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أ) المقـــــدمــــــة
يمثــا اإلصــالح الحكــومي التحــدا األ بــر الــدا بواجــل ولــادس بقــان الدولــة لــي

فق ـ ألن ال هــاز

تـلىير للـ تقـدم الم تمـع وتقميتـل
الحكومي هو الكيـان المؤسسـي األمـخم فـي الم تمـع والدولـة واألليـم قا
ونهضتل ،وإنمـا ألنـل مثقـا بمشـكالت لميقـة ومت ار مـة ومزمقـة جعلتـل يفقـد دورق ويمثـا ليقـة فـي تحقيـق

التقدم والتقمية (لاشور ،2015 ،ص .)22
ما أن مصطلح وصالح  Reformيعقي تحسين أو تعدبا ما هو خطل أو فاسد أو غير مققع ،أا
أن اإلصالح بهدف ول تحسين القيام من خالل مق أو تصحيح األخطان ال سـيمة دون تيييـر أساسـيات
القيام (لطفي ،2019 ،ص .)1
وفي وطار البرنـام الـوطقي لالصـالح اصقتصـادا واصجتمـالي الـدا بدأتـل مصـر فـي لـام 2016م
وما تحقق مـن وصـالحات كثيـرس خـالل الفتـرس السـابقة ومقهـا البـدن فـي اإلصـالح الحكـومي ،وومـع برنـام
لما الحكومـة خـالل الفتـرس مـن 2018م حتـ 2022م فـي مـون توجيهـات الييـادس السياسـية الحكيمـة فـي
مصر وخطاب التكليف الرئاسي للحكومة والدا تضمن م مولة من المحاور الرئيسية ،ومقها:
 -1بقان اإلنسان المصرا.
 -2بقان اقتصاد قائم لل المعرفة.
 -3تحقيق التقمية اصقتصادية الشاملة.
 -4رفع كفانس األدان الحكومي وزيادس معدصت التشييا.
اسـتكماص لبرنـام
وفي سبيا تحقيق ذلك واتساقا مع رؤية مصر 2030م لتحقيق التقمية الشاملة و
ق
اإلصالح الحكومي المصرا ،تم وطالق "جائزس مصر للتميز الحكومي" وذلك كآلية لتشـ يع التقـاف

الفـردا

والمؤسســي وذلــك لتحقيــق ونشــر ىقافــة التميــز وتحقيــق معــابير ال ــودس فــي الخــدمات العامــة المقدمــة ممــا
يســاهم فــي تــوفير الوقـ وتحقيــق رمــان المـواطقين وتحســين مســتوص وجــودس الحيــاس للمصــريين ،كــدلك تــم
اتخاذ خطوات جادس لالصالح اإلدارا في مصر تعتمد لل م مولة من المحاور ،مقها :التطوير المؤسسي
وبقـان وتقميــة القــدرات وتحسـين الخدمــة واإلصــالح التشـريعي ومقيومــة البيانــات (ال هـاز المركــزا للتقيــيم
واإلدارس ،2018 ،ص ص .)15 – 8
4

ومــن المالح ـ أن تحقيــق اإلصــالح الحكــومي يحتــاج ول ـ تكــاتر كــا ال هــود ومشــاركة األط ـراف
المختلفة ذات العالقة بالهيئات والمؤسسات والوحدات الحكومية ،ومقها المراجعة الخارجية.
حيث تمثا المراجعة الخارجية أحد الدلائم الثمانية لقيام القزاهة الوطقي National Integrity
 Systemالدا ُيمكن من الحماية من الفسـاد خاصـة وأن المـراجعين لـدبهم ومـع مميـز داخـا المؤسسـات
والهيئات بالتقارهم ممثلي المصلحة العامة ،ب انب أنهم برصدون ويعـدون تقـارير لـن التـزام المؤسسـة أو

ابـدا ،ولـدلك
المقيمة بالمعابير المقررس ،لـالوس للـ أن نطـاق ومـدص المراجعـة فـي الم تمـع قـد أمـح متز ق
فإن المراجعين يعتبرون في ومع جيد ولل وجل الخصوص في م ـال مكافحـة الفسـاد ،كلحـد وأهـم صـور

اإلصالح الحكومي( .لطفي ،2018،ص )1
لـدلك اتفقـ د ارسـ ات كـا مـن(Mzenzi and Gspar, ، (Ng, 2002, PP. 109 – 118) :

) (Cumbe and Inaco, 2018, PP. 538 – 557) ، 2015, PP. 681 – 702للـ أن المراجعـة
الخارجية تمثا آلية لتحقيـق موىوييـة  Reliabilityالحسـابات فـي كـا المقيمـات العامـة والخاصـة وتمثـا

ممان لألطراف المعقيـة  The Interested Partiesلتـوفير المعلومـات الصـحيحة حـول كفـانس وفعاليـة

ودارس الموارد التقييمية .The Management of Organizational Resources

لدلك تهدف هدق الورقة القحثية ول تحدبد بعض صور مساهمة المراجعة الخارجية (والتـي تمـار

من خالل لدس أطراف) في تحقيق اإلصالح الحكومي مـع محاولـة القاحـث ومـع بعـض المقترحـات لتحقيـق

الرؤية المستقبلية للدور الدا تقوم بل.

ب) العالقة بين المراجعة الخارجية واإلصالح الحكومي:

يمكــن للقاحــث تومــيح هــدق العالقــة مــن خــالل الشــكا التــالي ،والــدا يمثــا الخريطــة العامــة لهــدق

الورقة القحثية ،وذلك كما بلي:
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المــراجعــــــة الخارجية فــي المــؤسســات والمنظمــات الحكــــوميــــة وغيرهما

تتم من خالل
الجهاز المركزي
للمحاسبات ومكاتب
المراجعة الخاصة

الجهاز المركزي
للمحاسبات

مكاتب المراجعة
الخاصة

طققــــــا للقــــــانــــــــون
ق

طققا لمفهوم الوكالة
ق

المساهمة في اإلصالح الحكومي من خالل:
 -1تدعيم تطبيق حوكمة الحكومة.
 -2المساهمة في تدعيم الرقابة والمساءلة وتحسين األداء.
 -3المساهمة في منع ومعالجة الفساد المالي واإلداري.
 -4االستفادة من التعاون مع المراجعة الداخلية ولجنة المراجعة.
الرؤية المستقبلية ومقترحات التطوير

تطوير أداء
الجهاز
المركزي
للمحاسبات

تطبيق
مراجعة
األداء

تشكيل لجان
مراجعة

تفعيل الدور
الحوكمي
للمراجعة

بالوحدات
الحكومية

الخارجية

االهتمام
بالمراجعة
اإللكتروني

تحقيــق اإلصــــالح الحكــــومــــــــي

شكا رقم ( )1لالقة المراجعة الخارجية باإلصالح الحكومي
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المشاركة في
وضع
مقاييس
األداء

ج) األطراف المشاركة في المراجعة الخارجية للمؤسسات والهيئات والمصالح الحكومية:
تتمثا األطراف المشاركة في المراجعة الخارجيـة لهيئـات ومؤسسـات الحكومـة وشـركات القطـام العـام
وقطام األلمال العام ،فيما بلي:
 -1المراجعون بال هاز المركزا للمحاسقات:
وذلك في مـون قـانون ال هـاز المركـزا للمحاسـقات رقـم  144لسـقة  1988والمعـدل بالقـانون رقـم
 157لسقة 1998م ،حيث نص المادس رقم ( )1مقل لل أن" :ال هاز المركـزا للمحاسـقات هيئـة مسـتقلة
أساسـا ولـ تحقيــق الرقابــة للـ أمـوال الدولــة وأمـوال األشــخاص
ذات شخصــية التقاريــة لامــة ..وتهــدف
ق
العامــة األخــرص ،"...كمــا تضــمق المــادس رقــم ( )3مــن ذات القــانون تحدبــد الوحــدات التــي بقاشــر ال هــاز
اختصاصـــاتل بالقســــقة لهــــا ومقهـــا :وحــــدات ال هــــاز اإلدارا للدولــــة ووحـــدات الحكــــم المحلــــي والهيئــــات
والمؤسسات العامة وهيئات القطام العام وغيرها.

 -2المراجعون بال هاز المركزا للمحاسقات مع مراقبو الحسابات من مكاتب المراجعة الخاصة:
وذلك بالقسـقة للشـركات التـي ص تعتبـر مـن شـركات القطـام العـام والتـي يسـاهم فيهـا شـخأ لـام أو
شركة من شركات القطام العـام أو بقـك مـن بقـوق القطـام العـام بمـا ص يقـا لـن  %25مـن رأسـمالها حيـث
يقوم ال هاز بمراجعة حساباتها مع حق هدق الشركات طققا لقأ المادس رقم ( )5بقد (أوص) لقصر ( )2مـن
القانون رقـم  144والـدا بـقأ للـ  ... " :ومـع لـدم اإلخـالل بحـق الشـركات التـي ص تعتبـر مـن شـركات
القطام العام ....في أن يكون لها مراقبوا حسابات"....
ابعـا) مـن ذات المـادس ،وكـدلك المـادس رقـم ( )6مـن ذات القـانون ،والتـي
وأشار ول ذلك أيضا بقـد (ر ق
نص لل " :لرئي ال هاز تعيين مراقبي حسابات من بين من ب ازولون المهقة من خارج القطاق الحكومي
لبقوق القطام العام والشركات المقصوص لليها في البقد ( )3من المادس ( )3من هدا القانون"...
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 -3مراقبو الحسابات من مكاتب المراجعة الخارجية:
ويحكم دور هدق الفئة الممثلة للشق األ بر للمراجعة الخارجية تطبيق مفهـوم الوكالـة ،والـدا أشـار
وليل أحد للمان المحاسقة (لطفـي ،2019 ،ص :)37مـن أن لالقـة الشـعب بالحكومـة والقطـام العـام تمثـا
لالقــة (المالــك – الوكيــا)  ، Principal – Agent Relationshipحيــث ي ــب أن تــتم مســانلة
المســئولين العمــوميين الــدبن يعملــون كوكيــا  Agentلــن المالــك ( Principalال مهــور العــام) لــن
استخدامهم للموارد وأشرافهم لليها وتقييم مدص تحييقهم ألهداف ال مهور ،لدا يعتمد المالك للـ المراجـع
في توفير تقييم حيادا مومولي لن دقة ولدالة القوائم المالية والتقارير المحاسبية التي يقـدمها الوكيـا،
ب انــب أن نشــام المراجعــة يخفــض مــن المخــاطر الكامقــة فــي لالقــة المالــك – الوكيــا والتــي تتــلىر بلربعــة
لواما كامقة في هدق العالقة وهي:
 -1تعارض المصالح

