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 مقدمة

يطلب من الحكومات مع ازدياد الضغط على النظم المالية العامة إعداد تقارير إنفاق المال العام 

وأنشطة األجهزة العليا للرقابة المالية العامة  تدخالت  تستجيب ، كما المرافق العمومية وأداء 

حيث  المواطنين بشأن زيادة المساءلة والنزاهة والشفافية داخل الحكومة، النتظارات والمحاسبة 

تتولى األجهزة الرقابية دورها في مساءلة الحكومات من خالل اإلشراف المستقل على البرامج 

م رؤيتها الثاقبة من خالل يهذا الدور التقليدي وتقدل  هامن تجاوز الكثيروذلك بوالسياسات الحكومية،  

تقدير دورة السياسة الكاملة لتحديد الفرص المتاحة للحكومات ومن ثم تحسين كفاءة وفّعالية واقتصاد 

 السياسات والبرامج. 

فيما يتعلق   عميقة في المغرب المجال أمام تنفيذ إصالحات 2011افسح اعتماد دستور عام 

المفتوحة عن رغبة المغرب في  الحكامة، إذ يكشف الدستور ومطمح االنضمام إلى شراكة  امةبالحك

إجراء إصالحات متعلقة بمبادئ المساءلة والنزاهة والشفافية في اإلدارة العامة، وكجزء من هذا 

الجهد، يعكف المغرب على إجراء تعديالت شاملة لنظام المساءلة العامة من أجل تعزيز األحكام 

ة حكومالالقانونية للحكومات المفتوحة والحكم الرشيد، وذلك على سبيل المثال من خالل خطة عمل 

، أي نقل السلطة من المتقدمة" الجهويةحملت اإلصالحات األخيرة في طياتها مفهوم "وقد  .المفتوحة

ات على السلطات المركزية إلى السلطات المحلية، ما يؤدي بدوره إلى وضع المزيد من المسؤولي

المجلس األعلى ، ويشكل ذه السلطاته قريبين من ويجعل المواطنين  السلطات المحليةعاتق  

محور تلك التغييرات، وهو ما يؤكد تطبيق مبادئ  المجالس الجهوية للحسابات بالمغربو للحسابات

التي  االستشاريةوالتقييم واألعمال  التدقيق، كما تقدم أعمال الجهوي صعيد الالرشيدة على  الحكامة

توفرها هذه المؤسسات مساهمات هامة للهيئات الحكومية، وذلك إلدارة التغيير وتنفيذ واليتها وتلبية 

 متطلبات المواطنين.

 مع بشراكة منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  عملتوبهدف دعم المغرب في هذا الصدد، 

التعلم المشترك، حيث تضم المبادرة مجموعة تفعيل مبادرة على  المجلس األعلى للحسابات بالمغرب

)مثل ورش العمل والندوات( والمقابالت وهذا التقرير، والذي تم استكماله  االستشاريةمن الدورات 

كما يشارك في تلك الجلسات أكثر من اثني عشر  ،2017إلى صيف  2015في الفترة من خريف 

بالمجلس  عة من القضاة والمراجعين العاملين حضور مجموبخبيًرا دوليًا من أجهزة رقابية عليا، و

، وتغطي المبادرة الممولة من قبل وزارة بالمغرب المجالس الجهوية للحساباتواألعلى للحسابات 

على أنها حساسة،  المجلس األعلى للحساباتموضوعات عدة والتي صنفها  االتحاديةخارجية ألمانيا 

جعة على أساس المخاطر وإدارة التغيير وإدارة الجودة، ، وبرمجة المرااالستراتيجيومنها التخطيط 

عنها الجلسات سفرت أوالتي للمجلس إذ يسلط هذا التقرير الضوء علی الرؤى والنتائج الرئيسية 

 ساسية. األ المراقبةوتنفيذ وظائف  االستراتيجيوالمقابالت، مع التركيز على أهمية تحسين التخطيط 
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شكر وتقدير   

تود أمانة منظمة التعاون االقتصادي والتنمية أن تعرب عن امتنانها لكافة القائمين على هذا 

المغربي، والذي التزم بشكل كامل وعكف على حشد  للحسابات األعلىالمجلس التقرير، بدءا من 

على وجه ، وتتوجه المنظمة بالشكر لتقريرلتلبية متطلبات هذا ا جهود كافة الجهات المعنية

العام  الكاتبوكذلك ادريس جطو  السيد مجلس األعلى للحساباتللإلى الرئيس األول صوص الخ

ودعمهم دوارهم الفعالة أعلى  األول السيد محمد دير والسيد عبد اللطيف بناني مستشار الرئيس

 المستمر.

التعاون العامة بمنظمة الحكامة القطاع العام التابع لمديرية داخل النزاهة ب المكلف قسمالأعد 

من قبل الفريق  مراجعتهالتقرير و  صياغة تاالقتصادي والتنمية دراسة التعلم المشترك هذه، كما تم

المكون من: جافن أوجيل وصبري درايا وأليسون مكميكين وجنيفر إدي وفريدريك سانت مارتن، و 

 خاصجيه شكر تو ونود بالمناسبة .والشراكات مزيدا من المراجعة الحكامةقسم مراجعات  قد قدم

كل من أنيسا جونكالفس وألفا زامبو  امت قد ق لكل من ميريام عالم وكارين بدر وكاثارينا زوجل، و

 ثيبوت جيجو الدعم التحريري.  قدم الدعم اإلداري فيما  بتقديموبولين ألكسندروف وإدوينا كولينز 

، بما في ذلك كافة   ساباتللح األعلىالمجلس  عن امتنانها لقضاة  تعربتود منظمة التعاون أن  

العمل والمقابالت  ات، وخاصة الذين شاركوا في ورشالمجالس الجهوية للحسابات والغرف رؤساء  

التي تم تنظميها في سياق هذا التعاون وكذلك الذين قدموا رؤى فّعالة إلعداد هذه الدراسة، كما نتوجه 

في حكومة المغرب على أوقاتهم وجهودهم وتفانيهم، وذلك الشكر موجه على وجه  لشركائنابالشكر 

 لية العامةامراقبة الموكذلك لجنة  للماليةمفتشية  العامة الو للمملكة العامةالخزينة الخصوص إلى  

ي الرشوة والمندوبية السامية للتخطيط والمكتب الوطن لمحاربةالتابعة للبرلمان و الهيئة المركزية  

وصحيفة  المغرب-ترانسبرانسيللسكك الحديدية واالتحاد العام لمقاوالت المغرب ومنظمة 

 ليكونوميست.

من دول  -ويعود الفضل أيًضا في إعداد هذا التقرير إلى ممثلي مؤسسات المراجعة النظيرة 

ات موضوع بسط نماذج بخصوصالقيمة و  مساهماتهم في تقديم  -الدول الشريكة منظمة التعاون و

مختلفة، كما تعرب منظمة التعاون عن امتنانها للدعم الذي قدمه كل من كاتلين سيووز )بلجيكا( 

وماركوس بيمكيرر )البرازيل( ونيكوالوس دوالديريس )اليونان( وإيليونورا ألميدا )البرتغال( 

اليات وباولو نوجويرا دا كوستا )البرتغال( وألكسندر فون جوسيتش )السويد( وليندا ميلر )الو

المتحدة( ووكريس ميهم الواليات المتحدة( ويلفريد أكويلينا )االتحاد األوروبي( وجويل كوستانتزر 

)االتحاد األوروبي( وأناستاسيوس كاريداس )االتحاد األوروبي( وباتريك ستوب وجوب فروليك، 

ى نسخة وتعليقه عل عرضهونتوجه أيضا بجزيل الشكر إلى الخبير الدولي جيجس دي فريز على  

 مسودة.ال

تسنّى إعداد هذه الدراسة بفضل المساهمات القيمة التي قدمتها الجهة الراعية للمبادرة، وهي وقد 

 .االتحاديةوزارة خارجية ألمانيا 
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 والكلمات المركبة االختصارات

AISCCUF  الناطقة بالفرنسية لألجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة المنظمات 

CJF  المالية مدونة المحاكم 

EU  االتحاد األوروبي 

HCP   السامي للتخطيط المندوب 

IGAT   الترابيةالمفتشية العامة لإلدارة 

IGF  المفتشية العامة للمالية 

ISSAI  المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة 

INTOSAI  المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة 

IPSAS  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

LOLF   للمالية قانونل التنظيمي قانون ال 

LR  تصفية الميزانية قانون 

MCA    للحسابات األعلىالمجلس 

PAC   مراقبة المالية العامةلجنة 

PEFA   )النفقات العامة والمساءلة المالية )البنك الدولي 

RBAP  تخطيط المراجعة القائم على المخاطر 

RCA  المجالس الجهوية للحسابات 

RELF  الماليةتنفيذ قانون  حولتقرير ال 

SAI  األجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة  

SOE   و كلياأجزئيًا  مؤسسة تملكها الدولة 

TGR     العامة للمملكةالخزينة 
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 ملخص 

تتمثل إحدى المهام الرئيسية الموكلة إلى أجهزة الرقابة العليا في محاسبة الحكومات على 

استخدام المال العام، و تؤدي هذه المهام من خالل فحص ما إذا كان يتم إنفاق المال العام بكفاءة 

بما في  -رب وفاعلية امتثاالً للوائح والقواعد القائمة أم ال، وقد منحت اإلصالحات الجديدة في المغ

 اختصاصاتالمغربي  للحسابات األعلىالمجلس  - 2011ذلك الدستور الجديد المعتمد في يوليو 

، إلى جانب تعزيز الشفافية والمساءلة عبر االموال العمومية و تدبيرها  أوسع لمراقبة استخدام 

العمومية ة  اإلدار داخل جيدة ونزاهة متأصلة حكامة المستويات الحكومية المختلفة، وضمان 

في باختصاصاته الواسعة لالضطالع   المغربي للحسابات األعلىالمجلس  . ويتعين على يةالمغرب

االستفادة القصوى من الموارد المتاحة لديه، أن يزيد من جهوده الرامية  قصدير ويبيئة سريعة التغ

 إلى تحديث عملياته الداخلية، على المستويين المركزي واإلقليمي.

نفيذ اإلصالحات عدًدا من الشروط المسبقة، مثل االلتزام من جانب القيادة والتنسيق يتطلب ت

الفعال بين الجهات الرئيسية وتعزيز القدرات المؤسسية، حيث اكتشفت مبادرة التعلم المشترك بفضل 

 2016-2015العمل والندوات والمقابالت التي تم إجراؤها في الفترة بين عام  اتمجموعة ورش

اتباعها لتحسين تناوله لألعمال )اإلستراتيجية(  للحسابات األعلىللمجلس لسبل التي يمكن  بعض ا

ن النطاقين، ويقدم مزيًدا من يوكيفية تنفيذه لها في المجاالت الرئيسية )الممارسة(، ويغطي التقرير هذ

 االعتبارات في كل قسم وفقًا للعناصر الرئيسية التالية:

 المجلسنفذ  —المغربي للحسابات األعلىالمجلس  تخطيط التأثير على : اإلستراتيجية 

إجراءات مهمة نحو تحسين التخطيط اإلستراتيجي استجابةً لإلصالحات الرئيسية، ومع ذلك 

أن يعزز  للمجلسيمكنه االستفادة من إستراتيجية أخرى أطول أمًدا وأكثر قوة، حيث يمكن  

، عن المجالس الجهوية للحسابات  اكة اإلستراتيجية مع الجهود القائمة من أجل تحقيق الشر

الجماعات  طريق إضفاء الصبغة الرسمية على توجيهات وآليات التوعية والتنسيق على صعيد 

كجزء من تخطيطه اإلستراتيجي، زيادة التركيز على تحديد  للمجلس، كما يمكن  الترابية 

الكيانات الخاضعة للمراجعة -وروتينية احتياجات المستخدمين الرئيسيين بصورة منهجية 

 ثم تكييف العمليات والتنسيقات واالتصاالت تبًعا لذلك. -والبرلمان والمجال العام 

  يمكن  —مراجعات فعالة نجازإعطاء األولوية للتحسينات الرئيسية بهدف إ: االجراءات العملية

، وذلك من خالل تحسين المغربي أن يستند على جهوده الحالية للحسابات األعلىللمجلس 

ومتناسق لتنفيذ برمجة المراجعة القائمة على  منسجمالسياسات واآلليات للحصول على نهج 

نطاق واسع، ى المخاطر، والتي تشدد على المخاطر المؤسسية وكذلك المخاطر الحكومية عل

إلدارة  كما يتعين أن يتم استكمال النهج القائم على المخاطر من خالل تحديد وظيفة رسمية

الجودة، بحيث تكون مسؤولة عن وضع المعايير واألدوات الخاصة بمراقبة الجودة، وخالل 

وظيفة إلدارة الجودة،  2016في سبتمبر  للحسابات األعلىالمجلس   أحدث،  ه الدراسةهذ
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أن يواصل تعزيز هذه الوظيفة، إلى جانب تعزيز ثقافة الجودة والنزاهة داخل  للمجلسويمكن  

، والتناسق للمساطر المعتمدة التوحيد من زيدالمة، ويمكن أن تستفيد عمليات أخرى من المؤسس

من تعزيز نهجه المتبع حاليًا ألداء أعمال المراجعة من خالل  المجلسوخاصة حينما يتمكن  

 وتعزيز القدرات الداخلية. والتناسقالتوحيد  مبادراتزيادة 

قدم الحاصل و الذي يستند العتبارات الرئيسية للتوالتحديات وا خالصاتيلخص هذا التقرير ال

الخاضعة للمراجعة االجهزة ، بما في ذلك  ةالرئيسيالجهات المعنية و المجلسمع   القائمإلى التفاعل 

هذا  توخىوالبرلمان وهيئات المراجعة الداخلية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، وال ي

المجاالت الرئيسية الخاصة   استبعاد بعض، فقد تم  للمجلس شامل  افتحاصيكون بمثابة ن أالتقرير  

المراجعة الشاملة اعتبرت القضائية و المالية( عمًدا، حيث  مراقبتها )مثل  باختصاصات المجلس 

 حظيت خارج نطاق مبادرة التعليم المشترك، ويشمل هذا التقرير القضايا التي  المجلسلجميع أنشطة  

حصيلة العمل وحلقات النقاش، كما يقدم التقرير  ات، كموضوعات لورش مجلساللدى  األولويةب

يهدف  التقرير أيضا إلى تسليط الضوء و، هاواقتراحات لتحسين مجاالت محددة في المجلس  لوضعية

أجهزة الرقابة العليا مجموع والتي تصب في صالح   التي يعتمدها المجلس  على ممارسات الجيدة

 .خاصةً بصفة  أفريقياشمال في منطقة الشرق األوسط و سع، واعلى نطاق و
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 المغربيللحسابات  األعلىالمجلس تأثير  ترسيخ: التخطيط من أجل االستراتيجية. 1

تها باعتبارها قوة محركة ودافعة امؤسسة وأهدافها وغايلل واضحة رؤية بلورةستراتيجية  االتروم  

توحيد وانسجام آفاق العمل و نفسها كأداة ل االستراتيجيللعمل، ويمكن استخدام عملية التخطيط 

 ادة الطلبات المقدمة أدت اإلصالحات الدستورية األخيرة في المغرب إلى زي االشغال الجارية . و قد

 ستراتيجية تعتبراال، خر أصعيد وعلى  .المغربي للحسابات األعلىالمجلس اي  األعلىلجهاز الرقابة 

قانونية أو التغييرات ال كل و تستوعبل يطو أفق زمنيعلى  متدتمتطورة، وخاصة تلك التي ال

بممارسة كل  المجلس قيام ضمنتخارطة طريق  بمثابة ،جتماعيةواالقتصادية االجتماعية أو اال

بشكل فعال. ويستعرض هذا الفصل اعتبارات رئيسية وتحديات تتعلق بالنهج  الواسعة اختصاصاته

 .، ويقترح أيًضا مجاالت التحسيناالستراتيجيفي التخطيط المجلس الحالي الذي يتبعه 

 

 



 االستراتيجية: التخطيط من أجل ترسيخ تأثير المجلس األعلى للحسابات المغربي .1 – 10

  OECD 2017 ©المغربية بالمملكة للحسابات األعلى المجلس
 

 متناميةالختصاصات استجابة   األمدستراتيجية طويلة اتطوير  1.1

استجابًة لإلصالحات  االستراتيجيقرارات مهمة نحو تحسين التخطيط  اتخذ المجلس 
 أخرى أطول أمًدا وأكثر قوة، استراتيجيةالرئيسية، ومع ذلك يمكنه االستفادة من 

الرشيدة الحكامة المغربي مسؤوالً عن حماية المبادئ وقيم   للحسابات األعلىالمجلس  حيث يعد 

والشفافية ومساءلة الهيئات العامة والحكومية، وذلك من خالل مراجعاتها وأعمالها االستشارية، فقد 

  اختصاصاته  عرفتبوصفه أحد سلطات االختصاص المالي، و 1979عام  المجلستأسس  

تمت  الذيالتنظيمي للمالية قانون  ال و 2011تدريجيًا، حيث نص دستور يوليو ا توسعته اومسؤولي

على ضرورة اعتبار الحكومة مسؤولة، بحيث ال تقتصر مسؤوليتها على تنفيذ  2015مراجعته عام 

، وعالوة على موال العمومية لأل العامة فحسب، بل تمتد إلى االستخدام الفعال والرشيد الميزانية 

سؤوليات الجديدة ستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والمذلك، تشدد خطة عمل الحكومة المفتوحة واال

إلدارة المالية على ضرورة وضع سياسات لل الحديثة ةمونظمكذا الالممنوحة على المستوى المحلي و

ستراتيجيته ابتعزيز قيام الضرورة إلى  للحسابات األعلىالمجلس  نجاعة، مما دفعأكثر شرعية و

 وقدراته في مواجهة المتطلبات الجديدة.

يجية المتماسكة أمران ضروريان ألية مؤسسة ترغب في تتراسستراتيجي وااليعد التخطيط اال

تحقيق كل من األهداف  قصدبطريقة هادفة ومنهجية ومالئمة من حيث التكلفة التزاماتها الوفاء ب

ستراتيجي في المعايير الدولية ألجهزة الرقابة قصيرة وطويلة األمد، وتتجلى أهمية التخطيط اال

المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة أهمية  العليا، فعلى سبيل المثال تبرز

، بما في ذلك الهيئات التشريعية والسلطات االطراف المعنيةتبنى استراتيجية شفافة عند التعامل مع 

لتخطيط (، كما يشير ا2010التنفيذية )المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة 

تخاذ القرارات اإلدارية من أجل تحديد األولويات استراتيجي إلى العملية التي يتم من خاللها اال

وتركيز الطاقة والموارد وضمان عمل الموظفين والشركاء الرئيسين على تحقيق النتائج والمصالح 

بحيث يتم استخدامها كأداة المشتركة، وتعد النتائج المحصلة بمثابة خطة استراتيجية متعددة السنوات، 

لتوصيل أهداف األجهزة الرقابية العليا واإلجراءات المتخذة لتحقيقها وجميع العناصر الحاسمة 

ستراتيجي الفعال إلى تحديد األخرى التي تم وضعها خالل عملية التخطيط، إذ ال يشير التخطيط اال

طريقة  إلىقدم فحسب، بل  أيًضا الطريق الذي تسلكه المؤسسة واإلجراءات الالزمة إلحراز الت

 قياسها للتقدم والنجاح مقارنة بمؤشرات األداء المحددة مسبقًا.

