
ساابت سورسي ملراجعة ا تب الفدرايل ا حلا يل ملك

ساابت  ية  ند هممة املراجعة اخلار حلجيب أن  جسـ ت
ية الف ية  نظمة العا للملكا مل بو(كرية مل إىل عضو ) يالو

ية  بة املا ئات املرا ليف أعىل  قي يف ادلوةل العامة ه
تارة  ياوخملا سؤول  خشصجيب أن يلكف هبا ا مل ومعال . ّ

يات  بو و ية العامة للو مجعهبذا احلمك، وبعد ا ي مجلع
ناحتادات ابريس وبرن ومدريد والهاي ويس 
يف ادلويل للرباءات  بونة ولواكرنو وا نو تصشـ لل

ت نا، لومعاهدة ا شأن الرباءات و يعاون  ثلو فيب ممجدد 
سورسية إىل ادلول األعضاء  يوالية احلكومة ا هناية ل

بو 2011سـنة  ساابت الو ي، بصفهتا مراجع  ح
ساابت  بو و حوالاحتادات اليت تديرها الو ي

نظمة نفذها ا ية اليت  ساعدة ا ملرشوعات ا ت ن لتقمل وقد  .م
ندت إيل حكومة  ّأ يةسـ نفدرا لا سورسية، بصفيت لك ي ا ل

سورسي ملراجعة  تب الفدرايل ا يمدير ا ل ملك
بو ساابت الو ساابت، هممة مراجعة  يا ح  .حل

 
بو 2.6وختضع همميت ألحاكم املادة  ي من نظام الو

ساابت تصاصات مراجع ا حلاملايل ويه حمددة يف ا خ ّ 
نظام ية املرفقة بذكل ا لاإلضا يفيت بلك . ف ظوأمارس و

تب ية، بدمع من معاوين يف ا تقال ملكياد وا ّح ل  سـ
ساابت سورسي ملراجعة ا حلالفدرايل ا  .يل

 
ية  تب الفدرايل خدمات املراجعة اخلار جويقدم ا ملك

يا عن دوره  تقةل  بو بطريقة  لكساابت الو سـ ي محل
ي يا للرقابة املا لئة  عل يةة يف كهي نفدرا لا سورسيةلك ي ا . ل

يني ذوي  بة من ا تب الفدرايل  نويضم ا ملهخن ملك
برية يف ية واخلربة ا لكالكفاءات العا ساابت ل ح مراجعة 

نظامت ادلوية لا  .مل
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يقملخص  تد قا  ل

تارخي تقريري يف  بو يف  2011ل يويو 4بالصادر  ساابت الو يشأن مراجعة  ح ساابت ، 2010سـنة ب حأكدت أن 
نظمة  ية ادلوية للقطاع العاممتتثل للملا لمعايري احملا ية الالزمة ومن .  (IPSAS)سب نارص األسا سـا نجلع بلالتقال  اح حنو ن

يقة IPSAS معايري تنفيذ بة فامي خيص ق، حتديد معايري د ية واحملا شؤون املا تخدمة يف إدارة ا سـأنظمة املعلومات ا ل ل ملسـ
يد تكل األنظمةوحتديث شلك  ج   . ب

تاج  تقرير هو  نوهذا ا يق معلومايت حمدد أجري يف إطار تطوير ل بو، ال سـامي قتد تعيأنظمة معلومات الو لق بإدخال يفامي 
ية يف ثال بة املعلومايتفث وحدات إضا بوسـنظام احملا نظام يف ريع . ي للو رشوع الاتقال حنو هذا ا بوقد بدأ  ل ن  سـنةم

يهل حبلول 2009 ناير 15تشغ من أجل   .2010ي 

ية، ال سـامي  ية واخلار هات الفاعةل ادلا تلف ا يدة بفضل دمع  رشوع بإدارة  جوقد حظي ا جل خلج خم تعانة مل سـبفضل الا
رشوع ذيمب تخصصنيب خربة ومدير  يح احلل . IPSAS يف معايري ملأحد ا متديتو ية اليت ملعا سب احرتام القواعد احملا
ها إىل جانب حت نظام املايل اجلديد تطبيقددها تكل املعايري و بولا يه، فقد . يللو رشوع خالل فرتة أمكنعلو يذ ا مل  تنف

يا ًقصرية  يا، فقد أمكن . نسب ًورمغ قرص تكل الفرتة  يةلزتام ابالانسب نهل واحرتام املزيا يق  كام أوحضمل تد قا وقد الحظ . ل
يه تطبيق هنج إدارة  زماليئ يا مع ما  تضموحد متا تقشـ يدة"ً رشوعات، ال سـامي فامي خيص " جلاملامرسات ا مليف جمال إدارة ا

ية رشوعات املعلوما تا  .مل

تقرير يشريكام  يات اإلدارية يف إدارةإىل ل ا توى ا لعملوجود مواطن ضعف عىل  سلع  مسـ غري أن تكل . املعداتولا
تلف عن  ساابت ملالحظات اليت اختاملالحظات ال  شأن مراجعة ا حلأبديهتا يف تقريري   فامي خيص نظام 2010سـنة لب

شأن ية هبذا ا ية ر ية، مما يدعوين إىل عدم إصدار تو بة ادلا لاملرا مس ص خل يات . ق صوأخريا، فإنين أصدرت ثالث تو بشأن ً
ية  نوايح ا يلا بوسـميكنمما لتشغل ية بأعامل الاضطالع  مني للو يات اجلديدة  لضامن فإضا لعمليل تكل الوحدات وا تشغ
ثل نحو األ معىل ا تخدمني وعددمه وكذكل . ل يات بوجه خاص تدريب ا تو ناول تكل ا سـو ص ملل ثل يف إعداد تت ماألداء األ

