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 مقدمةال

املعايري الدولية  دفهت .قطاع العامرقابة  مهنيةو جودة و مصداقية لتعزيز املعايري واملبادئ التوجيهية املهنية ضرورية إنة  -1
ية وفعال االستقالليةعزيز إىل تلألنتوساي املتعلةقة برقابة األداء والصادرة عن املنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة واحملاسبة 

 .لقوانني واللوائح الوطنيةلو  تفويضهاوفقا ل نهج املهينالودعم أعضاء اإلنتوساي يف تطوير  الرقابة

د املعيار   -2  املبادئ األساسية لرقابة القطاع العام بوجه عام ويوضح "املبادئ األساسية للرقابة على القطاع العام" 100حيدة
 100معيار املبادئ األساسية لل إىل فيستند  "املبادئ األساسية لرقابة األداء " 300أما املعيار ملعايري الدولية. سلطة ا

املعيار الدويل لرقابة  3000 الدويل للرقابة املاليةة واحملاسبة ثةل املعيارويُ رقابة األداء. ب اصمع السياق اخل الئمتترها لطوة يو 
 .300و100املعيارين  فهم بالتزامن معيُ و قرأ األداء وينبغي أن يُ 

اختار للرقابة  علىأعلى  كل جهاز فإنةه األداء وبالتايل  برقابة قاملتعلة هو املعيار  3000 الدويل للرقابة املاليةة واحملاسبة املعيار -3
من أجل تعزيز  يضاحاتإ إضافة إىلاألداء  رقابةمتطلبات املمارسة املهنية ل . ويوفةر هذا املعيارهاعتماده أن يتثل ملتطلبات

 فهمه.وسهولة  هذا املعيار وضوح

أعمال  ازإلجن الضروريةو  اإللزاميةاحملتويات  نتضمة اخلط العريض. وهي تب تبتكُ إلزامية   يف شكل صياغة املتطلباتوردت  -4
د وتُ هلا. اعمأة يف لية املعايري الدو اعتماد شارة مباشرة إىل اإل تختار االيت من قبل األجهزة العليا للرقابة ودة عالية جب رقابةال دة

 يضاحاتاإل تصفو . رقابةع منهم وأصحاب املصلحة ما يكن توقعه من أعمال الما هو متوقة  دقةقنيهذه املتطلبات للم
 .دقةةمبزيد من ال وجماله معىن املتطلةب

 3100 سبةالدويل للرقابة املاليةة واحملايوفةر املعيار مبادئ توجيهية غري إلزامية.  3000جمموعة املعايري  منر وثائق أخرى وفة تُ  -5
. باملسار الرقايب قةاملبادئ التوجيهية املتعلة  3200الدويل  املعيار روفة ي، يف حني املتعلةقة باملفاهيم الرقابيةاملبادئ التوجيهية 

 بات.تنفيذ تلك املتطلة  ةالثانية وصفا لكيفية ن تتضمة بات، يف حني ن الوثيقة األوىل توضيحات بشأن املتطلة وتتضمة 

دالقطاع العام  رقابة يف دقةقدور امل ويكون  -6 مهمة إجراء  همإلي ضوة ف ُ  منومن قبل  هاز األعلى للرقابةمن قبل رئيس اجل احمدة
القطاع العام،  قابةر تبقى املسؤولية الشاملة عن و ، اليت تضم فريق التدقيق والقائمني على اإلشراف واإلدارة. لرقابةعمليات ا

 3000املعيار الدويل يستخدم  (.100/25)املعيار الدويل  تفويض اجلهاز األعلى للرقابةد من قبل على النحو احملدة 
لرقابة وتتمة اإلشارة أيضا للجهاز األعلى ل. جبودة عالية عمليةة الرقابةإلجراء  ها هو مطلوب مند موحيدة  "قمصطلح "مدقة 

 .ةمؤسسية  قضايااملاليةة واحملاسبة عند تناول 

 300الدويل  نفس اهليكلة املعتمدة يف املعياركبري   إىل حدة  3000الدويل للرقابة املاليةة واحملاسبة  يعتمد املعيار -7
 أقسام رئيسية: أربعف من ويتألة 



5  

املالية  ةرقابلل العليا جهزةألاإلشارة إليه من قبل ا يكن األداء وكيف لرقابةاملعيار الدويل  نطاقل د القسم األوة دة أ( حيُ 
 .واحملاسبة

مويُ ب(   فهوم األداء.مب املرتبطةاملبادئ فضال عن ، اهدافهألاألداء و تعريفا لرقابة القسم الثاين  قدة

 .سريهاخالل و  عمليةة الرقابة قبل بدء احرتامهاالواجب  لرقابة األداءبات العامة ن القسم الثالث من املتطلة ويتكوة ج( 

ن القسم الرابع املتطلبات  .الرقابة لعملية الرئيسية باملراحل املتعلةقة د( ويتضمة

 هذا المعيارمجال 

ألجهزة العليا يكن ل، 300الدويل من املعيار 8إىل  6لفقرات من األداء. وفقا ل رقابةملعيار الدويل لام هذه الوثيقة . تقدة 8
 :طريقتنيباعتماد أن تقوم بذلك األداء  برقابةاملتعلقة  نتوسايمعايري اال إىل إطار تشريللرقابة اليت ترغب يف أن 

 أو تتوافق معها. األداء رقابةاملبادئ األساسية ل تستند إىل رمسيةةوضع معايري  من خالل: 1أ( اخليار 

 .لرقابة يف جمال رقابة األداءالعليا ل جهزة: من خالل اعتماد املعايري الدولية لأل2ب( اخليار 

  ،1إطار الخيار . 9

اختالف الوضعيات ىل إ بالنظرو . عملها ظروفو  العليا للرقابة املالية واحملاسبةاألجهزة  اختالف تفويضاتاإلنتوساي  دركتُ 
ويكن يع جوانب عملها.مجعلى  توجيهيةاإلرشادات ال أوعايري امللألجهزة الرقابية، قد ال تنطبق مجيع  اهليكلية والرتتيبات

تأخذ  بطرق خمتلفة 300الدويل املعيارمبادئ  التشريعات الوطنيةةأو  اجلهاز األعلى للرقابةاملعايري اليت وضعها  أن ُتقةق
 اجلهاز األعلى للرقابة.القانونية والدستورية واسرتاتيجية والبيئة  التفويض الوطين بعني االعتبار

صياغة املعايري من طرف  وصفة لكيفية 3000الدويل للرقابة املاليةة واحملاسبة  اعتبار املعيارليس مقصودا ، وبالتايل. 10
 أو تتوافق معها. األداء رقابةاملبادئ األساسية ل تستند إىل رمسيةةمعايري  وضعخيار ه لديها األجهزة العليا للرقابة حيث أنة 

ن تلك املعايري أن تتضمة  لةيف هذه احلا ، ينبغيبهاملعايري اخلاصة  وضعاملاليةة واحملاسبة  األجهزة العليا للرقابةإذا اختار أحد ف
يف مجيع  األداء قابةر األساسية ل املبادئتتوافق مع واليت جيب أن  املوكولة للجهاز رقابةالتفاصيل الضرورية إلجناز مهام ال

 .املعمول هبا واملعنيةوانب اجل

من الضروري أن ه من املفيد أن نضع يف اعتبارنا أنة ، 3000الدويل املعيار اعتماد  يف جمال، الثاين. ومبوجب اخليار 11
حني يف  األداء ابةرقدة عند إجراء باع ممارسات جية تة ال قدقة امل مستوى مناسب من التفاصيل لتوجيه علىعيار حيتوي امل

مبادئ  3000الدوليةة  يرياملعا ر وثائق أخرى يف سلسلةوفة تُ و . بوسائل خمتلفةو ق يف أنظمة خمتلفة أن يتحقة كن للمبدأ يُ 
 ة.خاصة داء اليت يكن استخدامها مباشرة أو كأسا  لوضع مبادئ توجيهية األ لرقابةتوجيهية 

نع األجهزة وطنية أو يال تفويضاتاليتجاوز القوانني واللوائح أو  أن من األحوال يف أي حالاملعيار  ال يكن هلذا.  12
 3000الدويل  املعيار  غطيهاياألخرى اليت ال  داتهة أو التع راجعاتمن إجراء التحقيقات وامل املاليةة واحملاسبة العليا للرقابة
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 .على وجه التحديد