على مدى العقود الماضية إعادة هيكلة يدة عدالقانونية الدستورية والصالحات اإل لقد نتج عن

أبعد من إلى ما هو  تمتد حاليا  هسلطات صبحتأقد  ، ونشطتهأللحسابات و  األعلىللمجلس  أساسية 

، لتشمل تقييم كفاءة السياسات العامة وفعاليتها وجدواها االقتصادية، التدقيق المالي ورقابة المالئمة

على سبيل المثال وبالتوازي مع إصالحات "الالمركزية" و "عدم التركيز" في  2004يناير  فمنذ 

عا للتقسيم اإلداري وتب ،جهة بالمغرب  16 مجالس جهوية للحسابات لتغطي 9المغرب، تم إنشاء 

جهة، تم إحداث مجالس جهوية جديدة، بحيث أصبح كل  12الجديد الذي قلص عدد الجهات إلى 

 . مجلس جهوي للحسابات يغطي جهة واحدة من جهات المملكة

الجماعات )مثل  الجماعات الترابيةحسابات  مراقبةمسؤولية  المجالس الجهوية للحساباتتتحمل 

في   كل المتدخلينعلى مندمجة ومن ثم فرض رقابة  ،نشاطاتهم( وليم والعماالتقاالمحلية ومجالس األ

وباإلضافة إلى  .المحليةالوطنية و السلطات التي تتطلب تدخللمالية العامة لاإلدارية مراحل التنفيذ 

نطاق مسؤوليات  2011يوليو  ، وسع دستور1996دستور عام  أتى بهاالتغييرات الجذرية التي 

تدعيم و حماية  بمهمة "المجلس   2011المغربي، حيث كلف دستور عام  للحسابات األعلىالمجلس 

 للحسابات األعلىالمجلس سلطة و أن "، خاصة مبادئ وقيم الحكامة الجيدة و الشفافية و المحاسبة 

امة ، لتشمل تقييم السياسات العالمشروعيةو رقابة مطابقة النفقاتامتدت لما هو أبعد من  قدالمغربي 



للحسابات المغربياالستراتيجية: التخطيط من أجل ترسيخ تأثير المجلس األعلى . 1    – 11 
 

 

 OECD 2017 ©  األعلىالمجلس  للحسابات بالمملكة المغربية

بالتصريح أيضا مسؤوليات إشرافية متعلقة  المجلسوفعاليتها وجدواها االقتصادية، كما تولى 

 54.06و 52.06 )القانون داريين والمنتخبيناالجباري بالممتلكات الذي يشمل كال من المسؤولين اإل

لى إ بنص صريح التي أضافتمدونة المحاكم المالية ، تم تعديل 2016(، وفي عام 2008لعام 

 متابعة تنفيذ التوصيات ومراجعة حسابات األحزاب السياسية. للحسابات األعلىالمجلس  مسؤوليات 

في  الحكامةبعيدة المدى على  آثار 2015عام القانون التنظيمي للمالية صدار إل كانوقد  

 )راجع  للحسابات األعلىالمجلس  المراقبة التي يقوم بها المغرب، بما في ذلك التأثير على نوع 

(، ومع التركيز المتزايد على القانون التنظيمي للمالية لمزيد من المعلومات عن  1.1 رقماللوحة 

ر ميزانية اطإ ووكالة باعتمادإدارة رصد األداء داخل مؤسسات القطاع العام )التزام كل وزارة و 

تقارير سنوية عن  متعددة السنوات تتضمن أهدافًا ومؤشرات أداء محددة مسبقًا، إلى جانب تقديم

تقديم دعم  للحسابات األعلىالمجلس  (، يتطلب نظام الموازنة الجديد من مرحليةال هداف األتحقيق 

متزايد فيما يتعلق بجمع وتقييم معلومات األداء التي تنتجها الهيئات التنفيذية، وكنتيجة لإلصالحات 

توجهه جديدة تؤثر تأثيًرا مباشًرا على  ثالث مهام يزاول  للحسابات األعلىالمجلس  األخيرة، أصبح  

 :خاصة االستراتيجي 

  القانون  من  69و 31)المادتان للقانون وصدقيتها حسابات الدولة مطابقة التصديق على

الحسابات العامة في المغرب اعداد ب القانون التنظيمي قضي هذا ي حيث  -( التنظيمي للمالية

مع ، 2018ابتداء من فاتح يناير على أساس االستحقاق،للمحاسبة العامة وفقا لنظام  جديد 

البيانات المالية والبيانات األخرى   للتصديق على االحق  المجلس األعلى للحساباتتدخل 

 .2020بداية من يناير 

  مصحوبًا بتقارير األداء التصفية وال سيما في سياق قانون  -تقديم المساعدة إلى البرلمان ،

 (.القانون التنظيمي للمالية من  66األداء )المادة  نجاعة المالية وتقارير التي أعدتها وزارة 

 .تقييم السياسات والبرامج العامة 

 لتعزيز الشفافية والمساءلةأداة المغرب ب القانون التنظيمي للمالية  .1.1لوحة رقم 

في سبيل تعزيز  انجازا مهما  2015 لسنة القانون التنظيمي للمالية على و 2011دستور   تعتبر المصادقة على 
المغرب خالل العقد الماضي  جهودا متواصلة لوضع نظام بذل في المغرب. إذ   المتعلقة بالميزانيةشفافية  والمساءلة ال

، المالية العامة تدبيراألوسع نطاًقا في تأثيره على نظام   القانون التنظيمي للماليةالمالية الجيدة. ويعد   للحكامةفعال  
وفيما يتعلق بتخصيص األدوار والمسؤوليات في جميع مراحل دورة الميزانية، وذلك بهدف تحقيق عملية ميزانية عالية 

 بما في ذلك تعزيز مشاركة البرلمان الشاملة.  -األداء تتسم بالشفافية والديمقراطية 

 تدبير، إلى تفعيل  2020إلى عام  2016من عام  الذي يمتد دخوله حيز التنفيذ  القانون التنظيمي للماليةيهدف  
 أكثر كفاءة على اإلنفاق العام مع األخذ في االعتبار أهداف السياسات، وذلك عن طريق:

 السنوات على جميع المستويات. امج ميزانية متعددناعتماد بر 

 نسق الميزانية وتصنيفها لتشمل البرامج والمشاريع واإلجراءات الموضوعة حديًثا، بحيث يرتبط كل منها  تعديل
 وفقا للتصنيف بحسب الوحدة اإلدارية أو طبيعة اإلنفاق(.وليس بأهداف سياسة محددة ) 

   المختلفة. نشطتهم "مديري برامج" مسؤولين عن جميع النفقات العامة في مجاالت أتنصيب 

 وتقرير األداء السنوي بمشروع قانون المالية رض خطط األداء السنوي للوزارات على البرلمان مصحوبة ع ، 
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 )تتمة( القانون التنظيمي للمالية بالمغرب أداة لتعزيز الشفافية والمساءلة .1.1لوحة رقم 

   نهاية العام.لالتقرير المالي  المصاحب لمسودة الموحد 

  فعالية مع التركيز على العمليات لبرامج والمشاريع و ا  بخصوص السنة المالية اعتماد نظام المحاسبة على أساس
 .داء العمومياأل

   وتقييم أداء اإلنفاق.تتبع وتدقيق 
 

المعلومات دور البرلمان في مناقشة الميزانية من خالل أحكام مختلفة، كحكم تعزيز  القانون التنظيمي للماليةيعزز  
التصويت المطبقة على القوانين المالية السنوية. عالوة على ما سبق، ستعمل  يقة المقدمة من قبل الحكومة ومراجعة طر

، إلى جانب تقديم البيانات حول يةعلى تطوير برامج أداء الوزارات لتصاحب مشروع قانون المال القطاعات الحكومية
أيضا إعداد تقرير األداء الوزاري، والذي ستعمل  منهاؤشرات أدائها، وسيطلب  وبرامجها وأهدافها وم ااستراتيجياته

وزارة المالية على تضمينه في تقرير األداء السنوي المرفق بتقرير األداء المالي في نهاية العام ومن ثم تقديمه للبرلمان 
الفعل المعبر عنها في إطار سيرورة  االستفادة من ردودعلى الميزانية، وسيكون من الممكن   المصادقةخالل دورة  

 الميزانية والمستخلصة من نتائج مراجعة األداء والتقييم.تنفيذ 

المالية العامة في المغرب إلى زيادة االهتمام بتقييم السياسات العامة، وذلك بهدف  تدبيرتصميم نظام   إعادةأدى 
سنوات يتم تحديثها سنوياً. ويرتكز النهج من ناحية على وضع القوانين المالية السنوية بالرجوع إلى خطة مدتها ثالث 

تحديد واضح للمسؤوليات مع شرح األهداف التشغيلية والنتائج المتوقعة من العمليات، وعلى منح مزيد من المرونة  
 نفيذتبصفتهم المشرفين على اإلنفاق العام من ناحية أخرى، وهذا ما سيمهد الطريق لتقييم أداء  آلمرين بالصرف لل

سيؤدي إلى تعزيز رقابة البرلمان على تنفيذ الميزانية من خالل  مما السياسات من خالل مجموعة من المؤشرات، 
 مراجعة األداء.

  استقصاءات ، منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، الحكومة المنفتحة في المغرب( 2015المصدر: منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )
 العامة، نشر من قبل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية في باريس.حول الحكامة منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

 

وذلك من أجل  ياالستراتيجإجراءات  لتعزيز تخطيطه عدة  للحسابات األعلىالمجلس اتخذ  

على سبيل  المجلس، حيث طور  ذي يعرف تطورا مستمراال يوالسياس اتي المؤسس محيطهمواكبة 

المثال خطط عمل ومبادرات على مدى السنوات القليلة الماضية لتحديث العمليات الداخلية وبناء 

 : التاليةهداف األالقدرات، وتشمل هذه الجهود 

i. الغرف جديدة ) رقابية المغربي ألداء مهام   للحسابات األعلى للمجلس الهيكل التنظيمي الئمة م

تدقيق و بالممتلكات ةريح االجبارياالتصومراجعة  الحسابات تدقيق الجديدة المسؤولة عن 

 . الجهوي األحزاب السياسية والحمالت االنتخابية(، بما في ذلك على الصعيد حسابات 

ii.  تدقيقإضفاء الصبغة الرسمية على السياسات والتوجيهات الداخلية من خالل وضع أدلة 

(، وتحديد معايير 2015)أبريل  بقضاة المجلس الخاصة الحسابات ومدونة قواعد سلوك 

 . حاالت التنافيللسلوك األخالقي و

iii.  من خالل خطط تكنولوجيا بالنسبة لكل الغرف دعم توفير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات

 . 2018إلى  2016المعلومات الرئيسية للفترة من 
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iv. لمراقبة الجودة. تنفيذ وتطوير وظيفة إدارة الجودة لوضع معايير وأدوات 

v.   وتنظيم برامج المباريات المهنية ذوي كفاءة عالية من خالل  مدققين ضمان توظيف وتدريب

في  جديدتكوين ، بالتزامن مع افتتاح مركز  2018-2016تدريبية متعدد السنوات للفترة من 

 . 2015في سبتمبر  تابع للمجلس، ،الرباط

vi. القطاع العام من خالل التحالفات االستراتيجية لمراقبة ة  دمج المعايير المهنية والممارسات الجيد

وبرامج التعاون مع شراكات ثنائية ومتعددة األطراف )مبادرة المنظمة الدولية لألجهزة 

ورابطة األجهزة الرقابية في الدول الناطقة باللغة  ،العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة

 ل االتحاد األوربي(. مع دو التوءمةومشروعات  ،الفرنسية

 تتمثل، والتي المراقبةآلية رسمية لبرمجة  للحسابات األعلى لمجلساوعالوة على ذلك، يتبنى 

رؤساء و الكاتب العام التقارير "، برئاسة الرئيس األول وبحضورو البرامج اجتماعات "لجنة في

تهدف هذه إضافة إلى إمكانية حضور رؤساء المجالس الجهوية بدعوة من الرئيس األول. و، الغرف

لعام ل بالنسبة ةالمتوقع هاوأهداف لمراقبةا تحديد مهماتو األعلى للمجلسالعملية إلى تحديد أهداف 

من قبل  لمراقبةاويتم تقديم موضوعات  غرفة.لكل  المسندة لمراقبةاتخصيص مهام كذا و ،القادم

 المجلس قضاةإلى اللجنة المختصة، مع اتباع نهج من القاعدة إلى القمة حيث يمنح  الغرفرؤساء 

عتبار الطلبات الخارجية المقدمة من البرلمان أو اال تؤخذ بعين، كما الرقابيةمهام ال اقتراحالحق في 

بطريقة صحيحة  للتجاوبنهًجا إيجابيًا  األعلى لمجلساوتبرهن هذه الممارسات على اتباع  .الحكومة

والعمل طبقا لمعايير إعالن مكسيكو بشأن االستقاللية،  التي تتطور باستمرار المؤسساتيةبيئة المع 

 البرمجة عدم تدخل البرلمان أو السلطة التنفيذية فيكد من ألى التإوالذي يدعو أجهزة الرقابة العليا  

فيما يخص برمجة   لمجالس الجهوية للحساباتا وهذا يشمل استقاللية   .الرقابة مواضيعاختيار و

 نظره عامة عن المجلس األعلى للحسابات. 2.1وتقدم اللوحة رقم  التي يكفلها القانون. لمراقبةا

من وضع وثيقة استراتيجية شاملة متعددة السنوات ترسم  للحسابات األعلى لمجلساسيستفيد 

السنوي وتشمل مجموعة األنشطة  لرقابةارؤية استراتيجية وخطة واضحة تتجاوز نطاق برنامج 

 إنجازفي  2017بداية عام  عند لمجلسا شرع،  الدراسةهذه  فموازاة مع .للمجلسالتي يضطلع بها 

ومهامه وقيمه وأهدافه، إذ  للمجلس، والتي تضمنت رؤية 2020-2017وثيقة استراتيجية للفترة من 

لتضمين خطة أكثر تفصيال ومراجع أكثر دقة عن  المؤقتة هذه الوثيقةمن تعزيز  لمجلساسيستفيد 

 كيفية ووقت تحقيق األهداف. 

أن أسهل وسيلة  هي  مسؤولياتها بموارد محدودة مارسالتي ت الرقابة مؤسسات  ترىوقد 

، إذ قد يؤدي وضع رؤية أمداالموارد بدال من تبني وجهة نظر أطول  البحث بشكل مستمر  عن

اف وأولويات وخطط عمل تنفيذية إلى تحقيق عدد من الفوائد، كتحقيق استراتيجية وترجمتها إلى أهد

توازن أكثر فعالية للمسؤوليات الجديدة وبناء ملكية مشتركة للنتائج المرجوة وتحقيق أقصى استفادة 

من الترتيبات والموارد الداخلية وكذلك تفعيل التحسينات التي ستؤدي إلى الموازنة بين النهج 

كما تساعد الرؤية واالستراتيجية الواضحة في توجيه عدد من ، الرقابة ركزية في المركزية والالم

 تنفيذها في الوقت الراهن كبرمجة  للحسابات األعلىالمجلس األنشطة األخرى، والتي يتولى  

حيث يمكن أن تجعل بيئة السياسات المتطورة التخطيط االستراتيجي أكثر ضرورة من أجل ، الرقابة

ترجمة رؤية  ستحققوعالوة على ذلك،  رص الرئيسة واستخدام الموارد بفعالية وكفاءة، استهداف الف

 األعلى المجلس إلى تمكين   معتمدة و ووجيهةالتخطيط االستراتيجي ورسالته إلى أهداف واضحة 

 :في مجاالت أخرىمهاراته من صقل   للحسابات
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  وبوجه عام، يتكون التخطيط االستراتيجي من تحديد كيفية الوفاء بالمسؤوليات المختلفة في

سنوات(  5إلى  3محدد وتحقيق أهداف مختلفة خالل فترة زمنية محددة ) اختصاصإطار 

المراقبة على االستفادة من ميزته النسبية في  المجلس سيساعد  مما   باستخدام موارد محدودة،

الدستورية القوية واستقالله الوظيفي وتبنى وجهة اختصاصاته سليط الضوء على  الخارجية وت

 ي نفوذغير خاضعة أل وسمعته كمؤسسة جديرة بالثقة داء الحكومي مراقبة األنظر فريدة في  

 سياسي.

  المجلس الرئيسيين لتحقيق أهداف االطراف المعنية مع التعاون و بشكل واضح التواصل 

 . الرقابة والمساءلة وزيادة تأثير نتائج  وتعزيز الشفافية

   والتكتيكية الرئيسة، كتخصيص العملية إبالغ صانعي القرار والتنسيق معهم بشأن القضايا

 في  المراقبة مة أولويات الئالموارد وتنمية القدرات وقياس األداء والجهود األخرى، كم

 .المجالس الجهوية للحسابات المختلفة مع  الغرف

 من خالل  المؤسسة سمعةب  المحذقة مخاطرالو االجرائية ف من المخاطر االستراتيجية والتخفي

كالتدقيق بأقصى فعالية وكفاءة )  لمجلستحقيق التوازن بين األنشطة التي يمكن أن يؤديها 

واألداء( وغيرها من الطلبات والتوقعات دون المساس بدوره كمؤسسة رقابة المطابقة و المالي 

 لة.مهنية مستق

 نظرة عامة عن المجلس األعلى للحسابات المغربي .1. 2لوحة رقم 

لحسابات لجنة الوطنية ل، مع ال1960لإلدارة العامة في المغرب إلى عام  مراقبةآلية  وضع ولى محاوالتأتعود 
 بموجب القانون رقم  1979 إال سنة المغربي  للحسابات األعلى المجلس التابعة لوزارة المالية، إال أنه لم يتم إنشاء 

، وتماشيا مع النموذج النابليوني لألجهزة 1996في دستور عام  على للرقابةأجهاز ك  بهف ا، وتم االعتر12.79
 للحسابات األعلىالمجلس في بلدان أوروبا الالتينية والدول األفريقية الناطقة بالفرنسية، حصل   قائمالرقابية العليا ال
التشريعية والتنفيذية، وفي الوقت الذي يؤدي  السلطتينلقضائية واإلدارية وبات مستقال عن  ا الصبغةعلى كل من 

إصدار بأيضا  يقوم،  موال العموميةتدبير األالخارجية الستخدام و مراقبةوظيفة الللحسابات  األعلىالمجلس  فيه
ليشمل  للحسابات األعلىالمجلس  االذي يضطلع به مراقبةيمتد نطاق الو .التدقيق والبت في الحساباتاألحكام حول 

 كذا الجماعات الترابيةووالمحلي، وزارات وإدارات ووكاالت على المستوى المركزي  من جهزة العموميةاأل
التجارية والصناعية التابعة للوزارات  الى المؤسسات باإلضافة ) جماعاتالو ،قاليماألعماالت والو ،جهات)ال
( وهيئات الضمان االجتماعي والمنظمات األخرى التي تتلقى تمويال عاما، والت العموميةالمؤسسات والمقا)
بالمجالس نصفهم يشتغل ، تم تعيينهم بموجب ظهير ملكي شريف قاضيا 360على  2016 سنة المجلس يتوفرو

 .الجهوية للحسابات
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 )تتمة( نظرة عامة عن المجلس األعلى للحسابات المغربي . 1. 2لوحة رقم 

فرض قضائية مالية عليا، ما يعطيه حق   كهيأةالمغربي بمركز قانوني فريد  للحسابات األعلىالمجلس يتمتع 
 السلطتينوإنفاذ القانون إلى جانب ضمانات دستورية أخرى تضمن استقالله )أي على مسافة واحدة من   العقوبات

اختصاصات و صالحيات القضاة العاملين به، ويتم تحديد   ت تحول دون عزلاضمان  التنفيذية والتشريعية(  
مكفوالً  يعتبر  للحسابات األعلىالمجلس  فإن استقالل   2011، ووفقا لدستور عام المجلس بشكل دقيق بواسطة قانون
 وواضًحا من خالل األحكام التالية:

 

  التشريعية والتنفيذية.  السلطتين هيئات مستقلة عن  كم الماليةتعتبر المحا 

 من قبل جاللة ملك المغرب . للملك العام الوكيل يتم تعيين الرئيس األول و 

 رئيسه حق تنفيذها.  ويتولىميزانيته الخاصة على  للحسابات األعلىالمجلس   يتوفر 

   القرارات عن طريق التصويت الجماعي. تخاذاسنوي خاص به، ويتم  عملاألعلى برنامج المجلس  دع  ي 

موال لأل التدبير الجيدفي تعزيز  المجالس الجهوية للحسابات و للحسابات األعلىلمجلس ليتمثل الهدف األساسي 
 االختصاصات الشؤون العامة، وتتمثل تدبيرفي  ياتوالشفافية واألخالق الحكامة الجيدة تدعيممن أجل  العمومية
بناًء على  التسيير: الرقابة القضائية ورقابة  بشقيهاتنفيذ الميزانية على العليا  الرقابة في ضمان للمجلس الرئيسية 

والمؤسسات   المقاوالتالوزارية و  القطاعاتبسلطته القضائية على   المجلس النتائج واألداء، كما يحظى  رقابة
المجلس ، فإن 2011، ووفقا لدستور عام الجهويو  المحلي يينالمستوعلى الصعيد الوطني وكذلك على  العمومية

 يقدم مساعدته للبرلمان والحكومة في المجاالت التي حددها القانون، وفي هذا الصدد:

   التقرير المتعلق بتنفيذ قانون المالية. خالل مناقشةالبرلمان  قد يثيرهاعلى األسئلة التي   الرد للمجلسيحق 

 جهزة العموميةاأل مراقبة تسييربناء على طلب من الحكومة، أن يتولى تقييم المشاريع العامة و  للمجلس يمكن .