سلع رشاء كتيبات  . واخلدماتلا

نظام املايل واملعايري واملعلومات  لا

نظام املا يقوموضوع يل لا تد قا  ل

ية ختضع .1 نصوص علهيا حاكم لألل الفرتات املا ية ا ملا يات وملعن تلف الاتفا قيف  بو ألخم نظام املايل للو يحاكم ا ل
تهو ية ادلوية للقطاع العام يراعي، مبا 1حئال لاملعايري احملا  .(IPSAS)سب

نة و .2 سـمع الاتقال يف  تكIPSASمعايري  تنفيذ حنو 2010ن بو إىل ا سـ، اضطرت الو ية ي القامئة تامل أدواهتا املعلوما
تاكمةل للمعلومات من نظام"إدارة األصول"بإضافة وحدة مع وتزامن ذكل . PeopleSoftوبرانمج  2مل اإلدارة ا

نظام املايل اجلديددخول نفاذل ا بة يف تتودلف، ل حزي ا بو الر غ دلى الو رشاءي يات ا تة  لأ معل مرشوع وأطلق . مت
ته واملعا نظام املايل وال حئا ية ادلوية ل ليري احملا  . إلاتحة حلول جديدة )FRR/IPSASمرشوع  (لقطاع العاملسب

                                                 
نفاذدخل 1 ناير ل حزي ا توبر 2008ي يف أول  ك وعدل يف أول أ ناير 2009ُ  .2010ي وأول 
تاكمةل للمعلومات: AIMSنظام  2  ملاإلدارة ا
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يق  .3 تد هدف من وراء هذا ا قوا يهاذلي ّاحملدد  املعلومايتلل لشار إ تعراض مرحةل مع بعد "بعبارة  أيضا ي سـا
يذ تعراض سري " لتنفا ياانت  وحفص FRR/IPSASمرشوع سـهو ا نقوةل لبمدى سالمة واكامتل ا م إىل نظاملا

AIMS فيهاملدخةل  أو. 

يق  شمليوال  .4 تد قهذا ا نظر يف ل يب العمللإعادة ا نظامشكيةلت ولأسا  قرروا أن يدرجوا يف زماليئغري أن . ل ا
نقاط  تقرير بعض ا لا همةل همسـبق وأن أشاروا إلهيا  اليت ملا  .معلخالل 

يق معايري  تد قا يةومعلوماتل  لكمة شكرو ف إضا

يات  .5 يقمعللقد أجريت  تد قا ساابت الصادرة عن ملل للمعايري ادلوية ً وفقال يق اجمللس ادلويل حلراجعة ا تد قاملعين  ب
ساابت ومعايري الضامن ساابت (حلا حلاملعايري ادلوية ملراجعة ا تصاصات ، 3)2010إصدار  - ل خوناء عىل الا ب

بو املايل نظام الو ية املرفقة  ياإلضا ب ته ف  .حئوال

ثانوية ا .6 سائل ا تقرير  تطرق هذا ا لوال  للم ل شت ومت ي هاقليت نو ناء أعامل املضيحتو سؤولني أ ث مع ا   .اجعةرمل

ناء  .7 يد زماليئ بأعامل املراجعة، أجرى الاضطالعثوأ ثات مع ا با لسـ  ح سن، ريس إدارة م ئيوهان مور  األعاملي
ية سة اخلدمات املا يزن ر يس كوك رو يدة جا لوا ي ب ئسـ ن يد كولن ابفام ول شرتايت لسـا بة ا مل من   ومع واألسفارشع

يد . من املعاونني من تكل اخلدماتالعديد  تقوا اب سـكام ا رشوع روبريت لووتون،لل  FRR/IPSASم مدير 
يد  شار اخلاريج امللكف لسـوا ية ادلوية للقطاع العام بتطبيق ملستمايلك غوترن ا لاملعايري احملا ) (IPSASسب

بو يف  .يالو

تعاونأوأود  .8 ناء ث الويقلن أؤكد عىل روح ا تاح اليت سادت أ ث والا كام أعرب عن .  املراجعةفيذ أعاملتننف
يني لشكري وتقديري  بو ا ناكفة موظفي الو تقدمي اذلين تكرمواملعي  . والواثئق املطلوبةاملعلوماتب 

ية اليت أجريت يف  .9 شات الهنا نا تاجئ املراجعة خالل ا ئوقد مت إعالن  ق مل يد  حبضور لك من 2012 فرباير 22ن لسـا
يا املعلوماوي يل،  نولو جمدير شؤون  يه، مدير ت تك يب فافا يد  تيوا يل فسـ شؤون ل يلا يدة ) املراقب (ةلاملا لسـوا

ية سة اخلدمات املا يزن ر يس كوك رو لجا ي ئب نديوغلو،  ن يد توناكي إ فوا يق ادلاخيل لسـ تد قريس خدمة ا يدة لئ لسـوا
بة تشـيرتا انراايانسوايم، ختط مديرة  يد إلط املوارد وايشع يذ الربامج وا لسـدارة و ير  مدروبريت لووتون،تنف

يق  وFRR/IPSASمرشوع  تد بة ا نا، مدير  يريي رايو يد  قا ل شع ي ت بلسـ  .ادلاخيل والرقابة اإلداريةل

يقوقد أجرى  .10 تد قية ا ل يق املعلومايت، مراجعان من ذوي معل تد قالكفاءات يف جمال ا تب الفدرايل ل ملك من ا
ساابت خالل الفرتة من  سورسي ملراجعة ا حلا سمرب 2 نومفرب إىل 14يل  . 2011ي د

ثري من الواثئق زماليئ تلقى وقد .11 يمي مما أاتح هلم عرب اإلنرتنت لكا تقدم احملرز يفتق  يذ لا تنف العمل وتاجئ  ن
تاكمةلل اجلديدة وحداتال يحات . AIMS ملنظام اإلدارة ا تو ضكام أجروا مراجعات  ية اليت مت احلصول لل فاإلضا

ثات إجراء علهيا من خالل  با حا ثالمل بارات الا توا مت  عرض األدوات واإلجراءات اللمن خ وكذكل خ
تخدمة يف إطار   .AIMSنظام ل إدارة املعلوماتملسـا

