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معيار رقابة االلتزام لالنتوساي – 4000 إيساي  
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 عمال غير القانونية المشتبه بها األ باإلبالغ عناالعتبارات المتعلقة 
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 المقدمة 

طاع العام القفي رقابة المصداقية ضمان ل ةأساسيالتوجيهية المعايير المهنية واألدلة  عد  ت   .1

( الخاص 4000إيساي االلتزام ) لرقابة المعيار الدولي  يهدفو. تهاومهني تهاوجود تهاوشفافي

الية والمحاسبة الملرقابة لجهزة العليا ألالذي وضعته المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة اب

ع ودعم أعضاء االنتوساي في وضالرقابة وفعاليتها )االنتوساي( إلى تعزيز استقاللية 

وبما يتماشى والقوانين  تفويضاتهم/حياتهممنهج مهني خاص بهم وفقا لصالمقاربة/

 الوطنية.  لوائح/التراتيبوال

القطاع العام وتعزيز  للرقابة فيمقارنة مؤشر ال وهو توفير أللمعايير المهنية غرض مزدوج  .2

 اجات الواردة في التقارير. تفي االستن 1"األطراف ذات الصلة"ثقة 

ر المعايي سلطة( أغراض و100 إيسايام )القطاع الع لرقابة فيل األساسيةالمبادئ  تضبط .3

 األساسيةلمبادئ االقطاع العام. وتعتمد في رقابة ال إطارد حد  ت  لرقابة ولجهزة العليا ألالدولية ل

ورها وتط 100المبادئ األساسية الواردة باإليساي ( بدورها 400 إيسايااللتزام ) رقابةل

 لتتناسب مع سياق رقابة االلتزام.

المعايير  حينق  /لااللتزام وسيعد   رقابةهو المعيار الدولي ل 4000 إيساي قابيإن المعيار الر .4

 يساياالساسية الواردة في اإل المبادئالى  4000اإليساي . ويستند 4200و 4100و 4000

 .400 يساياإلفي و 100

ع شترك متما او  الى حد   تتأثر المبادئن بعض أغير  .رقابة االلتزام هو خط رقابة منفصل ن  إ .5

 1000ر يياالى سلسلة المع 4000 اإليساي. ويشير ةالمالي رقابةرقابة االداء والمبادئ 

 حيثما يكون ذلك مناسبا. 3000ر يياوالمع

 وتحتوي المتطلبات على الحد على تفسيرات.وملزمة على متطلبات  4000 اإليساييحتوي  .6

رة ضيات باستخدام عباهي مصاغة  كمقتعالي الجودة و جراء عمل رقابياألدنى الضروري إل

 بالتفصيل. توضحهاات تفسير تليهابخط غامق نة "ينبغي" ومبي  

. وحيثما 1002 يسايمصطلح "المدقق" بالمعنى ذاته الوارد في اإل 4000يستخدم اإليساي  .7

الجهاز يشار الى   –مؤسساتية  مسائلعلى سبيل المثال عندما يتعلق االمر ب –يكون مالئما 

 (.SAI) االعلى للرقابة

ة ربعأويتكون من  400 على نفس منوال اإليسايكبير  الى حد   4000 اإليساي تمت هيكلة  .8

 قسام: أ

جهزة األ ن تشيرأااللتزام وكيف يمكن  رقابةالمعيار الدولي ل سلطةاألول  القسمن أ. يبي  

 لرقابة لهذا المعيار في تقارير الرقابة. لالعليا  

ها مفهوم وكذلك المبادئ التي يقوم علي وأهدافهازام الثاني رقابة االلت القسم عر فب. ي

 االلتزام. 

بات ك المتطل  خذ تلأ االلتزام. وينبغي بات العامة لرقابةالثالث على المتطل   القسمت. يحتوي 

 . وطيلة إنجازهاعملية الرقابة في بعين االعتبار قبل البدء 

                                                           
خص أو مجموعة أو منظمة أو عضو : ش12/3ُيعّرف مصطلح "األطراف ذات الصلة" في هذه الوثيقة كما تم تعريفه في االيساي  1

 أو نظام يمكن أن يؤثر أو يتأثر بأعمال أو أهداف الحكومة أو هيئات القطاع العام.
 .100/25يساي اإل 2
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عملية مسار الاحل الرئيسية لالرابع على المتطلبات التي تتعلق بالمر القسمث. يحتوي 

 ة ذاتها. يالرقاب

 

  اإليسايهذا سلطة 

 وأ أواللوائح/التراتيبي شكل من االشكال محل القوانين المحلية أب 4000 يساياإل لن يحل   .9

 مسؤولياتي أو أو يمنع الجهاز الرقابي من تنفيذ عمليات التقصي أ التفويضات/الصالحيات

 . المعيار بهذا التحديدبخرى غير مشمولة أ

لرقابة التي تختار االشارة بشكل العليا لااللتزام لألجهزة  تقدم هذه الوثيقة المعيار الدولي لرقابة .10

في ن األجهزة التي ترغب إ، ف9-400/8 لإليسايلها. ووفقا اعمأمباشر للمعايير الدولية في 

االلتزام فإنها  رقابةيتعلق بلرقابة العليا لجهزة ألل ةر الدوليييالمعل اإلطار المرجعياإلشارة إلى 

 : التاليتين إحدى الطريقتينعبر تستطيع ذلك 

 األساسيةمع المبادئ  متناسق رسمي/ذو قوة قانونية: عبر وضع معيار وطني 1أ( الخيار 

( 400 إيسايااللتزام ) لرقابة األساسية( ومع المبادئ 100 إيسايالقطاع العام )في  رقابةلل

 أو، 

 (.4000 إيسايااللتزام، ) اإلشارة المباشرة إلى المعيار الدولي لرقابة: عبر 2ب( الخيار 

 تفويضات/نتوساي بأن لألجهزة العليا للرقابة صالحياتمنظمة اإل ، تقر  1بموجب الخيار .11

 التنظيمات/رتيباتهذه الظروف المختلفة والت سببوتعمل في ظروف مختلفة. وب متنوعة

جميع على  دلة التوجيهيةاألمعايير أو الكافة  ال تنطبق دالهيكلية لألجهزة العليا للرقابة ق

 مختلفة رقبط   400 اإليسايحقق مبادئ الوطنية أن ت  ويمكن للمعايير المجاالت في عملها. 

جهاز الو إستراتيجية أوالبيئة الدستورية والقانونية أالوطنية  ات/التفويضاتالصالحيبالنظر إلى 

 لرقابة. ألعلى لا

مع المبادئ  ةمتناسق رسمية/ذو قوة قانونيةلرقابة حق اختيار وضع معايير لالعليا  جهزةاأللك تتم .12

 إيسايااللتزام ) لرقابة األساسية( ومع المبادئ 100 إيسايالقطاع العام )في  رقابةلل األساسية

ن أمعاييره الوطنية الخاصة به، يجب تطوير  ةلرقاباالعلى لفي حال اختيار الجهاز و(. 400

 ذات الصلةلك المعايير مستوى من التفاصيل الضرورية النجاز اعمال الرقابة ت تتضمن

ذات الصلة جميع الجوانب األساسية في مبادئ الكما يجب ان تتوافق مع  ةرقابعلى للبالجهاز األ

 . والقابلة للتطبيق

حيجب ان  .13 يجب عمال الرقابة وأطبقها عند اجراء أي المعايير ي   ةرقابعلى للالجهاز األ يصر 

ان تشير . ويجب ةرقابعلى للان يكون هذا التفسير في متناول مستخدمي تقارير الجهاز األ

أن يشمل  يمكن، ولكن .الرقابية اها في تقاريرهتلرقابة الى المعايير التي اتبعالعليا لجهزة األ

 ان ةرقابعلى للمكان الجهاز األإب هنأي أ. ة من المهماتدمحد   مجموعة أعم  صيغة تصريح ب

على حدة  همااستخدتم بع المعايير الدولية دون االشارة الى كل معيار يذكر في التقرير انه يت  

 على مستخدمه.في القراءة سهل أوالهدف من ذلك هو جعل التقرير  في التقرير.

من متطلبات هذا متطلب االلتزام بكل  ةلرقاباألعلى ل، على المدقق والجهاز 2بموجب الخيار  .14

، ذات الصلةعدم االيفاء بجميع المتطلبات وفي حال . ذي صلةطلب غير تيكن الم المعيار ما لم
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تقديم كل التفسيرات عن و هذا األمر دون االفصاح عن 4000اإليساي الى  يمكن اإلشارةلن 

 ذلك.  تبعات

الى ذلك  ، يجب االشارة4000يساي االشارة المباشرة لإل ةرقابغلى للعندما يختار الجهاز األ .15

 لتزاماال. ويمكن اجراء رقابة 400/9 يسايواإل 12-100/10 يسايد في اإللمبدأ المحد  وفقا ل

 داء.أمالية أو رقابة مع رقابة  مندمجةاو  4000 يسايذاتها وفقا لإلب مستقلة كمهمةاما 

رقابة  تكان إنفاليها.  ستندم المدقق اي المعايير سيقي  ي   المهام الرقابية المندمجةإلى بالنسبة  .16

ة خصوص الجوانب المتصلفي  الرأيو أاالستنتاج فإن  ةمالي رقابةمع  مشتركةتزام االل

ية. المال القوائم/البيانات في خصوص يجب أن يكون منفصال بكل وضوح عن الرأيااللتزام ب

التي  راتيبالتالمحددة جميع القوانين والمنطبقة و والتراتيب/اللوائحالقوانين ينبغي أن تتضمن و

ب احتسابها( ر على نتائج )= مبالغ( المعامالت المالية التي تم احتسابها او )يتوجيمكن ان تؤث

  .البيانات الماليةالقوائم/ في 

مستقلة  منجزة كرقابةرقابة االلتزام مهمة تنطبق على  4000 يساياإل تفسيراتمتطلبات و ن  إ .17

 .ةو رقابة ماليأداء أرقابة  مهمةكجزء من  وأ بذاتها

 مهمات منضتندرج القيام بمهام ال  تفويضاتها/لرقابة وفقا لصالحياتهاالعليا لجهزة يجوز لأل  .18

 شارةاإل ةقابرعلى للالمعيار وعليه يتعين على الجهاز األهذا غير مشمولة ب األعمال. وهذه تأكيد

 لى المعايير او المتطلبات للعمل المنجز.إ

 األطراف الثالثة في رقابة االلتزام 

مستخدم ثالثة أطراف منفصلة: الطرف المسؤول والمدقق والالقطاع العام ي فرقابة ال. تشمل 19

 . ستهدفالم

الهرمي  او المحلية و/أو تسلسلهأالمركزية  سلطةأ( إن الطرف المسؤول هو الفرع التنفيذي لل

 سلطةو/ أو ممارسة  العموميةمسؤولة عن إدارة األموال  وهيئاتموظفيين حكوميين من االساسي 

يكون الطرف المسؤول في رقابة االلتزام مسؤوال عن و. المشرع )السلطة التشريعية(ة تحت رقاب

 .3المتصلة بهذا الموضوع معلوماتالموضوع الرقابة او 

إلى  التوصل بهدف الئمةمالكافية والة يرقابأدلة اإلثبات الالحصول على إلى المدقق  يسعىب( 

فيما يخص قياس أو تقييم  ،الطرف المسؤولغير  المستهدف،المستخدم  ثقةز درجة عز  ي   استنتاج

 .4ذات الصلة ريياالمعالرقابة مقارنة بموضوع 

. وقد يكون اإللتزام لهم المدقق تقرير رقابة الذين يعد   األشخاصهم  المستهدفونت( المستخدمون 

او  ونيابة عموميةومسؤولين عن الحوكمة  إشرافية/ةيرقاب وأجهات تشريعية التقرير  ومستخدم

 ه التقرير الى الطرف المسؤول فان النتيجة ستكون مفيدة من حيثال يوج   وعندما. المواطنين عموم

  .5ئهداأتحسين 

 

                                                           
 .400/37اإليساي  3
 .400/35يساي اإل 4
 .400/38يساي اإل 5
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 قضائية  سلطة ذاترقابة لل العليا جهزةاأل تجريهاي تااللتزام ال رقابة 

ي فحكام واتخاذ القرارات أقضائية صالحية اصدار  سلطةة ذات لرقابالعليا ل لألجهزة. 20

. ولهذه االجهزة صالحية فرض مطابقة مسؤولين عن حسابات غيرعموميين موظفين  خصوص

االجهزة صالحية هذه ولبعض بالتالي إلى القواعد االساسية التي يفرضها القانون. تمتثل والعقوبات 

لى إبالنسبة يمكن أن يوجد والمختصة. احالة الحاالت ذات الطبيعة الجنائية الى السلطات القضائية 

 اضافية الى  جانب متطلبات هذا المعيار.وطنية هذه االجهزة متطلبات 

عقوبات على أولئك فرض قضائية إصدار أحكام و سلطةلألجهزة العليا للرقابة ذات يمكن . 21 

ما اذا  كان  ولهذه األجهزة أن تقيم. األصول/والموجودات موميةالمسؤولين عن إدارة األموال الع

ينبغي وما إذا  موميةال عن الخسارة وسوء االستخدام أو هدر األموال العالشخص المعني مسؤو

 . الخطايااخضاعه  للعقوبات أو 

غير  .الرقابة كما ورد في هذه المعايير مسارقضائية  سلطةرقابة ذات عليا لل. تتبع االجهزة ال22

 تتبعاتقد تؤدي الى  وخصوصيةالتخطيط والتنفيذ وجمع االدلة هناك مسائل اضافية مراحل نه بعد أ

باإليساي عدم االلتزام. ومثل هذه المسائل غير مشمولة  حاالتنهائي حول  قضائيلى حكم إقانونية و

4000. 

 هدف رقابة االلتزام

بمعلومات حول ما اذا  المستهدفينااللتزام هو تزويد المستخدمين  ن الهدف الرئيسي لرقابةإ. 23

 اتالتشريعية والسياس والنصوص والقوانينالقرارات البرلمانية بع تت   الهيئة الخاضعة للرقابةكانت 

والتي تشكل المرجعيات ذات الصلة المنظمة لموضوع الرقابة/الهيئة التي  واالتفاقياتنات والمدو  

الفقرة بطت خصائصها في قد ض  ة ويمعايير الرقابالمصادر  المرجعيات عد  ت  ستخضع للرقابة. و

118. 