شراكة مع وكاالت األمم المتحدة )برنامج األمم المتحدة ب  المنجزة االجتماعية المشاريع  مراقبةأيضا  هليمكن و

 ولة(.اإلنمائي، صندوق األمم المتحدة للسكان، منظمة األمم المتحدة للطف

  على جاللة ملك المغرب ويشمل جميع أنشطته، بما في ذلك تنفيذ ميزانية   للمجلسالسنوي  العامي عرض التقرير

 .الرسمية للمملكة الجريدة التقرير في  هذاتم نشر وي. تدبير االموال العموميةويتضمن مقترحات لتحسين  الدولة

خالل عرض للرئيس األول أمام غرفتي البرلمان من  اعلى البرلمان سنوي المجلسكما يتم عرض أنشطة 

 .مجتمعتين، ويكون هذا العرض متبوعا بمناقشة برلمانية مع الحكومة

 (.www.courdescomptes.ma(، موقع  المجلس األعلى للحسابات المغربي )2011المصدر: دستور المملكة المغربية )

 

 

 

، إلى 2011تفرض الطلبات الجديدة الموجهة إلى المجلس األعلى للحسابات بموجب دستور 

االستراتيجي. وعالوة على رسمي للتخطيط  تبنيه مرونة استراتيجية  وعملية من خالل وضع إطار

ذلك يتطلب القانون التنظيمي لقانون المالية اعتماد الهيئات العمومية إطار ميزانية مدته ثالث سنوات 

، وهو ما يدعم الحاجة إلى تفعيل استراتيجية قوية وإلى مسلسل تخطيط 2018ابتداء من عام 
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ي للمجلس األعلى للحسابات،  وفي استراتيجي سليم. ومن خالل تطوير عملية التخطيط االستراتيج

 إطار رؤيته االستراتيجية ، يمكن له اعتبار التوصيات التالية:

  وضع عملية تخطيط منهجي من أجل الوصول إلى توافق في اآلراء حول النتائج المرجوة

ويمكن أن يشمل ذلك تقييم احتياجات البيئة الداخلية  واالستمرار في االستجابة إلى بيئة متغيرة،

والخارجية وتحليل أعلى للمخاطر الحكومية وفيما بين الهيئات الخاضعة للمراجعة. وتشمل 

 االعتبارات الرئيسية لصياغة االستراتيجية وتطبيقها النقط اآلتية:

في هذه المرحلة يتم توثيق خطة استراتيجية رفيعة المستوى  - صياغة االستراتيجية -

البيانات القيم واألهداف والغايات التي  تشمل الرؤية أو بيان المهمة، وتوضح هذه

في وثيقة واحدة مكتوبة يفترض أن تكون المجلس األعلى للحسابات  أعرب عنها 

 سعىي يتالصالح العام على أوسع نطاق وال قيم موجزة وسهلة التذكر وتؤكد على

من خالل أعماله )مثال حكامة عمومية  على اإلرتقاء بهاالمجلس األعلى للحسابات 

تنفيذها في عمله، وتوضح تلك ب لتزم دة(، وعلى المعايير المهنية العالية التي يجي

الوثيقة كيفية توافق مختلف أنواع عمليات المراقبة )مثل المراقبة المالية ورقابة 

 المطابقة و رقابة األداء( مع األهداف االستراتيجية وتخصيص الموارد.

رجم الخطة االستراتيجية رفيعة المستوى إلى في هذه المرحلة تُت - تنفيذ االستراتيجية -

أهداف عملية ويتم إبالغها إلى الموظفين لضمان التناسق والتركيز التنظيمي على 

، ويمكن استخدام أدوات مثل لوحات القيادة لتتبع تنفيذ المجلسجميع مستويات 

فيذ، يمكن األنشطة المتعلقة باألهداف والغايات المحددة سلفًا، و في إطار عملية التن

أن يسهر على أن تعكس برامج مراجعة الحسابات األولويات االستراتيجية للمجلس 

 فضالً عن المخاطر. 

 وقد  ،تحسين الترتيبات والعمليات الداخلية لتناسق األهداف االستراتيجية مع إدارة الموارد

 يشتمل هذا على: 

تحديد  و المجلس  مواردلحصر قاعدة قصد ع الموظفين تحديد مجاالت خبرة جمي -

قد يسهم و .مهاراته وتعديل المعايير الموضوعية للتوظيف وتعزيز المهاراتمجموع 

في تقييم أداء الموظفين وضمان تحفيزهم ومقدرتهم على العطاء على  أيضاذلك 

 .المجلس جميع مستويات عمل 

تحسبًا لظهور  لمجلس االعلى للحساباتاالستمرار في تحسين الهيكل التنظيمي ل -

أنشطة جديدة أو متزايدة )مثل عمليات التصديق ومراقبة تنفيذ الميزانية وتقييم 

السياسات العامة( التي تتطلب البحث عن حلول وسطى منسقة وموثقة في توزيع 

المهام والموارد، بما في ذلك على مستوى المجالس الجهوية للحسابات حيث إن 

التقسيم القطاعي  تتوفر في كل الحاالت على نفس ال  التابعة لها مراقبةوحدات ال

 .المجلس االعلى للحساباتوالقضائي لغرف 

 وقد ينطوي ذلك على تصميم ونشر النظر في اآلليات الخاصة بمتابعة وتقييم األداء التنظيمي ،

المخصصة لقياس  مؤشرات األداء الرئيسية )المدخالت أو المخرجات أو النتائج ذات الصلة(

. وتستخدم مؤشرات األداء الرئيسية المجلس االعلى للحساباتفي أعمال  حاصلالتقدم ال

االستراتيجية لمراقبة فعالية المنظمات وكفاءتها العملية وتحديد الفجوات بين أهداف األداء 
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معلومات مفيدة  الفعلية والمستهدفة، ويمكن أن توفر النتائج المستمدة من آليات المراقبة والتقييم

 وإجراء التعديالت الالزمة. مجلسلاإلعادة تقييم التوجهات االستراتيجية 

 طورات باألهداف الوطنية والمخاطر والت المجلس االعلى للحسابات ربط استراتيجية وأنشطة

ويجب على األجهزة العليا للرقابة التي تسعى إلى تحسين ، فضاًل عن المعايير الدولية.  المرتقبة

 –أو في سياسات وبرامج عمومية أكثر كفاءة وفعالية واقتصاد  -هاماتها في الحكامة الجيدة إس

أن تسهر على أن تضمن مؤسساتها الخاصة بشكل جيد وتكون لها استراتيجيات تحدد األولويات 

من أجل فهم أفضل لكيفية لمجلس بشكل واضح. ويمكن أن توفر المبادئ واألمثلة الدولية إطاًرا ل

ءمة استراتيجيتها مع مبادئ الحكامة الجيدة. فعلى سبيل المثال يؤكد قرار األمم المتحدة مال

على ضرورة تعزيز األجهزة العليا للرقابة من أجل تشجيع وتعزيز الكفاءة والمساءلة  69/228

 (، باإلضافة إلی ذلك يشير المعيار رقم2014والفعالية والشفافية داخل الحكومة )األمم المتحدة، 

للمنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة إلی أن "األهداف والمبادئ  12

تسعى إلى مساعدة األجهزة العليا للرقابة على التقدم وتمكينها جميًعا من التواصل وتعزيز القيم 

المنظمة الدولية  معايير والفوائد التي تحققها للديموقراطية والمساءلة في دائرة اختصاصاتها" )

 (. 2013،  لألجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة

 المجالس الجهوية للحسابات  اتتعزيز استراتيجي لقدر 1.2

الجهود الحالية الرامية إلى وضع روابط استراتيجية مع المجالس  المجلس يمكن أن يعزز
الجهوية عن طريق إضفاء الطابع الرسمي على التوصيات اإلضافية وآليات االتصال 

  والتنسيق على المستوى الجهوي والمحلي. 

تشير تجربة البلدان التي قامت بإصالحات طموحة لتحقيق الالمركزية إلى ضرورة مصاحبة 

(، وينبغي 2014الالمركزية بتعزيز مؤسسات الرقابة )منظمة التعاون االقتصادي والتنمية،  عملية

أن يضمن ذلك أن الموارد المستعملة من طرف المدبرين المحليين قد تمت بشكل صحيح ومكنت من 

تحقيق النتائج المرجوة للسياسات. ففي المغرب، كان لإلصالحات اإلقليمية الكبرى التي أدخلت في 

، حيث لمجلس االعلى للحسابات آثارا قوية فيما يتعلق بأعباء العمل وتدبير الموارد بالنسبة لـ 2010

يحصل المدبرون المحليون في الجماعات واألقاليم والعماالت و الجهات على كفاءات وموارد 

التدبير  متزايدة لقيادة وتنفيذ سياسات جديدة كليًا ضمن نطاق مجالها الترابي، ويشمل ذلك خدمات

المفوض القائمة على منح االمتيازات لتدبير المرافق األساسية أو األشكال األخرى من مساهمة 

 القطاع الخاص في تقديم الخدمات العمومية )التدبير المفوض(. 

مستويات الحكومة. وفي  جميع تعتمد الحكامة المسؤولة على مساهمات العديد من الفعاليات عبر

ما تلك التي تتبع نظام حكم اتحادي، تعد وظيفة التدقيق الخارجي المركزية أو بعض البلدان وال سي

يتم تفويضها إلى هيئات إقليمية أو محلية، وهذا هو الحال في المكسيك والواليات المتحدة وألمانيا 

على سبيل المثال، وفي سياقات أخرى تكرر مؤسسات مراجعة الحسابات على المستويات الجهوية 

ائها الوطنيين بالكامل تقريبًا. وفي محاولة لضمان تغطية منتظمة ومتناسقة للرقابة على وظائف نظر

المجلس االعلى  جميع مستويات الحكومة بالتوازي مع إصالح الالمركزية في المغرب فقد شهد

 مجلسا جهويا للحسابات. 12تحوالً هيكليًا، أدى إلى إنشاء  للحسابات

 ت إضافية حول الجهوية بالمغرب.معلوما .31وتقدم اللوحة رقم  
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 مشروع الجهوية المتقدمة بالمغرب   .31.لوحة رقم 

" في المغرب، باعتبارها الجهوية المتقدمة عن قرار إرساء عملية " 2010يناير  3أعلن الملك محمد السادس في 
اإلصالح من خالل نقل السلطة مرحلة جديدة من سياسة الالمركزية التي بدأت منذ أكثر من عقدين، وقد تم تحقيق هذا 

مع إقرار قانونين أساسيين  2015من الحكومة الوطنية إلى السلطات الجهوية والمحلية وفقا لمبدأ التفويض في عام 
( وإجراء أول انتخابات جهوية مباشرة في المغرب، وارتكزت األهداف على 2015بشأن الجهات والجماعات )يوليو 

 :يثالثة محاور ه

 القرار من المواطنين من خالل تعزيز المشاركة المحلية في الحكامة. صنعة تقريب عملي

  التفاوت بين الجهات ، وخاصة أن المغرب يتفاوت فيه النشاط االقتصادي وفرص العمل بشكل كبير بين تقليص

 ٪ من الناتج المحلي اإلجمالي(.50جهة في المغرب تمثل  12من أصل  4الجهات )

  وضع سياسات عامة تستجيب الحتياجات المواطنين من خالل تعزيز تناسق السياسات وفعاليتها على المستوى

  المحلي )مقابل عمل أحادي للوزارات  الحكومية(.

(  13)  " العماالت " وحدة إدارية جهوية إضافة إلى 12مهدت العملية، على وجه التحديد، الطريق إلنشاء 
قرية(، ونقل اختصاصات  1282جماعة حضرية و 221) 1503عددها  والجماعات المحلية ( و 62"االقاليم"  )و

جديدة وموارد إلى هيئات انشأت حديًثا )المجالس الجهوية والوكاالت الجهوية (. في الوقت الذي يجب أن تحقق 
حو تطوير الالمركزية في يمثل خطوة هامة ن 2011الجماعات الترابية استقالالً إدارًيا ومالياً، فإن دستور يوليو 

 .  من الدستور الباب التاسع ضمن " متدرجةالمغرب، مع تكريس مبدأ "الالمركزية ال

تنظيم جديد ألنشطة المراقبة على الصعيد الجهوي حيث تنص  2011في إطار دعم عملية الجهوية، أقر دستور 
جهوية للحسابات المسؤولة عن مراقبة الحسابات ، على وجه التحديد، على المهام الموكلة إلى المجالس ال149المادة 

، ومن أجل مسايرة التقسيم الجهوي 2015وفي عام العمومية والتدبير العمومي للجهات والجماعات الترابية وهيئاتها. 
، وتعد المجالس الجهوية للحسابات هيئات مستقلة من 12إلى  9للدولة، ارتفع عدد المجالس الجهوية للحسابات من 

بشأن جوانب التنسيق  المجلس االعلى للحساباتضع البرامج وتنفيذ اختصاصاتها، لكنها ال تزال مرتبطة بـحيث و
 والموارد )البشرية والمالية(.

 (..courdescomptes.mawww: الموقع اإللكتروني للمجلس األعلى للحسابات )المصدر

 

ه وتدعم األعلى للحسابات مجلسبال المغرب مهمة مراجعة الحسابات الخارجية في ناطت 

والتي تتمتع بدرجات من االستقالل في   12المجالس الجهوية للحسابات في كل جهة من الجهات ال 

التدبير وفي السلطة المفوضة، كما يحددها القانون. وتراقب هذه المجالس الجهوية تنفيذ الميزانية 

تعد هذه  ضمن مختلف مستويات اإلدارة العامة المحلية، وهي تختلف من حيث الحجم والقدرات. وال

األعلى  مجلسال، حيث يقوم  األعلى للحسابات مجلسالالمجالس الجهوية منفصلة قانونيًا عن 

بإدارة الميزانية وتخصيص الموارد العامة، ومع ذلك، تتمتع المجالس الجهوية باستقاللية  للحسابات

وتخصيص الموارد  فعلية، وال سيما في تحديد برنامج عملها )اختيار المراقبين وتحديد األولويات(

في إطار ذلك البرنامج. ويتم إخبار الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات ببرنامج المراقبة السنوية 

لتلك المجالس الجهوية باعتباره مكلفا بتنسيق وتتبع أعمال هذه المجالس الجهوية . ومع ذلك، يحدد 

تملة وفقًا لتقديره، وفي ظل كل مجلس جهوي مجموعة المواضيع التي ستكون موضوع مراقبة مح

غياب إطار منهجي محدد مركزيًا لتخطيط عمليات المراجعة وتنفيذها، فإن هناك احتمال لوجود 

 اختالف في النهج المتبع في جميع المجلس الجهوية للحسابات.
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، بغية التغلب على هذه االختالفات المحتملة، بدور تنسيقي  األعلى للحسابات مجلساليحتفظ 

 مجلسال، فعلى سبيل المثال يعمل المجالس الجهوية للحسابات ص الموارد وإدارة  أداء لتخصي

كمحكمة استئناف لجميع األحكام التي تصدرها  المجالس الجهوية، كما أنه  األعلى للحسابات

المسؤول عن األدوار واألنشطة الرئيسية األخرى، حيث أنه يراقب تنفيذ وإنجاز أنشطة التدقيق على 

توى المحلي  ويحاط علًما بتقارير المجالس الجهوية باإلضافة إلى أنه يعمل لضمان  تنسيق المس

وجودة عمليات التدقيق وتطبيق المعايير الموضوعة من قبله. وتزداد احتياجات القدرات على 

 إلى مزيد من الموارد المالية ليس فقط، الصعيد الجهوي بين المجالس التي  تحتاج، وفقا للمسؤولين

 والبشرية بل  أيضا إلى مهارات وخبرات إضافية. 

في  الجهاتوالمجالس الجهوية التحديات التي تواجهها  األعلى للحسابات مجلسالأبرز ممثلو 

عمليات التدقيق مع محدودية الموارد والقدرات، عالوة على ذلك ووفقًا للمسؤولين، فإن األجهزة 

قوانين على حساب الجهود االستباقية قيد بالالقواعد مع التاإلدارية الجهوية تميل إلى االستناد إلى 

األعلى  مجلسال لعل المقاربة التي يعتمدهاالرامية إلى تحقيق نتائج السياسات وتحسين الحكامة. و

تسير في  مراقبة المالئمة على عمليات  من خاللهاي يركزتفي عمليات تدقيق الحسابات وال للحسابات

العمل والمقابالت لوحظ أن التنسيق مع المجالس الجهوية  ات. وأثناء ورشربةه المقاتشجيع هذاتجاه 

األعلى  مجلسال على وبالتالي يتعينللتحسين.  ال قابالللحسابات وفيما بينها يمثل تحديًا رئيسيًا ومجا

شرع  لتحسين التنسيق، فعلى سبيل المثال اجراءات مجلسال اتخذفقد  وبالفعل  .النظر فيه  للحسابات

في اآلونة األخيرة عمليات تنسيق أو "عمليات مراقبة مشتركة" جمعت فرق مراقبة   مجلسال

تقرير حول التدبير الالحسابات على المستويين الوطني و الجهوي حول موضوع مشترك )مثل 

السياسات الضريبية المحلية(. ويهدف هذا الجهد إلى التقرير حول المفوض للخدمات األساسية و

التعاون بين وحدات  مراقبة الحسابات وتشجيع تبادل الممارسات والخبرات. ويغطي التنسيق  تعزيز

تقريبًا جميع الجوانب المهنية )وضع البرامج والمنهجية والمتابعة والتوصيات والتقييم(. ومن أجل 

اكة" في إعداد "برنامج شر مجلسالتنسيق عمل المجالس الجهوية وتلبية حاجيات هذه المجالس شرع 

كما ينظم أيضا دورات تدريبية  .لمساعدتها على تحسين إدارة أعباء عملها وتحقيق النتائج المرجوة

لمجالس الجهوية لتشجيع التقارب بين الممارسات وتعزيز القدرات. امنتظمة موجهة إلى قضاة  

بير المستمر لتجاوز المقاربات الخاصة للتد األعلى للحسابات مجلسال ويعبر هذا الجهد على إرادة

.  وخالل وتعويضها بمقاربة أكثر شمولية وذات بعد استراتيجي للمشاكل المتعلقة بالمجالس الجهوية

 األعلى للحسابات مجلسال وضع استراتيجيته للنهوض بالمساءلة على جميع مستويات االدرة، يركز

لألجهزة العليا للرقابة  على تطبيق الجوانب الرئيسية لبناء القدرات التي وضعتها المنظمة الدولية

والمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة )أرابوساي(.  المالية العامة والمحاسبة

االستفادة من  األعلى للحسابات مجلسلللتحسين القدرات والتنسيق، يمكن  مقاربتهاولتطوير

تنمية القدرات للمنظمة الدولية لألجهزة  المالحظات التالية، والتي تمت اإلشارة إلى أغلبها في دليل

 (:2007العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة )اإلنتوساي 

  السهر على أن يعرف برنامج الشراكة بوضوح األنشطة التي تمكن من االستفادة من التجربة

لتقييم المجالس الجهوية، وسيشمل ذلك آليات  و األعلى للحسابات مجلسلوالنتائج المستدامة ل

فضالً عن توفير الموارد المالية والبشرية لضمان تحقيق استثمارات فورية  ،األداء وقياس اآلثار

 لها فوائد طويلة األجل.

 حول كل من التدقيق األساسي  جيدةتنمية المعرفة من خالل  التوصيات الداخلية  والدالئل ال

. ويمكن تطوير  دالئل دقيقة لحساباتاألعلى ل مجلسالغرف التي تتناولها والمواضيع  الرئيسية 

إلى  مساهمات مجلس د ستنت(، 2007رهن اإلشارة الجميع )اإلنتوساي  تكون وهادفةوواضحة 

االثني  المجالس( فضالً عن األعلى للحسابات مجلسبالالحسابات على الصعيد الوطني )أي 

مختلف بين  نسجام العشر، ويمكن أن تعزز هذه  الدالئل أيضا التنسيق وتبادل األفكار وا

 السياسات والقواعد والمبادئ التوجيهية القائمة.  الشروحات الواردة بخصوص 
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  مواصلة االستثمار في الموارد من الموظفين والمهنيين، ويمكن أن يشمل ذلك مواصلة جهود

والنظر في زيادة نسبة الموظفين الجدد في  األعلى للحسابات مجلسال التوظيف الجارية في

الس الجهوية للحسابات استناًدا إلى االحتياجات المحلية. باإلضافة إلى ذلك يمكن أن يستفيد المج

المسار المهني وتيرة الترقية وب المجاالت المتعلقة في تدبير أفضل من  األعلى للحسابات مجلسال

 والمجالس الجهوية.  األعلى للحسابات مجلسالبين  ةعموديبصفة العمودي للموظفين  وحركية

  تحسين التنسيق والتعاون فيما بين  المجالس الجهوية للحسابات من أجل ضمان تغطية  ترابية

موحدة وتجنب الفجوات أو الثغرات. ويمكن للمجالس تشكيل فرق  عمل موضوعاتية لتنمية 

متناسقة في المجاالت الرئيسية مثل تحسين المسؤولية حول الميزانية وتدقيق األداء  مقاربات

ظم تكنولوجيا المعلومات. و يمكن أن يؤدي المزيد من التنسيق مع المجالس أيضا إلى وتعزيز ن

التركيز على تنمية المراقبات المشتركة في القطاعات الرئيسية ذات المخاطر العالية، مما يعزز 

 تبادل المعارف والتنسيق. 