                                                 
ساابت عايري امل 3 حلادلوية ملراجعة ا ساابت ومعايري" 2010 إصدار - (ISA) لادلويةل يق ا تد حلعن اجمللس ادلويل املعين   .(IAASB)  الضامنقب
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تقدم احملرز يف رشوعلا  مل ا

ية اجلديدةحتضرييةأعامل  ياجات احملا يمي الا يدة  ب  تق سج حت  ل

سمرب  .12 شاء 2008ييف د ية إىل إ يذ الوحدات الرا رشوع  بو عىل  ية ابلو نة الربانمج واملزيا ن، وافقت  ي ن مجل لتنف م
لثل حماسـيب نظام  نظام املايل اجلديد وميت ليق ا ية ادلوية للقطاع العاماتطب لملعايري احملا وذلكل . (IPSAS) سب

نة وافقتالغرض،  ميهتا عىل للج ا ية  قمزيا  .يفرنك سورسيمليون  2,4ن

رشوع  .13 ملوتضمن ا ينيFRR/IPSASي رشوعني فر ع  ثال ملعايري . م  قررت ،IPSASمتمفن أجل ضامن الا
تعا بو الا سـالو نظام القدمي ضة عن ي تاكمةل مضنلا منظومة  نظمة . AIMS نظام مب ملويف ذات الوقت، عدلت ا

يفه مع ذكل الوضع بو عن . لتكينظاهما املايل  تعاضت الو تكل القواعد اجلديدة، ا ثال  يل الا يومن أجل  سـ ل ت مه تس
شرتايت القدميأنظمة تاكملني يف إطار نظام ةمل ا نظامني  م  رشاء "وهام وحدة  .AIMSب املوهجة " اإللكرتوينلا

بات ناء" ووحدة لطلملقديم ا شرتين" قتالا  .للماملوهجة 

تظمAIMSويمت حتديث نظام  .14 شلك  نه  ن و مب تحديث معلية والواقع أن األعامل جارية ابلفعل إلمتام . حتسي لا
نة ةاملقرر نة AIMS نظام تنفيذوقد مت . 2012سـ يف بداية  باره 2005سـ يف  يات للعمل اب حاسويابرانجمعت اب

تضمن  ية  ياحملا تاذ العام ووحدات سب ساابت سـدفرت األ نحلا نةئادلا تطوير اذلي مت الحقا . ةي واملد ندرج ا ًو ل ي
ية إىل  بو الرا ية الو منظام يف إطار اسرتا ي يج ، من أجل ضامن 4تاكمةلملادارة بربانمج حاسويب لإلالزتود تلل
ية و ية والفعا سؤو ية وإرساء ا شفا ليق ا ل مل فل ية . توجه حنو الزبونللكفاءة وااحتق نة الربانمج واملزيا نوقد وافقت  جل

مترب   .2010سبعىل الاقرتاح املطروح يف هذا الصدد يف 

تعاون مع  .15 ية ويه لواب رشكة اخلار جا تخدام نظام ل نذ بدء ا بو  ها الو تعاون  يدار اليت  سـرشكة  ي ت مسـ ، AIMSمع
يل  يةحتلأجري  بات مع الوحدات ا ياجات وا يفي لال ميو تطل ت لتنظظ مل نة ح ية من خالل  تلفة ا جل ا ن متعددة ملعخمل
تخصصات نقاط اليت . 5لا لوقد تركزت األعامل حتديدا عىل ا منط املقرتح يف إطار ً ليد عن ا  برانمجحت

PeopleSoft . ثقة عن تكل األعامل أدرجتوقد تاجئ ا ملنب ا تالفاتقامئة يف لن نظر فهيا  خابال لبل إعادة ا ق
بارها منو تربت  تبقومل .  األولوايتعتا نقاط اليت ا عسوى ا سن واليت "ذات أولوية قصوى"ل ّمل  باع يت ت ا

هم يفوقد . مت تطويرها فامي بعدوبشأهنا، آخر أسلوب معل  ية وابدلقة مما أ تالفات اب سمت قامئة الا سا نخ  ملهت
بو ياجات الو ية ا يار املعايري املالمئة  يا ت ب حت  .لتلخ

رشوع لل باع ا ملا يدة ت بقة جلمامرسات ا رشوعات ل إدارة يف جماملطا  ملا

رشاء اإللكرتوين و وإدارة األصول "دراج وحداتإ وFRR/IPSASمرشوع تنفيذ لقدمت  .16 ناءلا من " قتالا
ية Peoplesoftبرانمج  هل احملددة ن يف إطار املزيا نة ملالعامة املقررة وخالل ا سـيل يف  وقد . 2010للتشغ

ية خالل  يريات اليت ظلت معلقة يف مرحةل اث نعوجلت ا بلغ 2011 سـنة ويف 2010 ةسـنلتغ تخدام ا مل اب سـ
ية بقي من املزيا نا رشوع معلومايت . ملت رشوع هو عىل حد علمي أول  موهذا ا شاركني من شامل مل متضمن  ي

شعب لتلف ا  .خم

                                                 
يه عادة  4 شار إ لا ترص اإلنلكزييمل يةانظام مبعىن  ERP خملاب سـيط للموارد املؤ ستخط  .ل
شار إلهيا عادة  5 بارة اإلنلكزييةملا تعددة الوظائف"Cross-functional Board "لعاب ئة  م مبعىن   .هي
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شاء  .17 تدة من فرباير اجلوحدات النوقد أجريت أعامل إ ناير 2009ملمديدة يف الفرتة ا  اكنوكام . 2010ي إىل هناية 
ناير 15شغيل يف لت، مت اًامقرر بو ، 2010ي  نة إقفاليوهو ما أاتح للو ساابهتا يف  سـ  تخدام 2010ح سـ اب