التشريعات مثل االلتزام بالمعايير الرسمية )تزام كال من النظامية رقابة االل تضم  . 24

المبادئ العامة التي تحكم اإلدارة المالية )مراعاة  اإلنضباطو أو/  تيب واالتفاقيات(االتراللوائح/و
عملية  فان المدقق ينجز المعاييروبغض النظر عن مصدر (. العموميين السليمة وسلوك الموظفين

    .4000 اإليسايكيد الذي يختاره وفقا لمتطلبات أاستنتاجه بمستوى الت ويضع  الرقابة

نة باختصاص و أو/ مسبقا بالتشريعات الوطنيةدة ة محد  يلمعايير الرقابان تكون أ. يمكن 25 مضم 

 التأثيرعلى دائما القدرة  ةرقاباألعلى للوفي هذه الحالة لن يكون للجهاز  الجهة الخاضعة للرقابة

 .يعمل الرقابالعلى نطاق 

واالبالغ عن االنحرافات عن  الكشفالحوكمة الرشيدة عبر  ةرقابعلى للز الجهاز األ. يعز  26

تنفيذ رقابة  يتم  والمعايير، ليتم اتخاذ االجراء التصحيحي ومحاسبة المسؤولين عن تلك االفعال. 

في كل الجوانب ت تتطابق نشطة والمعامالت المالية والمعلومالتزام عبر تقييم ما اذا كانت األاال

 .الهيئة الخاضعة للرقابةالتي تحكم  المرجعياتمع ذات األهمية النسبية 

 الجيدة. واإلدارةالشفافية والمساءلة يناقض  عملتقديم بيانات خاطئة وهو د تعم  االحتيال هو الغش/

ا:إااللتزام بشكل عام  رقابة تم إجراء. ي27  م 
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 ، أوةالتزام منفصل رقابةك .أ

 المالية، أو القوائم/البياناتعلى  برقابةقة عال في .ب

 داء.أمع رقابة  مندمجة .ت

 .مندمجةلة حول كيفية اجراء عمليات رقابة مفص   تفسيرات 4000 اإليسايم قد  . ال ي  28

مليات ع وتمنحالرقابة معلومات مهمة كأساس لصنع القرار في القطاع العام.  م تقرير. يقد  29

عملية رقابة  كلالنسبة إلى وب. مالئمةو ةة كافييرقاب أدلة إثباتعلى  الرقابة هذه المعلومات بناء

أدلة ستوى مباالعتبار عند تحديد مستوى التأكيد وبموجبه  المستهدفينتأخذ احتياجات المستخدمين 

ا مستوى تأكيد إ لتمنحالرقابة عملية م المدقق يصم  و. الئمةوالم ةالكافي اإلثبات  عقول او محدود.مم 

 

 تأكيدمهمة خصائص 

احتياجات  يختار المدقق مستوى التأكيد بناء علىوتأكيد.  مهمةرقابة التزام هي  مهمة كل  . 30

 . امحدودتأكيدا أو  معقوال اما تأكيدإتقرير المدقق  ويمنح. المستهدفينالمستخدمين 

 عن قمهمة تصديتختلف و. مهمة تقرير مباشرأو  مهمة تصديقتأكيد أما ان تكون  مهمة. كل 31

موضوع  ن يكونأيمكن و. الرقابةقيس/يقي م موضوع تو د  حسب الجهة التي ت ع مهمة تقرير مباشر

ا إ الرقابة  له.من قب يتم اختيارهاو  ةرقابعلى للمهام الجهاز األمنصوصا عليه ضمن م 

 يةلنظاماة كال من يالرقاب معاييرال تشملن أ، يمكن المهمة الرقابيةالنظر عن خصائص  . بغض  32

 .واالنضباط

 

 التأكيد المعقول

بشكل ايجابي، مبي ناً  ويصاغ االستنتاج الرقابي. يكون التأكيد المعقول عالياً ولكن ليس مطلقاً. 33

 الجوانب ذات األهمية النسبيةفي كافة  الرقابة مطابق أو غير مطابقموضوع  فإنق، رأي المدق  أنه ب

 ومنصفةصحيحة  صورة الرقابة تقدمموضوع  حولمعلومات فإن ال، ذات صلة تأو حيثما كان

   .6طبقةنللمعايير الم ومطابقة

ادة اجراءات ع وهو ما يعنيمحدود، التأكيد المن  أكثر أدلة إثباتعادة التأكيد المعقول يتطلب . 34

ة نظام الرقابل اييمتقالرقابة وفضل لبيئة أ افهمو تقييم المخاطر فيما يخص مثال عاً، ة اكثر توس  يرقاب

 الداخلية وغيره.

 

 التأكيد المحدود

ة، لم يلفت انتباه بناء على االجراءات المنفذ  أنه الرقابة  استنتاج نص  ي. عند تقديم تأكيد محدود، 35

ذا اعتقد إفمع ذلك، وطبقة. نال يلتزم بالمعايير الم الرقابةالمدقق شيء لجعله يعتقد بان موضوع 

                                                           
 .100/33اإليساي  6
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لتوصل إلى دة لوذ اجراءات محدنف  ان ي   يهعل، فمعاييرلل غير مطابق الرقابةالمدقق بأن موضوع 

 ملتزما بالمعايير من عدمه. الرقابةما اذا كان موضوع حول ستنتاج اال

. ان االجراءات المنفذة في عملية رقابة تأكيد محدود محدودة مقارنة بما هو ضروري للحصول 36

ود معنى لدى المستخدمين المستهدفين أن يكون للتأكيد المحد بيد أنه منتظرعلى تأكيد معقول، 

تقرير تأكيد محدود ينقل الطبيعة والحكم المهني للمدقق. التقدير/مستوى التأكيد، بحسب بخصوص 

 .7لتأكيدهذا االمحدودة ل

 

 مهمات التقارير المباشرة

ير. المعايمقارنة ب الرقابةيقي م موضوع والمدقق هو الذي يقيس  مهمات التقارير المباشرة. في 37

 الرقابةيختار المدقق موضوع و. الرقابةموضوع حول معلومات ال إنتاجق مسؤوال عن يكون المدق  و

أدلة اإلثبات من خالل قياس والنسبية.  واألهميةالمخاطر  الرقابية أخذا بعين اإلعتباروالمعايير 

 في عنهيعب ر  جاستنتازاء المعايير، سيكون المدقق قادراً على التوصل إلى إ الرقابةموضوع حول 

 .  8رأيفي شكل دة أو توصيات أو أسئلة رقابة محد   عنجابات إأو  مالحظاتشكل 

موضوع كان  ما إذارأي المدقق حول عن االستنتاج  ي عب ربتأكيد معقول،  مهمة تقرير مباشر. في 38

 .الجوانب ذات األهمية النسبيةفي كافة  أم الطبقة نبالمعايير الم الرقابة ملتزما

ما تم ى ان تأكيد محدود، يبي ن االستنتاج انه لم يلفت انتباه المدقق شيء يشير الوفي حال . 39

دم التزام، ععندما يكون المدقق مدركا لوجود حاالت وة. يمعايير الرقابلل مطابقغير  التوصل إليه

 ن يعكس ذلك.أبحاجة الى  االستنتاجفإن 

 

 مهمات التصديق

معلومات الم زاء المعايير ويقد  إ الرقابةلطرف المسؤول موضوع يقيس ا تصديقال مهمات. في 40

لصياغة ساس معقول كأ ةمالمالئو ةكافيأدلة اإلثبات اليجمع المدقق  وعلى أساسهاموضوع حول ال

 .9أو استنتاجات أو توصيات أو رأي مالحظاتشكل في  هيعب ر عن استنتاج

ومات ذا كانت معلإ حول ما هرأيعن مدقق استنتاج ال يعبرتأكيد معقول، مهمة تصديق ب. في 41

 طبقة.نللمعايير الم مطابقة أو غير مطابقة الرقابةموضوع 

لم لفت أو نه ذة، بأتأكيد محدود، يقر  المدقق، استناداً الى االجرءات المنف  مهمة تصديق ب. في 42

، النسبية ألهميةالجوانب ذات اال يلتزم، في  الرقابةن موضوع أشيء لجعله يعتقد ب هيلفت انتباه

أكيد تالمنفذ ة محدودة مقارنة بما هو ضروري للحصول على  واإلجراءاتطبقة. نبالمعايير الم

 معقول.

 

                                                           
 .100/33اإليساي  7
 .100/29اإليساي  8
 .100/29اإليساي  9
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 موضوع الرقابة ونطاقهاتحديد 

تنفيذ عمليات رقابة بناء تتولى و أ صالحيات/تفويضات ملزمة لرقابةل االعليبعض االجهزة ل. 43 

رقابة  ها فيخرى لها حرية اختيار نطاق عملأة رقابعليا لل جهزةأعلى طلب من البرلمان، بينما 

 وعلى أدلة اإلثبات يتها، لها تأثير على منهجالرقابةالطريقة التي يتم بها اختيار موضوع وااللتزام. 

 والموارد.

احتياجات المستخدمين  وي حد د النطاق حسب. تهرقاب ستتم، وما الرقابةد النطاق موضوع حد  . ي  44

والكفاءات والموارد المتاحة في تقييمها  التي تمالمخاطر و رمستوى التأكيد المقر  فين والمستهد

 .األعلى للرقابةالجهاز 

 االلتزام  المتطلبات العامة لرقابة

 وأخالقيات المهنة   الموضوعية

 الُمتطلّب

التي  وة أخالقيات المهنبو بالموضوعية ذات الصلة. ينبغي على المدقق االلتزام باإلجراءات 45

 واألخالقيات. الموضوعيةرقابة حول لل العليا ألجهزةلبالمعايير الدولية بدورها تلتزم 

 التفسير 

النزاهة ويكون موضوعياً ويمتلك الكفاءة المهنية بسلوك مهني وب يتحلىق أن . على المدق  46

السرية على و وظاهريا فعليا العناية الالزمة. وعليه أيضا أن يحافظ على االستقاللية ويبذلالمطلوبة 

 الرقابة.  مسائلالتي تتعلق بكل 

األجهزة حول استقاللية  وإعالن مكسيك 10 اإليسايفي  توجيهات اضافية. يمكن أن يجد المدقق 47

األجهزة العليا باستقاللية  المتعلقةوالممارسات الجيدة حول التوجيهات  11 واإليساي العليا للرقابة

 .أخالقيات المهنة حول 30للرقابة واإليساي 

 الُمتطلّب 

استنتاجاته حيادية و مالحظاتهكي تكون  موضوعياعلى المدقق أن يحرص على البقاء ينبغي . 48

 .أخرىف اطرأمن قبل  على هذا النحووينظر إليها 

 التفسير

على  وينبغيالمعايير.  تحديدة وفي يالرقاب هاالستقاللية في اختيار أهدافعلى المدقق  يبرهن. 49

 . األعلى للرقابةاستقاللية الجهاز  يمس  منال  األطراف ذات الصلةالمدقق ضمان أن التواصل مع 

بمقتضى وطني أو/و التشريع ال محد دان بمقتضى. يمكن أن يكون موضوع ومعيار الرقابة 50

رة القد األعلى للرقابةفي هذه الحاالت لن تكون دائماً للجهاز والجهة الخاضعة للرقابة. اختصاص 

 المدقق. موضوعيةؤثر على يالتقييد ال ي، غير أن هذا عمل الرقابالعلى التأثير في نطاق 
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في صياغة  الجهات ذات الصلة قبل أي  من . يحتاج المدقق إلى تجنب التأثير غير المناسب من51

من قبل أطراف  غير متحيز هتقريروعمله يعتبر لكي  موضوعيتهتقرير متوازن والحفاظ على 

 . من ذوي المعرفة والخبرةأخرى 

 مخاطر الرقابة 

 الُمتطلّب 

إلى مخاطر تقديم استنتاجات غير صحيحة  تقليصاإلجراءات لب القيامعلى المدقق ينبغي . 52

 مستوى منخفض مقبول. 

 التفسير

 المبرمجو الممكنة للعمل أ. يتضمن تقليل المخاطر الجوانب التالية: توقع المخاطر المعروفة 53

الرقابة وتوثيق كيفية  عند اجراءلمعالجة تلك المخاطر  االجراءاتوضع ه من تب عليوما يتر

باإلضافة إلى والعمل المنجز كاف.  نطاقم ما إذا كان تلك المخاطر. وعلى المدقق أن يقي   معالجة

 الئمتقييم ما إذا كانت أو كان يمتلك دليل الرقابة الم ات،االستنتاج إعداد على المدقق عندينبغي  ذلك

المعايير لصياغة االستنتاجات بناء على مستوى ب بالمقارنة الرقابة والكافي عند تقييم موضوع

 . المحد دالمخاطر 

 :مكوناتلمخاطر الرقابة ثالثة في مهمات التصديق . 54

 الرقابة  المخاطر الكامنة لموضوع (أ

اخلية مالئمة أو د رقابة ضوابط المخاطر الكامنةال تقابل أن مخاطر هي  ،مخاطر الرقابة (ب

 تعمل على نحو سليم.

المدقق تقود إلى  هانجزي التي إلجراءاتالمتمثلة في أن  امخاطر ال هي ف،مخاطر االكتشا (ت

  استنتاج / رأي غير صحيح.

 تقييم مخاطر الرقابة.   معا في عملية الثالثة ويتم اعتبار المكونات

. الرقابة موضوعحول معلومات الاج في إنت في مهمات التقارير المباشرة. يشارك المدقق 55

 يمكن أن يطبق المدقق نماذج مخاطر الرقابة في صياغة استنتاج حول الموضوع. و

 معاييربالدلة المطلوبة الختبار االلتزام األإجراءات جمع  ومدىن يحدد طبيعة أ. يمكن للمدقق 56

 مدىرتفع مستوى المخاطر زاد كلما افالرقابة. ومخاطر مخاطر الكامنة للجهة الوتقييم  تحديدعبر 

المستوى المقبول من مخاطر  ولبلوغكتشاف بشكل كافي االمخاطر لتقليل مطلوبة الأعمال الرقابة 

 الرقابة.