 -2التقالد

 -3التعقيد

 -4لواقب الخطل

ويمكن للقاحث توميح جوانب هدق العالقة من خالل الشكا التالي:

الــــــــــوكيــــــــــا

المالك/األصيا

المسئولين

ال مهـــور

بالحكومة

(الشعب)

▪ ممثا السلطة التشريعية

▪ متلق الخدمة العامة

والقطام العام

يحتاج إلى

المراجع
الخارجي

للتصديق على

شكا رقم ()2
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تقارير

▪ السلطة التقفيدية

▪ ودارس األموال العامة

د) أبعاد مساهمة المراجعة الخارجية في تحقيق اإلصالح الحكومي
بتقاول القاحث تحدبد أبعاد الدور الدا تقوم بل المراجعة الخارجية للمسـاهمة فـي تحقيـق اإلصـالح
الحكومي من خالل ما بلي:

د -1/تدعيم تطبيق حوكمة الحكومة (أو الحوكمة ال يدس) لتحقيق اإلصالح الحكومي
حيث بتم تطبيق مقادئ الحوكمة لل كافة كيانـات القطـام العـام مشـ تمال للـ الحكومـات الوطقيـة
والحكومات اإلقليمية والحكومات المحلية وكدلك الكيانات الحكومية المرتقطة بها (لطفي ،2019 ،ص)5
ومؤىر لل المستوص الحكومي والمؤسسي بدرجة ص تقا أهمية لقها
قا
هاما
وذلك ألن للحوكمة قا
دور ق
في القطام الخاص ،وبالرغم من وجود بعض اصختالفات فيما بيقها ،وذلك لمالها من أىر فعال وإي ابي فـي
ودارس المؤسســات والمخــاطر وتطبيــق مقــادئ اإلفصــاح والشــفافية وتفعيــا المســانلة وإدارس الم ـوارد وتعزيــز
التقافسية ورفع الكفانس ،والفعالية.
ولــدا لــرف الــقعض الحوكمــة الحكوميــة  Government Governanceلل ـ أنهــا تتمثــا فــي
حمايـــة العالقـــة المتداخلـــة بـــين اإلدارس والرقابـــة واإلشـ ـراف لـــن طريـــق المقيمـــات الحكوميـــة ولـــن طريـــق
المقيمات المحددس من قبا السـلطات الحكوميـة بهـدف تحقيـق األهـداف العامـة والكفـانس والفعاليـة والتقريـر
لن ذلك ألصحاب المصالح (لطفي ،2019 ،ص)13
مــا تهــدف الحوكمــة الحكوميــة أيضــا ولــ ونشــان مــمانات لتحقيــق األهــداف السياســية وتحمــا
المسـئولية وتحقيـق كفــانس التشـييا للـ المسـتويات الحكوميــة المختلفـة ،ولــدا تتكـون الحوكمــة مـن اربعــة
لقاصر أساسية وهي :اإلدارس ،والرقابة ،واإلشراف ،والمسانلة وجميعها متداخلة مع بعضها القعض وتـرتق
بالمسانلة ).(The Netherlands Ministry of Finance, 2000, pp.1-26
مــا أن تطبيــق مقــادئ الحوكمــة ال يــدس للــ شــركات قطــام األلمــال العــام يمثــا أحــد العقاصــر
األساسية لمقه ودارس األصول المملوكة للدولـة وبمـا يسـهم فـي تحسـين أدان هـدق الشـركات وزيـادس قـدرتها
لل المقافسة مع القطام الخاص (مركز المدبرين ،2006 ،ص)5
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وبدلك تركز الحوكمة في المؤسسات وال هات الحكومية لل وخضـام نشـام ال هـاز الحكـومي ولـ
م مولة من القوانين والقيم والسياسـات واإلجـرانات التـي تسـتهدف تحقيـق اصنضـقام المؤسسـي فـي ودارس
ال هــات الحكوميــة بتحدبــد مســؤوليات وواجقــات المســئولين فــي اإلدارس العليــا واإلدارات التقفيديــة فــي هــدق
ال هات للمحافية لل المال العام وتحسين جودس الخدمات التي تقدم للمواطقين (العبيد ،2017 ،ص)3
وقد أشـار دليـا حوكمـة المؤسسـات الحكوميـة بمملكـة القحـرين ،ولـ أن األهـداف التـي تسـع ولـ
تحييقها هدق الحوكمة هي( :دليا حوكمة المؤسسات الحكومية ،2013 ،ص ص )28-1
 -1تحقيق األهداف اصستراتي ية للمؤسسات الحكومية.
 -2تعزيز اإلدارس وصقالة القرار بالمؤسسات الحكومية.
 -3تطوير وتحسين األدان المؤسسي.
 -4تعزيز المسئولية اصجتماعية ولالقات المتعاملين.
 -5التقافسية واصستدامة بالمؤسسات الحكومية.
 -6تعزيز الرقابة اإلشرافية والمراجعة.
وهقا يشـير القاحـث ولـ أن الـدور الفعـال الـدا تقـوم بـل المراجعـة الخارجيـة بالتقارهـا أحـد ا ليـات
الخارجية الهامة لتحقيق الحوكمة سـوان فـي القطـام الحكـومي أو القطـام العـام أو القطـام الخـاص ،بتمثـا
في تعزيز وتطوير الرقابة الخارجية لل أدان المؤسسات الحكومية وغيرها ،ب انـب تقيـيم وفحـأ ومراجعـة
ال وانب المختلفة ألنشطة هدق المؤسسات وتحقيق المصدايية في المعلومات التي تقدمها هدق المؤسسـات
وبالتالي تساهم بشكا وي ابي في تحقيق أهداف الحوكمة الحكومية.
ما تتمثا المقادئ الهامة للحوكمة في المؤسسات الحكومية والقطـام العـام فـي( :لطفـي،2019 ،
ص)17
 -1المسانلة Accountability

 -2الشفافية Transparency

 -3القزاهة Integrity

 -4العدالة Equity
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ومن المالح أن ممارسة المراجعة الخارجية لل المؤسسات الحكومية والقطـام العـام سـوان مـن قبـا
ال هــاز المركــزا للمحاســقات أو أا طــرف أخــر طققــا لمــا بــقأ لليــل القــانون ،يســاهم بشــكا وي ــابي فــي
تحقيق الكثير من هدق المقادئ وذلك كما بلي:
قانون ـا يســالدها فــي لــرض كيانــات
 -1ون ممارســة أط ـراف المراجعــة الخارجيــة للمهــام المحــددس لهــا
ق
الحكومــة والقطــام العــام وغيرهمــا للمســانلة لــن كيايــة اســتخدام الم ـوارد العامــة ومــدص تحييقهــا
لألهــداف والقتــائ المطلوبــة ،وبالتــالي قــد تقطــوا هــدق المســانلة لل ـ توييــع بعــض العقوبــات أو
ال زانات في حالة وسانس استخدام الموارد العامة.
 -2ون ممارســـة الرقابـــة الماليـــة والمحاســـبية وكـــدلك الرقابـــة القانونيـــة مـــن قبـــا القـــائمين بالمراجعـــة
الخارجية ،يساهم بشكا كبير في تحقيق القزاهة والعدالة داخا المؤسسات والمقيمات الحكومية.
 -3ون وظهـــار نتـــائ لمليـــة المراجعـــة الخارجيـــة فـــي شـــكا تقـــارير مختلفـــة مشـــتملة للــ معلومـــات
موموعية محابدس ،يعك

ويحقق مبدأ الشفافية كلحد المقادئ األساسية لتحقيق حوكمة الحكومة.

