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املقدمة

)1املعايري املهنية واألدلة رضورية ملصداقية وجودة ومهنية رقابة القطاع العام تهدف املعايري الدولية ألجهزة
الرقابة العليا التي وضعتها اإلنتوساي إىل ارتقاء أجهزة الرقابة العليا باستقاللية الرقابة وفاعليتها.
)2تدعم املعايري الدولية ألجهزة الرقابة العليا أعضاء اإلنتوساي يف وضع منهجهم املهني وفقا لتفويضاتهم
والقوانني املحلية واللوائح واألنظمة.
)3تشكل املعايري املهنية جزءا من إطار عمل اإلنتوساي الخاص باإلصدارات املهنية ( .)IFPPتحتوي مبادئ
اإلنتوساي املبادئ املؤسسة واالساسية إلطار العمل التي تنص عىل متطلبات العمل الصحيحة لألجهزة
الرقابية العليا .وتتناول املعايري الدولية اجراء عمليات التدقيق وتتضمن املبادئ املهنية املقرة عموما التي
تسند فاعلية واستقاللية رقابة الهيئات الحكومية.
)4تشكل أدلة اإلنتوساي جزءا من إطار عمل اإلنتوساي الخاص باإلصدارات املهنية .حيث تقدم إرشادا لدعم
أجهزة الرقابة العليا واملدققني يف تعزيز األداء التنظيمي وتطبيق املعايري الدولية عمليا.
)5تستند املبادئ األساسية للمعيار الدويل رقم  100الخاصة برقابة القطاع العام اىل مبدا اإلنتوساي رقم 1

(اعالن ليام) وتناقش هذا املبدأ كام تقدم إطارا مرجعيا دوليا رسميا للتعريف برقابة القطاع العام .وتستند
مجموعة معايري املحاسبة الدولية اىل هذه املبادئ.

)6يقدم املعيار الدويل رقم  100-املبادئ األساسية لرقابة القطاع العام معلومات مفصلة حول:
أ.

الغرض من املعايري الدولية ألجهزة الرقابة العليا وسلطتها،

ب.

إطار عمل رقابة القطاع العام،

ج.

عنارص رقابة القطاع العام،

د.

املبادئ الواجب تطبيقها يف رقابة القطاع العام.
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غاية وسلطة املعايري الدولية لألجهزة العليا
للرقابة املالية واملحاسبة

)7يريس املعيار ( )100املبادئ العامة التي تنطبق عىل جميع مهامت رقابة القطاع العام برصف النظر عن
شكلها أو سياقها .وتستند املعايري ( )200و ( )300و( )400عىل املبادئ التي يجب تطبيقها يف سياق الرقابة
املالية ورقابة األداء ورقابة االلتزام عىل الرتتيب وتطورها .ويجب تطبيقها إىل جانب املبادئ املذكورة يف
املعيار ( .)100وال تلغ هذه املبادئ بأية حال القوانني الوطنية أو األنظمة أو التفويضات أو تحول دون
إجراء األجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة للتحقيقات أو املراجعات أو املهامت األخرى التي ال تغطيها
املعايري الدولية الحالية بصورة
)8ميكن استخدام املبادئ األساسية لرقابة القطاع العام (املعيار رقم  )100ومبادئ الرقابة املالية ورقابة
التدقيق وااللتزام لوضع معايري مرجعية بطرق ثالث كام ييل:
•كأساس ميكن لألجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة االستناد إليه يف وضع املعايري.
•كأساس العتامد معايري وطنية متجانسة.
•كأساس العتامد التوجيهات العامة للرقابة كمعايري
وقد تختار األجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة تجميع وثيقة واحدة لتحديد املعايري أو سلسلة من
مثل هذه الوثائق أو مزيج من الوثائق التي تحدد املعايري وغري ذلك من الوثائق املرجعية .وعىل األجهزة
العليا للرقابة املالية واملحاسبة أن تفصح عن املعايري التي تطبقها عند تنفيذ الرقابة ويجب أن يكون هذا
اإلفصاح متاحة ملستخدمي تقارير هذه األجهزة .وإذا كانت املعايري مستندة إىل مصادر عدة معا فال بد من
ذكر ذلك .واألجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة مدعوة إىل جعل مثل هذه اإلفصاحات جزءأ من تقارير
الرقابة الخاصة بها ،غري أنه ميكن اإلفصاح عن ذلك بشكل أعم.
)9ال يجوز للجھاز الرقايب أن يرصح أن املعايري التي وضعھا أو اعتمدھا تستند إىل املبادئ األساسية للتدقيق أو
تتوافق معھا إال إذا كانت ھذه املعايري ملتزمة التزاماً كامال بجميع مبادىء املعايري  100و200و300و .400
وقد تتضمن تقارير التدقيق إشارة إىل كون املعايري املستخدمة قد استندت إىل املعايري الدولية املتعلقة
بأعامل التدقيق املنفذة أو كانت متوافقة معھا .وقد تكون هذه اإلشارات عىل النحو التايل:
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…لقد اجرينا عملنا (اعاملنا) الرقايب وفقا (للمعايري) والتي تستند اىل املعيار  100املبادىء االساسية لتدقيق
القطاع العام (ومادىء املعيار  200مبادىء التدقيق املايل /املعيار  300مبادىء تدقيق االداء /املعيار 400
مبادىء تدقيق االلتزام.
والعتامد أو وضع معايري رقابية تستند إىل املبادئ األساسية للرقابة ،ال بد من فھم النص الكامل للمبادئ.
ولتحقيق ذلك ،قد يكون من املفيد الرجوع إىل معايري التدقيق املايل ذات الصلة (املعايري الدولية )2899-200
ومعايري تدقيق االداء (املعايري الدولية  )3899-3000ومعايري تدقيق االمتثال (املعايري الدولية .)4899-4000
	)10قد تختار األجهزة العليا اعتامد املعايري الدولية لألجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة باعتبارها
معايريها املرجعية .ويف مثل تلك الحاالت ،يجب عىل املدقق أن يلتزم بجميع املعايري الدولية لألجهزة
العليا املتعلقة بالتدقيق.
وميكن اإلشارة إىل املعايري الدولية املطبقة عىل النحو التايل:
لقد أجرينا رقابتنا وفقاً للمعايري الدولية لألجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة .ولتعزيز الشفافية ،ميكن أن
يحدد البيان كذلك املعيار أو مجموعة املعايري ضمن املجموعة من ( )4899-2000التي اعتربھا املدقق ذات
صلة وطبقھا وذلك من خالل إضافة العبارة التالية:
لقد استندت عمليات التدقيق إىل املعيار [املعايري] رقم املعيار [رقم واسم املعيار أو مجموعة املعايري.
	)11ان املعايري الدولية للرقابة الصادرة عن االتحاد الدويل للمحاسبني مضمنة يف معايري التدقيق املايل (املعايري
 .)2899-2000لذلك ففي التدقيق املايل ميكن االشارة إما إىل املعايري الدولية لألجهزة العليا أو اىل معايري
التدقيق الدولية .وتوفر املعايري الدولية ألجهزة الرقابة العليا مادة اضافية حول كيفية التطبيق يف القطاع
العام بيد ان املتطلبات الواجب تنفيذها من املدقق هي ذاتها .وتشكل معايري التدقيق الدولية مجموعة
معايري غري قابلة للتجزئة واملعايري الدولية لألجهزة العليا للرقابة التي ترد فيها ال تجوز اإلشارة لها بصورة
منفردة .وإذا تم اعتامد املعايري الدولية ألجهزة الرقابة العليا آو املعايري الدولية للمراجعة كمعايري للتدقيق
املايل يعتمدها الجهاز الرقايب فيجب أن يتضمن تقرير املدقق إشارة إىل تلك املعايري .وينطبق ذلك بالقدر
ذاته عىل عمليات التدقيق املايل التي تجرى إىل جانب األنواع األخرى من التدقيق.
	)12قد تجرى الرقابة وفقاً للمعايري الدولية لألجهزة العليا للرقابة واملعايري من مصادر أخرى رشيطة أن ال ينشأ
عن ذلك أي تعارض .ويف مثل تلك الحاالت ،يجب اإلشارة إىل كل من املعايري الدولية لألجهزة العليا واملعايري
األخرى ذات الصلة.
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إطار رقابة القطاع العام