االعتبارات المتعلقة  يمكن أن تتضمن ذات سلطة قضائيةلرقابة لألجهزة العليا ا بالنسبة إلى. 57

 : بمخاطر الرقابة

 ال عدم االلتزام.عفلية أوتحديد على من تقع مسؤ (أ
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في الً، مع األخذ وتحديد الفترة الزمنية التي يمكن أن يكون فيها الموظف الحكومي مسؤ (ب

 . سقوط الدعوىجل تجنب أوذلك من  فترة التقادماالعتبار 

 األموال العامة.  هدرخسارة أو  ت فيتسببقد ال فعتحديد ما إذا كانت هذه األ (ت

 

 الغش/مخاطر االحتيال

 الُمتطلّب 

 .التقييمالرقابة وتوثيق نتائج  مسار عبر الغشاالعتبار مخاطر  فيعلى المدقق األخذ ينبغي . 58

 التفسير

 للمخاطرن يحصل على أدلة كافية ومناسبة أويقيم المدقق مخاطر االحتيال و يحد د. ينبغي أن 59

 . مالئمة لمعالجة هذه المخاطرإجابات  وتطبيق وضع من خالل هاتقييمالتي تم  

بما في  غير قانونية لوقوع أفعالهناك مخاطر ال يمكن تجنبها رقابة، المتأصلة للبسبب القيود . 60

الناتجة  القانونيةال غير فعاأل اكتشافن مخاطر عدم وإالمدقق.  اال يكتشفهواالحتيال الغش/ ذلك

ن أ. وهذا بسبب أعلى من مخاطر عدم اكتشاف تلك الناجمة عن األخطاءاالحتيال الغش/عن 

د المتعم   أو على القصورإلخفائه، موضوعة مخططات منظمة  ينطوي علىاالحتيال يمكن أن الغش/

قد تكون مثل محاوالت والمقصود الذي يتعرض له المدقق.  التزييف على أو المعامالتتسجيل في 

 ف عندما تكون مصحوبة بالتواطؤ. اشتكأصعب بكثير لال التمويه هذه

ن أحقيقة  مع إدراكالرقابة عملية لمحافظة على الشك المهني خالل عن ا مسؤول. إن المدقق 61

 االحتيال.الغش/قد ال تكون فاعلة في اكتشاف  الخطأإجراءات الرقابة الفاعلة لكشف 

مناسبة ال المعالجةجراء لضمان اإليتخذ المدقق  فيهمشكوك الاالحتيال الغش/ كشف. عندما يتم 62

 الظروف الخاصة.حسب لرقابة ولعليا جهزة الاأل صالحيات/تفويضاتوفق 

 وتطبيق وضعاالحتيال على ادارة الجهة عبر الغش/األساسية لمنع واكتشاف  المسؤولية. تقع 63

في  العب دورتن أن الرقابة يمكن أعلى الرغم من ومناسب.  ةداخليالرقابة الوالمحافظة على نظام 

 حتيال.االالغش/لكشف  ليست موجودة ياالحتيال فه الوقاية من

 

 للمستخدمين المستهدفين ذات الداللةاختيار المجاالت 

تطل ب   الم 

ينبغي رقابة االلتزام،  نطاقختيار ال السلطة التقديريةرقابة على للجهاز األال. عندما يمتلك 64

 . المستهدفينهمية للمستخدمين أعليه تحديد المجاالت التي تكون ذات 

 التفسير 

رقابة االلتزام )المرجع: ب متعلقة صالحيات ملزمةلرقابة العليا ل . يكون لدى بعض االجهزة65

 غير ذات صلة.  أدناه تكون المتطلباتفي هذه الحالة (. و25الفقرة 
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 األعلى االلتزام، فان الجهاز لرقابةن ستهدفيللمستخدمين الم ذات األهمية. عند تقييم المجاالت 66

  ة.مباشرتقارير  مهماتو أ مهمات تصديق اهؤاجراي سيتم تالرقابة ال تيقرر اذا كان ةلرقابل

نه اعمليات رقابة االلتزام، ف الختيار نطاقسلطة تقديرية  ةلرقاباألعلى ل. عندما يمتلك الجهاز 67

عدم بو المجاالت ذات المخاطر المحتملة أيقوم باالجراءات الضرورية لتحديد المجاالت المهمة 

 هذه االجراءات ما يلي : ب عند القيام خذ المدقق في اعتبارهأيوااللتزام. 

 .التشريعيةالسلطة أو  عموم المواطنين انتظاراتأو  اهتمامات (أ

  .االثر على المواطنين (ب

  .مهمتمويل عام ب المستفيدةالمشاريع  (ت

  .ن من االموال العامةوالمستفيد (ث

  .حكام القانونبعض أهمية أ (ج

  .مبادىء الحوكمة الرشيدة (ح

  .ع العامجهات القطامختلف دوار أ (خ

  .حقوق المواطنين وهيئات القطاع العام (د

نشطة أاالخرى التي تنظم  والتراتيب/اللوائحاالنتهاكات المحتملة للقوانين المعمول بها  (ذ

 .و الدين العام والعجز العام وااللتزامات الخارجيةأالعامة  الهيئة

  مالئم. ةنظام رقابة داخلي غيابو أعدم االلتزام بالضوابط الداخلية  (ر

  .في عمليات رقابة سابقة المتوصل اليهاالنتائج  (ز

  جهات أخرى. المبلغ عنها من قبلمخاطر عدم االلتزام  (س

 والمنشوراتالموازنة  تقديراتراءة من المهم ق يرى. عند تنفيذ هذه االجراءات، فان المدقق قد 68

د تزود المدقق بالمعلومات ق النقاشن المشاركة في المؤتمرات ومجالس أوتقارير التقييم ،..الخ. كما 

 اجراءوتقليل مخاطر  ةلرقاباألعلى لمن قبل الجهاز  الرقابةالقيمة لتشكل االساس الختيار موضوع 

 .مخاطر قليلة ذات مجاالتعلى الرقابة 

اخرى من العمل  بأنواعتعلق تعدم االلتزام ل أمثلةالمدقق في بعض االحيان  يصادفقد و. 69

تقييم  في إطار مسار هذه المالحظات حولها. وقد يكون من المهم تقديم تقرير التي يتم تنفيذ يالرقاب

 .المواليةللسنة  ةلرقاباألعلى للجهاز لالمخاطر 

، فان المدقق يحتاج الى تحديد االهمية النسبية ذات األهمية. بعد اختيار مجاالت الرقابة 70

  .(125)المرجع: الفقرة 

 

 مهنيالتقدير/الحكم المهني والشك ال

تطل ب   الم 

 المهني في جميع مراحل عملية الرقابة.  التقديرعلى المدقق ممارسة  نبغي. ي71

 التفسير 



13 
 

مهني تقدير  والستعراض. المسار الرقابيساسية في جميع مراحل أالمهني  التقدير. ممارسة 72

 الرقابة مجال المكتسبة فيوالخبرة  المعارف ستعملوي دورات تدريبية ذات صلةفي المدقق  يشارك

 القرارات في جميع مراحل عملية الرقابة. من حسن اتخاذ بما يمكنه أخالقيات المهنةمعايير و

 التقديرستخدام ي  . والتأكيدمستوى في خصوص المهني عند اتخاذ القرار  التقدير. يستخدم المدقق 73

 ةيمعايير الرقابوال هاقونطا الرقابةالنسبية وتحديد موضوع  واألهميةالمهني عند تقييم المخاطر 

 وكافية الئمةم إثباتدلة ألتقييم االجراءات الضرورية لجمع  المهني كذلك الحكمستخدم وي. المنطبقة

عند تحليل ادلة الرقابة كذلك ساسي أالمهني  التقدير. كذلك يكون ولتقييم مدى مالءمتها وكفايتها

 . مالحظات ما تم التوصل إليه منعلى  اعتمادااالستنتاجات  صياغةو

تطل ب   الم 

طلب مشورة ينبغي  خالفيةصعبة او  مسائلإذا لم تتوفر الخبرة لدى الفريق الرقابي في . 74

 مهنية.

 التفسير 

 تتعلق وقدفريق الرقابة.  تتوفر لدىال قد الصعبة كفاءة وخبرة التي  المسائلتتطلب يمكن أن . 75

 و منهجي.أ نيقانوو بكفاءات تتعلق بنشاط خصوصي أ هذه المسائل

جهة اخرى  وأيفريق الرقابة وبين فريق الرقابة  صلب الخالفيةالمسائل . من المهم توضيح 76

 .بالرقابة معنية

تطل ب   الم 

 وموضوعي. نفتححافط على عقل من يأالمهني و الشك. ينبغي على المدقق استخدام 77

 التفسير 

المدقق كون منفتح وموضوعي وأن يقل عالمحافظة على  يتمثل في االمهني موقف الشك. يعد 78

االحتيال. ويعتبر الغش/محتمل بسبب الخطأ او  عدم التزاملظروف التي قد تشير إلى ا ا تجاهيقظ

 تم الحصول عليها وتجاه أخرى تم بأدلة مقارنة بما اإلثباتالشك المهني مهما عند تقييم ادلة 

على  اتالوثائق واالجاب الرقابية على غرار دلةاال مدى موثوقيةالمعلومات التي تجلب التساؤل عن 

 االستفسارات. 

كد من أالشخصي وللت االنحيازالمدقق يتجنب ن أالمهني ضرورية لضمان  الشك. ت عد ممارسة 79

اعتمادا  إلى أنه يعمل بشكل عقالنيضافة إ. من خالل معايناتهاالستنتاجات  صياغة ال يعمم عند هنأ

 .يتم تجميعهاالدلة التي لجميع ا النقديعلى التقييم 

 

 رقابة الجودة 

تطل ب                  الم 
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ن عمليات الرقابة ألضمان  للرقابة الشاملة. ينبغي على المدقق أن  يتحمل مسؤولية الجودة 80

ن التقارير مناسبة أذات الصلة، و والتراتيب/اللوائحتم تنفيذها وفقا للمعايير المهنية والقوانين 

 . حيطةالم في الظروف

 التفسير

لضمان الجودة  انظام ةلرقاباألعلى للجهاز قد يكون لدى انطاق اجراءات رقابة الجودة،  في. 81

 لتأمين الجودة الشاملة للرقابة. 

تتضمن اجراءات رقابة الجودة االشراف وعمليات المراجعة واالستشارة والتدريب وقد . 82

 . لتقريرواالمناسب وقد تشمل مرحلة التخطيط والتنفيذ 

ومسؤوليات محددة  ادوارأعلى نظام يتضمن  ةلرقاباألعلى ل. تعتمد الجودة الشاملة للجهاز 83

 بشكل واضح. 

الرقابة.  في مسارتنفيذ االجراءات المناسبة وعمليات المراجعة  ةلرقابل األعلى . يضمن الجهاز84

 توثق عمليات رقابة الجودة في ملف الرقابة. و

تطل ب  الم 

يمتلك بشكل جماعي الكفاءة  يفريق الرقابالن يضمن بأن أ ةرقابعلى للعلى الجهاز األغي ينب. 85

 الرقابة. ب للقيامالمهنية الالزمة 

 التفسير

اذا كان فريق الرقابة يمتلك الكفاءة الكافية  مااالعتبار  بعين. تتضمن رقابة الجودة االخذ 86

اختيار المعايير بدون تحيز ولديه حرية الوصول ن يكون قادرا على أوالمناسبة الجراء الرقابة و

 للمعلومات الدقيقة والنظر في المعلومات المتاحة و لديه الوقت الكافي النهاء مهمة الرقابة. 

ساس تمتعه بالكفاءة الالزمة والمعرفة والمهارات والخبرة للقيام أفريق الرقابة على  تشكيل. يتم 87

  وفقا للمعايير المهنية. بالرقابة

 ، فان ذلك قد يشمل:موضوع الرقابة وبحسب

 أ( مهارات الرقابة والمهارات المتعلقة بجمع وتحليل البيانات.

  .ب( الكفاءة القانونية

 االضطالع به. يت( الخبرة العملية وفهم نوع الرقابة الذي يجر

 .والمرجعيات ث( معرفة المعايير المطبقة

 والعمليات قيد الرقابة. الجهةلخبرة المناسبة لنوع واالجهة الخاضعة للرقابة ج( فهم عمليات 

 المهني. الحكمالتقدير/ إلبداءح( القدرة والخبرة 

 تقرير متناسب مع الظروف.  انتاجخ( 

ع بالمهارات الكافية تكون متاحة عند تلرقابة تخصيص موارد تتماألعلى لجهاز العلى ينبغي . 88

ة. وعندما تكون االساليب أو الطرق أو المهارات الرقاب لمسارالحاجة في المراحل المختلفة 

لرقابة يمكن االستعانة بخبرات خارجية األعلى لجهاز الو أالتخصصية غير متوفرة ضمن فريق 
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و تنفيذ عمل معين. وعند االستعانة بالخبرة أبطرق مختلفة على سبيل المثال لتوفير معلومات 

ا كان الخبراء لديهم ما يلزم من االستقاللية والكفاءة لرقابة ما اذاألعلى لجهاز الم قي  يالخارجية، 

 ألهدافيضا ما اذا كان عملهم مالئما أ ةلرقاباألعلى لد الجهاز والقدرات والموضوعية. ويحد  

، ةلرقابل األعلى حتى لو تم االستعانة بخبراء خارجيين النجاز العمل بالنيابة عن الجهازوالرقابة. 

 ستنتاجات.يبقى االخير مسؤوال عن اال

 

 التوثيق

تطل ب  الم 

 ملللع واضح فهم لتقديم التفصيل من كاف بقدر الرقابة وثائق إعداد . ينبغي على المدقق89

ن ألمدقق ويجب على اإليها  التوصل تم التي واالستنتاجات عليها الحصول تم التي واألدلة المنجز

ادلة  وثيقت تمامإلة عملية الرقابة وطي تحييناالوقت المناسب ويجري لها في  وثائق الرقابة يعدّ 

 صدار تقرير الرقابة. إقبل  للمالحظاتاالثبات الداعمة 

 التفسير

المدقق  مكينلتالعمل الرقابي المنجز هو تعزيز الشفافية بشأن العمل المنجز  توثيقمن الغاية . 90

خالل  ظهرهامة التي تال المسائل  فهم من الرقابة، بمهمة مسبقة معرفة أي يملك ال الذي المتمرس،

 راء. وتتضمن الوثائق حسب ما يقتضيه األمر:اآل/ة واالستنتاجاتيالرقابالمهمة 

 شرح لموضوع الرقابة  .أ

 . المرتبطة بهاتقييم المخاطر وخطة واستراتيجية الرقابة والوثائق  .ب

 ،الرقابية المغطاةالطرق المطبقة والفترة  .ت

 ،ومداهااقها إجراءات الرقابة المنفذة ونطوتوقيت طبيعة  .ث

 االثبات التي تم الحصول عليها، وأدلةنتائج اجراءات الرقابة المنجزة  .ج

 واالستنتاجات واالراء والتوصيات، الداعمة للمالحظاتتقييم أدلة الرقابة  .ح

ء لبلوغ هذه االستنتاجات/اآلراالرقابة  مسار خالل المجراة التقديرات/االحكام .خ

 ،هااب التي تكمن وراءالستشارات المهنية واألسبل والمتضمنة

 ،مع الجهة الخاضعة للرقابة وردود فعل هذه االخيرةالتواصل  أعمال .د

 وضمانات رقابة الجودة االخرى ، من قبل المشرفينالمراجعات  .ذ

 

وموضوعها د المدقق هدف الرقابة كيف حد   لبيان اكافي التوثيقكون ين أ من الضروري. 91

. ولهذا الغرض، ينبغي معي ن ياب اختيار منهج تحليلأسب بيان، فضال عن 10ر والنطاقاييوالمع

