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 المقدمة

املبادئ وحتّدد  للمصداقية واجلودة والكفاءة املهنية لرقابة القطاع العام.املعايري واملبادئ التوجيهية املهنية ضرورية إّن  .1
وإطار  وسلطة معايري غاية( 100األساسية لرقابة القطاع العام )املعيار الدويل لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة رقم 

تعزز املبادئ األساسية لرقابة األداء )املعيار الدويل لألجهزة العليا للرقابة املالية  من بني أمور أخرى. مراجعة القطاع العام
وتواصل تطويرها  100ملبادئ األساسية للمعيار الدويل لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة رقم ا( 300واحملاسبة رقم 

 .ناسب السياق اخلاص برقابة األداءوذلك لت  
هو املعيار الدويل لرقابة األداء وينبغي أن ي قرأ وي فهم  3000املعيار الدويل لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة رقم  .2

املعيار الدويل لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة و 100بالتوازي مع املعيار الدويل لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة رقم 
بات املمارسة املهنية لرقابة األداء تليها تفسريات من أجل تعزيز سهولة قراءة هذا املعيار متطلّ هذا املعيار وفر . وي  300م رق

املعيار اإللزامي لرقابة األداء وبالتايل جيب  3000يعترب املعيار الدويل لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة رقم  وتوضيحه.
 ت األجهزة العليا للرقابة هلذا املعيار عند اعتماده من طرفها.أن متتثل متطلبا

باملبادئ التوجيهية غري  3000كل متطّلب يف املعيار الدويل لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة رقم يتّم دعم   .3
باملفاهيم الرئيسية لرقابة األداء، ويف املعيار املتعلق  3100اإللزامية يف املعيار الدويل لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة رقم 

 ، حول مسار رقابة األداء.3200الدويل لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة رقم 
إىل مساعدة املدقق على تفسري املفاهيم  3100لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة رقم  الدويل ويهدف املعيار .4

فإّن اإلرشادات  بالتايل. و 3000الرئيسية لرقابة األداء املستخدمة يف املعيار الدويل لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة رقم 
 .هاوتنفيذ الواردة يف هذه الوثيقة جيب أن ت يّسر فهم املتطلبات الواردة يف معيار رقابة األداء

ي عّرف القسم األّول رقابة   إىل قسمني. 3100نقسم املعيار الدويل لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة رقم ي .5
بعض من هذه املفاهيم هي  ويتناول القسم الثاين املفاهيم الرئيسية. األداء ويتوسع يف معىن االقتصاد والكفاءة والفعالية.

هدف/أهداف و  والضمانموضوع التدقيق والثقة و  ملستهدفني واألطراف املسؤولةني امثل املستخدم موجهة حنو التدقيق
ّكز بعض املفاهيم على املدقق مثل وتر   وهنج التدقيق ومعايري التدقيق وخماطر التدقيق ومراقبة اجلودة واألمهية النسبية. التدقيق

وترتبط مفاهيم أخرى باملهام األساسية مثل  هي.امل لتقديرواملهارات واإلشراف والشك وا ياتمفهوم االستقاللية واألخالق
 التواصل والتوثيق.

لألجهزة العليا للرقابة  واملعيار الدويل 3100الدويل لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة رقم املعيار أينبغي أن ي قر  .6
 معا للحصول على فهم أعمق للمفاهيم الرئيسية يف مجيع مراحل عملية التدقيق. 3200 املالية واحملاسبة رقم
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 تعريف رقابة األداء

 االقتصاد والكفاءة والفعالية

إذا كانت  فيماللنظر  اوموثوق اوموضوعي مستقال ارقابة األداء اليت تقوم هبا األجهزة العليا للرقابة فحصتعترب  .7
االقتصاد والكفاءة والفعالية وعما إذا   الربامج واألنشطة أو اهلياكل تعمل وفقا ملبادئو  تعهدات احلكومة والنظم والعمليات

 كان هناك جمال للتحسني.
 لي:ي القتصاد والكفاءة والفعالية كماوميكن تعريف مبادئ ا .8

يف الوقت الالزم وبالكمية والنوعية املناسبة،  املستعملة املواردتوفري و  التقليل من تكاليف املوارديعي مبدأ االقتصاد  -أ
 األسعار. وبأفضل
من حيث  بلوغ النتائجاملوارد و  ويرتبط بالعالقة بني استخدام املوارد املتاحةمبدأ الكفاءة بلوغ أقصى النتائج بيعي  -ب

 التوقيت.الكمية والنوعية و 
 التأثريات املتوقعة. دة وبلوغبتحقيق األهداف احملد فعاليةويتعّلق مبدأ ال -ت

وذلك من خالل فحص ما إذا   تعّزز رقابة األداء املساءلة من خالل مساعدة املسريين واملسؤولني يف حتسني األداء. .9
االقتصاد والكفاءة والفعالية عند إعدادها وتنفيذها  ملبادئكانت قرارات السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية تستجيب 

السلطة  وتعّزز رقابة األداء الشفافية من خالل متكني ن قد تلقوا قيمة مضافة.و الضرائب أو املواطن وفعن داوعما إذا كا
من مصادر التمويل وتلك املستهدفة من قبل سياسات احلكومة  مالتشريعية والسلطة التنفيذية ودافعي الضرائب وغريه

مزيد من اإلرشادات ل)ل ووسائل اإلعالم من االطالع على اإلدارة والتسيري وخمتلف خمرجات األنشطة احلكومية املختلفة.
 .االقتصاد والكفاءة والفعالية، انظر هدف التدقيق( مبادئحول 

  المفاهيم الرئيسية لرقابة األداء

 الستقاللية واألخالقياتا

 :3000لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة رقماملتطّلب وفقا للمعيار الدويل     
يات أخالقبو  يةاالستقاللب المتعّلقة جهاز األعلى للرقابة المالية والمحاسبةاالمتثال إلجراءات العلى المدّقق 

 )املعيار الدويل.يات المهنةوأخالق يةستقاللباال ذات الصلة المعايير، والتي يجب أن تتوافق بدورها مع المهنة
 (3000/21 لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة رقم
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 توجيه

ضوعية والكفاءة والعناية الواجبة املو و  النزاهةة و الفرد املعنوية واليت تتضّمن االستقاللي مبادئتعي األخالقيات خمتلف  .10
يتطّلب منه أن يكون مبنأى عن الوضعيات اليت ميكن أن تؤثر  ،إليه كذلك وين ظر املدقق مستقال يكونأن  .والسرية واملهنية

 على موضوعيته.وتشمل االستقاللية:
 املهي لتقديرمن ا متسّ لتأثريات اليت ل دون أن يكون عرضةللمدقق بأداء مهامه  تسمحو  – يف الواقعاالستقاللية  -أ

 .الشك املهيباعتماد وضوعية و عمله مبميارس بنزاهة و  وأن يتصّرف
سالمة الحول شك معقول غياب الظروف اليت من شأهنا أن تتسبب يف حدوث -يف الظاهر  يةاالستقالل -ب
 .حلّد منهاأو االستنتاج أنه قد مت ا واملطّلعني ينأصحاب املصلحة املستنري والشك املهي للمدقق لدى وضوعية املو 

 مثل: سياق رقابة األداء وذلك للقرارات الرئيسية اليت يتخذها املدققاالستقاللية هامة يف  تعترب .11

 .موضوع الرقابة حتديد وضبط -أ
 .وضع هدف الرقابة -ب
 .ملطبقةحتديد املعايري ا -ت
 حتديد منهجية للرقابة. -ث
 تقييم أدلة الرقابة وضبط االستنتاجات. -ج
 مناقشة معايري الرقابة والنتائج مع اجلهة اخلاضعة للرقابة. -ح

 .مواقف خمتلف أصحاب املصلحةييم تق -خ
 ومتوازن. عادلكتابة تقرير  -د

أو استقاللية اجلهاز األعلى للرقابة و/نأى عن املواضيع أو احلاالت اليت قد هتدد مبجيب على املدقق أن يكون  .12
 أعضاء الفريق الرقايب.

 :3000لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة رقماملتطّلب وفقا للمعيار الدويل 
محايدة ويراها واالستنتاجات  كي تكون النتائج الرقابيةته  حرص على الحفاظ على استقالليّ يأن  مدّققعلى ال

 (3000/23 لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة رقم)املعيار الدويل .كذلك  نو ن المستهدفو المستخدم
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 توجيه

الرقايب، على املدقق أن يتواصل بشكل جيد مع الطرف باإلضافة إىل تأكيد استقالليته، يف مجيع مراحل املسار  .13
مزيد من اإلرشادات حول هذا املوضوع، انظر املستخدمني ل)ل املعي بالرقابة حول مدى استيعابه الستقاللية املدقق.

 املستهدفني والتواصل(.
وقد  قبل وأثناء عملية الرقابة.جيب األخذ بعني االعتبار التهديدات اليت قد متّس من االمتثال ملتطلبات االستقاللية  .14

 تكون التهديدات يف واحدة أو أكثر من اجملاالت التالية:
حيدث هذا اخلطر حينما ميكن للمدقق أن يستفيد بشكل مباشر أو غري مباشر من مصلحة أو  :املصلحة الذاتية -أ

 عالقة مع الطرف املسؤول.
أو لرأي لدرجة أّن احلياد و / أو املوضوعية قد يكون، أو قد ج املدقق ملوقف حيدث هذا التهديد عندما ي روّ  :التأييد -ب

 ي نظر إليه على أنه مّت احلّد منه.
هذا التهديد عندما ينحاز املدقق ملصاحل الطرف املسؤول ويتعاطف معه حبكم وجود  حيدث :التهديدات املألوفة -ت

 عالقة وثيقة تربطه به.
دقق من التصرف مبوضوعية وامارسة الشك املهي بفعل حيدث هذا التهديد عندما ال يتمّكن امل :الرتهيب -ث

 من اجلهة املسؤولة. الفعلية أو املفرتضةالتهديدات 
حيدث هذا التهديد عندما حيتاج كل حكم أو استنتاج من وضعية سابقة للتقييم قصد التوصل إىل  :املراجعة الذاتية -ج
 يف الوضعية احلالية. ستنتاجاتا

هذا التهديد عندما تصبح اجلهة اخلاضعة للرقابة تشارك على حنو غري مالئم يف الرقابة   حيدث :املشاركة يف التسيري -ح
 كعضو يف الفريق الرقايب.

طبيعة التهديدات وآليات الرقابة الالزمة إلزالتها أو احلد منها إىل مستوى مقبول اعتمادا على خصوصية كل ختتلف  .15
 عملية رقابة.

ميكن اعتبار املسألة غري مهمة و  ، جيب أن تؤخذ بعني االعتبار العوامل النوعية.عند النظر يف أمهية أي مسألة معينة .16
 إذا كانت غري منطقية أو غري جمدية.

إذا كان التهديد غري مهم، جيب ضبط آليات الرقابة املتاحة للكشف عنه وإزالته، أو احلّد منه إىل مستويات  .17
قاللية، جيب على اجلهاز األعلى للرقابة النظر يف إمكانية اللجوء إىل املدقق ال يستجيب ملتطلبات االست وإذا كان مقبولة.