التفويض:
)13ميارس الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة مهمته املتمثلة يف رقابة القطاع العام ضمن ترتيب دستوري
محدد ومبوجب وظيفته وتفويضه اللذين يضمنان االستقاللية والسلطة التقديرية الكافية يف أداء واجباته.
وقد يحدد تفويض الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة مسئولياته العامة يف مجال رقابة القطاع العام
وينص بخصوص عمليات الرقابة واملهامت األخرى التي يجب أداؤها عىل أحكام أخرى.
)14قد تكلف األجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة بأداء أنواع عدة من املهامت يف أي موضوع ذي صلة
مبسئوليات اإلدارة واملسئولني عن الحوكمة واالستخدام املناسب لألموال واألصول العامة .ويختلف مدى
وشكل هذه املهامت وإعداد التقارير عنها وفقا للتفويض القانوين الخاص بالجهاز األعىل للرقابة املالية
واملحاسبة املعني.
)15يكون الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة يف بعض البلدان محكمة تتألف من قضاة ،تتمتع
بالسلطة عىل املحاسبني الحكوميني وغريهم من املوظفني الحكوميني املسئولني أمامها .وهناك عالقة
مهمة بني هذه السلطة القضائية وخصائص رقابة القطاع العام .تتطلب الوظيفة القضائية من الجهاز
األعىل للرقابة املالية واملحاسبة أن يحرص عىل مساءلة كل من يكلف بالتعامل مع املال العام ،وبهذا
الخصوص ،خضوعه للسلطة القضائية
)16قد يتخذ الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة قرارات اسرتاتيجية لالستجابة للمتطلبات الواردة يف تفويضه
واملتطلبات الترشيعية األخرى .وقد تتضمن مثل هذه القرارات تحديد معايري الرقابة املعمول بها ،واملهامت
التي ستنفذ وكيفية تحديد أولويتها.
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رقابة القطاع العام وأهدافها:
)17بيئة الرقابة يف القطاع العام هي التي تقوم فيها الحكومات واملؤسسات الحكومية األخرى مبامرسة املسئولية
عن استخدام املوارد املتأتية من الرضائب واملصادر األخرى لتقديم الخدمات للمواطنني واملستفيدين
اآلخرين .وهذه املؤسسات مسئولة عن إدارتها وأدائها وعن استخدام املوارد أمام من يوفرون املوارد ،مبا فيهم
املواطنون ،الذين يعتمدون عىل الخدمات املقدمة باستخدام تلك املوارد .وتساعد رقابة القطاع العام عىل
إيجاد الظروف املالمئة وتعزيز التوقعات بأن تؤدي الهيئات الحكومية واملوظفني الحكوميني وظائفهم بفعالية
وكفاءة وأخالقيات مهنية وفقا للقوانني واألنظمة املعمول بها.
)18ميكن وصف رقابة القطاع العام بعملية منهجية من الحصول عىل األدلة وتقييمها بصورة موضوعية لتحديد
ما إذا كانت املعلومات أو الظروف الفعلية تتامىش مع املعايري املقررة .تعترب رقابة القطاع العام رضورية
من حيث أنها تزود الهيئات الترشيعية واالرشافية واملسئولني عن الحوكمة والجمهور مبعلومات وتقييامت
مستقلة وموضوعية بخصوص إدارة السياسات أو الربامج أو العمليات الحكومية وأدائها.
)19تسعى األجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة لتحقيق هذا الهدف كأحد الركائز املهمة لنظمها الوطنية
الدميقراطية وآلياتها للحوكمة وتلعب دورا مهام يف تعزيز إدارة القطاع الحكومي بالتأكيد عىل مبادئ
الشفافية واملساءلة والحوكمة واألداء .وتتضمن مبادئ اإلنتوساي (« )20مبادئ الشفافية واملساءلة» املبادئ
االساسية بهذا الخصوص.
	)20تبدأ جميع عمليات رقابة القطاع العام باألهداف التي قد تختلف تبعا لنوع الرقابة املنفذة .غري أن جميع
عمليات رقابة القطاع العام تسهم يف الحوكمة الرشيدة من خالل ما ييل:
•تزويد املستخدمني املستهدفني مبعلومات أو استنتاجات أو آراء مستقلة وموضوعية وموثوقة تستند إىل
أدلة كافية ومناسبة تتعلق بالهيئات الحكومية.
•تعزيز املساءلة والشفافية وتشجيع التحسني املستمر والثقة املستدامة يف االستخدام املالئم لألموال
واألصول العامة وأداء اإلدارة العامة.
•تعزيز فعالية الهيئات ضمن الرتتيب الدستوري  -التي متارس الرقابة العامة والوظائف التصحيحية عىل
الحكومة والجهات املسئولة عن إدارة األنشطة املمولة باملال العام.
•إيجاد الحوافز للتغيري بتوفري املعرفة والتحليل الشامل والتوصيات املدروسة للتحسني.
	)21بوجه عام ،ميكن تقسيم عمليات رقابة القطاع العام إىل نوع أو أكرث من ثالثة أنواع رئيسية هي :عمليات
الرقابة عىل البيانات املالية وعمليات رقابة االلتزام باملرجعيات وعملیات رقابة األداء .وتحدد أهداف أي نوع
معني من الرقابة املعايري التي تطبق عليه.

