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 أهمية وجود عملية مستقلة لوضع المعايير
 

 المعنية بالمحاسبة واإلبالغ (INTOSAI) ورقة بحث كتبت من أجل اللجنة الفرعية إلنتوساي
 

 مقدمة
 

ٌجب أن تخضع الحكومات للمساءلة وذلك فٌما ٌتعلق بتحصٌل الضرائب والعائدات األخرى وكذلك فٌما ٌتعلق بمستوى 
ولكً ٌتم ذلك، ٌجب على الحكومات أن ُتعد بٌانات مالٌة تتمٌز بالوضوح التام .  تً تزودهاونوعٌة وتكلفة الخدمات ال

وبٌنما ٌرٌد المشرعون تقٌٌم عمل الحكومة وكٌفٌة إدارتها للموارد، .  وتفً باحتٌاجات شرٌحة عرٌضة من المستخدمٌن
 .حكومةٌرٌد مقدمو الموارد ومتلقو الخدمات أٌضاً معرفة كٌف ُتستخدم موارد ال

 
ولتحقٌق عالقة مساءلة ناجحة ولإلٌفاء بحاجة مستخدمً البٌانات المالٌة الحكومٌة للمعلومات، ٌجب ضمان أن البٌانات 

 .المالٌة الحكومٌة تتمٌز بالمصداقٌة وأنها  ُأعدت بواسطة استخدام مقاٌٌس محاسبٌة تتمٌز بالحٌاد والوضوح التام
 

داقٌة ٌجب إعدادها وفقق مجموعقة مقن أسقس مفهومقة وقابلقة للتنفٌقذ وموضقوعٌة بحٌق  ولكً تتمٌز البٌانات المالٌة بالمص
يجوى  لحكوىاو أ أت بنى ول ال و أ اةنحضوا لإود ت   و     ورغم أنه. تكون بمعزل عن المٌول الفردٌة لمن ٌعد هذه البٌانات

لىضوو   اسوونةحا م   وو      وفوول  دح ووا لنووي يوون  لوول  لديوو ي ث  إلح لووا فدووا  ضفإووابحووا  لديوو ي ثل الووا  لحجوو ت  ، ن وو ريال 

 . لدي ي ث
 

 العملية الالزمة لوضع المعايير
 

تنتج العملٌة الالزمة والناجحة لوضع المعاٌٌر مقاٌٌس عالٌة الجودة ٌنجم عنهقا بٌانقات مالٌقة ذات صقلة ومو وققة وحٌادٌقة 
كون عملٌة تحدٌد المعاٌٌر عملٌقة تتمٌقز ولتحقٌق هذا الهدف، ٌجب أن ت.  ومتسقة ومما لة بشكل ٌفً بحاجات المستخدمٌن

 لديو ي ث يإودا  و    لىضو وجى    ئا اسنةحا  ت . بالدقة والوضوح التام والحٌادٌة وٌجب أن تكون قائمة على المشاركة

 .د  ق  يؤ ي  لل ب  ن أ ا ل ا غ ث انسةا واغحىطاا إل  رة  لك ل ال  ا ى،أبغ  ث بحا  لدي ي ث بصىرة   ى ئ ا لنالئم 

 
كما أنهم ٌجب أن ٌكونوا .  ٌجب على أولئك المعنٌٌن بوضع المعاٌٌر أال ٌكونوا م قلٌن بضغوطات تموٌلٌة غٌر ضرورٌة

فً معزل عن الهبات السٌاسٌة أو هبات الشركات وال ٌجب أن ٌتأ روا بشكل غٌر مالئم بالمجموعات ذات المصلحة 
على أي حال، ال تعنً .  صاد وٌرٌدون رسم صورة مالٌة معٌنةالخاصة وبأولئك الذٌن ٌلعبون دوراً مهماً فً االقت

ٌجب على من ٌضع المعاٌٌر أن ٌكون مسؤوالً عن صٌانة هذه المعاٌٌر بشكل آنً وعن .  االستقاللٌة غٌاب المساءلة
 .الوضوح التام فً وضع المعاٌٌر وعن اإلٌفاء بحاجات الشعب

 
ٌعد قبول أصحاب المصالح لعملٌة وضع المعاٌٌ فعلى مستخدمً المعلومات المالٌة أن ٌتأكدوا عند صٌاغة .  ر أمراً مهماً ُُ

