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الـتحـديات التي تـواجه اأجهزة الرقابة املالية والـمحا�سـبة
لهذه  تناولنا  في  واقعيين  لنكون  الجهاز  بها  يوؤمن  التي  والمهنية  وال�شفافية  المو�شوعية  مبادئ  من  انطالقًا 
واالقت�شادية  ال�شيا�شية  التوجهات  ماهية  تفهم  عن  بمعزل  ذلك  حول  ت�شور  طرح  يمكننا  ال  فاإنه  التحديات، 
العام. المال  تجاه  ومخاوفه  تطلعاته  على  والوقوف  العام  الراأي  توقعات  ور�شد  للدولة،  واالجتماعية  واالإدارية 

 العدد )١٢(

تـــويــتـر الجــهــاز

اأنــــه هـــونـــعــم 

جهاز الرقابة     ُعمان

ت�صميم واإخراج: اأ�صيلة الوائلية                    

 وجود نظره �شائدة لدى 
الجهات الخا�شعة نحو رقابة 

االأجهزة واعتبارها رقابة 
ت�شيدية 

 تــ�شــعـى االأجــــهزة 
الـــتـــ�شــــريــعـــة اإلـى 
تــحــ�شـني مـــــهــــنة 

املــــراجـعة واظـــهـــارهــــا 
بــال�شـــــكـل املـــــهـــنــي 

املـــــطـــلـــــــوب

اأ�شيلة بنت مبارك الوائلية
 ق�شم االإعالم والتوعية

دائرة التوعية وتعزيز النزاهة

هل �ص��بق لك اأن حا�ص��بت نف�صك على فعل 
ما ُقمت به و�صبب اأ�صرار لك ولغريك؟

بالطبع نعم وبدون �صك.

ه��ذه طبيع��ة كل اإن�ص��ان ُخل��ق ل��ه �صم��ري 
يحا�ص��ب به نف�صه كلما اأح�س اأنه خرج عن 

الطريق اأوعن فطرته التي وجد عليها.
ه��ذا ال�صم��ري ه��و نعم��ه ال يدركه��ا الكثري 
منا، فبوج��وده ي�صبح االإن�ص��ان رقيبًا على 

نف�صه.

ن�ص��مي االإن�ص��ان ذا �صم��ري كلم��ا كان��ت له 
الق��درة على التمييز بني اخلطاأ وال�صواب 
وبني احلق والباطل، في�صعر بالندم عندما 
تتعار���س االأ�ص��ياء الت��ي يفعله��ا م��ع القيم 
االأخالقي��ة وي�ص��عر بالنزاه��ة واال�ص��تقامة 
عندما تتوافق اأفعاله مع القيم االأخالقية.

كان  اأذا  ميي��ز  اأن  ي�ص��تطيع  من��ا  الكث��ري 
ال�ص��خ�س ال��ذي يتعام��ل مع��ه اإن�ص��انًا ذا 
�صم��ري ح��ي، اأو عك���س ذل��ك اأي م��ا يطلق 

عليه اإن�صانًا مات �صمريه.

ولكن متى يختفي ال�صمري من اأنف�صنا؟!
- عندم��ا تعلو )االأنا( يف ذات ال�ص��خ�س، 
ويغرق االإن�ص��ان يف بح��ر الظلمات والتكرب 

والغرور.
-وعندما يفقد االإح�صا�س ب�صعف ال�صغري 
االجنا���س  واخت��الف  الكب��ري،  واح��رام 

الب�صرية يف هذه احلياة.
-عندم��ا ينت�ص��ر عدم ال�ص��عور بامل�ص��وؤولية 
وتتفاقم الالمب��االة يف جمي��ع ال�ص��لوكيات 

واالأخالقيات.
- عندم��ا ينعدم ال�ص��عور بقيم��ة االأ�ص��ياء، 

وقيمة النعمة املحيطة بنا.

باالآث��ار  الوع��ي  قل��ة  تتج��ذر  عندم��ا   -
اجلانبي��ة، واالآثار بعيدة املدى لل�ص��لوكيات 

اخلاطئة. 