وت در اإلشارس هقا ول بعض األمور التي تضمقها دليا مقادئ حوكمة شركات قطـام األلمـال
العام المصرا وهي( :مركز المدبرين ،2006 ،ص ص)24-11
 -1أن الــدليا يحتــوا للـ ســتة مقــادئ للحوكمــة فــي شــركات فــي قطـ ام األلمــال العــام ،ومقهــا المبــدأ
الخام

بعقوان :الشفافية واإلفصـاح والـدا بلقـ ي بـدورق مسـئولية للـ أطـراف المراجعـة الخارجيـة

للتل د من تحقيق هدا المبدأ من خالل ما تقوم بل من مهـام مراجعـة التقـارير والقـوائم الماليـة لهـدق
الشركات سوان كان سقوية أو فتريل ،وبالتالي فإن المساهمة في تحقيق هدا المبـدأ يعقـي بطريقـة
مقاشرس المساهمة في تحقيق اإلصالح في شركات قطام األلمال العام.
-2

أشــار الــدليا فــي البقــد رقــم  20/2تح ـ لق ـوان الرقابــة ومتابعــة األدان ،ول ـ أن" :بتــول

ال هـــاز المركـــزا للمحاســـقات مهـــام مراجعـــة القــوائم الماليـــة للشـــركات وألمـــال م ارقــ ب الحســـابات
الخــارجي وإلــداد تقــارير تقيــيم أدان الشــركات ،وي ــوز للشــركات – خاصــة تلــك التــي يســاهم فيهــا
القطــام الخــاص – تعيــين مراقــب حســابات ومــافي مــن مزاولــي المهقــة بالقطــام الخــاص ،"....كمــا
أشار أيضا البقد رقم  16/5تح لقوان الرقابة لل الشركات ،ول أن" :فضال لـن أهميـة خضـوم
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شركات قطام األلمال العام التابعة لرقابة ال هاز المركزا للمحاسقات وفقا ألحكـام القـانون ،وص أن
ذلــك ص يمقــع مــن اســتعانة هــدق الشــركات بم ـراجعين خــارجيين ول ـ جانــب مراقبــي ال هــاز المركــزا
للمحاسقات وبصفة خاصة الشركات التي طرح جزناق من أسهمها في البورصة. "..
ا ما سبق يشير ال أن هقـاق طرفـان مسـتقالن يمارسـان مهـام المراجعـة الخارجيـة للـ شـركات
قطام األلمال العام المصرا وهما :مراقبي ال هاز المركزا للمحاسقات ،والمراجعين الخـارجيين ،ممـا ييهـر
مدص أهمية دور المراجعة الخارجية في تحقيق مقادئ حوكمة شركات قطام اصلمال العام من خالل تحقيق
الرقابة لليها وبالتالي المساهمة ال ادس والمؤىرس في تحقيق اإلصالح في هدق الشركات.
وبصفة لامة ي د القاحـث أن ممارسـة نشـام ومهـام المراجعـة الخارجيـ ة يعـزز ويقـوا مـن تطبيـق
الحوكمــة ال يــدس سـوان فــي الحكومــة أو القطــام العــام أو قطــام األلمــال العــام وذلــك مــن خـ الل زيــادس قــدرس
المواطقين أو ال مهور لل جعا هدق ال هات محا مسانلة ،لالوس لل مـا تقدمـل مـن تـوفير المصـدايية
والعدالة وترشيد سلوق الموظفين العمومين للحد من مخاطر اصنحراف والفساد.

د -2/المساهمة في تدعيم الرقابة الخارجية والمسانلة وتحسين األدان لتحقيق اإلصالح الحكومي
مــع تزابــد أهميــة األنفــاق الحكــومي بصــفة لامــة ،أصــقح مــن حــق الم تمــع أن بتحقــق مــن ييــام
الهيئات والوحدات اإلدارية الحكومية باستخدام الموارد المتاحة لهـا بالكفـانس والفعاليـة المطلوبـة ،وحيـث أن
ال هاز المركزا للمحاسقات يمثا أحـد أهـم أطـراف المراجعـة الخارجيـة ،لـدا فـإن الهـدف الرئيسـي لـل والـدا
حددتل المادس رقم ( )1مـن القـانون رقـم  144لسـقة  1988و المعـدل بالقـانون رقـم  157لسـقة ،1998
هو تحقيق الرقابة لل أموال الدولة وأموال األشخاص العامة األخرص وغيرها .كدلك أشارت المادس رقـم ()2
ول أن ال هاز يمار

األنوام التالية من الرقابة وهي:

 -1الرقابة المالية بشقيها المحاسبي القانوني.
 -2الرقابة لل األدان متابعة تقفيد الخطة.
 -3الرقابة القانونية لل الق اررات الصادرس في شلن المخالفات المالية.
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وبدلك يمكن للقاحث اإلشارس ول أن الرقابـة الخارجيـة فـي الوحـدات الحكوميـة وغيرهـا تشـما ىـال
م اصت وهي:
أ) الرقابة المالية:
للتل د من مدص اصلتـزام بـاللوائح والقـوانين واإلجـرانات الماليـة المختلفـة المتعلقـة بال وانـب الماليـة
ألنشطة وبرام الحكومة.
ب) الرقابة لل كفانس األدان بالوحدات الحكومية
وذلك للتل د من أن موارد الوحدس الحكومية تـم الحصـول لليهـا بطريقـة اقتصـادية ،وأن اسـتخدامها
وإدارتها تتم بالكفانس المطلوبة.
ج) الرقابة لل فعالية األدان بالوحدات الحكومية
ويسالد هدا القوم من الرقابة في ييا

مدص فعاليـة أدان الوحـدات الحكوميـة فـي تحقيـق األهـداف

المخططة ،ولدا فإن الرقابة لل الفعالية ي ب أن تتوافق مع مستويات التخطي المختلفة.
ولدا برص أحد الكتاب (محسب ،1986 ،ص )296أن هقاق أربعـة مسـتويات للرقابـة للـ الفعاليـة
وهي:
 -1الرقابة اصستراتي ية:
وتتطلب وجود خطة استراتي ية لامة تمكن الوحدات الحكومية من تحقيق أهدافها ،ولدا فإن هـدف
الرقابة اصستراتي ية التل د من مدص مساهمة القـ اررات المختلفـة للوحـدس الحكوميـة فـي تحقيـق اصسـتراتي ية
المحددس.
 -2الرقابة التكتيكية:
وهي حلقة الوصا بين الرقابة اصستراتي ية والرقابة اإلجرائية وبالتالي فإنها تهتم بمتابعـة األنشـطة
والبرام الالزمة لتحقيق األهداف اصستراتي ية.
 -3الرقابة اإلجرائية:
والتي ترتق بمعابير الفعالية ومدص تحققها وبالتـالي تحقيـق اصمتـزاج بـين الكفـانس والفعاليـة نتي ـة
تحقيق األهداف.
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 -4الرقابة لل القعد اصجتمالي:
وتتقــاول اصهتمــام باألنشــطة اصجتماعيــة المختلفــة المتعلقــة بالعقصــر القشــرص المــؤىر فــي ن ــاح
أنشطة الوحدس الحكومية.
وبالقسقة للدور الدا تقوم بـل المراجعـة الخارجيـة ممثلـة فـي ال هـاز المركـزا للمحاسـقات بالقسـقة
لم اصت الرقابة المختلفة ،فقد حددت المادس رقم ( )5مـن قـانون ال هـاز رقـم  144لسـقة  1988والمعـدل
بالقانون رقم  157لسقة  ،1998دور ال هاز وذلك لل القحو التالي:
أوصق :في م ال الرقابة المالية ،ويتمثا دور المراجعة الخارجية في:

أ) بالقســقة الرقابــة لل ـ وحــدات ال هــاز اإلدارا ووحــدات الحكــم المحلــي والهيئــات العامــة الخدميــة
والققابــات وغيرهــا ،يقــوم ال هــاز بـــ :مراجعــة حســابات مختلــر أجهــزس الدولــة مــن نــاحيتي اإلبـرادات
والمصروفات...ـ مراجعـة حسـابات المعاشـات والمكافـآت وغيرهـا ،مراجعـة القـ اررات الخاصـة بشـئون
العاملين وكا ما بتعلق بهم ،..مراجعة حسـابات التسـوية والحسـابات ال اريـة والحسـابات الوسـيطة
وغيرها ،مراجعة السلر والفروض والمقح والهقات ،فحأ السـ الت والـدفاتر والمسـتقدات ومراجعـة
الحسابات الختامية.
ب) بالقسقة للرقابة لل الهيئات العامة اصقتصادية والمؤسسات العامـة وهيئـات القطـام العـام وغيرهـا،
يقــوم ال هــاز بـــ :مراجعــة الحســابات الختاميــة والم ار ــز الماليــة والميزانيــات ..للوقــوف لل ـ مــدص
صحتها وتمثيلها لحييقة القشـام مـع تحدبـد م مولـة مـن اإلجـرانات التـي بتقعهـا ال هـاز المركـزا
للمحاسقات في تحقيق ذلك.

ىانيا :في م ال الرقابة لل تقفيد الخطة وتقويم األدان
ق

يقوم ال هاز بمتابعة وتقويم أدان الوحدات الخامعة للرقابة ،وألداد تقارير تفصيلية لن األدان مـع