8

 ISSAI 100املبادئ األساسية لرقابة القطاع العام

أنواع رقابة القطاع العام:
	)22تعرف األنواع الثالثة الرئيسية من رقابة القطاع العام عىل النحو التايل:
الرقابة املالية تركز عىل تحديد ما إذا كانت املعلومات املالية للهيئة معربة عنها وفقا إلطار إعداد التقارير
املالية واإلطار التنظيمي املعمول بهام .ويتحقق ذلك بالحصول عىل أدلة رقابة كافية ومناسبة لتمكني املدقق
من إبداء رأي حول ما إذا كانت املعلومات املالية خالية من األخطاء ذات األهمية النسبية الناجمة عن
االحتيال أو الخطأ.
رقابة األداء تركز عىل ما إذا كانت التدخالت والربامج واملؤسسات تعمل وفقا ملبادئ االقتصاد والكفاءة
والفعالية وما إذا كان هناك مجال للتحسني .ويفحص األداء بالقياس إىل معايري مناسبة ،ويتم تحليل أسباب
االنحرافات عن تلك املعايري أو تحليل املشاكل األخرى .ويهدف ذلك إىل اإلجابة عن أسئلة الرقابة الرئيسية
وتقديم التوصيات للتحسني.
رقابة االلتزام تركز عىل ما إذا كان موضوع معني ملتزمة باملرجعيات املحددة كمعايري .وتؤدي رقابة االلتزام
بتقييم ما إذا كانت األنشطة واملعامالت املالية واملعلومات ملتزمة من جميع الجوانب ذات األهمية النسبية
باملرجعيات التي تحكم الهيئة الخاضعة للرقابة .وقد تشمل هذه املرجعيات القواعد أو القوانني واألنظمة أو
قرارات املوازنة أو السياسة أو القواعد املقررة أو الرشوط املتفق عليها أو املبادئ العامة التي تحكم اإلدارة
املالية السليمة القطاع الحكومي وسلوك املوظفني الحكوميني.
)23قد تنفذ األجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة عمليات الرقابة أو غريها من املهامت ألي موضوع ذي صلة
مبسئوليات اإلدارة أو املسئولني عن الحوكمة واالستخدام املالئم للموارد العامة .وقد تشمل هذه املهامت
إعداد التقارير عن املخرجات الكمية ونتائج أنشطة تقديم الخدمات التي تؤديها الهيئة وتقارير االستدامة
ومتطلبات املوارد املستقبلية والتقيد مبعايري الرقابة الداخلية وعمليات الرقابة املبارشة عىل املرشوعات أو غري
ذلك من املسائل .كام قد تنفذ األجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة عمليات رقابة مركبة تتضمن جوانب
من الرقابة املالية و/أو رقابة األداء و/أو رقابة االلتزام.
)24تعترب رقابة القطاع العام أمر ال غنى عنه لإلدارة العامة إذ أن إدارة املوارد العامة مسألة ثقة .فاملسئولية
عن إدارة املوارد العامة مبا يتامىش مع الغايات املقصودة يعهد بها إىل هيئة أو شخص يعمل بالنيابة عن
العامة .وتعزز رقابة القطاع العام ثقة املستخدمني املستهدفني من خالل توفري معلومات وتقييامت مستقلة
وموضوعية بخصوص االنحرافات عن املعايري املقبولة أومبادئ الحوكمة الرشيدة.
وتتكون جميع عمليات رقابة القطاع العام من العنارص ذاتها وهي :املدقق والطرف املسئول واملستخدمني
املستهدفني (أطراف الرقابة الثالثة) ومعايري تقييم املوضوع ومعلومات املوضوع الناتجة عن ذلك .وميكن
تقسيمها إىل نوعني مختلفني من مهامت الرقابة هام :مهامت التصديق ومهامت التقارير املبارشة.
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عنارص رقابة القطاع العام

األطراف الثالثة:
)25تتضمن عمليات رقابة القطاع العام ثالثة أطراف عىل األقل وهم :املدقق والطرف املسئول
واملستخدمني املستهدفني .ويجب النظر إىل العالقة بني األطراف يف سياق الرتتيبات الدستورية
املحددة لكل نوع من أنواع الرقابة:
•املدقق :يؤدي رئيس الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة واألشخاص املفوضني مبهمة إجراء الرقابة
دور املدقق يف رقابة القطاع العام .وتقع املسئولية العامة عن عمليات رقابة القطاع العام وفقا
للمحدد بوالية الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة.
•الطرف املسؤول :تحدد املسئوليات املعنية يف رقابة القطاع العام برتتيب دستوري أو ترشيعي .وقد
تكون األطراف املسئولة مسئولة عن معلومات موضوع الرقابة أو عن إدارة موضوع الرقابة أو عن
معالجة التوصيات ،وقد تكون أفرادا أو مؤسسات.
•املستخدمون املستهدفون :وهم األفراد أو املؤسسات أو فئاتها التي يعد املدقق تقرير الرقابة
لها .وقد يكون املستخدمون املستهدفون هم الهيئات الترشيعية أو اإلرشافية أو املسئولون عن
الحوكمة أو عامة الناس.

موضوع الرقابة ومعايريه ومعلوماته:
)26يشري موضوع الرقابة إىل املعلومات أو الظرف أو النشاط الذي يتم قياسه أو تقييمه باستخدام معايري
معينة .وقد يأخذ أشكاال عدة وتكون له خصائص مختلفة تبعا لهدف الرقابة .ويكون موضوع الرقابة
املناسب قابال للتحديد والتقييم أو القياس املتجانس باستخدام املعايري بحيث ميكن إخضاعه اإلجراءات
لجمع أدلة رقابة كافية ومناسبة لدعم رأي الرقابة أو استنتاجها.
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)27املعايري هي املقاييس املستخدمة لتقيم موضوع الرقابة .ويجب أن يكون لكل رقابة معايري مالمئة لظروفها.
وعند تحديد مدى مالءمة املعايري ينظر املدقق يف مدى املالمئة وإمكانية الفهم بالنسبة للمستخدمني
املستهدفني ،باإلضافة إىل االكتامل واملوثوقية واملوضوعية للمعايري (حياديتها والقبول العام لها وقربها من
املعايري املستخدمة يف عمليات الرقابة املشابهة) .وقد تعتمد املعايري املستخدمة عىل مجموعة من العوامل
تشمل أهداف ونوع الرقابة .وميكن أن تكون املعايري محددة أو عامة وقد تستمد من مصادر مختلفة ،مبا يف
ذلك القوانني واألنظمة واملعايري واملبادئ السليمة وأفضل املامرسات .ويجب إطالع املستخدمني املستهدفني
عىل تلك املعايري لتمكينهم من فهم كيفية تقييم موضوع الرقابة وقياسه.
)28تشري معلومات موضوع الرقابة إىل نتيجة تقييم املوضوع أو قياسه باستخدام املعايري .وميكن أن تتخذ أشكاال
عدة وتكون لها خصائص مختلفة تبعا لهدف الرقابة ونطاقها.