                                                           
 لضروري أن يحصر النطاق المسائل بما يمكن المدقق من حسن إجراء الرقابة.من ا 10
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دلة االثبات أو المالحظاتمن تقديم صلة ارتباط واضحة ومباشرة بين بما يمكن تنظيم الوثائق 

 لها. الداعمة

حتفظ تتضمن الوثائق المن أ من الضروري، التخطيطفيما يتعلق بمرحلة و. على وجه التحديد 92

 :ما يليالمدقق بها من قبل 

ساعد على تقييم  بما يها وبيئتها ترقاب ىجرت  فهم الجهة التي لالمعلومات الضرورية  .أ

 مخاطر الرقابة،

 تقييم االهمية النسبية لموضوع الرقابة، .ب

 مصادر أدلة االثبات الممكنة.   ضبط .ت

لحفاظ على سرية وسالمة وثائق الرقابة، لالمدقق اجراءات مناسبة من الضروري أن يضع . 93

المهنية لحفظ  واالدارية والمتطلبات رتيبيةتلبية االحتياجات القانونية والتللفترة كافية  ابه واالحتفاظ

 الرقابة. لعمليةمتابعة بأعمال اللقيام لالسجالت و

 قتضيالمدقق. ويحياد تحاليل استقاللية و لبيان. يعتبر توثيق القرارات الرئيسية المتخذة مهما 94

ه االعتبار في اختيار  بعينذات الصلة التي أخذها المدقق  ائعالوقحساسة توثيق  مسائلوجود  توج 

 وشفافة.  مفس رةوالقرارات  االعمال. بهذه الطريقة، تكون معينةاو قرارات معين في العمل 

قترحات متقديم التوثيق الضروري لقضائية،  سلطةلرقابة ذات العليا لاالجهزة  بالنسبة إلى. 95

 خارج نطاق هذا المعيار المهني. هو  بشان المسؤولية الشخصية،

 

 التواصل 

تطل ب  الم 

 مع الجهة الخاضعة للرقابة ناجعة/ن يتواصل خالل عملية الرقابة بطريقة فاعلةأ. على المدقق 96

 القائمين على الحوكمة. مع و

 التفسير 

: طريقة مكتوبةالخاضغة للرقابة بإلى الجهة  تبليغهاالتي يتم  ألمور/المسائلاتتضمن يمكن أن . 97

والمشاريع الحكومية  والفترة الزمنية للرقابة التأكيدر ومستوى يياموضوع الرقابة والمع

. الرقابية لعناصر المهمة  إقرارا ، بما يعنيو/او البرامج المدرجة في الرقابة الهيئات/والمنظمات

ة وعمليات الهيئات الرقاب مسارعلى تحقيق فهم متبادل لأن يساعد  المسائلهذه  شأن تبليغومن 

 الخاضعة للتدقيق.

ان يتكيف شكل التواصل مع المسؤولين عن الحوكمة خالل عملية الرقابة مع  من الضروري. 98

تنفذ بشكل سكانت  وإذات عمليات التواصل توقياالعتبار  عين. ويأخذ المدقق بالمحيطة الظروف

 . الطريقتين تاكلبو أ كتابيهي او اشف

تطل ب    الم 
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اإلدارة في  المالئمإلى المستوى  ذات االهمية النسبيةحاالت عدم االلتزام  التبليغ عنبغي . ين99

المواضيع المهمة االخرى عن  كما ينبغي التبليغ. ةكمون اقتضى االمر( إلى القائمين على الحإ)و

 .  هيئة الخاضعة للرقابةالناشئة عن الرقابة التي ترتبط بشكل مباشر بال

 التفسير

ال يكون تضمينها في تقرير أو التي نسبية التي ال تعتبر ذات أهمية لنسبة إلى المالحظات با. 100

يصال مثل هذه إ. ويمكن ان يساعد خالل عملية الرقابةا يمكن تبليغها إلى اإلدارة رمبر   الرقابة

ابهة على معالجة حاالت عدم االلتزام وتجنب الحاالت المشالخاضعة للرقابة الجهة  المالحظات إلى

 في المستقبل.

 

 االلتزام تخطيط رقابة مسارالمتطلبات الخاصة ب

 وللمسؤوالطرف ا المستهدفينتحديد المستخدمين 

تطل ب  الم 

ول ؤوالطرف المس المستهدفيند وبوضوح، المستخدمين يحدّ أن  المدققينبغي على . 101

 وفقاً لذلك.  ويدرس اآلثار المترتبة عن تلك األدوار بغية إجراء الرقابة والتواصل

 التفسير

تقرير رقابة االلتزام.  لفائدتهم المدقق يعد  هم االشخاص الذين  المستهدفونن مو. المستخد102

النائب  ن على الحوكمة أووالقائموجهة تشريعية او اشرافية  المستهدفن يكون المستخدم أيمكن و

 ول مسؤوال عن موضوعؤبشكل عام. ويكون الطرف المسالمواطنين عموم العام أو االعالم و

   .ي موضوع يخص الرقابةأو الرقابة

احتياجات المستخدمين  إلىلرقابة، يختار المدقق االهمية النسبية، استنادا لتخطيط ال. عند 103

 .  المستهدفين

ول ؤالطرف المسوينبغي على الرقابة.  معايير تحديدعند  اول مهمؤتحديد الطرف المسويعد  . 104 

ةايير االلتزام بالمع المالية.  واللوائحوقوانين الميزانية  والتراتيب/اللوائحمن القوانين  المستمد 

ن يتواصل أيضا أيحتاج المدقق و. ذي الصلةالمدقق معيار الرقابة  الرقابة يختارموضوع  وبحسب

 الرقابة. مسارخالل  عديدة مناسبات فيول ؤمع الطرف المس

د    يواحتياجاتهم عند تحديد مستوى التأك المستهدفينين . يحتاج المدقق الى تحديد المستخدم105

 التأكيد. حول مستوىوطرق التواصل  توفيرهالواجب 

ول. حيث ؤاكثر من طرف مساشراك  قد يكون من المالئم  الرقابةع يضابعض مول بالنسبة. 106

يزداد وقد انية. تنفيذ الميزب معنيةاكثر من جهة  حين تكونموجودة مثال ن تكون هذه الحالة أيمكن 

 في هذه الحاالت. المستهدفينعدد المستخدمين 
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  تعريف الموضوع ومعايير الرقابة ذات الصلة 

 الُمتطلّب   

على المدقق  فإنه ينبغيصالحية تحديد نطاق رقابة االلتزام،  ةلرقابل األعلى . اذا كان للجهاز107

 المعايير.ب ةمقارنتقييمه  وأد موضوع الرقابة المقرر قياسه ن يحدّ أ

 التفسير   

 (.   67)راجع/ الفقرة  د المدقق موضوع الرقابة بناء على مجاالت الرقابة المحددة. يحد  108

الرقابة  معايير بالرجوع إلى وممكن التقييمتحديد الرقابة قابال لل موضوعأن يكون . ينبغي 109

وهذا التأكيد.  ج بالمستوى الالزم منالمدقق من االستنتا ذي طبيعة تمك نن يكون أ. وينبغي ةالمناسب

 رأي.الو ي أجل دعم االستنتاج الرقابأمن  كافية ومناسبةدلة رقابة  أجمع  يعني

 الُمتطلّب   

بغي على صالحية تحديد نطاق رقابة االلتزام، ين ةلرقاباألعلى لالجهاز  عندما يكون لدى. 110

لمتعلق االستنتاج/الرأي لساس األ ليكون ذات الصلةة ير الرقابييمعاال مسبقان يحدد أ المدقق

 موضوع  الرقابة.ب

 التفسير   

لموضوع . ويعد  تحديد ما يقابل ار الرقابةاييكل من موضوع ومع هناك ترابط وتناسق بين. 111

  . اتكراري امن معايير رقابية مسار

ن معايير ميقابله  مان يتأكد من وجود أ، ينبغي على المدقق الرقابة موضوعالتدقيق في . عند 112

 .رقابية

دةالرقابة ومعاييرموضوع قد يكون . 113 الجهاز  ات/تفويضاتمن خالل صالحي ذات الصلة محد 

 تعطى بشكل ضمنيمعايير الرقابة  وفي مهمة التصديق فإن   .11الوطني عو التشريأ ةلرقاباألعلى ل

لمدقق إلى تحديد معايير الرقابة في هذه الحالة، يحتاج او. الرقابة موضوعحول معلومات في تقديم ال

                                                           
من قبل صناع القانون  الموضوعةساس التشريعات أمن التشريعات األساسية وتحدد على  ذات الصلةمعايير الرقابة  تستمد   11

بموجب التشريع  مفوض لها نتها سلطات/هيئاتالتي س األقل درجة تلك اتويمكن تعريف التشريع .خوالسلطات/والهيئات البرلمانية وال

المعاهدات و تشتق معايير الرقابة من الدستور والمعاهدات الدولية والتي تتضمن انشاء المنظمات الدولية او فوق الوطنيةواألساسي. 

مع  فوق الوطنيةات الدولية أو لمنظملالمختصة  الهيئاتمن قبل  ةالصادر والقواعد القانونيةمالي ملزم أو الميزانية جبائي أو محتوى ب

وفقا للدستور  تأثير مباشر وملزم في النظام القانوني لكل دولة عضو والقوانين واألنظمة الصادرة من قبل المؤسسات المختصة في كل دولة

 والحوكمةلمالي في اإلدارة العامة لميزانية وقوانين الميزانية السنوية والقوانين واللوائح االخرى مع األثر البما في ذلك القوانين الدستورية 

األصول العامة والكشف عن االحتيال والفساد والمبادئ  المصالح وحماية األموال العامة ووقاية وتضاربالمشتريات العامة ولعامة ا

، والمستمدة من الدستور نيةالوطوطنية أو اللدولية فوق اكما أنها قد تشتمل القرارات القضائية التي تتخذها المحاكم  المحاسبية ذات الصلة.

 وتراتيب/ لوائح ومواصفاتوقواعد  أنظمة أساسية التي تستمد منها المحاكم سلطاتها. ويمكن أن تشتمل أخيرا علىوالمعاهدات الدولية 

 .واتفاقيات وشروط تعاقدية وأدلةة أو وزارية يحكوموتوجيهات وأوامر 
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 الطرفا في معلومات الموضوع من قبل يالمناسبة لالستدالل حول صحة المعايير المقدمة ضمن

  .المسؤول

 من: ةر القانونييياالمع تستمد   نأ. من الممكن 114

 اللوائح/التراتيب.و القواعد .أ

 .المعاهدات الدولية واالتفاقيات األخرى .ب

 .مدونات السلوك المهني .ج

)التقيد بالمبادئ العامة التي تحكم االدارة المالية  االنضباطو أتناول رقابة االلتزام النظامية ت. 115

االلتزام  محور االهتمام في رقابة تكون ن النظاميةأالسليمة وسلوك الموظفين الحكوميين(. ومع 

بعض نطوي على ي ذيالقطاع العام الإلى سياق  نظرباليضا أوثيق الصلة  عد  ي االنضباط فإن  

 وبحسب صالحيات/تفويضاتالمالية وسلوك الموظفين الحكوميين.  باإلدارةفيما يتعلق  االنتظارات

بأفضل فان عمليات الرقابة قد تفحص االلتزام بالمبادئ المقبولة بشكل عام و ةلرقاباألعلى لالجهاز 

معايير  وتكون. 12(االنضباطالمقرة بشكل عام والتي تحكم سلوك الموظفين الحكوميين ) الممارسات

أفضل و أما المبادئ المقبولة بشكل عام إ فيما يتعلق باالنضباطااللتزام  الرقابة المناسبة لرقابة

نةقد تكون في بعض الحاالت غير وو الدولية. أ الوطنيةالممارسات  و مستندة إلى أو ضمنية أ مدو 

 ذات داللةلرقابة لتبني معايير لألجهزة العليا لسيوفر هذا مرونة كافية و .13القانونية السائدة مبادئال

 .االنضباطهم في الرقابة ازاء انلبلد

 المناسبة من: االنضباطمعايير  يمكن أن تستمد  . 116

 ادارة المال العام مثل االلتزام بنظام رقابة داخلية فاعل وكفء انتظارات .أ

 االعمالو جودة الخدمات وأ السلع/المواد بالفائدة منالمستفيدين فيما يتعلق  انتظارات .ب

 العامة والموارد البشرية  لألموالتخصيص الشفاف وغير المتحيز المتطلبات  .ج

ايير تفسيرا اضافيا الستخالص مع والتراتيب/اللوائح. في بعض الحاالت تتطلب القوانين 117

 وهنالك شك حول ما هو أ متضاربةحكام أ حيث توجد وضعياتاذا ظهرت والرقابة ذات الصلة. 

قد يجد  ، عندهاذات الصلةاألخرى  المرجعياتو أ التراتيب/اللوائحو أالتفسير الصحيح للقانون 

و أن وضع القانو وشرح األسباب عند المشرع ن تؤخذ بعين االعتبار نواياأالمدقق من المفيد 

صلة ات الذالقرارات السابقة  في اعتبارهمسؤولة عن التشريع. وقد يضع المدقق الجهة الاستشارة 

 التي اصدرتها السلطات القضائية.

الخصائص  باالنضباط،و أالنظامية ب تعل ق األمر سواء ،ةالرقابة المناسب معايير تتوفر في. 118

 التالية:

 قابةالر المعلومات الخاصة بموضوعالصلة/الداللة: تنتج المعايير ذات الداللة من  .أ

 .هدفينالمستالتي تساعد في صنع القرار من قبل المستخدمين 

                                                           
 400/13يساي اإل 12
 400/32يساي اإل 13
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المعدة  الرقابة موضوععن معلومات العندما تكون  مكتملة المعايير وناالكتمال: تك .ب

ن تؤثر بشكل معقول على قرارات أوفقا لها ال تهمل العوامل ذات الصلة التي يتوقع 

 التي اتخذت استنادا الى معلومات هذا الموضوع. المستهدفينالمستخدمين 

عند استخدامها وتفحصها  متناسقةوثوقة استنتاجات الموثوقية: ينتج عن المعايير الم .ج

 .خر في نفس الظروفآبنفس االسلوب من قبل مدقق 

تكون خالية  الرقابة الحيادية: ينتج عن المعايير المحايدة معلومات خاصة بموضوع .د

 المهمة.في ظروف  بشكل مناسبمن االنحياز 

يمكن  الرقابة بموضوع قابلية الفهم: ينتج عن المعايير المفهومة معلومات خاصة .ه

 .المستهدفينفهمها من قبل المستخدمين 

 منالمستخدمين  ي حاجاتالفائدة: ينتج عن المعايير المفيدة نتائج واستنتاجات تلب   .و

 المعلومات.