 فعال مع الجهات المعنية الخارجية الرئيسية   اللتزامالتخطيط  3.1

على أن يركز أكثر  األعلى للحسابات  مجلسلل إطار تخطيطه االستراتيجي، يمكنفي 
 خاضعة للتدقيق الحتياجات المستعملين الرئيسيين )الوحدات ال عادي التحديد الدائم وال

 والبرلمان والعموم(، ثم على تحسين العمليات والتنسيق والتواصل.  

ضروريا،  باإلضافة إلى كونهالجهات الخارجية ، إن الحفاظ على التواصل والتنسيق الفعال مع 

د من الفوائد بالنسبة لمؤسسات الرقابة العليا فيما يتعلق بتنفيذ  مهامها، فعلى سبيل يعديقدم اله إنف

المثال يمكن أن يساعد في الحفاظ على عالقات التبادل واالنصات للوحدات التي تخضع للتدقيق، مع 

لية المراقبة أو تشجيع تبادل المعلومات، وهذا بدوره يمكن أن يؤدي ضمان االستقاللية، وتسهيل عم

يمكن أن يساعد التواصل الفعال مع  في نفس السياقإلى نتائج أكثر صلة وتحسين تفعيل التوصيات. و

المسؤولين والمراقبة ومالءمتها واستخدامها إلرشاد المنتخبين  البرلمان على ضمان استهداف تقارير

 رارات المتعلقة بالميزانية. على اتخاذ الق

مع سواء ستراتيجية اصبغة الطريقة التي تتواصل وتتعاون بها مؤسسة الرقابة العليا  وتكتسي 

حفاظ ال بالنظر لضرورة  وذلك تقاريرهاومع المستعملين الخارجيين لأالوحدات الخاضعة للمراقبة 

المعايير الدولية أن تكون تلك . وتتطلب المرتقب لتوصياتها التأثيرجاهة مضامينها وعلى و

لقطاع العام وأن "تثبت أهميتها المستمرة ا على مستوى المؤسسات بمثابة منظمات نموذجية

(. ومن 12للمواطنين والبرلمان المعنيين اآلخرين" )المعيار الدولي لألجهزة العليا للرقابة رقم 

ذا المعيار. وتقدم المناقشة التالية نظرة األساسي اتباع نهج استراتيجي  للقاءات الخارجية  الحترام ه

وكذا مراقبة والبرلمان لل الخاضعة تواصله مع الوحداتو األعلى للحسابات مجلسالحول تنسيقات 

 .القائمة في هذا الشأنالتحديات  حول

   المراقبة الخاضعة والوحداتاألعلى للحسابات   المجلس

إللزام الدستوري بنشر جميع أعماله بما في ، ل2011منذ عام  األعلى للحسابات مجلساليخضع 

ذلك التقارير الخاصة والقرارات القضائية باإلضافة إلى تقريره السنوي. وتشمل وسائل االتصال 

نشر بعض التقارير ) في الغالب موضوعاتية( على شبكة  األعلى للحسابات مجلسالاألخرى ألنشطة 

مية عالية تساهم في اتخاذ إجراءات حكومية سريعة. متزايد بتغطية إعال بشكلاإلنترنت والتي تحظى 

وتشمل هذه التقارير كذلك ملخصات مبسطة تتطرق للخالصات والتوصيات المهمة، فضالً عن 

 مراقبة عند االقتضاء .لل الخاضعةالردود المقدمة من طرف األجهزة 
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هزة الخاضعة يتواصل  المجلس األعلى للحسابات خالل فترة المراقبة بشكل  دوري مع األج

للمراقبة. على سبيل المثال يرسل المجلس رسائل بمهام لألجهزة المعنية بالمراقبة  قصد االخبار، كما 

يناقش مع إدارة الجهاز المعني مدى المراقبة وأهدافها ومدتها ومتطلباتها. وبعد انتهاء عملية 

عة للمراقبة لجمع التعقيبات عقد جلسات ختامية مع مدراء األجهزة الخاضبالمجلس  يقومالمراقبة، 

خذ التعقيبات بعين ؤوالسهر على إدماج األجوبة على هذه التعقيبات في التقرير النهائي، وعلى أن ت

.  بمتابعة منتظمة لهذه المراقبات اجماال بعد سنتين المجلس يقومكما االعتبار في التقرير النهائي. 

موثقة تطلب من الجهاز الخاضع للمراقبة تقديم تقرير ويتم إجراء هذه المتابعة إما بواسطة مراسالت 

ة أو بالقيام بمهمات يباالرق همةحول اإلجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها كاستجابة لتوصيات الم

للتوصيات في الحاالت التي تنطوي على مخاطر عالية أو   ليمراقبة لمتابعة التأكد من التنفيذ الفع

مهمة  متابعة من هذا القبيل. هذه المهمات  26قام المجلس بإجراء  2010تتطلب معاينات.  في عام 

مكنت المجلس من احترام المعايير الدولية التي تتطلب آليات متابعة فعالة بشأن التوصيات، مثل 

من إعالن المكسيك بشأن استقاللية األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة )اإلنتوساي  7المبدأ 

 أ(.2007

للتواصل مع األجهزة الخاضعة للمراقبة يعتمد على الممارسات  اعام الك المجلس إطاريمت

الجيدة، لكن تحتاج عمليات المتابعة إلى  درجة عالية من االتساق وتوحيد العمليات داخل االجهزة 

ة الخاضعة للمراقبة  وكذلك داخل الغرف التابعة للمجلس وللمجالس الجهوية.  كما تمتلك هذه األجهز

سلطة تقديرية لتحديد الطرق الصحيحة للمتابعة، مما يؤدي إلى اتباع مقاربات مختلفة داخل  عمليا

المجلس والمجالس الجهوية، على سبيل المثال صرحت إحدى األجهزة الخاضعة  للمراقبة كونها لم 

ات الواردة مما  تتلق معلومات كافية عن مدة المهمة ونطاقها، وكانت غير مهيأة للتنبؤ بطلبات المعلوم

 نتج عنه اضطرابات في أنشطتها اليومية. 

وحسب مسؤولي إحدى األجهزة الخاضعة  للمراقبة، فإن المجلس ال يقوم دوما بتوزيع مشاريع 

التوصيات قبل وضعها في صيغتها النهائية وإدراجها في تقرير المراقبة. عالوة على ذلك عند 

عينة، يُحال تقرير المراقبة مباشرة إلى الوزير بدال من  خضوع األجهزة العمومية لوصاية وزارة م

الجهاز المعني بالمراقبة، مما يؤدي إلى تقويض اعتماد التوصيات وخلق أعباء إدارية. لذا فإن 

تكييف نهجه لالستجابة لهذه  يسعى إلىحتياجات مستخدميه والذي يتماشى مع االتخطيط االستراتيجي 

عد  المجلس على تجنب مثل هذه المشكالت وبالتالي تعزيز آليات االحتياجات، من شأنه أن يسا

 المساءلة من خالل التواصل والعمل على تنفيذ فعال للتوصيات. 

 والبرلمان  المجلس 

اإلشراف وتتبع الميزانية كما هو محدد في  جالتهم العالقات التقليدية بين  المجلس والبرلمان م

. ويأخذ ذلك شكل اعتماد البرلمان "لقانون التصفية"، استنادا إلى 2011دستور المملكة المغربية 

نجز نهاية العام من طرف المجلس، وباإلضافة إلى ذلك يقوم  يتقرير حول تنفيذ قانون المالية 

، يُلقي الرئيس وفي نفس السياق ن عبر آليات أخرى. المجلس  بنشر نتائجه ويتعاون مع البرلمانيي

 غرفتي البرلمان حول أنشطة المجلس وتقاريره. ماألول  للمجلس خطابا سنويا أما

يعتبر التقرير السنوي للمجلس تقريًرا شامال، يتعلق بمسار طويل يعرف في كثير من األحيان 

صفحة ولكن لم  1675من  2014سنوي لعام .  فعلى سبيل المثال، يتكون التقرير الفي صدوره تأخرا

 أي ثالثة أشهر بعد األجل الذي تحدده مدونة المحاكم المالية..2016يتم نشره بالكامل إال في مارس 

وينص القانون على وجوب تقديم التقرير السنوي إلى جاللة الملك داخل أجل سنة واحدة، ثم نشره 

كاملة إلعداد هذا التقرير، فإن القانون ال يمنع التقديم بعد هذا التقديم. وعلى الرغم من تخصيص سنة 

المسبق للتقرير. وغالبًا ما تقدم األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة تقاريرها خالل ستة أشهر من 

نهاية السنة المالية الموالية، فعلى سبيل المثال، نشر مكتب المحاسبة الوطني األسترالي تقريره 
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إلى جانب عرض —في غضون ثالثة أشهر بعد نهاية السنة المالية 2016 - 2015السنوي لعام 

التقرير على البرلمان ونشره بشكل متزامن. ووفقًا لتقرير أداء اإلدارة المالية العامة الصادر عن 

على تحسين توقيت تقديم هذا التقرير من أجل  االعلى للحسابات البنك الدولي، فقد عمل المجلس

(، ولكن ال تزال هناك امكانيات لتحسين توقيت نشر 2009الميزانيات )البنك الدولي  اعالم مقرري

 هذا التقرير المهم  للمجلس. 

لجنة برلمانية  تحت وصاية مجلس ك لجنة مراقبة المالية العامة  حداثتم إ  2014في أبريل 

وأربعين عضًوا من مختلف النواب وذلك لتعزيز القدرة الرقابية بالبرلمان. تتكون اللجنة من ثالثة 

األحزاب السياسية، وتقدم هذه اللجنة، في إطار مهامها الرقابية ، تحليال  للتقارير السنوية للمجلس، و 

تقيم السياسات والبرامج العامة من خالل طلبات مراقبات خاصة مرسلة إلى المجلس، وتراقب تدبير 

ويعتبر إنشاء هذه اللجنة خطوة إيجابية نحو تعزيز  المالية العمومية واإلصالحات المتعلقة بالميزانية.

رقابة و مساءلة الحكومة ونحو تحسين االستفادة من أعمال المجلس قبل اتخاذ القرارات، ومع ذلك 

تشير مناقشات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية التي أجريت مع مسؤولي المجلس والجهات 

يد من التحسينات لتوضيح انتظارات اللجنة، وتعريف دور المعنية األخرى إلى أنه يمكن إدخال المز

 اللجنة إزاء استقاللية المجلس والترويج للقيمة المضافة للمجلس بالبرلمان.

حسب ما أفاد به بعض المسؤولين، فعلى الرغم من إنشاء لجنة المراقبة المسؤولة عن التنسيق و

الالزمة التي تمكنها من االضطالع بمهمتها بشكل المباشر مع  المجلس، إال أنه لم يتوفر لها الموارد 

فعال. إلى جانب ذلك يبدو أن هناك ثمة تردد من جانب المجلس في الرد على طلبات المراقبة التي 

طلبًا قامت بإرسالهم اللجنة إلى المجلس  18لجنة المراقبة أنه من بين  وقدمتها اللجنة. فقد أفاد ممثل

 .ربعة بصورة رسمية وكان واحد فقط  موضوع تقرير مراقبة، لم يتم قبول سوى أ2015سنة 

 التقرير في ملخصاتها نشر تم وقد أنجزت قد تقارير ثالثة كانت 2016 نهاية عند: عليق)ت 

 التجهيز"صندوق  و" للطرق الخاص"الصندوق  بمراقبة المتعلقة التقارير وهي للمجلس السنوي

التنمية القروية والمناطق الجبلية"، في حين تم االنتهاء من إنجاز التقري  صندوق" و" الجماعي

 .  (2017 يوليو شهر خالل"صندوق دعم التماسك االجتماعي" بالخاص 

إدراج ( قد يؤدي إلى عدم 18ل جميع الطلبات الثمانية عشر )وقب  إنفووفقا لما  ذكره المجلس، 

. هذا ويحدد الدستور العالقات بين المجلس ي السنويالرقاب برنامجه ضمنعمليات مراقبة أخرى 

أن تكون طلبات المساعدة رسمية،  وعلى المجلس أن يستجيب لهذه الطلبات  والبرلمان. لذا يجب

بصورة إيجابية أو سلبية بناء على قدراته على القيام بالعمل المطلوب.  وعلى الرغم من أن األجهزة 

ة عادة ما تأخذ في االعتبار مخاوف البرلمان وأولوياته خالل برامجها العليا للرقابة المالية والمحاسب

، إال أنه ال ينبغي توجيه أي جهاز من هذه األجهزة من قبل أي هيئة تشريعية أو اجبار إجراء عمليات 

محددة، حيث أن ذلك األمر يعتبر انتهاًكا لالستقاللية التي يتمتع بها الجهاز والتي تعد ضرورية للقيام 

دوره بشكل فعال. كما ينبغي على المجلس التفكير في إنشاء عالقة تواصل أكثر انتظاًما إلشراك ب

البرلمان ولجنة المراقبة فضال عن اإلدالء ببرنامجه السنوي . وهذا األمر من شأنه أن يساعد في 

وقت على الحد من حاالت سوء الفهم فيما يتعلق بدور المجلس وبرنامج عمله، مع الحفاظ في ذات ال

 استقاللية المجلس. 

تؤدي العالقة بين األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والبرلمان، عالوة على قدرة هذا 

األخير على االستفادة بصورة فعالة من تقارير األجهزة المذكورة، إلى حدوث شرخ في سلسلة 

يل وصياغة الرأي جارية حول المسؤوليات، فعلى سبيل المثال في المكسيك، ال تزال عملية تحل

 (.2015)برلمان المكسيك،  2000عاما منذ عام  14( من أصل 8الحسابات العامة لثماني سنوات )

بالنسبة لتلك السنوات الثماني، تعتبر دورة المساءلة ودورة مراجعة الحسابات، على النحو المسطر 

عالقات العمل بين األجهزة العليا  في الدستور وفي التشريعات المكسيكية، غير مكتملة. قد تكون

للرقابة المالية والمحاسبة والبرلمان محدودة أو رسمية للغاية، حيث أن العديد من هذه األجهزة  
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فيما يتعلق  تفاعلتكتفي بإرسال تقاريرها السنوية )وأحيانًا تقديمها( ، دون إجراء أي مناقشات أو 

. ومع ذلك يمكن أن تكون البرلمانات أكثر  ُمشرعبها الالتي يعنى بالمحتويات والمجاالت الرئيسية 

فاعلية في أداء وظائفها الرقابية من خالل االستعانة بأعمال المراجعة التي تقوم بها األجهزة العليا 

 واالعتماد عليها لتكون بمثابة إسهام في عمليات صنع القرار. 

ت بين البرلمان والمجلس األعلى مستوى وجودة العالقا تعزيزعملية نطلق مغرب تلل بالنسبة

ستراتيجي كجزء من استراتيجية المجلس األوسع االتخطيط الللحسابات، من وجهة  هذا األخير، ب

نطاقا على المدى الطويل.  فقد يؤدي اتباع  مقاربة أكثر استراتيجية في التعاون مع البرلمان، على 

حديثا المعنية بالرقابة على المالية العمومية،  ضوء زيادة التفاعل بين مجلس النواب واللجنة المنشأة

إلي المساعدة بشكل كبير في تعزيز تأثير وأهمية المجلس بالنسبة للمستخِدمين األساسيين لعمله. 

باإلضافة إلى ذلك يمكن أن يؤدي التعاون األكثر نظاًما وتنسيقا مع البرلمان إلى تعزيز القدرات 

 فادة من عمل المجلس وتوفير الرقابة الفعالة على النشاط الحكومي.التحليلية ألعضاء البرلمان لالست

 أمثلة على تعاون األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة مع السلطة التشريعية  .1.4لوحة رقم 

متعددة تعمل األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة عالية األداء بشكل فعال مع الجهات المعنية الرئيسية بطرق 
النهائية، كما يمكن لهذه الجهات المعنية، بدًءا من البرلمان  تائجهاوذلك دون الكشف عن المعلومات المتعلقة بن

ن ي، أن يصبحوا بشكل سريع حلفاء طبيعيللرقابة ومروًرا بمنظمات المجتمع المدني والمؤسسات العامة الخاضعة
شيد" وأن يلعبوا دوًرا هاًما في الدفاع عن نزاهة الحكومة والشفافية لألجهزة العليا للرقابة "شركاء من أجل الحكم الر

 الجهاز األعلى للرقابةوفي إطار المشاركة الفعالة للجهات المعنية بشأن تدفق المعلومات، فلن يضطلع  .والمساءلة
خاص، وباإلضافة لالحتفاظ بها في ملفه ال مكامن المخاطربدور قيادي فحسب، بل أنه قد يكتسب معلومات قيمة عن 

لجهات المعنية، على اإلى ذلك، فقد قامت العديد من األجهزة العليا، من أجل نشر قيمها ونتائجها على نحو أفضل 
بناء عتبر، كما يالهاعمأعلى استفادة المستخدمين من  هالتوضيح مدى عزم والتواصلالتوعية  استراتيجياتبتطوير 

السبل التي يمكن لألجهزة العليا للرقابة استخدامها في من والعالقات مع وسائط اإلعالم  وعويةالثقة والتدابير الت
تعزيز أثرها عن طريق المطالبة بمزيد من المساءلة، وفيما يلي أمثلة من األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة 

 المختارة ون هجها في التعاون مع السلطة التشريعية.

 االنتخابات ألعضاء اللجنة البرلمانية الجديدة: مكتب المحاسبة الوطني السويدياجتماعات ما بعد 

يتم تعيين أعضاء جدد في اللجان البرلمانية السويدية كل أربع سنوات بعد إجراء االنتخابات العامة، ولضمان فهم 
المكتب الممثلين لزيارته هؤالء األعضاء الجدد لنظام عمل مكتب المحاسبة الوطني السويدي على نحو أفضل، يدعو 

( تقديم لمحة 1بمجرد تشكيل اللجان، وخالل هذه الزيارات، يقوم المراجعين العامين للحسابات والموظفين بما يلي، 
( وصف أنشطة المراجعة الجارية وعمليات مراجعة الحسابات المقررة التي قد تقع 2عامة عن المكتب ومهمته، 

، وتتخذ هذه االجتماعات شكال غير رسمي مما يشجع على طرح األسئلة ضمن نطاق اهتمام اللجنة الزائرة
 والمناقشات، وبالتالي، تعتبر هذه االجتماعات فرصة لتبادل المعارف وبناء العالقات. 

 بإنجلترا: مكتب المحاسبة الوطني المصغرةالوزارية الهادفة إلى إخبار اللجان  العروض

، خاصة لجنة الحسابات صغرةبإخطار الحكومة من خالل لجان برلمانية م بإنجلترايقوم مكتب المحاسبة الوطني 
ة التي ي وفر لها مجموعة كبيرة من التقارير واإلحاطات اإلعالمية وغيرها من التحليالت لدعم قيمة أموال وميالعم

يا التي تعزز خبرة اللجان فيما يتعلق بالقضا حددةاإلنفاق العام، كما يدعم المكتب أيًضا اللجان البرلمانية األخرى الم
بمتطلباتها، وإلبالغ هذه اللجان بعملها، يقوم المكتب بإعداد تقارير عامة عن اإلدارات تلخص ما يقوم به المكتب في 

التي  كل إدارة رئيسية ويتم مشاركة هذه التقارير مع اللجان البرلمانية  ذات الصلة قبل استعراض المراجعات السنوية
 .ارات الحكوميةلإلد تجريها على
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 )تتمة( أمثلة على تعاون األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة مع السلطة التشريعية   .1.4 لوحة رقم

عن ذلك تقدم النظرة اإلدارية العامة مجموعة من المعلومات المفيدة للجان فيما يتعلق بما يقوم به المكتب،  فضال 
 أي عن اإلدارة التنفيذية ذات الصلة بمجال اهتمام اللجان، والتي تتضمن: 

  در لنشاط إدارتها وأدائها على مدى العام الماضي، والذي يستند في المقام األول على المصاملخص

 المنشورة بما في ذلك الحسابات الخاصة باإلدارة وعمل المكتب الوطني. 

