكامل.

4. ن�سبة االيرادات الرئي�سية اىل جمموع االيرادات
ايرادات  م�سادر  تقييم  يف  تفيد  ن�سبة  عن  عبارة  وهي 
املوؤ�س�سة ومدى تنوعها، وقد ت�ستخدم هذه الن�سبة يف تقييم 

اعتماد املوؤ�س�سة على مانح واحد اأو جمموعة مانحني.

ن�سبة االإيرادات الرئي�سية 
االإيرادات الرئي�سية=اىل اجمايل االيرادات

اإجمايل االإيرادات

ويف حال كانت النتيحة %70 على �سبيل املثال، فهذا يعني اأن 
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%70 من جمموع اإيرادات املوؤ�س�سة يتاأتى من خالل الن�ساط 

اأن  حني  يف  الرئي�سي(  املانح  اأو  الرئي�سي  )امل�سروع  الرئي�ش 
%30 من االإيرادات تتاأتى من م�سادر اأخرى. علما باأن هذه 

الن�سبة مفيدة جدًا يف تقييم قدرة املوؤ�س�سة على اال�ستدامة.

ن�سبة املديونية اىل �سايف اال�سول  .5
وهي عبارة عن ن�سبة اجمايل التزامات املوؤ�س�سة اىل �سايف 
احلقيقة  ال�سمانة  هو  االأ�سول  �سايف  باأن  علمًا  اأ�سولها، 
طرح  خالل  من  االأ�سول  �سايف  احت�ساب  ويتم  للدائنيني. 

جمموع االلتزامات من جمموع االأ�سول.

ن�سبة املديونية 
اإىل �سايف 

االأ�سول
=

اإجمايل االلتزامات
�سايف االأ�سول )اإجمايل 

املوجودات- اإجمايل االلتزامات(

ن�سبة فرتة الوقاية:  .6
وتفيد هذه الن�سبة يف حتديد مدى كفاية النقد املتوفر لدى 
املنظمة والفرتة التي ت�ستطيع املوؤ�س�سة متويل ن�ساطاتها من 

خالل النقد املتوفر.

ن�سبة فرتة 
النقد املتوفر )وما يف حكمه(=الوقاية

امل�ساريف ال�سهرية

ويف حال كانت النتيجة مثاًل 5 فهذا يعني اأن املنظمة قادرة 
وبالتايل يجب على  �سهور  ن�ساطاتها ملدة خم�سة  على متويل 
هذه  خالل  املانح  من  حوالة  و�سول  ت�سمن  اأن  املثال  �سبيل 
الفرتة. وكلما كانت النتيجة اأكرب، كان و�سع املوؤ�س�سة اف�سل.

مت  ما  اأثر  وبيان  حتليل  من  بد  ال  امل�سروع،  اأداء  تقييم  عند 
وذلك  امل�سروع،  هذا  من  املتبقية  االأعمال  يف  فعليًا  اإجنازه 
ولكن  الإجنازه.  املتوقعني  النهائية  والتكلفة  التاريخ  لتحديد 
اإعداده لتحليل و�سع و�سري  يتم  اأن غالبية ما  لالأ�سف، جند 
عمل م�سروع ما يعتمد على مراجعة ما مت اإجنازه يف الفرتة 
ال�سابقة، ويتم جتاهل درا�سة وحتليل اأثر ذلك يف ما تبقى من 

االأعمال الإكمال امل�سروع.
“القيمة  باأ�سلوب  يعرف  ما  اعتماد  مت  فقد  ذلك،  وملعاجلة 
امل�سروع  يف  ذلك  اأثر  وبيان  امل�سروع  اأداء  املكت�سبة” لتحليل 
ن�سبة  حتديد  اإمكانية  على  االأ�سلوب  هذا  مبداأ  ويقوم  ككل. 
خطة  بح�سب  الن�ساطات  جلميع  املتوقعة  ال�سهرية  االإجن��از 
الزمنية  امل��دة  يف  امل�سروع  اإجن��از  يتم  ولكي  م�سروع.  تنفيذ 
اأن يكون �سري  التكلفة املخ�س�سة له، يتعني  املحددة و�سمن 
العمل الفعلي لكل ن�ساط تبعًا لتلك القيم، اإذ اأن اأي اختالف 
بالزيادة اأو النق�سان يعني اأنه مل يتم التقيد باخلطة املعتمدة 
االختالف  ذل��ك  وحتليل  درا���س��ة  ال��واج��ب  وم��ن  للم�سروع، 
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»القيمة  ب�  يعرف  ما  وهذا  امل�سروع،  يف  املحتمل  اأث��ره  لبيان 
املخططة«.

من  ما  مل�سروع  معينة  لفرتة  العمل  �سري  اأداء  تقييم  عند 
الناحية الزمنية، يتم حتديد الن�ساطات املنجزة خالل تلك 
ن�ساط  كل  مقابل  املحققة  االإجناز  ن�سبة  متثل  والتي  الفرتة 
على حده، وتعرف ب� »القيمة املكت�سبة«. ويف حال كانت تلك 
القيمة اأكرب من القيمة املخططة للن�ساط، فاإن ذلك يدل على 
اأن �سري العمل الفعلي لذلك الن�ساط اأف�سل مما كان خمططًا 
»تباين اجلدول  ب�  الفارق  ويعرف هذا  والعك�ش �سحيح.  له، 
العمل  �سري  اأن  على  تدل  املوجبة  القيمة  اأن  حيث  الزمني«، 
اأف�سل مما هو خمطط له، والقيمة ال�سالبة تدل على وجود 

تاأخري يف اإجناز االأعمال. 
الزمني«  »موؤ�سر اجلدول  ب�  يعرف  ما  وميكن احل�سول على 
املخططة.  القيمة  مع  املكت�سبة  القيمة  مقارنة  خالل  من 
فاإن كان املوؤ�سر اأكرب من الرقم واحد، دل ذلك على الو�سع 
االإيجابي ل�سري العمل واإن كان اأقل من الرقم واحد دل على 

الو�سع ال�سلبي للم�سروع.
يتم  واالإنتاجية،  التكلفة  ناحيتي  من  امل�سروع  اأداء  ولقيا�ش 
الفعلية” لكل ن�ساط على حده،  “التكلفة  ب�  ح�ساب ما يعرف 

والتي ت�ستمل على جميع امل�ساريف اخلا�سة با�ستهالك املوارد 
الب�سرية وغري الب�سرية، مثل املواد وامل�ساريف االأخرى.

بعد ذلك، تتم مقارنة »التكلفة الفعلية«  مع »القيمة املكت�سبة« 
للن�ساط. فاإن تبني اأن التكلفة الفعلية لن�ساط معني قد تخطت 
قد  الن�ساط  ذلك  اإجناز  اأن  على  ذلك  دل  املكت�سبة،  قيمته 
تنتج عنه خ�سارة رمبا تعود اأ�سبابها اإىل انخفا�ش االإنتاجية 
اأو اإعادة العمل لعدم حتقيق �سروط اجلودة، اأو حل�ساب قيمة 

تكلفة الن�ساط يف اخلطة االأ�سلية ب�سكل غري �سحيح. 
اأما اإذا كانت تكلفة اإجناز الن�ساط اأقل من القيمة املكت�سبة، 
فاإن ذلك يدل على و�سع اإيجابي يعني توفريًا يف تكلفة اإجناز 
بني  الفارق  ويعرف  ككل.  امل�سروع  تكلفة  يف  ورمبا  الن�ساط، 
فاإن  التكلفة«.  »تباين  ب�  الفعلية  والتكلفة  املكت�سبة  القيمة 
كانت تلك القيمة موجبة، دل ذلك على توفري يف تكلفة اإجناز 
تكلفة  يف  الزيادة  ال�سالبة  القيمة  تعني  حني  يف  امل�سروع، 
اأداء التكلفة«،  اإجناز امل�سروع. ي�ساف اإىل ذلك، اأن »موؤ�سر 
مع  املكت�سبة  القيمة  مقارنة  خالل  من  ح�سابه  يتم  الذي 
التكلفة الفعلية، يدل على و�سع اإيجابي لتكلفة امل�سروع عندما 
تكون قيمته اأعلى من الرقم واحد. واأما اإذا كانت القيمة اأقل 
من الرقم واحد، فاإن ذلك يدل على و�سع غري مرغوب فيه 