أنواع املهامت الرقابية:
)29هناك نوعان من املهامت وهام:
•يف مهامت التصديق ،يقيس الطرف املسئول موضوع الرقابة باستخدام املعايري ويعرض معلومات
موضوع الرقابة ،حيث يقوم املدقق عندئذ بجمع أكلة رقابة كافية ومناسبة لتوفري أساس معقول للتعبري
عن استنتاج عن تلك املعلومات.
•يف مهامت التقارير املبارشة ،يقوم املدقق بقياس أو تقييم موضوع الرقابة باستخدام املعايري .ويختار
املدقق موضوع الرقابة واملعايري مع مراعاة املخاطر واألهمية النسبية .ويعرب عن نتيجة قياس املوضوع
باستخدام املعايري يف تقرير الرقابة عىل شكل نتائج أو استنتاجات أو توصيات أو رأي .كام قد توفر
الرقابة معلومات أو تحليالت أو رؤى جديدة.
)30تكون عمليات الرقابة املالية دامئأ مهامت تصديق؛ إذ تستند إىل املعلومات املالية التي يقدمها الطرف
املسئول ،يف حني تكون عمليات رقابة األداء يف العادة مهامت تقارير مبارشة .أما عمليات رقابة االلتزام
فقد تكون مهامت تصديق أو مهامت تقارير مبارشة أو كال النوعني معا .ويشكل ما ييل موضوع الرقابة أو
معلوماته يف األنواع الثالثة من الرقابة املشمولة باملعايري الدولية لألجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة:
•الرقابة املالية :يتمثل موضوع الرقابة املالية يف الوضع املايل أو األداء املايل أو التدفق النقدي أو
غري ذلك من العنارص التي تسجل وتقاس ويعرب عنها يف البيانات املالية .أما معلومات املوضوع
فهي البيانات املالية
•رقابة األداء :موضوع رقابة األداء تحدده األهداف واألسئلة املتعلقة بالرقابة .وقد يكون املوضوع برامج
محددة ،أو هيئات أو أموال أو أنشطة معينة (مع مخرجاتها ونتائجها وآثارها) أو أوضاع قامئة (مبا يف
ذلك األسباب واآلثار) باإلضافة إىل املعلومات غري املالية أو املالية عن أي من هذه العنارص .ويقيس
املدقق املوضوع أو يقيمه ليقدر مدى استيفاء املعايري املقررة أو عدم استيفائها.
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•رقابة االلتزام :موضوع رقابة االلتزام يحدده نطاق الرقابة .وقد يكون أنشطة أو معامالت مالية أو
معلومات .وبالنسبة ملهامت التصديق عىل االلتزام ،يكون من األنسب الرتكيز عىل معلومات موضوع
الرقابة التي قد تكون بيان التزام وفقا إلطار مقر وموحد إلعداد التقارير.

الثقة والتأكيد يف رقابة القطاع العام:
الحاجة إىل الثقة والتأكيد:
)31يرغب املستخدمون املستهدفون يف الوثوق مبدى إمكانية االعتامد عىل املعلومات التي يستخدمونها كأساس
التخاذ القرارات ومالءمتها .ولذا ،توفر عمليات الرقابة املعلومات استنادا إىل أدلة كافية ومناسبة وعىل
املدققني أن ينفذوا إجراءات للحد أو إدارة خطر التوصل إىل استنتاجات خاطئة .ويجب بيان مستوى التأكيد
الذي تم التمكن من توفريه للمستخدم املستهدف بشفافية .غري أن عمليات الرقابة ،نظرا للمحدودية
املتأصلة فيها ،ال ميكنها أبدأ أن توفر تأكيدا مطلقأ.
أشكال توفري التأكيد:
)32تبعا للرقابة وحاجات املستخدمني ،ميكن بيان التأكيد بطريقتني كام ييل:
•من خالل اآلراء واالستنتاجات التي تبني مستوى التأكيد بشكل رصيح .وينطبق ذلك عىل جميع مهامت
التصديق وبعض مهامت التقارير املبارشة.
•بأشكال أخرى .ففي بعض مهامت التقارير املبارشة ،ال يقدم املدقق بيانأ رصیحأ بالتأكيد حول موضوع
الرقابة .ويف مثل تلك الحاالت ،يزود املدقق املستخدمني بالدرجة الالزمة من الثقة بأن يرشح بشكل
رصیح كيفية وضع النتائج واملعايري واالستنتاجات عىل نحو متوازن ومربهن ،وسبب وصول مجموعات
النتائج واملعايري إىل استنتاج عام معني أو توصيات معينة.
مستويات التأكيد:
)33ميكن أن يكون التأكيد إما معقوال أو محدودأ .فالتأكيد املعقول مرتفع ولكنه ليس مطلقا .ويعرب عن استنتاج
الرقابة بصورة إيجابية مبينة أن موضوع الرقابة ،يف رأي املدقق ،ملتزم أو غري ملتزم من جميع الجوانب ذات
األهمية النسبية أو ،حسب الحالة ،أن معلومات موضوع الرقابة تقدم صورة صادقة وعادلة وفقا للمعايري
املعمول بها .أما عند تقديم تأكيد محدود ،فإن استنتاج الرقابة ينص ،استنادا إىل اإلجراءات املنفذة ،عىل
أن املدقق مل يالحظ ما يدعوه إىل االعتقاد بأن موضوع الرقابة غري متوافق مع املعايري املعمول بها .وتعترب
اإلجراءات املنفذة يف رقابة التأكيد املحدود محدودة مقارنة مع ما يلزم للحصول عىل تأكيد معقول ،ولكن
مستوى التأكيد يتوقع ،وفقا للتقدير املهني للمدقق ،أن يكون ذا مغزى بالنسبة للمستخدمني املستهدفني.
ويبني تقرير التأكيد املحدود الطبيعة املحدودة للتأكيد املقدم.