 اإلجراءات التأديبية واليت قد تصل إىل الفصل من العمل.
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وت عّد الضمانات ضرورية عندما حتّد  تطبيق آليات الرقابة ي زيل التهديدات أو يقّلل منها إىل مستوى مقبول. .18
المتثال للمتطلبات املرتبطة باألخالقيات أو باالستقاللية وذلك حسب مالحظ عليها من االتهديدات اليت مّت الوقوف 

 موضوعي.
 وميكن أن تشمل أمثلة آليات التدقيق اخلاصة على الرقابة ما يلي: .19
هذا الشخص  دعوة شخص آخر ملراجعة العمل أو تقدمي املشورة عند الضرورة، دون املساس باستقاللية املدقق. -أ

وجيب   يكون عضوا ضمن الفريق الرقايب.اجلهاز األعلى للرقابة، أو أي شخص من داخله على أاّل  ميكن أن يكون من خارج
أن يكون هذا الشخص مستقال عن الطرف املسؤول، وال ميكن أن يعّد من الفريق الرقايب نظرا للمراجعة أو النصيحة اليت 

 قّدمها.
 .تعديلية مهنية أو زميل من املهنة هيئةأو  لث، مثل جلنة املديرين املستقلنياستشارة طرف ثا -ب
 هياكل خمتلفة بعد بضع سنوات وذلك ملواجهة التهديدات املألوفة.على داء األتناوب املدققني لرقابة  -ت
 .يف مجيع مراحل العملية الرقابيةو  على مجيع املدققني يف عملية رقابية تأكيد استقالليتهم قبل بدء الرقابة -ث
 ندما قد متّثل مصاحله املالية وعالقاته أو أنشطته هتديدا لالستقاللية.إبعاد مدقق من فريق الرقابة ع -ج

 ولةؤ ن واألطراف المسو المستهدف ونالمستخدم

 :3000رقم  للرقابة املالية واحملاسبةاملتطّلب وفقا للمعيار الدويل 
طوال عملّية الرقابة والنظر في صراحة المستخدمين المستهدفين واألطراف المسؤولة  أن يحّدد دّققالمعلى 
 (3000/25  املعيار الدويل لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة رقم) .وفقا لذلك رقابةة الإجراء عمليّ  هم قصدأدوار 

 توجيه

السلطة التشريعية والسلطة  ن هم األشخاص الذين يعّد هلم املدقق تقرير رقابة األداء.و ن املستهدفو املستخدم .20
ن بالتقرير الرقايب وميكن للجمهور أن يكون كذلك من املستخدمني و ثالثتهم معنيالتنفيذية واألجهزة احلكومية 

املستهدف هو يكون املستخدم ا املستهدفني.كما ميكن أن يكون الطرف املسؤول مستخدما مستهدفا إال أنه نادرا م
ومع  يف كثري من احلاالت تكون السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية املستخدم املستهدف األول من تقرير الرقابة. .الوحيد

ميكن للمواطنني استخدام النتائج  .هان سواء داخل السلطة التنفيذيةأو خارجو آخر ن و مستهدفن و مستخدمذلك، قد يوجد 
جمموعات املصلحة واملنظمات املعنية  تعدّ ميكن أن  بالتايل مستخدمني مستهدفني. نقرارات مستنرية ويكونو قصد اختاذ 

من  .بتنفيذ السياسات واجملتمع األكادميي وأخريا وليس آخرا وسائل اإلعالم مستخدمني مستهدفني أيضا ويف سياق خاص
 ذلك يف املراحل املبكرة جدا من عملية الرقابة.ن و و عنين املو ن املستهدفو ستخدماملاملستحسن معرفة من هم 
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وتستفيد التقارير الرمسية من  هناك جمموعة خاصة من املستخدمني املستهدفني وهم اخلرباء يف جمال رقايب معني. .21
 من ناحية أخرى، قد يشّكل طعن اخلرباء يف االستنتاجات والتوصيات خطرا حيّد من سلطة التقرير. دعمهم.

ولة يف املقام األول هي تلك اليت من املفرتض أن تعمل على االستنتاجات والتوصيات الواردة يف ؤ سألطراف املإّن ا .22
عن جانب معني  والؤ ويكون كل طرف مس جمموعة من األفراد وقد يكون دور األطراف املسئولة مشرتكا بني التقرير الرقايب.

باملوضوع الذي مّتت مراقبته سواء يف دور اإلشراف و/ أو  أولئك املعنينيول ؤ من املوضوع. وميكن أن يكون الطرف املس
)على سبيل املثال وزير( الذي سيدعى للمساءلة من  مسئوليف هناية سلسلة املساءلة سيكون هناك دائما طرف  التنفيذ.

 طرف السلطة التشريعية عن اإلنفاق واألداء يف جمال معني.
حيان حبرية كبرية يف اختيار املوضوع وحتديد املعايري، األمر الذي يؤثر يتمتع املدقق يف رقابة األداء يف كثري من األ .23

لنظر يف أدوار املستخدمني املستهدفني إىل اوحيتاج املدقق  بدوره على حتديد األطراف املسؤولة واملستخدمني املستهدفني.
 يف نفس الوقت. احلفاظ على استقالليتهوإىل عند تصميم الرقابة وتنفيذها 

 األداء ابةموضوع رق

 :3000املتطلب وفقا للمعيار الدويل لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة رقم 
 (3000/29)املعيار الدويل لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة رقم  على المدقق تحديد موضوع رقابة األداء.

 توجيه

الضروري حصر موضوع رقابة األداء يف برامج معينة أوهيئات وليس من  تم مراقبته.تيتعلق موضوع رقابة األداء مبا س .24
ومن ذلك تقدمي  أو موارد حمددة ولكن ميكن أن يشمل األنشطة أو األوضاع القائمة )مبا يف ذلك األسباب والنتائج(.

عمال واملواطنني ولة أو آثار السياسات احلكومية واللوائح على اإلدارة وأصحاب املصاحل واألؤ اخلدمات من قبل اجلهات املس
 وحيدد اهلدف موضوع الرقابة الذي يصاغ يف أسئلة الرقابة. واجملتمع.

دون حتيني السياسات والربامج  املالية واحملاسبة تفويض رقابة األداء يف العديد من األجهزة العليا للرقابةحيول  .25
وى أهداف السياسات لكن ميكن أن تنطوي يف هذه احلاالت، فإّن رقابة األداء ال تشكك يف جد احلكومية يف مدة قصرية.

م ؤ وميكن أن ينطوي على فحص مدى تال .على فحص اإلجراءات املتخذة لتصميم وتنفيذ أو تقييم نتائج هذه السياسات
  أّدت إىل اختاذ قرارات بشأن تلك السياسات.يتاملعطيات ال

باعتباره يعطي قيمة  هاموهذا أمر  ايب املعي.يعكس موضوع رقابة األداء املخاطر واألمهية النسبية يف اجملال الرق .26
ويشري موضوع الرقابة إىل ما  وغالبا ما يتم حتديد املوضوع على أساس حتليل املخاطر. مضافة ويؤكد دقة االختيار الرقايب.

 سيتم تدقيقه يف حني ي وّضح نطاقها حدود املوضوع.

 الثقة والتأكيد في رقابة األداء
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 :3000املتطّلب وفقا للمعيار الدويل لألجهزة العليا للرقابة اإلدارية واملالية رقم 
الدويل لألجهزة  )املعيارافة.بطريقة شفّ وذلك معايير لوفقا ل الرقابةموضوع تأكيد حول نتائج ال أن يمنحق المدقّ  على

 (3000/32العليا للرقابة اإلدارية واملالية رقم 
 

 توجيه

وهذا يعي أن املدقق يقدم معلومات موثوقة وصحيحة إىل  .هتدف خمتلف األعمال الرقابية إىل تقدمي تأكيد .27
املستخدم املستهدف )عادة السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية( حول األنشطة اليت يقوم هبا الطرف املسؤول )عادة 

كون أن ت تستوجبويف هذا السياق فإّن "املعلومات املوثوقة والصحيحة"  منظمة حكومية أو السلطة التنفيذية(.
االستنتاجات بشأن موضوع الرقابة مرتبطة منطقيا باهلدف أو باألهداف الرقابية وباملعايري ومدعمة بأدلة كافية 

و بأهداف الرقابة أولتحقيق ذلك، فإن االستنتاج أو االستنتاجات جيب أن تكون مرتبطة بشكل واضح هبدف  ومناسبة.
 ألدلة.إىل ادى املستخدمني املستهدفني حول تقييم املوضوع واستناده وباملعايري وأن تكون مكتوبة بطريقة تعزز الثقة ل

اهلدف من التأكيد الذي تقّدمه التقارير الرقابية هو تعزيز الثقة للمستخدمني املستهدفني وأّن نتائج  وبالتايل، فإنّ  .28
متأكدين بصفة معقولة  وايكون ببساطة، جيب على املستخدمني املستهدفني من التقارير أن الرقابة تعكس املوضوع الرقايب.

 .تهاوصح من موثوقية النتائج
ولتحقيق ذلك، فإن االستنتاج أو االستنتاجات جيب أن تكون مرتبطة بشكل واضح باهلدف أو باألهداف الرقابية  .29

 ألدلة.إىل ا ومستندة للمعايري ومصاغة بطريقة تعزز الثقة لدى املستخدمني املستهدفني حول تقييم املوضوع الرقايب واستناده
وبسبب هذا فمن املهم جدا أن  كبري.  تقديرالتوصل إىل االستخالص الرقايب هو عمل استنتاجي ينطوي على  .30

من ناحية أخرى، ينبغي األخذ  تكون مجيع جوانب االستنتاج أو االستنتاجات مدعومة بالنتائج املستندة إىل املعايري الرقابية.
املعيار  إىلباالستناد  "د"و  "ج"و  "ب"و  "أ"تقدمي النتائج "غة االستنتاج.املنطق هو: بعني االعتبار لكل النتائج عند صيا

 ".اآليتاالستنتاج الطبيعي هو على النحو فإن "ز"وبالتايل املنطبق 
وكل خلل يف األدلة  أدلة كافية ومناسبة. إىلثانيا، من أجل التوصل إىل استنتاج، من املهم جدا أن تستند النتائج  .31

 جيعل النتائج واالستنتاجات معيبة.
يقتضي توفري تأكيد يف هذا املعىن أن تكون االستنتاجات مبنية على نتائج قوية مقارنة باملعايري وأن تستند النتائج  .32

ويتم ذلك من خالل  املستهدفني. مستخدمنيللالروابط واضحة ومع ذلك، فمن املهم أيضا أن تكون هذه  على أدلة دامغة.
الوضوح عند استخالص النتائج واملعايري واالستنتاجات بطريقة متوازنة ومعقولة وكيف أّن العالقة بني النتائج واملعايري توّخي 

تؤدي إىل استنتاج معني أو جمموعة من االستنتاجات )املعيار الدويل لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة 
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 ويكون من صحة االستنتاجات ن واثقنيو املستهدفن و ستخدموإذا مت ذلك بشكل صحيح، يكون امل (.100/32رقم
 .املدقق قد قدم مستوى من التأكيد

 أشكال تقديم مستوى التأكيد

 ما يلي بعض األمثلة ولكن ليس على سبيل احلصر:فيو  مستوى التأكيد بطرق خمتلفة.ميكن تقدمي  .33
حيث أّن اهلدف الرقايب واملوضوع واألدلة اليت مت  .جوانب االقتصاد والكفاءة والفعاليةمن خالل نظرة شاملة على  -أ

 احلصول عليها والنتائج اليت مّت التوّصل إليها تؤدي إىل ما مّت استخالصه.
واألدلة  رحتن خالل توفري معلومات حمددة عن جمموعة من النقاط مبا يف ذلك اهلدف الرقايب واألسئلة اليت ط  م -ب
 يت مت احلصول عليها واملعايري املستخدمة والنتائج اليت مت التوصل إليها واالستنتاجات املستخلصة.ال

ومن  ىل بيان مستوى التأكيد بصورة واضحة.إمن املمارسات اجليدة اختاذ قرار مستنري حسب الظروف، بالنظر  .34
املهم أيضا عدم اخللط بني الفرضية أ( مع رأي رمسي ينقل بوضوح مستوى التأكيد )املعيار الدويل لألجهزة العليا للرقابة 

يل فإّن التأكيد وبالتا حول البيانات املالية غري امكن يف رقابة األداء. مثالإّن الرأي العام  (.300/21املالية واحملاسبة رقم 
سوف يندرج حتت عنوان "يف أشكال أخرى" كما هو موضح يف املعيار الدويل لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة رقم 

100/32. 