بالن�سبة لتكلفة امل�سروع.
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ولبيان و�سع ما تبقى من اأعمال يف امل�سروع، يتم ح�ساب ما 
عن  عبارة  وهي  واالكتمال«،  التقييم  بني  »ما  بقيمة  يعرف 
ما  ح�سب  ما  لن�ساط  االكتمال«  عند  »امليزانية  بني  الفارق 
هو حمدد يف اخلطة االأ�سلية املعتمدة للم�سروع وبني القيمة 
املكت�سبة لهذا الن�ساط عند تاريخ تقييم اأداء امل�سروع. وعند 
اإ�سافة قيمة »ما بني التقييم واالكتمال« اإىل التكلفة الفعلية 
لذلك الن�ساط، ينتج لدينا ما يعرف ب� »التكلفة املقدرة عند 
االكتمال«. فاإن تخطت تلك القيمة »امليزانية عند االكتمال«، 
دل ذلك على اأن التكلفة النهائية للم�سروع �ستتخطى التكلفة 
ب�  الفارق  هذا  ويعرف  �سحيح.  والعك�ش  للم�سروع،  املعتمدة 
»االختالف عند االكتمال«، حيث متثل القيمة املوجبة التوفري 
يف تكلفة اإجناز امل�سروع، بينما متثل القيمة ال�سالبة الزيادة 

يف هذه التكلفة.
اأهم املفاهيم:

القيمة املخططة: وهي عبارة عن القيمة التي مت تقديرها   -
عند و�سع اخلطة

القيمة املكت�سبة: وهي عبارة عن قيمة ما مت تنفيذه فعليا   -
ولي�ش  املخططة  القيم  على  اعتمادًا  ولكن  ن�ساطات  من 

القيم الفعلية.

مثال: م�سروع يتكون من ثالثة ن�ساطات، مت و�سع خطة العمل 
�سهر   12 تنفيذه خالل فرتة  يتم  اأن  على  العام  بداية  له يف 

متوا�سلة. وكانت موازنة امل�سروع على النحو التايل:

رقم 
ا�سم الن�ساطالن�ساط

موازنة 
الن�ساط 
بالدوالر

فرتة التنفيذ

1
 10 وطباعة  اعداد 

ع�سرة �سهور20000تقارير

8 �سهور16000عقد 8 ور�ش عمل2
 12�سهر60000زراعة 6000 �سجرة3

مع نهاية �سهر اآذار قام مدير امل�سروع باإعداد تقريره الربعي 
وكانت البيانات التالية اأهم ما جاء فيه:

فقط  واحد  تقرير  وطباعة  اعداد  مت  االول:  الن�ساط   -
بتكلفة بلغت 3 االآف دوالر.

اجمالية  بتكلفة  عمل  ور�ستي  عقد  مت  الثاين:  الن�ساط   -
قدرها 3 االآف دوالر.

الف   55 بتكلفة اجمالية قدرها  5000 �سجرة  مت زراعة   -
دوالر.
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الإجراء حتليل القيمة املكت�سبة وتقييم امل�سروع يجب احت�ساب 
التايل:

القيمة املخططة: وهي عبارة عن القيمة املقدرة للن�ساط   .1
وهي  بالتنفيذ  املبا�سرة  وقبل  امل�سروع  خطة  اعداد  عند 

على النحو التايل:
بالن�سبة للن�ساط االول:

التكلفة املخططة للن�ساط: 20000 دوالر  -
الزمن املخطط للن�ساط: 10 �سهور  -

بالن�سبة للن�ساط الثاين:
التكلفة املخططة للن�ساط: 16000 دوالر  -

الزمن املخطط للن�ساط: 8 �سهور  -

بالن�سبة للن�ساط الثالث:
التكلفة املخططة للن�ساط: 60000 دوالر  -

الزمن املخطط للن�ساط: 12 �سهر  -

يتم حتديد القيمة املكت�سبة لكل ن�ساط  من خالل االجابة   .2
عن �سوؤالني: 

ما هي القيمة املخططة: ما الذي كان من املفرت�ش  	•
تنفيذه؟ وكم كانت تكلفته املقدرة والزمن املقدر له؟
باأية  تنفيذه؟  مت  الذي  املكت�سبة:ما  القيمة  هي  ما  	•

تكلفة؟ وكم ا�ستغرق من وقت؟
جند  االول  للربع  امل�سروع  مدير  تقرير  اىل  الرجوع  عند 

التايل:
اعداد  وجوب  على  اخلطة  تن�ش  االول:  للن�ساط  بالن�سبة 
اأي  امل�سروع  من  االوىل  �سهور  الع�سرة  خالل  تقارير  ع�سرة 
بواقع تقرير لكل �سهر، وتكون تكلفة كل تقرير 2000 دوالر. 
وبالتايل تكون القيم املخططة للن�ساط االول ويف الربع االول 

على النحو التايل:
الن�ساطات املخططة للربع االول هي ثالثة تقارير بتكلفة   -
التكلفة املخططة  2000 دوالر لكل تقرير وبالتايل تكون 

ملا مت تنفيذه على ار�ش الواقع للربع االول 2000 دوالر يف 
حني يكون الزمن املخطط للتقرير الذي مت اعداده  هو 

�سهر واحد.
اما القيمة املكت�سبة فتكون على النحو التايل: مت اعداد   -
تقرير واحد كان من املفرت�ش اأن يكلف 2000 دوالر فقط 
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وبالتايل فاإن القيمة املكت�سبة هي 2000 دوالر. وكان من 
3 تقارير خالل الربع االول من  اأن يتم اعداد  املفرو�ش 
فاإن  وبالتايل  فقط  واحد  دليل  اعداد  مت  بينما  ال�سنة 

الزمن املكت�سب هو �سهر واحد فقط.

يتم احت�ساب تباين التكلفة. وهو على النحو التايل:  .3
تباين التكلفة= القيمة املكت�سبة - القيمة الفعلية 

وعند تطبيق هذه املعادلة على الن�ساط االول جند ان:
تباين التكلفة = 3000 – 2000

= - 1000دوالر وهذا يعني اأن هذا الن�ساط قد ا�ستنفذ اكرث 
من املخطط له باألف دوالر

موؤ�سر اأداء التكلفة: القيمة املكت�سبة\القيمة الفعلية  .4
اأي  االول=3000\2000.  للن�ساط  التكلفة  اأداء  موؤ�سر   
%66 وهذا يعني اأنه كان من املفرت�ش اأن يتم انفاق 66 

�سنت مقابل كل دوالر مت انفاقه فعليًا. 
تعطي  اعاله  املوؤ�سرات  كل  اأن  اىل  هنا  اال�ساره  املفيد  ومن 
ت�سورًا وا�سحا عما مت تنفيذه ولكنها ال تعطي ت�سورًا وا�سحا 
تنفيذه  من  االنتهاء  عند  امل�سروع  حال  عليه  �سيكون  عما 
امل�سروع  بحال  تتنباأ  التي  املوؤ�سرات  بع�ش  و�سع  يتم  ولذلك 

عن االكتمال. وهذه املوؤ�سرات هي:
تكلفة امتام امل�سروع اعتمادًا على موؤ�سراأداء التكلفة.  -

تكلفة امتام امل�سروع اعتمادًا على القيمة املخططة.  -
اجمايل تكلفة امل�سروع عند االكتمال بناًء على موؤ�سر اأداء   -

التكلفة.
القيمة  على  بناًء  االكتمال  عند  امل�سروع  تكلفة  اجمايل   -

املخططة.
تكلفة امتام امل�سروع اعتمادًا على موؤ�سر اأداء التكلفة.  -

المتام  الالزمة  القيمة  احت�ساب  على  الن�سبة  هذه  وتعتمد 
هو  كما  �سيبقى  التكلفة  موؤ�سر  اأداء  اأن  فر�ش  على  امل�سروع 
تطبيق  يتم  القيمة  هذه  والحت�ساب  نق�سان.  اأو  زيادة  دون 

املعادلة التالية:
)اجمايل املوازنة املخططة – القيمة املكت�صبة(\موؤ�صر اأداء 

التكلفة
على  اليها  النظر  يجب  املعادلة  هذه  عمل  كيفية  ولفهم 
غري  الن�ساطات  عن  عبارة  هو  الب�سط  اأن  حيث  ق�سمني، 
اأداء  املقام عبارة عن  اأن  بعد، يف حني  امل�سروع  املنفذة من 
االنفاق بح�سب اخلطة. فاإذا كان االداء اأقل من الالزم )يتم 
اأن  �سيعني  بال�سرورة  فهذا  الالزم(  من  اكرث  اموال  انفاق 

امل�سروع �سيحتاج اأموال اأكرث الكمال امل�سروع.
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تكلفة امتام امل�صروع اعتماداً على اخلطة ال�صلية  -
المتام  الالزمة  القيمة  احت�ساب  على  الن�سبة  هذه  وتعتمد 
و�ستعود  �سيتغري  التكلفة  موؤ�سر  اأداء  اأن  فر�ش  على  امل�سروع 
اأن  فر�ش  على  اأو  اال�سلية  باخلطة  االلتزام  اىل  املوؤ�س�سة 
الظروف التي اأثّرت على موؤ�سر التكلفة يف املا�سي �ستنتهي. 