وم��ن االآثار بعيدة امل��دى عندما يعود االأب 
م��ن اجله��ة الت��ي يعم��ل فيه��ا اإىل منزل��ه 
حمماًل ب��اأدوات مكتبية من اأق��الم واأوراق 
وغريه��ا، اأخذها من مكان العمل ويعطيها 
ابناءه لي�صتخدموها يف مدار�صهم، ويعترب 
ه��ذه االأدوات �ص��يء ب�ص��يط ميكن��ه اأخ��ذه 
وا�ص��تخدامه خ��ارج العم��ل وال ي��درك اأن��ه 
قد م���س امل��ال الع��ام، و هنا ين�ص��اأ يف وعي 
عادي��ًا،  االأم��ر  ه��ذا  اأن  االبن��اء  واأدراك 
ه��ذه  يك��ررون  االبن��اء  يك��رب  وعندم��ا 
ال�صلوكيات يف جمال عملهم، وينقلوها اإىل 
ابنائهم جياًل بعد جيل على املدى البعيد.

وال�صوؤال املهم ما هي الطرق الإعادة اإحياء 
ال�صمري فينا؟

- يك��ون بالنظ��ر فيم��ا حولن��ا والتفك��ر يف 
االآثار ال�صلبية التي وقع فيها االآخرون.

- يك��ون مبراقبة النف���س وحما�ص��بتها بكل 
خطوة.

يف  ال�صم��ري  اأهمي��ة  مبعرف��ة  يك��ون   -
حياتن��ا ما يجعلنا نحر�س على اال�ص��تقامة 

والنزاهة على الدوام.

ومن هنا يجب اأن نعي جميعًا اأهمية �صبط 
اأنف�ص��نا وحما�صبتها وزرع القيم االأخالقية 
فينا من نزاهة وا�صتقامة واأن ندرك االأثار 
ال�ص��لبية الناجتة ع��ن التهاون وا�ص��تخدام 
املمتل��كات العام��ة مهم��ا كان��ت يف نظرن��ا 
�ص��يئًا ب�ص��يطًا، واأن ن�ص��عى الإخ��راج جي��ل 
ي��درك اأنه ه��و )ال�صمري( املراق��ب االأول.

ن�شعر بالندم عندما 
تتعار�ض االأ�شياء 

التي نفعلها مع القيم 
االأخالقية ون�شعر 

بالنزاهة واال�شتقامة 
عندما تتوافق اأفعالنا 

مع القيم االأخالقية

وهنا ال بد من عدد من االأ�صئلة الت�صخي�صية 
ذات االأهمية لتكوين هذا الت�صور وت�صكيل 

اأبعاده وهي:

والحقائ��ق  االأولي��ة  المفاهي��م  ه��ي  م��ا   �
االأ�صا�ص��ية والمنطلقات الكلية التي تتاأ�ص�س 

عليها اأبعاد العمل الرقابي وظالله؟

  � م��ا ه��ي المظل��ة الثقافي��ة ال�ص��ائدة حول 
مفه��وم كلم��ة )الرقاب��ة ( ل��دى المجتم��ع، 
وكي��ف ينعك���س ذل��ك ف��ي تقبل��ه اأو رف�ص��ه 
لهذا الدور؟ وما هي التوقعات التي يتاأملها 
هذا المجتمع من الجهاز في ممار�صة دوره 

المقد�س؟

� كي��ف يتفاع��ل اأف��راد المجتم��ع م��ع اأدوار 
وم�صوؤوليات الجهاز وكيف يت�صور دوره هو، 
ه��ل ه��و دور المتف��رج م��ن بعي��د اأم هو دور 
الم�ص��ارك ب�ص��كل مبا�ص��ر باعتبار اأن المال 
الع��ام ه��و لي���س فق��ط م��ن مق��درات ه��ذا 

الجيل بل هو لالأجيال القادمة؟

المجتم��ع  يلعبه��ا  الت��ي  االأدوار  ه��ي  م��ا   �
الر�ص��مية  وغي��ر  الر�ص��مية  بموؤ�ص�ص��اته 
وباأفراده في التثقيف الرقابي والمحا�ص��بي 
والمال��ي واإح�صا�ص��ه بتذكي��ة روح المواطنة 
ال�صادق��ة قبل �ص��روعه في طرح ت�ص��اوؤالته 

عن دور الجهاز؟

� كي��ف تتفهم الجهات التنفيذية الم�ص��مولة 
برقاب��ة الجه��از طبيعة عمل��ه ومن ثم كيف 

الـمراجـعـة  اهـتـمـام مـعـايـــر 
الـدولـيـة بـال�شـك املـهـنـي:

اأولت االأجهزة الت�صريعية املناط لها تنظيم 

مهن��ة املراجعة اهتماما كبريا يف ال�ص��نوات 

االأخ��رية فيما يخ�س واجبات املراجع جتاه 

الغ���س عن��د مراجعة التقاري��ر املالية والتي 

ت�صمنت بدورها ال�صك املهني، حيث ركزت 

بع�صه��ا عل��ى حتدي��ث االإج��راءات الواجب 

اتباعه��ا. وميكن اال�ص��ارة هن��ا اإىل املعايري 

 SAS( التالي��ة: معيار املراجع��ة االأمريكي

للمراجع��ة  الدولي��ني  واملعياري��ن   ،)99

)ISA ،200 ISA 240(. والتي اأجمعت 

عل��ى ان��ه يتطل��ب عل��ى املراج��ع الب��دء يف 

املراجعة باجتاه مت�ص��كك وعقلية مت�صائلة، 

كذل��ك علي��ه اال يلتفت للعالقات ال�ص��ابقة، 

اأي مبعنى اآخر، اال يفر�س ح�صن النية بان 

جمي��ع العمالء �صادقني حت��ى وان ات�صفوا 

بذل��ك �ص��ابقا. فق��د ن���س معي��ار املراجعة 

ال��دويل )ISA 200( عل��ى اأن  االعتق��اد 

تتعام��ل م��ع تقاري��ره ع��ن نتائ��ج الفحو�س 
التي يقوم بها وتتعاون مع اأع�صائه؟

� م��ا ه��ي الق��وة االإلزامي��ة الت��ي تتمت��ع بها 
االأجه��زة  ه��ذه  ت�صدره��ا  الت��ي  التقاري��ر 
م��ن اأج��ل تحقي��ق الح��د االأدن��ى م��ن مبداأ 
الم�صاءلة القانونية عن المخالفات المالية 

ومظاهر التعدي على االأموال العامة؟

� م��ا ه��ي م�ص��تويات الن�ص��ج والتط��ور ف��ي 
المنظوم��ات القانوني��ة واالأط��ر الالئحي��ة 
وتنفي��ذ  واإع��داد  لتخطي��ط  الموجه��ة 
تكيي��ف  �ص��يتم  والت��ي  العام��ة  الموازن��ات 
الت�صرفات المالية ف��ي الجهات الخا�صعة 

وفقًا اإليها؟

اإن كل االأ�ص��ئلة المثارة ال�صابقة تو�صلنا في 
النهاي��ة اإلى ت�ص��ور حجم ون��وع التحديات 
لك��ي  الجه��از  تجاب��ه  الت��ي  وال�صعوب��ات 
يمار���س اأدواره وم�ص��وؤولياته ، وحتى تكتمل 

بتطبي��ق  املكلف��ني  واأولئ��ك  االإدارة  ب��اأن 

احلوكم��ة يت�صف��ون بال�ص��دق والنزاهة ال 

يعف��ي املراجع م��ن احلاجة اإىل ا�ص��تمراره 

بالتعامل باأ�ص��لوب ال�صك املهني اأو ال�صماح 

للمراج��ع اأن يكون را�صيا باأدلة اقل اقناعا 

عند احل�صول على تاأكيد معقول.

ومن اأولويات املراجعة هي تخطيط وتنفيذ 

مهم��ة الفح���س بن��اء عل��ى ه��ذه النزع��ة، 

واالدراك باحتمالي��ة توف��ر الظ��روف الت��ي 

تت�ص��بب يف التحري��ف اجلوه��ري بالقوائم 

املالي��ة. ف��اإن لبع���س العوام��ل مث��ل: ط��ول 

خدم��ة املراجع ومعرفته ال�ص��ابقة بعمليات 

اجله��ة حمل الفح���س وعالقاته بالعاملني 

بها تاأثريا على نزعة ال�صك املهني بداخله، 

فك��ون تلك اجلهة عملت �ص��ابقا على درجة 

ب��د  ال  التحدي��ات  له��ذه  فهمن��ا  منظوم��ة 
م��ن الوق��وف عل��ى مجموعة م��ن الحقائق 
الرقيب��ة  االأجه��زة  واق��ع  بفه��م  الخا�ص��ة 
وتجاربه��ا ب�ص��كل عام على م�ص��توى العالم 
لك��ي ن�ص��توعب واق��ع الجهاز في ال�ص��لطنة 
م��ن خ��الل المقارن��ة المو�صوعي��ة حتى ال 

تكون اأحكامنا قا�صية والحقائق هي:

 � اأن��ه بالرغ��م من وجود العدي��د من اأوجه 
الت�ص��ابه والتجان���س بين االأجهزة الرقابية 
�صم��ن منظومة مجل���س التع��اون الخليجي 
اإال اأنها تتباين ف��ي عمق تاريخها ودرجات 
ن�صجها وم�ص��تويات اأدائها بح�ص��ب التطور 
التاريخ��ي وال�صيا�ص��ي والد�ص��توري ال��ذي 

مرت به كل دولة.