 الهدف أو األهداف الرقابية

 :3000املتطلب وفقا للمعيار الدويل لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة رقم 

)املعيار ة.فعاليّ الأو /بمبادئ االقتصاد والكفاءة و بوضوح والتي تتعّلق أو أهداف الرقابة هدفدّقق أن يحّدد على الم
 (3000/35الدويل لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة رقم 

 توجيه

/ حتتاج  وحيتاج الرقايب.األهداف الرقابية ما يسعى املدقق إىل حتقيقه من خالل إجراء العمل  حيدد اهلدف أو .35
بطريقة تسمح بإمكانية تقييم مدى بلوغ تلك األهداف وذلك بعد  (ا)اهلدف أو األهداف الرقابية إىل أن تتم صياغته

 االنتهاء من العملية الرقابية.
 ومن املمارسات اجليدة وضع اهلدف أو األهداف الرقابية يف وقت مبّكر من عملية التخطيط للمساعدة يف حتديد .36

تتم صياغته يف و  إّن ضبط اهلدف أو األهداف الرقابية ميكن من حتديد املوضوع املسائل اليت جيب أن تتم مراقبتها ومتابعتها.
يب عن الغاية من العملية الرقابية. بنطاق الرقابة وجيب النظر  (ة)اهلدف أو األهداف الرقابية مرتبط شكل أسئلة رقابية وجي 
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لومات حول حتديد اهلدف أو األهداف الرقابية باملعيار الدويل لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة زيد من املعامل فيهما معا.
 .3200رقم 

وت فسر العالقة بني هذه املبادئ  االقتصاد والفعالية والكفاءة مكانة أساسية يف تعريف رقابة األداء. مبادئحتتل  .37
املوارد املالية والبشرية، وإىل املوارد املادية املستخدمة يف  إىلوتشري املدخالت يف هذا الشكل  أدناه. 1 عدد الثالثة يف الشكل

وتشري املخرجات إىل  الربامج أو األنشطة أو املنظمات(.و العمليات و  النظمو  التدّخل احلكومي )التعهد احلكومي والسياسات
قت من خمرجات وتشري النتائج إىل اآلثار احملتملة أو اليت حتقّ  احلكومة. املنتجات والسلع واخلدمات اليت تنجم عن تدخل

 على املدى الطويل )ميكن أن ي قصد بالنتائج حىت أوالتدخل.وميكن أن تكون هذه النتائج على املدى القصري واملتوسط 
 (."اآلثار"على املدى الطويل 

 1شكل  

 
 32/  100تطويره تحت إشراف "بأشكال أخرى" كما تّم وصفه في المعيار الدولي  متّ 

 
 

 االقتصاد

اخلاضعة للرقابة من تكلفة املوارد )املدخالت( مع ترّكز عمليات الرقابة على االقتصاد حول كيفية تقليل اجلهة  .38
والسؤال الرئيسي هو:  ويرّكز هذا النوع من الرقابة على املدخالت فقط. األخذ بعني االعتبار اجلودة املناسبة هلذه املوارد.

يف  اهام اعترب اجلودة مفهوم"هل أّن املوارد املستعملة متوفرة يف الوقت املناسب، بالكمية والنوعية املناسبة، وبأفضل سعر؟" وت
 جمال املدخالت )يف االقتصاد وكذلك يف الكفاءة(.

 الكفاءة

المخرجاتالمسار النتائجالمدخالت األهداف

 الفعالية

 الكفاءة

 فعالية الكلفة

 االقتصاد
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ترتكز الرقابة على الكفاءة حول ما إذا كانت املوارد قد استخدمت وضعت على الوجه األمثل أو املرضي أو ما إذا   .39
ىل العالقة إوتشري الكفاءة  والوقت مبوارد أقل.كان باإلمكان حتقيق النتائج ذاهتا أو نتائج اماثلة من حيث الكمية والنوعية 

من حيث الكمية والنوعية - وتتمّثل األسئلة الرئيسية يف: "هل أننا حنصل على أفضل املخرجات بني املدخالت واملخرجات.
 قق نفس املخرجات مع أقل املدخالت؟"حنمن مدخالتنا؟" أو "هل ميكن أن -

اءة اجلانب الفي )على سبيل املثال، هل ميكن تبسيط العمليات عمليات الرقابة على الكف تشملميكن أن  .40
اجلانب التخصيصي )على سبيل املثال، ميكن حتسني الكفاءة من خالل ختصيص املوارد بطريقة خمتلفة،   أو لتحسني األداء؟(

)على سبيل املثال، ميكن أن تتحقق نفس  التوزيع أو الدمجأو  كنقلها إىل املوارد اليت تساهم أكثر يف حتقيق النتائج؟(
 املخرجات مع أقل املدخالت عرب تقاسم الوسائل أو املسارات، أو حىت دمج النظم؟(.

ك حاجة إىل لوهذا يعي أن هنا وختتلف الكفاءة حسب املسارات والربامج والوسائل. الكفاءة هي مفهوم نسيب. .41
مقارنة عملية واحدة )يف  أو قارنة بني أنشطة اماثلة يف هيئات قابلة للمقارنةمن ذلك امل .نوع من املقارنة عند رقابة الكفاءة

مقارنة كفاءة  أومقارنة عملية قبل وبعد اعتماد سياسة أو إجراء معني  أو هيئة واحد( مع نفس العملية يف وقت سابق
العمليات من املدخالت حىت وميكن للرقابة على الكفاءة أيضا فحص  منظمة مع جمموعة من اخلصائص ملنظمات فعالة.

وميكن أن يؤدي هذا إىل فهم أفضل ملدى كفاءة  املخرجات للوقوف على أوجه القصور يف هذه العمليات أو يف تنفيذها.
 حىت من دون قياس الكفاءة نفسها. العمليات

 الفعالية

وختتّص بالعالقة بني األهداف من  اليت مّت بلوغها. النتائج إىلتتعلق الفعالية مبدى استيفاء أهداف السياسة بالنظر  .42
ىل قسمني: األول، إىل أي مدى مّت حتقيق إ تتجزأكما هو مبني يف الشكل فإّن الفعالية  جهة واملخرجات جهة أخرى.

 وسيتم مناقشة القسمني أدناه. األهداف والثاين، هل يعزى ذلك إىل خمرجات السياسة املتبعة.

 الجودة
إذا كانت تكاليف املنتجات أو اخلدمات قد  االقتصاد والكفاءة والفعالية. مبادئيف تعريف  امهمّ  اجلودة عامالتعترب 

االقتصاد والكفاءة  تراجعت يف نفس الوقت الذي تراجعت فيه جودهتا، ميكن للمرء أن يتساءل عما إذا مّت بلوغ
يتم   القتصاد والكفاءة و / أو الفعالية على اجلودة وكيفية ذلك.مدى تأثري السعي إىل ا قييمولذلك فمن املهم ت والفعالية.

ومن بني  .ييميف بعض األحيان حتديد معايري واضحة جلودة منتجات أو خدمات معينة، وميكن استخدامها لعمليات التق
 جودة املنتجات أو اخلدمات قياس رضا احلرفاء. ييمالطرق املمكنة لتق

 حتقيق أهداف الربنامج أو السياسة " ميكن اإلجابة عليه عرب منهج الرقابة املستند السؤال األول: "إىل أي مدى مت .43
يكون الرتكيز الرئيسي على األهداف )هل هي حمددة وقابلة للقياس؟( وعلى املقارنة بني النتائج  اإلطاريف هذا  ىل النتائج.إ

 (.61يف الفقرة  الفعلية و / أو هذه األهداف )انظر أيضا النهج القائم على النتائج
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قياس ومقارنة املخرجات أو النتائج باألهداف يف املنهج املستند للنتائج قد يكون مؤشرا على الفعالية ولكن ال  .44
اجلزء الثاين من  كما أهنا ال تقدم معطيات عن أسباب األداء. يؤسس لوجود عالقة سببية بني النتيجة والربنامج حمل الرقابة.

عند رقابة الفعالية، ينبغي التعرف على العالقة  بحث يف مدى مسامهة الربنامج يف حتقيق األهداف.يية السؤال املتعلق بالفعال
 بني حتقيق األهداف وتنفيذ الربنامج. وتعترب "نظرية التغيري" وسيلة هامة لذلك.

 نظرية التغيير
شكلي للمدخالت املتوقعة واملخرجات وهي أكثر من وصف  عمل مبادرة ما أو برنامج.تتصف كيف وملاذا من املتوقع أن 

وتصف االفرتاضات وراء السهام كيفية مسامهة املدخالت يف بلوغ النتيجة املرجوة  (.1والنتائج املرتبطة بالسهام )الشكل 
 حتديد النظرية وراء برنامج أو سياسة ما وبعبارة أخرى، كيف سيحدث التغيري. وكيف ستؤدي النتيجة اىل التأثريات املرجوة.

ميكن أن يتم عن طريق حتليل الوثائق الرئيسية اليت تصف تلك السياسة أو إجراء مقابالت مع املسؤولني عن السياسة أو 
وميكن أن تساعد املدقق )وأحيانا أيضا املسؤولني( للحصول على وصف واضح وفهم أفضل للفرضيات املمكنة  الربنامج.

 ملرجوة )األهداف( من السياسة أو الربنامج.حول العالقة السببية بني املخرجات والنتيجة ا

 ه.وتقارن األساليب األكثر تطورا الوضع قبل اعتماد السياسة أو الربنامج وبعد ميكن قياس الفعالية بطرق خمتلفة. .45
وميكن أن يتم ذلك بصفة عشوائية  الربنامج )اجملموعة املخالفة(. ختضع للسياسة أو وتنطوي على قياس سلوك اجملموعة اليت مل

 مالئمةساليب النوعية هي األكثر األوأحيانا تعترب  أو من خالل شبه جتربة.ولكن هذا النوع من األسلوب ليس دائما امكنا.
ابة على تساؤالت مثل "ما وذلك خصوصا لإلج العالقات السببية بني السياسة أو الربنامج وتأثريه املعرفة حولالكتساب 

براز إعند صياغة االستنتاجات حول العالقة السببية بني السياسة أو الربنامج واآلثار من املهم  يعمل وملن ويف أي ظروف؟".
( اليت توفر توجيهات ييمهناك العديد من الكتيبات )التق نقاط القوة والضعف يف األساليب املستخدمة بكل شفافية.

 الصحيحة.الختيار الطرق 

هناك أسلوب آخر غالبا ما يستخدم يف رقابة األداء يتمّثل يف الرتكيز على الشروط اليت هي)أو يعتقد أهنا( الزمة  .46
وميكن أن تشمل هذه الشروط املمارسات واإلجراءات اجليدة لضمان  لضمان الفعالية وليس قياس الفعالية يف حد ذاهتا.

وهناك شروط أخرى كمدى  (.8املناسب )انظر املخرجات يف الشكل يف الفقرة سداء السليم للخدمات ويف الوقت اإل
ىل إغالبا ما تتميز هذه األنواع من العمليات الرقابية باملنهج املستند و  أو مستوى األداء. التوصل إىل اجملموعات املستهدفة

أن تكون مفيدة جدا هلذه األنواع من  وميكن للبيانات املستقاة من أنظمة إدارة األداء العمليات أو تقييم الربامج.
 ومع ذلك يكتسي تقييم نوعية هذه البيانات أمهية كبرية. الرقابة.

املتعلقة باالقتصاد والكفاءة والفعالية مبا أّن  الثالثةاملبادئ فقط من  أيرتكز التدقيق يف كثري من األحيان على مبد .47
ومع ذلك فإنه من املستحسن عدم دراسة  ميكن أن تتطلب خربة معينة.رقابة فعالية الكفاءة غالبا ما تستغرق وقتا طويال و 

سبيل املثال قد يؤدي البحث يف االقتصاد دون النظر  فعلى .ةجوانب االقتصاد أو الكفاءة أو الفعالية كل واحدة على حد
 يفأيضا  رقابة الفعاليةوعلى عكس ذلك قد يرغب املدقق يف  على األقل يف نتائج السياسة إىل تدخالت غري فعالة.و أيضا 
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 .الربنامج أو العملية قد تبلغ النتيجة املرجوةو  النشاطو  النظر يف جوانب االقتصاد والكفاءة: نتائج اجلهة اخلاضعة للرقابة
 ولكن هل أّن املوارد جد مكلفة؟

اآلثار غري املنتظرة ميكن أيضا أن تكون  ز عملية الرقابة بالضرورة على اآلثار املرتقبة من السياسة فحسب.ال تركّ  .48
وميكن على سبيل املثال كشف اآلثار غري املنتظرة من خالل مقابلة الفئة  )إجيابية أو سلبية( ذات أمهية للمدقق للنظر فيها.