مسودة معاٌٌر المحاسبة من مساهمة أصحاب المصالح الخاصة بما فً ذلك أولئك الذٌن ٌعدون البٌانات المالٌة والمدققٌن 
الح بخصوص مسائل التنفٌذ كما أن المناقشة الدائمة فٌما بٌن أصحاب المص.  والمنظمٌن وأصحاب مصالح خاصة آخرٌن

فإذا قٌُض للمعاٌٌر المحاسبٌة أن تكون مناسبة وقابلة لالستخدام على الدوام، فعلى .  المتنوعة التً ٌواجهونها تعد هامة
أصحاب المصالح الخاصة أن ٌتعلموا من تجارب بعضهم البعض كما أنه ٌجب مناقشة وجهات النظر المختلفة ومعالجتها 

 .بعقالنٌة
 

 :عملٌة المتعارف علٌها من أجل وضع معٌار مستقل هً كالتالًإن ال
 

 ًٌتم عادة إعداد مسودات عرض لمعاٌٌر جدٌدة أو معدلة بمساهمة فرقة عمل أو خبراء فً الموضوع المعن. 
 

  ٌشجع جمٌع أصحاب المصالح على التعلٌق على صٌاغة مسودة المعاٌٌر والتً توزع بشكل واسع وتكون ُُ
 .متوفرة علنٌاً 



 وإذا كانت طبٌعة التعدٌالت جوهرٌة فقد ٌتم .  ٌتم مراجعة التعلٌقات وتعدٌل مسودة العرض كما هو مناسب
 .إصدار مسودة عرض جدٌدة

 

 ٌتم رسمٌاً إصدار المعاٌٌر الجدٌدة أو المعدلة بمجرد الموافقة على مسودة العرض. 
 

 :وفعالٌن، ٌنبغً توفٌر عوامل أخرى مشتركة م للكً تكون هٌئة وضع المعاٌٌر المحاسبٌة وموظفً الدعم مستقلٌن 
 

 طرٌقة الختٌار األعضاء المستقلٌن لهٌئة وضع المعاٌٌر ورصد عملهم وسٌاسة تضارب المصالح؛ 
 

 عقد اجتماعات عامة؛ 
 

 عملٌة مراقبة الهٌئة دعماً للمصلحة العامة؛ 
 

 تأمٌن موارد مناسبة وخبرة تقنٌة كافٌة ومهارات وتجربة؛ و 
 

 التغٌٌرات التً تطراً على المعاٌٌر -وفق األولوٌة  -ٌة واضحة وضوحاً تاماً من أجل تحدٌد وضع عمل. 
 

 . وٌنبغً لهٌئة تحدٌد المعاٌٌر أٌضاً أن تكون مستقلة فعالً وفً الظاهر
 

 الخارطة الحالية
 

من أجل  تنظٌم المحاسبة المالٌة لدى ك ٌر من البلدان هٌئات وضع معاٌٌر مستقلةإلعداد ووضع المعاٌٌر والتوجٌه ذي الصلة 
 .  واإلبالغ

 
أما على المستوى الدولً، فهناك هٌئتان مستقلتان لوضع المعاٌٌر أسست إلصدار معاٌٌر محاسبة وإبالغ عالٌة الجودة وعالمٌة 

الدولً للمعاٌٌر  المجلس ةٌاللجنة المعنٌة بالمعاٌٌر الدولٌة للمحاسبأسست  ،1002فً عام ف. من أجل القطاعٌن العام والخاص
وذلك إلصدار معاٌٌر المحاسبٌة واإلبالغ للقطاع الخاص أو للمؤسسات الخاضعة للمساءلة العامة والتً ( IASB) المحاسبٌة

من أجل  IPSASB)) مجلس المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة للقطاع العامكما أسس االتحاد الدولً للمحاسبٌن .  تستهدف الربح
 .العامتحدٌد معاٌٌر القطاع 

 
لتحدٌد المعاٌٌر  1002المعنٌة بالمحاسبة واإلبالغ استقصاء فً ربٌع عام ( INTOSAI)لقد أجرت اللجنة الفرعٌة إلنتوساي 

وقد ُسمح للمشاركٌن فً هذا . لإلبالغ عن النتائج المالٌة( INTOSAI)التً تستخدمها كل دولة عضو فً إنتوساي 
 . حداالستقصاء اإلجابة بأك ر من اختٌار وا

 
 :وقد كشف االستقصاء عن اآلتً

 

  بالمائة من البلدان أساس االستحقاق لـ  11استخدام IPSAS  

  بالمائة لألساس المالً لـ  12استخدامIPSAS 

  بالمائة لـ  12استخدامIFRS (لمعاٌٌر الدولٌة لإلبالغ المالًا ) 

  اٌٌر فً البلد نفسهبالمائة المعاٌٌر الوطنٌة التً وضعتها هٌئة وضع المع 63استخدام. 