نظام اجلديد يا. لا رشوع خالل فرتة قصرية  يه، فقد أجنز ا ًو نسب مل  .عل

رشوع وإاتحهتا  .18 تلف مراحل ا ملوقد مت تويق  خم يدث شلك  جيني  ب ية شـبكةلا عرب أبلغ املوظفونو. للمعن خل ادلا
بو رشوع )الانرتانت( يللو تقدم احملرز يف ا ملاب تخدم . ل ية املعروف ابمس هنجسـوا  PRINCE 2ملهن اإلدارة ا

رشوع وتويقه ثيري ا ملسـ نت سكراترية . لت توى اإلداري،  عيوعىل ا رشوعبدوام جزيئملسـ ساعدة ريس ا مل  ئ . مل
تخدمني توىل شارون ملسـويف رأي ا رشوع وا ملست مدير ا ية  ونظام املعايري اPeopleSoft يف برانمجمل سبحملا

رشوع بأسلوب همين لادلوية للقطاع العام  .ملإدارة ا

يذ وقد ورد يف  .19 تنفويقة بدء  رشوعث رشوع واألهداف  6ملا يف لإلطار العام احملدد  للمتو ها ص بغي بلو غاليت  ين
يود  يدات لقوا تعريفات وا يوا بغي احرتاهما ولتقل رشوع وكيفية يناليت  ملنظمي ا يريات الالزمة واجلودتنفيذت ة لتغ ا

سؤول  الرقابةإجراءات املطلوبة و يةملوإعداد تقارير من جانب الفريق ا ية ابإلضافة إىل املزيا تو ننة ا جهي ل  .للج

رشوع  .20 نظمي ا ية  ملوقد حددت بوضوح  ت ـي مبشاركةكيف تو جهي الفريق ا رشوع واملكون ول سؤول عن ا ملالفريق ا مل
سؤول عن نظام  شارين وا رشوع وا ملمن ريس ا ملست مل تخصصة ت األعاملومجموعا AIMSئ من خالل وذكل مل ا

بو ية يف الو ياكفة الوحدات ا بغي احرتاهما خالل . ملعن شأن معايري اجلودة اليت  ينكام أعدت ويقة  ب مرشوع ث
FRR/IPSAS .همة إدارة اجلودة رشوع  سؤول عن ا مبولكف أحد أعضاء الفريق ا مل تعددة . مل نة ا ملوتولت ا للج

تخصصات  يات بنيتنظمي مواءمة لا تلف الوظائف للك لعملا  الاتصاالت منوذجوحدد . أسلوب معلخم 
يات  لسؤو هات الفاعةلم رشوعات القرارصانعي وجلا شطة ا شاط من أ بة للك  مل اب ن ن  .لنسـ

رشوع وقد أعد يف .21 رشوع  انطالق- مللك مرحةل من مراحل ا يذهوتطويره مل ا نجزة فاميبيان عن  -تنفو تاجئ ا ملا  لن
يف ودرجة ا تاك يط وا لخيص ا ل ئة، . جلودة اليت حتققتلتخط يات اخلا بب بعض ا هور تفاواتت  ند  طو ملعط سع بظ

يللوقائعخضعت ا تح ل  يةإجراءات ُّواختذت  لل يعي يبتصو  .ضعىل أساس موا

شارون  .22 يا يقدمونملستواكن ا بو ً أ ع توقعةعن ثيرد يف ويقة حمددة ًتقريرا سـ شطة ا نجزة واأل ملاألعامل ا ن واكن . مل
ب تظام  رشوع يعد اب قريس ا نئ رشوع حيدد فهيا الوضع مل ية تقريرا عن حاةل ا تو نة ا سات ا ملل انعقاد  ً جهي ل للج جل

تخدام إشارات  سائدة اب سـوالاجتاهات ا سري  اتإشارمثل ل ويوحض فهيا املراحل ) أخرض وبرتقايل وأمحر(لا
بةل واخملاطر اليت تمت مواهجهتا ها واملراحل ا ملقالوسطى اليت مت بلو  .غ

سؤ .23 هراي ملواكن أعضاء اإلدارة ا تولون  ًولون  ش بةأعامل ي  للتقدم احملرز اإلدارية عىل أساس عرض قالرقابة واملرا
بقا ًيوزع  تضمن . مسـ نجزة وإجراء يواكن ذكل الاجامتع  شات لألعامل ا ملنا ق إعطاء املوافقة عىل األعامل م

تصاصات واختاذ القرار تعددة الا نة ا يارات اليت تطرهحا ا خوا مل للج نقاط واملوضوعات  وحتديد ات ذات الصةلخل لا
نقاش سات . للاملطروحة  ها تسجل يف حمارض جللواكنت تكل ا تكام ها أو ا لتوىل األعضاء  سـيح  قبل انعقادتصحي

بةل سة ا ملقا  .جلل

                                                 
بارة اإلنلكزيية  6 شار إلهيا اب لعا  .”Project Initiation Document“مل
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رشوعي اخملاطر اليت واكنت .24 ها ا ملوا تظام هج سجل اب ن  شأن إدارة اخملاطرت وقد حددت يف .  ويمت حتديهثابيف قامئة 
تدابري واإل يات اليت لتكل القامئة ا سؤو رشوع وكذكل ا ية عىل ا تخذة للحد من اآلاثر ا لجراءات ا مل ب ململ لكف لسل
 .هبا أشخاص حمددون

تغرياتإدارة  يدلا ج شلك  رشوعب ناء ا مل أ  ث

تغرياتإدارة  .25 نجاح حيوي يه أمر لا رشوعات ل  يق ملا هود أو  يق ا همة، سواء لضامن  حتقا جل مسـتوى اكف تنسـمل
تلف واثبت لل ها عن طريق . ملعنية االفرقخمجودة بني  بل وقو شالكت  باق بعض ا يح ا عكام أن ذكل  ق ت ملت س ي

تلف  بة  رشوع اب خمليمي اآلاثر املرتبة عىل ا سـ لنت مل يب العملتق نظمة ولأسا ناسباإلبالغ عهنامل يف ا شلك  م   .ب