قد تكون معاجلة اآلثار غري  منتقدي الربنامج اخلاضع للرقابة أو غريها من اجلهات املعنية.أو  السياسةاملستهدفة من تلك 
مهمة إذا كان الطرف اخلاضع للرقابة جيهل هذه اآلثار أو إذا مل يتم تضمني هذه اآلثار يف نظرية التغيري كما مّت  املنتظرة

 توضيحها يف الوثائق الرئيسية للسياسة أو الربنامج موضوع الرقابة.

 الفعالية من حيث التكلفة

( وذلك من خالل حتليل العالقة بني 1الشكل جتمع الفعالية من حيث التكلفة كل من الكفاءة والفعالية )انظر  .49
وميكن التعبري عن نتيجة هذا التحليل  موال واملوارد البشرية.األاملدخالت من حيث  مشروع أو برنامج و أو نتائج وسيلة ما

ة على ومن بني األمثل من خالل النسبة التالية: التكلفة لكل وحدة من النتائج أو املخرجات لكل وحدة من حيث التكلفة.
 أكسيديورو / كغ جتنب انبعاثات ثاين  Xوميكن التعبري عن ذلك عرب  كسيد الكربون.أثاين ذلك تكلفة خفض انبعاثات 

 الكربون مّت جتّنبها/ يورو مستهلك. أكسيدكغ من انبعاثات ثاين   Xالكربون أو العكس 

 مبدأ اإلنصاف ورقابة األداء
كل   يكون ويعي هذا أن جانب االقتصاد والكفاءة والفعالية. إىلاملبدأ الرابع  اإلنصاف األجهزة العليا للرقابة تعترب بعض

حرية أو  لربطا حرية أو املعلومات إىل الوصول أو التعبري حرية )على سبيل املثال حقوقه املدنية قادر على امارسة شخص
 السكنو  والتعليم الصحة واالجتماعية )على سبيل املثالحرية االنتخاب واملساواة بني اجلنسني( واحلقوق السياسية أو  التنّظم

وميكن أن ت عاجل قضايا املساواة  يف تركيز مبدأ اإلنصاف. رئيسيا دورا واالجتماعية وتلعب السياسات العامة احلمائية واألمن(.
وقد  واضحا. الربنامج موضوع هدف السياسة أو عندما يكون كموضوع فعالية أو األداء رقابة يف بوصفها موضوعا إضافيا

يف توزيع الناتج وتأثري ذلك على  أو املساواة يف احلصول على اخلدماتعلى ينطوي فحص اإلنصاف، على سبيل املثال، 
 الفوارق بني اجلهات.

 نهج الرقابة

 :3000املتطلب وفقا للمعيار الدويل لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة رقم 

)املعيار الدويل لألجهزة   أو مجموعة من ذلك. لنظاماأو  ةمشكلنهج يستند إلى النتيجة أو الاختيار  ينقعلى المدقّ 
 (3000/40العليا للرقابة املالية واحملاسبة رقم 
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 توجيه

ويعترب هنج الرقابة حلقة وصل هامة بني هدف أو أهداف  حيدد هنج الرقابة طبيعة الفحص الذي سيتم إجراؤه. .50
 وتّتبع رقابة األداء عموما أحد النهج الثالث أو اخللط بينها: ومعايريها ومسار مجع األدلة.الرقابة 
النهج املستند للنتيجة، وهو الذي يقيم ما إذا مت حتقيق األهداف املنشودة للنتيجة أو املخرجات أو ما إذا كانت  -أ

 .على النحو املخطط له الربامج واخلدمات تعمل
 .يفحص ويتثبت وحيلل أسباب مشكالت معينة أو االحنرافات عن معايري الرقابة ،النهج املستند للمشاكل -ب
 .النهج املستند للنظام، ويدرس األداء السليم للنظم اإلدارية -ت

 يتناول النهج القائم على النتائج أساسا األسئلة التالية: .51
يف هذا النهج، يدرس املدقق األداء الفعلي  ؟واملتطلباتوهل مّت بلوغ األهداف "ما هو األداء أو ما هي النتائج اليت حتققت، 

وتكون النتائج غالبا يف شكل احنراف عن  والنتائج واملخرجات وربطهم )القائمة على معايري( بأهداف وبرامج السياسة.
يف هذا اإلطار معيارية نظر الوتكون وجهة  وهتدف غالبا التوصيات إذا ما مّت تقدميها إىل إزالة مثل هذه االحنرافات. املعايري.

 باألساس.

وللمشكلة نقطة انطالق أو احنراف  ملشكالت خاصة التحقق من املشكلة وحتليلها.إىل ايتناول النهج املستند  .52
وهي  وتكتسي معايري الرقابة أمهية أقل اما هي عليه يف النهج القائم على النتائج. ينبغي أو ميكن أن يكون. عما"معروف" 

ومن املهام الرئيسية يف عملية الرقابة التحقق  تحديد املشكلة أو املشكالت كنقطة انطالق لعملية الرقابة.ت ستخدم أساسا ل
من وجود مشاكل وحتليل أسباهبا من وجهات نظر خمتلفة )املشاكل ذات الصلة باالقتصاد والكفاءة والفعالية يف تعهدات 

إىل أي مدى ميكن  ما هي أسباهبا؟ أسئلة مثل: "ما هي املشكلة؟ويتناول النهج املوجه للمشكلة  احلكومة أو الربامج(.
 ما هو برنامج احلكومة حلل هذه املشكلة؟ للحكومة حل هذه املشكلة؟

ينة عن املشاكل  ترتكز وجهة النظر يف هذا اإلطار على التحاليل واآلليات. .53 واهلدف من ذلك هو تقدمي معلومات حم 
كن للمدقق استخدام أساليب خمتلفة يف حتليله للمشكل.وقد يعتمد هذا النهج على تقدمي ومي املذكورة وكيفية التعامل معها.

خذ بعني االعتبار مجيع األسباب املادية املمكنة يتم األو  أو الرتكيز على اختبار الفرضيات املطروحة. إجابات لألسئلة الرقابية
القوانني واللوائح وهيكلة التعهدات احلكومية إذا ثبت أن وال يتم استبعاد مقرتحات لتعديل  )تؤخذ األهداف العامة فقط(.

 اهليكلة احلالية تؤدي إىل مشاكل هامة.

ال يرتكز النهج املستند للنظم مبدئيا على السياسة أو األهداف ولكن على العمل السليم للنظم اإلدارية كشرط  .54
نظم التقييم وأنظمة التحكم أو نظم تكنولوجيا  أو ومن هذه األنظمة أنظمة اإلدارة املالية للسياسات الفعالة والكفأة.

 املعلومات واالتصاالت. ويستخدم هذا النوع من التدقيق أسئلة وصفية مثل:
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 ما هو اهلدف من هذا النظام؟ -أ
 النظام؟ من هي اجلهات الفاعلة املسؤولة داخل -ب
 ما هي مسؤوليات كل طرف؟ -ت
 ذات الصلة؟ ماهي أهم القواعد واألنظمة واإلجراءات -ث
 ا هي املعلومات ذات الصلة اليت ميكن استخالصها؟م -ج

 ليها األسئلة التقييمية مثل:إوميكن أن ت ضاف 

 إىل أي مدى هناك خطة سليمة؟ -أ
 جيد؟ مراقبة نظام هناك هلأ -ب
 األمر؟ لزم إذا تعديالت، إىل تؤدي واخلطة املراقبة نظام معطيات بني املقارنة أنّ  هل -ت
 إداري مستوى على املساءلة وتضمن منظمة، بطريقة تتم املسجلة والتعديالت واملتابعة التخطيط أنّ  هل -ث

 عايل؟
 مناسبة؟ وبطريقة دورية بصفة تقييمها يتم املسارات خمتلف أنّ  هل -ج

 الرقابة معايير

 :3000رقم واحملاسبة املالية للرقابة العليا لألجهزة الدويل املعيار ملتطلبات وفقا

. الفعالّية أو/ و والكفاءة االقتصاد مببادئ وتتعّلق الرقابية واألسئلة اهلدف مع تتوافق واليت املالئمة، املعايري وضع املدقق على
 (3000/45 واحملاسبة املالية للرقابة العليا لألجهزة الدويل املعيار)

 لألجهزة الدويل املعيار. )الرقابة تنفيذ أو/و التخطيط مرحلة خالل للرقابة اخلاضعة اجلهة مع الرقابة معايري مناقشة املدّقق على
 (3000/49رقم واحلاسبة املالية للرقابة العليا

 توجيه

 وقابلة معقولة األداء رقابة معايري وتكون. الرقابة أدلة على للحكم اعتمادها يتمّ  اليت املقاييس الرقابة معايري متّثل .55
 يرقى األداء كان  إذا ما لتحديد والفعالية والكفاءة االقتصاد وتقدير تقييم باألداء املتعّلقة املعايري أساس على وميكن. للتحقيق

 على"  مثل أسئلة على اإلجابة على املدّقق مساعدة) التقييم توجيه إىل الرقابة معايري وهتدف. عدمه من التوقعات يتجاوز أو
 ."(ذلك؟ كيف  و حتقيقها الواجب النتائج هي ما ؟ املتوّقع أو املطلوب هو ما الفعلي؟ األداء تقييم ميكن أساس أي

. وموضوعية هبا، وموثوق وكاملة ومفهومة مالئمة كانت  إذا ما يف للنظر الرقابة، معايري حتديد عند املدّقق حيتاج .56
 :التايل النحو على ذلك وصف وميكن
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 املستهدفني املستخدمني قبل من القرارات اختاذ على تساعد اليت االستنتاجات بلوغ يف املالئمة الرقابة معايري تساهم -أ
يب الذي االستنتاج و  (1003 رقم الدويل املعيار)  الرقابية األسئلة على جي 

 املستخدمون ويفهمها االستنتاجات بلوغ يف وتسهم بوضوح وضعها يتم عندما مفهومة الرقابة معايري تكون -ب
 .واسعة الختالفات تفسريها خيضع وال املستهدفون

 الصلة ذات العوامل عن تغفل وال الرقابة هدف على ولإلجابة للغرض كافية  تكون عندما كاملة  الرقابة معايري تكون -ت
 .القرار اختاذ يتسىّن  حىت املستهدفني للمستخدمني واقعية نظرة بتوفري وتسمح معىن ذات وتكون

 نفس يف آخر مدقق قبل من حىت باالستنتاجات واملتسقة املعقولة النتيجة نفس إىل املوثوقة الرقابة معايري تؤدي -ث
 .الظروف

 .احنياز دون للرقابة اخلاضعة اجلهة أو املدقق حيّددها اليت تلك هي املوضوعية الرقابة معايري -ج

 للمبادئ وفقا متوقع هو ما على ترّكز و خاصة أو عامة تكون أن وميكن كمية  أو نوعية الرقابة معايري تكون أن ميكن .57
 للقوانني وفقا يكون أن ينبغي ما على أو( أفضل ظروف يف) ميكن ما على أو املمارسات وألفضل العلمية وللمعرفة السليمة
 واملعايري األنظمة ذلك يف مبا الرقابة معايري لتحديد متنوعة مصادر التشريع جانب إىل استخدام ميكن.األهداف أو واللوائح
 .التنظيمية واإلجراءات والسياسات األداء قياس وأطر املمارسات وأفضل السليمة واملبادئ

 :ذلك يف مبا األداء، رقابة عملية إجراء على للمساعدة اهلامة األدوار من بسلسلة املعايري تضطلع أن ميكن .58