  بالمائة معاٌٌر أخرى 62استخدام 
 

بالمائة  24ومن ضمن المشاركٌن الذٌن أشاروا إلى أن حكومتهم استخدمت على األقل معٌاراً محاسبٌاً واحداً غٌر دولً، أشار 
مائة إلى أن حكومتهم كانت بال 44إلى أنه لٌس لدى حكومتهم أٌة خطة لالنتقال إلى مجموعة من المعاٌٌر الدولٌة، بٌنما أشار 

 (:سنح للمشاركٌن أك ر من اختٌار واحد)  ُتخطط لالنتقال إلى أحد المعاٌٌر الدولٌة ال ال ة التالٌة 
 

  أساس االستحقاق لـ IPSAS  (63 بالمئة من المشاركٌن) 



  أساس مالً لـIPSAS (66 بالمئة من المشاركٌن)و ، 

 IFRS (62 بالمئة من المشاركٌن) 
 

ولقد أحرز ك ٌر من .  لألزمة المالٌة األخٌرة، تزاٌدت الحاجة إلبالغ مالً واضح وضوحاً تاماً ٌمكن االعتماد علٌه ونتٌجة
 .هٌئات المحاسبة الوطنٌة تقدماً هاماً فً مطابقة المعاٌٌر المحاسبٌة الوطنٌة الخاصة بهم مع المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة

 
قراء : لة، الوطنٌة والدولٌة، فً أنشطة مشابهة وتسعى نحو تحقٌق النتٌجة ذاتها وهًوتشارك هٌئات وضع المعاٌٌر المستق

 .مستنٌرون بشكل جٌد فٌما ٌتعلق ٌبٌانات مالٌة تتسم بالمصداقٌة
 

 دراسة إفرادية
 

ت نظراً لغٌاب وضعت مصداقٌة البٌانات المالٌة للحكومة الكندٌة على المحك ما بٌن أواخر السبعٌنات ونهاٌة ال مانٌنا ُ.كندا
وغالباً ما وصفت الحكومة الوضع، آنذاك وأ ناء .  معاٌٌر محاسبٌة مستقلة تمكن الحكومة والمدققٌن من االحتكام إلٌها

وقالت إنه ٌمكنها أن تدرج .  بٌن خبٌرٌن فً مسائل محاسبة تقنٌة" كانقسام صادق فً اآلراء"المناقشات فً مجلس العموم، 
ولم ٌخدم هذا الوضع ."  ٌن الذٌن ٌؤٌدون جانباً من هذه المسائل وعدداً آخر ٌؤٌدون الجانب اآلخرقائمة بعدد من المحاسب"

 . مصلحة أي طرف
 

التابع للمعهد الكندي للمحاسبٌن المعتمدٌن ( PSAB)ولحسن الحظ ومنذ ذلك الوقت طور مجلس المحاسبة للقطاع العام 
قامت الحكومة الكندٌة بسن سٌاساتها المحاسبٌة بما ٌتفق مع معاٌٌر معاٌٌر محاسبٌة موضوعٌة من أجل الحكومات، وقد 

وال تختلف السٌاسات المحاسبٌة المعلنة للحكومة بشكل كبٌر عن المبادئ المحاسبٌة (.  PSAB)مجلس المحاسبة للقطاع العام 
ء غٌر مشفوعة بتحفظ بخصوص مراجعة عاماً متتالٌاً آرا 22إذ تلقت الحكومة الكندٌة على مدى الـ .  الكندٌة المقبولة عامة

 .الحسابات وذلك فٌما ٌتعلق ببٌاناتها المالٌة الموجزة
 

، قامت حكومة الدنمارك بتأسٌس لجنة استشارٌة بناء على اقتراح مكتب مراجعة الحسابات 1002وفً عام   .الدنمارك
ولقد أدرك مكتب .  طوٌر وصٌانة المحاسبة الحكومٌةالوطنً للدنمارك لتقدٌم النصح والمشورة إلى وزٌر المالٌة فٌما ٌتعلق بت