والحت�ساب هذه القيمة يتم تطبيق املعادلة التالية:
)اجمايل املوازنة املخططة – القيمة املكت�سبة(

ولفهم كيفية عمل هذه املعادلة يكفي فهم اأن القيمة املكت�سبة 
هي ذاتها الن�ساطات التي مت تنفيذها ويكن بغ�ش النظر عن 
ن�ساطات  هي  املنفذة  غري  الن�ساطات  اأان  حني  يف  تكلفتها، 
الكامل  االلتزام  فر�ش  وعلى  بح�سب اخلطة  تنفيذها  �سيتم 

باملوازنة املو�سوعة لهذه الن�ساطات.
اجمايل تكلفة امل�سروع عند االكتمال بناًء على موؤ�سر اأداء   -

التكلفة.
على  فعليا  انفاقه  مت  ما  عن  عبارة  بال�سرورة  وهي   
الن�ساطات املنفذة اأي القيمة الفعلية، م�سافًا اليها تكلفة 

امتام امل�سروع بناًء على موؤ�سر التكلفة.

وبالتايل تكون املعادلة على النحو التايل:

اجمايل تكلفة امل�سروع عند االكتمال بناًء على موؤ�سر اداء   -
التكلفة= القيمة الفعلية + تكلفة امتام امل�سروع اعتمادًا 

على موؤ�سر التكلفة.
القيمة  على  بناًء  االكتمال  عند  امل�سروع  تكلفة  اجمايل   -
ال�سابقة ولكن يتم احت�ساب  املخططة وهي مثل املعادلة 
ا�سافة  خالل  من  للم�سروع  املتوقعة  االجمالية  التكلفة 
القيمة  اأي  املنفذة  الن�ساطات  على  فعليا  انفاقه  مت  ما 
على  بناًء  امل�سروع  امتام  تكلفة  اليها  م�سافًا  الفعلية، 

اخلطة اال�سلية

وبالتايل تكون املعادلة على النحو التايل:
اداء  موؤ�سر  على  بناًء  االكتمال  عند  امل�سروع  تكلفة  اجمايل 
على  بناًء  امل�سروع  امتام  تكلفة   + الفعلية  القيمة  التكلفة= 

اخلطة اال�سلية.
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حالة عملية
قراءة وفهم التقارير املالية املدققة للموؤ�ص�صات 

الأهلية الفل�صطينية
احل�سول  مت  بيانات  هي  التالية  البيانات  احلالة:  و�سف 
عليها من خالل البحث يف االنرتنت وهي جزء من التقرير 
اخلا�ش  بالقطاع  تعنى  فل�سطينية  اهلية  ملوؤ�س�سة  ال�سنوي 
وتطويره وفتح افق جديدة امامه. املوؤ�س�سة املذكورة تعتمد يف 
ايرادها على م�سدرين رئي�سني: االول على امل�ساريع املمولة 
هذا  اإن  االع�ساء.  ا�سرتاكات  على  والثاين  املانحيني  من 
البيانات غري مكتملة ومت ن�سرها ب�سورة جمزوءة دون ارفاق 
اال�ستفادة  كيفية  تبيان  اىل  احلالة  تهدف هذه  املالحظات. 
وكيفية  منها  اخلاطئة  حتى  واالرقام  املالية  البيانات  من 

اخلروج بالتو�سيات املختلفة.

اوًل: حتديد وفهم اجلوانب ال�صورية للتقارير
اأو ال�سكلية للتقارير هي  اإن حتديد وفهم اجلوانب ال�سورية 
من اأهم مراحل فهم التقارير املالية حيث جتنب املحلل املايل 
الوقوع يف اخطاء كثرية اهمها تكوين �سورة غري �سحيحة عن 
املوؤ�س�سة اأو اتخاذ قرار خاطيء. ولذلك يتوجب على املحلل 
املايل حتديد االمور التالية قبل البدء يف عملية التحليل املايل 

للبيانات املالية.

1. طبيعة التقرير:
قبل  من  مدقق  التقرير  كان  ما  اذا  حتديد  هنا  واملق�سود 
مدقق ح�سابات م�ستقل اأو انها من قبل املوؤ�س�سة دون اأن يتم 

تدقيقها من قبل مدقق ح�سابات.
اإن مراجعة التقرير املايل للموؤ�س�سة املذكورة تفيد باأن التقرير 
املايل هو تقرير مدقق من قبل مدقق ح�سابات م�ستقل حيث 
مت ارفاق راأي مدقق احل�سابات. اأنه من املالحظ اأن التقرير 
املايل الذي مت ادراجه كجزء من التقرير ال�سنوي هو جمزوء 
حيث مل يتم ادراج املالحظات وبالتايل فاإن هذا التقرير هو 
التحليل  الإجراء  عليه  االعتماد  يجوز  وال  كامل  غري  تقرير 
عدم  اإن  كاماًل.  املوؤ�س�سة  من  املايل  التقرير  طلب  ويجب 
ارفاق االي�ساحات التي يجب اأن تقراأ مع البيانات املالية وهي 
و�سع  اىل  املايل  املحلل  يدعو  �سبب  لهو  منها  يتجزاأ  ال  جزء 
احلذر  درجة  من  ويزيد  املالية  البيانات  على  �سوؤال  عالمة 
الواجب اتخاذها قبل اخلروج باأي ا�ستنتاجات. كما ال يجب 
الو�سول اىل نتيجة �سريعة مفادها باأن املوؤ�س�سة ق�سدت عدم 
االف�ساء عن االي�ساحات املرافقة للتقرير املايل رغبة منها 

يف اخفاء تفا�سيل البيانات املالية. 
مالحظة: اإن اال�ستمرار يف عر�ش هذه احلالة من قبل املحلل هو 
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ال�سروط  عن  التخلي  دون  املجزوءة  البيانات  مع  التعاطي  بهدف 

الوجوب توفرها يف البيانات املالية قبل اإجراء التحليل املايل.

2. الفرتة التي يغطيها التقرير:
يغطيها،  التي  الفرتة  اىل  التقرير  ي�سري  اأن  يجب  حيث 
فهم  يف  يفيدنا  التقرير  يغطيها  التي  للفرتة  وحتديدنا 
عالقة بع�ش االمور التي حدثت يف فرتة معينة واثرها املايل 
الفرتة  حتديد  اأن  كما  الهيكلية.  اعادة  اأو  العملة  كفروقات 
التي يغطيها التقارير ي�سهل عملية املقارنة مع بيانات مالية 
تاريخية )اأي لفرتات اخرى( لنف�ش املوؤ�س�سة. كما اأنه ي�سهل 

عملية املقارنة مع املوؤ�س�سات امل�سابهة.
اإن مراجعة التقرير املايل للموؤ�س�سة املذكورة يفيد باأن التقرير 
 2006 2007. وقد مت مقارنته بالعام  املايل هو خا�ش بالعام 

متا�سيًا مع معايري املحا�سبة الدولية املطبقة يف ذاك العام.
3. ال�صا�ص املحا�صبي والفر�صيات املحا�صبية:

االأهلية  املوؤ�س�سات  على  الرقابة  يف  العاملني  من  كثري  اإن 
يتم  التي  املحا�سبية  االأ�س�ش  ترتكه  الذي  االأثر  يدركون  ال 
الفر�سيات  اأن  كما  املالية.  البيانات  الإعداد   اعتمادها 
تغري  قد  التي  العوامل  اأهم  من  هي  والتقديرات  املحا�سبية 

فهمنا للبيانات املالية وبالتايل قراراتنا.

تطبيق احلالة العملية: يفيد تقرير مدقق احل�سابات باأن البيانات 
الدولية )يف  املحا�سبة  يتما�سى مع معايري  املالية مت اعدادها مبا 
تو�سيحات  اأو  مالحظات  اأي  يوجد  ال  اأنه  حني  يف  احلني(  ذلك 

مرافقة للبيانات املالية ن�ستطيع ا�ستخال�ش هذه النتيجة منها.

4. الغر�ص من التقرير املايل:
بني  تدوالها  اأو  ن�سرها  يتم  التي  املالية  التقارير  معظم  اإن 
لالغرا�ش  تقارير  هي  الر�سمية  غري  اأو  الر�سمية  اجلهات 
العامة general purpose report، وهذا النوع من التقارير 
مفيد جدا يف احلاالت العادية والدورية. ولكن عندما يكون 
مثل  م�سبقًا  حمدد  هدف  ذو  خا�ش  لتقرير  حاجة  هناك 
يف  اأو  موؤ�س�سة  )اغالق(  ت�سفية  اأو  موؤ�س�ستني  دمج  حاالت 
يفقد  التقارير  النوع من  فاإن هذا  واالحتيال  الف�ساد  حاالت 
كثري من قيمته ويتوجب ا�سدار تقرير خا�ش واحيانًا تغيري 

الفر�سيات واالأ�س�ش املحا�سبية .
تطبيق احلالة العملية: من قراءتنا للتقرير ن�صتطيع اخلروج 
ولأغرا�ص  عادي  تقرير  هو  التقرير  هذا  اأن  مفادها  بنتيجة 

عامة.