 الرقابية األدلة جتميع قصد إجراءات لوضع أساس توفري -أ

 الرقابية األهداف بشأن االستنتاجات وإىل الرقابة نتائج إىل والتوّصل األدلة، لتقييم أساس توفري -ب

 املالحظات وهيكلة شكل صياغة على املساعدة -ت

 الرقابة طبيعة بشأن للرقابة األعلى اجلهاز إدارة مع و الرقايب الفريق ضمن للتواصل مشرتك أساس تشكيل -ث

 .للرقابة اخلاضعة اجلهة مع للتواصل أساسا تشّكل -ج

 دائما وختتلف.املوضوع بسياق مّتصل تفسري إىل األداء رقابة يف والفعالية والكفاءة لالقتصاد العامة املفاهيم حتتاج .59
 أخرى رقابّية لعمليات أيضا مفيدة املعايري تلك تكون قد ذلك، ومع. أخرى إىل رقابية عملية من إليها التوّصل يتم اليت املعايري
 .اماثل جمال ذات هليئات رقابية عمليات إلجراء أو للرقابة اخلاضعة اجلهة لنفس
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 أصحاب مع ورمبا) للرقابة اخلاضعة اجلهة مع تناقش أن جيب ذلك ومع. املدّقق قبل من الرقابة معايري وضع يتم .60
 الرقابة معايري مناقشة وتضمن. الرقابة إجراء مرحلة يف تقدير أقصى على أو التخطيط، مرحلة خالل وذلك( اآلخرين املصلحة

 ولذلك. للرقابة اخلاضعة اجلهة تقييم عند كمعايري  استخدامه سيتم ملا وموّحد مشرتك فهم وجود للرقابة اخلاضعة اجلهة مع
ّدد أن املهم فمن  .اجلهة هذه تقييم أساسها على سيتم اليت املعايري بوضوح حت 

  الرقابة مخاطر

 :3000 رقم واحملاسبة املالية للرقابة العليا لألجهزة الدويل للمعيار وفقا املتطلب

 مكتملة غري أو صحيحة غري وتوصيات واستنتاجات نتائج بلوغ لتجّنب نشط بشكل الرقابة خماطر يف التحّكم املدقق على
 رقم واحملاسبة املالية للرقابة العليا لألجهزة الدويل للمعيار وفقا. )مضافة قيمة تقدمي يف الفشل أو املتوازنة غري معلومات وتوفري

3000/52) 

 توجيه

 أو صحيحة غري املدّقق إليها توّصل اليت والتوصيات واالستنتاجات النتائج تكون أن احتمال يف الرقابة خماطر تتمّثل .61
 معلومات استعمال أو متعّمد إمهال أو الرقابية العملية أو األدلة مالئمة عدم أو كفاية  عدم مثل لعوامل نتيجة مكتملة غري

 .تزوير أو حتريف بسبب خاطئة

 الرقابة خماطر إلدارة املدقق حيتاج. منهجيتها ومن برمتها الرقابية العملية من يتجزأ ال جزء الرقابة خماطر مع التعامل إنّ  .62
 :إىل

 املخاطر حتديد -أ

 املخاطر هذه تقييم -ب

 املخاطر وختفيف ملنع اسرتاتيجيات وتنفيذ وضع -ت

 أي) الظروف تغرّي  عند الالزمة التعديالت إجراء و الرقابة عملية عرب آثارها من والتخفيف املخاطر يف التحّكم -ث
 (الرقابة خماطر معاجلة عند املخاطر إدارة منهجّية تطبيق

 التواصل

 :3000رقم واحملاسبة املالية للرقابة العليا لألجهزة الدويل للمعيار وفقا املتطّلب
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 وأصحاب للرقابة اخلاضعة اجلهة مع للرقابة الرئيسية اجلوانب حول وسليم فعال تواصل على وحيافظ خيّطط أن املدقق على
 (3000/55رقم واحملاسبة املالية للرقابة العليا لألجهزة الدويل للمعيار وفقا. )الرقابة عملية طوال املعنيني املصلحة

 املالّية للرقابة األعلى اجلهاز وحياد استقاللية من املصلحة أصحاب مع التواصل حيدّ  أالّ  ضمان على حيرص أن املدّقق على
 (3000/59رقم واحملاسبة املالية للرقابة العليا لألجهزة الدويل للمعيار وفقا. )واحملاسبة

 لألجهزة الدويل للمعيار وفقا. )األداء رقابة إلجراء إتباعها متّ  اليت املعايري حول بوضوح التواصل للرقابة األعلى اجلهاز على
 (3000/61رقم واحملاسبة املالية للرقابة العليا

 توجيه

. احلكومية للربامج وك فأة فعالة رقابية عملية لبلوغ رئيسيا عامال ومناسبة جيدة خارجية عالقات تطوير يكون ما غالبا .63
 احملافظة خالل من الثقة تعزيز وعلى جّيد اتصال على احلصول على قادرا الرقابة فريق كان  إذا الرقابة نتائج تطّور تعزيز ويتم
 إىل الوصول إىل يسعى الذي هو للرقابة األعلى اجلهاز أن االعتبار عني يف األخذ وجيب. الرقابة أثناء حبت مهي هنج على

 .لذلك املالئمة الظروف خلق الصعب من يكون قد جيد تواصل غياب ويف. الرقابة عملية يف واحلجج البيانات مصادر

 للرقابة الخاضعة الجهة

 خالل من الرقابة عملية طوال وتستمر التخطيط مرحلة يف للرقابة اخلاضعة واجلهة املدّقق بني التواصل عملية تبدأ  .64
 .النظر ووجهات واحلجج النتائج خمتلف تقييم سيتم وأنه خاصة بّناء تفاعل

 الرقابة موضوع حول للرقابة اخلاضعة اجلهة إبالغ إىل الرقابة عملية بدء قرار بعد امكن وقت أقرب يف املدّقق حيتاج .65
 اليت الربامج أو/و واهلياكل احلكومية والتعهدات تغطيتها ستتم اليت الزمنية والفرتة اوأسئلته ومعايريها أهدافها أو وهدفها
 .الرقابة يف ستدرج

 نتيجتها ستكون قد وما هبا القيام وسبب الرقابية العملية عن واضحة صورة الرئيسية اجلوانب حول التواصل ي قّدم .66
 على وعالوة. الرقابة بدء قبل وذلك( واملوارد والوثائق الوقت مثل) للرقابة اخلاضعة اجلهة على الرقابية العملية ستؤثر وكيف
 مت لي للرقابة اخلاضعة اجلهة أن يعي ال وهذا. الرقابة وتسهيل الفهم سوء وجتنب النظر وجهات لتبادل أساسا خيلق فإنه ذلك،

 من األفراد مساعدة فإن عامة، وكقاعدة. بناء تفاعلي مسار على ذلك ينطوي ولكن الرقابة عملية يف تتحكم أو الشروط
 واخلرباء للرقابة اخلاضعة اجلهة مع الرقابة عملية أثناء النشط احلوار وجيعل. فّعالة رقابة إلجراء ضرورية للرقابة اخلاضعة اجلهة

 .للرقابة األولية النتائج واستيعاب املدقق فهم من باستمرار للتحّقق املثال، سبيل على سهولة أكثر األمر وغريهم

 :للرقابة اخلاضعة واجلهة املدقق بني التواصل من ملزيد أمثلة مبثابة التالية املوضوعات تكون قد .67
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 املتوقع ومسارها الرقابّية العملّية يف املتبعة واملنهجية ومعايريها الرقابة نطاق -أ

 وأنواع التنسيق يف للرقابة األعلى اجلهاز عليهم يعتمد والذين البيانات جلمع األساسيني واألشخاص الوظائف -ب
 للرقابة األعلى اجلهاز يطلبها أن ميكن اليت الوثائق وكميات

 عنها ستتوّلد اليت والنتائج الرقابة عملية بسري علم على الرقايب اجلهاز إدارة جعل كيفية -ت

 .(والنطاق الزمي واجلدول املوارد مثل) هلا خمطط هو كما  الرقابة أعمال تنفيذ على القدرة -ث

 إدارة على القائمني مع بشأهنا التواصل إىل للرقابة األعلى اجلهاز حيتاج هامة، نتائج إىل الرقابة عملية تفضي عندما .68
 .املناسب الوقت يف املعنية اجلهة

 كان  وإذا الرقابة عملية أثناء االتصال عملية حول للرقابة اخلاضعة اجلهة فعل ردة بأمهية التذكري الضروري من وأخريا، .69
 .ومفيدا ومتوازنا عادال التقرير تعترب للرقابة اخلاضعة اجلهة كانت  إذا ما متابعة أيضا املهم ومن. للتحسني جمال هناك

 اآلخرون المصلحة أصحاب

  و للموضوع اجليد الفهم وحتقيق املعلومات إىل للوصول القصري املدى على مهّمة اجليدة اخلارجية العالقات تعترب .70
 .املعنية اجلهات مع واملصداقية واالحرتام الثقة للرقابة األعلى اجلهاز ت كسب إذ الطويل املدى على كذلك

 :املصلحة ألصحاب الرئيسية اجملموعات بني من .71

 التشريعية السلطة -أ

 (للرقابة اخلاضعة اجلهة باستثناء) التنفيذية السلطة -ب

 املواطنون -ت

 اإلعالم وسائل -ث

 األكادميي اجملتمع -ج

 احلكومية غري املنظمات -ح
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 أو موضوعيته من متسّ  قد اليت التأثريات عن بعيدا يكون أن املدّقق على جيب املصلحة أصحاب مع التواصل خالل .72
 من مزيد توفري يتم. مستقال املدّقق يكون أن جيب لذلك، ووفقا. كذلك  إليه ي نظر أن وجيب للرقابة األعلى اجلهاز من

 ."واألخالقيات االستقاللية" بـ اخلاص القسم يف االستقاللية حول املعلومات

 واحملاسبة املالية للرقابة العليا لألجهزة الدويل املعيار يف التواصل عملية حول املعلومات من مزيد على االطالع ومي كن .73
 .3200رقم

 المهارات

 :3000رقم واحملاسبة املالية للرقابة العليا لألجهزة الدويل للمعيار وفقا املتطلب.

 الدويل للمعيار وفقا. )الرقابة ألداء الاّلزمة املهنية الكفاءة على جمتمعا الرقابة فريق توّفر على احلرص للرقابة األعلى اجلهاز على
 (3000/63رقم واحملاسبة املالية للرقابة العليا لألجهزة

 توجيه

 القيم هذه وتشمل. مركزية مكانة حتتل اليت املهنية والقيم املعرفة على وقائما معّقدا حتقيقّيا نشاطا األداء رقابة تعترب .74
 ت عزز حمّفزة بيئة خلق ذلك يشمل و. الرقابية أعماله يف جّيدة نتائج وحتقيق مهاراته لتطوير للمدّقق الفرصة إعطاء ضرورة
 .اجلودة

 مدير أو األداء رقابة فريق قائد أو أداء مدقق لتصبح والتخصصات املهارات من واسعة جمموعة لتوّفر حاجة هناك .75
 :ذلك يف مبا األداء، رقابة

 البحث، تصميم -أ

 االجتماعية، العلوم -ب

 املعرفة، هذه لتطبيق الالزمة واخلربة العلمي التقييم/  التحقيق أساليب -ت

 اإلداري، بالتنظيم جيدة معرفة -ث

 والوظائف، والربامج احلكومية املؤسسات معرفة -ج

 اجلماعي، والعمل التحليلية واملهارات واحلكم واإلبداع النزاهة ذلك يف مبا الشخصية الصفات -ح
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 وكتابيا شفويا وفاعلية بوضوح التواصل على القدرة -خ

 الفنّية املعرفة أو( واهلندسة املعلومات وتكنولوجيا اإلحصاء املثال سبيل على) الرقابة طبيعة حسب خاصة مهارات -د
 . املعي باملوضوع

 املتقّدمة املهارات اكتساب دائما يكون ال وقد أساسياّ  مراقبتها ستتم اليت الوظيفية اجملاالت خمتلف على التعّرف يعترب .76
 وعلى خبطوة، خطوة ت بىن الكفاءة أنّ  على التأكيد املهم ومن. األداء رقابة يف ضروريا املايل والتدقيق احملاسبة جمال يف والعميقة