12

5

مبادئ رقابة القطاع العام

)34املبادئ املفصلة أدناه أساسية إلجراء الرقابة .فالرقابة عملية تراكمية ومتكررة .غري أن املبادئ األساسية قد
صنفت ،لغايات الرشح ،حسب املبادئ املتعلقة باملتطلبات التنظيمية للجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة
واملبادئ العامة التي يجب عىل املدقق مراعاتها قبل البدء ويف أكرث من مرحلة أثناء الرقابة واملبادئ املتعلقة
بخطوات محددة يف عملية الرقابة.
املجاالت املشمولة مببادئ تدقيق القطاع العام

املبادئ العامة
األخالقيات املهنية
واالستقاللية

التقدير املهني والعناية
الواجبة والشك

رقابة الجودة

إدارة فريق التدقيق
ومهاراته

مخاطر التدقيق

األهمية النسبية

التوثيق

التواصل

املبادئ املتعلقة بعملية التدقيق

تخطيط التدقيق
•تحديد رشوط التدقيق
•الحصول عىل الفهم
•إجراء تقييم للمخاطرة أو تحليل
للمشكلة

تنفيذ التدقيق

إعداد التقرير واملتابعة

•تنفيذ إجراءات التدقيق املخططة
للحصول عىل أدلة التدقيق

•إعداد التقارير بناءا عىل
االستنتاجات املستخلصة

• تقييم أدلة التدقيق
واستخالص النتائج

•متابعة املوضوعات املبلغ عنها
حسب االقتضاء

•تحديد مخاطر االحتيال
•وضع خطة للتدقيق
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املتطلبات التنظيمية:
)35يجب عىل األجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة أن تحتفظ بإجراءات مناسبة ألخالقيات املهنة ورقابة الجودة.
عىل كل جهاز أعىل للرقابة املالية واملحاسبة أن يضع إجراءات األخالقيات املهنة ورقابة الجودة ويحافظ عليها
عىل املستوى التنظيمي لتوفر تأكيدأ معقوال بأن الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة وموظفيه ملتزمون
باملعايري املهنية واملتطلبات األخالقية والقانونية والتنظيمية املعمول بها .ويتضمن املعيار (« )30أخالقيات
املهنة» واملعيار (« )40رقابة الجودة « املبادئ واملتطلبات ومواد التطبيق بهذا الخصوص .ويعد وجود هذه
اإلجراءات عىل مستوى الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة متطلبأ سابقأ لتطبيق املعايري الوطنية أو
وضعها استنادا إىل املبادئ األساسية للرقابة.