تغرياتدارة إل اختاذ إجراءات موحدة زماليئوقد الحظ  .26 يذ وحدات جديدة من لا  برانمجتنف من أجل 
PeopleSoft . تغريات املطلوبةأعدت قامئة وقد تغريات  أدرجت فهيا لاب تعديالتولا شدها لا ين اليت 
تخدمون ية للموافقة علهيا. ملسـا تو نة ا ها  بات وتقد يمي تكل ا جهيومت  ل للج ميلطل يات . تق سؤو لومت حتديد ا فامي مل

تخصصة يف يتعلق يأدرجتوقد .  املعامالتمنوذجمل ابملعامالت ا تغريات اليت  حظ ا ت ابملوافقة يف نظام ل
RMS7  ها إىل قبل ساب اإللكرتوين ميتقد تحدة ادلويل  للحمركز األمم ا  .الختاذ اإلجراءات الالزمةمل

بل  .27 رشوع  ية خالل ا تلزم اختاذ إجراءات تصو نقاط اليت  يذ ا قومت  ب ملنف ي سـ تل يلت ويف مرحةل ما بعد . لتشغا
يذ،  بات وااتضح أن من احلمكة لتنفا تصو لمراعاة بعض ا ي همة ل ملبات ا ناتبطل وذلكل الغرض، . حتسيإجراء 

نة  ية اليت بدأت يف  ثا سـظلت أعامل املرحةل ا ن ناء 2010ل يقث جارية أ تد قية ا ل  .معل

يةملعايري التنفيذ  املعايري حتديدطريقة   )(IPSAS  للقطاع العامل ادلويةسباحملا

يد يةجإملام   )IPSAS ( للقطاع العاملادلوية سب ابملعايري احملا

ية ملعايري التنفيذ  املعايري حتديدأو طرق  وجود تغريات حمدودة يف مواصفات زماليئالحظ لقد  .28 سبادلوية احملا ل
رشوع) IPSAS(للقطاع العام  ناء ا ملأ تعددة . ث نة  تغريات قد حصلت عىل موافقة ا مواكنت تكل ا للج ل

ية تو نة ا تصاصات ومن مث موافقة ا جهيالا ل للج ناوجتدر اإلشارة. خ نة ق إىل أنه ه   ابالتفاق 2011سـد تقرر يف 
ساابتمع  ية من  اخلاريج حلمراجع ا ياانت املا يد األهجزة واملعدات يف ا لرفع احلد األدىن  لب لق  إىل 1 000ّ

 .يفرنك سورسي 5 000

يا  .29 شأ نظاما معلوما رشوع قد أ ًونظرا ألن ا تً ن مل بو من إدارج IPSAS ملعايري ميتثلً نت الو ي، فقد  األصول متك
تة  ثا با يح ظاهما احملاسـيبنيف ل بقا  تمتاكنتاليت  اسـهتالك رأس املال إدارةتت، ابإلضافة إىل األدوات اليت  مسـ 

نفصل مشلك   .ب

يون تدربا عىل تلقىوقد  .30 تخدمون ا ً ا ي ن ملعسـ تخصصة IPSASمعايري مل م عن طريق الاشرتاك يف حمارضات 
يف يهنا احملارضات املقرتحة من جامعة  جنومن  تقدمكام . ب شار خاسـا تخصص يف مست  ملعايري اتكل مريج 

                                                 
بات 7  .لطلنظام إدارة ا
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بو رشوع وفريق الو يتعزيز هجود ريس ا ملل ية وخربته يف جمال ملعارفه تعيينهوقد مت . ئ املعايري يف تكل  تنفيذلتقن ا
تحدةواكال تخصصة اتبعة لألمم ا ملت أخرى  يعمل وعني. م بري يف ذكل اجملال  ل  ناير بدوام اكملخ نذ  ي   .2012م

رشكةمتتكل و .31 ية لا يدة يف رشكة ويه ج اخلار جيدار معارف  بة جمايلسـ ية للقطاع سـ احملا سبواملعايري ادلوية احملا ل
شاء األمر اذلي جشع عىل  ،)IPSAS( العام بواجلوحدات النإ   .يديدة يف الو

ياانت بة ونقل ا لبنقاط املرا  ق

ياانت  نظم ومراقبلبنقل ا مشلك   ب

ساابت  .32 يذ حللقد راجع زماليئ من مراجعي ا يدار  لتنفاخلطة واملواصفات اليت وضعهتا رشكة  الربانمج سـ
ياانت اليت  هامن املقررلباحلاسويب وفق معايري حمددة وكذكل إعداد ا  أو إدراهجا يف احلاسوب من جديد نقل 

نظام وحفصابإلضافة إىل  ليات حفص ا ياانت  معل بتخديم ا لسـ هااملقررم  .نقل 

سؤول عن .33 رشوعملوقد توىل الفريق ا ياانت وإعدادها FRR/IPSAS م  نظمي ا شار اخلاريج  ب وا ت لت ووضع ملس
ية الالزمةاملواصفات ية أو الو ية ا نا شلك همين سواء من ا يف  ظح نتق ل نحو الواجب. لب ً ووفقا خلطة لوعىل ا

بة شارونمعليات حفصث، مت تويق قاملرا نظام اليت أجراها ا ت ا تخدمني وتوجير حفصلكن مل . ملسل ث ا  إال هقيملسـ
 .يئبشلك جز

بة، أجرت ذكل سد لو .34 نقص يف املرا قا ية اخلدمات ل ية لاملا شار يف املعايري ادلوية احملا تعاون مع ا سباب ل ت ملسل
يIPSAS للقطاع العام يقةمعل  ية األوىل يف ظل نظام معايري . قات حفص د نة املا ياانت ا لوقد راجع زماليئ  سـ لب