5. القوائم والبيانات التي يحتويها التقرير:
حتتوي  اأن  يجب  االأهلية  للموؤ�س�سات  املدققة  البيانات  اإن 
)امليزانية  املايل  املركز  قائمة  هي  مالية  قوائم  ثالثة  على 
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العمومية(،بيان الدخل )قائمة الن�ساطات(، وقائمة التدفقات 
النقدية. باال�سافة اإىل تقرير )راأي( مدقق احل�سابات بعدالة 

البيانات املالية. عدا عن االي�ساحات.
قائمة  املرفقة متثل فقط  البيانات  اإن  العملية:  تطبيق احلالة 
التدفقات  قائمة  اإدراج  يتم  ومل  الأن�صطة  وبيان  املايل  املركز 
التقرير  اإر�صال  املوؤ�ص�صة  من  الطلب  يجب  وبالتايل  النقدية 
باأن  علماً  النقدية.  التدفقات  بيان  على  يحتوي  اأن  على  كامال 
املركز  قائمة  على  اعتماداً  حت�صريها  ي�صتطيع  املايل  املحلل 
املايل وبيان الأن�صطة. التقرير ي�صتمل على راأي املدقق ولكنة ل 

ي�صتمل على الإي�صاحات.

6. عملة التقرير:
اعداد  لغر�ش  املعتمدة  العملة  على  التقرير  يحتوي  اأن  يجب 
التقرير واأ�س�ش احت�ساب �سعر ال�سرف ومعاجلة فروق العملة.

املرفقة  املالية  البيانات  يتم ذكر عملة  العملية: مل  تطبيق احلالة 
العملة  فروق  معاجلة  اأ�س�ش  ذكر  يتم  مل  كما  املذكورة.  للموؤ�س�سة 

وتقييم �سعر ال�سرف للعمليات التي متت بغري عملة التقرير.

ثانياً:  حتليل البيانات املالية 
يعتمد املحللون طرقا خمتلفة الإجراء التحليل املايل، فمنهم 
من يبدًا بفهم ال�سورة العامة ومن ثم يبداأ بفهم التفا�سيل، 
تكوين  ثم  ومن  التفا�سيل  فهم  يف  البدء  يختار  من  ومنهم 

ال�سورة العامة. اإن الهدف من التحليل املايل هو الذي يحدد 
الطريقة املنا�سبة.

العمومية  	امليزانية  	•
لتكوين  الن�سب  لبع�ش  �سريع  احت�ساب  اىل  املحللون  يلجاأ 
البيانات  املوؤ�س�سة قبل الدخول يف تفا�سيل  �سورة عامة عن 
املالية حيث ت�ساعد هذه الن�سب على توجيه املحلل املايل اىل 

الرتكيز على نقاط معينة عند اإجراء التحليل.

تطبيق احلالة العملية: 
باأن  تفيد   2007 للعام  املالية  البيانات  على  االوىل  النظرة  اإن 
املوؤ�س�سة متتلك اأ�سوال خمتلفة مبا جمموعه 937697 دوالر )على 
يتم ذكر  بالدوالر حيث مل  اإعدادها  املالية مت  البيانات  اأن  فر�ش 
عملة التقرير( يف حني اأن جمموع املطلوبات 892517  دوالر اأي 
اأن املوؤ�س�سة بالكاد ت�ستطيع تغطية جميع التزاماتها وت�سديها من 

خالل ا�سولها املتداولة والثايتة، حيث اأن ن�سبة املديونية هي:

ن�صبة 
=املديونية

اجمايل املطلوبات
=

892517
=95.18%

937679اجمايل املوجودات

وهذا يعني اأن اكرث من %95 من موجودات )ما متتلكه املوؤ�س�سة( 
�سيذهب لت�سديد التزاماتها وهذا الن�سبة مرتفعة جدًا االمر الذي 
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يجب اأن يدفع املحلل اىل حتديد ال�سبب بالبحث يف التفا�سيل وعند 
عودة املحلل اىل البيانات املالية والبحث يف التفا�سيل وجد التايل:

�سالبة )لي�ش  ا�سارة  اال�ستغراب وجود رقم يحمل  اثار  اول ما   .1
املطلوبات  جانب  يف  وحتديدًا  املالية  البيانات  يف  موجب( 
املتداولة. فاإذا كان هناك التزام على املوؤ�س�سة يحمل ا�سارة 
لها  عليها وامنا حق  التزاماً  لي�ش  اأن هذا  يعني  �سالبة فهذا 
اأي وجب نقله اىل جانب املوجودات ما مل يكن هناك تف�سري 
من  زاد  امر  هو  االي�ساحات  وجود  عدم  باأن  علما  وا�سح. 
�سعوبة فهم هذا الرقم ولو وجدت هذه االي�ساحات ملا وجب 

علينا التكهن وحماولة اخلروج بفهم عن طبيعة هذا الرقم.

اأن يكون  اإن جمموع املطلوبات املتداولة غري �سحيح وهنا اما   .2
الطباعة  يف  خطاأ  اأو  اجلمع  عملية  احت�ساب  يف  خطاأ  هناك 
املجموع  اأن  حيث  الحقًا  �سببه  �سيت�سح  الذي  االأمر  وهو 
ال�سحيح هو 236373 ولي�ش 235833 اأي بفارق 540 دوالر.

عبارة  اأنه  حيث  �سحيح  غري  اي�سًا  هو  املطلوبات   جمموع  اإن   .3
اخلدمة،  نهاية  خم�س�ش  مع  املتداولة  املطلوبات  جمع  عن 
املتداولة  املطلوبات  اأن جمموع  افرت�سنا  ولو  يف هذه احلالة 
اأن  فيجب  اعاله   2 رقم  املالحظة  من  بالرغم  �سحيح  هو 
حا�سل  )اأي   892517 ولي�ش   380621 هي  النتيجة  تكون 
جمع املطلوبات املتداولة البالغة 235833 وخم�س�ش نهاية 
اإما  احتمالني:  اىل  ي�سري  الذي  االمر   .)140788 اخلدمة 

على  تعديالت  اإجراء  حماولة  اأو  لكرثتها  املطبعية  االخطاء 
واإعادة  مناقلة  اإحداث  لتح�سينها من خالل  املالية  البيانات 
الذي  االمر  وهو  العمومية.  امليزانية  بنود  لبع�ش  ت�سنيف 

�سيت�سح الحقًا. 

�سحيح  غري  معًا  واملطلوبات  املوجودات  �سايف  جمموع  اإن   .4
املطلوبات  جمموع  يف  اخلطا  اجلمع  عن  الناجت  االمر  اأي�سًا 
امل�سار اليه يف املالحظات ال�سابقة. وبالتايل يعمد املحلل اىل 
حماولة  يف  اخلطاأ  املجاميع  عن  الناجتة  التغريات  احداث 
لو  اأنه  ذكره  اجلدير  ومن  احلقيقية.  البيانات  اىل  للو�سول 
حتديد  لتم  املالية  للبيانات  املرافقة  االي�ساحات  توافرت 

االخطاء ب�سورة اأ�سرع  وحتديد اأ�سبابها. 

عن  ناجتة  دوالر   540 هو  املجاميع  يف  النهائي  الفارق  اإن   .5
اأن  من  الرغم  وعلى  املتداولة.  املطلوبات  جمع  يف  الفرق 
نظام  عن  ت�سور  يعطينا  اأنه  اال  جوهري  غري  الفارق  هذا 
لهذه  �سمح  والذي  املوؤ�س�سة  يف  املتبع  الداخلية  الرقابة 
االخطاء جميعها باأن تن�سر يف التقرير ال�سنوي وتوزع وتن�سر 
على مواقع االنرتنت ملدة تزيد عن 3 �سنوات دون اكت�سافها 
وت�سحيحها. كما اأن مثل هذا النوع من االخطاء لو وجد يف 
التقرير املدقق ولي�ش كجزء من التقرير ال�سنوي الذي يخ�سع 
لعملية ت�سميم ومونتاج وطباعة من قبل ا�سخا�ش ال يدركون 

اأهمية هذه التقارير فهو ي�سر مبهنية املدقق اي�سًا.
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لو كان الفرق كبري واخلطاأ يف عملية االحت�ساب كبري جدًا،   .6
يجب على املحلل يف حينه طلب البيانات اال�سلية اأو حماولة 
الكت�ساف  كثرية  طرق  هناك  حيث  اخلطاأ،  �سبب  حتديد 
االغلب  على  اخلطاأ  فاإن  هذه  حالتنا  ويف  املحا�سبي.  اخلطاأ 
ناجت عن عملية قلب االرقام اثناء طباعتها حيث اأن جمموع 
ويف   )5+4+0( ت�سعة  هو   )540 )اأي  الفرق  لقيمة  املنازل 
حال كان قيمة الفرق املحا�سبي قابل للق�سمة على ت�سعة دون 
باقي فاإن اخلطاأ بالعادة )ولي�ش دائما( هو ناجت عن القلب. 