املبادئ العامة:
أخالقيات املهنة واالستقاللية:
)36يجب عىل املحققني االلتزام مبتطلبات أخالقيات املهنة املغية وأن يكونوا مستقلني.
يجب أن تتجسد املبادئ األخالقية يف السلوك املهني للمدقق .ويجب أن يكون لدى األجهزة العليا للرقابة
املالية واملحاسبة سياسات تتناول متطلبات أخالقيات املهنة وتؤكد عىل رضورة التزام جميع املدققني بها.
وعىل املدققني أن يظلوا مستقلني يك تكون تقاريرهم حيادية ويراها املستخدمون املستهدفون كذلك.
ميكن أن يجد املدققون املبادئ االساسية لالنتوساي حول االستقاللية يف مبادئ اإلنتوساي  –10-إعالن
املكسيك بشأن استقاللية الجهاز الرقايب .أن املبادئ األخالقية الرئيسية للنزاهة واالستقاللية واملوضوعية
والكفاءة والسلوك املهني والثقة والشفافية يتم تحديدها يف املعيار الدويل  –130أخالقيات املهنة ،جن ًبا إىل
جنب مع املتطلبات ومواد التطبيق ذات الصلة.
التقدير املهني والعناية الواجبة والشك:
)37يجب عىل املدققني أن يحافظوا عىل السلوك املهني املالئم بتطبيق الشك املهني والتقدير املهني والعناية.
الواجبة طوال عملية الرقابة .يجب أن يتسم موقف املدقق بالشك والتقدير املهنيني اللذين يجب
استخدامهام عند اتخاذ القرارات بشأن اإلجراء املناسب .وعىل املدققني أن يبذلوا العناية الواجبة لضامن
مالءمة سلوكهم املهني.
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ويعني الشك املهني املحافظة عىل مسافة مهنية وموقف متنبه ومتسائل عند تقييم مدى كفاية ومناسبة األدلة
التي تم الحصول عليها طوال عملية الرقابة .كام يستلزم البقاء منفتح العقل ومستجيبة لجميع اآلراء والحجج.
ويعني التقدير املهني تطبيق املعرفة الشاملة واملهارات والخربات عىل عملية الرقابة .وتعني العناية الواجبة
أنه عىل املدقق أن يخطط للرقابة وينفذها بصورة جدية .وعىل املدققني أن يبتعدوا عن أي سلوك قد يضعف
الثقة بأعاملهم.
رقابة الجودة:
)38يجب عىل املدققني أن ينفذوا الرقابة وفقا للمعايري املهنية لرقابة الجودة.
يجب أن تلتزم سياسة رقابة الجودة وإجراءاتها لدى الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة باملعايري املهنية
بغية ضامن إجراء عمليات الرقابة عىل مستوى عال دامئا .ويجب أن تغطي إجراءات رقابة الجودة مسائل
کاتجاه عملية الرقابة ومراجعتها واإلرشاف عليها والحاجة إىل التشاور للوصول إىل قرارات بشأن املسائل
الصعبة أو املثرية للجدل .ميكن للمدققني العثور عىل املزيد من املعلومات يف املعيار الدويل  140-رقابة
الجودة لألجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة.
إدارة فريق الرقابة ومهاراته:
)39يجب أن ميتلك املدققون املهارات الالزمة أو يكونوا قادرين عىل الحصول عليها
يجب أن ميتلك األفراد يف فريق الرقابة مجتمعني املعرفة واملهارات والخربة الالزمة إلمتام الرقابة بنجاح.
ويشمل ذلك فهم النوع املنفذ من الرقابة والخربة العملية فيه واإلملام باملعايري والترشيعات املعمول بها
وفهم عمليات الهيئة والقدرة عىل مامرسة التقدير املهني والخربة يف هذا الجانب .وتشرتك جميع عمليات
الرقابة يف الحاجة إىل تعيني موظفني ذوي مؤهالت مناسبة وتوفري التطوير والتدريب للموظفني وإعداد األدلة
واإلرشادات الكتابية األخرى والتعليامت بخصوص تنفيذ عمليات الرقابة وتعيني املوارد الكافية للرقابة .وعىل
املدققني املحافظة عىل كفاءتهم املهنية من خالل التطور املهني املستمر.
يجوز للمدققني أن يستخدموا األعامل التي قام بها املدققني الداخلني أو غريهم من املدققني أو الخرباء؛ إذا
كان ذلك مالمئة أو رضورية ،ومبا يتامىش مع تفويض الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة والترشيع املعمول
به .ويجب أن توفر إجراءات املدقق أساسية كافية الستخدام أعامل اآلخرين ،وعىل املدقق يف جميع األحوال
أن يحصل عىل براهني لكفاءة واستقاللية املدققني أو الخرباء األخرين وجودة األعامل التي نفذوها .غري أن
الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة وحده مسئول عن أي رأي أو تقرير رقايب ينتجه بشأن املوضوع؛ وال
يخفف من هذه املسئولية استخدامه لألعامل التي نفذتها أطراف أخرى.
تختلف أهداف الرقابة الداخلية عن أهداف الرقابة الخارجية .غري أن كال منهام يعزز الحوكمة الرشيدة من
خالل املساهمة يف زيادة الشفافية واملساءلة بالنسبة الستخدام املوارد العامة ،باإلضافة إىل االقتصاد والكفاءة
والفعالية يف اإلدارة العامة .ويتيح ذلك فرصة للتنسيق والتعاون وإمكانية القضاء عىل الجهود املتكررة.
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وتستخدم بعض األجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة أعامل املدققني اآلخرين عىل مستوى الدولة أو املقاطعة
أو اإلقليم أو الدائرة أو املستوى املحيل ،أو رشكات املحاسبة العامة التي أنجزت أعامل رقابية تتعلق بهدف الرقابة
ويجب إجراء الرتتيبات للتأكد من أن أي من تلك األعامل قد نفذت وفقا ملعايري رقابة القطاع العام.
وقد تتطلب الرقابة أساليب أو طرق أو مهارات خاصة من تخصصات ال تتوفر لدى الجهاز األعىل للرقابة
املالية واملحاسبة .ويف مثل تلك الحاالت ،ميكن االستفادة من الخرباء لتوفري املعرفة أو تنفيذ مهامت
محددة أو لغايات أخرى.
مخاطر الرقابة:
	)40يجب عىل املحققني أن يديروا مخاطر تقديم تقرير غري مالئم يف ظل الظروف الراهنة
مخاطر الرقابة هي الخطر املتمثل يف أن يكون تقرير الرقابة غري مالئم .وينفذ املدقق إجراءات للحد من
مخاطر الوصول إىل استنتاجات غري مالمئة أو إدارة هذه املخاطر مدركا أن املحدودية املتأصلة يف جميع
عمليات الرقابة تعني أن الرقابة ال ميكن أبدأ أن تقدم تأكيدأ مطلقأ عن حالة املوضوع الرقايب .وحني يكون
الهدف هو تقديم تأكيد معقول ،فعىل املدقق أن يحد من مخاطر الرقابة إىل مستوى متدن مقبول يف ظل
ظروف الرقابة .كام قد تهدف الرقابة إىل تقديم تأكيد محدود ،ويف تلك الحالة تكون املخاطرة املقبولة
املتمثلة بعدم االلتزام باملعايري أكرب مام هو يف رقابة التأكيد املعقول .وتقدم رقابة التأكيد املحدود مستوى
من التأكيد ذا مغزی للمستخدمني املستهدفني حسب التقدير املهني املدقق.
األهمية النسبية:
	)41يجب عىل املحققني النظر يف األهمية النسبية طوال عملية الرقابة
األهمية النسبية مهمة يف جميع عمليات الرقابة .وميكن أن يقال عن مسألة ما أنها ذات أهمية نسبية إذا
كان من املرجح أن تؤثر معرفتها عىل قرارات املستخدمني املستهدفني .وتحديد األهمية النسبية مسألة تقدير
مهني تعتمد عىل تفسري املدقق لحاجات املستخدمني .وقد يتعلق هذا التقدير ببند مفرد أو مجموعة من
البنود معا .وغالبا ما ينظر يف األهمية النسبية من حيث القيمة ،غري أن لها جوانب كمية ونوعية أخرى .وقد
تجعل الخصائص املتأصلة يف بند أو مجموعة من البنود مسألة ما مهمة نسبية بطبيعتها الذاتية .كام ميكن أن
تكون مسألة ما مهمة نسبية بسبب السياق الذي تقع فيه
وتؤثر اعتبارات األهمية النسبية عىل القرارات بخصوص طبيعة إجراءات الرقابة وتوقيتها ومداها وتقييم
نتائج الرقابة .وقد تشمل االعتبارات مخاوف أصحاب املصلحة ،واملصلحة العامة ،واملتطلبات التنظيمية،
واآلثار عىل املجتمع.
التوثيق:
)42يجب عىل املدققني إعداد وثائق الرقابة بقدر كاف من التفصيل لتقديم فهم واضح للعمل املنجز واألدلة التي
تم الحصول عليها واالستنتاجات التي تم التوصل إليها
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يجب أن تتضمن وثائق الرقابة اسرتاتيجية للرقابة وخطة للرقابة .ويجب أن تسجل اإلجراءات املنفذة واألدلة
التي تم الحصول عليها وأن تدعم النتائج املبينة للرقابة .ويجب أن تكون الوثائق مفصلة بالقدر الكايف
لتمكني املدقق املتمرس الذي ال ميلك معرفة مسبقة بالرقابة من فهم طبيعة اإلجراءات املنفذة وتوقيتها
ونطاقها ونتائجها ،واألدلة التي تم الحصول عليها لدعم استنتاجات الرقابة والتوصيات ،واألسباب الكامنة وراء
جميع املسائل املهمة التي تطلبت مامرسة التقدير املهني واالستنتاجات املتعلقة بذلك.
التواصل:
	)43يجب عىل املحققني إرساء تواصل فعال طوال عملية الرقابة
من الرضوري إبقاء الهيئة الخاضعة للرقابة عىل اطالع عىل جميع املسائل املتعلقة بالرقابة ،وذلك أمر مهم
لتطوير عالقة عمل بناءة .ويجب أن يتضمن التواصل الحصول عىل املعلومات املتعلقة بالرقابة وتزويد اإلدارة
واملسئولني عن الحوكمة باملالحظات والنتائج يف األوقات املناسبة طوال املهمة .كام قد يكون املحقق مسئوال
عن إطالع أصحاب املصلحة اآلخرين ،كالهيئات الترشيعية أو اإلرشافية ،عىل املسائل املتعلقة بالرقابة.