IPSAS  ها للمعايري 2010سـنة يف ثا لوالحظوا ا بل نقل. مت سؤولون عن إدارة األصول قو ياانت، توىل ا مل ا لب
هقامئة اجلردحتديث  شار اخلاريجاجع ورا ند اختاذ أي قرار حبذف . ملست ا سلع عواكن من الرضوري  لإحدى ا

تلاكتجملس "، الرجوع إىل فريق من قامئة اجلرد ياانت، . العامتده" ملمإدارة ا ية تولتلبوبعد نقل ا ل اخلدمات املا
تها وتريهبا  .حفص

تعلق  .35 يذي ا تقرير ا ملغري أن ا  اذلي يمت  لقامئة اجلرد ما زال يصدر عن الربانمج احلاسويب القدميبقامئة اجلردلتنفل
ثه من خالل وحدة  بارة عن واهجة (AIMS نظام من" إدارة األصول"يحتد تخدامعويه  تغذية  "سـ ا لإلعادة ا

ياانت به تلقايئ" لباب شـشلك   ).ب

نادا إىل املعايري احملو .36 ًا بقاست ًددة  تصاصات ، اكنت مسـ تعددة الا نة ا خا مل تظام جودة تراجع للج  املعايري حتديدناب
تعلقة ابلرب يات املطلوبةملا تخدمني وفقا  ياجات ا يفه مع ا للعملانمج احلاسويب و سـ ت ًي مل ح معليات وقد أعدت . تك

ياجات يف إطار تحددت معايريها ومت ب الربامج احلاسوية اليت حفص حتها وفقا لال ًي يف بول اك ياس  قبار  لق خت
تخدم ياان إىل. ملسـا ًواكنت تكل الفحوص تؤدي أ بات الالزمة اليت اكن يمت حتديدها وتقريرها ح تصو ي إجراء ا ل

 .هجا مضن األولوايت من خالل عقد اجامتع خاصاوإدر

ّوقد صدق لك من .37 تعلقة مبعايري ّ تقارير ا شار اخلاريج عىل اكفة ا ية وا سة اخلدمات املا مل ر ل ت ل سي  IPSASملئ
شرتايت  بة ا ملوصدقت  تقارير اواألسفار شع ملبدورها عىل ا شرتايتل ردود الفعل اليت اكنت أما . ملتعلقة اب
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نظامطلبات كأدخلت  فقد ،ابلربيد اإللكرتوينترسل  باتليف ا وبعد املوافقة . RMS  لطل اإللكرتوين إلدارة ا
يذ ية ا بات يف  لتنفعلهيا، أدرجت تكل ا معل  .لطل

ية .38 بة  لعملواب ية حمددةلنسـ بو قامئة مر تخدمت الو يل ذاهتا، ا جع ا ي سـ نظام القدمي . لتشغ تخدم ا لومل  نظام يسـ لوا
شلك مزتامناحلديث تخدام نظام معلومايت ب  شرتايت نظرا لعدم ا سـ يف جمال ا بل ًمل  .يف هذا اجملالقمن 

يل ومرحةل  يذ"لتشغا  "لتنفما بعد ا

 برانمج حاسويب مالمئ ودمع همين

يد، يت مت احلصول علهياالًوفقا للمعلومات  .39 تعاون مع رشكة  سـاكن ا يدا للغاية ال رشوع  يع مراحل ا ًر يف  ج مل مج
هل احملددة قد متو نجاح وخالل ا يا  سلمي ر ملا ب مس ًت  .ل

تخدمون خالل  .40 نظام اجلديد ملسـوقد أعرب ا ومن . فامي خيص الوظائف اليت يطرهحالاملقابالت عن رضامه عن ا
تة، اكن نظا ية ا ية ا نا بحا ن لل لتق ته وأداAIMSم ح يهل وإات يث  يدا من  ح  ح تشغج  .هؤً

نظام ويقدم .41 توايتعىل  AIMSل ادلمع الفين  ًهو يقدم أوال من. مسـثالثة  ساعدة اذلي  ف ملتب ا  يتكون منمك
تخدمني ساعدة من ا بات ا توىل الرد عىل  سـخشصني و مل طل با. ملي ئلهتم  تخدمون أ مويوجه ا سـ مكتب للة رشملسـ

يا أو ابلربيد اإلل ًسواء ها ثاين، يأيت ادلمع من. كرتوينتف توى ا لوعىل ا تكون من AIMS  نظام فريقملسـ ي وهو 
ثالثوعىلثالثة أشخاص  توى ا ل ا نظامملسـ ية اليت نفذت ا رشكة اخلار ل من ا ج  .ل

تخدمنييفأوجه القصور   ملسـ معارف ا

شرتايت و .42 بو حول ا ية اليت نظمهتا الو تدر مللقد بلغ إجاميل عدد ادلورات ا ي تيبل ثا باألصول ا ية 45ة ل يب دورة تدر
شارك200شارك فهيا  هدف من تكل ادلورات هو . م  يةلواكن ا تخدام الوحدات اجلديدة كيفرشح  بعض وسـ ا

تخدمنياجلوانب الالزمة مل ياجات ا سـراعاة ا ملت يق وقد أوحضت . ح تد قية ا ل تعمقا مبا معل ًأن ذكل الهنج مل يكن  م
تدريب أكرث  تخدمني اكنوا حباجة  ليكفي وأن ا تلق رؤساء . ًاتركزيملسـ تدريب ذكل الربانمجيومل  ل وال نواهبم ا

تدريب سؤولون عن هممة ا ساعدين اإلداريني اذلين حرضوا ادلورات مه ا لألن ا مل  .مل

تخدام  .43 سني خشصا اذلين تدربوا عىل ا سـومن بني املائة و تفاد ما يقرب AIMSنظام ل اجلديدة وحداتالًمخ سـ، ا
هر  اخلإهناءًمن ثالثني خشصا من برانمج  هم خالل ثالثة أو أربعة أ يث تركوا وظا شدمة الطوعي  ئف تطبيق بعد ح

تعلقة اب الفحوصجودة ويف نقل املعرفة يف  سليب تأثريواكن ذلكل الوضع . الوحدات  .ملسـتخدمنيملا