  معلومات عن كيفية تنظيم اإلدارة والتغييرات األخيرة والمخططة فيما يتعلق بإنفاق اإلدارة وأية تغييرات

 أو تطورات رئيسية في السياسات وكيفية تسليمها. 

 ام المقبل، مثل التغيرات الهيكلية الرئيسية والسياسات التطورات الرئيسية التي خططت لها اإلدارة للع

الجديدة التي ستدخل حيز النفاذ والتشريعات الخاصة بالبرلمان وأية عقود كبيرة يجب إعادة التفاوض 

  بشأنها.

  التي من شأنها أن تكون موضع اهتمام  الدارة الحكوميةمراجعة مالية لحسابات االنتائج الرئيسية آلخر

 للجنة. 

 الدارة الحكوميةلخص النتائج الرئيسية للمراجعة المالية أو تحسين األداء أو التقصي الذي تم تنفيذه على ام 

 . في هذا الشأنللقيام به  الدارة الحكوميةبه ا تماخالل العام الماضي، وما التز

 

 (، 2016( وشراكة الموازنة الدولية )2014) : األمانة العامة لمنظمة التعاون االقتصادي، األوروسايالمصدر

"تكبيل المراجعين، وغياب فاعلية المجالس التشريعية: لماذا لم تتمكن الرقابة الحكومية من تحقيق المساءلة المالية"، مسح الموازنة 

 2مجلد رقم  الرقابة العليا،تبادل الممارسات الجيدة بين أجهزة : ابتكارات األوروساي  ،(2014. األوروساي )2015المفتوحة لعام 

األجهزة الخاضعة للمراقبة  مع التعاون  اً خصيص ة تستهدفاستراتيجي مقاربةنحو 
 والبرلمان

مع  للتعاوناآلليات المساطر وعدد من  األعلى للحسابات بالمملكة المغربية على المجلس يتوفر

 وبالرغم من أن بلورة . الجهات المعنية لتعزيز المساءلة والنزاهة والشفافية في الحكومة المغربية

، فإن المجهودات قيد التطويرتوجد مع الجهات المعنية التعاون من أجل  مجلسال المقاربة التي يتبعها

المثال يشير المعيار الدولي لألجهزة  سبيلعلی إذ تتوافق مع المعايير الدولية، التي يتم بذلها حاليا  

إلى أن األجهزة الرقابية العليا تختص بإخطار الجهات  100العليا للرقابة المالية والمحاسبة رقم 

يدعو إعالن ليما  كماالمعنية مثل البرلمان وهيئات الرقابة األخرى باألمور المتعلقة بالمراجعة، 

يهية لمراجعة الحسابات الخاصة باألجهزة العليا للرقابة، الصادر عن اإلنتوساي بشأن المبادئ التوج

أيا كانت الشروط والمتطلبات المؤسسية والقانونية المطبقة، إلى تقديم تقارير عن نتائجها سنويا بشكل 

مستقل للبرلمان وعامة الجمهور كجزء من التزامها بالشفافية والمساءلة )المعيار الدولي لألجهزة 

 يتوفر المجلس على (. ولتعزيز االتساق مع هذه المعايير، 1977مالية والمحاسبة لعام العليا للرقابة ال

الرئيسية بدءا من التخطيط والتفكير على  األجهزة )الجهات(فرص سانحة لتحسين طريقة تفاعله مع 

المجلس األعلى  ةاستراتيجيعند تطوير ، ينبغي ،لذا .تقاريرهمستعملي بشأن مختلف  استراتيجينحو 

 مراعاة ما يلي:  للحسابات بالمملكة المغربية،
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 كمستعملين أهميتها ومالءمتها األساسية المستهدفة استناًدا إلى الفئات تحديد وترتيب أولويات 
 مجلسحيث تختلف أهمية وفائدة تقارير ال ،األهداف الواضحة القابلة للقياسكذا و ،رئيسيين

الخاضعة للمراجعة التي تكون في  جهزةاأل حظىت ،فعلى سبيل المثال .باختالف الجهات الفاعلة

ستفيد من التفاصيل الفنية في حين أن تأن  هاي يمكنتالو للمجلس،األولوية القصوى بموضع التقييم 

لمستخدمين اآلخرين مثل من طرف اهذا المحتوى يمكن أن يؤثر سلبًا على سهولة قراءة التقرير 

المستهدفة في الفئات يسهم تحديد وترتيب أولويات  ، كما يمكن أنعمومصانعي السياسات أو ال

آليات  مدى مالءمةعلى تحديد ما إذا كان تم وضع نطاق العمل بشكل مناسب و  المجلسمساعدة 

 .الفئات المستهدفة تواصل بالنظر إلىال

 للمجلس األعلى للحساباتحيث يمكن  ،المستعمليننوعية والمنتجات حسب الرسائل  مالءمة 

مجموعة واسعة من من خالل تثمين  تواصلهفي  استراتيجيةاستخدام نهج أكثر لمغربية بالمملكة ا

يمكن أن  ،وكجزء من هذا الجهد .مختلفةفئات المنتجات لتوصيل نتائجه وتوصياته وأنشطته إلى 

وآليات مختلفة لعرض أعمال مراجعة الحسابات )مثل تكنولوجيات  مناهج المجلسيختبر 

م مثل الملخصات والمنشورات لتجميع موعالمختارة ثم على فئات المعلومات واالتصال( على 

وللمساعدة في  .عمليات المراجعة في القطاعات ذات الصلة التي أسفرت عنهاالنتائج والتوصيات 

حيث  مستعملي أعمالهمالحظات من  تلقيأيضا  لمجلسيمكن ل، أكثر فاعلية استراتيجياتخاذ نهج 

دراسات استقصائية للتمكن  مجلسيمثل التكيف أحد ممارسات التواصل، ويمكن أيضا أن يُجري ال

على غرار ما قامت به األجهزة العليا للرقابة  الجهة المستعملة لمنشوراته ىمن قياس مدى رض

 من بين مؤسسات أخرى.  ةاألوروبي محكمة الحساباتيا والمالية والمحاسبة في كندا وأسترال

 حيث  الخاضعة للمراجعة والبرلمان بصفة استشارية، ألجهزةالنظر في نطاق ومدى التفاعل مع ا

على التفاعالت  المعنية الجهاتمع المجلس األعلى للحسابات بالمملكة المغربية  تعاونقتصر يال 

في  المجلسخالل دورة المراجعة الرسمية أو عملية الميزانية، فعلى سبيل المثال يمكن أن يسهم 

م دورات يتطوير القدرة التحليلية للبرلمان وإطالعه على المسائل المتعلقة بالميزانية أو يقوم بتقد

أن تسهم هذه الخطوات  الخاضعة للمراجعة بشأن مواضيع محددة، كما يمكن لألجهزةاستشارية 

 نتائج مراجعة الحسابات.  فهم وقبولفي تعزيز اإلجراءات التشريعية، وأيًضا التشجيع على زيادة 

 من القطاع الخاص وكذلك من المجتمع المعنية  تعزيز المشاركة البناءة مع الجهات الخارجية
 تعاونمن الربية المجلس األعلى للحسابات بالمملكة المغحيث يمكن أن يستفيد  المدني،

الوطنية  االستراتيجيةوال سيما في سياق  ،مع الجهات الفاعلة خارج القطاع العاماالستراتيجي 

والتي تشجع على ، 2025إلى  2015لمكافحة الفساد التي أطلقها المغرب مؤخرا للفترة من 

في لمجلس االمشاركة الواسعة في مكافحة الفساد، كما يمكن لمثل هذه المشاركات أن تساعد 

المساهمة في منع الغش والفساد وتحديد المخاطر الناشئة في المجتمع، ويمكن أن تسهم 

المشاورات السنوية مع الجمعيات المهنية للمدققين والمحاسبين ومنظمات المجتمع المدني في 

وباإلضافة  للمجلس.، ويمكن أيًضا أن تقدم مالحظات مفيدة خبراتممارسات والللتبادل أفضل 

على تحسين برمجة مراجعة المجلس مكن أن تساعد مساهمات الجهات الخارجية ي ،ى ذلكإل

 الحسابات وضمان تلبية أنشطتها الهتمامات وأولويات المواطنين. 

  حول انتظاراته وبرنامجه وأنشطتهالخاضعة للمراجعة  جهزةأن يتواصل مع األ للمجلسيمكن، 
الخاضعة  األجهزةواضًحا للتواصل مع  زمنيا ويمكن أن يضع قبل كل عملية مراجعة جدوالً 

وبناء الثقة  االنتظاراتللمراجعة في كل مرحلة من مراحل المراجعة، وسيساعد ذلك على ترسيخ 

 االرتباكمن تقليل من خالل الالخاضع للمراجعة  جهازوذلك أيًضا داخل ال ،والقدرة على التنبؤ

 ي.اليومالذي قد تحدثه أعمال المراجعة على عمله 

 كما يمكن إقامة شراكة رسمية مع البرلمان  بشكل رسمي مع البرلمان، المجلس يمكن أن يتواصل

المتوفرة )بما في ذلك مدة المراجعة(  المجلسلتقديم معلومات بشأن خطة  تواصلتشمل إعداد قناة 
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وبرنامج العمل السنوي وتقارير المراجعة النهائية، حيث سيسهم ذلك بالتحديد في زيادة الوعي 

ودور لجنة المراقبة في تمركز الطلبات الخاصة وضمان  المجلسبين اللجان البرلمانية بعمل 

 اعتماد توصيات مراجعة الحسابات بصورة فعالة.

التنسيق والتواصل مع  في مجال هتاستراتيجيأن يدعم  جلس األعلى للحساباتللم يمکن
 تناسق وانسجام هيئات التدقيق الداخلية وغيرها من الجهات المعنية الخارجية من أجل تعزيز

 النزاهة في القطاع العام. إرساء مبادرات

وزارية المركزية موروث التفتيش ال أعماليتمتع المغرب من الناحية التاريخية بتقليد قديم في 

وزارة  إشرافأنُشئت المفتشية العامة للمالية تحت  ،1960عام ، وفي وقت مبكر .من النظام الفرنسي

األجهزة الحكومية المركزية و األجهزةحسابات صورة عن الصدقية المالية ل تقديم بهدف المالية

ئة للرقابة والمراجعة المشتركة بين كهي ،مفتًشا 65. وتؤهل هذه المفتشية، التي تتوفر على المحلية

شمل يو واألجهزة العمومية. جاالتفي عدد من الم حرياتجراء عمليات المراجعة والتالوزارات إل

 الجماعيةوالمجالس  تخضع لمراقبتهاوالشركات المملوكة للدولة أو التي العمومية حسابات ذلك ال

 .أمواال عموميةاألخرى التي تتلقى  األجهزةو

وجد أربع ت ،يئات رقابية أخرى بتكملة أعمال المفتشية العامة للمالية، فعلى سبيل المثالهتقوم 

تفتيشيات فضالً عن  تنشط على التوالي في الوزارات التي تنتسب إليها،وزارية  مفتشيةوعشرون 

على ( تحت سلطة وزارة الداخلية المسئولة عن اإلشراف  الترابية)المفتشية العامة لإلدارة  ترابية

للمجالس التابعة  التدقيقلجان ووحدات  قدمت ،وعالوة على ذلك .اإلدارة العامة على المستوى المحلي

أو التي تخضع لمراقبتها تحليال للمقاوالت مجموعة متنوعة من الشركات المملوكة للدولة ل اإلدارية

ات المراجعة الداخلية في هذه القائمة غير الشاملة المسؤولية المشتركة لمختلف هيئ العمومية. وتبين

 في المغرب.  والجماعات الترابيةمختلف الوزارات والهيئات العامة 

شهدت المفتشية العامة للمالية نمًوا ملموًسا في السنوات األخيرة ويرجع ذلك بشكل جزئي إلى 

وخطة اتفاقيات التعاون مع الهيئات الدولية )البنك الدولي ومشاريع التوأمة لالتحاد األوروبي( 

مدتها خمس سنوات )بما في ذلك برنامج التدريب( وتطوير "أقطاب التميز" في المؤسسة  استراتيجية

، كما تقوم أيًضا واألبحاثودعم التخصص التقني في عمليات مراجعة الحسابات والتفتيش والتقييم 

الداخلية بوضع مصفوفات لمراقبة تنفيذ توصياتها، وتعمل بفاعلية على تصميم دليل المراجعة 

 ،وباإلضافة إلى ذلك .للحسابات لكي يتم تطبيقه على نطاق أوسع في اإلدارات والوكاالت الحكومية

تم إحالته تالذي  الماليةقانون مشروع مشروع إلدراج نتائج مراجعة األداء في وثائق  تطويرتقوم ب

الموضح في القسم  الماليةالتنظيمي لقانون القانون  قتضىبم اأساسي موجباالبرلمان، ويمثل ذلك  على

1.1. 

القانونية أن تقوم المفتشية العامة  النصوصللتخفيف من خطر التداخل واالزدواجية، تقتضي و

عن طريق وزير المالية، ومع المجلس األعلى للحسابات بالمملكة المغربية للمالية بتقديم تقارير إلى 

معني بالتنسيق مع المفتشية العامة  مجلسال ذلك ال تزال هناك فرص لتعزيز التنسيق بينهما، كما أن

للمالية والمراجعين اآلخرين لتجنب االزدواجية في الجهود وتوسيع تغطية المراجعة إلى أقصى حد 

توفير معلومات إضافية عن نطاق مراجعة  المجلسوتقتضي المسؤوليات الجديدة المسندة إلى  .ممكن

، األمر فعالية الرقابة الداخلية في القطاع العاممان تشمل ض المجلس فضال عن كون مهامالحسابات، 

 األخرى.  هيئات اإلشرافتعزيز آليات التنسيق مع  الذي يستوجب

والهيئات الرقابية األخرى على  المجلسوالتنسيق بين  التواصليشتمل توضيح سياسات وآليات 

المراجعون الداخليون  شكلي ،والتداخل، فعلى سبيل المثال جزيءفوائد تتجاوز تجنب االزدواجية والت

مصدًرا للمعلومات عن مخاطر الغش والفساد التي يواجهونها في عملهم اليومي والتي يمكن أن 
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في عمليات مراجعة حسابات أنظمة الرقابة الداخلية ا، ويمكن أن يساعد ذلك أيضا المجلس تساعد 

بمراجعة الحسابات القائمة على  في تحليل المخاطر العالية في الحكومة كجزء من برامجها الخاصة

على تسليط  المجلسمع  التعاونساعد يالمخاطر، وبالنسبة لهيئات المراجعة الداخلية، يمكن أن 

 لخالصاتالخاصة والتأكيد على أهمية المراجعة الداخلية طبقًا للتوصيات وا االضوء على أعماله

 قضايا النزاهة. حول 

التدقيق الداخلي بشكل كبير إلى تبادل  هيئاتمع  لسبالمجيهدف التواصل والتنسيق الخاص 

 5.1 اللوحةمما يعكس خبرة األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة )راجع المحددة المعلومات 

والمفتشية العامة للمالية المجلس األعلى للحسابات بالمملكة المغربية أدناه(، ويعتمد تحسين التعاون بين 

ال سيما التزام الطرفين بالقيام بدور فعال واالستفادة من  ،عدد من العواملعلى وجه الخصوص على 

األثر المحتمل لخفض التكاليف والمكاسب الناتجة عن زيادة الكفاءة لتحسين مراجعة حسابات القطاع 

التنسيق  على " INTOSAI GOV 9150 من خالل المعيارالعام، كما شجعت منظمة اإلنتوساي 

جهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والمراجعين الداخليين في القطاع العام" والتعاون بين األ

 (، حيث أنها ستعزز ذلك من خالل تشجيع التبادل المبكر والمنتظم والبناء لآلراء والخبرات. 2010)

بين الدراسة المشتركة الموضحة للفوائد وأفضل الممارسات لتحسين التنسيق والتعاون  1.5.  لوحة رقم 

 الكيانات الرقابية الخارجية والداخلية

( في EUROSAI-ECIIAاالتحاد الكونفدرالي األوروبي لمعاهد التدقيق الداخلي ) -نشرت منظمة األوروساي 
دراسة توضح آليات وتحديات التعاون والتنسيق بين كيانات التدقيق الخارجية والداخلية، وفيما يلي بعض  2014عام 

 النتائج الرئيسية الواردة في التقرير: 

 مراجع أو دولية معايير استخدام على والمحاسبة المالية للرقابة العليا األجهزة من العظمى الغالبية تحرص .1
 المعايير على عام بشكل يعتمد معظمها أن كما الداخلية، المراجعة مؤسسات مع والتعاون بالتنسيق قتتعل دولية
 ومنها الدولية التدقيق ومعايير 1610 رقم المعيار ومنها والمحاسبة المالية للرقابة العليا لألجهزة الدولية
 من األقلية وتعتمد ،9150و 9140 رقم المعيارين ومنها الرشيدة مةاللحك اإلنتوساي ومعايير 610 رقم المعيار

 أو المراجعة أدلة مثل والمحاسبة المالية للرقابة العليا األجهزة من صريحة مكتوبة قواعد على األجهزة هذه
 وإضفاء التوثيق على القائمة والتعاون التنسيق وقنوات المراجعة قوائم أو اإلجراءات أو اإلرشادات أو المعايير
 .الرسمي الطابع

يتسم التنسيق والتعاون بين األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والمراجعين الداخليين بطابع "غير رسمي"  .2
 مما قد ي صعب تقييمه أو ضمان جودة تنفيذه.

 ومن أكثر فوائد التعاون والتنسيق شيوًعا ما يلي:  .3

 مة الرشيدة عن طريق تبادل األفكار والمعرفة. اتعزيز الحك 

  إجراء عمليات مراجعة أكثر فعالية وكفاءة استناًدا إلى الفهم الواضح ألدوار المراجعة ذات الصلة مع تنسيق أفضل
 ألنشطة المراجعة الداخلية والخارجية الناتجة عن التخطيط المنسق واالتصاالت.

  ليين، ومع ذلك فإن ما يقرب من نطاق المراجعة لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والمراجعين الداختنقيح
 نصف األجهزة العليا للرقابة صرحت بأنها تواجه مخاطر أو تدرك المخاطر المحتملة من التعاون والتنسيق.