لتلك المستخدمة في لمقارنة هي تلك المعايير المماثلة القابلة لمعايير ال المقارنة:قابلية  .ز

و نشاطات اخرى مشابهة ومع تلك المستخدمة في أاالت لوك االلتزامعمليات رقابة 

 .للرقابةللجهة الخاضعة  سابقةعمليات رقابة 

ن ويتفق عليها الخبراء المستقل ما ة: المعايير المقبولة هي المعايير التي عادالمقبولية .ح

 والسلطة التشريعية واالعالم وعامة الناس. في هذا المجال والجهات الخاضعة للرقابة

يفهمون طبيعة  بكيفية تجعلهم المستهدفين: هي المعايير المتاحة للمستخدمين حةاإلتا .ط

 المنجز وأساس تقرير الرقابة.  يالعمل الرقاب

ن أعاله، ينبغي بعد ذلك أ. عندما يتم تحديد معايير مناسبة بناًء على الخصائص المذكورة 119

استنتاجات  للتمك ن من الوصول إلىكل عملية رقابة بخاصة الظروف في التستخدم بطريقة مناسبة 

 .ذات معنى

 إضافة إلى ذات صلة خرىأمعايير رقابية لخروقات  أثناء اجرائه للرقابة المدققإذا اكتشف . 120

 يتحمل المدقق مسؤولية اإلبالغ عن هذه الخروقات.  ، معايير المحددة في مرحلة التخطيطتلك ال

 

  التأكيدتحديد مستوى 

 المتطلبات 

واحتياجات  الرقابة لرقابة وخصائص موضوعل لىعجهاز األال بحسب صالحيات/تفويضات.  121

 .و معقوالأ امحدود تأكيدام ر المدقق اذا كانت الرقابة ستقدّ ، يقرّ المستهدفينالمستخدمين 

 التفسير    

 .المستهدفيناالعتبار احتياجات المستخدمين  فيالمدقق  يأخذ، التأكيد. عند تقييم مستوى 122

. على الحوكمةو مع القائمين أ المستهدفينمع المستخدمين  التواصليمكن القيام بذلك عن طريق و

 تأكيد.لدعم المدقق في تحديد مستوى ال المحكمةفي ن يكون هناك معايير مقبولة أمن الممكن كما أنه 
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 ( 34 الفقرة :)المرجع يا أكثر توسعارقاب المناسب عمال التأكيد المعقول. يتطلب تقديم 123

د مستوى تحدللرقابة متطلبات بمقتضى صالحياتها/تفويضاتها جهزة العليا األالبعض من  لدى. 124

 .التأكيد

  

 همية النسبيةتحديد األ

 المتطلبات

ادة تقييمها ساس لتخطيط الرقابة واعاأل كوند االهمية النسبية لتيحدّ أن  المدققينبغي على . 125

 عملية الرقابة. طيلة

 فسيرالت

)المرجع :الفقرة  المستهدفين التي تم تقييمها. تعكس األهمية النسبية احتياجات المستخدمين 126

 الرقابة بناء على مواضيعووينبغي تحديد هذه االحتياجات عند التخطيط لعملية الرقابة. . (64

ؤثر على ين أي من المحتمل ذال االلتزامتحديد مستوى عدم باألهمية النسبية  تضبطالمختارة، 

تركيز مجاالت ب ااألهمية النسبية، يولي المدقق اهتمام تحديدفي و. المستهدفينقرارات المستخدمين 

والطلبات والتمويل العام المهم  انتظاراتهمأو  واهتمامات عموم المواطنين ةالتشريعي السلطة

 . 14باإلضافة إلى االحتيال

همية النسبية ن تركز األأمن الممكن ف. ةقيمالو ياقوالسطبيعة التضمن مفهوم األهمية النسبية ي. 127

موضوع المتأثرة ب و الجهات الخاضعة للرقابةأعلى عوامل كمية على سبيل المثال عدد األشخاص 

ة بغض النظر و مبالغ نقدية متضمنة باإلضافة الى ذلك سوء استخدام الموارد العامأخاص الرقابة ال

الطبيعة  تجعل  نأهمية النسبية من ناحية القيمة ولكن من الممكن األ ينظر إلىما  وكثيراعن المبلغ. 

  .)عوامل نوعية( هامةلة أمسال العناصرو مجموعة من أ لعنصر الكامنة

الت عدم  ثر حاأ. يطبق المدقق األهمية النسبية في تخطيط وتنفيذ عملية الرقابة وفي تقييم 128

لرقابة والتي هي سئلة اأهمية النسبية المدقق في تحديد في مرحلة التخطيط يساعد تقييم األف. االلتزام

قرار أخذ ية في في تنفيذ الرقابة يستخدم المدقق األهمية النسبو .المستهدفينذات أهمية للمستخدمين 

 مية النسبية في األه يستخدم المدققوالرقابة.  أدلةتقييم ليتم تنفيذها والتي سمدى إجراءات الرقابة 

لى علتحديد االثر  اإللتزامية الرقابة لتقييم نطاق العمل ومستوى عدم تقييم وانهاء عمل

 ي. أالراالستنتاج/

اختياره  يتم بمؤشر مقارنة ة الكمية عن طريق تطبيق نسبة مئويةيالنسباألهمية . يتم تحديد 129

ييس المقا الحكم المهني ويعكسالتقدير/ممارسة يتضمن هذا و .(186الفقرة  كنقطة بداية )المرجع:

 الكمية نسبيةغالباً ما تستخدم األهمية الوالمعلومات مهمة. و مستخدم التي من الممكن أن يعتبرها

ار اختيفي ن يرغب المدقق أمن الممكن ات عند القيام بمثل هذه المهمو. مات التصديقفي مه

ة بالنسبة يمن المعامالت أو األرصدة التي هي أكثر أهم مستويات منفصلة لألهمية النسبية الصناف

 .في السياقو أ تهابطبيع االلتزامعدم لو ذات مخاطر كبيرة أ لمستخدمي الحسابات

                                                           
 .004/47اإليساي  14
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 فانتظارات عوامل النوعية أكثر أهمية من العوامل الكمية.ال. في بعض الحاالت، تكون 130

المدقق  تحديد فين تؤثر أالتي من الممكن  النوعيةمثلة للعوامل أهي  عموم المواطنين واهتمامات

و أالسلطة التشريعية  رخصت فيهاحاالت اإلنفاق الزائد على االعتمادات التي فألهمية النسبية. ل

ن تكون أعليها التي من الممكن  المصادق التراخيصتقديم خدمة جديدة غير المنصوص عليها في 

 اإلبالغ إلى الجهة تستوجبإال أنها أهمية نسبية  والتي هي ليست بذات اإللتزامحاالت لعدم 

 لطبيعتها.    بالنظر الخاضعة للرقابة

 

 فهم الجهة الخاضعة للرقابة وبيئتها بما في ذلك الرقابة الداخلية    
 

 المتطلبات  

وبيئتها بما في ذلك الرقابة الداخلية للجهة  ن يفهم المدقق الجهة الخاضعة للرقابةأ. ينبغي 131

 لرقابة.لتنفيذ الفاعل الالتخطيط و لتحقيق

 

 التفسير 

 موضوعفي  وكيف يمكن أن يؤثر ذلكوبيئتها  . يحتاج المدقق الى فهم الجهة الخاضعة للرقابة132

 .الرقابة ومعلومات موضوع الرقابة

والقوانين  األنشطةن يعتبر المدقق أوبيئتها، من الممكن  الخاضعة للرقابة. لفهم الجهة 133

وقواعد  الخاضعة للرقابةعمليات الجهة  خرى وطبيعةاألخارجية العوامل الذات الصلة و والتراتيب

 ومن الممكن توثيق هذا الفهم في إستراتيجية .األداء قيسأو واألهداف واالستراتيجيات  الحوكمة

 . الرقابة

بعملية الرقابة.  ذات الصلةلرقابة الخاضعة لجهة ل. يحتاج المدقق الى فهم الرقابة الداخلية ل134

للحد من مخاطر عدم  الموجودةد المدقق الضوابط الداخلية ، يحد  الرقابة عندما يتم تحديد موضوعو

الحكم التقدير/باستخدام و. الرقابة جوهرية في معلومات موضوعالخطاء من األو أمعايير اإللتزام بال

  .من عدمه بالرقابةذات صلة الضوابط المهني، يقرر المدقق ما اذا كانت 

التي  مهامالعمليات والجراءات واإلهياكل والسياسات والمن  ةنظام الرقابة الداخلي يتألف. 135

من والمعايير. ب اإللتزامفي االستجابة بطريقة مناسبة لمخاطر عدم  الخاضعة للرقابةتساعد الجهة 

 اداخلي رفع التقاريرويسهل  الجهة الخاضعة للرقابة أصولفاعل النظام الن يضمن أالممكن 

يحتاج المدقق و. إللتزام بالمرجعيات ذات الصلةعلى ا بةويساعد الجهة الخاضعة للرقا اوخارجي

لجهة الخاضعة اتقييم مخاطر مسار : بيئة الرقابة وةداخليالرقابة الالى فهم جميع عناصر نظام 

الرقابة  ومراقبة ضوابط ذات الصلة بالمهمة الرقابيةالرقابة  وأنشطةونظام المعلومات  للرقابة

 .الداخلية ذات الصلة بالمهمة

لمفهوم  الجهة الخاضعة للرقابة وتفعيلقد يكون من المهم اعتبار تواصل  . لفهم الرقابة الداخلية136

وفلسفة اإلدارة  ةكموالنزاهة والقيم األخالقية والتزامها بالكفاءة والمشاركة من قبل القائمين على الح

السلطة  توزيعو ةنشاط الرقابة الداخلي والهيكل التنظيمي ومستوى في التسييرسلوب األو

 ممارسات.الوالمسؤولية وسياسات الموارد البشرية و

 

 وخطة الرقابة الرقابة ةاستراتيجي
 

 المتطلبات  

 



23 
 

انجاز  سيتمكيف  ان يضع المدقق ويوثق إستراتيجية رقابة وخطة رقابة تصف سويأ. ينبغي 137

الضرورية للقيام بذلك  والموارد المتاحة عملية الرقابة إلصدار تقارير تكون مناسبة في الظروف

 .  يوالجدول الزمني للعمل الرقاب

 

 التفسير

تصف و ة.الرقاب إن كان باإلمكان إجراءن إستراتيجية الرقابة هي األساس لتحديد إ. 138

 بذلك. القيام كيف سيتم خطة الرقابةتصف و ذا سيتم القيام بهاستراتيجية الرقابة ما

 

 تضمن التالي:تن أ ويمكنالقرارات مجمل  وضع/ة هو توثيقمن إستراتيجية الرقاب الهدفن إ. 139

مع  اإللتزام وخصائص أخرى لرقابة والنطاق والمعايير الرقابة موضوعهدف الرقابة و .أ

 لرقابة.األعلى لجهاز ال صالحيات/تفويضاتمراعاة 

 .مباشر( تقرير مهمةو أ تصديقمهمة نوع المهمة ) .ب

 توفيره.الذي سيتم  التأكيدمستوى  .ت

 رقابة، بما في ذلك أي حاجة للخبراء وتواريخ الرقابةفريق  علىعمل توزيع الو ةتركيب .ث

 الجودة. 

 . ةكموو/أو مع القائمين على الح مع الجهة الخاضعة للرقابة التواصل .ج

بذلك وموعد القيام  التي سيرفع إليها التقريرجهة الالى المسؤوليات باإلضافة  التقرير حول .ح

 ي شكل.أ فيو

 ولة بعملية الرقابة.جهات المشمال .خ

 تقييم األهمية النسبية. .د

 

لخطة الرقابة.  اأساسي إستراتيجية الرقابة مدخال وتمث ل. لتزام. يضع المدقق خطة رقابة اال140

 ن تشمل خطة الرقابة:أ ويمكن

 

 تنفيذها. وتوقيتطبيعة خطة الرقابة وتوقيتها ومدى إجراءات الرقابة المخطط لها  (أ
 .ذات الصلة بالرقابةالرقابة الداخلية  وضوابطتقييم المخاطر  (ب
 المخاطر. لمعالجةإجراءات الرقابة المعدة  (ت
 عملية الرقابة.   خاللأدلة الرقابة المحتملة التي سيتم جمعها  (ث

 

ذبك طوال  كلما لزم األمريقوم المدقق بتحديث كل من إستراتيجية الرقابة وخطة الرقابة . 141

 عملية الرقابة.

لرقابة ذات ل العليا للمدقق الذي يعمل في األجهزةيمكن  تنفيذ رقابة االلتزام،. عند تخطيط و142

 قضائية أن يأخذ بعين االعتبار الحاجة إلى: سلطة

 فعال عدم االلتزام.أ يحم ل مسؤوليةتحديد الشخص )االشخاص( الذي يمكن  (أ

 .المنطبقة التقادماالخذ بعين االعتبار فترة  (ب

فعال عدم االلتزام عن المسؤولية عن االفعال أية عن التمييز بين المسؤولية الشخص (ت

 (.احتيال/غشغير القانونية )االشتباه في حالة 
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البيانات  رقابة االلتزام كجزء مكمل لرقابةعمليات  تجرىن أ، يمكن المحاكم. في بعض 143

 بة لرقابةمطلوالرقابة التضمين استراتيجية وخطة واجراءات  االفع  ن يجد المدقق أيمكن والمالية. 

 البيانات المالية. تلك المطلوبة لرقابة فيااللتزام 

 اإلثباتدلة أللحصول على  الواجب اتباعها باإلجراءاتالمتطلبات المتعلقة 

 مالئمةو كافية إثباتأدلة 

تطل ب  الم 

إجراءات للحصول على ادلة اثبات رقابية كافية ومالئمة  يخطط وينفّذ أنعلى المدقق ينبغي . 144

 . الذي تم اختياره التأكيدمستوى بغة استنتاج لصيا

 التفسير

الذي تم اختياره  التأكيدمستوى  حسبالضرورية  اإلثباتدلة أد طبيعة ومصادر حد  . ت  145

 النسبية والموضوع ونطاق الرقابة.  واألهميةر يياوالمع

كيد معقول، على أتبج لصياغة استنتاوكيد. أبالقرار حول مستوى الت اإلثباتدلة كفاية أ. ترتبط 146

كيد محدود. كذلك تختلف طبيعة ادلة أت في مهمة هو ضروريكثر مما أدلة أصول على المدقق الح

محدود غالبا ما تكون ادلة  إلى مهمة تأكيدبالنسبة فة. يالرقاب المهماتنوعي بالنسبة إلى  اإلثبات

كيد معقول فان المدقق أت ماتلمهفي حين بالنسبة وفحوصات اجراءات تحليلية عن  منبثقةالرقابة 

 (.160الفقرة  المرجعجميع تقنيات الرقابة ) استعماليحتاج عادة الى 

عند تقييم وواالستنتاجات. الرقابة  مالحظاتلدعم  الضروريةكمية االدلة لهي مقياس  . الكفاية  147

 ا كافيةالحصول عليهقد تم  التي األدلة تكفاية االدلة فان المدقق يحتاج إلى تحديد ما اذا كانمدى 

 . معقولة المالحظاتبان  مط لعشخص  إلقناع

 تشيرووالموثوقية.  صحةوال الداللة/دلة، وتشمل وثاقة الصلةجودة األلمقياس  مة  ء. المال148

التي تتم  المسالةمع وأهمية وثاقة الصلة إلى المدى الذي تكون فيه االدلة ذات عالقة منطقية الداللة/

لقياس ما يتم  معقوال وذي معنىالمدى الذي تكون فيه االدلة اساسا إلى  الصحة ستندتو معالجته.