شارة اإلاألداء و رمسي لرقابة كمعيار   3000 الدويل املعيار ختتار اعتمادأن  املاليةة واحملاسبة جهزة العليا للرقابةلألكن يُ و . 13
اتضح من ذا إ مع كل متطلبات هذا املعيار إالة  ايتوافقأن واجلهاز  دقةقامليف مثل هذه احلاالت، جيب على و . مباشرة  يهإل

بات ذات جبميع املتطلة  اءيفاإلدم ر. ويف صورة عبشرط غري متوفة الرتباطه خالل ظروف الرقابة أن ال يكن تطبيق املتطلةب 
 نة عبإليضاحات حول اآلثار املرتتة زيد من ااملتقدمي و ذلك اإلفصاح عن  دوناإلشارة إىل هذا املعيار كن ال يُ الصلة، 

 .ذلك

إلشارة على النحو ينبغي صياغة ا ،إىل هذا املعيارشارة مباشرة اإلاملاليةة واحملاسبة  اجلهاز األعلى للرقابةتار خي. عندما 14
 .8الفقرة  300 الدويل املعيارو  12إىل  10من الفقرات  100 الدويل املعياراملنصوص عليه يف 

واسعة من املوضوعات وطرق البحث. ونتيجة لذلك، فإن مستوى تفاصيل  جمموعةاألداء  رقابة شملكن أن ت. يُ 15
عخمتلفة.  رقابةهنج عتماد أرونة ويرتك مساحة كافية الاملمن قدرا يضمن تطلبات امل  املعيار مستخدميا أيض وهو ما يُشجة

مليات كن إجراء عدة. ويُ احملدة  املوضوعاتبعلى االستفادة الكاملة من املبادئ التوجيهية ذات الصلة  3000الدويل 
، يف هذه احلاالتو . بينها تناقض عدم وجودعايري من مصادر أخرى شريطة وم 3000الدويل من املعيار وفقا لكل  رقابةال

 .3000 الدويل املعيارال بد من اإلشارة إىل كل من هذه املعايري و 

عند التعامل مع  .رقابة املاليةةوال طابقةاملرقابة تغطي أيضا  واسعة رقابةجزءا من عملية األداء  رقابةكن أن تكون . يُ 16
ديد ااجماالت اليت تمجيع املعايري ذات الصلة و  الرجوع إىلإىل  دققامل( حيتاج املندجمة رقابة)أو ال رقابةأنواع الالتداخل بني 

 .لتحديد املعيار الذي سيتم اعتماده رقابةولويات واهلدف األساسي من عملية الاأل ختتلف فيها

 األداءرقابة  تعريف
العليا للرقابة املالية واحملاسبة هي عبارة عن فحص مستقل وموضوعي وموثوق به ملا ها األجهزة رقابة األداء كما تنفذة  .17

ها أو عملياهتا أو براجمها أو أنشطتها أو مؤسساهتا تعمل وفقا ملبادئ االقتصاد والكفاءة تمظنأهدات احلكومة أو إذ كانت تعة 
 والفعالية وما إذا كان هناك جمال للتحسني.

 احلكم الرشيد عام. كما هتدف إىل املسايمهة يفالقطاع التسني االقتصاد والكفاءة والفعالية يف  إىلداء رقابة األ هتدف .18
دما يكون للتحسني عن توصياتو  جديدة أو تليالت أو رؤى تقدمي معلوماتإىل األداء رقابة سعى ت .واملساءلة والشفافية

 .ذلك مالئما

 ة والفعالية.مبادئ االقتصاد والكفاء احرتامتليال لألوضاع اليت هي ضرورية لضمان  رقابة األداءوغالبا ما تتضمن . 19

 األداء قابةر وحول كيفية توفري  االقتصاد والكفاءة والفعالية تعريفأكثر تفاصيل حول  3100الدويل  املعياروفةر ي. 20
 .علومات جديدةمل
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 األداء رقابةالمتطلبات العامة ل
 يات المهنةأخالقو  يةاالستقالل

 المتطلبات

يات أخالقبو  يةلاالستقالب قة المتعلّ  جهاز األعلى للرقابة المالية والمحاسبةرجراءات الاالمتثال إلدّقق على الم .21
 .يات المهنةأخالقو  يةستقاللاالب المعايير ذات الصلةمع بدورها ، والتي يجب أن تتوافق المهنة

 يااااتاإل
ن هر. اظيف اليف الواقع و ة االستقاللية  ةية االستقاللتشمل . 22 دون  مهامهمأداء من  دقةقنيامليف الواقع ة ية االستقاللمتكة

دتأثريات التعرةض ل  يف ةية االستقاللل تمثة وت .الشك املهينممارسة موضوعية و و العمل بنزاهة  إضافة إىل املهين التقدير هتدة
يف نزاهة شكة إىل الالذين لديهم معرفة باملوضوع أصحاب املصلحة  دفعتغياب الظروف اليت من شأهنا أن  يفهر اظال

 يف ةية االستقاللول ح. وترد إرشادات إضافية املسة من هذه املبادئ أن يستنتج أنه تة ، أو املهين هتقدير و  تهموضوعيو املراقب 
  .30الدويل وحول أخالقيات املهنة يف املعيار  11و 10 ني للرقابة املاليةة واحملاسبةالدولي املعيارين

 المتطلبات

 يراهاو  محايدةات واالستنتارج النتائج الرقابيةكي تكون   تهحرص على الحفاظ على استقالليّ يأن  قدقّ معلى ال. 23
 .ذلكك  نو ن المستهدفو المستخدم

 يااااتاإل

دةاملخاطر  يأخذ بعني االعتبارأن يف رقابة األداء  قدقة على امل. 24 يف تديد اص فللمراقب دور خ ستقالليته.ال املهدة
م تقيث حب بقى مستقاليأن  دقةقاملتاج ، وصياغة تقرير متوازن. ويف هذا الصدد، حيها، وقياسرقابةمعايري ال يرا حمايدا ر يقدة

لحة ذوي الصلة املص يف مواقف أصحاب النظر يتمة  أنأيضا  . ومن املهمة للفريق الرقايبالسلوك األخالقي حيافظ على و 
 .دقةقيةة املاستقاللجيةد معهم دون املسة من إنشاء تواصل ومصاحلهم و 

 ن واألطراف المسؤولةو فدن المستهو المستخدم
 المتطلبات

ظر في طوال عملّية الرقابة والنصرااة المستخدمين المستهدفين واألطراف المسؤولة  أن يحّدد قدقّ المعلى . 25
 وفقا لذلك. رقابةة الإرجراء عمليّ  قصد هم أدوار 

 اإلياااات

ريعية والتنفيذية، لسلطة التشا لمتثة و . هلم األداء رقابة املدقق تقريريعدة الذين  فراداملستخدمني هم األب. إن املقصود 26
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 باإلضافة إىل العموم. املعنية بتقرير الرقابة ةالثثالطراف األ احلكومية جهزةواأل

عدد من األفراد أو اهليئات يف دور الطرف املسؤول حبيث يتحمل كل منهم مسؤوليةة جانب خمتلف من  قد يشرتك. 27
جتري  ذي الوع /أو باإلشراف على املوضون املكلفون بالتطبيق واملسؤولالطرف املسؤول يثةل قد و  جوانب موضوع الرقابة.