تحدبد نقام الضعر واصختالل واإلجرانات الواجب اتقالها.
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ىال قثا :في م ال الرقابة القانونية
يقوم ال هاز بفحأ ومراجعة الق اررات الصـادرس مـن ال هـات الخامـعة للرقابـة فـي شـلن المخالفـات
المالية الخاصة بها للتل د مـن اتخـاذ اإلجـرانات التصـحيحية الالزمـة فـي مـون تحدبـد المسـئولية لـن هـدق
المخالفات وبالتالي محاسقة المسئولين لقها.
باإلمــافة ول ـ مــا ســبق فــإن الم ـواد مــن ( )30وحت ـ ( )52مــن الالئحــة التقفيديــة للقــانون رقــم
( )127لسقة  1981قد تضـمق القوالـد العامـة للرقابـة الداخليـة للـ الوحـدات اإلداريـة الحكوميـة تحـ
مسم الرقابة المالية والضق الداخلي.
وحت يمكن للقائمين بالمراجعة الخارجية تحقيق الرقابة الخارجية الفعالة بلنوالها المختلفة وتقيـيم
مــدص فعاليــة ممارســة الرقابــة والضــق الــداخلي ،ي ــب أن بتــوفر للقــائمين بالمراجعــة الخارجيــة متطلقــات
اصستقالل الالزمة والتي أشار وليها أحد الكتاب :بلنها تتضمن ما بلي( :لطفي ،2019 ،ص )48
 -1استقاللية األجهزس العليا للمراجعة (ال هاز المركزا للمحاسقات)
 -2استق اللية ألضان وممثلي األجهزس العليا للمراجعة
 -3اصستقالل المالي لألجهزس العليا للمراجعة
 -4السلطات الممقوحة (سلطات التحقيق /ونفاذ القتائ  /تقديم اصستشارات)
لــالوس لل ـ مــا ســبق فإنــل ي ــب مرالــاس أهميــة دور المراجعــة الخارجيـ ة فــي تحقيــق المســانلة والتــي
لرفتها المقيمة الدولية لألجهزس العليا للمراجعـة ) (INTOSAI, 1998بلنهـا تتعلـق بالتزامـات األشـخاص
أو ال هات المقوم بها ودارس الموارد العامة وجعلها مسئولة لن اصلتزامـات الماليـة واإلداريـة ،باإلمـافة ولـ
التقريــر ولـ هــؤصن الــدبن قــاموا بمــقحهم تلــك المســئولية ،ولــدا فــإن لقاصــر المســئولية العامــة تتمثــا فــي:
(لطفي ،2019 ،ص)42
 -1اصلتراف بالمسئولية
 -2تقديم معلومات لن األدان وبطريقة تسالد المستخدمين لل تفسيرها بدقة
 -3احتمال فرض لقوبات
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وقد توصا كا من ) (Mzenzi and Gasper, 2015ول أن المراجعة الخارجية تمثا أداس هامة
لضمان وجود المسانلة في القطام العام.
ولدا فإن المسانلة هي العملية التي من خاللها تعتبر المؤسسات والهيئات العامة واألفـراد بـداخلها
مسئولون لن ق ارراتهم وإجراناتهم الخاصة باإلشراف لل واستخدام المال العام وكـدلك خضـولهم للمراجعـة
الخارجية المالئمة.
ويتفــق القاحــث مــع مــا أشــار وليــل أحــد الكتــاب (لاشــور ،2015 ،ص )28مــن أنــل للتيلــب لل ـ
مــعر ولــدم فعاليــة نيــم الرقابــة والمســانلة التــي تخضــع لهــا األجهــزس الحكوميــة ي ــب اصهتمــام بالرقابــة
المانعة والوقائية ب انب الرقابة العالجية الالحقة ،باإلمافة ول ومع آلية لتفعيا دور المواطقين في تقييم
أدان الخدمات العامة وتقييم القزاهة.
ويشير القاحث هقا ول أنـل يمكـن تحقيـق ذلـك مـن خـالل تشـكيا ل ـان مراجعـة خارجيـة ،باإلمـافة
ولــ تطـــوير أدان القـــائمين بالمراجعـــة الخارجيــ ة لتفعيـــا الرقابـــة والمســـانلة بالوحـــدات الحكوميـــة وتحقيـــق
اإلصالح الحكومي بها ،وذلك لن طريق ولطان المزيد من اصستقالل (ب وانقل المختلفة بما فيها اصستقالل
المالي) والسلطات ألجهزس الرقابة الخارجية وخاصة ال هاز المركزا للمحاسـقات ممـا يسـالدق للـ مراجعـة
فـــانس وفعاليـــة األدان ،ويحـــررق مـــن القيـــود المختلفـــة اصقتصـــادية والسياســـية ،ب انـــب اصهتمـــام المســـتمر
بالتلهيا العلمي والعملي أللضان ال هاز.
وبالقسـقة لــدور المراجعـة الخارجيــة فـي تحســين األدان فـإن مــا تقـوم بــل أطـراف المراجعــة الخارجيــة
س ـوان كــان ال هــاز المركــزا للمحاســقات أو غيــرق ،مــن ممارســة األن ـوام المختلفــة مــن الرقابــة لل ـ أدان
وأنشطة الوحدات الحكومية والقطام العام وغيرهما من المؤسسات التابعة للدولة ،سوف بؤدا ولـ تحسـين
وتطــوير أدان الهيئــات والمؤسســات الحكوميــة ،كمــا أن ييــام أجهــزس المراجعــة الخارجيــة بممارســة مراجعــة
اصمتثــال مــن خــالل تقيـــيم مــدص اصمتثــال للقــوانين واللــوائح والتل ــد مــن مـــدص تطبيــق المقيمــة للمعـــابير
والمتطلقات المومـوعية والمرجعيـات األخـرص ،كـا ذلـك سـوف بـؤدا ولـ القضـان للـ مـواطن الضـعر أو
الكشــر لقهــا ومعال تهــا وبالتــالي تحســين أدان المؤسســات والمقيمــات الحكوميــة والمســاهمة فــي تحقيــق
اإلصالح الحكومي.
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د -3/المساهمة في مقع ومعال ة الفساد (المالي واإلدارا) وتحقيق اإلصالح الحكومي
ون اصســتراتي ية األول ـ إلصــالح القطــام الحكــومي هــي خدمــة ال مهــور وذلــك مــن خــالل تييي ـرات
وتحسيقات جدرية لل الخدمة ال ماهريـة لتلبيـة توقعـات ومتطلقـات ال مهـور مـن الخدمـة الحكوميـة ويـتم
ذلــك مــن خــالل لــدس مراحــا مقهــا اســتخدام تكقولوجيــا المعلومــات فــي تقــديم الخدمــة والقضــان للـ الفســاد
(البهي ،2010 ،ص)92
ويعتبر الفساد مشكلة خطيرس في مصر ألنل يمثا لـائق رئيسـي للتقميـة المسـتدامة كمـا أنـل يعتبـر
طارد لالستثمار الداخلي والخارجي ويؤىر سلقا لل حقوق اإلنسان ويرجع ذلك ولـ م مولـة مـن األسـقاب
اصقتصــادية واإلداريــة والقانونيــة باإلمــافة ول ـ لــدم تــوافر الشــفافية ونقــأ وتاحــة البيانــات والمعلومــات
ومعر أساليب الرقابة (لطفي ،2018 ،ص ص)33-32
وقـد أومـح دراسـة ) (Gardner, 2007, pp.1-25بـلن الفسـاد هـو وسـانس اسـتخدام السـلطة
لتحقيق المقافع الشخصية .كما أشار البرنام اإلنمائي لألمم المتحدس ول األشكال المختلفة للفساد ومقها:
اصختال

والرشوس والمحابـاس واصبتـزاز والخـدام أو اصحتيـال وإسـانس حريـة التصـرف وغيرهـا وذلـك للحصـول

لل الكسب الشخصي ).(Mauro, 2009, p.681
موجـودا فـي
وبدلك فإن الفساد ) (Corruptionمصطلح بتضمن معـاني لدبـدس فـي طياتـل لكونـل
ق

افة القطالات الحكومية والخاصة ،فهو موجود في أا تقييم يكون فيل للشخأ قـوس مسـيطرس أو صـاحب
قـرار وتكــون هقــاق حريــة فــي تمريــر القـرار لفئــة دون األخــرص ،كمــا أنــل خــروج لــن القــانون واللـوائح ولــدم
اصلتزام بهما واستيالل غيابها من أجا تحقيق مصالح خاصة (بسيوني ،2016 ،ص)39
وبـــالرغم مـــن تبقـــي مصـــر لعـــدد مـــن اصســـتراتي يات لمكافحـــة الفســـاد ،مقـــا اصســـتراتي ية األولـ ـ
( )2018-2014واصستراتي ية الثانية ( ،)2022-2018وص أن هقاق الكثيـر مـن التحـديات التـي تواجـل
تقفيــد اســتراتي يات مكافحــة الفســاد فــي مصــر ومقهــا :تحــديات دلــم ال هــات الرقابيــة لمكافحــة الفســاد،
وتحــديات ورســان مقــادئ الشــفافية والقزاهــة ،وتحــديات اصرتقــان بمســتوص أدان األجهــزس الحكوميــة وتحســين
خدماتها وغيرها من التحديات (لطفي ،2018 ،ص ص )36-34
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ومــن هقــا تيهــر أهميــة المراجعــة الخارجيــة واألط ـراف التــي تمارســها كلحــد جوانــب تحقيــق الرقابــة
والمساهمة في ورسان مقادئ الشفافية.
ويـــرص الـــقعض أن اصهتمـــام بم ارجعـــة الفســـاد  Corruption Auditingبـــدأ مـــن المـ ـراجعين
الحكـوميين  Government Auditorsأو المـراجعين الـداخليين فـي القطـام العـام Public Sector
( Internal Auditorsلطفي ،2018 ،ص)7
ونيـر لصـعوبة الكشــر لـن الفسـاد خاصــة فـي المؤسسـات والهيئــات الحكوميـة والعامـة ،فــإن دور
قا

المراجعة الخارجية بهتم بمقع  Preventالفساد أ ثر من اصهتمام بالكشر لقل  ، Detectأا أنهـا تهـتم
بالدور الوقائي للمراجعة والدا بتحقق من لدس جوانب مقها :تحسين الشفافية والمسانلة الشاملة وتحقيـق

التعــاون بــين الم ـراجعين الخــارجيين والســلطات التقييميــة واألط ـراف األخــرص المختلفــة للحوكمــة ،ولــدا فــإن
مراجعة الفساد  Corruption Auditingما تزال بعد م رد مفهوم جدبد بالمقارنة بمراجعـة اصحتيـال أو
اليش ( Fraud Auditingلطفي ،2018 ،ص ص )20-18
لدلك اهتمـ

معـابير المراجعـة الدوليـة ) (ISAوكـدلك معـابير المراجعـة المصـرية بتحدبـد مسـئولية

مراقــب الحســابات بشــلن اليــش والتــدلي

للـ مســتوص مقيمــات األلمــال ( لحــد صــور الفســاد) وذلــك مــن

خالل معيار المراجعة المصرا رقم ( )240وكدلك المعيار رقم ( )315والمعيار رقم ( )330ولكقها لـم تـوفر
اصهتمام المطلوب لكياية مراجعة الفساد بصفة لامة وبكافة مسبقاتل.
وإذا كــان القــانون رقــم  144لســقة  1988والمعــدل بالقــانون رقــم  157لســقة  1998قــد أشــار فــي
ىانيا) ول مرورس اإليضاح والكشر لن أيـة
المادس ( /5أوص) مقل ،لقصر ( )2بقدا (د  ،م) ،والمادس ( /5ق