تخدمني املدربني وقد الحظ زماليئ أن  .44 بري  للمسـالعدد ا تدربني أو قليال لك  وأعىل اإلطالق ملغري ا
تخدمني ا نظام ملسـا باء عىل ادلمع الفين  شرتايت، يؤدي إىل فرض أ تخدمون نظام ا لذلين اندرا ما  ع مل يسـ ً

AIMS بري للغاية . للعملية يف املراحل األوىل باء من خالل عدد  تضح تكل األ يذي،  توى ا كوعىل ا ع ت لتنفسـ مل
يل الوقت الالزم ملعاجلة  بغي تصويهبا، مما  يطمن األخطاء اليت  سلع وتكل األ. املعامالتين تعلق اب لخطاء اليت  ت

يس فقط وابواخلدمات  تعلقة ابخلدمات اخلاصة تؤثر  لالتفاقات ا شرتايت واأليفمل بة ا مل  سم يفو سفارشع ق 
رشية يةيفً بل وأيضا لباملوارد ا  .ل اخلدمات املا
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يح عىل أن إىل ًأيضا أشار زماليئ و .45 بو  تتالو ية اإلنرتانتي خلبكهتا ادلا  AIMSتدريب عىل نظام للواثئق  شـ
تخدمني ( ياين وجداول لواحئ البعض  و)UPKللمسـمجموعة املواد  سؤوةل ووصف  باملعامالت مع الوحدات ا مل

شائعة وبعض للعمليات و ئةل ا لاأل ية اجلسـ شطةلتصنيف (سـداول األسا وتعد تكل الواثئق ). نالوحدات واأل
تضمن الو ية  ثابة نقاط مر يون  تخدمون الر نارص اليت أعدها ا تا جع مب سـ سـ يلع نارص عديد من املعلومات ئمل لعوا

تدريب  .لذات الصةل اب

بريا  .46 ًغري أن زماليئ الحظوا أن عددا  توافر العديد من من اكً سوا عىل دراية  بتخدمني  ي لسـ  الواثئق وال تكلمل
 ً. املذكورة آنفاواتبوجود األد

ية رمق  تو صا  1ل
تفادة ابلفعل من  بو من الا متكن الو سـليك  ي ية الزايدة ت هيتلالفعا يق هذا ايتيح   املعلومايت اجلديد، من لتطبا

تخديم نظام  يه. سلميلانحو لا عىل AIMSمسـالرضوري تدريب  نظر يف علو بو بإعادة ا ل، فأان أويص الو ي
يا  سني احللول املطروحة حا بلغ أهدافه اكمةل وبدراسة إىل أي مدى ميكن  تدريب اذلي ال  هوم احلايل  ًا ل حت ي لل ملف

تدريب  .ت عرب اإلنرتنلفامي خيص ا

نظام  تخديم ا لعدد   مرتفع جدامسـ

بو يف إزاةل طابع املركزية عن  .47 بة الو يا مع ر يمتا غ باتًشـ توى الربامج، تعد تكل ا شرتايت عىل  لطلبات ا سـ مل  مطل
يةيف الوقت احلايل  توى الوحدات ا بارش عىل  يلشلك  سـ شغب لتم تخدمني من . م يه، زاد عدد ا سـو  60ملعل

تخدمني  حرضوقد . ً إجامال400  حوايلليصل إىل ند إدخال ملسـعدد من هؤالء ا ية  تدر عإحدى ادلورات ا يبل
شرتايت تخدا. ملوحدات ا تعلقة ابال سـغري أن اإلحصاءات ا شري إىل أن ممل يات تؤدي إىل % 30ت  لعملمن ا

بات% 90تقدمي  شوايئ للغاية مما حيدث العديد من . لطلمن ا شلك  بات  تخدمني ا عويقدم معظم ا ب لطل ملسـ
نظام األخطاء يف اإلدخال باء عىل فريق ادلمع الفين  ل ويلقي بأ  .AIMSع

تخدمني ال حيرتمون اإلجراءات واللواحئ املوضوعة  .48 بات ملسـوقد الحظ زماليئ أن العديد من ا لطلويدخلون ا
شرتايت يل . ملبعد أن يصدر املوردون ابلفعل فواتري اب بات وتؤدي إىل  تلزم إجراء تصو تعطوتكل احلاالت  ي تسـ

ية برمهتا  ثقل مملعملا باء امللقاةيا  يةعاأل  .ل عىل اكهل اخلدمات املا

ية رمق  تو صا  2ل
يع  تخدمني إىل حد مالمئ عن طريق  يص عدد ا جتمأرى أن من اجملدي  سـ حمدود من دلى عدد طلبات لاملتقل

ية برمهتااألشخاص املدربني  نحو الواجب وامللمني اب لعملعىل ا  .ل

 اكملباإلجراءات واللواحئ اجلديدة شلك عدم احرتام 

بح تطبيق الالمركزيةعقب  .49 ياانتاآلن ص، أ سؤولون عن ا ية  بمديرو الربانمج واملزيا م يه، . لن ن الرضوري مفعلو
ياانت يمتأن  توى لب إدخال ا يداملسـعىل هذا ا ًشلك سلمي وموحد بواسطة أشخاص مدربني تدربا  ج ً ي  .ب

نوان  .50 سـيت معل  بعوبفضل عقد  تجارب"جل ليل ا شالكت مت حتديد ،2011نيف أبريل ويويو " حتل ية ملا ئيسـ الر
شرتايت واأل بة ا ية و توى اخلدمات املا يني عىل  ها عىل األشخاص ا ملوعر شع ل سـ من ملع بلغت إدارة وقد أ. سفارض
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شالكت تكل ا بو  ملالو ب ياب ثغرات وجود  اليت تمكن يفي نظمة، وابألخص  توايت ا تلف  غ عىل  مل سـ مخم
توى  ية عىل  سؤو سـا ل يات ممل شامةللعملا نطويلا يوبكام تالحظ .  عىل العديد من الوظائفت اليت   لعتكل ا