فعلى سبٌل الم ال لم تشمل . مراجعة الحسابات الوطنً أنه ٌجب تحدٌ  المعاٌٌر المحاسبٌة الحكومٌة بشكل أك ر اتساقاً ومهنٌةً 
ة بشكل أعمق لتحسٌن كما أنه هناك حاجة لمناقشة قواعد ومبادئ محاسبٌة جدٌد. العملٌة الحالٌة كل المستخدمٌن ذوي الصلة

وفً العقود ال ال ة األخٌرة، ونوعاً ما، ُاستلهم تطوٌر المبادئ المحاسبٌة المستخدمة .  نوعٌة المعلومات المحاسبٌة الحكومٌة
وٌدرك مكتب   .من قبل الحكومة من المبادئ المحاسبٌة اإلدارٌة، مكملة فً العقد األخٌر بإدخال رسملة واستهالك األصول

حسابات الوطنً أهمٌة استلهام األفكار من المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة وذلك لتطوٌر معاٌٌره المحاسبٌة الوطنٌة فً مراجعة ال
 .مجال القطاع العام

 
 :تتفرع المهام الرئٌسٌة للجنة االستشارٌة إلى  ال ة أجزاء

 

  المحاسبة الحكومٌة الوطنٌةدراسة تطوٌر وتطبٌق المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة العامة الستخدامها فً مجال. 
 

 رصد التطورات فً القواعد المحاسبٌة للقطاع الخاص وتقٌٌم تطبٌقها على القطاع العام. 
 

  تقدٌم النصح والمشورة لوزٌر المالٌة بخصوص المسائل المتعلقة بتطوٌر وصٌانة المحاسبة على أساس الكلفة
 . واإلنفاق فً الحكومة

 
نماركٌة التً تتألف من مم لٌن عن مكتب مراجعة الحسابات الوطنً للدنمارك والوزارات مرة كل تجتمع اللجنة االستشارٌة الد

، والمبادئ المحاسبٌة للبنٌة التحتٌة، وخطة التقاعد  IPSASBوقد ناقشت اللجنة مسائل م ل المعاٌٌر الجدٌدة من .  ستة شهور
وهذه المناقشات تلعب دوراً مهماً .  اب الدولة الممول بالمنحللموظفٌن المدنٌٌن والمبادئ المحاسبٌة لوحدات لٌست ضمن حس

 .فً عملٌة صنع القرار لوزارة المالٌة فٌما ٌتعلق بالمبادئ المحاسبٌة لحسابات الدولة
 

 



 خالصة
 

م ك ٌر من البلدان معاٌٌر مو وقة وعالٌة الجودة من خالل. ال ٌعد وضع المعاٌٌر شٌئاً جدٌداً  هٌئات وضع  فمنذ عقود عدٌدة، قدَّ
.  ففً القطاع العام، ُتعد البٌانات المالٌة و ائق مهمة تقٌس إشراف وإدارة الحكومة على األموال العامة.  المعاٌٌر الخاصة بها

إن المعاٌٌر الموضوعٌة لإلبالغ المالً هً معاٌٌر مهمة جداً بالنسبة لمساءلة كٌانات القطاع العام ألنها تحدد المتطلبات 
 .ضٌر بٌاناتهم المالٌةالالزمة لتح

 
 للىضو   لديو ي ثشض فا و  ل وا  لجوى ة  أت بإدا وجى   دح ايجب  ح ه  ومهما كان المنحى الذي تقرر هذه البلدان أن تتخذه، 

 .ه ونضي د  يإدا اص  ق ا  لنة ريث  لد ل ا  لكوىا اا

 
  لدي ي ثىض  لا واىضى  ا وشض فا قىيوجى   دح ا على االعتراف بـأهمٌة ( INTOSAI)نحن نشجع مؤتمر إنتوساي 

فمن خالل عملٌات من هذا النوع .   ئا اسنةحا لىض   لدي ي ثأت ينم ذلا بى  طا  واا  ضفإال وعلى تأٌٌد تلك األهمٌة
ٌستطٌع المستخدمون للمعلومات المالٌة، فً القطاعٌن العام والخاص، ضمان أن البٌانات المالٌة التً ٌعتمدون علٌها التخاذ 

 .رارات اقتصادٌة مهمة أو لمساءلة الكٌانات العامة هً بٌانات تتمٌز بالمصداقٌة قد تم إعدادها بدون تأ ٌر غٌر الئقق