مخالفــات للقــانون والــقيم ،واألخطــان واليــش الــدا ص تيهــرق الحســابات واألوراق ،وكــدلك المــادس رقــم ()11
والمادس رقم ( )12من ذات القانون وغيرها من القصوص القانونية األخرص .والدا يطلق لليها القعض نيـم
الرقابة المانعة التـي تسـالد للـ الحـد مـن فـرص لـدم اصلتـزام (لطفـي ،2008 ،ص ،)3وص أنهـ ا قـد تكـون

غير كافية ص تشاف كا صور الفساد سوان اإلدارا أو المالي.
لدلك أشار المعيار الـدولي لل هـاز األللـ للرقابـة رقـم ( )5700ولـ أن هقـاق أربعـة لقاصـر للحـد
من الفساد وهي( :لطفي ،)2(2019 ،ص)20
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 -1وطار لما جيد للمعابير واللوائح
 -2قوالد السلوق المهقي
 -3ودارس جيدس للموارد القشرية
 -4نيام جيد للضواب الداخلية
وحيث أن ال هاز األلل للرقابة في مصر هـو ال هـاز المركـزا للمحاسـقات فيمكقـل اصسـتفادس مـن
هدق العقاصر في تحدبث وتطوير ا ليات المستخدمة حاليا للحد من الفساد أو مقعل.
لدا ي د القاحث مـرورس أن تقـوم أطـراف المراجعـة الخارجيـة بـاإلجرانات التاليـة كـإجرانات مسـالدس
في الكشر لن الفساد بكا صورق وخاصة الفساد المالي وهي:
 -1استخدام أسلوب المراجعة التشاركية ،حيث أشار القعض :ول أن هدا األسلوب قد بل ل وليـل المراجعـون
ذوا الخبرس وذا استشعروا وجـود تواطـل فـي بعـض األمـور وذلـك بإشـراق العمـالن أو ال مهـور العـام فـي
التحقق والتل د وذلك من خالل وجران دراسة استقصائية مع ال مهور (لطفي ،2018 ،ص .)21أو مـن
خالل تشكيا ل قة مراجعة من ألضان مستقلين وذو خبرس مالية وإدارية ومحاسبية لمتابعة وتقييم أدان
المؤسسات والوحدات الحكومية والتعاون مع المراجعين الخارجيين.
 -2ييــام المـراجعين الخــارجيين بممارســة وجـرانات مراجعــة ومــافية ب انــب اإلجـرانات التقليديــة ،مــع وجـران
اختقار ألنيمة الرقابة الداخلية وذلك في حالة توفر الشك المهقي لدص المراجع الخارجي صحتمال وجود
فساد في وجران معين.
 -3ييام أطراف المراجعـة الخارجيـة بالقحـث لـن مصـادر ومـ افية وغيـر تقليديـة للمعلومـات التـي قـد تكـون
خـارج نطــاق المقيمـة أو الهيئــة الحكوميـة أو القطــام العــام بحيـث تشــما األطـراف الخارجيــة المتعاملــة
معها.
 -4اســتخدام أســلوب مراجعــة األدان ،ألنهــا وكمــا أشــار الــقعض فــإن مراجعــة األدان

Performance

 Auditingيمكن أن تسالد في الكشر لن الفساد ألن مراجعـة األدان المخططـة والمقفـدس للـ نحـو
صحيح سوف تسالد لل تسلي الضون للـ م ـاصت لـدم اصقتصـاد  Diseconomyولـدم الكفـانس
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 Inefficiencyولـــدم الفعاليـــة  Ineffectivenessكمـــا أنهـــا تســـهم فـــي تحقيـــق الحوكمـــة الرشـــيدس
والمسانلة الشفافية (لطفي ،2018 ،ص)25
ما أن مراجعة األدان تقوم بتحليـا وتقيـيم أدان الحكومـات والخـدمات العامـة ،ألنهـا تقـوم بـالفحأ
الحيادا المومولي لتعهدات الحكومة وبرام ها أو مقيماتها المتعلقة ب وانب الكفانس والفعاليـة واصقتصـاد
بهــدف وجـران التحســيقات وذلــك ألنهــا تركــز للـ األنشــطة بــدص مــن الحســابات التــي تركــز لليهـ ا المراجعــة
المالية (لطفي ،)2(2019 ،ص)24
أا أنها مراجعة أدان ودارس المقيمة والتعليق لل مدص فعاليتها وكفانتها والطرق اصقتصادية التـي
أدارت بهـا المـوارد التـي تحـ تصـرفها ) (Leary, 1996, PP.14-18وكـا ذلـك سـوف يسـاهم فـي مقـع
حدو الفساد أو الحد مقل.
لــدا أ ــد الــقعض :لل ـ أن مراجعــة األدان مفيــدس فــي الوحــدات اإلداريــة العامــة ألنهــا ت مــع بــين
المســـانلة وتحســـين األدان ،وبالتـــالي تســـاهم فـــي محاســـقة المســـئولين فـــي المؤسســـات محـــا المراجعـــة
)(Douglas, et al., 2016, PP.217-233
 -5ييام ال هاز المركزا للمحاسقات وأطراف المراجعة األخرص بتطبيق اطار المراجعة الشـاملة والـدا ي مـع
ما بين المراجعة المالية ومراجعة األدان ومراجعة اإلمتثال.

د -4/اصستفادس من التعاون مع المراجعة الداخلية ول قة المراجعة لتحقيق اإلصالح الحكومي
ويتم ذلك كما بلي:
أ) اصستفادس من التعاون بين المراجعة الخارجية والمراجعة الداخلية
بتم ممارسة المراجعة الداخلية في الو ازرات والمصالح الحكومية من خـالل ممثلـي وزارس الماليـة مـن
مدبرين ماليين ومراقبين ماليين ومعاونيهم مـن مـدبرا الحسـابات ووكالئهـم حيـث يقومـون بتحقيـق الرقابـة
الداخلية لل هـدق الوحـدات للتل ـد مـن أن المـوارد قـد انفقـ

فـي اصلتمـادات المخصصـة لهـا وأن البيانـات

سليمة ومطابقـة لألرقـام المومـولة أن جميـع خطـوات العمـا قـد تمـ وفقـا للـوائح المعمـول بهـا ،أا أنهـا
تحقق الرقابة المالية قبا الصرف مع تحقيق نيم الضق الداخلي.
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باإلمافة ول ذلك هقاق ودارس للمراجعة الداخلية بشركات القطام العام وشركات قطام األلمـال العـام
والتي تقوم بدورها في الرقابة والضق الداخلي.
لــدلك أشــارت الفقــرس رقــم ( )5-13تح ـ لق ـوان :الرقابــة لل ـ الشــركات ،مــن دليــا مقــادئ حوكمــة
شركات قطام األلمال العام في مصر ،ول أنل" :ي ب لل الشركة القابضة التل د من وجود ودارس للمراجعة
الداخلية داخا كا شركة من شركاتها التابعة ،لل أن تكون تابعة مقاشرس لم ل

اإلدارس مما يسـالد للـ

ومع مقه مقيم لتحسين ودارس المخاطر والمرايقة المالية"
مــا أشــار معيــار المراجعــة المصــرا رقــم ( )610ول ـ أن مــن ألمــال المراجعــة الداخليــة " :متابعــة
ألمال الرقابة الداخلية حيث تقع مسئولية ومع نيام رقابة داخلية مقاسب لل لاتق اإلدارس ويتطلـب ذلـك
وجود تقبيل مالئم بصفة مستمرس .وتكلر اإلدارس المراجعة الداخلية لادس بمسؤولية محددس تتمثا في فحأ
الضواب ومتابعة تشييلها وتقديم التوصيات لتحسيقها"( .قرار وزير اصستثمار رقم  166لسقة .)2008
مــا أن وظيفــة المراجعــة الداخليــة هــي أحــد أهــم م ـواب الرقابــة الداخليــة لل ـ مســتوص المقيمــة
(لطفي ،2007 ،ص)7
وي ــب مرالــاس أن مهــام وخــدمات المراجعــة الداخليــة قــد تطــورت بحيــث تشــما الخــدمات التل يديــة
والخدمات اصستشارية ب انب دورها في تحسين فعالية ودارس المخاطر والرقابة والحوكمة وذلك طققا للمفهوم
الدا قدمل المعهد األمريكي للم ارجعين الداخليين ) (IIAلام 2001م والدا تم التل يـد لليـل فـي القسـمين
رقمي  304 ،302من قانون ) Sarbanes - Oxley Act (SOXاألمريكي الصادر لام 2002م.
لــدلك أشــارت دراســة ) (Fu, 2005, P.63ولـ أن الــدور المســتحد للمراجعــة الداخليـ ة بتضــمن
م مولة من التوجهات وهي :توجل وشرافي مـن خـالل المراجعـة الماليـة ،وتوجـل ودارا مـن خـالل المراجعـة
اإلداريــة ومراجعــة العمليــات ،وتوجــل رقــابي مــن خــالل فحــأ فعاليــة الرقابــة الداخليــة ،وتوجــل حــوكمي مــن
خالل المراجعة اصستراتي ي ومراجعة ودارس المخاطر ومراجعة المسئوليات ومراجعة م ل

اإلدارس.