الرقم  على  تطبيقها  اىل  املحلل  عمد  القاعدة  هذه  ولتطبيق   
الذي يحمل اال�سارة ال�سالية )من خالل و�سعها بني اقوا�ش( 
اىل  مثاُل  االرقام  يف  مناقلة  اإجراء  وعند   )16062( وهو 
16620 جند اأن الفرق هو 558. ويف املحاولة الثانية للمناقلة 

وهي  دوالر   540 هو  الفرق  اأن  16602 جند  اىل  املنازل  بني 
قيمة الفرق املحا�سبي الذي نبحث عنه.

الكم  هذا  اكت�ساف  بعد  املديونية  ن�سبة  احت�ساب  اعادة  يتم   .7
الهائل من االخطاء وذلك الأن ن�سبة املديونية املحت�سبة �سابقًا 

ا�سبحت لي�ست ذات �سله.

ن�صبة 
%40.53=380081=اجمايل املطلوبات=املديونية

937679اجمايل املوجودات

وهذا يعني اأن اكرث من %40 من موجودات املوؤ�س�سة قد مت متويلها 

يف  ن�سبيًا  مرتفعة  ن�سبة  وهي  والدائنني  االقرتا�ش  خالل  من 
املوؤ�س�سات االأهلية اال اأنه يجب مقارنة هذه الن�سبة مع املوؤ�س�سات 

االخرى العاملة يف ذات القطاع قبل اخلروج بتو�سيات ما.

املتداولة وعبارة عن املوجودات  ال�سيولة  ن�سبة  يتم احت�ساب   8.
يتم  اأن  على  املتداولة.  املطلوبات  منها  مطروحا  املتداولة 

اعتماد املجموع ال�سحيح للمطلوبات املتداولة.

ن�صبة 
ال�صيولة 
املتداولة

=

اجمايل املوجودات 
املتداولة

=
678852

=2.88% اجمايل املطلوبات 
235833املتداولة

وهذا يعني اأن املوؤ�س�سة قادرة على الوفاء بالتزاماتها ق�سرية   
االمد دون احلاجة اىل اللجوء اىل االقرتا�ش اأو بيع ا�سولها 
االمد  ق�سرية  التزامتها  ت�سديد  متويل  ت�سطتيع  بل  الثابتة 
على  ثاقبة  نظرة  اأن  اال  املتداولة.  املوجودات  على  اعتمادًا 

املطلوبات املتداولة تفيد بالتايل:
اإن وجود ح�سابات بنكية دائنة لهو اأمر غريب حيث يعني   -
وهو  املك�سوف  على  بال�سحب  ي�سمى  ما  هناك  اأن  هذا 
حاالت  ويف  االإدارة  جمل�ش  موافقة  يتطلب  الذي  االمر 
اأن وجود  الوزارة ذات االخت�سا�ش.  كما  كثرية موافقة 
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اأن هناك عجزًا  يعني  دائنة )مك�سوفة(  بنكية  ح�سابات 
ال�سندوق  يف  نقد  هناك  ذاته  الوقت  ويف  ال�سيولة.  يف 
ال�سحب  قيمة  اأن  363731 يف حني  بقيمة  البنوك  ولدى 
ا�سباب  ثالثة  هناك  ملاذا؟   .52637 هي  املك�سوف  على 

ممكنة:
كما  م�سروع  لكل  منف�سل  بنكي  ح�ساب  هناك  اأن  اإما   .1
ي�سرتط معظم املانحيني وبالتايل تكون ح�سابات بع�ش 
البنوك مك�سوفة يف انتظار ورود دفعات جديدة من قيمة 
املوازنات املخ�س�سة لها واالخرى غري مك�سوفة. ويدعم 
هذا الت�سور تعدد م�سادر ايرادات املوؤ�س�سة الواردة يف 

بيان الن�ساطات.
فائدة، ويف  اموالها وحت�سل على  بريط  تقوم  املوؤ�س�سة   .2
نف�ش الوقت ت�ستخدم هذه الودائع ك�سمانات حل�سابات 
هذه  ويدعم  املك�سوف(  على  )ال�سحب  مدينة  جارية 
بيان  يف  عنها  م�سرح  اخرى  ايرادات  وجود  الت�سور 
الفائدة  مع  تتوافق  وال  كبرية  كانت  واإن  الن�ساطات 

املمكن اأن حتققها مع ودائع املوؤ�س�سة املفرت�سة. 
 363731 وجود  عن  املتداولة  املوجودات  يف  ورد  ما  اإن   .3
دوالر كنقد يف ال�سندوق ولدى البنوك غري �سحيح واإن 

الدفع  اآجلة  �سيكات  ب�سورة  هي  االموال  هذه  معظم 
نظري  بجبايتها  املوؤ�س�سة  قامت  الحقة  بتواريخ  ت�ستحق 
انها  اأ�سا�ش  على  ت�سنيفها  ومت  اع�سائها  ا�سرتاكات 
تواريخ  كانت  اذا  اال  حما�سبيا  اجلائز  االمر  وهو  نقد 

ا�ستحقاق هذه ال�سيكات تتجاوز ال�سنة.
ارفاق  عدم  اأن  اىل  اخرى  مرة  اال�سارة  وجتدر   
االإي�ساحات الكافية بالبيانات املالية هو ال�سبب الرئي�ش 

لهذه التكهنات.
اإن قيمة النقد املتوفر بالكاد ت�ستطيع تغطية االلتزامات   -
املرتتبة على املوؤ�س�سة بالرغم من ارتفاع ن�سبة ال�سيولة. 
قيمته  مبا  خمتلفني  لدائنيني  مدينة  املوؤ�س�سة  اأن  حيث 
مبا  اأي   52637 قيمته  مبا  وللبنوك  199798دوالر 

املوؤ�س�سة  متلكه  ما  اأن  حني  يف  دوالر   252435 جمموعه 
املالحظة  من  )بالرغم   263731 هو  نقد  �سكل  على 
اعاله(. وهذا يعني اأن املوؤ�س�سة يف حال ت�سديدها لكامل 
التزاماتها نقدًا فلن يتبقى لديها ما ت�ستطيع اأن تنفق به 
على نف�سها وكوادرها ون�ساطاتها �سوى11296 دوالر وهو 

االمر الذي ي�سري اىل اأزمة �سيولة قريبة.
يف  مرتفعة  ال�سريعة  ال�سيولة  ن�سبة  تكون  اذن  كيف   -
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بب�ساطة  �سيولة؟؟  اأزمة  اىل  اعاله  املالحظة  ت�سري  حني 
مبا  خمتلفني  مدينني  على  املتداولة  املوجودات  الحتواء 
قيمته 362634 دوالر وعلى االغلب اأن هذه القيمة متثل 
يتم  مل  لالع�ساء  خدمات  اأو  مدفوعة  غري  ا�سرتاكات 

حت�سيلها بعد.
9.  عند االطالع على �سايف املوجودات وجد التايل:

حمددة  باأهداف  املقيدة  املوجودات  بع�ش  هناك  اأن   -
يف  طبيعي  وهذا  حمددة(  فرتة  وخالل  )ن�ساطات 
املنح  هذه  تكون  حيث  منحًا  تتلقى  التي  املوؤ�س�سات 
م�سروطة باإجناز ن�ساطات وبالتايل تعترب هذه االأموال 
مقيدة بهدف حمدد وذلك حلني انفاقها مبا يتفق مع 

�سروط املنحة حيث ت�سبح غري مقيدة.
اإن %84 من �سايف موجودات املوؤ�س�سة عبارة عن �سايف   -
موجودات غري مقيدة اأي اأنه مت االلتزام ب�سروط املنحة 
املوؤ�س�سة.  عمر  يعك�ش  وهذا  للموؤ�س�سة  حق  بالتايل  وهي 

حيث يزيد هذا الرقم بزيادة عمر املوؤ�س�سة.
10. عند الطالع على بيان الن�صاطات لوحظ التايل:

مت ا�ستخدام كلمة مقبو�سات بداًل من كلمة االيرادات   -
الدولية  املحا�سبة  معايري  اتباع  عند  عليها  املتعارف 

اىل  ي�سري  الذي  االمر  وهو  الوقت.  ذاك  يف  املطبقة 
الذي  االمر  االيراد  تقييد  يف  النقدي  اال�سا�ش  اتباع 
املوؤ�س�سة  باأنه يف حالة هذه  يثري عالمات �سوؤال. علمًا 
بااليرادات  االعرتاف  طريقة  اتباع  ميكن  بالذات 
ا�سرتاكات االع�ساء عند حت�سيلها فقط  الناجتة عن 
قيمة  �ست�ستلم  املوؤ�س�سة  باأن  معقولة  قناعة  توفر  لعدم 
من  املنح  تقييد  على  ين�سحب  ذاته  واالمر  اال�سرتاك. 
املوؤ�س�سات املختلفة عند توفر قناعة معقولة باأن املانح 
تلتزم  لن  املوؤ�س�سة  واأن  التزاماته   بت�سديد  يقوم  لن 

ب�سروط املنحة.
التمويلية  املوؤ�س�سة يف جانب كبري من حاجاتها  تعتمد   -
قدرة  حول  ت�ساوؤاًل  يثري  الذي  االمر  املانحيني  على 

املوؤ�س�سة على اال�ستدامة.
مراكز  على  مبني  ب�سكل  امل�ساريف  ت�سنيف  مت  لقد   -
تكلفة مت حتديدها بناًء على الن�ساطات وبح�سب غايات 
اىل  تنق�سم  امل�ساريف  جميع  اأن  فنجد  الن�ساطات 
�سبعة مراكز تكلفة. كل مركز تكلفة عبارة عن برنامج 
حتقق  التي  الن�ساطات  من  جمموعة  اأو  م�سروع  اأو 
املوؤ�س�سة  هدف  لتحقيق  جميعها  جتتمع  معينة  غاية 
الرئي�سي. باال�سافة اىل مركز تكلفة �سّمي بامل�ساريف  
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كان  واإن  التق�سيم  هذا  اإن  اأخرى.  ونفقات  االإدارية 
تتعلق  والعتبارات  باملوازنة  االلتزام  اأجل  من  �سروري 
من  يجعل  الت�سنيف  هذا  اأن  اال  املمولني،  بحاجات 
ال�سعب على املحلل املايل اإجراء الكثري من التحليالت 
ال�سرورية كالتعمق يف طبيعة امل�سروفات  االإدارية من 
ا�ستهالكات ورواتب كما اأن هذا الت�سنيف يتيح اخفاء 
الرباجمية  غري  امل�ساريف  من  كثري  ت�سنيف  واعادة 
لو  اأنه  هنا  اال�سارة  وجتدر  الرباجمية.  امل�ساريف  يف 
الت�سنيف  هذا  لكان  املنا�سبة  االي�ساحات  ارفاق  مت 
اىل  اللجوء  اىل  املحلل  �سيعمد  حيث  جدًا  منا�سبًا 

االي�ساحات للبحث عن اأي معلومات يحتاجها.  
�سايف  قيمة  احت�ساب  عند  اجلمع  يف  خطاأ  لوحظ   -
موجودات املوؤ�س�سة وهو عبارة عن حا�سل جمع الزيادة 
يف �سايف املوجودات للعام2007 م�سافًا اىل ر�سيد بداية 
الفرتة ل�سايف املوجودات )اأي 419058+87824( ليكون 

املجموع عبارة عن 506882  ولي�ش 557076.
العمومية  امليزانية  على  بدوره  �سيوؤثر  اخلطاأ  هذا  اإن   -
جمموع  يكون  ولن  تتوازن  لن  انها  يعني  الذي  االأمر 
اال�سول  ملجموع  م�ساوياأ  واملطلوبات  املوجودات  �سايف 

وهي القاعدة املحا�سبية ال�سهرية التالية:
املوجودات = املطلوبات + �سايف املوجودات

وعند تطبيقها �سنجد اأن املعادلة لن تتوازن وبالتايل ن�ستنج 
اأنه اإما هناك بيانات غري مذكورة واأنه مت »يل ذراع« البيانات 
م�سوؤولية  املدقق  يتحمل  وهنا  تفتقده.  توازن  لتحقيق  املالية 

باال�سافة اىل اإدارة املوؤ�س�سة.
خال�صة احلالة العملية:

حيث  املالية،  البيانات  ملراجعة  �سرورية  املالية  البيانات  اإن 
اعداد  بقواعد  امللمون  واال�سخا�ش  املايل  املحلل  ي�ستطيع 
عادة يف  تذكر  ال  التي  االمور  من  كثري  فهم  املالية  التقارير 
التقارير املالية وال�سنوية اأو التي تتجنب املوؤ�س�سات االي�ساح 
اأهم طرق حتقيق  اإحدى  هي  املالية  البيانات  اأن  كما  عنها. 
ال�سفافية يف موؤ�س�سات املجتمع املدين، حيث ي�ستطيع اجلميع 
عمل  طبيعة  اىل  والتعرف  العنكبوتية  ال�سبكة  اىل  الولوج 

املوؤ�س�سات ومواردها واأوجه االنفاق على الن�ساطات. 
كما تفيدنا هذه احلالة ببع�ش املوؤ�سرات املهمة، حيث اأن كرثة 
االخطاء املطبعية واملحا�سبية تعرفنا بطبيعة الكادر الوظيفي 
املوجود وبقدراته وبكفاءته. وتعترب موؤ�سرا مهما وحيويًا على 
ي�سمح ملثل هذه  الذي  الداخلي  الرقابة  فاعلية وكفاية نظام 
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وت�سحيحها.  اكت�سافها  دون  باملرور  والتجاوزات  االخطاء 
ومن هذه املوؤ�سرات ي�ستطيع ذوي اخلربة اخلروج بتو�سيات 

مهمة مثل:
للفرتة  جديد  مايل  تقرير  وا�سدار  مراجعة  وجوب   -
املوؤ�س�سة  اإدارة  تقع على كل من  م�سوؤولية  ذاتها. وهي 

واملدقق كل على حدى.
من  ومتتينه  الداخلي  الرقابة  نظام  مراجعة  وجوب   -
خالل حتديد ا�س�ش اعداد التقارير املالية ومراجعتها 
اأهما  ومن  منها  املرجوة  للغاية  حتقيقا  وا�سدارها 

النزاهة وال�سفافية.
ال�سنوي مكتمال غري منقو�ش.  التقرير  وجوب ا�سدار   -
البيانات  من  يتجزء  ال  جزء  االي�ساحات  تعترب  حيث 
املالية وال يجوز تدوال التقرير املدقق دون االي�ساحات.
املايل  ومديرها  املالية  الدائرة  موظفي  اداء  تقييم   -
تكرار  عدم  ي�سمن  ب�سكل  املنا�سبة  القرارات  واتخاذ 

مثل هذه االخطاء.
للموؤ�س�سة هي يف  النقدي وال�سيولة املوجودة  الو�سع  اإن   -
�سداد  تاأخري  اىل  املوؤ�س�سة  تعمد  حيث  اخلطورة  غاية 
الرواتب  توفري  ل�سمان  الدائميني  ملورديها  دفعاتها 

والنفقات  االإدارية امللحة، كما وتلجاأ اىل ال�سحب على 
املك�سوف. ويالحظ ذلك كما �سرحنا يف ن�سب ال�سيولة.

اإن املوؤ�س�سة تعتمد يف ايراداتها على املانحيني واإن كان   -
هناك ن�سبة ال باأ�ش بها تعتمد على ا�سرتاكات االع�ساء 
الفل�سطينة حيث  املوؤ�س�سات  املاألوف يف  وهو االمر غري 
اأن معظمها يعتمد على مانح اأو جمموعة من املانحيني 

لتمويل ن�ساطاتها.
مدقق  وجود  وعدم  الداخلي  للتدقيق  جلنة  وجود  عدم   -
داخلي �ساهم ب�سكل رئي�سي يف االخطاء املحا�سبية التي 
مت �سردها. علمًا باأن املدقق الداخلي ي�ساهم يف مراجعة 
اىل  يوؤدي  مما  م�ستمر  ب�سكل  املالية  البيانات  وتدقيق 

متتني اإجراءات الرقابة بانواعها املختلفة.
احلالية  ذممها  تغطية  ت�ستطيع  بالكاد  املوؤ�س�سة  اإن   -
ال  اأنها  اأي  �سفر.  هي  لها  الوقاية  فرتة  فاإن  وبالتايل 
�سداد  بعد  قادمة  فرتة  اأي  لت�سغيل  يكفيها  نقدا  متلك 

التزاماتها.
من  املختلفة  �سيا�ساتها  مراجعة  اىل  بحاجة  املوؤ�س�سة   -
ا�ستدامة  خطط  واىل  موازنات  واعداد  و�سرف  قب�ش 
اأي  يوجد  ال  )لالأ�سف  هيكلية  اعادة  اىل  حتتاج  وقد 

معلومات عن الرواتب(.
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التقييم الإداري
مفهوم التقييم الإداري:

هو عبارة عن جمموعة من االإج��راءات املنظمة التي تهدف 
يف  العاملة  الدوائر  خمتلف  اأداء  حول  لنتيجة  الو�سول  اإىل 

املوؤ�س�سة من ناحية اإدارية وتنظيمية.