سؤولة أيضا أن امللجهة ل كنيكما .  عاجلة التوصياتملالتغيريات املطلوبة بإجراء  املكلةفالطرف املسؤول وقد يكون  راقبته.م
 .املستخدم الوحيد ويف هذه احلالة ال يكن أن تكوناملستخدم املقصود، كون ت

ق أن ضمن املدقة ي. ومن املهم أيضا النظر يف احتياجات ومصاحل املستخدمني املستهدفني واألطراف املسؤولة. وبذلك 28
الذي  تهموضوعية و  دققامل يةاستقالل املسة منينبغي بأي حال من األحوال  ال . ومع ذلك،فهماأكثر فائدة و ا تقرير م هلم يقدة 

 ملصلحة العامة.يضمن ا رقايب متوازنهنج  باعطالبا باتة يبقى مُ 

 موضوعال
 لمتطلباتا

 األداء.رقابة تحديد موضوع  مدّققعلى ال. 29

 اإلياااات

دةاألداء برامج  قابةر موضوع قد يثةل . الرقابة" ويتم تعريفه يف نطاق راقبنا  ذاالسؤال "ماالرقابة بموضوع ق علة تي. 30  حمدة
 و األوضاع القائمة مبا يف( أهاآثار و  هانتائجو  ارجاهتمع خمأنشطة )شمل يأو أموال وقد  مؤسسات أو أنظمة أو مشاريع أو

سيقوم ملوضوع الذي االرقابة د نطاق حيدة و . هاأهدافبمباشرة  املرتبطرقابة حدودها نطاق اليضبط سباب والنتائج. و األذلك 
 .املعنيةةفرتة واملواقع الفحصها و  يتمة اليت سسجالت الوثائق أو الو  هوتقييم املدقق مبراقبته

ة من قبل أداء الربامج العامة ذات األولويبق ا قد تتعلة ا ألهنة اسة سياسية األداء حسة  رقابةالعديد من املواضيع يف إنة . 31
و السلطة من قبل السلطة التشريعية أاملتخذة القرارات  كفاءة وفعاليةة إعداد وتنفيذة األداء  كما تفحص رقاباحلكومة.  

ىوما إذا  التنفيذية . فعوها(د خدمات ذات جودة مقابل الضرائب اليت) ن القيمة مقابل املالو املواطن الضرائب أو ودافع تلقة
اجلهاز األعلى  على اختصاصف يتوقة الذي  قرارات الصادرة عن السلطة التشريعيةالنوايا و الالتشكيك يف  وال يعين ذلك

تقيق دون  تالحقد قصور يف القوانني واللوائح أو تنفيذها أوجه  ةفحص ما إذا كان أية تعلةق األمر بولكن ي للرقابة،
دة. هدافاأل   احملدة

 األداء رقابةفي  والتأكيدالثقة 
 المتطلبات

 ة.افبطريقة شفّ وذلك معايير لوفقا ل موضوع الرقابةتأكيد اول نتائج ال أن يمنحق المدقّ  . على32

 اإلياااات
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ق دقة املم ر. يقدة يف النتائج واالستنتاجات والتوصيات الواردة يف التقري يثقواكن للمستخدمني أن أنه يُ  قصد بالتأكيديُ  .33
ومن خالل ربهن، مو  متوازنعلى حنو ستنتاجات النتائج واملعايري واال وضع ةية لمستخدمني من خالل شرح كيفالتأكيد ل

 ستنتاجات. االو  النتائج اليت أدةت به إىلسباب األقدمي ت

قيود  ةمجعها وأية انات اليت ت والبياملتبعة نهجية املو  هونطاقافة حول أهداف التقرير لتواصل بصفة شفة حيتاج املدقةق إىل ا .34
 لمستخدمني.ل ر استنتاجات خاطئةتوفة من شأهنا أن 

 الرقابةف اهدأ
 المتطلبات

 ة.فعاليّ الأو /بمبادئ االقتصاد والكفاءة و تتعّلقوالتي  بوضوح أو أهداف الرقابة  هدفيحّدد أن ق دقّ على الم. 35

رقابة تصميم الو يها اإلرجابة عل األسئلة التي سيتمّ قصد توضيح  ةالرقابيّ األهداف / الهدف فصيلت المّدقق على. 36
 .منطقي طّوراسب ت

 تثبتأن يق دقّ المعلى  إذا تّمت صياغة أهداف الرقابة في شكل أسئلة رقابة وتّم تقسيمها إلى أسئلة فرعية، .37
 .رقابي العامالالسؤال  تناولوشاملة بشكل رجماعي في وغير متداخلة ، تكاملةمو ، الموضوعمرتبطة ب هاأنبعد ذلك 

 

 اإلياااات
لتقدمي اإلجابة  قةقديسعى املواليت  حول املوضوعاليت يتم صياغتها األسئلة  ةالرقابيأو األهداف اهلدف  يكن اعتبار. 38

دة جيةدا ت عليها. تصةلاليت  رقابيةةدلة الاألإىل عليها استنادا  ا عملياهتأو ها نظمأو  احلكومة بتعهداتق تعلة فأهداف الرقابة احملدة
د شكل  يفصياغة األسئلة الرقابيةة تتمة و . الرقابة اليت ترتبط مبوضوع ساهتامؤسة أو  تهاأنشط أو هابراجمأو  عمليةة متكرةرة تدة

 هذه األسئلة مرارا وتصقلها مع مراعاة املعلومات املعروفة ذات الصلة باملوضوع وكذلك اجلدوى.

. دقة أكثر فرعية أسئلة إىل تقسيمه يكن عام رقايب سؤال صورة على دةاملتعدة  الرقابة أهداف بني اجلمع كنويُ . 39
وري دائما ر وليس من الض للرقابةعدة أهداف  وضع دقةققد خيتار امل للرقابة عامواحد أو سؤال  تديد هدف وعوضا عن

 فرعية.أسئلة  تقسيمها إىل

 نهج التدقيق
 باتالمتطلّ 

 أو مجموعة من ذلك. لنظاماأو   ةمشكلأو ال نتيجةيستند إلى النهج اختيار  ينقعلى المدقّ  .40
 
 

 اإلياااات
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 هاومعايري  ةرقابال أو أهداف هدفوهو حلقة وصل هامة بني  الذي جيب إجراؤهد هنج التدقيق طبيعة الفحص حيدة . 41
  مجع األدلة.عمليةة و 

األساسية  املبادئتساعد  ألحيان،يف كثري من او . يةنظم اإلدار للالسليم داء نظام األاملستند إىل ال نهجالويدر  . 42
أو عندما ال  ام إمجاع واضح على مشكلة وذلك حىت يف صورة غيابفعالية اللكفاءة أو ا شروطيف دراسة  يدةاجلدارة إلل

 يتم إدراج النتائج أو املخرجات بشكل واضح.

لربامج واخلدمات اما إذا عملت أو النتائج مدى تقيق النتائج واملخرجات لألهداف املنشودة إىل املستند نهج يقيةم ال. 43
و املخرجات نتائج أللواضح تديد عندما يكون هناك  أكثر سهولةب عتماد هذا النهج. ويكن امثل ما ت التخطيط له

ة من اسرتاتيجية يف املطلوبة )مثال يف القانون أو   املسؤولة(.األطراف  قبلمعدة

ويكن  لها. ويتحقق منها وحيلة  عايري.املعن معيةنة  اتاحنرافأو أسباب مشاكل املستند إىل املشكلة نهج ويدر  ال. 44
خرجات ملانتائج أو حول البيان واضح  يف غياب وذلك حىتإمجاع واضح على املشكلة  وجودعند  هذا النهج استخدام

مع  رقابةة الأدلة  ة تليل وتأكيد األسباب وليس مقارنةعملية  إىلتوصيات يف املقام األول الستنتاجات و االتستند و املنشودة. 
 .يف ااجمالعايري امل

 رقابةمعايير ال
 المتطلبات

مبادئ االقتصاد ب تعّلقوت رقابية سئلة الاألمعايير المالئمة، والتي تتوافق مع الهدف و العلى المدقق وضع . 45
 ة.فعاليّ الأو  /والكفاءة و

 اإلياااات

مسبقة يف املهمات  بصفة عايريامل تديدوال يكن دائما  الرقابة.  املستخدمة لتقييم موضوع قاييسعايري هي املامل. 46
أفضل  اعتمادسبيل املثال  علىرقابة أكثر تفصيال أثناء عملية ال ريمعايق املدقة قد جيد و . دةمعقة  غطي مسائلالرقابية اليت تُ 

 .املثيلة اهليئات العامة ممارسات

 يف كلة احلاالتر فاملعايري ال تتوفة  واضحة يف رقابة األداء.عادة وعلى عكس األنواع األخرى من الرقابة، ال تكون املعايري   
كثر أبنشطة األذ تنفيلكيفية عادة على أسا  معرفة أفضل املمارسات  يتم تديدهااألداء. و رقابة ق يف دقة للمبسهولة 