باإلمافة ول ذلـك أ ـدت الدراسـة التـي قـام بهـا المعهـد األمريكـي للمـراجعين الـداخليين لـام 2009
) (IIA, 2009, PP.1-12لل ـ أن حــدو األزمــة الماليــة العالميــة أدت ول ـ تيييــر أنشــطة المراجعــة
الداخليــة ،مــن األنشــطة التقليديــة ولـ مراجعــة المخــاطر المختلفــة والتحــول مــن اصهتمــام بالمخــاطر الماليــة
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التشييلية فق ول اصهتمام بمخاطر السيولة والسمعة والمخاطر اصئتمانية وتحدبد مدص فعالية لملية ودارس
المخاطر بمقيمات األلمال.
لـدلك فـإن معيـار المراجعـة الداخليـة األمريكـي رقـم  2120الصـادر لـن ) (IIA, 2016بشـلن ودارس
المخاطر ،أشار ول أنل ي ب لل نشام المراجعة الداخلية تقييم فعالية وتحسين مسار ودارس المخاطر ،كما
أنل أىقان أدان المهمات اصستشارية ي ب لليها تحدبد المخاطر المرتقطة بلهداف هدق المهمات.
باإلمافة ول ما سبق فإن المراجعة الداخلية أصقح ا ن نشـام مضـ يف للييمـة داخـا المقيمـات
المختلفــة وذلــك مــن خــالل دورهــا اصستشــارا ولتحقيــق ذلــك ي ــب أن تتمتــع باصســتقالل الكــافي سـوان كــان
فقيا.
استقالصق
تقييميا أو استقالصق ق
ق

وهقا ي ـد القاحـث أن التعـاون المسـتمر بـين المراجعـة الخارجيـة والمراجعـة الداخليـة ومـدص التمـاد

المراجع الخـارجي للـ لمـا المراجـع الـداخلي ،يمكـن اسـتثمارق فـي اصسـتفادس مـن األدوار الهامـة والحيويـة
التي تقوم بها المراجعة الداخلية وذلك إلحكام الرقابة داخا المؤسسات والهيئات الحكوميـة وغيرهـا وبالتـالي
المساهمة في تحقيق اإلصالح الحكومي لهدق المقيمات.
ب) اصستفادس من التعاون بين المراجعة الخارجية ول ان المراجعة في الهيئات والمقيمات الحكومية وغيرها
من الشركات.
ون وجود ل قة المراجعة الحكومية تمثا فلسفة جدبدس في العما الحكومي لل مختلر مستوياتها،
ألنهــا تســالد فــي تحقيــق ألل ـ مســتويات الكفــانس وتعزيــز الشــفافية وزيــادس المســانلة وتحســين الض ـواب
الرقابية ،ولـدا أشـار كـا مـن ) (Riggs& Ingram, 2014للـ أن هقـاق لوائـد كبيـرس بـتم تحييقهـا مـن
خالل ل قة المراجعة الحكومية ،أهمها( :لطفي ،2019 ،ص)86
 -1تحسين الممارسات الرقابية والتقارير المالية
 -2تسهيا اصتصال بين اإلدارات الحكومية والمراجع الخارجي والم ل
 -3تسالد لل مقع الفساد واصحتيال كما تش ع لل تلسي

الحا م

برام لألخالييات واصمتثال

 -4تطـــوير وظيفـــة المراجعـــة الداخليـــة مـــن خـــالل فحـــأ نطـــاق ومـــؤهالت وأنشـــطة وظيفـــة المراجعـــة
الداخلية.
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 -5تعزيــز وظيفــة المراجعــة الخارجيــة ألنهــا تقــوم باإلشـراف والم اريقـ ة للـ أدان الم ـراجعين الخـ ارجيين
والمسالدس لل ممان استقاللهم.
ولــدا فــإن ل قــة المراجعــة هــي حلقــة اصتصــال بــين كــا مــن المراجعــة الداخليــة والمراجعــة الخارجيــة
واإلدارس المسئولة بال هة اإلدارية.
مــا تتعــدد مســئوليات ل قــة المراجعــة ومقهــا :مرايقــة المخــاطر الماليــة والرقابــة الداخليــة للمقيمــة
ومرايقة ولداد التقارير الماليـة ومرايقـة لمليـات المراجعـة الداخليـة والخارجيـة والتشـاور مـع كـا مـن اإلدارس
ومراقب الحسابات حول القوائم المالية (دليا لما ل ان المراجعة ،2008 ،ص ص)5-4
ما أن ل قة المراجعة الفعالة يمكقها زيادس نزاهة وفعالية لمليـة المراجعـة الخارجيـة ونيـام الرقابـة
الداخلية والتقارير المالية ) ،(Cohen, et al., 2007, p.170وإماف (السقا ،2009 ،ص )16بلن ل قة
المراجعة هي أحد ا ليات الرقابية الداخلية والتـي تهـدف ولـ مرايقـة وتوجيـل المـدبرين صتخـاذ القـ اررات مـن
شلنها تعييم ىروس المالق واألطراف األخرص المهتمة.
في مون ما سبق ي د القاحث أنل أصقح من الضرورا وجود ل ان للمراجعة في الوحدات اإلداريـة
الحكومية ألنها تمثا أداس هامـة للرقابـة والمحافيـة للـ المـال العـام ومـمان لحسـن أدان الخـدمات العامـة
لل مهــور بالشــكا المطلــوب ،ولــدا بــرص القاحــث مــرورس تشــكيا ل قــة للمراجعــة فــي كــا وحــدس مــن وحــدات
ال هاز الحكومي وأن بتم وصدار قرار بتشكيلها من السلطات المختصة وأن تتضمن م مولة من األلضـان
المســتقلين وذوا الخبــرس فــي الم ــاصت الماليــة واإلداريــة والمحاســبية س ـوان مــن أســاتدس ال امعــات أو مــن
المراجعين بمكاتب المراجعة الخاصة ويتم توفير الموارد المالية الالزمة لها للييام بالمهـام الخاصـة بهـا مـع
تحدبد صئحة لتقييم سلطاتها ومسئولياتها وتقييم اجتمالاتها وأن بتراوح ألضاؤها ما بين  7-5ألضان.
في مون ما سبق لرمل بتضح للقاحث أن وجود كا من المراجعة الداخلية وكـدلك ل قـة المراجعـة
في وحدات ال هاز الحكومي للدولة وكدلك فـي شـركات القطـام العـام وشـركات قطـام األلمـال العـام وغيرهـا
من المقيمات التي يساهم فيها المال العام بقسقة ص تقـا لـن  ،%25مـع وجـود التقسـيق والتعـاون بيقهمـا
وبين المراجعة الخارجية ممثلة فـي ال هـاز المركـزا المحاسـقات أو غيـرق ،سـوف بـؤدا ولـ تحقيـق الكثيـر
من المزايا والتي تقعك

باإلي اب لل تحقيق اإلصالح الحكومي ومقها:
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 -1تعدد صور الرقابة التي تمار

لل ال هات والمؤسسات الحكومية سوان كان داخلية أو خارجيـ ة

وتعدد األطراف القائمة بها ،مع توفر اصتصال والتقسيق بيقها ،مما يحـد مـن فـرص ارتكـاب الفسـاد
اإلدارا أو المالي ويزيد من اإلصالح الحكومي.
 -2تقــادل المعلومــات والتشــاور المســتمر بــين كــا مــن المراجعــة الخارجيــة والمراجعــة الداخليــة ول قــة
المراجعة يسالد لل تحقيق الشفافية والقزاهة وبالتالي تحقيق اإلصالح الحكومي.
 -3تـــوفر فـــرص التقبـــؤ بالمخـــاطر واألزمـــات المحتملـــة للوحـــدس الحكوميـــة وبالتـــالي ومـــع اإلجــرانات
واألساليب الوقائية لمقع حـدوىها أو الحـد مقهـا وبالتـالي الحـد مـن المشـكالت التـي تواجـل الوحـدات
الحكومية وزيادس فرص اإلصالح الحكومي.
 -4ولداد التقارير لـن أدان الوحـدس الحكوميـة واسـتخدامها للمـوارد العامـة للـ مسـتويات مختلفـة مـع
تــوفر فــرص مقاقشــتها واصطــالم لليهــا مــن أط ـراف رقابيــة متعــددس يحســن مــن أدان هــدق الوحــدات
ويحقق اإلصالح الحكومي.
 -5بوفر التعاون بين كا من المراجعة الخارجية والمراجعة الداخلية ول قة المراجعة ول ممارسة أنـوام
متعددس من المراجعـات ممـا بزيـد مـن الثقـة والمصـدايية فـي المعلومـات الماليـة للوحـدات الحكوميـة
وبالتالي المساهمة في تحقيق اإلصالح الحكومي.