اأهداف التقييم الإداري:
تقوم املوؤ�س�سات بتنفيذ التقييم االإداري لعدة اأ�سباب اأهمها:

حتديد نقاط ال�سعف يف املنظومة االإدارية داخل املوؤ�س�سة   .1
بهدف اإدخال حت�سينات على االإجراءات االإدارية.

حتديد ما اإذا كانت هيكلية املوؤ�س�سة واأنظمتها الداخلية   .2
واالإجراءات االإدارية تتنا�سب مع اخلطط االإ�سرتاتيجية 

وال�سنوية واملرحلية.
تقييم مدى التزام املوؤ�س�سة وامتثالها للقانون واأنظمتها   .3
تقييم  اإىل  باالإ�سافة  املثلى.  وامل��م��ار���س��ات  الداخلية 
املوّقعة مع خمتلف اجلهات  بالتعاقدات  امتثالها  مدى 

كاملانحني واملوؤ�س�سات ال�سريكة واملوردين واملوظفني.
ت��ق��ومي ت��واف��ر االأ���س��ول ك��امل��ع��دات واالأج��ه��زة واالأث���اث   .4
املوؤ�س�سة  يف  املنا�سبة  الب�سرية  وامل���وارد  والتكنولوجيا 

وحتديد االحتياجات غري املتوافرة.

الأدوات امل�صتخدمة يف التقييم الإداري:
املراجعة املكتبية 

حيث يقوم املّقيم مبراجعة بع�ش التقارير وامل�ستندات والوثائق 
الالزمة لتحقيق فهم اكرث عن بيئة املوؤ�س�سة االهلية والقطاع 
باالطالع  املقّيم  يقوم  التي  الوثائق  اأهم  ومن  به.  تعمل  الذي 

عليها مع �سرورة حت�سري ملخ�ش:

عقد التاأ�صي�ص والنظام الداخلي
الهيئة  االدارة،  وجمل�ش  التاأ�سي�سية  الهيئة  باأ�سماء  الئحة   -

االدارية
التي تعمل الأجل حتقيقها  والغايات  اخلطة اال�سرتاتيجية   -

املوؤ�س�سة االهلية.
التقارير ال�سنوية حيث يقوم املقّيم ياالطالع على م�سادر   -
حتقيق  ومدى  واالجنازات  الن�ساطات  واأهم  التمويل 

االأهداف املعلن عنها يف اخلطة االإ�سرتاتيجية.
التوريدات  ودليل  االإدارية  واالأنظمة  املالية  االأنظمة   -

والتوظيف واأية اإجراءات اخرى.
اأحدث حما�سر اجتماعات جمل�ش االإدارة .  -
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حيث  )امل�ساريع(  املانحني  مع  املوقعة  التمويل  اتفاقيات   -
يقوم املّقيم بتحديد اأهم البنود واال�سرتاطات واالأهداف 

املرجو حتقيقها. 
بتحديد  املقّيم  يقوم  حيث  للموؤ�س�سة  التنظيمية  الهيكلية   -
الوظائف  الوظيفية،  الوحدات، العالقات  اأو  الدوائر  اأهم 

احليوية يف داخل املوؤ�س�سة وت�سل�سل القيادة.

املالحظة )امل�صاهدة(: 
حيث يقوم املّقيم مبراقبة �سلوك العنا�سر الب�سرية يف تنفيذها 
للمهام املختلفة للتاأكد من تنا�سق املهام، اكتمال دورات العمل 
وغري  �سرورية  ن�ساطات  وجود  عدم  امل�ستندية،  والدورة 
امللقاة  وامل�سوؤوليات  باملهام  والعاملني  االأفراد  التزام  منفذة، 
للم�سالح،  تعار�ش  وجود  عدم  من  التحقق  عاتقهم،  على 
التزام العاملني بتنفيذ الن�ساطات الواردة يف اخلطة. حتديد 

الغايات التي مت اجنازها.

املقابالت:
يقوم املقّيم خالل املقابالت مع املوظفني وجمل�ش االإدارة واأية 
اأطراف اأخرى ذات عالقة  مثل املانحيني، املوؤ�س�سات ال�سريكة، 

اخلرياء يف القطاع الذي تعمل فيه املوؤ�س�سة بجمع معلومات حول 
اآليات تنفيذها للن�ساطات املختلفة،  املوؤ�س�سة، اهم م�ساريعها، 

حتقيقها الهدافها. وتنق�سم هذه املقابالت اىل نوعني:
بتحديد  املّقيم  يقوم  حيث  املعدة:  املقابالت  وهي  االول: 
جمموعة من اال�سئلة م�سبقًا بهدف �سمان عدم االنحراف عن 
االهداف املحددة م�سبقا لهذه املقابالت. ويتميز هذا النوع من 
عدم  �سلبياته  اأهم  ومن  االنحياز.  وعدم  باملنهجية  املقايالت 
اأثناء  اغفلها  يكون  قد  مهمة  اأخرى  جوانب  اىل  املقّيم  تطرق 

اعداده لال�سئلة ب�سكل م�سبق. اأو عرف عنها خالل املقابلة.
وتوجيه  املّقيم  خربة  على  تعتمد  التي  املقابالت  وهي  الثاين: 
املقّيم  يقوم  م�سبقًا. حيث  اال�سئلة  اعداد جميع  بدون  اال�سئلة 
بجمعها  يرغب  التي  واملعلومات  املختلفة  اجلهات  مبقابلة 
هذا  ويعترب  جديدة.  ا�سئلة  توجيه  يف  االجابات  من  وي�ستفيد 
يف  املّقيم  ينحاز  وقد  ممنهج  غري  باأنه  املقابالت  من  النوع 
تفيد  الطريقة  هذه  كون  رغم  معني  مبنحى  لال�سئلة  توجيهه 

املقيم يف جمع معلومات اكرث ترابطًا وفائدًة.



233 232

القسم الثالث: التحليل المالي و اإلداري للمنظمات األهلية النزاهة والشفافية والمساءلة في عمل المنظمات األهلية - الجزء األول

التحليل الإداري
اأوًل: الهيكل التنظيمي:

يتم احل�سول على ن�سخة من الهيكل التنظيمي للموؤ�س�سة   -
والو�سف الوظيفي لكل وظيفة.

اأهم  وحتديد  االإدارية  الهيكلية   مبراجعة  املحلل  يقوم   -
الدوائر والوحدات والوظائف املوجودة يف املوؤ�س�سة.

بالهيكل  املوؤ�س�سة  التزام  من  التاأكد  على  املحلل  يعمل   -
التنظيمي والو�سف الوظيفي لكل وظيفة. 

الوظائف  بني  ما  الوظيفية  العالقات  يف  املحلل  يبحث   -
املختلفة ومن مالئمة ت�سل�سل القيادة.

التنظيمي  الهيكل  ومرونة  موائمة  من  املحلل  يتاأكد   -
للموؤ�س�سة مع ن�ساطاتها والقطاع الذي تعمل فيه.

ف�سل  من  عالية  درجة  هناك  كان  اإن  املحلل  يفح�ش   -
لل�سالحيات واملحا�سبة وامل�ساءلة.

التنظيمي  الهيكل  يف  املدرجة  الوظائف  املحلل  يراجع   -
بهدف حتديد ما هو غري �سروري منها اأو اذا امكن دمج 

وظيفتني معا.

اذا  لتحديد  املختلفة  واالتفاقيات  الوثائق  املحلل  يراجع   -
بع�ش  اأاو  املوظفني  عدد  ب�ساأن  ا�سرتاطات  وجدت  ما 

املوظفني كاملدقق الداخلي.
غري  اأخرى  وظائف  اىل  املوؤ�س�سة  حاجة  املحلل  يدر�ش   -

مدرجة يف  الهيكل التنظيمي.

ثانياً: الإجراءات  الإدارية واملالية
يح�سل املحلل على ن�سخة من االنظمة املالية و االإدارية.  -

يف  املعنية  الدوائر  موظفي  قيام  عدم  من  املحلل  يتاأكد   -
اإعداد االنظمة اأو اقرارها.