مناسبة  ايرياعتماد معالفعالية(. ومن الضروري تقيق  األداء و نيستقصد ظروف تحديد أحسن اللوكفاءة )أو  اقتصاد
توفةرها ة املضافة اليت من القيم يرفع يف الكثري من احلاالت عايرياملتوضيح وتطوير هذه  ة وأنة خاصة لضمان جودة رقابة األداء 

 األداء. رقابة

سليمة، الئ مبادلما هو متوقع، وفقا لرتكز على وت .عامة أو خاصةة و كميأو   ةنوعي الرقابةمعايري يكن أن تكون . 47
قوانني ظروف أفضل( أو على ما ينبغي أن يكون وفقا لليف  )أن يكون  ما يكن على واملعرفة العلمية وأفضل املمارسات أو
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 أو األهداف. نظمةواأل

 مفهومةو  يري مالئمةاملعا أن تكونوجيب . بأهداف الرقابةة مقارنللتقييم  ومعقوال امناسب اأساس رقابةمعايري ال وفةرت. 48
 .ةبرقاأسئلة الأهداف و/أو و موضوع  يف سياقوموضوعيةة  ةموثوقو  كاملةو 

 باتالمتطلّ 

 .يذ الرقابةتنفأو تخطيط و/ال خالل مرالة مع الجهة الخاضعة للرقابة رقابةمناقشة معايير الالمدّقق  على .49

 اإلياااات
هناية ق يف املدقة  ةويبقى اختيار املعايري الرقابية املالئمة مسؤولية مع اجلهة اخلاضعة للرقابة،  رقابةمعايري الجيب مناقشة . 50

 .املطاف

الكمية عايري امل حول ومشرتك تقاسمضمان وجود فهم مبمع اجلهة اخلاضعة للرقابة رقابية عايري الاملمناقشة تسمح . 51
مباشرة  الرقابةايري تديد مع عندما ال يتمة  ة خاصةأيمهية يكتسي هو ما و املوضوع.  عند تقييماليت سيتم اعتمادها  والنوعية

 .لعمل الرقايباوصقلها طوال فرتة املعايري  تطوير ما يكون ضروريةا ماعندالقوانني أو الوثائق الرمسية األخرى، أو  خاللمن 

 رقابةمخاطر ال
 باتالمتطلّ 

صحيحة  ب بلوغ نتائج واستنتارجات وتوصيات غيرالمدقق التحّكم في مخاطر الرقابة بشكل نشط لتجنّ على . 52
 . أو غير مكتملة وتوفير معلومات غير المتوازنة أو الفشل في تقديم قيمة ماافة

 اإلياااات

م يفشمل ي. 53 رقابة منهجيات الوير ، وتطربمجاملع املخاطر احملتملة أو املعروفة للعمل ما يلي: توقة الرقابة خماطر  التحكة
 .التعامل مع تلك املخاطر سيتمة  وتوثيق كيف لرقابةاواختيار أساليب ملعاجلة تلك املخاطر خالل ختطيط 

م شمليكما .  54 يف و  رقابةاء الجر كفاءات كافية ومناسبة إلعلى   رقابةفريق الدى توفةر النظر يف مالرقابة خماطر يف  التحكة
لوجهات و  ةتاحمعلومات جديدة م ةية أل بعني االعتبار يف أخذهو مالئمة وجيةدة معلومات دقيقة وموثوقة و  إىلنفاذه إمكانية 

 بديلة .النظر ال

 

 

 التواصل
 المتطلبات
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لجهة الخاضعة مع ا للرقابةجوانب الرئيسية اول السليم على تواصل فعال و  يحافظط و يخطّ أن المدقق على . 55
 لرقابة.عملية ا طوال المعنيين ب المصلحةللرقابة وأصحا

 إياااات

ة وأصحاب املصلحة أن اخلاضعة للرقاباجلهة  مع كن للتواصل اجليةدباعتبار أنه يُ  أيمهيةة بالغةالتواصل الفعال يكتسي . 56
اخلاضعة اجلهة راء أل احلصول على رؤى أفضليف أن يساعد املدقق والبيانات، و  إىل املعلوماتالنفاذ ساعد يف تسني ي

 .املعنيني للرقابة وأصحاب املصلحة

 هاهدفو  موضوع الرقابة ةاجلهة اخلاضعة للرقاب ق التواصل حوهلا مععلى املدقة ينبغي اليت  للرقابةاجلوانب الرئيسية تشمل . 57
 .ها لملتو/ أو الربامج اليت ياكلواهل ةكومة املعنية واحل احملددةة هلا الفرتة الزمنيةو  هامعايري و  تهاأسئل و/أو هاأو أهداف

قيق تسينات حقيقية تحل شرطا أساسيامع اجلهة اخلاضعة للرقابة رقابة سليم يف مجيع مراحل عملية الالوار يعترب احل. 58
ع اجلهة اخلاضعة للرقابة بناء مق احلفاظ على تفاعل . ويف هذا السياق، يكن للمدقة ات الرقابةوقد يزيد من تأثري  احلوكمةيف 

 .رقابةال عمليةة خالل اوتقييمهتناوهلا  األراء كما تواحلجج و  الرقابةمن خالل تبادل نتائج 

 باتالمتطلّ 

 هازواياد الج يةالتواصل مع أصحاب المصلحة من استقالل أاّل يحدّ على ضمان  حرصأن يق المدقّ على . 59
 .المالّية والمحاسبة األعلى للرقابة

 إياااات

 فق احلرة التدة  عزيزتو  املعنيني بالرقابةأصحاب املصلحة مع دة حلفاظ على عالقات مهنية جية ابالنسبة للمدقق  . من املهمة 60
 دوارأوفهم ل املتباد ة وإجراء املناقشات يف جو من االحرتام بات السرية لمعلومات بقدر ما تسمح به متطلة لوالصريح 

  ألعلى للرقابةا اجلهاز يةةاستقاللمن  سة أن ي لتواصل مع هذه األطرافل كنيُ  ال إالة أنه. مومسؤولياهت أصحاب املصلحة
 .هوحياداملاليةة واحملاسبة 

 باتلّ طالمت
 اء.األد رقابة إلرجراء تبعهااالمعايير التي تم اول التواصل بوضوح على الجهاز األعلى للرقابة . 61

 يااااتاإل
الرقايب تقرير ال يفاألداء  رقابة تمة اعتماده يف مجيع مهاميي إدراج إشارة إىل املعيار الذيكن للجهاز األعلى للرقابة . 62

. ة واحملاسبةهاز األعلى للرقابة املالية موقع اجل يفسنوي أو التقرير اليف همات امل ةغطي جمموعدراج بيان عام يإأو  املعين
 .من الضروري  اإلشارة إىل ذلكعلى عدة مصادر جمتمعة،  املعتمدعيار املعندما يستند و 
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 مهاراتال
 المتطلبات

 .رقابةمة ألداء الز الكفاءة المهنية الالّ مجتمعا على  رقابةفريق ال الحرص على توّفر على الجهاز األعلى للرقابة .63

 اإلياااات

جتماعية وأساليب التحقيق م االالعلو بتصميم البحوث و بو  رقابةلبااملعرفة السليمة   رقابة األداءالكفاءة املهنية يفتشمل . 64
القدرات الشخصية مثل القدرة التحليلية ومهارات الكتابة ومهارات التواصل واإلبداع وتقبل اآلراء ن كما تتضمة التقييم.   أو

تاج وقد ت .لرقابةااحلكومية والربامج واملهام ذات الصلة مبوضوع  ياكلاهلباألداء املعرفة السليمة  ب رقابةتتطلة كما واحلجج.  
 ة القانونية.اخلرب  إىل باإلضافة أو غريها من العلوم ويف جمال اإلعالمية اجماالت االجتماعية واملاديةيف ا اتخرب  إىل

الذين لديهم اخلربة فراد األ استشارة عليه الرقايبفريق المعرفة ربات خارجية الستكمال خب ستعنيأن ي ما قرةر املدقةق. إذا 65
 الوضعيات بنة  وأن يتجمستقالارجي اخلبري من الضروري أن يكون اخلو . هوخارج ةهاز األعلى للرقابداخل اجلمن  طلوبةامل