ه) الرؤية المستقبلية ومقترحات تطوير دور المراجعة الخارجيــة لتحقيــق المزيــد مــن اإلصــالح
الحكومي.
تعتمد مقترحات التطوير الدا يحاول القاحث تقديمها لتحقيق الرؤية المستقبلية لالصالح الحكومي
في الهيئات والمؤسسات والمقيمات الحكومية والشركات الخامعة للدولة ،لل العقاصر التالية:

أوصق :مقترحات تطوير أدان ال هاز المركزا للمحاسقات بالتقارق األداس األساسية للمراجعة الخارجية
وتتمثا هدق المقترحات فيما بلي:
 -1اصهتمــــام بممارســــة المراجعــــة اصســــتقايية لمراجعــــي ال هــــاز المركــــزا للمحاســــقات ،خاصــــة وأن
اختصاصات ال هاز الواردس بالقانون تدخا جميعها ممن نطاق المراجعة الالحقة وبالتالي ممارسـة
الرقابة بعد حدو الواقعة المتعلقة باألنشطة المالية أو اإلدارية.
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دور
مـا أن المراجعـة اصسـتقايية وكمـا أشـار وليهـا الـقعض (لطفـي ،2018 ،ص :)1تلعـب قا

محوريا في مكافحة الفساد  Anti- Corruptionسوان في م ـال المقـع والوقايـة مـن الفسـاد أو
ق
في م ال الكشر لن الفساد

 -2مرورس توفر تشريع بلزم الو ازرات المختلفة بالدولة بلرسال نسـ مـن القـ اررات الخاصـة بهـا والكتـب
الدورية التي تصدرها ول ال هاز المركزا للمحاسقات ،حت يكون مراجعو ال هاز للـ للـم بكافـة
التييرات التي تحد دخا الو ازرات المختلفة والوحدات اإلدارية التابعة لها .
 -3الــقأ الصــريح فــي قــانون ال هــاز المركــزا للمحاســقات لل ـ مــرورس اســتخدام ال هــاز للمعــابير
الصــادرس لــن المقيمــة الدوليــة لألجهــزس العليــا للرقابــة الماليــة والمحاسبية(اصنتوســاا) وذلــك بمــا
بتوافق مع البيئة المصرية ويحقق هدف اإلصالح الحكومي.
 -4التلهيا العلمي والعملـي المسـتمر لمراجعـي ال هـاز المركـزا للمحاسـقات وذلـك مـن خـالل التشـ يع
لل اصلتحاق بالدراسات العليا في م ال المحاسـقة والمراجعـة والقـانون وال وانـب اإلداريـة ،وكـدلك
لقد دورات تدريبية متخصصة وجـادس وخاصـة فـي م ـال تكقولوجيـا المعلومـات ،وأن يكـون اجتيـاز
هـــدق الـــدورات شـــرم لمراجعـــة الوحـــدات الحكوميـــة مـــع دوريـــة لقـــدها باســـتمرار لضـــمان التطـــوير
والتلهيا.
 -5تشــكيا فريــق لمــا (أو ل قــة متخصصــة) مــن ذوا الخبــرس والمميــزين ،مــن قبــا ال هــاز المركــزا
للمحاسقات تقوم بعما حصر ودراسة ل ميع المشكالت والمالحيات التي ببدبها مراجعو ال هاز في
تقـــاريرهم المختلفـــة وخاصـــة المتكـــررس مقهـــا ،للوقـــوف للــ مســـبقاتها داخـــا الوحـــدات الحكوميـــة
المختلفــة ،وكيايــة حلهــا مــع اقتـراح أســاليب مقــع تكرارهــا مســتقبال سـوان مــن خــالل اقتـراح اصــدار
تشريع جدبد أو اقتراح اصدار الق اررات الالزمة لدلك ،ومن األمثلة لل هدق المشكالت:
أ) تعـــدد مخالفـــات المخـــازن نتي ـــة ســـون حالـــة المخـــازن والـــدم بـــين األصـــقاف المســـتديمة
والمستهلكة والكهقة ،ولدم تطبيق برام المخازن اإللكترونية لالوس للـ وجـود أصـقاف زائـدس
لن الحاجة مما بؤدا ول لدم اصستفادس مقها.
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ب) لــدم وجـران التســويات الالزمــة لكثيــر مــن المقــالي المقيــدس بحســابات الــدفع المقــدم (بــاب ىــاني،
ـدما وذلــك طــرف ال هــات األخــرص (شــركات ،أفـراد ،جهــات
وبــاب ســاد ) واألمانــة المدفولــة مقـ ق
حكومية) واستمرار ذلك لفترس طويلة قد تتعدص  15سقة.
ج) تكـ ـرار اخطـــان التوجيـــل الصـــحيح للكثيـــر مـــن المقـــالي الماليـــة سـ ـوان المتعلقـــة بـــاإلبرادات او
المصروفات لل البقود الصحيحة الخاصة بها.
 -6تزويد ال هاز المركزا للمحاسقات بالعدد الكافي من المراجعين لمواجهـة الع ـز فـي هـدق الفئـة مـن
العاملين بال هاز والتي أدت ول زيادس األعقـان والمهـام للـ القـائمين بالعمـا مـع لـدم القـدرس لـا
وتمام جميع األلمال المطلوبة في الوق المحـدد وبالتـالي انعكـ

ذلـك للـ كفـانس أدان المـراجعين

بال هاز.
 -7وصدار قرار من قبا ال هاز للموافقة لل تشكيا ل ان فقية متخصصة (فـي حالـة اصحتيـاج وليهـا)
لمســـالدس ألضـــان ال هـــاز فـــي أدان لملهـــم إلجــران الفحـــأ الفقـــي لـــقعض لمليـــات اإلنشـــانات
والتوريدات لألجهزس وغيرها والتي ص بتوفر لها فقيين من ألضان ال هاز.
 -8تفعيــا الضــقطية القضــائية ل ميــع المـراجعين بال هــاز المركــزا للمحاســقات ولــدم اختصــارها للـ
مســتوص ودارا معــين دون بــاقي الم ـراجعين ،حت ـ بــتم تقويــة دور الم ـراجعين فــي محاربــة الفســاد
والمحافية لل المال العام.
 -9السعي نحو تطوير شكا ومحتوص التقارير المقدمة من قبا ال هاز المركـزا للمحاسـقات وغيـرق مـن
األجهزس الرقابية ،بحيث تتضمن التقريـر لـن كفـانس اسـتخدام المـوارد وفعاليـة تحقيـق األهـداف ومـا
بترتب لليها من آىار اقتصادية واجتماعية وص يقتصر التقرير لل مدص اصلتزام بتقفيد الموازنة.

ىانيا :اصلتزام بتطبيق مراجعة األدان
ق

سوان من قبا ال هاز المركزا للمحاسقات أو غيرق من ال هات القائمـة بالمراجعـة الخارجيـة ،وذلـك

جققـا ولـ جقــب المراجعــة الماليــة التقليديــة التــي يمارســها ألضــان ال هــاز ،خاصــة وأن مراجعــة األدان ومــا
ق
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تتضمقل من مراجعـة اصقتصـاد والكفـانس والفعاليـة تضـمن حسـن اسـتخدام األمـوال العامـة لتحقيـق الخـدمات
العامة ،مـع مرالـاس أن تـتم هـدق المراجعـة مـن قبـا فريـق لمـا للمراجعـة ي مـع بـين التخصصـات المختلفـة
ب انب التخصصات المالية مع ولطان الصالحية أللضان ال هـاز ،اصسـتعانة بـالخبرات الخارجيـة فـي حالـة
اصحتياج وليهم.
وت در اإلشارس ول أن األخد بتطبيق مراجعة األدان بتفق مع توجل الدولة حاليا نحو وصدار قانون
جدبــد موحــد للموازنــة العامــة والمحاســقة الحكوميــة ،ويحقــق رؤيــة مصــر  ،2030خاصــة وأن هــدا القــانون
ال دبد يقوم لل استخدام موازنـة األدان بـدص مـن موازنـة البقـود واصلتمـادات المطققـة حاليـا ،كمـا يسـتخدم
أسا

اصستحقاق بدص من األسا

الققدا ويقوم لل تحدبد األهداف اصستراتي ية للدولـة ككـا مـع تحدبـد

أولويات اصتفاق وذلـك بالتعـاون بـين وزارس الماليـة ووزارس التخطـي  ،وأيضـا بتفـق ذلـك مـع تطبيـق الحكومـة
اإللكترونية وغيرها من المتييرات الحدبثة.

ىال قثا :تفعيا الدور الحوكمي للمراجعة الخارجية
ـر
تمثــا وظيفــة المراجعــة الخارجيــة أحــد ا ليــات الخارجيــة والهامــة لتحقيــق حوكمــة الشــركات نيـ قا

صســتقاللها لــن المقيمــة محــا المراجعــة ب انــب تمتعهــا بــالخبرس الكافيــة فــي ال وانــب الماليــة والمحاســبية
وغيرها.
ولدا تمار

المراجعة الخارجية دورها األساسي فـي اإلشـراف والرقابـة الخارجيـة للـ األدان المـالي

للمقيمة للتل د من صحة العمليات وتحقيق مصالح األطراف المختلفة المهتمة بها ،وتوفير المصـدايية فـي
المعلومات المتاحة سوان كان مالية أو غير مالية.
وقد أشار (خليا ،2004 ،ص )213ول أن الدور الحوكمي الدا يمارسة مراجع الحسابات بتويـف
لل محددات الييام بوظيفة المراجعـة الخارجيـة كآليـة أشـراف تتمتـع بالمومـوعية والقزاهـة والحيـاد ،وذلـك
من خالل توكيد وممان استقاللية وحياد مراجعي الحسابات وتعزيز جودس األدان المهقي.
وبدلك فإن تفعيا وتعزيز الدور الحوكمي للمراجعة الخارجية ممثلل في ال هاز المركـزا للمحاسـقات
بتطلب ومع دليـا لحوكمـة الوحـدات والهيئـات الحكوميـة أسـوس بـدليا حوكمـة شـركات قطـام األلمـال العـام
ودليا حوكمة الشركات الخاصة المقيـد أوراقهـا الماليـة بالبورصـة ،بحيـث بتضـمن مقـادئ الحوكمـة الواجـب
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تطبيقهــا فــي هــدق الوحــدات مــع تحدبــد وامــح لســلطات ومســئوليات المراجعــة الخارجيــة ممــا يســالد لل ـ
تحقيق اإلصالح الحكومي والحد من الفساد.

ابعا :تشكيا ل ان مراجعة بالوحدات والهيئات الحكومية
رق

وذلــك مــن خــالل اقتـراح وصــدار تشــريع أو قـرار لتشــكيا هــدق الل ــان بحيــث تتضــمن م مولــة مــن

األلضــان المســتقلين وذوا الخبــرس والكفــانس فــي ال وانــب الماليــة والمحاســبية واإلداريــة ،ويكــون مــن بــين
ألضائها أساتدس ال امعة المتخصصين في هدق الم اصت وكدلك المراجعين الخارجيين من مكاتـب المراجعـة
الخاصة والممارسين للمهقة باإلمافة ول تخصصات أخرص تتقاسب مع طبيعة أدان الوحدات الحكومية.
وذلك لالستفادس مـن الـدور الرقـابي الـدا تقـوم بـل هـدق الل ـان لضـمان حسـن اسـتخدام المـال العـام وتقـ ديم
الخدمات ال يدس لل مهور.