يراجع املحلل االنظمة ويتاأكد من تغطيتها جلميع جوانب   -
العمل االعتيادي كالتوريدات والتعيينات وال�سرف والقيد 

يف ال�سجالت ومتابعة املخزون واالجازات والرواتب.
ال�سلطة  لقوانني  االنظمة  هذه  امتثال  من  املحلل  يتاأكد   -

الوطنية الفل�سطينية ول�سروط املانحني.
يعمد املحلل اىل التاأكد من اتباع املوظفني واالإدارة لهذه   -

النظم.
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ثالثاً: النظم املحو�صبة والتكنولوجيا
املحو�سبة  النظم  جميع  باأ�سماء  الئحة  على  اح�سل   -
املوجودة لدى املوؤ�س�سة والوظائف التي يقوم بها كل نظام.

تاأكد من اأن النظم فاعلة وح�سنة ال�سيت وتلبي حاجات   -
املوؤ�س�سة وتخدم اهدافها.

حّدد اذا ما كان هناك حاجة لنظم اأخرى مثل املحا�سبة،   -
املوارد الب�سرية، االر�سفة االلكرتونية، املخزون...الخ.

تلقائيًا  البع�ش  بع�سها  مع  النظم  هذه  ترابط  من  تاأكد   -
اأو يدويًا )مثال: اأن احت�ساب الرواتب و�سرفها من نظام 
الب�سرية  املوارد  نظام  خمرجات  على  يعتمد  املحا�سبة 

�سواء يدويًا اأو ب�سكل تلقائي(.
التي  ال�سعوبات  اأهم  يف  الربامج  م�ستخدمي  ناق�ش   -

يواجهونها خالل عملهم على هذه النظم.
هذه  من  امل�ستخرجة  التقارير  من  مناذج  على  اح�سل   -

النظم وقّيم مدى كفايتها وحمتوياتها.
ناق�ش االإدارة التنفيذية ومدراء الوحدات مبدى ر�ساهم   -

عن النظم املحو�سبة.
تاأكد من التزام املوؤ�س�سة ب�سيا�سة الف�سل يف ال�سالحيات   -

عند ا�ستخدام النظم املحو�سبة.
حدد اذا ما كانت هناك خطط معدة ل�سمان ا�ستمرارية   -
عمل املوؤ�س�سة يف حال حدوث خلل ما يف النظم املحا�سبية. 
االلكرتونية  اامللفات  حلفظ  �سيا�سة  وجدت  ما  اذا  حدد   -
حاالت  يف  با�سرتجاعها  ي�سمح  ب�سكل  البيانات  وقواعد 

فقدانها اأو تعر�سها للعبث اأو الأي خلل.
حتديثه  يتم  للموؤ�س�سة  الكرتوين  موقع  هناك  هل   -

با�ستمرار.

رابعا: املوارد الب�صرية
هل تتم عملية مراجعة هيكلية املوؤ�س�سة ب�سكل دوري وكل   -

ثالث �سنوات على االقل.
هل الهيكلية وا�سحة املعامل، معتمدة من قبل اأعلى �سلطة   -

داخل املوؤ�س�سة.
هل هناك تداخل يف ال�سالحيات وامل�سوؤوليات وخ�سو�سُا   -
ومن�سقي  والدوائر  الربامج  كمدراء  العليا  الوظائف  يف 

امل�ساريع.
هل هناك �سلم  رواتب وهل تتم اعادة تقييمه ب�سكل دوري.  -
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هل يحقق �سلم الرواتب العدالة الداخلية بني االفراد يف   -
داخل املوؤ�س�سة وكذلك العدالة اخلارجية مع �سوق العمل.

هل هناك و�سف وظيفي لكل وظيفة.  -
االإجراءات  يو�سح  الب�سرية  للموارد  دليل عمل  هل هناك   -
واحت�ساب  والرتقية  والف�سل  التعيني  يف  اتباعها  الواجب 

الرواتب واإدارة اال�ستقطاعات واالجازات...الخ
ما هي املزايا التي يح�سل عليها املوظفني )خم�س�سات   -

نهاية اخلدمة، بدالت �سفر، حوافز، التدريب...الخ(
افح�ش مدى التزام املوؤ�س�سة بالقوانني املختلفة التي لها   -
عالقة باملوظفني مثل احت�ساب خم�س�سات نهاية اخلدمة 
نظام  التعيني،  واإجراءات  اآليات  خا�ش،  نقد  وتقييد 

الرتقية والعقوبات. 
تاأكد من اأن جميع اإجراءات املوؤ�س�سة تتالئم مع ال�سروط   -

الواردة يف اتفاقيات التمويل مع املانحيني

امل�صاءلة وال�صفافية:
االآليات  ال�سنوية عرب  تقاريرها  بن�سر  املوؤ�س�سة  تقوم  هل   -
املختلفة )طباعة التقارير، االنرتنت، االخبار ال�سحفية(.

هل حتتوي هذه التقارير كافة البيانات املهمة من م�سادر   -
والن�ساطات  امل�ساريع  واأهم  النفقات  وجوانب  التمويل 

التي مت تنفيذها واالهداف التي مت حتقيقها.
االإدارة  جمل�ش  الع�ساء  مالية  ذمة  اقرار  هناك  هل   -

دق من قبلهم. م�سّ
وتر�سية  التوظيف  عند  عادلة  فر�ش  منح  يتم  هل   -
العطاءات ب�سكل ي�سمن حتقيق العدالة وتطبيق القانون.
قراراتهم  على  واملدراء  املوظفني  حما�سبة  يتم  هل   -

وت�سرفاتهم ب�سكل ي�سمن حتقيق امل�ساءلة.
هل يتم اإدارة حقوق الدولة ب�سكل �سليم مثل االقتطاعات   -
خزينة  اىل  وتوريدها  واملوردين  للموظفني  ال�سريبية 

الدولة.

احلوكمة
ادارتها  وجمل�ش  للموؤ�س�سة  العمومية  الهيئة  جتتمع  هل   -
ووفق  القانوين  وبالن�ساب  الدوري  وغري  دوري  ب�سكل 

نظامها الداخلي.
هل يتم الدعوة لالجتماعات اأعاله وحتديد جدول اأعمال   -
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للجل�سات العادية وتوثيق االجتماعات. 
االإدارة  عن  م�ستقلة  الداخلي  للتدقيق  جلنة  هناك  هل   -

التنفيذية وترفع تقاريرها ملجل�ش االإدارة.
هل يتم تنفيذ جميع القرارات ومتابعة تنفيذها من قبل   -

جمل�ش االإدارة.
قبل  ومن  م�ستقل  ب�سكل  املدقق اخلارجي  تعيني  يتم  هل   -

جمل�ش االإدارة اأو الهيئة العمومية ويف اجتماعاتها.
كافة  قبل  من  بها  االلتزام  يتم  �سلوك  مدونة  هناك  هل   -

املوظفني.

املحا�صبة واملالية:
قبل  من  ومعتمد  م�سبقًا  معد  اإجراءات  دليل  هناك  هل   -

االإدارة وجمل�ش االإدارة.
هل هناك مناذج خا�سة مرقمة م�سبقًا ك�سندات ال�سرف   -

والقب�ش والقيد.
هل يتم قيد كافة احلركات املالية يف �سجالت حما�سبية   -

نظامية اأو نظام حما�سبي حمو�سب.
ي�سمن  ب�سكل  ال�سالحيات  يف  وا�سح  ف�سل  هناك  هل   -

اكت�ساف االخطاء وعدم حدوث اأية جتاوزات.
هل يتم اعداد الت�سويات الالزمة ب�سكل دوري مثل ت�سويات   -

البنوك واقتطاعات ال�سرائب وت�سويات الذمم املدينة.
ب�سكل  الدورية  وغري  الدورية  التقارير  اعداد  يتم  هل   -

منا�سب ويف الوقت املنا�سب.
هل تفي هذه التقارير بحاجة االق�سام املختلفة واالإدارة.  -

هل هناك تعاون ما بني الدوائر املختلفة والدائرة املالية   -
يف اعداد املوزانات وبع�ش التقارير املالية.

هل يتم الرقابة على املوازنة ب�سكل ي�سمن حتقيقها وعدم   -
وجود انحرافات.

هل يتم اتباع املعايري املحا�سبية املعتمدة من قبل جمل�ش   -
االإدارة.

هل هناك تعاون مع املدقق اخلارجي ويتم االأخذ بتو�سياته   -
ومالحظاته.

هل يتم عر�ش التقرير ال�سنوي املايل على جمل�ش االإدارة.  -
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