 مسؤوال يبقىه نة إف ،رقايبعمل اخلرباء كدليل اعتماد لئن يكن للمدقق و . تهموضوعييف والعالقات اليت يكن أن تؤثر 
 .الرقايب تقريرالواالستنتاجات الواردة يف  الرقابيةعمال األعن بالكامل 

 شرافاإل

 المتطلبات

 عملال من مستوىو في كل مرالة المدققين عمل اإلشراف السليم على امن ي على الجهاز األعلى للرقابة أن .66
 .رقابيال

 اإلياااات
 خبصوصكفاءة واملعرفة ال املفروض توفةر. ومن الرقايبتوفري اإلرشاد والتوجيه الكايف للفريق يف اإلشراف يتمثةل . 67

 ياتقد ختتلف مستو و . اكلاملش بعد النظر وحلة و  االسرتاتيجي التفكريو  عير اشامل وإدارة املتابعةتخطيط و وال رقابةمنهجيات ال
 الرقابة.تعقيد موضوع درجة و  تهوخرب  الرقايب فريقالكفاءة تبعا لاإلشراف 

 

 المهني تقديرال و شكّ ال
 المتطلبات

اآلراء  مختلفوتناول والنظر في القاايا من زوايا مختلفة  المهنيالشك والتقدير ق ممارسة . على المدقّ 68
 .بانفتاح وموضوعّية والحجج
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 اإلياااات
أكثر من  وع من الرقابة يف هذا الن قناعمتيل إىل اإل باعتبارهالرقابة ألدلة اتقديرا وتليال مناسبا األداء  رقابة تتطلةب. 69

 قاطعة.كوهنا 

تحديد تمد املدقةق التقدير املهين لويع. رقابةعملية اليف املهارات واخلربات تطبيق املعرفة اجلماعية و باملهين تقدير ال تعلةقي. 70
مجيع  تطبيقو الرقابة  يةةعملممارسة العناية املعقولة يف كما يتطلةب التقدير املهين .  ملوضوع الرقابة الضروريفهم المستوى 

 املعايري املهنية ذات الصلة واملبادئ األخالقية.

ند تقييم مدى  عتوخي االنتباه والتساؤل مهنية من اجلهة اخلاضعة للرقابة و سافة م احلفاظ علىالشك املهين ويعين . 71
 .تهامءومال طوال عمليةة الرقابةاليت ت احلصول عليها  رقابةة الكفاية أدلة 

ثر اجمموعة متنوعة من وجهات النظر واحلجج وأك المتقبة أن يكون بق املهين للمدقة والتقدير  الشكممارسة تسمح . 72
املهين املدقةق د التقدير يساعكما .الرقابةأدلة  مجيعوتقييم  تهموضوعي على ظةفاوجهات نظر خمتلفة واحمل تليل قدرة على

ل إىل يسمح بز املعريف و التحية  وأتقدير األخطاء يف ال جتنةب على  كافةةىل تقييم نقدي لاستنتاجات موضوعية تستند إالتوصة
 مجعها. اليت تة  رقابةة الأدلة 

 المتطلبات

عملية  طول الاالاتي مكانّيةال والتأّهب رقابةتقييم مخاطر االاتيال عند التخطيط لعملية ال دّققعلى الم. 73
 .رقابةال

 اإلياااات

خماطر  ودومن الضروري عند وج. هاوتقييم رقابةتديد خماطر االحتيال ذات الصلة بأهداف الحيتاج املدقق إىل  . 74 
خالفات بحث عن املينظم الرقابة الداخلية ذات الصلة و د لعلى فهم جية  الرقابةأثناء عملية أن يتحصةل املدقةق  مرتفعةاحتيال 

بأهداف  املتعلةقةيال خماطر االحت لتحديد اختبار اإلجراءاتملدقق إىل إجراء التحقيقات و حيتاج او عيق األداء. يكن أن تُ اليت 
ي هلاوا رقابةال  .لتصدة

 

 

 المتطلبات

 على المدقق الحفاظ على مستوى عال من السلوك المهني. .75

 اإلياااات
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 لبعماملدقةق  قيام عدم( 2ودون تيز  دارةتنفيذ العمل جبلق املعايري املهنية العالية ي( تطب1يتطلةب توخي سلوك مهين . 76
ل ( 4واالتفاقيات والسياسات واإلجراءات واملمارسات  رتاتيب( معرفة ومتابعة تطبيق القوانني وال3 ئهألدا مؤهالليس  التحصة

 توخيعدم (5ة اجلهة اخلاضعة للرقاب م نشاطاليت تك الدستورية والقانونية واملؤسسيةلقواعد على فهم جيد للمبادئ وا
 األخالقية.احرتام  املبادئ واملتطلةبات ( 6 للرقابة علىهاز األمسعة اجل يسة منسلوك الذي ال

 باتالمتطلّ 

 .رقابةعلى استعداد لالبتكار في رجميع مراال عملية ال على المدّقق أن يكون .77 

 اإلياااات

نلا ويستعمل ذكاءه ومرن اخالقحيتاج املدقق ألن يكون . 78 رقابيةة ناهج مالفرص املتاحة لتطوير  من استغالل يتمكة
. رقابيةةعملية الالل مراحفرص االبتكار ختتلف حسب  أنة  اإلدراكمن املهم و . هاوتليل هاوتفسري املعلومات جلمع مبتكرة 

 .اقنياهتتو  الرقابة منهجياتتديد أفضل  عند وذلكلالبتكار فرصة  أهمة مرحلة التخطيط  خاللتتاح للمدقق و 

 الجودة رقابة
 المتطلبات

 تزما بتطبيقهق مليكون المدقّ و  على الجودة والمحافظة عليهانظام للحفاظ إنشاء  على الجهاز األعلى للرقابة. 79
واإلرجابة  ماافة مةقي على تقديم قادرةمتوازنة ونزيهة مناسبة و  تقارير تقديملامان استيفاء رجميع المتطلبات، و 

 .رقابّيةعلى األسئلة ال

 اإلياااات

رشادات الواردة يف اإلب االستعانة املاليةة واحملاسبة للجهاز األعلى للرقابةاجلودة، يكن وضمان بة اقإنشاء نظام ر قصد . 80
نظام علةقة باملت جراءاتاإلسياسات و ال تكونومن الضروري أن هذا النظام.  ر إطارا لتطوير مثلوفة والذي يُ  40الدويل  املعيار

املالئمة ات جراءاإلسياسات و إعالم مجيع املوظفني بال. ومن املهم أيضا دارةاإل مناسبة ومرنة وسهلة اجلودةوضمان بة ارق
كن تطوير يُ إىل ذلك،  افة. وباإلضرقابةحلل اخلالفات يف الرأي بني املشرفني وفرق ال عتمادها، واليت يكن ا اليت تة وضعها

 اجلودة. رقابةآليات  تعزيزل وجيهات أخرى وحلقات تكوين ميداينت

ية متوازنة وغري منحازة توفر رؤ  رقابةأن الضمنت ب فعةالة إذا ما تقريرالو  رقابةالتدابري اليت تضمن جودة عملية التكون . 81
 .رقابيةةمجيع وجهات النظر ذات الصلة وتعاجل األسئلة ال أخذ بعني االعتباروتضيف قيمة وت

أن  رقابة وتضمنق الاالعتبار وجهات نظر فري بعني تأخذآليات بتوفةر  رقابة وضمان اجلودةنظام ترتبط أيضا فعاليةة و . 82
 .عن هذا النظام ستنتاجات املنبثقةرقابة منفتحني على االفرق ال

 النسبيةاألهمّية 
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 باتالمتطلّ 

تماعية ، بما في ذلك الجوانب المالية واالرجلرقابةالنسبية في رجميع مراال عملية ااألهمّية مراعاة ق المدقّ  على. 83
 والسياسية للموضوع بهدف تقديم القيمة الماافة إلى أقصى اد ممكن.