املبادئ املتعلقة بعملية الرقابة:
التخطيط للرقابة:
)44يجب عىل املحققني أن يتأكدوا من وضع أحكام الرقابة بصورة واضحة
قد تكون عمليات الرقابة مفروضة مبوجب القانون أو مطلوبة من قبل هيئة ترشيعية أو إرشافية أو يجريها
الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة أو تنفذ باتفاق بسيط مع الهيئة الخاضعة للرقابة .ويف جميع الحاالت،
عىل املدقق وإدارة الهيئة الخاضعة للرقابة واملسئولني عن الحوكمة وغريهم حسب الحالة أن يتوصلوا إىل
تفاهم رسمي مشرتك بخصوص أحكام الرقابة وأدوار كل منهم ومسئولياته .وقد تتضمن املعلومات املهمة
موضوع الرقابة ونطاقها وأهدافها والوصول إىل البيانات والتقرير الذي سينتج عن الرقابة وعملية الرقابة
واألشخاص املسئولني وأدوار أطراف املهمة املختلفة ومسئولياتها.
)45يجب عىل املدققني فهم طبيعة الهيئة  /الربنامج الذي سيخضع للرقابة.
ويشمل ذلك فهم األهداف املعنية والعمليات والبيئة التنظيمية والضوابط الداخلية والنظم املالية وغريها
من النظم والعمليات التجارية ،والبحث يف املصادر املحتملة لألدلة الرقابية .وميكن الحصول عىل املعرفة من
التفاعل العادي مع اإلدارة واملسئولني عن الحوكمة وغريهم من أصحاب املصلحة املعنيني .وقد يعني ذلك
استشارة الخرباء ودراسة الوثائق (مبا يف ذلك الدراسات السابقة وغريها من املصادر) الكتساب فهم واسع
للموضوع الذي سيخضع للرقابة ولسياقه.
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)46يجب عىل املدققني إجراء تقييم املخاطر أو تحليل املشاكل ومراجعتها عند اللزوم استجابة لنتائج الرقابة.
تختلف طبيعة املخاطر املحددة وفقأ لهدف الرقابة عىل املدقق مراعاة وتقييم مخاطر األنواع املختلفة
من أوجه القصور أو االنحرافات أو البيانات الخاطئة التي قد تحدث فيام يتعلق مبوضوع الرقابة .ويجب
مراعاة املخاطر العامة والخاصة عىل حد سواء .وميكن تحقيق ذلك من خالل إجراءات تساعد عىل فهم
الهيئة أو الربنامج وبيئته ،مبا يف ذلك الضوابط الداخلية املعنية .عىل املدقق تقييم استجابة اإلدارة للمخاطر
املحددة ،مبا يف ذلك تنفيذها وتصميمها للضوابط الداخلية للتعامل مع تلك املخاطر .وعىل املدقق عند
تحليل املشكالت أن ينظر يف املؤرشات الفعلية للمشكالت أو االنحرافات عام يجب أن يكون أو ما هو متوقع.
وتنطوي هذه العملية عىل دراسة املؤرشات املختلفة للمشكلة لتحديد أهداف الرقابة .وتجب مراعاة تحديد
املخاطر وتأثريها عىل الرقابة طوال عملية الرقابة.
)47يجب عىل املحققني تحديد مخاطر االحتيال املتعلقة بأهداف الرقابة وتقييمها.
يجب عىل املدققني إجراء االستفسارات وتنفيذ اإلجراءات الالزمة لتحديد مخاطر االحتيال املتعلقة
بأهداف الرقابة واالستجابة لها .وعليهم املحافظة عىل موقف يتسم بالشك املهني والتنبه إلمكانية
االحتيال طوال عملية الرقابة
)48يجب عىل املدققني التخطيط لعملهم لضامن تنفيذ الرقابة بفعالية وكفاءة .يتضمن التخطيط لرقابة معينة
جوانب اسرتاتيجية وتشغيلية.
فمن الناحية االسرتاتيجية ،يجب أن يحدد التخطيط نطاق الرقابة وأهدافها ومنهجها .وتشري األهداف إىل ما
يراد تحقيقه بالرقابة .ويتعلق النطاق مبوضوع الرقابة واملعايري التي سيستخدمها املدققون لتقييم موضوع
الرقابة وإعداد التقرير عنه ،كام يرتبط باألهداف بصورة مبارشة .ويصف املنهج طبيعة ومدى اإلجراءات التي
ستستخدم لجمع أدلة الرقابة .ويجب التخطيط للرقابة للحد من مخاطر الرقابة إىل مستوى متدن مقبول.
ومن الناحية التشغيلية ،ينطوي التخطيط عىل تحديد جدول زمني للرقابة وتحديد طبيعة إجراءات الرقابة
وتوقيتها ومداها .وعىل املدققني أثناء التخطيط أن يعينوا أعضاء فريقهم بصورة مناسبة وأن يحددوا املوارد
التي قد تتطلبها املهمة؛ مثل االستعانة بخرباء يف موضوع الرقابة.
ويجب أن يستجيب التخطيط للرقابة للتغريات املهمة يف الظروف واألحوال .فهو عملية متكررة تحدث طوال الرقابة.
تنفيذالرقابة:
)49يجب عىل املدققني تنفيذ إجراءات الرقابة التي توفر أدلة رقابة مناسبة كافية لدعم تقرير الرقابة
إن قرارات املدقق بشأن طبيعة إجراءات الرقابة وتوقيتها ومداها تؤثر عىل األدلة التي يحصل عليها .ويعتمد
اختیار اإلجراءات عىل تقييم املخاطرة أو تحليل املشكلة.
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وأدلة الرقابة هي أية معلومات يستخدمها املدقق لتحديد ما إذا كان موضوع الرقابة متوافق مع املعايري
املعمول بها .وقد تأخذ األدلة أشكا عدة ،كسجالت املعامالت الورقية واإللكرتونية ،والتواصل الكتايب
واإللكرتوين مع األطراف الخارجية ،ومالحظات املدقق ،واإلفادات الشفهية أو الكتابية التي تقدمها الهيئة
الخاضعة للرقابة .وميكن أن تشمل طرق الحصول عىل األدلة التفتيش ،املالحظة ،االستفسار ،التأكيد ،إعادة
الحساب ،إعادة األداء ،واإلجراءات التحليلية و/أو أساليب البحث األخرى .ويجب أن تكون األدلة كافية
(كمية) إلقناع شخص مطلع بأن النتائج معقولة ومناسبة (نوعية)  -أي مالمئة وصحيحة وموثوقة .ويجب أن
يكون تقييم املدقق لألدلة تقييأم موضوعيأ وعاد؟ ومتوازنة .كام يجب إطالع الهيئة الخاضعة للرقابة عىل