 لرقابة الالزمة واملهارات املهنية املعرفة تطوير على املدقق والتدريب والتعّلم العمل يساعد أن وميكن. والتعّلم املعرفة تبادل حتفيز
 .األداء

 املالية الرقابة عن منفصل بشكل األداء رقابة بتنظيم األحيان من كثري  يف واحملاسبة املالية للرقابة العليا األجهزة تقوم .77
 وبرنامج مكونني وجود فإنّ  اجلودة، متطلبات ولبلوغ. خمتلفة ومهارات خلفيات ذوي مدققني اختيار مع املطابقة، ورقابة

 األعلى للجهاز اجليدة املمارسات من يعترب املستمر التكوين عرب وتطويرها للمدققني املهنية الكفاءة على للمحافظة تدريب
 .والتعلم التطوير عملية يف أساسيا عامال للرقابة العملية املمارسة وتعترب. للرقابة

 وتصميم األداء رقابة منهجية يف الراهنة التطورات مثل موضوعات املستمر والتدريب التعّلم يشمل أن وميكن .78
 البيانات مجع وتقنيات اإلحصائية العينات وأخذ احلالة دراسة وحتليل النوعية التحقيق وأساليب اإلشراف أو واإلدارة البحوث
 املتعّلقة املوضوعات أيضا تشمل أن وميكن. وغريها الكتابة إىل املستندة والقراءة البيانات وحتليل التصميم وتقييم الكمية
 والعلوم واالقتصاد للحكومة اإلداريّة والسياسة العامة واهليكلة والسياسة العمومية اإلدارة مثل للمدقق امليداين بالعمل

 من معني عدد بلوغ مهاراهتم على للحفاظ املدققني من ي طلب أن اجليدة املمارسات ومن. املعلومات تقنيات أو االجتماعية
 .سنتني مدة على أو سنة كل  املستمر املهي التكوين ساعات

 خاصة اجليدة املمارسات من يعدّ  ال مبفرده رقابية لعملية املدقق اجناز فإن مجاعي، عمل هي األداء رقابة أنّ  باعتبار .79
 املهارات كل  امتالك الرقايب الفريق أعضاء كل  على الضروري من ليس لذلك، ونتيجة. معقدة األداء برقابة املعنية املواضيع وأنّ 

 عليهم تنطبق مدققني انتداب للرقابة األعلى للجهاز دائما املمكن من يكون ال قد فإنه ذلك، على وعالوة. أعاله املذكورة
 استعدادهم إبراز للتعيني املرشحني على أنّه كما  الرقايب، العمل مبمارسة املطلوبة املهارات تطوير ميكن وبالتايل. الشروط مجيع

  .األداء ورقابة تتماشى اليت إمكانياهتم وإظهار

 ذوي من مدققني انتداب إىل للرقابة العليا األجهزة وحتتاج. مهامه ألداء الكافية املهنية الكفاءة المتالك املدقق حيتاج .80
 حنو على مهامهم أداء هلم يتسىن حىت املدققني وتدريب لتطوير املناسبة واإلجراءات السياسات واعتماد املناسبة، املؤهالت

 .الداخلية األدلة وحتيني الرقايب باجلهاز املتوفرة واخلربات املهارات ودعم رقابية أدّلة وإعداد فّعال

 اخلارجيني اخلرباء إىل الّلجوء
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 يكون أن وميكن. أعماله جودة وحتسني الرقايب الفريق مهارات لتعزيز األداء رقابة يف اخلرباء إىل الّلجوء يتم ما غالبا .81
 قبل املدقق وحيتاج. الرقابة عن بعيدا معني جمال يف الالزمة واخلربة واملعرفة خاصة مهارات متتلك مؤسسة أو شخصا اخلبري

. املطلوبة واألخالق بالشروط علم على وأنه الرقابية للعملية املطلوبة الالزمة الكفاءة لديه أن من التأكد خبري إىل اللجوء
 مستقال الرقابة يف إليه اللجوء يتم خارجي خبري كل  يكون أن وجيب. السرية بقواعد جيدة دراية على اخلبري يكون أن وجيب

  اخلبري تقرير يستخدم قد األداء مدّقق أنّ  من الرغم وعلى. موضوعيته على تؤثر أن ميكن اليت والعالقات الوضعيات عن
 .الرقايب التقرير يف الواردة النتائج يف الكاملة املسؤولية يتحّمل فإنه كدليل،

 اإلشراف

 :3000 واحملاسبة املالية للرقابة العليا لألجهزة الدويل للمعيار وفقا املتطّلب

. الرقايب العمل من ومستوى مرحلة كل  يف املدققني عمل على السليم اإلشراف يضمن أن للرقابة األعلى اجلهاز على
(3000/66) 

 توجيه

 واملراقبة الصحيح اإلشراف فإنّ  لذلك. الرقايب العمل وجودة الرقابية األهداف حتقيق لضمان ضروريا اإلشراف يعترب .82
 الفريق وتوجيه الكايف اإلرشاد توفري الصحيح اإلشراف ويشمل. املدقق كفاءة  عن النظر بغض احلاالت مجيع يف ضروريان

 العمل ومراجعة هلا التعّرض ميكن اليت اإلشكاليات على واالطالع للتطبيق، قابلة منهجية وإتباع الرقابة أهداف ملعاجلة الرقايب
 :يلي ما اإلشراف يتضّمن حتديدا، أكثر وبشكل. املنجز

 الرقابية؛ األهداف الفريق أعضاء مجيع استيعاب من التأكد -أ

 . صحيح بشكل إتباعها ومتّ  كافية  الرقابة إجراءات أنّ  ضمان -ب

 .وموثّقة وكافية عليها، االعتماد وميكن ،مالئمة الرقابة أدلة أنّ  ضمان -ت

 للرقابة؛ والوطنية الدولية املعايري تطبيق ضمان -ث

 ؛ الزمنية واجلداول امليزانيات تنفيذ لضمان التعهدات تطّور متابعة -ج

 وفقا الرقابة الجناز الالزم الوقت يف النظر الرقايب،يتمّ  الفريق أعضاء من عضو كل  وقدرات كفاءة  إىل وبالنظر -ح
 .ختطيطها متّ  اليت للمنهجية

 لذلك؛ وفقا له املخطط النهج وتعديل أمهيتها على والوقوف بالرقابة التعّهد أثناء تنشأ اليت اهلامة األمور معاجلة -خ
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 األمر؛ لزم كلما  الرقايب العمل يف التحديات على للتغلب املدقق دعم -د

 .تنشأ قد اليت القضايا حل يف والدعم العملي التدريب توفري -ذ

 .اخلربة ذوي الرقايب الفريق أعضاء قبل من شأهنا يف التشاور إىل حتتاج واليت املهمة مواضيع حتديد -ر

 .الرقايب العمل مراجعة -ز

 وأمهية اهليكل حجم مثل العوامل من عدد حسب وأدلته الرقايب العمل ومراجعة ونطاقه اإلشراف طبيعة ختتلف .83
 . املدققني وخربة الرقابية العملية تعقيد ودرجة

 وضع يتمّ  أن قبل وخاصة الرقابة عملية تقّدم مع املدققني كبار  أحد قبل من املراجعة إىل الرقايب العمل حيتاج .84
 إىل الرقابية،وحتتاج العملية على احلكم من مستوى من أكثر يف اخلربة املراجعة وت عّزز. الرقابية التقارير على األخرية الّلمسات

 :يلي ما ضمان

 الرقايب؛ للمخطط وفقا أجنز قد الرقايب العمل أنّ  -أ

 الرقايب؛ الربنامج مع فقتتّ  إتباعها متّ  اليت اإلجراءات ونطاق وتوقيت طبيعة أنّ  -ب

 إليها؛ التوّصل متّ  اليت واالستنتاجات الرقابة وثائق بوضوح تعكس عليها احلصول متّ  اليت واألدّلة الرقابة نتائج أنّ  -ت

 .عنها ترّتب ما وتنفيذ توثيق مت وأنه املطلوب، الوجه على املشاورات إجراء متّ  قد وأنّه -ث

 .التقرير يف الواردة والتوصيات واالستنتاجات املالحظات لدعم ومناسبة كافية  عليها احلصول مت اليت األدّلة أنّ  -ج

 المهني والتقدير الشك

 :3000 رقم واحملاسبة املالية للرقابة العليا لألجهزة الدويل للمعيار وفقا املتطّلب

 

 بانفتاح واحلجج اآلراء خمتلف وتناول خمتلفة زوايا من القضايا يف والنظر املهي والتقدير الشك امارسة املدّقق على
 (3000/68 رقم واحملاسبة املالية للرقابة العليا لألجهزة الدويل للمعيار وفقا املتطّلب)وموضوعّية

 توجيه



26  

 بشأن مستنرية قرارات اختاذ من مت ّكن واليت الصلة ذات واخلربات واملعرفة التدريب تطبيق يف املهي التقدير يتمّثل .85
  .الرقابية العملية ظروف مع تتناسب اليت العمل مسارات

 اآلخرين املصلحة أصحاب مع التنسيق املهي التقدير يتطّلب أن مي كن األداء برقابة املعي الرقايب الفريق على عالوة .86
 .الرقايب باجلهاز واملسريين خارجيني وخمتصني

 رقابة سياق يف املطلوب املهي التقدير عن أمثلة يلي وفيما. الرقابة عملية سري حلسن ضروريا املهي التقدير ي عترب .87
 :األداء

 الظاهر يف التهديدات ذلك يف مبا االستقاللية، متسّ  قد اليت التهديدات وتقييم حتديد -أ

 رقابته ستتمّ  ما ضبط -ب

 الصلة ذات والظروف الرقايب املوضوع لفهم املطلوب املستوى حتديد -ت

 ونطاقها وأسئلتها أهدافها أو الرقابة هدف حتديد -ث

 املعايري حتديد -ج

 ومداها الرقابة وإجراءات وتوقيت طبيعة حتديد -ح

 استغالهلا وكيفية للرقابة املطلوبة والتشاور الرقابة إجراءات حتديد -خ

 للتقرير كافية  داللة هلا اليت النتائج حتديد -د

 الرقابة أسئلة على لإلجابة به القيام يتعنّي  ما هناك كان  وإذا للرقابة ومناسبة كافية  أدلة على احلصول مت إذا ما تقييم -ذ
 االستنتاجات واستخالص

 الرقابية األهداف أو واهلدف املعايري مع باملقارنة رقابّية أدّلة على تستند استنتاجات صياغة -ر

 .الشأن هذا يف التوصيات حتديد -ز

 كفاية  مدى تقييم عند والتساؤل والتنبيه للرقابة اخلاضعة اجلهة من مهنّية مسافة على احلفاظ املهي الشك يعي .88
 يتبىّن  وأن املهي الشك املدّقق ميارس أن املهمّ  ومن. الرقابّية العملية مراحل مجيع يف عليها احلصول متّ  اليت الرقابة أدّلة ومالءمة
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 املهي الشك أمهية تعكس أمثلة يلي وفيما. الفردية االختيارات االعتبار بعني يأخذ وال عقالنية بتقديرات ويقوم نقدية، مقاربة
 :األداء رقابة سياق يف

 التسيري؛ نزاهة يف النظر -أ

 احلوكمة؛ على القائمني ومن اإلدارة من عليها احلصول متّ  اليت واملعلومات االستفسارات حول التساؤل -ب

 .املّتسقة غري املعلومات ألمهّية أو النسبية لألمهية تطبيقا وذلك املخاطر تقييم مراجعة -ت

 الرقابة عملية أثناء استخدامها سيتمّ  اليت البيانات موثوقّية بتقييم تسمح كافية  إلجراءات التخطيط -ث

 .عليها احلصول مت اليت األخرى الرقابة أدلة مع تتناقض اليت األدلة مراجعة عند احلذر توّخي -ج