 اإلياااات

األيمهيةة يُراعى عند تديد و السياق الذي جيري النظر فيه. أيمهيةة يف له من ما مبا متثة سألة ملاأليمهية النسبية  ويكن تعريف. 84
ومن  ة.مة واملساءلوالشفافية واحلوكااللتزام  مبادئو سياسية الجتماعية و اال اجلوانب باإلضافة إىل القيمة النقديةالنسبية 

هاتالنسبية مع مرور الوقت األيمهيةة  تغرية  ةإمكانية يف االعتبار املهم أن يأخذ املدقةق  ملستخدمني املستهدفني ا وارتباطها بتوجة
 واألطراف املسؤولة.

وتقييم  رقابةايري الدف ومعهتديد  على غرار األداء رقابةجوانب بالنسبة ملختلف لنسبية مراعاة األيمهيةة امن الضروري  . 85
 .منخفضأثر  ذاتأو  ةغري مناسب استنتاجات أو تقارير رقابيةة إصدار ، وإدارة خماطروالتوثيق، رقابةأدلة ال

 توثيقال

 المتطلبات

 لة بما فيه الكفاية.بطريقة كاملة ومفصّ  عملّية الرقابيةعلى المدقق توثيق ال. 86

 اإلياااات

ن  من شأنه الرقابة املتبعةألعمال  اواضح افهم يتيح التوثيق اجليد. 87  لديهالذي ال تتوفةر و من ذوي اخلربة  دقةقاملأن يكة
اليت ت احلصول رقابة أدلة الو  هاونتائج هاونطاق هاوتوقيتاألعمال الرقابية املنفذة طبيعة فهم  من مبوضوع الرقابةمعرفة مسبقة 

ي الذي تة اعتمادعليها لدعم النتائج واالستنتاجات والتوصيات، و   سائلميع املسبة جلعند ممارسة التقدير املهين بالنه التمشة
 اهلامة.

إىل أقصى حد يستكملها  أنو  رقابةطوال فرتة ال وحييةنهايف الوقت املناسب  الوثائق الرقابيةةق ملدقة ايوفةر ومن املهم أن . 88
 .الرقابةممكن قبل إصدار تقرير 

 

 األداء رقابةقة بعملية بات المتعلّ المتطلّ 
 اختيار المواضيع -التخطيط 
 المتطلبات

 ذلك عبرو للجهاز األعلى للرقابة خالل عملية التخطيط االستراتيجي  رقابةلا اضيعق اختيار مو المدقّ على . 89
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 .مشاكلالو  مخاطرالالمحتملة وإرجراء البحوث لتحديد  مواضيعتحليل ال

 هاز األعلى للرقابة.تفوياات الجمع التي تّتفق و  رقابةقابلة للالهامة و ال رقابةال اضيعمو الق اختيار المدقّ على . 90

 .رةالمتوفّ  ةيالرقابقدرات المراعاة مع  بالغة األهمّية ثاراآل المواضيع ذاتيستهدف أن المدّقق على . 91

 اإلياااات

 املاليةة واحملاسبة  رقابةللجهاز األعلى لل عملية التخطيط االسرتاتيجي خاللالرقابة يف مرحلة أوىل وضوع م اختيارينطلق . 92
  مة.ز الالة  تخصيص املواردل ثلىالطريقة املبكفاءة د دة حيو  رقابةتليل ااجماالت احملتملة لل شملالذي ي

 إىل التقدير املهين باإلضافة كلا شامل تقييممثل تليل املخاطر و  أساليب اعتماد التخطيط االسرتاتيجي عند كن. يُ 93
 ختيارها.الألخذ باالعتبار تفويضات اجلهاز األعلى للرقابة وضمان أن املواضيع اهلامة والقابلة للرقابة قد تة 

من توفرة منهجيات ل املثال، على سبي ،التحقةقق املدقة  فعلى .من املتطلبات اهلامة للتخطيط هي قابليةة املوضوع للرقابة. 94
معلومات  ابوقد يُعدة غياملعلومات املطلوبة متاحة ويكن احلصول عليها بكفاءة. من أن و  ذات صلة باملوضوعومعايري 

 .جراء رقابة عليهااجمال املعين إل اختيارحول موضوع ما سببا يف 

ضوع الرقابة مقاربة عند اختيار مو ، جيب لدى اجلهاز األعلى للرقابة املوارد البشرية واملهارات املهنيةيف صورة حمدوديةة . 95
جهة اخلاضعة لل، و إلدارةلو  للماليةة العموميةةتوفري فوائد هامة  مع التأثريات احملتملة لذلك املوضوع من حيث املوارد املتاحة

عمليات  نتائج وتوصياتوهي اختيار املوضوع جوانب أخرى عند االعتبار عني خذ بكما جيب األ.للعمومللرقابة، أو 
ةالسابقة، واملوالفحوصات  لرقابةا  الزمنيةة. دة

 تصميم الرقابة -التخطيط

 المتطلبات

 يةوفعال كفاءةو  تصاداقببطريقة تامن رجودة األعمال الرقابية التي تنجز  رقابةعملية اللتخطيط الق على المدقّ . 96
  .اإلدارة الرشيدة للمشاريعوفقا لمبادئ و  وفي الوقت المناسب

 

 اإلياااات

 تطلةبهنا تاألداء كمشروع مبعىن أ التعامل مع رقابةاملدقق  على ،عالية اجلودة ضمن إطار زمين حمدودرقابة إجناز قصد . 97
مو  وقيادة وتنظيم وتأمنيختطيط   اعتمادكمشروع داء  إجناز رقابة األ بطلة تلذلك يدة. املوارد لتحقيق أهداف حمدة يف  التحكة

 منهجيات واسرتاتيجيات إدارة املشروع.

 المتطلبات
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 .على المدقق اكتساب المعرفة الجوهرية والمنهجية طيلة مرالة التخطيط .98

 اإلياااات
نشاط بربنامج أو الباكتساب معرفة كافية قبل البدأ يف عمليةة الرقابة ق املدقة  على للرقابة،لضمان التخطيط اجليةد .99

املختلفة رقابة ال بناء املعرفة واختبار تصاميمقصد إجراء البحوث قبل انطالق الرقابة  فمن الضروري عموما  .املعنيةة ياكلاهل
ق من توفةر البياناتو  ى هذه وتُ الضرورية.  التحقة  .رحلة األوليةة الدراسة القبليةةاملسمة

تسهيل صد قفضال عن سياقها واآلثار املمكنة اخلاضعة للرقابة  هةربنامج أو عمل اجللتطوير فهم سليم ل . ومن املهم100
دة سؤولياتاملتنفيذ و امة اهل رقابيةال املسائل تديد  نهجيةاملف يتكيتقتضي  متعلة األداء هي عملية فرقابة . الرقابيةة احملدة

 .يف حدة ذاهتا رقابةكجزء من عملية ال  املعتمدة

 المتطلبات

افية ومناسبة باتات كلجمع إث ليتّم استخدامها رقابةتصميم إرجراءات ال قعلى المدقّ التخطيط، مرالة خالل . 101
  .سئلة الرقابةأل/ سؤال لو  لهدف/ ألهداف الرقابةتستجيب 

 اإلياااات

 توصياتنتاجات و واستنتائج  بوضع دقةقتسمح للمضمان مجع أدلة كافية ومناسبة إىل  رقابةتصميم خطة ال يهدف .102
 .لرقابيةسئلة ااألدف و هلمع اتتوافق 

ت احلصول  ستفيد من األفكار اليتيأن ق لمدقة ليكن  رونة، حبيثباملالتخطيط يسمح . ومن املستحسن أيضا أن 103
ينصح سات. لذلك أفضل املمار اعتماد ر البيانات من فة تو مدى  العملية مثل االعتباراتقد تةد بعض . رقابةعليها أثناء ال

 يف هذا الصدد. بانتهاج املرونة والواقعيةة

 لمتطلباتا

 ليها.عصادقة للمللجهاز األعلى للرقابة دارة العليا اإلللمشرف و  رقابةم خطة الأن يقدّ  المّدققعلى  .104

 اإلياااات

على دراية   الرقايبق فريالو  املاليةة واحملاسبة للجهاز األعلى للرقابةالعليا والتنفيذية  دارةاإلكلة من كون  جيب أن ي .105
للجهاز العليا  اإلدارة إىلمن حيث املوارد  آثارهو  رقابةبشأن تصميم ال اتقرار ال وغالبا ما ترجع .الرقابة تصميمبكاملة 

 .رقابةال أسئلةو أهداف الالزمة لتناول املهارات واملوارد والقدرات  توفةرضمن تأن  هايكن يتال ،األعلى للرقابة

 التنفيذ

 :المتطلبات
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 تستجيبارجات الوصول إلى استنتو  الرقابة نتائج بهدف إثباتق الحصول على أدلة كافية ومناسبة المدقّ على . 106
 للرقابة تفوياات الجهاز األعلىه تسمح ب في ادود ماالمالئمة توصيات إصدار الو الرقابّية واألسئلة ألهداف ل

 .المالّية والمحاسبة

  اإلياااات

 أن هذه النتائجب( إلقناع شخص على دراية نوعيةاناسبة )وم )كميةا(كافية   رقابة دعم النتائج الرقابيةة بأدلةةينبغي . 107
 معقولة.