 سعت غالبية األجهزة العليا للرقابة إلي استخدام التنسيق والتعاون إلى حد كبير في المجاالت التالية: .4

 الخاضع للمراجعة وإدارة المخاطر. جهازتقييم إطار المراقبة الداخلية لل 

 بالقوانين واللوائح.  جهازتقييم مدى التزام ال 
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الدراسة المشتركة الموضحة للفوائد وأفضل الممارسات لتحسين التنسيق والتعاون بين   .1.5 لوحة رقم

 )تتمة( الكيانات الرقابية الخارجية والداخلية

 .توثيق نظم الكيان والعمليات التشغيلية 

(، "التنسيق والتعاون بين األجهزة 2014االتحاد الكونفدرالي األوروبي لمعاهد التدقيق الداخلي ) -منظمة األوروساي  المصدر:

-www.eciia.eu/wpالعليا للرقابة المالية والمحاسبة والمدققين الداخليين في القطاع العام"، ورقة مشتركة، 

content/uploads/2014/05/EUROSAI_ECIIA_Joint_Paper( 2017؛ مقدمة في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،)

 مة الخاضعة للمساءلة، إصدارات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، باريس.اتعزيز الحك نظام المحاسبة الوطني المكسيكي:

 .en05052014.pdf-http://dx.doi.org/10.1787/9789264264748 معّرف الوثيقة الرقمية:

 

المجلس تتشارك الجهات الفاعلة األخرى في مجال النزاهة والمساءلة في األهداف العامة مع 

، وهو أمر يجب أخذه بعين االعتبار عند التفكير بشأن الجهات سابات بالمملكة المغربيةاألعلى للح

مع هذه  استراتيجيةبشكل أكثر  التعاون للمجلس األعلى للحساباتالتي يمكن من خاللها  سبلوال

 الجهات الفاعلة الخارجية، فعلى سبيل المثال، يمكن أن تحقق العالقات القائمة مع الهيئات العامة

 مندوبالذ القانون )مثل يفتناألخرى المكلفة بمهام استشارية أو رقابية أو حتى المهام المتعلقة ب
( وسيط المملكة الغربية ، مؤسسةالوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة الهيئةالسامي للتخطيط، 

بشأن ة المغربية المجلس األعلى للحسابات بالمملكاالستفادة من زيادة تبادل الخبرات والمعلومات مع 

، فقد يساعد ذلك على المجلسومكافحة الفساد، وبدون المساس باستقاللية  ةاالقتصاديوقعات قضايا الت

تعميق فهمه لالتجاهات الرئيسية وإجراء حوار هادف مع األطراف المعنية حول الطريقة التي يمكن 

 على تيسير عملية تطوير القطاع العام.  المجلسمن خاللها أن يعمل 

الوطنية للنزاهة  الهيئة مة الرشيدة، مثلاتمثل المؤسسات الدستورية المستقلة المسئولة عن الحك
التي تضطلع  وسيط المملكة الغربية مؤسسةوالمسئولة عن مكافحة الفساد، والوقاية من الرشوة 

طراف المعنية وكذلك بعض الكيانات في القطاع ، بعض األموميةبشكاوى المواطنين ضد اإلدارة الع

الخاص ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات البحوث ووسائل اإلعالم، حيث يمكن لهذه الجهات 

للمجلس األعلى للحسابات  االستراتيجيالتخطيط  قد تفيدالفاعلة تقديم وجهات نظر فريدة من نوعها 

 التدقيق، فعلى سبيل المثال، تتمتع كذا مجاالت التدقيق القائم على المخاطر و عملياتوبرمجة 
، بعالقة فريدة مع ضد االدارات العموميةالتي تعمل كهيئة للتحقيق في شكاوى وسيط المملكة  مؤسسة

المواطنين في نطاق اجتماعي وإقليمي شامل، وبالتالي فهي في وضع جيد يمكنها من تحديد مخاطر 

دارة وكذلك تقديم المشورة بشأن القضايا الناشئة )منظمة النزاهة والمساءلة المحتملة وسوء اإل

الوطنية للنزاهة الهيئة وتضطلع  .مة المفتوحة في المغرب(ا، الحك2013التعاون االقتصادي والتنمية 
بدور نشط في وضع سياسات النزاهة وتنفيذها،  -مؤسسة دستورية  تعتبر التي  - والوقاية من الرشوة

ر الخبرات في المجاالت المعرضة للفساد في مجموعة متنوعة من وذلك بالتزامن مع تطوي

المجلس األعلى للحسابات القطاعات، بما في ذلك اإلدارة العامة والصحة والنقل، ويمكن أن يستفيد 

 الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة أيًضا من المشاريع المشتركة بين الهيئة بالمملكة المغربية 

الحد من مة الرشيدة مع المجتمع المدني، والتي تهدف إلى افي مجال الحك كةوسيط المملومؤسسة 

ومكافحة الفساد على المستوى المحلي، وذلك باإلضافة إلى ما تقدمه منظمات  لتدبيرسوء ا مظاهر

 الحكومة.خارجية عن المجتمع المدني من رؤى قيِّمة 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264264748-en
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 نهجه ونالعامة للتعا استراتيجيتهتضمين  المغربية بالمملكة للحسابات األعلى للمجلس يمکن
 وجه الخصوص.  یعل بالتواصل والتنسيق مع هيئات التدقيق الداخلي المتعلق

يمكن أن يشمل ذلك وضع بروتوكول للتعاون مع المفتشية العامة للمالية بحيث يكون مصمًما 

 .تدقيقفي ميدان ال مماثلةبوظائف تضطلع بين الهيئات التي   استراتيجيبما يتناسب مع بناء تحالف 

ما يلي: )أوالً( التبادل المنهجي والمبكر لبرامج  التواصلتعزيز التنسيق وو يشمل االهتمام بعملية 

تدقيق الحسابات المقبلة من أجل توضيح عمليات تدقيق الحسابات التي يتعين إجراؤها في السنة 

، وتبادل تقارير التدقيق النهائية ألغراض اإلعالم، )ثانيًا( التحديد الواضح للمهام الموالية

في نظام الميزانية المنقح القائم على األداء، )ثالثًا( تحديد نُهُج موحدة وإطاًرا منهجيًا والمسؤوليات 

لتقييم وظائف المراقبة الداخلية وإدارة المخاطر.
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 المراجع

 

 Nota Informa sobre la normative concerniente al( "2015كونجرس المكسيك )

dictamen de la cuenta de la hacienda publica fédéral." 

 (. 2011دستور المملكة المغربية )

: المبادئ 300(, "المعيار الدولي لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة رقم 2004اإلنتوساي )

 .english.pdf-300-www.issai.org/media/69911/issaiاألساسية لتدقيق األداء"، 

,لجنة ”(, "بناء القدرات في األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة: دليل2007اإلنتوساي )

اإلنتوساي لبناء القدرات, 

www.intosaicbc.org/mdocsposts/buildingcapacityinsaisguide_englishversion/. 

أ(, "إعالن المكسيك بشأن استقاللية األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة", 2007اإلنتوساي )

لجنة  , أمانة( ISSAI),11المعيار الدولي لألجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة رقم 

 .www.issai.orgالمعايير المهنية الخاصة باإلنتوساي, كوبنهاغن, 

للرقابة المالية والمحاسبة, مبادرة : دليل األجهزة العليا االستراتيجيالتخطيط ( 2009اإلنتوساي )

 (. IDIاإلنتوساي للتنمية )

, لجنة المعايير المهنية الخاصة باإلنتوساي, الشفافية والمساءلةمبادئ (, 2010اإلنتوساي )

 .www.issai.org/media/12930/issai_20_e_.pdfكوبنهاغن, 

قيمة  - 12والمحاسبة رقم (، "المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية العامة 2013اإلنتوساي )

إحداث فرق في حياة المواطنين"، لجنة المعايير  -ومزايا األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

executive-www.intosai.org/issai-(, 2013المهنية الخاصة باإلنتوساي، كوبنهاغن )

-audit-supreme-of-benefits-and-value-the-12-summaries/view/article/issai

liv.html-the-to-difference-a-making-institutions. 

، تعزيز كفاءة اإلدارة العامة ومساءلتها 69/228(، قرار الجمعية العامة 2014األمم المتحدة )

وفعاليتها وشفافيتها من خالل تعزيز عمل األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، 

A/RES/69/228  ( 2014ديسمبر  19)بتاريخ

search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/228http://www.un.org/en/ga/ 

 -(، "المملكة المغربية: تقرير أداء اإلدارة المالية العامة 2009البنك الدولي واالتحاد األوروبي )

, 2009يو ما 1تقييم نظم اإلدارة المالية العامة واإلجراءات والمؤسسات "
http://documents.worldbank.org/curated/en/342341468322800969/pdf/520730ESW0

P1081Box345549B01PUBLIC10.pdf

http://www.issai.org/media/69911/issai-300-english.pdf
http://www.intosaicbc.org/mdocsposts/buildingcapacityinsaisguide_englishversion/
http://www.issai.org/
http://www.issai.org/media/12930/issai_20_e_.pdf
http://www.intosai.org/issai-executive-summaries/view/article/issai-12-the-value-and-benefits-of-supreme-audit-institutions-making-a-difference-to-the-liv.html
http://www.intosai.org/issai-executive-summaries/view/article/issai-12-the-value-and-benefits-of-supreme-audit-institutions-making-a-difference-to-the-liv.html
http://www.intosai.org/issai-executive-summaries/view/article/issai-12-the-value-and-benefits-of-supreme-audit-institutions-making-a-difference-to-the-liv.html
http://www.intosai.org/issai-executive-summaries/view/article/issai-12-the-value-and-benefits-of-supreme-audit-institutions-making-a-difference-to-the-liv.html
http://www.intosai.org/issai-executive-summaries/view/article/issai-12-the-value-and-benefits-of-supreme-audit-institutions-making-a-difference-to-the-liv.html
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/228
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/228
http://documents.worldbank.org/curated/en/342341468322800969/pdf/520730ESW0P1081Box345549B01PUBLIC10.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/342341468322800969/pdf/520730ESW0P1081Box345549B01PUBLIC10.pdf
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 . اإلجراء: تحديد أولويات التحسينات الرئيسية للتدقيق الفعال2

تكون األولوية للمجاالت الرئيسية لعمليات األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة عند االنتقال من 

إلى التنفيذ، حيث تشكل األنشطة، مثل برمجة التدقيق القائم على المخاطر وإدارة  االستراتيجية

اء عمليات تدقيق األداء، عناصر أساسية في األداء الداخلي ألجهزة الرقابة، حيث تمثل الجودة وإجر

هذه األنشطة أهمية خاصة في البيئات محدودة الموارد التي تفرض أعباء ثقيلة على استخدام األموال 

صاد في الحكومية من حيث التكلفة، كما تهدف جميع هذه األنشطة إلى تحسين الفعالية والكفاءة واالقت

سعيًا  بتحسين عملياته المجلس األعلى للحسابات بالمملكة المغربيةالحكومة، بما في ذلك سبل قيام 

النتائج الرئيسية واألمور التي يجب يعرض لتحقيق هذه الغاية، ويوضح هذا القسم هذه الموضوعات و

 المرتبطة بمجهوداتحوث أخذها في عين االعتبار للتحسين، استناًدا إلى ورش العمل والمقابالت والب

 في هذه المجاالت. المجلس األعلى للحسابات بالمملكة المغربية
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 ضمان توزيع الموارد بفعالية وكفاءة من خالل برمجة التدقيق القائم على المخاطر 2.1

الجهود الحالية من  تطوير العمل على المغربية بالمملكة للحسابات األعلى للمجلسيمكن 
خالل تحسين السياسات واآلليات بغرض اتباع نهج متسق ومنسق إزاء برامج التدقيق 
القائمة على المخاطر التي تركز على المخاطر المؤسسية وكذلك المخاطر على نطاق 

 الحكومة.

األقل" "إنجاز األكثر ب سياق العمل علىاضطرت األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في 

لتلبية المتطلبات ضئيلة أصال وطريقة تخصيص الموارد ال اطريقة  الذي كانت تنتهجهالإلى تغيير 

الجديدة، ولمواجهة هذا التحدي، قامت تلك المؤسسات بتطوير أساليب لدمج مبادئ إدارة المخاطر في 

، بالمملكة المغربيةللمجلس األعلى للحسابات أما بالنسبة  .تصميم وإدارة أنظمة مراجعة الحسابات

، فإنه من المهم جًدا تطوير وسائل إلدارة الموارد والتكلفة بفاعلية في البيئة لمهامه الواسعةفنظًرا 

محدودة الموارد، ويعد برنامج التدقيق القائم على المخاطر أحد وسائل األجهزة العليا للرقابة للتعامل 

، وتجنب التوسع المفرط في نطاق المراجعة من بةاتساع محفظة االجهزة الخاضعة للمراق بفاعلية مع

 . األجهزة العموميةخالل التصدي للمخاطر الكبيرة في 

تحديد أولويات المراجعة بشكل متصاعد  من أجل يُستخدم برنامج التدقيق القائم على المخاطر 

لمادية والزمنية مع األخذ بعين االعتبار أهمية تحديد المخاطر في نطاق المراجعة )مثل االعتبارات ا

ذات  جاالتمنذ آخر عملية مراجعة(، وبشكل عام، تسلط عمليات التدقيق المحددة الضوء على الم

المخاطر العالية وذلك وفقا لمنهجيات تقييم المخاطر المحددة سلفا، وبالتالي تصبح معالجة العمليات 

المجلس األعلى ي األبرز، ويتبع التي تكون فيها القضايا المالية وقضايا األداء ه جهزةاألمراقبة و

األكثر أهمية والحصول على  جاالتوإجراءات لمراجعة الم مقاربات للحسابات بالمملكة المغربية

فإن البرنامج الرسمي الذي يحدد المخاطر من خالل  ،معلومات لتحقيق هذه الغاية، ومع ذلك

المجلس رض هذا القسم جهود المؤسسات الحكومية بشكل منهجي ال يزال حيز التنفيذ، لذا يستع

، في إعداد برنامج التدقيق القائم على المخاطر التي تبذل حاليا األعلى للحسابات بالمملكة المغربية

 التحسين المحتملة.  ويبرز مجاالت

على عاتق  المجلس األعلى للحسابات بالمملكة المغربيةتقع مسؤولية إعداد برنامج التدقيق في 

 المجلس، ويعتمد نهج للمجلس الرئيس األولويرأسها القانون  أحدثهارير  التي التقاالبرامج ولجنة 

الخاص بإعداد برنامج التدقيق على إسهامات من القاعدة إلى القمة ومن القمة إلى القاعدة من مصادر 

من التدخالت الخارجية ويعزز روح العمل  مجلساستقاللية الضمان متعددة، كما يهدف إلى 

للمراقبة على رؤسائهم  اقتراح موضوعات القضاة المراقبينفعلى سبيل المثال، يُطلب من  .الجماعي

في شكل  هذه االقتراحات قدمتُ و .إدراجها في برنامج العمل السنوي قصد المباشرين )رؤساء الفروع(

 "(. بطاقة المهمة الرقابيةوثيقة توضيحية نموذجية )"

رسمي  على دليلحاليا  حسابات بالمملكة المغربيةالمجلس األعلى لل وبالرغم من عدم توفر

للتدقيق القائم على المخاطر مقارنة باألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة مكتوب ومنهجي 

المجالس وجود ممارسات غير متجانسة في وحدات مراجعة الحسابات، وال سيما داخل واألخرى، 

ملية إعداد برنامج للتدقيق المخاطر في مجال عالمجلس يراعي في  فإن ، الجهوية للحسابات

 جهازمؤشرات المخاطر المتنوعة مثل، حجم ال المجلسالمراجعة، فعلى سبيل المثال، يراعي 

الخاضع للمراجعة والتأثير المالي وتواتر عمليات المراجعة والشكاوى والطلبات الخارجية، ويعتمد 

ر في الموارد المتاحة، وأنواع عمليات المراجعة اختيار عمليات مراجعة الحسابات أيضا على النظ

، كما يعتمد إعداد برنامج للتدقيق القائم على المخاطر القضاة المدققينالتي يتعين إجراؤها، وقدرات 

"خريطة للمخاطر" مخصصة  جيد لنطاق المراجعة: تطويروفي المقام األول على فهم مسبق 
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البرامج بو الخاضعة للمراقبة باألجهزةلة الخاصة تتضمن جميع المعلومات عن المخاطر ذات الص

الخاضعة للمراجعة والتي تحتاج  جهزةألبعض افي إنشاء "ملفات دائمة"  لالمجلس وقد بدأ  .األفقية

 .تقييمها بشكل دوريإلى إعادة 

وفي تطور  واسعا للمجلس األعلى للحسابات بالمملكة المغربية الخاضعيعتبر نطاق المراجعة 

، تزايد المهامولمواجهة تحديات  .مة في المغرباللحكالراهنة اإلصالحات الهيكلية  إثر علىمستمر 

 ندرةيمكن أن تنظر اللجنة في كيفية تحسين قيمة عمليات المراجعة وأثرها مع األخذ في االعتبار 

الضوء على أهمية تحديد  بتسليط المبادئ األساسية للمراجعة في القطاع العامقوم الموارد المتاحة، وت

(،  2013المتطلبات التشريعية )اإلنتوساي كذا و ختصاصاتهاااللتزامات واألولويات من أجل مواكبة ا

كما تشير معايير األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة إلى أن تقييم المخاطر، من بين عوامل 

(، 2010مراجعة )اإلنتوساي أخرى، يمكن أن يساعد في تحديد موضوع ونطاق عمليات ال

المجلس ولالستخدام األمثل للموارد المتاحة والتصدي ألكبر المخاطر في نطاق المراجعة، يعمل 

على االستفادة إلى حد كبير من تعزيز اإلطار الزمني إلعداد  األعلى للحسابات بالمملكة المغربية

 برنامج التدقيق على مدى اإلطار الزمني السنوي.

هزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بتنفيذ كالً من مهام المراجعة اإللزامية )كالمحددة تلتزم األج

بالقانون( باإلضافة إلى مهام المراجعة االختيارية، وتتمثل أكبر التحديات التي تواجه تلك المؤسسات 

ة من الموارد المتاحة في االضطالع بالمهام اإللزامية بأكبر قدر من الكفاءة والفعالية من أجل االستفاد

األخيرة بطريقة تتصدى للقضايا هذه المهام لالضطالع بالمهام االختيارية، في حين ينبغي اختيار 

الهامة ومن ثم تحقيق أقصى استفادة من  الموارد المتاحة، كما يستند إعداد برنامج للتدقيق القائم على 

بادئ واألهداف التي تساعد في تحديد مراجعة توفر الم ةاستراتيجيوالمخاطر إلى رؤية واضحة 

المجلس األعلى للحسابات بالمملكة معايير المخاطر لترتيب أولويات األنشطة، ومع بدء عمل 

، فإن إعداد برنامج للتدقيق القائم على المخاطر يتطلب عددا محدودا من معايير المخاطر المغربية

التدقيق، كما يمكن إضافة معايير أخرى في  التي تم اختيارها باعتبارها ذات صلة بتحديد أولويات

تفادي عدم خضوع مجاالت نهج المراجعة القائمة على المخاطر لتجنب التداخل أو االزدواجية أو 

، فإنه يحدد المجلس، أي أنه عندما يحدد برنامج التدقيق القائم على المخاطر ما سيقوم به للمراقبة

 لمزيد من التفاصيل(. 6.1 اللوحة رقمذا )راجع أيضا بوضوح ما ال ينبغي أن يقوم به ولما

 برنامج التدقيق القائم على المخاطر الخاص باألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة  2.1.لوحة رقم 

مختلفة لمراجعة الحسابات وذلك يعتمد بشكل مقاربات يمكن لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة أن تتخذ 
اماتها ومستوى السلطة االختيارية لديها ومدى استقالليتها، والدليل على ذلك، اعتماد هذه األجهزة على جزئي على التز

لتدقيق )أي مجموعة ل المجاالت واألجهزة الخاضعةالنهج "القائم على الدورة"، والذي من خالله يتم مراجعة جميع 
سنوات، ويضمن هذا النهج  5إلى  3المراجعة كل المنظمات واألنشطة التي يتم مراجعتها( في دورات سنوية، مثل 

خالل جدول زمني محدد، ولكن بعض عمليات المراجعة قد تكون محدودة أو من التغطية الشاملة لنطاق المراجعة 
"، حوادث "برمجة المراجعة حسب الطلب" أو المراجعة "القائمة على ال يوه ىخرمقاربة أوجد تمعدومة القيمة، كما 

طلبات المتعلقة بأمور أو أحداث معينة، فعلى سبيل المثال، تستجيب األجهزة العليا للاالستجابة  مقاربةلا هتضمن هذتو
 للرقابة في بعض البلدان لطلبات معينة للبرلمان وتخصص الموارد الالزمة لهذا الغرض. 

المخاطر الرئيسية لنطاق  مجاالتيقوم النهج "القائم على المخاطر" بتركيز إمكانات وجهود المراجعة على 
 المراجعة، أما بالنسبة لألجهزة العليا للرقابة التي تواجه التزامات مراجعة موسعة، فإن النهج القائم 
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 )تتمة( برنامج التدقيق القائم على المخاطر الخاص باألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة   2.1.لوحة رقم

 ت عمليات المراجعة وتخصيص موارد األهداف على أساس التقييمعلى المخاطر ي سهل تحديد أولويا

النوعي أو الكمي )أو كليهما( للقيمة المضافة للمراجعة، ويمكن أن يؤخذ هذا النهج بعين االعتبار نظرا ألهميته  
لية بمراجعة جميع في البيئة المعقدة محدودة الموارد، حيث قد ال يكون من المعقول أن تقوم األجهزة العليا للرقابة الما

أو البرامج أو السياسات، وعالوة على ذلك، تدعو المعايير الدولية لمراجعة الحسابات األجهزة العليا للرقابة  األجهزة
 إلى اتباع نهج قائم على المخاطر عند تحديد عمليات المراجعة.