خامسا :اصهتمام بالمراجعة اإللكترونية لموا قة تطبيق الحكومة اإللكترونية
ق

حيــث تقــوم الحكومــة اإللكترونيــة بتقــديم الخــدمات العامــة للم ـواطقين باســتخدام أســاليب تكقولوجيــا

المعلومــات الحدبثــة بهــدف تحســين وتيســير أدان الخــدمات الحكوميــة وتخاــيض تكاليفهــا وذلــك مــن خــالل
استخدام اإلنترن .
وقـــد قامـ ـ وزارس الماليـــة فـــي لـــام 2010م بتقفيـــد مقادرتهـــا لتطبيـــق نيـــام

Government

) Financial Management Information System (GFMISوهو نيام معلومات ودارس األمـوال
الحكوميـــة ،لميكقـ ـ ة الوحـــدات الحســـابية للــ مســـتوص ال مهوريـــة ،وفـــي لـــام 2017م تـــم ربــ مقيومـــة
 GFMISبحساب الخزانة الموحد.
وت در اإلشارس ول أن وجود هدا التطور التكقولوجي في الوحدات الحكومية ي ب أن بالحقـل تطـور
في أساليب المراجعة الخارجية ،بحيث تسـتطيع ممارسـة مهـام المراجعـة اإللكترونيـة بالشـكا الصـحيح وبمـا
يحقــق الهــدف مقهــا ،وهــدا يســتلزم ولــادس تلهيــا وتــدريب مراجعــي ال هــاز المركــزا للمحاســقات لل ـ هــدق
األســـاليب المتقدمـــة مـــن خـــالل المتخصصـــين ســوان فـــي أســـاليب تكقولوجيـــا المعلومـــات أو فـــي المراجعـــة
اإللكترونية.
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خاصة وأن هقاق انعكاسات وي ابية لتكقولوجيا المعلومات لل نيام الرقابة الداخلية ولل أساليب
المراجعــة ) (Moorthy, et al., 2011, p.23وبالتــالي انعكــا

لل ـ تحقيــق اإلصــالح الحكــومي

المطلوب.

سادسا :المشاركة في الل ان اصستشارية الخاصة بومع مقابي
ق

األدان بالوحدات الحكومية

فــي ظــا اصت ــاق نحــو وصــدار قــانون جدبــد موحــد للموازنــة والمحاســقة الحكوميــة وتطبيــق موازنــة

األدان ،سوف بتطلب األمـر ومـع مقـابي

ومعـابير لـألدان سـوان للـ مسـتوص الـو ازرات المختلفـة أو للـ

مســتوص الوحــدات والمصــالح الحكوميــة داخــا هــدق الــو ازرات ،وســيتم ولــداد هــدق المقــابي

مــن خــالل ل ــان

استشارية تخصأ لهدا الفرص.
ولدا ي ب أن تشارق أطراف المراجعـة الخارجيـة سـوان كـان ال هـاز المركـزا للمحاسـقات أو مكاتـب
المراجعة الخاصة في هدق الل ان لالستفادس من خبراتها من جانب ،لالوس لل أنهـا المسـئولة لـن الرقابـة
لل اصلتزام بهدق المقابي

من جانب أخر.

سابعا :التطوير والتحدبث المستمر للقوانين والقيم واللوائح وكدلك معابير المراجعة
ق
وذلــك بمــا بتفــق مــع المتيي ـرات المتعــددس والتطــورات المختلفــة س ـوان فــي الم ــاصت اصقتصــادية أو
اإلدارية والمالية أو تكقولوجيا المعلومات أو غيرها.
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( و) الخــــــاتمــــــة :
يمثـــا اإلصـــالح الحكـــومي مطلـــب مـــرورا وهـــام ص يمكـــن ت ـــاوزق أو التيافـــا لقـــل خاصـــة مـــع
اإلصالحات اصقتصادية المختلفة التي حققها اصقتصاد المصرا وبدأت تيهـر نتائ هـا داخليـا وخارجيـا وبمـا
يحقق رؤية مصر  2030لتحقيق التقمية المستدامة.
والمراجعة الخارجية للوحدات اإلدارية والهيئات والمؤسسـات الحكوميـة وغيرهـا والتـي تمـار
أسا

بشـكا

مـن خـالل ال هـاز المركـزا للمحاسـقات ،تمثـا ا ليـة الهامـة والفاللـة فـي الرقابـة للـ المـال العـام

ومــمان حســن اســتخدام المـوارد العامــة وتــوفير الخــدمات ال يــدس للم ـواطقين ،لــدا تمثــا أداس فاللــة ومــؤىرس
لتحقيق اإلصالح الحكومي ،وهدق األداس يمكن تطويرها من خالل م مولة من األدوات التي تـم لرمـها فـي
هدق الورقة القحثية ،ويمكن تلخيصها في:
 -1تطوير أدان ال هاز المركزا للمحاسقات والتيلب لل المشا ا والعيقات التي تواجهل.
 -2تطبيق مراجعة األدان لل الوحدات والهيئات والمؤسسات الحكومية وغيرها.
 -3تفعيا الدور الحوكمي للمراجعة الخارجية من خالل تطبيق حوكمة الحكومة.
 -4تشكيا ل ان مراجعة في الوحدات والمؤسسات الحكومية المختلفة.
 -5اصهتمام بتطبيق المراجعة اإللكترونية لموا قة تطبيق الحكومة اإللكترونية.
 -6المشاركة في الل ان اصستشارية الخاصة بومع مقابي

األدان بالوحدات الحكومية.

 -7التطوير والتحدبث المستمر للقوانين والقيم واللوائح وكدلك معابير المراجعة.
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( ز) المـــــــــــراجــــــع
 -1المراجعة باللية العربية
▪ البهي ،لف

مختار ،)2010( ،رؤية اصتحاد األوروبي في استراتي ية وصالح القطام الحكومي

ب مهورية مصر العربية ،م لة اإلدارس ،الم لد  47العدد  ،4ص ص .93-92
▪ ال هاز المركزا للتقييم واإلدارس ،)2018( ،خطة مصر لالصالح اإلدارا في مؤتمر التميز الحكومي،
م لة التقمية اإلدارية ،السقة  ،34العدد  ،160-159بوليو ،ص ص 15-8
▪ السقا ،د .السيد أحمد ،)2009( ،الرب

بين األزمات المالية العالمية وحوكمة الشركات وآليات

المراجعة ،ورقة لما مقدمة للمؤتمر العالمي األول لحوكمة الشركات بعقوان :حوكمة الشركات -
الممارسات الحالية وا فاق المستقبلية ،كلية العلوم اإلدارية والمالية جامعة الملك خالد ،السعودية31 ،
أ توبر1 -نوفمبر ،ص ص.29-1
▪ العبيد ،السيد بوسر جاسم ،)2017( ،دور الحوكمة في تفعيا أدوار األجهزس الرقابية ومدص فعالية
نيم الرقابة بال هات الحكومية في تقليا الهدر في األنفاق العام ومكافحة الفساد ،مؤتمر الحوكمة في
دولة الكوي  :اإلطار التشريعي والمالي واإلدارا ،الكوي  11-10 ،أ توبر ،ص ص .9-1
▪ القانون رقم  127لسقة  1981بشلن المحاسقة الحكومية
▪ القانون رقم  144لسقة  1988بشلن قانون ال هاز المركزا للمحاسقات وصئحتل التقفيدية.
▪ بسيوني ،د .محمد سعيد ،)2016( ،تلىير الفساد في األدان اصقتصادا للحكومة بالتطبيق لل بعض
دول الشرق األوس

وآسيا الوسط  ،المؤتمر العلمي السقوا العاشر ،بعقوان :القانون ومكافحة

الفساد ،كلية الحقوق جامعة بقها 28-27 ،وبريا ،ص ص .136-36
▪ خليا ،د .لبد الفتاح أحمد للي ،)2004( ،ييا

القعد اصختيارا للدور الحوكمي للمراجعة في

الشركات المس لة في سوق األوراق المالية المصرا ،الم لة المصرية للدراسات الت ارية ،كلية
الت ارس جامعة المقصورس ،الم لد  ،28العدد ( ،)4ص ص .241 -185
▪ دليا حوكمة المؤسسات الحكومية والبرنام التقفيدا للتطبيق ،قرار رقم ( )13لسقة  ،2013ال ريدس
الرسمية لمملكة القحرين ،ص ص.28-1
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▪ دليا لما ل ان المراجعة ،)2008( ،مركز المدبرين المصرا ،وزارس اصستثمار أغسط .
▪ لاشور ،د .أحمد صقر ،)2015( ،استحقاقات اإلصالح الحكومي ،م لة المدبر العربي ،العدد ،209
بقابر ،ص ص.28-21
▪ قرار وزير اصستثمار رقم ( )166لسقة  2008بإصدار المعابير المصرية للمراجعة والفحأ المحدود
ومهام التل يد األخرص.
▪ لطفي ،د .أمين السيد أحمد ،)2007( ،التقرير لن فعالية مواب الرقابة الداخلية -مسئولية جدبدس
أخرص لل المراجعين ،المؤتمر الضريبي الثالث لشر :التطورات الحدبثة للمحاسقة والمراجعة ومستقبا
مهقة المحاسقة والمراجعة في مصر في ظا تحرير ت ارس الخدمات والمتييرات المالية والضريبية
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