لتقييم على املراجع  جيبو . ااستنتاجاهتو  الرقابة اليت تستخدم لدعم نتائج رقابةة الة أدلة مقيا  لكمية  ي. الكفاية ه108
د  مدى ت إذا ما  كفاية األدلةة الرقابيةة أن حيدة معقولة.  الرقابةائج نت بأنة قناع شخص على دراية إلاألدلة اليت تة جتميعها أدة

 .قةوموثو  ةصحيحو  مالءمةاليت جيب أن تكون  ةيرقابدلة الاأل بنوعيةة املناسبة صفة وتتعلةق

 .تهاأسئلو  الرقابةهدف مع  نطقيةامل تهاعالقمبدى أيمهيتةها و  رقابةة الأدلة تتعلةق مالءمة  .109

بارة أخرى، تكون األدلةة وبع. تقييمه يتمة لقيا  ما معقول توفري أسا  معريف مبدى األدلةة الرقابيةة  وتتعلةق صحة. 110
دبيانات ب عندما تكون مدعومة موثوقةتعترب األدلة الرقابيةة و . صحيحة عندما تعكس حقيقة األمور  مصادرمن ة ومتأتيةة مؤكة

 .إعادة الرقابةعند  عندما ُتؤدةي إىل نفس النتائج الرقابيةةأو  خمتلفة

ر ضرورة. تهاأسئلو  هاأهدافو  الرقابة مبوضوع دلةاألطبيعة  ترتبطاألداء،  رقابة. يف 111 ديد األدلةة املتعلةقة ت وهو ما يفسة
 .مهمة رقابيةة كلة ب

 باتالمتطلّ 

ضعها في رقابية تّم و  نتائجوالتأّكد من أنها تؤدي إلى ق تحليل المعلومات التي تم رجمعها المدقّ على  .112
 .عند الحارجة تهاصياغرقابة التي يمكن تحيين تستجيب لهدف وأسئلة السياقها و 

 اإلياااات

عةواألدلةة الرق األسئلةرقابة األداء جناز العمليةات التحليلية يف عند إة بصفة مستمرة راعي املدقةق يُ .113 واألساليب  ابية ااجممة
 عتماد النهج التحليلياتواصل ي اليت تعترب بدورها جزءا من العمليةات التحليليةة عند صياغة مسودة التقريرو املستخدمة. 

  .جابة عن األسئلة الرقابيةةإلل

عةعند تليل الالرتكيز من الضروري . و 114 عطيات وتوفري نظيم املترقابية قصد إحكام الاهلدف واألسئلة على  بيانات ااجممة
 الرقايباهلدف ر يف عادة النظإلق رة، قد حيتاج املدقة متكرة هي عمليةة عملية التحليل  وباعتبار .دعائم للتحليالت املنجزة

 .الةزمةلا ةوفقا لإلجراءات الداخلية  الرقابة وتيينهاليت ت احلصول عليها أثناء عملية  املعطيات على ضوء

 تقديرال ممارسة . وقد يتطلةب ذلك اللةجوء إىلباالعتماد على النتائج الرقابيةة االستنتاجاتصياغة املدقةق  يتوىلة . 115
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ملسألة اليت تتناوهلا اأيمهيةة حساسية و  وخيتلف ذلك حبسب رقابيةةمن أجل اإلجابة على األسئلة ال والقيام بالدراساتاملهين 
وجهات ة و الداعمة والداحض ومجيع احلججالرقابة  جمالالنظر يف االستنتاجات استخالص قبل . فمن الضروري الرقابة

وصى بتشريك كما أنةه يُ   .واملالئمةقتصاد االو  يةعقولاملشروط  وأالدقة  اختيار إجياد املعادلة بنيباإلضافة إىل  ختلفةاملنظر ال
 .يف ذلك اإلدارة العليا

 ريرالتق

 المتطلبات

ه( و  سهلة القراءة، ب( مقنعة، ج( في الوقت المناسب د( ةأ( شاملتقارير رقابة   إعداد على المدّقق. 116
 .ةمتوازن

 اإلياااات

نتقرير يكون . 117  ابة ويكون مفصالة الرق وأسئلةهدف  لتناولعلومات واحلجج الالزمة كافة امل  الرقابة شامال عندما يتضمة
بالنظر إىل تنوةع  ريراتقال ةحمتوى وهيكلكما خيتلف   .الرقابيةة مفهومة نتائج واالستنتاجاتالوضوع و جلعل املمبا فيه الكفاية 

 :على األقل األداء رقابةتقرير  يتضمنالشفافية واملساءلة، ولضمان . اليت يتمة تناوهلا يف رقابة األداءواضيع امل

 وضوع،املأ( 

 ،هدف أو أهداف الرقابة و/ أو أسئلة رقابيةة ب( 

 ومصادرها، لرقابةج( معايري ا

 ددة جلمع البيانات وتليلها ،احمل الرقابةد( أساليب 

 املغطاة،ه( الفرتة الزمنية 

 ،البياناتو( مصادر 

 البيانات املستخدمة، علىز( القيود 

 النتائجل ( 

 وجدت.، إن توصياتاالستنتاجات والط( 

مو  ةمنطقية  مهيكال بطريقةإىل أن يكون التقرير الرقايب حيتاج يكون مقنعا ل. 118  أو أهداف بني هدف القةالع حو ضو ب يقدة
معاجلة و بشكل مقنع قابة ر تقدمي نتائج ال كما يتعنية أيضا.اوتوصياهت ااستنتاجاهتو ها نتائجو  هامعايري و  الرقابة أو أسئلةو/

ي الدقةة املناقشةمجيع احلجج ذات الصلة يف   تائج واستنتاجاتدلة ومجيع ناأل وتتطلةب الدقة تقدمي . باإلضافة إىل توخة
 .ية التقريرمصداقية وموثوق وهو ما يضمن للقارئ . املناسب شكلالب الرقابة
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التشريعية وغريها لطة إلدارة واحلكومة والسل اليت يكن املعلوماتتوفري  قصداملناسب  يتعنية إصدار التقرير يف الوقت. 119
 .استخدامها من األطراف املعنية

 املوضوعمح به يف حدود ما يستقرير الق استخدام لغة بسيطة يف املدقة  وقصد توفري تقارير سهلة الفهم، على. 120
أكثر من دم اإلطالة عجياز لضمان واإلبيانيةة الرسوم الجوء إىل اللة استخدام لغة واضحة ال لبس فيها و كما يتعنية .الرقايب

 .تيسري تبليغ التقرير ومزيد توضيحه وذلك قصد الالزم

بطريقة  الرقابةكل أدلة دمي  تق يتعنية . اها وطريقة صياغتهاأن تكون حمايدة يف حمتو  على التقارير جيب ،لتكون متوازنة. 121
داملبالغة والت جتنةبدقق فعلى املغري متحيزة.  ق لشرح أسباب وعواقب حيتاج املدقة داء. األ مواطن القصور يفعلى املفرط  شدة

اإلجراءات لى اختاذ عجع اهليئة اخلاضعة للرقابة يشة  وهو ما. معناها فهم منلقارئ ا لتمكني الرقابةيف تقرير النقائص الواردة 
 .تحسيناتالؤدي إىل يُ التصحيحية و 