تشير الموثوقية و .يستهدف تمثيلهما لدلة األ تمثيليةإلى مدى  الصحةتشير وبعبارة أخرى تقييمه. 

 .للتكراربطريقة شفافة وقابلة  وإنتاجهادلة الرقابة قد تم جمعها أالذي تكون فيه  المدىإلى 

وتتضمن هذه . التي تم تقييمهامناسبة للمخاطر  معالجاتان يخطط المدقق  الضروري من. 149

قةة تعالج المخاطر مثل اجراءات يتصميم إجراءات رقاب اإلجابات واختبار ضوابط  الرقابة المعم 

قةاالجراءات  وتحتوي. الرقابة واالجراءات التحليلية. التفصيلية كل من االختبارات  الرقابية المعم 

أن يتحصل فإنه يحتاج الرقابة الداخلية  ضوابطاشتغال  فعاليةالعتماد على ينوي االمدقق إذا كان و

الرقابية د طبيعة وتوقيت ومدى االجراءات يتحدعند  بفعاليةضوابط تشتغل هذه العلى أدلة تثبت أن 

 هاتصميمي الرقابة فالرئيسية ذات العالقة بموضوع الرقابة م ضوابط قي  ت  ان  يمكنو. المعمقة

 .مناسبةبأنها مقبولة/ وتطبيقها

 التأكيدلدعم مستوى  الئمةوالم ةالكافي األدلة. تستمر عملية جمع االدلة حتى يثق المدقق بوجود 150

 . هاو رأيالمدقق لدعم استنتاج والمتفق عليه 
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د حجم مخاطر الرقابة ) كلما كانت المخاطر اكبر كلما زاب مرتبطة ةدلة المطلوباأل كمية. 151

(. أقل   مطلوبةالاالدلة  كانتكلما  أعلى الجودةمثل هذه االدلة )كلما كانت  بجودةاالدلة المطلوب( و

خصائص رقابة  حسباالدلة  مدى كفايةيقيم أن المدقق دائما ينبغي على ولكن في نفس الوقت 

 أمران تهامءومالاألدلة لذلك، فان كفاية  وتبعا دلةاألكمية او نوعية  حسب، وليس فقط ةمعين

 . انمترابط

 االدلة موثوقيةثر أتتو. قل ة جودتها عن يعو ض دلة الالمزيد من األعلى  الحصولد جر  . م  152

ينبغي . وعلى االدلةبها  تحصل  تم فيها الالتي  الخصوصيةالظروف ب رتبطوت اوطبيعته ابمصدره

 رقابة.  ةدلأك هاخدمتسيالتي سمات وموثوقية المعلوأن يأخذ بعين االعتبار كال من داللة المدقق على 

تطل ب  الم 

اجراءات للحصول تنفيذ قضائية  سلطة يذ ةرقاباألعلى للالمدقق في الجهاز  ينبغي على. 153

الذي قد يتحمل المسؤولية  العموميفيما يتعلق بمسؤولية الموظف  ومالئمة ةكافي أدلة إثباتعلى 

 لتزام/ اعمال غير قانونية.عن حاالت عدم اإل

 التفسير

 سلطة يذ ةرقاباألعلى للتخطيط وتنفيذ عمليات الرقابة، يحتاج المدقق في الجهاز عند . 154

الذي قد يتحمل  العموميفيما يتعلق بمسؤولية الموظف  ومالئمة ةكافي أدلة إثباتقضائية الى جمع 

 المسؤولية عن حاالت عدم االلتزام/ اعمال غير قانونية.

قضائية  سلطة يذ ةرقاباألعلى للالمدقق في الجهاز  يكوندلة حتى . تستمر عملية جمع اال155

ن يشخاص المسؤولحول ما اذا كان األ هساس الستنتاجأ وفيرلت راضيا بكفاية ومالءمة أدلة اإلثبات

و أموال العامة و هدر األأسوء االستخدام  وأالخسارة عدم االلتزام يمكن تحميلهم مسؤولية عن 

 .التصرفسوء م عن يمكن إخالء مسؤوليته

المهني  تقديره/حكمهلى إقضائية باالستناد  سلطة يذ ةرقاباألعلى لل. ي قَيِم المدقق في الجهاز 156

عن حاالت عدم شخصيا مسؤوال  العموميالموظف  العتبار مةالئما اذا كان هناك ادلة كافية وم

 االلتزام.

الشخصية  العموميالموظف  مسؤوليةيد الحكم المهني في عملية تحدالتقدير/ يمكن أن يتضمن. 157

 ما يلي: من عدمهاعن حاالت  عدم االلتزام 

القانون او التي تم تضمينها ب المنصوص عليهات بها المسؤوليات فذ  تقييم الطريقة التي ن   (أ

 . العموميفي الوصف الوظيفي للموظف 
انوني قد سببت و فعله غير القأ العموميما اذا كانت حاالت عدم التزام الموظف تحديد  (ب

 الخسارة وسوء االستخدام او هدر المال العام او السلع.
ظروف امكانية االعفاء من المسؤولية )الظروف القاهرة والظروف التي ال يمكن تقييم  (ت

 بها(. ؤالتنب
المحتملة  سباب واآلثاراألوالعموميين  تصرفينعالقات بين المحاسبين والمالتقييم  (ث

 حاالت عدم االلتزام.ل
 تطل بالم  
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استنتاج بما يمكنه من صياغة  ةيلرقابمن التقنيات اعلى المدقق اختيار مجموعة ينبغي . 158

 المختار.  التأكيدمستوى ب

 التفسير

 وبلوغ أدلة اإلثباتمع خطة الرقابة لجمع  يتوافقبما  ناجعةق ي. ينجز المدقق اجراءات تدق159

مصادر اخرى بأدلة من  اومقارنته االدلةمج سيحتاج المدقق في الغالب الى دواهداف الرقابة. 

إجراء . على سبيل المثال، بةمءمالالو ةكفايالتحقيق متطلبات بهدف باستخدام تقنيات وطرق مختلفة 

 ها حولآراءاالدارة  تقاسماالدارة والموظفين قد يحصل المدقق على فهم حول كيفية  محاورات مع

ما إذا ضوابط ذات  يعرفللمدقق ان حينئذ ويمكن مع األعوان. ممارسات والسلوك االخالقي ال

. ويمكن في الواقع بعةمت   تكان وإن مكتوبة سلوك مدونة لإلدارة تكان إن صلة قد تم تطبيقها مثال

سلوك. وباالستناد ال بمدونةاالدارة  مدى التزاميوضح الستبيان لموظفين إخضاع اعلى سبيل المثال 

 . النوعيناو مزيجاً من  ةونوعي ةكمي أدلة إثباتالمدقق سيجمع  العملية الرقابيةالى نطاق 

 يلي: مثلماباستخدام طرق مختلفة  أدلة اإلثبات. يتم جمع 160

 )المعاينة( المالحظة -أ

  الفحص  -ب

 (رطلب المعلومات ) أو اإلستفسا -ج
 الخارجي اإلقرار -د
 داءإعادة األ -ر
 حتساباالاعادة  -ز

 المعمقة  اتاالختبار -ط

 ساسيةاختبار الضوابط الرقابية األ -ظ

 االجراءات التحليلية -ك

 

. من قبل أطراف أخرى جراء يتم تنفيذهإو أ مسار في )المعاينة( في النظر المالحظة تتمثل. 161

 محدودة هااالجراء ولكن او حول األداء المرتبط بالمسار إثبات )المعاينة( أدلة المالحظة وتمنح

االجراء المسار أو هذا كذلك باعتبار أن و عاينةفيه الم وقعتالذي  منالز باعتبار انحصارها في

 .   يتأثر بمفعول المعاينة المجراة عليهيمكن ان 

 والتي تأخذ شكالخارجية الداخلية او السواء  ،الفحص الوثائق والسجالت والملفات يشمل. 162

أي وثيقة يتم  موثوقيةاالعتبار ين عمادي. ويأخذ المدقق بالفحص ويشمل ايضا ال االكتروني او اورقي

أصلية مكانية ان تكون الوثائق التي يتم فحصها إو الغشاالحتيال/لمخاطر  واعيافحصها ويبقي 

 .وغير مزورة

من  ذوي الصلةالبحث عن معلومات من االشخاص  االستفسار/طلب المعلومات. يتضمن 163

 المحاوراتن إف ابة ونطاقهاالرقموضوع  وحسب. الهيئة الخاضعة للرقابةداخل وخارج 

اساليب اخرى وينبغي اعتبار . ة ومالئمةكافي أدلة إثباتواالستبيانات في اغلب الحاالت لن تكون 

 . رقابةالخاضعة لل الهيئةمن  مكتوبةال وثائق المثل  األدلةلجمع 
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مباشرة  مكتوبة/جابة خطيةفي شكل إالمدقق  يحصل عليه إثباتالخارجي دليل  قرارل اإل. يمث  164

استفادوا أو لم يستفيدوا من منح أو ن مممباشرة  ردود فعلق على يحصل المدق  إذ من طرف ثالث. 

االموال هذه ستخدام التأكيد أو  أنها قامت بدفعها الجهة الخاضعة للرقابة أموال عامة تؤكد

 في بنود المنحة او اتفاقية التمويل. االمنصوص عليهلها و ةدالمحد   لألغراض

الجهة  قبلانجازها من سبق انجاز نفس االجراءات التي  األداء في/اعادة التنفيذ تتمثل. 165

كجزء من الرقابة الداخلية  في األصلالتي تم انجازها الداخلية وضوابط الرقابة  الخاضعة للرقابة

قد و يوتربمساعدة الكمبتقنيات الرقابة  باستخداميدويا او  التنفيذتتم عملية اعادة  ويمكن أن. جهةلل

 تقنية عالية.يتعلق االمر بمسائل ذات  عندما تتم االستعانة بخبراء خارجيين

مكن ويمن دقة العمليات الحسابية للوثائق او السجالت.  التثبتاعادة االحتساب  تقنية تتمثل. 166

 و الكترونيا.أانجاز اعادة االحتساب يدويا 

معايير المقارنة ببالتفصيل  نشطةاو األ مالتالمعااختبار  المعمقة في اتاالختبار تتمثل. 167

 وينبغي دائما أن تدرج كتقنية  مهمات التصديقفي  المعمقة اتتستخدم االختبار غالبا ماة. ويالرقاب

ولكن إجراء اختبارات معمقة فقط ال يكون ناجعا إال في حاالت نادرة وبالتالي . في مثل هذه المهمات

 نيات رقابية أخرى.عادة ما تدمج هذه التقنية مع تق

. يتضمن اختبار الضوابط الرقابية اختبار الضوابط التي وضعتها االدارة لتقليل مخاطر عدم 168

وتعتبر هذه  .الرقابة االلتزام او مخاطر وجود بيانات مادية كاذبة في المعلومات الخاصة بموضوع

 واضيع الرقابية.بالنسبة إلى معظم الم إثبات ةدلأطريقة فعالة للحصول على  التقنية

. اإلثبات ةدلأجمع لسواء كجزء من تحليل المخاطر والعلى حد  يةجراءات التحليلاال. تستخدم 169

تحديد او  التغي راتاما من خالل مقارنة البيانات او التحقيق في  األدلةجمع  ويمكن

بيانات التاريخية او التي تبدو غير متماشية مع ما كان متوقعاً باالستناد الى ال الصالت/التفاعالت

و أ( regression analysis)خبرة المدقق السابقة. ويمكن ان تساعد تقنيات تحليل االنحدار 

في اي يمكن  بالنتائج المتوقعة. وال ساليب الحسابية مدققي القطاع العام في مقارنة النتائج الفعليةاأل

 تقنياتالتأكيد المحدودة تعتبر  توفي مهما. لوحدهااالجراءات التحليلية  تستخدم تقنيةان حال 

تتم يجب ان أنه تأكيد محدود في حين لصياغة استنتاج ب تانالفحص واالجراءات التحليلية كافي

 . 158معقول على اساس دمج تقنيات الرقابة المذكورة في الفقرة  تأكيدب صياغة االستنتاجات

 الُمتطلّب

ينبغي أن يجرى االستفسار/ طلب قضائية  لطةسرقابة ذات العليا للجهزة اال بالنسبة إلى. 170

 .على ذلكالقانون الوطني  المعلومات بشكل كتابي إذا نصّ 

 التفسير

 كما  ستخدام تقنية االستفسار ا بصفة خاصةقضائية  سلطةلرقابة ذات العليا لجهزة يمكن لأل. 171

وسيلة تبليغ رسال إعداد  وهذا االمر يستدعي اوة. يجراءات الرقابلال تنص  عليه القوانين المنظمة

معلومات محددة يعتبرها فريق  يتم بمقتضاها طلبشخاص المسؤولين المعنيين الى األمكتوبة 

 الرقابة مهمة لدعم االستنتاجات.
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 عينات الرقابة

 الُمتطّلب

ة من لتقديم كمية كافي مالئماحيث يكون ذلك الرقابة  يستخدم المدقق عيناتينبغي أن . 172

ينة ع وضععند و. اء العينة منهتم انتقا حول المجموعة التيستخالص االستنتاجات العناصر ال

ي سيتم وخصائص المجموعة الت يجراء الرقاباالاالعتبار الغرض من عين خذ المدقق بأالرقابة ي

 انتقاء العينة منها.