� تتباي��ن االأجه��زة الرقابية اأي�صا من حيث 
اأهدافه��ا وطبيع��ة اخت�صا�صاته��ا ودرج��ة 
ال�ص��ائدة  االأنظم��ة  بتباي��ن  ا�ص��تقالليتها 
ف��ي كل دول��ة، فبع���س االأجه��زة م�ص��تقلة 

م��ن النزاه��ة و�ص��ارت وف��ق نظ��ام حوكمة 

جي��د، ال يعن��ي ان يبع��ث املراجع يف نف�ص��ه 

الثقة العمياء بالتاأكيد على �صحة البيانات 

الت��ي يقدمه��ا ل��ه امل�ص��در كاالإدارة مثال. 

حيث ي�ص��تدعي االمر ا�ص��تمرارية الت�صاوؤل 

عم��ا اإذا كان��ت املعلوم��ات واالأدل��ة التي مت 

جمعها ت�ص��ري من خالل تقييمها اإىل وجود 

اأخطاء جوهرية ب�ص��بب الغ���س. وهنا تلعب 

عملي��ة التدوير ب��ني املراجع��ني دورا بارزا 

بدرجات عالية جدا تكاد ت�صل اإلى ١00 %، 
وبع�صه��ا ظلت اإلى وقت قريب تابعة لجهات 
تنفيذية هي نف�صها تقوم االأجهزة بمراجعة 

اأعمالها المالية.

� كم��ا تتباي��ن االأجه��زة الرقابي��ة م��ن حيث 
الأعماله��ا  الممنوح��ة  ال�ص��فافية  درج��ات 
ون�ص��ر تقاريره��ا، حي��ث اأن بع�صه��ا مخ��ول 
بن�صر نتائج تقاريرها ال�صنوية في ال�صحف 
وموؤ�ص�ص��ات  الع��ام  ال��راأي  اأم��ام  اليومي��ة 
الحكومي��ة،  والوح��دات  المدن��ي  المجتم��ع 
تقاريره��ا  بتبلي��غ  تق��وم  االآخ��ر  والبع���س 
ال�ص��نوية لل�ص��لطة الت�ص��ريعية فق��ط �ص��واء 

الحاكم اأو البرلمان.

� عدم تبعية بع�س الجهات من حيث خ�صوع 
رغ��م  االأجه��زة  لرقاب��ة  المالي��ة  اأعماله��ا 

�صخامة موازناتها المالية.

والح�ص��ابات  االتفاقي��ات  بع���س  وج��ود   �
والبن��ود دون اإخ�صاعه��ا لرقاب��ة االأجه��زة، 
رغ��م اأن الجه��ات التي بها هذه الح�ص��ابات 

هي جهات خا�صعة لرقابة هذه االأجهزة.

� مماطل��ة بع���س الجه��ات ف��ي رده��ا عل��ى 

يف تطوي��ر ه��ذا الن��وع م��ن النزع��ات والتي 

بدوره��ا تع��زز جان��ب املو�صوعي��ة يف تنفيذ 

العمل الرقابي.

اأ�ص���ار كال م��ن امل�ع���يار ال�دول���ي للمراجعة 

 SAS( واملعيار االأمريكي )2140 ISA(

او  النقا�ص��ية  اجلل�ص��ات  اأهمي��ة  99(اإىل 

م��ا يع��رف بالع�ص��ف الذهني ملا له��ا اأهمية 

يف اال�ص��تفادة م��ن جهود اأع�ص��اء جمموعة 

الفح���س وتقدمي حتليالت نقدي��ة للحاالت 

التي ت�ص��ري اىل وجود غ���س او احتيال. حيث 

ان احل��وار مع االأع�ص��اء يتيح نقل اخلربات 

موؤ�ص��رات  عل��ى  التع��رف  ح��ول  واملع��ارف 

الف�ص��اد. ف�ص��ال ع��ن تذك��ري االأع�ص��اء بان 

يقت�ص��ر  ال  املهن��ي  ال�ص��ك  بنزع��ة  العم��ل 

فق��ط عل��ى مرحل��ة التخطي��ط للمهم��ة، بل 

تقاري��ر االأجه��زة اأو التاأخي��ر في ذل��ك، اأو 
ع��دم قيامه��ا با�ص��تيفاء االأوراق المطلوب��ة 

منها.