رى اليت املناقشات إطار يف املهي الشك يظهر ما وغالبا .89  ما ويف. احلوكمة على والقائمني واإلدارة الرقابة فريق مع جت 
 :الرقابية العملية مراحل من مرحلة كل  يف املهي الشك وتقييم تطبيق كيفية  عن حصرية غري أمثلة يلي

 االعتماد من بدال وذلك املقدمة اآلراء و املمكنة والبدائل الرقابية احلجج معقولية الضرورة عند وي عّدل املدقق يقّيم -أ
 . النهائي لالستنتاج املؤيدة األدلة على فقط

 بقبوهلا يكتفي وال كمسّلمات  واالفرتاضات اإلدارة نظر وجهات املدقق يأخذ ال -ب

 .الوثائق مصدر موثوقّية املدقق يقّيم -ت

 ضروري أمر وهذا. خمتلفة نظر وجهات من للقضايا وينظر واحلجج لآلراء متقّبال األداء مدقق يكون أن جيب .90
 ويقوم نقدية، مقاربة ويتبىّن  املهي الشك املدّقق ميارس أن املهم فمن وبالتايل،. املعريف االحنياز أو احلكم يف األخطاء لتفادي

 .اآلخرين ومصاحل الشخصية اخليارات حيتسب وال عقالنية بتقديرات

 :3000 رقم واحملاسبة املالية للرقابة العليا لألجهزة الدويل للمعيار وفقا املتطّلب

 العملية مراحل مجيع يف حدوثه الحتمال يقظا يكون وأن الرقابة لعملّية التخطيط عند االحتيال خماطر تقييم املدّقق على
 (3000/73 رقم واحملاسبة املالية للرقابة العليا لألجهزة الدويل للمعيار وفقا. ) الرقابية

 توجيه
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 أو احلوكمة، على والقائمني واملسريين املوظفني بني من أكثر أو فرد من مقصودا عمال باعتباره االحتيال ي عّرف .91
 :مثل قانونية غري أو مستحقة غري ميزة على للحصول االحتيال تستخدم اليت األطراف

 الثقة خرق -أ

 واملنح التربعات منح يف التواطؤ -ب

 عقود منح يفالتواطؤ  -ت

 اخلداع -ث

 األمينة غري األفعال -ج

 اخلاطئ التمثيل -ح

  االحتيال إخفاء -خ

 املشروعة غري األعمال -د

 املتعّمدة األخطاء -ذ

 املخالفات -ر

 العموالت -ز

 السرية العموالت -س

 السرقة -ش

 أكثر أو عضوا يشمل وقد. للحقائق متعّمد إخفاء على ينطوي ما وعادة مقصود، االحتيال فإنّ  اخلطأ عكس على .92
 يف احلوكمة على القائمني على الغش اكتشاف أو ملنع األساسية املسؤولية وتقع. ثالثة أطراف أو للرقابة اخلاضعة اهليئة من

 خماطر وتقييم حتديد مسؤوليات للمدّقق وتعود. سوى حد على للرقابة اخلاضعة اجلهة إدارة وعلى للرقابة اخلاضعة اجلهة
 .املخاطر تلك جملاهبة الرقابة إجراءات ضبط إىل أيضا املدقق وحيتاج. الكربى االحتيال

 يسعى ما عادة، ألنّه برمتها، الرقابة عملية وأثناء التخطيط مرحلة أثناء املهي الشك على احلفاظ املدّقق حيتاج .93
 إجراء وعند. للرقابة اخلاضعة اهليئة وخارج داخل من غريه وعن املدّقق عن إخفائه إىل الغش يف الضالعني واملوظفني املسريين
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 أو التعاقد املثال سبيل على) الرقابة موضوع جمال يف االحتيال حدوث إمكانية حول لليقظة املدّقق حيتاج الرقابة، عمليات
 مزيد الختاذ العالقة ذات اجلهات  وإىل املشرف إىل األمر يرفع أن فله االحتيال، واجه أو املدقق شكّ  وإذا(. والتربعات املنح
 .اإلجراءات من

 :3000 رقم واحملاسبة املالية للرقابة العليا لألجهزة الدويل للمعيار وفقا املتطلب

 واحملاسبة املالية للرقابة العليا لألجهزة الدويل للمعيار وفقا.)املهي السلوك من عال مستوى على احلفاظ املدقق على
 (3000/75رقم

 توجيه

 أي وجتّنب الصلة ذات واملهنية والتنظيمية القانونية االلتزامات جلميع االمتثال الرقابة ملهنة املرتفعة التوقعات من .94
 دراية وله موضوعي ثالث بطرف تؤدي أن شأهنا من اليت اإلجراءات ذلك يف مبا املدقق عمل إىل يسيء قد تصرف

 العناية وبذل منظم رقايب منهج باعاتّ  املدّقق من وي توّقع. املدّقق لعمل املهنّية باحملدوديّة االستنتاج إىل الصلة ذات باملعلومات
 عند العادي اليقظ الشخص هبا يقوم اليت الرعاية عموما الاّلزمة العناية ببذل وي قصد. الرقابة عملية مراحل مجيع يف الالزمة

 واالستنتاجات النتائج عن اإلبالغ وعند األدلة وتقييم ومجع الرقابة ختطيط عند الكافية الرعاية يشمل وهذا. معني لعمل أداءه
 .الرقابة ملعايري االمتثال على واحلرص الواجبة العناية بذل للرقابة األعلى اجلهاز وعلى الرقايب الفريق على وجيب. والتوصيات

. الكفاءة من عال مستوى على احلفاظ املدققني ومن للرقابة األعلى اجلهاز من التشريعية والسلطة املواطنون ينتظر .95
 املهنية املعايري يف التطورات ومسايرة مواكبة خالل من والكفاءة الفردية املهنية املهارات على احلفاظ ضرورة يؤكد وهذا

 عند هبا املعمول واملهنّية الفنّية للمعايري وفقا جبد العمل املدقق من ي نتظر الاّلزمة العناية بذل وعند. الصلة ذات والتشريعات
 .التعهدات واحرتام بعناية العمل مسؤولية احلرص، ويعي. األداء رقابة عملّيات تنفيذ

 والتخطيط املوضوع اختيار منذ الرقابة، عملية خالل املهي السلوك من عال مبستوى التحّلي إىل املدقق حيتاج .96
 اجليدة املمارسات ومن. الالزمة العناية بذل مع ومبوضوعية منتظم بشكل العمل للمدّقق بالنسبة املهمّ  ومن. التقرير إلىتقدمي

 .العمل اجناز لتوجيه تفصيلية عمل خطط وهي الرقابة برامج استخدام

 :3000رقم واحملاسبة املالية للرقابة العليا لألجهزة الدويل للمعيار وفقا املتطّلب

 املالية للرقابة العليا لألجهزة الدويل للمعيار وفقا. )الرقابة عملية مراحل مجيع يف لالبتكار استعداد على يكون أن املدّقق على
 (3000/77رقم واحملاسبة

 توجيه
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 املعلومات وحتليل وتفسري جلمع الرقابة مناهج يف لالبتكار املتاحة الفرص لتحديد مناسب وضع يف املدقق يعترب .97
. االبتكار فرص من خمتلفة مستويات متنح الرقابة عملية من خمتلفة مراحل أن ندرك أن املهم ومن. ومرنا خالّقا العتباره وذلك

 والتقنيات للرقابة السبل أفضل حتديد عملية يف يزال ال فهو لالبتكار فرصة أعظم للمدقق تكون قد التخطيط، مرحلة فخالل
 .للتطبيق القابلة

 جديدة وتكنولوجيات تقنيات خلق وميكن االجتماعية، والعلوم التقييم وجماالت الرقابة إطار يف تتطّور املنهجيات إنّ  .98
 والتكنولوجيات التقنيات تتبىن للرقابة العليا األجهزة أنّ  ومبا. والرقابة التقرير جودة تعزيز شأهنا من واليت والتحليل األدلة جلمع

 واستخراج املعطيات حتليل مثل أدوات استخدام وميكن. لتجربتها ومستعدا متقبال يكون أن املدقق على فيجب اجلديدة،
 املخاطر تقييم إىل متطّورة حتليلية بيانات استعمال يؤدي أن ومي كن. واألمناط االجتاهات لتحديد املثال، سبيل على البيانات،

 االستخدام لالبتكار األخرى األمثلة ومن. فعالّية بأكثر تقرير إصدار وإىل أكرب، بكفاءة الرقابة تنفيذ وإىل تركيزا، أكثر بشكل
 رقايب، فريق من ألكثر مفيدة تكون أن ميكن اليت املعطيات لتبادل املعلومات إدارة ونظم اإللكرتونية العمل ألوراق الواسع

 (الفالحي اجملال يف األداء رقابة يف املثال سبيل على) التصوير ألغراض طيار بدون الطائرات واستخدام

 األشياء فعل على واإلقدام بعضهم من التعلم إىل املدققون وحيتاج. االبتكار ثقافة تعزيز للرقابة األعلى اجلهاز على .99
 :أن للرقابة األعلى اجلهاز فعلى أخرى، وبعبارة. خمتلف بشكل

 واخلربات والوثائق اآلراء لتبادل ومعلوماتّية ومستدامة التكاليف ومنخفضة مبتكرة طرق إجياد على يشّجع -أ

 وبالتقارير وبالتقنيات اجلديدة باملناهج الصلة ذات التجارب وتعزيز املواضيع يف املشرتكة الرقابة عمليات على يشّجع -ب

 احلوكمة ويف فيعمله به حيتذى مثاال يكون -ت

 وحلوكمته به اخلاصة العمل لطريقة املستقل التقييم إىل يسعى -ث

  فّعالة بطريقة" الرسالة تبليغ" على قدرته لتطوير العمل ي يّسر -ج

 .اجلديدة التقييم مبنهجيات دراية على يبقى -ح

  الجودة رقابة

 :3000 رقم واحملاسبة املالية للرقابة العليا لألجهزة الدويل للمعيار وفقا املتطلب

. 
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 مجيع استيفاء لضمان له االمتثال املدّقق وعلى عليها، واحملافظة اجلودة لضمان نظام وضع للرقابة األعلى اجلهاز على
يب مضافة قيمة حتمل ونزيهة ومتوازنة مناسبة بتقارير والقيام املتطلبات،  الدويل للمعيار وفقا. )الرقابية األسئلة على وجت 

 (3000/79 رقم واحملاسبة املالية للرقابة العليا لألجهزة

 توجيه

 (الرقابة إجراء عند) الجودة رقابة

 للرقابة األعلى اجلهاز بأنّ  معقول تأكيد لتقدمي وضعها مت اليت واإلجراءات السياسات اجلودة رقابة نظام يشمل .100
 الرقابة عمليات أنّ  ضمان هو ذلك من واهلدف. هبا املعمول والتنظيمية القانونية واملتطّلبات املهنية باملعايري يلتزمون وموظفيه

رى  وضرورة الرقابة عملية ومراجعة واإلشراف اإلدارة مثل مسائل اجلودة رقابة إجراءات وتشمل. عال مبستوى مستمرة بصفة جت 
 .للجدل املثرية أو الصعبة املسائل بشأن قرارات إىل التوّصل أجل من التشاور

 قادرا يكون وأن القائمة والظروف للرقابة األعلى اجلهاز تفويض مع يتناسب مبا وضعه إىل اجلودة رقابة نظام حيتاج .101
 اسرتاتيجية من جزءا يكون أن إىل حيتاج فّعاال، اجلودة رقابة نظام وليكون. اجلودة على الظروف تلك ملخاطر االستجابة على

 أن من بدال التقرير، إصدار ويف الرقابة أداء يف اجلودة ت بىن الطريقة، وهبذه. وإجراءاته وسياساته وثقافته للرقابة األعلى اجلهاز
 املتابعة يتطّلب اجلودة لرقابة نظام على احلفاظ إنّ (. أدناه اجلودة ضمان انظر) التقرير إصدار بعد إضافية عملية تكون