 التفسير:

% من 100من نسبة  قلأ نسبة تطبيق الجراءات الرقابة علىبأنها ف عينات الرقابة عر  ت  .  173

 .ذات داللة رقابية  صلب مجموعةعناصر ال

الضوء  الحاجة الى معلومات لتسليطمدى الرقابة و حسب نطاق. تكون العينة كمية او نوعية 174

 من عدة زوايا.الرقابة على موضوع 

 ملةوعة كااستخالص استنتاج حول مجمالكمية عندما يحتاج المدقق الى العينات . يتم استخدام 175

تم التقليص يالعينات الكمية أن في وينبغي . من العناصر المنتقاة من ضمنهامن خالل اختبار عينة 

يمكن  ةكميال للعينات التقنية يةالمنهجهذه  ولكنمستوى مقبول. أدنى خطر العينة  الى مستوى  في

 ياضرور ونأن يك يمكنك فريق الرقابة مهارات لتطبيقها متللم يوإن   .تقنيات احصائية تستدعيان 

 . في اإلحصاءخبير  اللجوء إلى

 لتحديدآلي مدروس و/ظمتجراء منإك انجازهيتم  اانتقائي ااجراء 15ةالنوعي العيناتعتبر ت. 176

و أاالفراد  يقوم المدقق بانتقاء العينة على اساس خصائصو. الرقابة موضوعفي  غييرعوامل الت

ب العينات النوعية تطل  وت ككل. هة الخاضعة للرقابةالجفي  المساراتو أ طةنشاأل وأ المجموعات

 .رقابةدائما تقييما دقيقا ومعرفة كافية بموضوع ال

نات ي  عيؤدي ذلك الى  ما عادةقة، فدراسة معم  يجري عليها . عندما يختار المدقق حاالت ل177

رل وتيلاوتحتقدم معلومات جديدة  وأاالكثر استكشافية  االسئلةصغيرة نسبيا يمكن ان تجيب عن   بص 

 .رقابةموضوع ال حول

صائية عند المخاطر بدال عن المنهجية االحاساس استخدام العينات على  قد يكون من المالئم. 178

 .هامةعند معالجة مخاطر  وال سيما التي سيقع اختبارها العناصر انتقاء

 

 وصياغة االستنتاجات  اإلثباتدلة أالمتطلبات المتعلقة بتقييم 

تطل    ب الم 

                                                           
 (similar( عينات متجانسة )dissimilarكأمثلة على هذه التقنيات يمكن أن تكون عينات غير متجانسة ) 15

 critical case sampling و deviant case sampling. 
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 المضبوطةة يمعايير الرقابالل عليها مع حصّ تالتي  اإلثباتدلة أيقارن المدقق ينبغي أن . 179

 استنتاجات الرقابة. التي تم الوقوف عليها والتي تؤدي إلى المالحظاتصياغة ل

 التفسير  

  ين.يوالشك المهن التقدير/م الحكماستخدبا  الجهاتراء آو تم جمعهاتقييم االدلة التي يتم . 180

 لصياغة استنتاج.ومالئمة التقييم، يقيم المدقق فيما اذا كان هناك ادلة رقابة كافية  مسار. في 181

االخذ بعين االعتبار  قتضي. للوصول الى نظرة موضوعية ومتوازنة، فان عملية التقييم ت182

 .بالمالحظات الرقابية عالقة في التي تم توفيرهاجميع االدلة 

على صياغة استنتاج. في  اذا كان  قادرإيم نطاق العمل المنفذ، يحدد المدقق . من خالل تقي183

حال كان نطاق العمل غير كافي، فان المدقق قد يأخذ بعين االعتبار اجراء المزيد من االجراءات 

 النطاق. القيود علىيه بسبب أاو تعديل ر

تطل ب   الم 

أن المدقق  ينبغي علىالنسبية،  واألهميةالتي تم الوقوف عليها  المالحظات. استنادا الى 184

 النسبية في جميع الجوانب ذات األهمية لتزميالرقابة ما اذا كان موضوع  ا حولاستنتاجيستخلص 

 طبقة. نمعايير الملبا

 التفسير 

هامة  المالحظات التي تم الوقوف عليهاهمية النسبية، يقيم المدقق اذا كانت . استنادا الى األ185

 غير ملتزمالنسبية  ذات االهميةومن جميع النواحي  الرقابةستنتاج بان موضوع لال يفكاالحد بال

خذ المدقق بعين االعتبار كال من القيمة أ، يالرقابةخصائص موضوع  وبحسبة. يمعايير الرقاببال

ن والمستخدم هاعتبريمكن أن يوالتي  االلتزاموالطبيعة والسياق. وهذا يعني ان حاالت عدم 

 .االلتزامسياقها يمكن ان تؤدي ايضا الى استنتاج بعدم لبطبيعتها او  هامة ونستهدفالم

)مبالغ نقدية( او مقاييس كمية  المعنيةالمبالغ  شملالقيمة يمكن ان ت باعتبار. االهمية النسبية 186

ق خير فيما يتعلأوالتأومستويات انبعاثات الكاربون ا المعنية الهيئاتاخرى مثل عدد المواطنين او 

 (.129وغيرها )المرجع : الفقرة  المتفق عليهابالمواعيد 

 . قد يدرج المدقق ايضا :187

لمصلحة العامة وهل ا)مثالً هل هو موضوع يتعلق ب تهوحساسيالضوء المسلط على البرنامج أ. 

 ( إلخ في وضعية هشةيؤثر على المواطنين 

 خرين لتقرير الرقابة. آاو مستخدمين  نأو عموم المواطنيلسلطة التشريعية ا انتظاراتات ويب. حاج

  الصلةذات  المرجعياتت. طبيعة 

تطل ب   الم 

 بطريقة شفافة.   الذي تم توفيرهالمدقق مستوى التأكيد  ينبغي أن يبلغ.  188

 التفسير 
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يجرى ذلك من خالل والثقة بنتائج الرقابة.  ستهدفين. يحتاج المدقق الى منح المستخدمين الم189

ومتوازنة  مدروسةبطريقة تم التوصل إليها والمعايير واالستنتاجات  المالحظات ان كيف تفسير

إلى المالحظات التي تم الوقوف استناداً  تم بلوغهاتوصيات الو أستنتاجات اال مجمل أن وكيف

 .عليها

، يحتاج المدقق الى ان يبين ضمنياً ما اذا كانت بالنسبة إلى مهمات التقارير المباشرة. 190

، فان مستوى التأكيد أما بالنسبة إلى مهمات التصديقتأكيد محدود او معقول. بستنتاجات قد قدمت اال

 .حسب المعايير المعتمدة يالرقاب للرأيمن خالل االستخدام المناسب  سيبل غ

 

 الرقابة بتقاريرالمتطلبات المتعلقة 

تطل ب   الم 

ن يعبر عن االستنتاج أير الرقابة. ويمكن االستنتاج في تقر أن يبلغ عن المدققينبغي على . 191

 توصيات.كو أعن اسئلة رقابة محددة  كإجابةو أ كخالصةما كرأي او إ

 التفسير 

و غير معدلة. أللمدقق يعبر عنه بصيغة موحدة اما معدلة  مكتوب ي هو بيان واضحأ. الر192

 الرأي. ويستخدم (pervasiveمتعددة )/منتشرةااللتزام حاالت عدم هل أن ذكر في تقرير الرقابة يو

 .عادة في مهمات التصديق

كون المثال لصيغة يقد وعدل. غير مفان الرأي  االلتزامعن عدم  هامة. عند عدم تحديد حاالت 193

حسب الحاجة(  قوسينالتأكيد المعقول )عند ادراج صياغة مناسبة بين  في مهمةغير المعدل  الرأي

في   ]ةالمطبق بالمعايير [ يلتزم ]لجهة الخاضعة للرقابةبا ةالرقابموضوع [ رأينا"حسب  ،كما يلي

 " النسبية ذات األهميةجميع النواحي 

 في الحاالت التالية : رأيها/يهأ. يعدل المدقق ر194

 وهذا قد يؤدي الى:  االلتزاممدى عدم  بحسب. اإللتزاملعدم  الهامةأ. الحاالت 

(: "استنادا الى عمل متعد دةلكنها غير هامة  زامعدم االلتكانت انحرافات  إذامتحفظ ) رأي. 1

 ]صف االستثناء[باستثناء  للرقابة ةالخاضع في الجهة الرقابة ن موضوعأالرقابة المنفذ، وجدنا 

 و أ" ... ] ةالمطبق معاييرال [بـ ذات األهمية النسبيةجميع النواحي في  يلتزم

موضوع [ينا، أ"حسب ر (:ة ومتعد دةهام عدم االلتزامكانت انحرافات  إذا. راي معاكس )2

ن أو (...ةالمطبقالمعايير) بـ ذات األهمية النسبيةجميع النواحي في  "... لتزمي ال ]الرقابة

 .     متعد دة االلتزامانحرافات 

 يلي : إلى ما ذلكمدى التحديد قد يؤدي  بحسب تحديد النطاق.ب( 
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 صول على دليل رقابي  واضح وكافيالح علىكان المدقق غير قادر  إذارأي متحفظ )  -3

، لم ]ثناءوصف االست[و لكنها غير شاملة(:" برأينا فيما عدا  هامةالتأثيرات المحتملة  كانتو

ات يكن بوسع المدققين الحصول على دليل رقابي واضح وكاف ومن الممكن أن تكون التأثير

 ولكن غير شاملة."، أو  هامةالمحتملة 

الحصول على دليل رقابي واضح وكافي  علىم قدرة المدقق حجب الرأي )في حال عد -4

حول  ايوشاملة(: "اننا ال نبدي رأ هامةوتكون اآلثار المحتملة  بالمرجعياتااللتزام  حول

توفير لالحصول على دليل رقابي واضح وكافي  علىلم نكن قادرين حيث . رقابةموضوع ال

 لرأي..".بداء االأساس 

ناًء على يلي: "ب ن يكون ماأمثال على الرأي غير المعدل يمكن كمحدود التأكيد ال مهمة. في 195

 الرقابةموضوع  لم يلفت انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد أنالعمل المنجز الموصوف في هذا التقرير، 

[. سب المعاييرحدة آراء موح   مع ]المعايير المطبقة ذات األهمية النسبيةجميع النواحي  فيال يتوافق 

، عدا )وصف ن يفيد الرأي المعدل بأنه: بناًء على العمل المنجز الموصوف في هذا التقريرأن ويمك

ذات النواحي  ن الموضوع ال يتوافق من جميعأأمور تجعلنا نعتقد  أيةاالستثناء( لم يلفت انتباهنا 

 مع ]المعايير المطبقة[.  األهمية النسبية

ن م. وبالتالي ةلرقاباألعلى لالجهاز  فويضاتصالحيات/ت. ينبغي أن تعكس صياغة الرأي 196

قه " أو "تم تطبيمنتظمو"أقانوني ومنتظم" " غرارعلى  الممكن أن يستخدم المدقق مصطلحات

 معنية ". تشريعية غراض أل

ذي تم الرقابي الدليل الالتأكيد المعقول مع رأي غير معدل، يبين المدقق بأن  مهمة. في 197

 إلبداء الرأي. األساسيوفر وواضح وكاف  يهالحصول عل

إما من  يقدم المدقق التأكيد عن طريق بيان واضح لمستوى هذا التأكيد، مهمة التصديق. في 198

 أو استنتاجات. رأي مصاغ حسب المعايير المعتمدة خالل

 ما من خالل:إلمدقق تقديم التأكيد ا ، بإمكانةالمباشر في مهمات التقارير. 199

 مستوى التأكيد، أو عن ت بلغ بوضوحعبر استنتاجات  أكيدبيان واضح لمستوى الت -أ
تمت بلورتها والمعايير واالستنتاجات  المالحظات التي تم الوقوف عليها أن شرح كيف -ب

 عايير نتج عنه مجملمالمالحظات وال بين الدمجكيف أن بطريقة متوازنة ومنطقية وبيان 

 . 16اتتوصيالأو  اتالستنتاجا

ا كان ما إذ ليستنتج يةوكاف ةواضح أدلة رقابةالمعقول، يجمع المدقق التأكيد  مهمةفي . 200

تم تحديده،  الذي ةالمناسببالمعاييرالنسبية ذات األهمية جميع النواحي  فييتوافق  رقابةموضوع ال

 بصيغة تأكيد ايجابي. انه يقدم تقريرأو

، ومع مهمةالهدف  بلوغل يةوكاف ةواضح أدلة رقابةيجمع المدقق  التأكيد المحدود، مهمة. وفي 201

ستنتج التأكيد المعقول. ومن ثم ي لمهمةذلك تكون اإلجراءات محدودة مقارنةً بما هو ضروري 

 الرقابةموضوع  ويجعله يعتقد بأن هبأنه ال يوجد أي شيء يثير انتباهمالئماً،  ذلك كان اذاالمدقق، 

 بقة.مع المعايير المط ذات األهميةال يتوافق من جميع النواحي 

تطل ب   الم 

                                                           
 .100/32اإليساي  16
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 المناسب بناًء على مبادئ االكتمال والموضوعية والتوقيت رقابةعلى المدقق إعداد تقرير . 202

 .وحق الردوالدقة 

 التفسير 

ن تكون النتائج واضحة بشكل كافي أينبغي  ةالمباشر ومهمات التقارير التصديق مهمات. في 203

 زالة مخاطر سوء التفسير.إل

قانون ال بمقتضى وقد تكون نماذج التقارير محددة. للرقابةالرئيسية  األجزاءحد أ يرالتقر. يعتبر 204

ينبغي عند االنتهاء من كل عملية رقابة إعداد و .ةلرقابل األعلى الجهاز صالحيات/تفويضاتأو 

واآلراء واالستنتاجات والتوصيات  المالحظات التي تم الوقوف عليهاتقرير مكتوب، يتضمن 

 ،. وقابلة للتطبيقة بصيغة مناسب

قبل  ذات الداللةالرقابة  مالحظاتجميع  أخذ المدقق بعين االعتبار اإلكتمال. يتطلب مبدأ 205

 إصدار التقرير. 