النتائج األولية ومناقشتها معها لتأكيد صحتها.
وعىل املدقق أن يحرتم جميع املتطلبات املتعلقة بالرسية.
	)50عىل املدققني تقييم أدلة الرقابة والوصول إىل االستنتاجات
يقوم املدقق بعد إكامل إجراءات الرقابة مبراجعة وثائق الرقابة لتحديد ما إذا كان املوضوع قد خضع للرقابة
بصورة كافية ومناسبة .وقبل الوصول إىل االستنتاجات ،يعيد املدقق النظر يف التقييم األويل للمخاطر واألهمية
النسبية يف ضوء األدلة املجمعة ويحدد ما إذا كان يجب تنفيذ إجراءات رقابية إضافية
وعىل املدقق تقييم أدلة الرقابة بهدف الحصول عىل نتائج الرقابة ،وعىل املدقق مراعاة العوامل الكمية
والنوعية عىل حد سواء عند تقييم أدلة الرقابة وتقييم األهمية النسبية للنتائج .واستنادا إىل النتائج ،يجب
عىل املدقق أن ميارس التقدير املهني للوصول إىل استنتاج حول موضوع أو معلومات الرقابة.
إعداد التقرير واملتابعة:
	)51يجب عىل املحققني إعداد تقرير يستند إىل االستنتاجات التي تم التوصل إليها.
تنطوي عملية الرقابة عىل إعداد تقرير الطالع أصحاب املصلحة واآلخرين املسئولني عن الحوكمة والجمهور
عىل نتائج الرقابة .كام يهدف إعداد التقرير أيضا إىل تسهيل املتابعة واإلجراءات التصحيحية .ويف بعض
األجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة ،كدواوين املحاسبة ذات السلطة القضائية ،قد يشمل ذلك إصدار
تقارير أو قرارات قضائية ملزمة قانونا.
يجب أن تكون التقارير سهلة الفهم وخالية من الغموض أو اإلبهام وكاملة .ويجب أن تكون موضوعية
وعادلة وأال تتضمن سوى املعلومات التي تؤيدها أدلة رقابة كافية ومناسبة وأن تضمن وضع النتائج يف
إطارها وسياقها الصحيحني.
ويعتمد شكل التقرير ومضمونه عىل طبيعة الرقابة واملستخدمني املستهدفني واملعايري املعمول بها
واملتطلبات القانونية .وقد يحدد تفويض الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة والقوانني أو األنظمة األخرى
املعنية تصميم التقارير أو صياغتها ،والتي قد تكون مخترصة أو مطولة.
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وتصف التقارير املطولة بوجه عام نطاق الرقابة ونتائجها واستنتاجاتها بالتفصيل ،مبا يف ذلك اآلثار املحتملة
والتوصيات البناءة للتمكني من اتخاذ اإلجراءات التصحيحية.
أما التقارير املخترصة فهي مكثفة بدرجة أكرب ،وصياغتها أكرث توحيدأ بوجه عام.
مهامت التصديق:
يف مهامت التصديق ،قد يعرب تقرير الرقابة عن رأي حول ما إذا كانت معلومات موضوع الرقابة خالية
من جميع الجوانب ذات األهمية النسبية من البيانات الخاطئة و/أو ما إذا كان املوضوع ملتزمأ من
جميع الجوانب ذات األهمية النسبية باملعايري املقررة .ويشار إىل التقرير يف مهامت التصديق بوجه
عام بوصفه تقرير املدقق.
املهامت املبارشة:
يف املهامت املبارشة ،يجب أن يذكر التقرير أهداف الرقابة ويبني كيف تم تناولها يف الرقابة .ويتضمن النتائج
واالستنتاجات حول موضوع الرقابة وقد يتضمن التوصيات كذلك .كام ميكن أن تعطي معلومات إضافية عن
املعايري واملنهجية ومصادر البيانات ،ويجب بيان أية تقييد لنطاق الرقابة.
ويجب أن يرشح تقرير الرقابة كيفية استخدام األدلة التي تم الحصول عليها وسبب االستنتاج الذي تم
التوصل إليه .وسيمكنه ذلك من تزويد املستخدمني املستهدفني بالدرجة الالزمة من الثقة.
الرأي:
عند استخدام رأي الرقابة لبيان مستوى التأكيد ،يجب أن يكون الرأي بصيغة موحدة .وقد يكون الرأي غري
متحفظ أو معدل .ويستخدم الرأي غري املتحفظ عند الحصول عىل تأكيد محدود أو معقول .أما الرأي املعدل
فقد يكون كام ييل:
•متحفظة (فيام عدا)  -عندما ال يوافق املدقق عىل ،أو يعجز عن الحصول عىل أدلة رقابة كافية ومناسبة
بخصوص ،بنود معينة يف موضوع الرقابة مام هو أو ميكن أن يكون مهم نسبية ولكنه غري شائع.
•مخالفا  -عندما يخلص املدقق ،بعد الحصول عىل أدلة رقابة كافية ومناسبة ،إىل أن االنحرافات أو
البيانات الخاطئة ،منفردة أو مجتمعة ،مهمة نسبية وشائعة معأ.
•عدم إبداء الرأي  -عندما يعجز املدقق عن الحصول عىل أدلة رقابة كافية ومناسبة نظرا للريبة أو
محدودية النطاق مام هو مهم نسبية وشائع معا.
إذا عدل الرأي فيجب وضع األسباب يف إطارها الصحيح برشح طبيعة التعديل ومداه بصورة واضحة مع
اإلشارة إىل املعايري املعمول بها .وتبعا لنوع الرقابة ،قد يضمن التقرير كذلك توصيات بإجراءات تصحيحية
كام ميكن تضمني التقرير أية أوجه قصور مؤثرة يف الضوابط الداخلية.
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املتابعة
لألجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة دور يف مراقبة اإلجراء الذي يتخذه الطرف املسئول استجابة للمسائل
املثارة يف تقرير الرقابة .وتركز املتابعة عىل ما إذا كانت الهيئة الخاضعة للرقابة قد تناولت املسائل املثارة
بصورة كافية ،مبا يف ذلك أية آثار أوسع .وقد يستدعي اإلجراء غري الكايف أو غري املريض من جانب الهيئة
الخاضعة للرقابة قيام الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة بإعداد تقرير آخر.
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