 اتبالمتطلّ 

 .الرقابةومصادرها في تقرير  رقابةتحديد معايير ال مدّقق. على ال122

  اإلياااات

املستهدفني يف نتائج  ثقة املستخدمنينظرا الرتباط رقابة مصادرها يف تقرير الاملعايري الرقابية و  تديد على املدقةق. 123
لتحديد  اسعة من املصادرو و عة جمموعة متنوة إىل  األداء رقابةيف جوء كن اللة يُ و  .باملعايريحد كبري  إىل اواستنتاجاهتالرقابة 
 .الرقابةمعايري 

 اتبالمتطلّ 

ر يفسّ أن أو  ،تهاو/أو أسئلأو أهداف هدف على بوضوح  جيبت   الرقابةأن نتائج ب تأّكدي على المدّقق أن. 124
 .عدم إمكانّية ذلك

  اإلياااات

األهداف  وأ بني اهلدف من التناسق دمن التأكة . كما البد  يف إطارها الصحيح رقابةنتائج الجيب أن توضع . 125 
 .رقابةمن نتائج ال دقةقاليت يستخلصها امل يف البياناتاالستنتاجات وتتمثةل . ااستنتاجاهتو  هاونتائج تهاأسئلالرقابيةة و 

 اتبالمتطلّ 

أن تساهم إلى اد كبير في معالجة نقاط الاعف أو  شأنها اءة منم توصيات بنّ أن يقدّ  المدّققعلى . 126
لمالّية ا تفوياات الجهاز األعلى للرقابةسمح به تو  ذلك مالئماكان   ، كلمارقابةالاّددتها التي  كالتالمش

 .والمحاسبة
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 اإلياااات

 أو أهداف الرقابة/ دفهبرتبط تو  ةعملية وتكون على أسس سليمة وتضيف قيمة  تُقام هي اليتبناءة التوصية الإنة . 127 
 مسؤولياتي على التعدة  ت دونكالأسباب املش أن تعاجلو بديهية التوصيات  أن ال تكونوجيب . ااستنتاجاهتو ها ونتائج
احلقائق با أو تليليا منطقي رتبطأن ت توصياتالعلى و يف تسني األداء.  التوصية تساهمكيف توضيح  جيب  كما  .اإلدارة

 مة.واحلجج املقدة 

 نفيذها.تواالختصاص ل تتمتةع بالصالحيةاتاليت  اجلهة اخلاضعة للرقابةتوجيه التوصيات إىل  يتمة . 128

 اتبالمتطلّ 

قبل  هاتوصياتو  هااتواستنتارجالرقابة نتائج  لتعليق علىا إمكانّيةالجهة الخاضعة للرقابة  أن يمنحق المدقّ على . 129
 تقريره. جهاز األعلى للرقابةيصدر الأن 

تعليقات الجهة الخاضعة للرقابة في أوراق العمل، بما في ذلك أسباب إرجراء تغييرات  تامينق المدقّ على . 130
 .ةرداو الرفض التعليقات أو  الرقابةعلى تقرير 

 اإلياااات

ابة تقرير متوازن وتساعد يف كت اوتوصياهت اواستنتاجاهت رقابةتعليقات اجلهة اخلاضعة للرقابة على نتائج التساهم . 131
الرقايب أن تقرير ال لىع. رقابةخالفات وتصحيح أي أخطاء واقعية قبل وضع الصيغة النهائية لتقرير ال ةحل أية على  املدققة 

 اجلهة اخلاضعة للرقابة.وجهات نظر ق املدقة باإلضافة إىل أراء  يعكس

 شروععلى مأُدخلت  أي تغيريات من خالل توثيقعمل ال قاور أيف يتمة تضمينها  ،الردود اليت ت تلقةيها فحصقصد . 132
من عدمه قرير على مشروع الت تغرياتإدخال هذه الوثائق الشفافية حول سبب  عزةز. وتإعتمادهاأو أسباب عدم  تقريرال

 هلذه القرارات. اختاذ املدقةقأسباب  وكذلك

 باتالمتطلّ 

ع األخذ بعين منطاق واسع  متااة على رقابةتقديم تقارير  المالية والمحاسبةعلى الجهاز األعلى للرقابة . 133
 .المعطيات سرية اول تشريعاتال االعتبار

 اإلياااات
ضعة هة اخلا. لذلك، ال بد من توزيعها على اجللرقابةعلى نطاق واسع مصداقية وظيفة ا رقابةتقارير اليُعزةز توزيع . 134

قارير يف متناول أصحاب التكما يتعنية جعل أو السلطة التشريعية واجلهات املسؤولة األخرى.  للرقابة، للسلطة التنفيذية و/
 .باستثناء املعلومات السرية املصلحة اآلخرين واجلمهور بشكل مباشر وعرب وسائل اإلعالم
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ن املواطن. ية و احلكوم ياكل. اجلمهور الرئيسي لتقارير مراجعة األداء هو السلطة التشريعية والتنفيذية واهل135  رقابةومتكة
يف املرفق ومة و القرار يف احلك صانعي ومن التأثري على لبشكل فعاة  هياكلهاأداء احلكومة و فحص من  املشرةع ةاجليد األداء

 صلحةمن أصحاب امل معامة اجلمهور وغريهل ويكنداء. ومع ذلك، األ خمرجات تسني إلجراء تغيريات تؤدي إىل العام
 .خمتلفة وايامن ز  األداءمبخرجات تقرير رقابة  يهتموامثل القطاع اخلاص ووسائل اإلعالم أن 

 متابعةال
 المتطلبات

األعلى للرقابة  وعلى الجهازالسابقة والتوصيات  عملّيات الرقابةنتائج  متابعة االقتااء عندق على المدقّ . 136
التصحيحية  اإلرجراءات بخصوص كافةواآلثار  االستنتارجات اول ةالتشريعي سلطةتقريرا إلى الإن أمكن يرفع  أن

 ذات الصلة.

 اإلياااات

ألخرى ات اهمن قبل اجلهة اخلاضعة للرقابة أو اجلاملتخذة إلجراءات التصحيحية املدقةق لفحص بتابعة امل تتعلةق. 137
 توفريو ها يز تأثري خالل تعز  نم رقابةعملية المستقل يزيد من قيمة نشاط هي األداء. و  رقابةبناء على نتائج وذلك  املسؤولة

، رقابةتقارير اللكما تشجع اهليئة اخلاضعة للرقابة، وغريهم من املستخدمني يف املستقبل. ليهاأسا  إلجراء تسينات ع
 يف ذات أيمهيةةاملتابعة  تعتربو مفيدة ومؤشرات األداء.  ادروسق ر للمدقة وفة تو  جبديةة هنتائجالرقابة و تقرير  على التعامل مع

 .املاليةة واحملاسبة اجلهاز األعلى للرقابةالداخلي وتطوير اجلهة اخلاضعة للرقابة وكذلك جمال التعلةم 

من  طلوبحو املم تقريرا عن نتائج أعمال املتابعة على النأن يقدة  املاليةة واحملاسبة هاز األعلى للرقابة على اجل. يتعنية 138
تنفيذ التوصيات  حول وثوقةاملعلومات وتساعد امل. رلتنفيذية وأصحاب املصلحة واجلمهو وا السلطة التشريعيةإعالم  أجل

 .ملاليةة واحملاسبةا اجلهاز األعلى للرقابةيف توضيح قيمة وفائدة  واإلجراءات التصحيحية املتخذة رقابةوتأثري عمليات ال

 المتطلبات

قد عالجت المشاكل بشكل ما إذا كانت الجهة الخاضعة للرقابة على متابعة ال يرّكزأن ق على المدقّ . 139
 .بعد فترة معقولة ةاألساسي يةالوضع مناسب وصّححت

 اإلياااات

املشاكل  د عاجلتقما إذا كانت اجلهة اخلاضعة للرقابة ترتكز على تنفيذ التوصيات ولكن على تابعة املقتصر تال . 140
حتكاف و شكل  ب  الوضع األساسي بعد فرتة معقولة. صحة

 رقابة)عن طريق  عةاملتاب وكيف سيتم إجراء تهامتابع ستتم( هاكن كلت)إن مل ر أي التوصيات قرة يُ املدقق أن  على. 141
 .ط(جديدة أو إجراء مبسة 