ا للرقابة، ولكنها تنطوي بشكل عام ويمكن أن يختلف إعداد برنامج التدقيق القائم على المخاطر في األجهزة العلي
على عملية تطوير المعايير وتحديد المخاطر وتحليلها وتسجيلها وتخطيطها وتحديد األولويات وعمليات المراجعة فيما 

واإلمكانات والموارد، ويمكن تحديد المعايير من مصادر مختلفة كما هو موضح باألمثلة  االستراتيجيةيتعلق باألهداف 
ى سبيل المثال يمكن أن تختلف المعايير طبًقا الختالف نوع المراجعة، وبالنسبة للمراجعة المالية، يمكن أن أدناه، فعل

تكون األخطاء المادية في حسابات البرنامج معيارا رئيسيا، وفيما يتعلق بعمليات الرقابة على األداء، يمكن أن يركز 
اد، ومدى تحقيق السياسة أو البرنامج ألهدافه، كما تعرض خريطة المعيار أكثر على عناصر الفعالية والكفاءة واالقتص

المخاطر ونتائج التقييم لمحة عامة عن المخاطر، ويعكس التصنيف المعايير المتعلقة باألثر الملموس للمخاطر 
لخاضع ا الجهازواحتمالية حدوثها مثل طول الفترة الزمنية منذ آخر مراجعة للحسابات أو حدوث تغييرات كبيرة في 

 متعلقة بالمعايير المستخدمة في تقييم المخاطر:المثلة األ . ونسوق بعضللتدقيق

  :واألخطاء التي تؤدي إلى استنتاج أحكام )غير الصحيحة(تشير إلى حجم وطبيعة البيانات الكاذبة االعتبارات المادية
 خاطئة. 

 تشير إلى حجم ومقدار الخسائر المالية المحتملة.اآلثار المالية :  

 تشير إلى حجم التأثير على األداء التشغيلي للمنظمة وما إلى ذلك.اآلثار التشغيلية : 

 تشير إلى حجم التأثير الواقع على سمعة المنظمة.اآلثار المتعلقة بالسمعة : 

 

 

الخاص بالمبادئ  300يربط المعيار الدولي لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة رقم 

األساسية لرقابة األداء بوضوح بين برنامج التدقيق القائم على المخاطر وعملية التخطيط 

للقدرات طبقًا  انتقاء لمواضيع الرقابة (، وهذا يساعد على ضمان2004اإلستراتيجي )اإلنتوساي 

باإلضافة إلى ذلك، يمكن  .األجهزة العليا للرقابة، مثل توافر الموارد البشرية والخبرات المتاحة لدى 

التخطيط اإلستراتيجي، مثل تحليل المخاطر أو مسار إلعداد المعتمدة أن تساعد التقنيات الرسمية 

المهني لتفادي  بالتقديرربة هـذه المقا أن تُستكمل مسار التخطيط شريطةتقييم المشاكل في هيكلة 

إلى خبرة مكتب المحاسبة الوطني الرسم البياني الوارد أسفله التقييم من جانب واحد، ويستند 

السويدي في إعداد برنامج التدقيق القائم على المخاطر، كما يوضح كيفية إثراء تحليالت المخاطر في 

اق عمليات المراجعة خالل دورة تخطيط التوجيه والتخطيط اإلستراتيجي مما يساعد على تحديد نط

 سنوية. 
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 برنامج التدقيق القائم على المخاطر في مكتب المحاسبة الوطني السويدي 2.1.  رسم بياني

 

 (Riksrevisionen) المصدر: مكتب المحاسبة الوطني السويدي

في إعداد برنامج التدقيق  مقاربته لتحديد  عدة تدابير المغربي المجلس األعلى للحسابات اتخذ 

على  مناهجهالفرص إلضفاء طابع رسمي على  المزيد من  القائم على المخاطر، ومع ذلك فإنه يمتلك

ومن شان مقاربة رسمية وشاملة ان تساعد على األخذ بعين  .الجهويالصعيدين الوطني 

 ى والمراجعات الدوريةعلى الصعيد المؤسسي فقط )أي استناًدا إلى الشكاو اإلعتبارللمخاطر ليس 

المعلومات  مجاالت التدقيق وتوفر (، بل أيًضا على الصعيد الوطني )كتحديدللهيئات العمومية 

األخير على  هذا المستوى كبر المخاطر في المؤسسات الحكومية(، ويركزأل االخذ باالعتبارو

الخاضعة لعمليات  هيئات الاألهداف والغايات الوطنية العريضة، وال سيما فيما يتعلق بالمسائل و

جلسات المغربي والمجلس األعلى للحسابات واستنادا إلى المناقشات التي أجريت مع  .مراجعة األداء

يمكن للمجلس األخذ  المجاالت المحددة التي إلى ، نعرض فيما يليالعمل التي عقدت في هذا الشأن

 : قصد تحسين فعاليته كذابرنامج التدقيق القائم على المخاطر وبها عند اعتماده ل

  المراجعة.المكلفة ب وحداتالمركزية وتوحيد عمليات برمجة المراجعة عبر 

  يتسم بالالمركزية على مستوى كل غرفة أو كل  برنامج التدقيق القائم على المخاطراعتبارا لكون

واضحة )أو أدوات أو  مجلس جهوي على حدة فإن إصدار توجيهات للتدبير ووضع منهجية

 المكلفة وحداتال من طرفة متكاملة( من أجل تحديد المخاطر التي يمكن استخدامها مصفوف

عوامل  تغطي توثيق المعايير المشتركة التي ال ل هدا المجالمراجعة، كما يمكن أن يشمبال

المخاطر المؤسسية فحسب، بل عوامل المخاطر على نطاق الحكومة التي تؤثر على قطاع معين 

 ف الوطنية الشاملة لعدة قطاعات. أو تؤثر على األهدا

  نظرة شاملة على جميع المخاطر ذات الصلة داخل نطاق تعطي وضع خريطة مخاطر مخصصة

"الملفات الدائمة" التي تم تصميمها بالفعل للمراجعين رفيعي وذلك باإلستناد إلىالمراجعة )

بصفة  وإعادة التقييمضمان المتابعة ذلك قصد التوصيات السابقة للمراجعة( وإلى المستوى، و

 دائمة.

  المخاطر  لمجاالتدعم عملية جمع البيانات وحفظها من أجل الحصول على نظرة شاملة موثوقة

 داخل نطاق المراجعة.

  منهجية التدقيق القائم على المخاطر من أجل فهم أفضل وضمان  دورات تكوينية حولتوفير

 التنفيذ المناسب.
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 في األنشطة،  الحاصلمج المراجعة: حيث ينبغي اإلشارة إلى التقدم المتابعة الكافية لبرناب القيام

خطة المراجعة، حيث تعكس متابعة خطة المراجعة مبادئ القيمة  تغييروقد تبرر بعض األحداث 

 . وكذا فعالية ونجاعة األنشطة ذات الصلة ،المضافة

  وحدات المراجعة لتقديم معلومات حول تنفيذ  فيما بينضمان عقد اجتماعات تنسيق منتظمة

عمليات المراجعة ومناقشة المعلومات الجديدة التي ستدرج في خريطة المخاطر، واستناًدا إلى 

 المعلومات الجديدة، يمكن تكييف خطة المراجعة.

 ناجع حول صل اتوثيق تقييم المخاطر وتسجيلها )من خالل النموذج والمنهجية( من أجل تو

 خيارات المراجعة. التي تستند إليها تالمبررا

 مراجعة ال المترقبة عن نتائجال تحسين الجودة من أجل تدبيرتعزيز  2.2

الجودة  تتولى تدبيروظيفة رسمية  ثالمغربي أن يحد للمجلس األعلى للحساباتيمكن 
ل ثقافة الجودة والنزاهة داخنشر مسئولة عن وضع معايير وأدوات لمراقبة الجودة ووتكون 

 المنظمة.

جودة المراجعة، يتجاوز عمليات مراقبة الجودة ليشمل  لتدبيرإن إنشاء نظام قوي واستدامته 

نشر ثقافة الجودة عبر فرق التدقيق وهو أمر أساسي لضمان تطبيق سياسات ومعايير األجهزة العليا 

لس األعلى مقاربة المجتسم تللرقابة المالية بشكل صحيح ومتسق من قبل جميع المراجعين، و

المغربي في إدارة جودة مراجعة الحسابات بدرجة كبيرة من المركزية )أي الرقابة  للحسابات

. وتشمل للمجلس إشراف الرئيس األول  لك تحتذ بالصبغة الجماعية ألشغاله وذا كالهرمية( و

 ي: العناصر الرئيسية لترتيبات مراقبة الجودة الحالية، على سبيل المثال ال الحصر، ما يل

 حيث تتم عملية اختبارات إجراءات الجودة المتعددة في مراحل التدقيق —اإلشراف على التدقيق

ورؤساء  الفروعمن خالل مستويين هرميين داخل وحدات التدقيق ذات الصلة )مثل رؤساء 

 . على مستوى المجلس األعلى للحسابات/ رؤساء المجالس الجهوية للحسابات(الغرف 

 عن تجميع نتائج مراجعة  يكون المقرر العام مسؤوال -يئة تنسيق داخليةالمراجعة من قبل ه

لجنة  طرفمراجعته من قصد المغربي،  األعلى للحسابات لمجلسلالحسابات في التقرير السنوي 

، وهي أعلى هيئة تنسيق داخلية تتولى الموافقة على برنامج المراجعة السنوي، والتقارير البرامج

 . مضمونهاالمراجعة قبل النشر وضمان توحيدها في شكلها ووفحص تقارير 

 المغربي على تنفيذ  المجلس األعلى للحساباتيعمل  -المراجعة من قبل الجهات الخاضعة للتدقيق

الجهات الخاضعة للمراجعة حيث يُطلب من فريق المراجعة مشاركة  إزاء" التواجهية"مرحلة 

ملية المراجعة مع تلك الجهات، وهذا يساعد على تحديد ومناقشة النتائج األولية الناتجة عن ع

ردود فعل فورية  الحصول علىمن خالل  المراجعةب المتصلة لتوصياتا المجال المالئم لوضع

 ىالمسؤولين في أحد بعض ومع ذلك فقد ذكر .بشأن أهمية تلك التوصيات وأثرها وجدواها

نتائج  في كل الحاالت المغربي ال يقدم باتالمجلس األعلى للحساالخاضعة للمراجعة أن  الهيئات

 ه اإلشكاليةذاتساع همراجعة داخلية لتقييم مدى ب للمجلس أن يقوميمكن و قصد دراستها.لمراجعة ا

. 

  سنة من أجل  "شعار تحت  2016في إطار مبادرة عام  -وحوافز األداء المستهدفالنموذج

المغربي النموذج الذي ينبغي  األعلى للحساباتالمجلس "، وضع الرئيس األول الجودة والمعايير

عمليات  ضمنثقافة الجودة   إشاعةلحاجة إلى ل لك اعتباراذالتوجه نحوه على أعلى مستوى و
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األداء  نجاعة "مكافأة" على المجلسوباإلضافة إلى ذلك، يخصص  المجلس.المراجعة داخل 

 .  ال إنجاز التقاريرالتقيد بآجوالحسابات كحافز مالي لجودة المراجعة  لقضاة

 المستشار إجراءات أخرى لمراقبة الجودة مثل إعداد مدونة قواعد السلوك وتدخل "ب العمل

 . لإلدالء برأيه حول التقارير الصادرة عن المستشار المقرر الذي أنجز المراجعة" المراجع

على  وكذا المغربي المجلس األعلى للحساباتالجودة الخاصة ب تدبيرعلى السابقة تؤكد األمثلة و

 مماالوضع الحالي،  مقارنة معالجودة أكثر منهجية  تدبيرالتزامه بالجودة، ومع ذلك يمكنه جعل 

يتوافق مع المعايير والمبادىء الدولية التي تدعو األجهزة العليا للرقابة إلى وضع  المجلسيجعل س

تستند إلى  سهلة الفهميهة وتقارير موضوعية ونز إصدارسياسات وإجراءات للحفاظ على الجودة و

 لمزيد من التفاصيل(.  2.2 اللوحة رقم)راجع الكافية  األدلة

 SAIs)إدارة الجودة في األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة )  .2.2لوحة رقم 

تواجه األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة تحدًيا كبيًرا في تقديم عمليات تدقيق عالية الجودة وغيرها من 
األعمال الهامة باستمرار وكفاءة، حيث تؤثر جودة العمل الذي تقوم به هذه األجهزة على سمعتها ومصداقيتها، 

ن ذلك، تشير مبادئ اإلنتوساي )المنظمة الدولية لألجهزة العليا وبالتالي على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، فضال ع
( إلى أن "التقارير يجب أن تكون 2013للرقابة المالية والمحاسبة( األساسية لمراجعة الحسابات في القطاع العام )

من كافة سهلة الفهم ومستوفية لجميع المعلومات وخالية من الغموض، كما ينبغي أن تكون موضوعية ونزيهة وتتض
بناء على تشخيصات المعلومات المدعومة باألدلة الكافية والمناسبة لمراجعة الحسابات والحصول على أفضل النتائج 

، باإلضافة إلى ذلك، تم وضع المعيار الدولي لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة رقم واضحة تندرج ضمن سياقها
ليا للرقابة المالية والمحاسبة على إنشاء نظام لمراقبة الجودة والحفاظ عليه بهدف مساعدة األجهزة الع 2010عام  40

  « ISQC 1 » المعيار الدولي لضبط الجودة والمعروف باسم إلىد هذا المعيار نويست .ليتناسب مع التزاماتها وظروفها
 للرقابة المالية والمحاسبة. الذي أعده االتحاد الدولي للمحاسبين، والذي تم تكييفه مع األجهزة العليا( 2008)

األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وثقافتها  استراتيجيةيجب أن يكون نظام مراقبة الجودة جزًءا من 
، وبذلك تصبح الجودة هي السمة المميزة ألداء أعمال هذه األجهزة وإعداد ناجعاوسياساتها وإجراءاتها لكي يكون 

لذلك ينبغي على كل جهاز من هذه األجهزة أن يأخذ  .ن عملية إضافية بمجرد إصدار التقريرتقاريرها، بدال من أن تكو
بشكل  يستجيبلمراقبة الجودة  افي عين االعتبار المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها جودة عمله وأن ينشئ نظام

عناصر نظام مراقبة  تتجلىو .ليةجميع األعمال التي يقوم بها الجهاز بكفاءة وفاع ينطبق علىمناسب لهذه المخاطر و
 :فيما يلي الجودة

 ( بشأن "المسؤوليات القيادية لتحقيق الجودة": "ينبغي على كل جهاز من األجهزة العليا للرقابة 1العنصر األول )

بأن الجودة ضرورية في أداء جميع  تعترفالمالية والمحاسبة وضع سياسات وإجراءات تهدف لتعزيز ثقافة داخلية 
بشكل كامل نظام  الذي يتولى ه، وينبغي وضع هذه السياسات واإلجراءات من قبل رئيس الجهاز المسؤولأعمال

 مراقبة الجودة."

 ( بشأن "2العنصر الثاني )األخالقية ذات الصلة )بما في ذلك االستقاللية(": "ينبغي علی كل جهاز من  القواعد

سات وإجراءات تهدف لتقديم ضمانات معقولة بامتثاله هو وجميع األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وضع سيا
 األخالقية ذات الصلة". القواعداألشخاص واألطراف المتعاقدة لتنفيذ أعماله لكافة 

 ( بشأن "قبول واستمرار عالقات العمالء وا3العنصر الثالث )المحددة": "ينبغي على كل جهاز من  اللنزامات

مالية والمحاسبة أن يضع سياسات وإجراءات تهدف لتقديم ضمانات معقولة بأنه لن يقوم إال األجهزة العليا للرقابة ال
األخالقية ذات الصلة )...(، وبأنه  للقواعدبعمليات التدقيق وغيرها من األعمال المعني بها الجهاز )...(، وبأنه يمتثل 

..(، كما ينبغي أن تعكس هذه السياسات التي تخضع لعمليات التدقيق ). نزاهة الهيئةقد أخذ بعين االعتبار 
 واإلجراءات نطاق العمل الذي يقوم به كل جهاز )...( ".
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 )تتمة(SAIs) ) والمحاسبةإدارة الجودة في األجهزة العليا للرقابة المالية   .2.2لوحة رقم 

 ( بشأن "الموارد البشرية": "ينبغي علی كل جهاز من األجهزة العليا4العنصر الرابع )  للرقابة المالية والمحاسبة

وضع سياسات وإجراءات تهدف لتقديم ضمانات معقولة بأن لديه جميع الموارد الكافية )كاألشخاص واألطراف 
 بالمبادئ األخالقية )...(". المتعلقةمعايير تلتزم بالالكفاءة والقدرات والتي تتوفر على المتعاقدة لتنفيذ أعماله( 

 

 ( بشأن 5العنصر الخامس )عمليات التدقيق وغيرها من األعمال األخرى: "ينبغي علی كل جهاز من األجهزة  إنجاز

العليا للرقابة المالية والمحاسبة وضع سياسات وإجراءات تهدف لتقديم ضمانات معقولة بأنه يتم تنفيذ عمليات التدقيق 
والتنظيمية المعمول بها، وأن الجهاز وغيرها من األعمال األخرى وفقا للمعايير ذات الصلة والمتطلبات القانونية 

جودة العمل المنجز ومسؤوليات  االلتزام باستمرارية]بما في ذلك [: )...(  مطابقة للضرفية المناسبةيصدر تقارير 
 اإلشراف ومسؤوليات المراجعة".

 ( بشأن الرصد: "ينبغي على كل جهاز من األجهزة العليا للرقابة المالية والم6العنصر السادس ) حاسبة وضع عملية

رصد تهدف لتقديم ضمانات معقولة بأن السياسات واإلجراءات الخاصة بنظام مراقبة الجودة ذات صلة وكافية 
 وتعمل بشكل فعال".

 معيار منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

ون االقتصادي جهاز للرقابة المالية والمحاسبة لتنفيذ معيار منظمة التعا 13أجهزة فقط من بين  6تم اختيار 

والتنمية من خالل وضع عملية رصد لضمان أن تكون مراقبة الجودة ذات صلة وكافية وتعمل بفعالية، وعلى صعيد 
لضمان الجودة، ولكن االستقصاءات  المقارباتاألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، توجد مجموعة متنوعة من 

 نيات استخداما:ومراجعات المدققين المستقلة هي أكثر التق

 شرع ( الجهاز األعلى للرقابة المالية والمحاسبة في شيليCGR بإجراء تقييم حول قيمة وتأثير وأهمية أعماله )

 وإجراء استقصاء دوري للجهات المعنية لمعرفة آرائهم )بما في ذلك نظام الشكاوى عبر اإلنترنت(.

  مكتب المحاسبة الوطني األستراليالجهاز األعلى للرقابة المالية والمحاسبة في أستيقوم( راليا ANAOب ) طلب
حول تدقيق الحسابات المالية(، كما أنه وقع اتفاقا مع  2013إجراء عملية تدقيق سنوية مستقلة )مراقبة الجودة لعام 

جعة الجهاز األعلى للرقابة المالية والمحاسبة في نيوزيلندا لمراجعة المدققين مرة كل سنتين إلجراء عمليات مرا
 .التي يقع عليها اإلختياراألداء 

 يقوم ( ديوان المحاسبة األوروبيECA ) الواردة من الهيئات الخاضعة للمراقبة على االستقصاءات والتعليقات بنشر

من أجل ضمان متابعة نتائج الدراسات وذلك وحدات التدقيق ذات الصلة،  وعلى مختلفواألكاديميين  المتعاملين
 االستقصائية.

 نقاط مراقبة الجودة الثالثة )ديوان المحاسبة الهولندي( 

عمليات تدقيق عالية الجودة تتوافق للقيام ب( نظاًما داخلًيا لمراقبة الجودة NCAيستخدم ديوان المحاسبة الهولندي )
" تحدث أثناء مراحل ويشمل النظام "ثالث نقاط للمراقبة .مع المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

تصميم وتنفيذ وإنجاز عمليات التدقيق، وكما هو موضح أدناه، تركز نقطة المراقبة األخيرة على تحسين جودة وقراءة 
وتشمل نقاط المراقبة الثالثة المتعلقة  أن تكون لها اآلثار المتوخاة.النتائج بشكل فعال و للتأكد من تبليغعملية التدقيق 

 لهولندي ما يلي: بديوان المحاسبة ا

  ،يعد مركز معلومات تدقيق األداء التابع لديوان المحاسبة الهولندي مصدًرا للمعلومات المسبقة لمدققي الحسابات
مشكالت وأسئلة التدقيق، ويقدم المشورة للمراجعين حول كيفية إجراء التدقيق بأقصى قدر من لويقوم بتقييم تعريف 

 الكفاءة. الفعالية و
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 )تتمة(SAIs) ) والمحاسبةإدارة الجودة في األجهزة العليا للرقابة المالية   .2.2لوحة رقم 

  لعملية  واالستراتيجيةأثناء عملية التدقيق، يعمل فريق من المدققين المراجعين على تقديم المشورة بشأن الجودة الفنية
إلى مدراء قسم التدقيق في  ترفع بإصدار تقارير استشارية العمل هذه وعلى وجه التحديد، تقوم هذه فرق .التدقيق

 الديوان خالل فترة إجراء عمليات التدقيق. 