ن أضمان  المهني بهدفن يعمل المدقق الحكم المهني والشك أ. يتطلب مبدأ الموضوعية 206

 التوازن.بالداللة واالنصاف وت اتسمت ن طريقة تقديم النتائج واالستنتاجاأالتقرير فعال صحيح و

 وثيق الصلةكون يإعداد التقرير في الوقت المناسب ل المناسب مبدأ التوقيت يعني. 207

 . المستهدفينلمستخدمين با

 .للرقابةمع الجهة الخاضعة  الوقائعمبدأ الدقة والتشاور فحص مدى صحة  يعني. 208

وإعطاء اإلجابات  عندما يكون ذلك مناسباولة سؤة المإجابات الجه إدراج حق الردمبدأ  يعني. 209

 .لهذه االجاباتوالتقييمات الخاصة 

 مهمات التقارير المباشرة -هيكل التقرير 

 الُمتطلّب

 بهذا الترتيب(: ليس بالضرورةن يتضمن التقرير العناصر التالية ) أينبغي . 210

 .العنوان (أ
 قابي.المعتمدة في إنجاز العمل الرمعايير التحديد  (ب
 (.إذا اقتضى األمرالملخص التنفيذي ) (ت
 حدود عملية الرقابة(.و مدىالرقابة ) ونطاق وصف موضوع (ث
 ة.يمعايير الرقابال (ج
 المستخدمة. األساليب/للطرق تبريروشرح  (ح
 النتائج. (خ
 أسئلة أو آراء محددة.على ستنتاجات باالعتماد على إجابات اال (د
 ألمر(.)إذا اقتضى ا الجهة الخاضعة للرقابة اجابات (ذ
 التوصيات )إذا اقتضى األمر(. (ر

 التفسير 

على فهم  ينستهدفالمنجز والطرق المتبعة المستخدمين الم الملخص التنفيذي للعملساعد ي. 211

استنتاج المدقق. وهنالك إمكانية التنوع الواسع في اإلجراءات للعديد من عمليات الرقابة. إال انه 



33 
 

العمل  لذلك فإن الملخص التنفيذي حولدون أي غموض. بوضوح ومن  االبالغ عنهايتعذر عمليا 

 للقارئ الخارجي عن كيفية تنفيذ الرقابة. اموجز اشرح تقدمالمنجز والطرق المتبعة 

التي تم  واللوائحوالقواعد  والتشريع الرقابة القوانين المخصص لمعايير قسمال يمكن أن يبين. 212

 في تقرير الرقابة. جليتحديدها بنحٍو  ينبغي أن يتمواستخدامها في تقرير الرقابة 

زاء معايير انتائج مقارنة المدقق لألدلة التي تم الحصول عليها مخصص للقسم الال يتضمن. 213

 وكيف أدت تلك المقارنة لنتائج الرقابة. عنها المعلنالرقابة 

راءات حول إشارة لالتفاق على اتخاذ اإلجالمدرجة  الجهة الخاضعة للرقابة . تقدم إجابات214

 للرقابة الخاضعةنتائج مع الجهة التساعد مناقشة مسودة التقرير حول و .المسائل الموجودة بالتقرير

 نحٍو منصف.   على  ومقد مةكاملة ودقيقة  هانأالتأكد من 

 امكانيةانحرافات كبيرة تقدم توصيات في الحاالت التي تكون فيها  تضمن التقرير. عند 215

لنسبة للمستخدمين قد يكون من المفيد أن يلقي المدقق الضوء على اإلجراءات ن مهمة. وبايالتحس

 التصحيحية. 

ن فإلقطاع العام، ل السليمة دارةاإلتساعد في تعزيز  والبناءةالتوصيات العملية  رغم أن  . 216 

 االدارة وبالتالي يتعرض لخطر ال يحل محلالمدقق يكون حذراً في عدم تقديم توصيات مفصلة كي 

 إضعاف موضوعيته. 

. قد يتم إصدار التوصيات على نحو منفصل عن التقرير باعتبارها تكتب باألساس إلدارة 217

 رسالة. وفي هذه الحالة قد يتم إصدار التوصيات على نحو منفصل في للرقابةالخاضعة  الجهة

 لإلدارة.  ةموجه

 

 مهمات التصديق -هيكل التقرير

تطل ب   الم 

 (: بهذا الترتيب ليس بالضرورةر العناصر التالية ). يتضمن التقري218

 العنوان  (أ

 المرسل إليه (ب

الرقابة موضوع  اقتضى األمروإن ، الرقابة موضوع حول معلوماتالوصف  (ت

  الضمني/الكامن

 غطيها تالفترة الزمنية التي  بما في ذلكالرقابة  وحدودنطاق  (ث

  التي تقع على عاتق الطرف المسؤول والمدقق  المسؤوليات (ج

 معايير الرقابة  (ح

 تحديد معايير الرقابة ومستوى التأكيد  (خ

 خالصة العمل المنجز والطرق المستخدمة  (د

 االستنتاج /الرأي  (ذ

 الردود من الجهات الرقابية ) حسب الحاجة(  (ر

 تاريخ التقرير  (ز
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 التوقيع  (س

 التفسير

مع رقابة البيانات عن نتائج رقابة االلتزام  برفع تقارير للرقابة العليا . تقوم بعض األجهزة219

بالتأكد من أن المتطلبات تمت تغطيتها إما عبر عناصر  ةلرقاباألعلى لالمالية. ومن ثم يقوم الجهاز 

 . ةرقابة االلتزام او كجزء من عناصر الرقابة المالي

يمكن اصدار التوصيات بشكل و مهمات التصديق.. عادة ال يتم ادراج التوصيات في تقارير 220

 الى االدارة. هايوجه الةرسمنفصل ضمن 

 

 سلطة قضائية للرقابة ذات العليا  األجهزة  – التقريرهيكل ات لاضاف

 

تطل ب  الم 

عتبار دور ان يأخذ في االالمدقق  ينبغي علىقضائية،  للرقابة ذات سلطةجهزة العليا األفي . 221

الجهاز الرقابي،  صلب المسائل القضائية معالجةاو اولئك المسؤولين عن النيابة العمومية 

تقارير و التقارير المباشرةالعناصر التالية في كل من  -حسب الضرورة - ينبغي أن يضّمنو

 :مهمات التصديق

 تحديد االطراف المسؤولة والجهات الخاضعة للرقابة -أ

  )م(ومسؤولياته )ين(المعني )ين(المسؤول األشخاص/الشخص -ب

 الرقابيمل في انجاز الع دها التي اعتمتحديد المعايير  -ت

 مسؤوليات المدقق  -ث

 ملخص العمل المنجز  -ج

عدم االلتزام و/أو األعمال غير القانونية الممكنة، وهذا المعنية ب مسارات إلخالعمليات وال -ح

 يلي :  يتضمن وحسب الحاجة ما

  سبابها أو للمالحظات التي تم الوقوف عليهاوصف 

 الرقابة ( ) معايير  اي تم خرقهتال ةالقانوني ات/النصوصالتشريع 

 عدم التزام و/او االعمال غير القانونية المحتملة التي تشكل  آثار األفعال/تبعات 

تصرفات العدم التزام او التي تشكل فعال ألبشان ا فسيراتهماالشخاص المسؤولين وت -خ

 غير القانونية الممكنة، عند الحاجة.

التي فعال ألشخصية ل لةءد ان كان هنالك مساالمهني للمدقق الذي يحدّ  التقدير/الحكم -د

 عدم االلتزام . تشكل 

المسؤولية عن الناتج والمبلغ المستحق  الناشئقيمة الخسائر /سوء االستخدام /الهدر  -ذ

  ةالشخصي

الخسائر/سوء االستخدام  لجبرالمسؤولين خالل الرقابة اي اجراءات يتخذها االشخاص  -ر

 . المال العامهدر /

غير أو أعماال عدم االلتزام التي تشكل  األفعالبشان اإلدارة  من قبل تبريرات المقدمةال -ز

 .قانونية
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 التفسير  

من سلطة قضائية، فان للرقابة ذات جهزة العليا األ تجريهاالرقابة التي  مهمات بالنسبة إلى. 222

المدعي العام أو أولئك المسؤولين عن التعامل النيابة العمومية/مستخدمي تقارير رقابة االلتزام بين 

 الجهاز الرقابي.  في األحكام القضائية مع

مسؤولية عن الاإلعفاء بقرار اإلسلطة قضائية إلى للرقابة ذات جهزة العليا األ. قد تتوصل 223

نهائية حول المسؤولية القرارات العدم االلتزام. وتكون هذه عادة مقترحات و أفعالالشخصية عن 

تقاس المسؤولية الشخصية  يمكن أنضائي. وقإطار مسار في يتم اتخاذها الشخصية والعقوبات 

عدم التزام )غير قانونية، غير التي شابها معامالت الالشخص في هذا مدى اشتراك  حسب

المعامالت المتعلقة بهذه وثائق  من يتبن حسب ماضرورية، مفرطة، مبالغ فيها، غير معقولة( 

 توقيعها. قام بالتي و

في تحديد إن كان الشخص  التي طبقهاالطرق  تفسير. يحتاج المدقق وضمن التقرير الى 224

او  العموميةموال األ عمال أو مراقبةاستالتصرف أو المسؤول المشارك في ادارة او 

 .أم العدم االلتزام التي تشكل  األفعالعن شخصيا مسؤوال يعتبر  األصول/الموجودات

 

 شتبه بها غير القانونية الم األعمالعن  باإلبالغاالعتبارات المتعلقة 

تطل ب     الم 

تدلُّ المدقق حاالت عدم االلتزام التي قد  تعترضرقابة االلتزام، وحينما  مهمات. عند إجراء 225

 يطةالعناية المهنية الواجبة والح يبذل ينبغي عليه أناحتيال ، غش/أفعال غير قانونية او  على

الواجبة حتى ال العناية  يبذلق ان على المدقوينبغي . ةالمسؤول وأن يقوم بتبليغها إلى الجهات

 المستقبلية المحتملة. أو التحقيقات القانونية  التتبعاتتداخل مع  يكون هنالك

 التفسير     

الرئيسي  االحتيال، وهو ليس الهدفالغش/ بما فيهامحتملة غير قانونية  أفعال عند اكتشاف. 226

االحتيال في تقييم الغش/مخاطر  عناصرج اجراء رقابة االلتزام، فان المدقق يعمل على ادرامن 

 عند إجرائهاالحتيال، بما فيها الغش/غير قانونية،  أفعالالمخاطر وعليه أن يبقى متيقظا لمؤشرات 

 عماله.أل

 إبالغمختصة. وكذلك، يمكنهم  تعديليةقانوني او سلط  مستشاريمكن للمدقق ان يأخذ بمشورة . 227

المتابعة بغية التحقق والقيام ب ةكموالقائمين على الحإلى او  اإلدارةالمالئمة بمستويات الشكوكهم الى 

على وباعتبارالصالحيات/التفويضات المختلفة والتنظيمات الهيكلية  .ةالمناسب التدابيراتخاذ من 

الواجب اتخاذها التدابير  في خصوصهو من يقرر  االعلى للرقابةيد الدولي، فان الجهاز الصع

 .خطرةالمخالفات اللتزام ذات العالقة بالغش/االحتيال أو تجاه حاالت عدم اال

جنائية او  جريمةكانت معاملة معينة غير قانونية وتشكل  إند ن تحد  أ العدليةكم ا. يمكن للمح228

قضائية ايضاً ان تستنتج بأن معاملة معينة غير  ذات سلطةلرقابة العليا لجهزة ال. ولكن يمكن لأل
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 المبالغ الواجب استرجاعهاد فرض العقوبات على الشخص المسؤول وتحد   قانونية ويمكن ان تبرر

 من االموال والموجودات المختلسة والمدفوعات غير المستحقة او غير السليمة.

قانوني يشكل مخالفة جنائية او الغير  الفعلن كان إدون . على الرغم من ان المدققين ال يحد  229

المعنية مطابقة  المعامالتالمسؤولية تقييم ما اذا كانت يهم عل اذا ما حصلت مسؤولية مدنية فان

من قبل المعمول بها وما اذا كانت تشكل مخالفات تؤدي الى فرض عقوبات  راتيبللقوانين والت

للموجودات واو غير الصحيحة  المستحقةلمدفوعات غير طلب استرجاع لاو المحاكم المختصة 

 المختلسة. 

النيابة غير قانونية الى  التبليغ عن األفعالقضائية  ذات سلطةلرقابة ل العلياالجهزة ل يمكن. 230

 .إلى المحاكم العدلية إحالتهاكانت الحالة تقتضي  إذاالتي تقرر بدورها  العمومية

 يبلغة فيمكن للمدقق ان يالرقاب المهمةشكوك بوجود افعال غير قانونية خالل  في حالة بروز. 231

ويمكن أن يتمثل  .الحوكمةالمسؤولون عن مناسبة في االدارة والت مستوياالهذا االمر الى 

. وحيثما المعنيين بالتقريرهرم أعلى هيئات وزارية او ادارية عالية في في  المسؤولون عن الحوكمة

الحوكمة قد اتخذوا  ن عنالمسؤوليان االدارة او  ويتأكد منامكن وكان معقوالً قد يتابع المدقق 

. كما المعنية بالتتبعات سلطلل مرهذا األعن أن يتم التبليغ ك تلك الشكوك تجاهبة االجراءات المناس

 .المعنية بالتتبعات سلطلمباشرةً ليمكن للمدقق أن يقوم بالتبليغ عن مثل هذه األمور 

 

 متعلقة بالمتابعةالمتطلبات ال

 بالمتطل  

عدم االلتزام في  لحاالتوصيات االستنتاجات/التراء/متابعة اآلأن يقّرر المدقق ينبغي على . 232

 مناسباً.ذلك تقرير الرقابة متى كان 

 التفسير

في يتمثل الطرف المسؤول  اي اتخذهتال االعمال مراقبةدور هام في  ةلرقاباألعلى ل. للجهاز 233

حتوي تلمتابعة بعد نشر التقرير لخطة  يتم كتابةفي تقرير الرقابة. و التي تم رفعهامتابعة المسائل 

 .تمت إثارتهاقد عالجت المسائل التي  كانت الهيئة الخاضعة للرقابة ما إذاباالسئلة المتعلقة  على

تقرير اضافي إعداد غير مرضية من قبل الجهة الخاضعة للرقابة  وأغير كافية  تدابيرقد تستدعي و

 .ةلرقاباألعلى لمن قبل الجهاز 

ردود فعل مفيدة  منح وت ةالتصحيحي جراءاتلإل الناجع/الفاعل التطبيق. تسهل عملية المتابعة 234

لمدقق لتخطيط لو لعموم المواطنينمستخدم )مستخدمي( تقرير الرقابة ولو للهيئة الخاضعة للرقابة

 .مستقبلية رقابةمهمة 

الرقابة عدم االلتزام المبلغ عنها سابقاً حسب طبيعة موضوع  حاالت. ستختلف الحاجة لمتابعة 235

قد تتضمن المتابعة والرقابة. الخاصة بمهمة ظروف الو التي تم الوقوف عليهام عدم االلتزاحاالت و

قضائية اصدار تقارير او قرارات  بسلطةتلك التي تتمتع  بما فيهالرقابة العليا لفي بعض االجهزة 

قضائية ملزمة قانوناً. وفي عمليات الرقابة التي تم تنفيذها على اساس منتظم قد تكون اجراءات 
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يقدمه  ارسمي اعة جزءاً من عملية تقييم مخاطر السنة التالية. وقد يتضمن هذا االمر ابالغالمتاب

قد تتضمن واو الهيئات المناسبة االخرى.  لى الهيئة الخاضعة للرقابةوإالمدقق الى السلطة التشريعية 

 ىاخرأطراف و ا عملية المتابعة تقارير ومراجعات داخلية وتقييمات اعدتها الهيئة الخاضعة للرقابة

 متابعة.للة يرقاب مهمة وأ

مثل و ة.لرقاباألعلى لالجهاز  تفويضات/صالحيات ضمن. يمكن ان تدرج عمليات المتابعة 236

  .للرقابةتلك العمليات قد تكون بناءة للهيئة الخاضعة 
 

 