توى دمع نظام  يا عىل  مسـيو ً توى و AIMSم يةمسـعىل  شرتايت واخلدمات املا لبة ا مل نفذ بعد . شع تلكن، مل 
سني املقرتحة خالل   . جلسة العمللتحتدابري ا

نظمة .51 تلفة يف ا توايت  ملوجيرى حتديث قامئة اجلرد عىل  خم يفتقدمي : آليتويه اك مسـ يف (مشرتايت لل صتو
تخدام ) كتيبات سلع واخلدمات وإعداد قوامئ اجلرد اب تالم ا سـوا ل شفرات العمودية سـ بة فامي خيص ولا سـاحملا

سلع اليت يمت رمسلهتا و ميهتاتنلا شاركني عىل . قخفض  ملويس لك ا ياتدرايةل سؤو تكل األدوار وا ل  مل سلع . ب لفا
ها املادية وحتدداليت مل  ها ف أوصا توفرة أدت يف املايض إىل من قفمل يمت حذ سلع ا ملامئة ا يمي قامئة ل تقاملغاالة يف 

تايل إىل  ميةلاجلرد واب ية قرفع  تأ ية ا نا ل يتغط  .مل

يق اإلجراءات اإلدارية يف إطار إدارة  .52 ثال، اكن يمت . األصولتطبوقد الحظ زماليئ عدم احرتام  يل ا ملفعىل  سب
ها يف إطار  لتدوين املواد وباد ية إخطار دون تتقدمي ضامانت رشاء واخلدمات املا ية ا ل اخلدمات اليت قامت  لبعمل

تظمبذكل   يف هناية لتطبيقها" جراءات اإلداريةاإلللقواعد و "مسودةبوضع ًط زماليئ علام اوقد أح. منعىل حنو 
 .2012 أو بداية 2011سـنة 

شار إلهيا آنفا املالحظات اليت أبديهتا يف تقريري  .53 ًوتطابق املالحظات ا ية  مراجعة بشأن  الصادرمل ياانت املا لا لب
يةتاذلي أرشو 20108سـنة ل بة ادلا يا للمرا شئ بعد نظاما  بو مل  يه إىل أن الو خل  ن قي يق ًف حقً يت. ت  صوقد أو

نظمة تقرير ملا شلك رمسي واباإلجراءاتبتحديد ل يف ذكل ا ية  ب الر يات عامتدئيسـ معل وتويق  يقث تد قا اليت  ل
ناسب لبوضعأجريت و ية يف الوقت ا مل آ يات ل يقمعلرصد  تد قا نجزةل  .مل ا

يق .54 تد قوعقب هذا ا شأنفإنين ، ل ييت هبذا ا يا تو للن أكرر ر ص يني . ًمس بو  يف إلهيا اقرتايح للو تعنين سأ ي بض لك
يات رؤساء للوحدات  ية ا سؤو يا  لعملتولوا ر ل م مس ًي شامةلل يات اليت حتظى لا يق الصارم  بة ا للعمل وملرا لتطب ق

بغي أن يكون ل. مبوافقة اإلدارة ية ينو تخدم عىل دراية اكمةل شامةلمعللك  سؤول مؤهل وأن يكون لك  سـ  مم
ية تلف مراحل لك  يقوم به يف  معلمبا  خم  .سـ

بات معقدة للغاية  لكتيا

سلع واخلدمات  .55 بات مواصفات ا لالحظ زماليئ أن  شرتايت كتي بة ا تخدهما  ملاليت  شع يف إعداد  واألسفارتسـ
شرتايت ال  ملبات ا يةحتالوقت احلايل اتليب يف طل ياجات اخلدمات املا تخدمني وال ا لياجات ا ت حسـ فالواقع . مل

ية ية احملا نا سقة وغري مالمئة من ا بري للغاية كام أهنا طويةل وغري  بات  بأن عدد تكل ا سح ل ت ك مي وعالة عىل . لكت
ناء عىل تعاونذكل، مل  بات  بيمت إعداد تكل ا رشاء لكتي ية ا ية  ل األطراف ا بعمل سلع واخلدمات (ملعن ر واألسفالا

رشاء ) واتفاقات اخلدمة اخلاصة ية لوخدمات ا يةاألسفار وخدمات عامجلا رشية واخلدمات املا لواملوارد ا  .لب

ية رمق  تو صا  : 3ل
ياجات اكفة  سري ا يات القامئة ابلفعل و بات من خالل مراعاة ا يط ا بو  تأويص الو ي لعمل ي سـ حي ت ت لكب بت

تخدمني  .ملسـا

                                                 
تقرير رمق  8  .2011ل يويو 4 الصادر يف 11355لا
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 اخلامتة

رش .56 نجز، أرى أن ا مليف ضوء العمل ا نون مل ته"ملعوع ا نظام املايل وال حئا ية ادلوية للقطاع  املعايري -ل لاحملا سب
متد ) FRR/IPSASمرشوع (" العام يدة وأن احلل ا ملعحظي بإدارة  ية يج لتقنراعى اكفة املواصفات ا

بو من احرتام القواعد واإلجراءات اجلديدة ية اليت متكن الو يوالو نات فامي. ظيف نا إجراء  يلكن مازال  حتسممك ً 
تخدمني  همملسـخيص عدد وتدريب ا يصا أل تخدام مصم  يل لال جلاملدعومني بد ً خص سـ توقف أيضا جناح . ل ًو ي

تدابري اليت  يا بات حمدثة عن نبل سارية واحرتاهما وعىل إاتحة  يق اإلجراءات واللواحئ ا كتيغي اختاذها عىل  ل تطب
سلع واخلدمات  .لا

 
 غروتر. ك

سورسي تب الفدرايل ا يمدير ا ل  ملك
ساابتملراجعة   حلا

ساابت(  )حلمراجع ا
 