  فور االنتهاء من عمليات التدقيق، يقوم قسم مراقبة وضمان الجودة بإجراء تقييم لضمان الجودة، وهذا ينطوي على
وقيمتها  نسجامهاعن مدى صحة المراجعة وموثوقيتها وا تقييم مدى وضوح مشروع تقرير مراجعة الحسابات، فضال

 المضافة، واستنادا إلى النتائج التي توصلت إليها، يقدم القسم اقتراحات إلى المجلس من أجل تحسين عملية المراجعة. 

من مراقبة الجودة،  40بة رقم ( المعيار الدولي لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاس2010: اإلنتوساي، لجنة بناء القدرات )المصدر

sais.html-for-control-quality-40-summaries/view/article/issai-executive-http://www.intosai.org/issai ;

(، "المعيار الدولي لألجهزة 2013; اإلنتوساي )2011(، "مراقبة الجودة" في التقرير السنوي لعام 2012المحاسبة الهولندي )ديوان 

: المبادئ األساسية لمراجعة الحسابات في القطاع العام"، 100العليا للرقابة المالية والمحاسبة رقم 

priciples.htm-auditing-fundamental-framework/3-issai/issai-http://www.issai.org/en_us/site 

 

من ممارسات مراقبة  وبالرغم من كون المجلس األعلى للحسابات المغربي يعتمد الكثير 

، وخاصة فيما يتعلق بإجراء عمليات يةنشاء إطار عمل أكثر منهجية وشمولأيًضا إ فبإمكانهالجودة، 

، مجموع هياكل المجلسالجودة وتنظيمها على نحو أفضل عبر  تدبيرالتدقيق من أجل دمج عمليات 

الجودة، مما  تدبيرتوجيهات شاملة بشأن  المجلس األعلى للحسابات على يتوفرفعلى سبيل المثال، ال 

خالل المشاركة في عمليات التدقيق تجاه الخطوات المتخذة لحفظ  هامشا واسعادقيق فريق التل يمنح

الجودة على مشاركة جميع مستويات  تدبيرالجودة، ويمكن أن تساعد التوجيهات اإلضافية بشأن 

قع على تالجودة، وأيًضا تخفيف بعض العبء عن كاهل كبار الموظفين الذين  تدبيرفي  المجلس

 ضمان تقديم جودة موحدة.  عاتقهم مسؤولية

كما تحتاج فرق التدقيق إلطار عمل يساعدهم في مشروع التوصيات وفقًا لنموذج أو معيار 

مشترك، وقد يترتب على ذلك ظهور مستويات غير متجانسة من الجودة عبر فرق التدقيق، وخاصة 

خالل فترة المجلس األعلى للحسابات المغربي هتم اوقد  .حساباتلل المجالس الجهويةفيما يتعلق ب

الجودة  لتدبيرلمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية بوضع إطار عمل ه الدراسة من طرف هذ إنجاز

لهذا اإلطار على  يد، وقد يساعد التنفيذ الفعلوهيئة مركزية لتوجيه الجه خلق ذلك بما فيوضمانها، 

 6 رقم عنصرالأقرب مع المعايير الدولية، ويشمل ذلك  بصورة  انسجام المجلس األعلى للحسابات

اللوحة الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة )انظر للمنظمة  40رقم  اريمن المع

ة وضع إجراءات رسمية ومراقبة عمليات يهذه الوظيفة مسؤول يتوقع أن تتولىأعاله(، و 2.2رقم 

 . مهماتهم الرقابيةوالنماذج التي تساعد مراجعي الحسابات على تنفيذ  الدالئلالتطبيق، وكذلك وضع 

المجلس األعلى للحسابات المغربي أنه وظيفة مركزية داخل نشاء إل ومن المزايا اإلضافية

، يعالج تدبير الجودة بالجدية المطلوبة المجلسللجهات الخارجية بأن كذا إشارات داخليًا و سيعطي

واستثمارات للمحافظة  مواردتتطلب بل ، جامدةالجودة غير  تدبيركما يوضح ضمنيًا أن عملية 

بالغ األهمية،  االمستمر وتنمية مهارات الموظفين أمر التكوينعليها، وكجزء من هذا التطوير يعد 

لموظفين المغربية على التزام كافة امرافق المحاكم المالية ويعتمد غرس ثقافة الجودة في جميع 

في إطار  وضع المجلس العلى للحسابات مؤخرا،قد و .لمدى ارتباط أدائهم بأهداف الجودة إدراكهمو

للتكوين متعدد السنوات لفائدة  ا، برنامج2015الذي تم افتتاحه في عام و التكوين التابع لهمركز 

 لتدبيرالموظفين المبادئ األساسية  لتلقينيصبح منتدى  ويمكن لهذا المركز أن .لجميع الموظفين

http://www.intosai.org/issai-executive-summaries/view/article/issai-40-quality-control-for-sais.html
http://www.intosai.org/issai-executive-summaries/view/article/issai-40-quality-control-for-sais.html
http://www.issai.org/en_us/site-issai/issai-framework/3-fundamental-auditing-priciples.htm
http://www.issai.org/en_us/site-issai/issai-framework/3-fundamental-auditing-priciples.htm
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الجودة من خالل  تدبيرباختصار االستناد إلى الجهود الحالية لتحسين  للمجلسيمكن كما الجودة، 

 الوضع في االعتبار اإلجراءات التالية:

 وذلك (، 1)راجع الفصل  السنوات متعددة ةستراتيجياالجودة داخل خطة  إدراج تدبير دمج إدارة

بمؤشرات األداء الرئيسية )سواء كانت مؤشرات  المجلس األعلى للحساباتأهداف ربط  من خالل

مدخالت أو مخرجات أو نتائج( التي تستخدم على نطاق واسع لمراقبة جودة التدقيق وتحفيز 

 ن. يالموظف

 في كل وحدة تدقيق، تكون  مع تحديد مخاطبين لهاصة، تإنشاء وحدة أو وظيفة مركزية مخ

إطار مراقبة الجودة الخاص بأجهزة الرقابة العليا )ويشمل المعايير  مسؤولة عن تطوير

 من  رفعلمبادرات لال اتخاذو التكويناتواإلجراءات(، وضمان المواءمة بين الموظفين وتطوير 

 . في هذا الشأن وعي الموظفين

  يشرف وجودة التدقيق الذي يحدد بدوره بوضوح مسؤوليات مراقبة الجودة تدبير وضع إطار

الجودة في توصيف  تدبيرممارسات  تحديدطوال دورة التدقيق، وقد يشتمل ذلك على عليها 

 الوظائف. 

  ترسيخ ثقافة الجودة في عملية التدقيق من خالل وضع توجيهات داعمة مناسبة لفرق التدقيق

 وضعو الدورات التكوينية)معايير، قواعد، إرشادات(، ومراقبة تطبيق التوجيهات من خالل 

 (. البعدية/اآلنيةمراقبة الجودة )اإلشراف والمراجعة، المراجعات ل ناجعة يرتداب

 اءالمغربية )مثل الخبرمع المحاكم المالية  ن واألطراف المتعاقدةيضمان أن جميع الموظف 

ا العمل تضارب المصالح، وكذب ما يرتبطلمتطلبات األخالقية، وخاصة في با يلتزمون( ينالخارجي

أشار وقد  .الخاص بهم عناصر األخالقيات والجودة األساسية التكوينبرنامج على أن يضم 

أن اللجوء إلى خبراء خارجيين للقيام بأنشطة محددة )حيث ال تتوفر الخبرة الداخلية(  المجلس إلى

 يعد من المخاطر المحتملة للجودة. 

  عد التدقيق(، في شكل مراقبة الجودة وتدابير ضمان الجودة )ما ب تسند مهام قيادةينبغي أن
بطريقة منهجية أو عن طريق أخذ العينات المستندة إلى معايير المخاطر  بعديةأو  آنيةمراجعات 

 كبار المدققين في فريق التدقيق المعني.  إلىالمحددة مسبًقا، 

  إجراء تقييم مستقل لك قصد ذألشغال المجلس األعلى للحسابات المغربي وطلب مراجعة مستقلة
 لمعايير الدولية. المجلس بالمقارنة مع اعمليات خارجي ل

  التي تتم والداخلي والخارجي،  التواصلوراسخة للجودة من خالل  متينةبناء أخالقيات عمل

 الجهات المعنية.  من التدقيق وب المكلفة جهاتالبواسطة معرفة ردود الفعل المنتظمة من 

  مؤشرات األداء الرئيسية ونشرها )النسبة  وضعتعزيز اآلليات القائمة لتتبع التوصيات من خالل

المئوية للتوصيات التي أقرها المدققون، النسبة المئوية للتوصيات المنفذة جزئيًا أو بالكامل، النسبة 

 المئوية للثغرات قيد التنفيذ(.

  الموظفين والعمالء في شكل استبيانات للحصول على ردود الفعل  لدىإجراء استطالعات

 للمصطلحاتالمتعلقة باالستخدام المفرط المستقاة التدقيق، وقد تساعد المعلومات  بخصوص مهام

بما يتالءم مع عمليات التدقيق  تطويرعلى  الصادرة عن المجلسأهمية التوصيات بالتقنية أو 

 تهم.اواهتمام مستعملي تقارير التدقيقمتطلبات 
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  ألداءمة من خالل إدخال التحسينات على تدقيق ااتعزيز الحك 2.3

من  مقاربته الحالية المعتمدة في مجال تدقيق األداءتعزيز  لى للحساباتعألا بإمكان المجلس
 وتعزيز القدرات الداخلية. المساطر خالل القيام بمزيد من عمليات توحيد

مالي محدود ومتطلبات متزايدة للشفافية  هامشتتسم بالتعقيد المتزايد و للحكامةفي ظل بيئة 

كما  .المتاحة للمواردأفضل  تدبيرو متميز أداء إلبرازاجه الحكومات تحديًا مستمًرا والمساءلة تو

على التدقيقات المالية  مقاربة تقليدية تركز منحيث انتقلت اهتمامها دائرة غيرت أجهزة الرقابة العليا 

 لمبدأ تعطي قيمة مضافةاإلنتوساي على أن تدقيقات األداء  تؤكدإلى النظر في جوانب األداء، و

المساءلة العامة، وتتيح ألجهزة الرقابة العليا تقديم مساهمات عملية لتحسين كفاءة وفعالية اإلدارة 

(، وعلى هذا النحو، فإن األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة قادرة 2010العامة )اإلنتوساي، 

في القطاع ها على نحو أفضل على المساهمة في تصميم وضع الموازنة القائمة على األداء واستخدام

 ، إلى جانب تعزيز المساءلة العامة.العام

المغربية عمليات تدقيق األداء على مدى عقد من  يجري المجلس األعلى للحسابات بالمملكة

بالسلطة القانونية الالزمة للوصول إلى المعلومات والبيانات داخل الحكومة،  المجلستمتع يالزمن، و

، المعطيات التي يقوم بجمعهاالمعرفة الالزمة لتحليل على التدقيق وفي مجال خبرة  كما يتوفر على

، المطابقةوحتى اآلن يُمثل هذا النشاط، الذي يشمل مجموعة كبيرة من أنواع التدقيقات )المالية، 

 األداء( والقواعد )كافة جوانب اإلدارة العامة، مثل تحقيق األهداف المحددة، والنتائج المحققة،

تعبئة من حيث الحيز األكبر في األنشطة غير القضائية للمجلس واقتصاد وكفاءة وفاعلية العمليات(، 

 ونشر التقارير.  الموارد

على نحو متزايد، استجابة للتطورات االقتصادية  المغربي المجلس األعلى للحساباتجري ي

م، وتشمل موالحكومة والعاالجتماعية، تقييمات وتدقيقات موضوعية حظيت باالعتراف من قبل و

في المغرب وعلى  األجوراألمثلة األخيرة تدقيقات األداء التي أجريت على أنظمة التقاعد و

حيث يوجد مثال على  3.2اللوحة الحكومة اإللكترونية والشركات المملوكة للدولة )راجع  استراتيجية

وتعتمد تقارير تدقيق  .ة للدولة(لحسابات على الشركات الخاضعة أو المملوكل المجلس األعلىتدقيق 

، على األنشطة العموميةالقطاعات أو  نوعية بشكل أساسي على المنجزة من طرف المجلساألداء 

فإن وهكذا في جميع الوحدات،  ةمماثل اتالمالية التي تتبع إجراءالتدقيقات  و المطابقةعكس تدقيقات 

 المرونة وحرية التصرف. معايير وقواعد تدقيقات األداء تتيح مجاالً أوسع من
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 في المغرب المقاوالت العموميةتدقيق قطاع   .3.2لوحة رقم 

تتلقّى الشركات الخاضعة أو المملوكة للدولة تحويالت ضخمة من الميزانية العامة، وتعد من المساهمين الرئيسيين 
ا بينها من حيث المهام والحجم فيم تختلففي االقتصاد المغربي والخدمات العامة الرئيسية، كما أن هذه الشركات 

 ىأجر 2015عالية في الحكومة المغربية، وفي عام  مخاطروالميزانية والربحية، ومن ثم يشكل نطاق هذه الشركات 

للدولة في مختلف  مملوكةاالربعة عشرال الشركات عملية تدقيق أفقية ألكبر لحسابات المغربيل المجلس األعلى
ضعف ية عن عجز اإلدارة واتهذه المراجعة الموضوع أبانتالقطاعات مثل الطاقة والنقل والبنية التحتية، وقد 

التقييم  حرص ، وقد على حدة شركاتا لكل واحدة من هذه السابقلمنجزة التي كشفت عنها عمليات التدقيق ا الحكامة
فعالية وظائف الرقابة الداخلية واإلدارة في الشركات المملوكة  لس على قياسقام به المجالمشترك بين القطاعات الذي 

 ذلك التوصيات اآلتية:ل وأصدر تبعاللدولة، 

 ضعيف فيما يتعلق بهذه الشركات، وعلى وجه الخصوص عندما  استراتيجيالحكومة بشكل عام على تخطيط  تتوفر
 .تدبيريةيتعلق األمر بقرار إنشاء شركات مملوكة للدولة ومنح امتيازات مؤكدة وسلطة 

  ،األوفر حجمالمثل بعض تلك الشركات وتتعتمد الشركات المملوكة للدولة اعتماًدا كبيًرا على الميزانية العامة للدولة 
زيادة مستويات المديونية على مدى السنوات القليلة الماضية، مما يعكس كما يعرف بعضها  ،للقطاعألداء المالي ل

 خطط استثمار كبيرة فيما يخص تطوير البنية التحتية.

  اإلدارة وغياب الشفافية والمساءلة، ويشمل ذلك تشكيل مجالس  ضعف حكامتهاتعاني الشركات المملوكة للدولة من
 األداء.دارة إل آليات التدبير الجيدالخاصة بالمديرين التنفيذيين واستخدام وسياسة التعويضات 

أن تعمل الدولة وكأنها "مساهم"، وأن تبتعد عن المفهوم القديم  في تقريره المجلس األعلى للحسابات ىأوصوقد 
في مجالس  مال كمساهمبدورها كاالدولة  بأن تقوم ذلك وأكثر مرونة وديناميكية،  انهجوتعتمد لتقنية "الوصاية" 

تفويض  الخدمات للقطاع الخاص من وبالتالي اللجوء إلى مباشر، ال عوض دور الفاعلالشركات المملوكة للدولة 
 خالل أشكال مختلفة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص. 

 Cour des Comptes du Royaume du Maroc (2016), « Le secteur des établissements etالمصدر: 

entreprises publics au Maroc: Ancrage stratégique et gouvernance ». 

  

لقد اتسع مجال اختصاص المجلس األعلى للحسابات بمقتضى الدستور ومدونة المحاكم المالية 

عاني متزايدة والتي تتطلب موارد ي ، مماتدقيق األداء  عمليات مبادراته الخاصة بتعزيز وكذا إثر

 تعاونتدقيق األداء، بما في ذلك المقاربة  دعمخطوات مهمة ل المجلسكما اتخذ  أصال من محدوديتها.

الشركاء الدوليين، وقد تم طرح  وكذا ،ة )على سبيل المثال وزارة المالية(يمع المؤسسات الحكوم

وتعكس العديد  .التالعمل والمقاب اتخالل ورش المجلسالعديد من األفكار لتحسين تدقيق األداء في 

من تلك األفكار ممارسات القيادة، بما في ذلك تلك الموضحة في معايير اإلنتوساي، مثل "المعايير 

: المبادئ األساسية لتدقيق األداء"، 300الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة 

قيمة  :12 رقم قابة المالية العامة والمحاسبةالدولية لألجهزة العليا للر معيار المنظمةباإلضافة إلى "

 قصدومنافع األجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة، إحداث تغييرات في حياة المواطنين". و

جهوده في تطوير الخبرة وتحسين جودة أعماله ومواصلة مواءمتها مع المعايير ل المجلساستكمال 

 : اليةالجوانب الت مراعاةيمكن الدولية، 

  التدقيق والتوجيهات والنشر  دالئللتدقيق األداء من خالل تطوير  المعايير المعتمدةتعزيز توحيد

الداخلي عبر وحدات التدقيق، كما يمكن أن يشتمل هذا النهج على فريق عمل رائد من كبار 

بهدف وضع منهجيات مناسبة لتقييم  المجلس األعلى والمجالس الجهوية للحساباتالمدقيقين من 
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 النجاعة)االقتصاد وا/الكلفة بمعايير القيمة المتعلقةتدقيق ال جوانبالسياسات العامة، مع إدراج 

 على القطاعات الرئيسية.  وتطبيقهاوالفعالية( واستخدام النماذج المنطقية 

  ة مع التركيز على يالحكومقطاعات ال تروم دراسة وتحليلزيادة وتعزيز تدقيقات األداء التي

 مساهماته يرفع من مستوىلحسابات أن ل للمجلس األعلى، ويمكن ذات الصبغة الشموليةالقضايا 

من الرشيدة، وذلك ليس فقط من خالل التركيز على الرقابة المستقلة، بل أيًضا  في مجال الحكامة

وفي الوقت قارير ذات الصلة نشر الت بواسطةصناع القرار  إخباربهدف  خالل التحليل والتوقعات

 دورة الميزانية. المناسب خاصة تلك التي تعنى بمسار 

  لمجاالت الخبرة المطلوبة لتقييم  وضع خريطةتعزيز الكفاءة المهنية لتدقيق األداء، وقد يشمل ذلك

 المتاحةمجموعة المهارات  بالمقارنة معالسياسات العامة في مختلف القطاعات الرئيسية، والتقييم 

، وينبغي أن تركز الدورات التدريبية ذات الصلة على الثغرات وأوجه القصور المجلسداخل 

 المحددة.

 ( حيثما لزم األمر وضمان المواءمة مواضيع التدقيقتحديد معايير اللجوء إلى الخبرة الخارجية )

ا القائمة على ، كما يتطلب تقييم القضايالدورات التكوينيةمع معايير المراجعة الداخلية من خالل 

العملية ومجموعة  لمقارباتوا  والتقدير المهني الجيد ( اإلدراكالكلفةاألداء )أو القيمة مقابل 

إلى  المطابقةعمليات التدقيق المالية/ بينما تتطلبمن المهارات والمعرفة الموضوعية،  واسعة

 .لُزوما هزة الرقابة العلياأج ال تتوفر عليهاالمحددة التي قد ومن المعرفة التقنية  أعلى ياتمستو

  في  ةالمحاسبيوالقواعد ضمان توفير المعلومات في الوقت المناسب بشأن تطبيق إصالح الميزانية

تتعلق بتقديم صائبة إلى نتائج  المقاربة هؤدي هذت، كما يمكن أن الهيئات العموميةالمغرب داخل 

مل عن األصول والخصوم بما في ذلك معلومات أفضل عن االستدامة المالية )مع تقديم تقارير أش

ة( وميالخصوم المحتملة، وتغطية أشمل لمؤسسات القطاع العام بما في ذلك المؤسسات العم

 بغرض التحذير من المخاطر وأوجه الضعف وتقييم الناتج الحقيقي للتدابير التي اتخذتها الحكومة.

  البرلمان  أعضاء ، مثلاالخرى الجهات المعنيةالصادرة عن  المتوخاةاألهداف تعزيز التوافق مع

 مواضيع برامج التدقيق وذلك بأن تتضمنتقارير التدقيق، ب يعتبرالطرف الرئيسي المعني الذي

ضمان  وكذا قصدمخاطر محتملة ألداء القطاع العام،  تشكلذات أهمية عالية أو القضايا التي 

وإخبار  العموميةأداء البرامج  لمتابعة نجاعة الصادرة عن المجلسيق استخدام نتائج عمليات التدق

المتعلقة بالميزانية. صانعي القرار حول الجوانب
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