� �صع��ف م�ص��توى اأنظم��ة الرقاب��ة الداخلية 
وح��دات  واأداء  الخا�صع��ة  الجه��ات  ف��ي 
التدقي��ق الداخل��ي فيه��ا وم��ا يترت��ب ذلك 
م��ن ازدي��اد الع��بء الرقابي عل��ى االأجهزة 
والتكلف��ة  والجه��د  الوق��ت  ف��ي  والمتمث��ل 
الم�صروفة في القيام بالفحو�س التحليلية 
واالختب��ارات التف�صيلي��ة لدرا�ص��ة االأهمية 

الن�صبية وتحليل حجم المخاطر.

� ات�ص��اع نط��اق المراجع��ة االإجرائي��ة ومما 
يوؤث��ر ذل��ك �ص��لًبا عل��ى الوق��ت ال��ذي كان 
�ص��يبذل في التوجه نح��و الرقابات االأخرى 
االأكثر تقدًما مث��ل رقابة مردودية االإنفاق، 

ورقابة االأداء، والرقابة ال�صاملة.

� ت�ص��رب بع�س الكف��اءات العلمية والمهنية 
المتخ�ص�صة التي قامت االأجهزة بتاأهيلها 
واإعداده��ا نظ��را لوج��ود مكت�ص��بات مادية 
واإغ��راءات مالي��ة تمنحه��ا بع���س الجهات 

االأخرى.

اال�ص��تمرار بنف�س النزعة حتى اثناء عملية 

املراجعة. 

االأجه��زة  ت�ص��عى  املط��اف،  نهاي��ة  ويف 

الت�ص��ريعية اإل���ى ت�ح��ص���ني م���هنة املراجعة 

واظهاره��ا بال�ص��كل املهن��ي املطل��وب م��ن 

خ��الل مكافح��ة الغ���س واالحتي��ال باأف�ص��ل 

املمار�ص��ات ك�ص��ائر امله��ن، وذل��ك لغر���س 

التقلي��ل من الثغ��رات وزيادة الثق��ة للعميل 

�صاحب العالقة. وبحكم ان مهمة الفح�س 

تاأخ��ذ وقت��ا اأط��ول يف بع���س االأحي��ان، فاإن 

احتمالية تقوية العالقة بني فريق الفح�س 

واالط��راف ا�صحاب العالق��ة واردة، االمر 

ال��ذي م��ن �ص��اأنه التاأثري على نزعة ال�ص��ك 

املهن��ي والتي تتطل��ب من املراج��ع التعامل 

باأ�ص��لوب مت�ص��كك وعق��ل ناق��د ط��ول م��دة 

تنفيذ املهمة. لذلك ركزت املعايري الدولية 

للمراجع��ة يف االآونة االأخ��رية بهذا اجلانب 

من خالل حت�ص��ني بع�س االإجراءات وعمل 

الذهن��ي  الع�ص��ف  او  النقا���س  جل�ص��ات 

لتذك��ري اأع�ص��اء الفري��ق بواجباته��م جتاه 

اب��داء راأي نزي��ه وخ��ايل م��ن التحي��ز حول 

االعمال املنفذة من العميل.

نـــــــــــزعـــــــة الــــــ�ســــــك الــــــمــــــهــــنــــــي بـــــالـــــعــــمـــل الـــــرقــــابــــــي

عبدالنا�شر بن اإبراهيم ال�شايغ
خبير التدريب متقاعد 

دائرة الرقابة على �شناديق اال�شتثمار

يتبادر للوهلة االأوىل لدى العميل عند تلقيه كرثة االأ�شــئلة 
واال�شتف�شارات حول البيانات واالدلة التي يقدمها للمراجع 
او الع�شو الرقابي للتاأكد من مدى واقعيتها و�شالمتها، انه يف 
حمل م�شــكوك فيه بالف�شــاد او االحتيال ال�شــك املهني، فهو 

ح�شــب التعريــف املت�شمــن باملعيــار الــدويل للمراجعة رقم 
)ISA 200( يعرف باأنه:االأ�شلوب الذي يت�شمن عقاًل مت�شائاًل 
والتزام احلذر ب�شــاأن احلاالت التي ت�شر اإىل امكانية وجود 
حتريف ب�شبب خطاأ اأو غ�ض، وتقييم انتقادي الأدلة املراجعة.

حمد بن ها�شل الحكماني