 .املستمر بالتحسني وااللتزام املستمرة

 وحتتاج. التناغم ودفع اخلطأ خماطر من للحد أداء رقابة كل  من يتجزأ ال جزءا لتكون اجلودة رقابة إجراءات حتتاج .102
 به القيام يتعني الذي والتثّبت الرقابة عملية يف املراحل خمتلف املثال، سبيل على وتشمل، موثّقة تكون أن إىل اإلجراءات هذه

 األعلى للجهاز املفيد من يكون وقد(. النهائية التقارير حترير ومراجعة العمل ملشروع النظري مراجعة اإلدارة، مراجعة مثل)
 .العالية اجلودة ذو الرقايب التقرير خصائص ي عّرف أن أوال للرقابة

 فرق بني الرقايب، الفريق داخل يتم الذي الرمسي وغري الرمسي التشاور هي أداء رقابة ألية الرئيسية اجلوانب أحد .103
 تعزيز على يساعد ألنه ، مهما التعهد ضمان اجناز خالل التشاور ويعترب. اخلارج أو الداخل من املتخصصني ومع الرقابة،
 سليمة استنتاجات إىل للوصول مفيدا التشاور ويعترب. األخطاء خماطر من احلد عن فضال املهي، التقدير تطبيق وحيّسن اجلودة

 وطبيعة جتري اليت الرئيسية املشاورات توثيق اجلّيدة املمارسات ومن. قيمة ويضيف ومتوازن وعادل مناسب تقرير ولضمان
 .النصيحة مع الرقابة فريق هبا تعامل اليت والطريقة املقدمة املشورة

 مستقل فرد هو اجلودة رقابة مبراجعة واملتعهد. اجلودة مراقبة مبراجعة التعّهد هي اجلودة لرقابة الرئيسية املكونّات ومن .104
 هبا أدىل اليت اهلامة واألحكام حتديدها مت اليت املخاطر ذلك يف مبا اهلامة، للمواضيع موضوعي بتقييم يقوم الرقابة، فريق عن
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 للرقابة جيدة امارسة اجلودة مراقبة مبراجعة املتعهد تعيني ويعترب. الرقابة تقرير صياغة عند إليها توّصل اليت والنتائج الرقابة، فريق
 .للرقابة األعلى اجلهاز حيددها واليت العالية املخاطر ذات

 رقابة لتقارير عالية جودة لتضمن اجلودة لرقابة فردية فّعالة إجراءات تطوير للرقابة األعلى اجلهاز على الصعب من .105
 - يكون أن للمدّقق بالنسبة أيضا املهم ومن. املؤّسسي املستوى على اإلجراءات هذه مثل وضع الضروري فمن ولذلك. أداء

 أن إىل حتتاج الرقابة إجراءات فإنّ  لذا. اجلودة رقابة لنتائج ومتقبالّ  انعكاسات على منفتحا وكذلك ومتحفزا كفأ  – ويبقى
 .الرقابة فريق وبتوجيه املستمر بالتدريب ت دعم

 .اجلودة مراقبة بشأن إضافية إلرشادات 40 رقم الدويل املعيار انظر .106

 (الرقابة من االنتهاء بعد) الجودة ضمان

. حمّددة ملعايري ووفقا ثابت أساس على إجنازها بعد الرقابة لعمليات املستقل بالتقييم اجلودة ضمان عملية تسمح .107
 متّ  ما وفقا للرقابة األعلى اجلهاز مستوى على اجلودة رقابة نظام مراقبة يف اجلودة ضمان عملية من الرئيسي الغرض ويتمّثل

 من أعاله املبينة اجلودة رقابة عملية ومتّكن. الاّلزم بالشكل تعمل وضعها متّ  اليت الرقابة ضوابط كانت  إذا ما وتقييم تصميمه
 أسئلة عن أمثلة وضع مع عمله، بظروف خاصة معايري وضع من الرقايب واجلهاز األوىل املرحلة يف اجلودة ضمان عملية مراجعة

 :تتضّمن املعايري حول

 ؟ الدراسة تنفيذ فيه يتم الذي السياق بوضوح التقرير يصف مدى أي إىل -أ

 فّعال؟ تنفيذي مللخص يتضّمن وهل جيد بشكل وم صاغا و مهيكال التقرير يعترب مدى أي إىل -ب

 بوضوح؟ النطاق حتديد متّ  مدى أي إىل -ت

 بوضوح؟ الرقابة منهجية ضبط متّ  وهل -ث

 بأدّلة؟ ومؤيّدة ومّتسقة ومنطقية متوازنة والتوصيات التقرير يف الواردة واالستنتاجات النتائج كانت  مدى أي إىل -ج

 العام؟ القطاع حتسني يف للمساعدة مفيدة معلومات وتوفري أهدافها بلوغ يف الرقابة جنحت مدى أي إىل -ح

 لدعم املستعملة واألدّلة إتباعها متّ  اليت الرقابة إجراءات وحول الرقايب الفريق كفاءة  حول كاف  توثيق هناك هل -خ
 اإلشراف؟ وحول الرقايب الفريق تلّقاها اليت املالحظات معاجلة مدى وحول واملشاورات النتائج

 رقابة وحدة أعضاء كبار  من مستقلة بطريقة اجلودة لضمان املستقلة بالعملّية املكّلفون يكون أن املستحسن ومن .108
 مدقّقني هبا يقوم اليت النظري مراجعة إىل الرجوع الغرض هلذا وميكن. خارجها أومن( الرقابة عملية سري يف التدّخل دون) األداء
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 ومسؤوليات لدور أعضائه فهم يف النظري مراجعة من الفائدة وتكمن. الوطي املستوى على األخرى للرقابة العليا األجهزة من
 الضمان ويوّفر. اجلهاز عن تفصلهم اليت للمسافة بالنظر تقييمهم استقاللّية يف الوقت نفس ويف للرقابة األعلى اجلهاز

 الرئيسية الغاية أنّ  وفهم املصلحة أصحاب أمام للمساءلة خضوعه إلثبات للرقابة األعلى للجهاز فرصة للجودة اخلارجي
 مراجعة نتائج استخدام للرقابة األعلى للجهاز وميكن. اجلودة رقابة ونظام ومسارها الرقابة عمليات حتسني هي اجلودة لضمان
 رقابة تقارير تكون وعندما. ملدققني كال  لصاحل اجلهاز داخل األداء رقابة لتقارير اجلّيدة األمثلة تعميم خالل من اجلودة ضمان
 إلصدار التدعيم إىل حتتاج اليت الضوابط لتحديد اجلودة رقابة نظام تقييم املوظفني كبار  فعلى التعزيز، إىل حاجة يف األداء
 والتوجيه التكوين جماالت وحتديد العرب الستخالص الرقابية الفرق مع والعمل الرقايب اجلهاز ومعايري تتماشى أداء رقابة تقارير

 .حمّددة جماالت يف والتدريب

 النسبّية األهمّية

 :3000 رقم واحملاسبة املالية للرقابة العليا لألجهزة الدويل للمعيار وفقا املتطّلب

 للموضوع والسياسية واالجتماعية املالية اجلوانب فيها مبا الرقابة، عملية مراحل مجيع يف النسبية األمهية مراعاة املدقق على
 رقم واحملاسبة املالية للرقابة العليا لألجهزة الدويل للمعيار وفقا. )املضافة القيمة من امكن قدر أكرب تقدمي هبدف

3000/83) 

 توجيه

 يف ي ؤثّر أو ي غرّي  أن مي كن والذي فيه إليها ي نظر الذي السياق يف ما مسألة أمهية بأهنا النسبية األمهية فهم ميكن .109
 والنوعّية الكمّية العوامل سياق يف النسبية األمهية مراعاة ومي كن. التنفيذية أو التشريعية السلطة مثل التقرير مستخدمي قرارات

 املالّية، القيمة إىل باإلضافة. املتلقني أو املستهدفني املستخدمني ومصاحل املوضوع على وأثرها وطبيعتها النسيب احلجم مثل
 األمهّية تتغرّي  أن ومي كن. واملساءلة واحلوكمة والشفافية االمتثال وكذلك هامة، وسياسّية اجتماعّية قضايا النسبية األمهية تشمل
 .املسؤولة واألطراف املستهدفني املستخدمني نظر وجهة على تعتمد أن ومي كن الوقت مرور مع النسبّية

 :التايل النوعّية العوامل تشمل أن وميكن .110

 .مقصود غري أو( الغش) مقصود عمل نتاج هي النتيجة كانت  إذا ما -أ

 اجلهة أو الربنامج وحساسية الرؤية ووضوح طبيعة إىل بالنظر داللة ذا اهليئة أو الربنامج من جانب كان  إذا ما -ب
 .للرقابة اخلاضعة

 .املواطنني وسالمة صحة على تأثري هناك كان  إذا ما -ت
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 .باملساءلة أو بالشفافية ترتبط النتيجة كانت  إذا ما -ث

 النسبية األمهية يف للنظر املدّقق حيتاج لذلك. األداء رقابة عمليات مراحل مجيع يف مهّمة النسبية األمهية مراعاة تعترب .111
 األدلة وتقييم املعايري وحتديد والنطاق واألسئلة الرقابية األهداف أو اهلدف وحتديد للرقابة اخلاضعة املوضوعات اختيار عند

 .والتوصيات االستنتاجات وتطوير النتائج وتوثيق

 والصادرة الصلة ذات القرارات على جمموعها يف أو فردي بشكل تأثريها ي توّقع عندما نسبّية، أمهّية ذات النتائج وتعدّ  .112
 املهي، التقدير إطار يف تندرج املدقق قبل من النسبية األمهية مراعاة إنّ . املدقق تقرير أساس على املستهدفني املستخدمني عن

 .املستهدفون املستخدمون حيتاجها اليت للمعلومات املدقق بنظرة وتتأثّر

 الفردية للنتائج الكليّ  التأثري يف للنظر املدّقق وحيتاج. عدديّا عنها التعبري يتمّ  اليت النتائج حبجم الكمّية العوامل وتتعّلق .113
 .املهمة غري

 التوثيق

 :3000 رقم واحملاسبة املالية للرقابة العليا لألجهزة الدويل للمعيار وفقا املتطّلب

 املالية للرقابة العليا لألجهزة الدويل للمعيار وفقا. )الكفاية فيه مبا ومفّصلة كاملة  بطريقة الرقابّية العملّية توثيق املدّقق على
 (3000/86 رقم واحملاسبة

 توجيه

 بني ومن. األداء رقابة خالل إليها التوّصل أو مجعها مت اليت الصلة ذات الوثائق مجيع على للحفاظ املدّقق حيتاج .114
 واملنهجية الرقابة خطة تفاصيل( أ: )يلي ما األداء رقابة عمليات مبعظم عموما توثيقها املتوّقع السجالت أنواع على األمثلة

 اإلشراف عن الناجتة املراجعة( د) للرقابة اخلاضعة اجلهة مع الفعل ورّدة التواصل( ج) والتحليل امليداين العمل نتائج( ب)
. الرقابة لتوثيق اخلاص والسياق الغرض األداء لرقابة اخلاصة الظروف حتّدد ذلك، ومع. اجلودة لرقابة الضمانات من وغريها

 له خارجي طرف أو للرقابة اخلاضعة باجلهة املسؤولني وإىل من بالتقرير املتعّلقة واملراسالت اإللكرتوين الربيد ذلك ويشمل
 العمل توثيق وجيب. منه االنتهاء وتاريخ الرقايب العمل حتسني يف سامهت واليت املوثّقة التسجيالت وكذلك بالرقابة عالقة
 :فهم من النظر حملّ  بالرقابة سابقة دراية لديه تتوّفر ال والذي اخلربة ذي املدقق لتمكني كاف  بشكل الرقايب

 وتوقيته ومداه أجري الذي العمل طبيعة -أ

 عليها احلصول مت اليت الرقابة وأدلة الرقايب العمل نتائج -ب
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 املتعلقة والقرارات الرقابة هنج أو نطاق يف تغيريات املثال سبيل على) الرقابة عملّية أثناء تنشأ اليت اهلامة األمور -ت
( للرقابة اخلاضعة واجلهة الرقايب الفريق بني خالف نتيجة اختاذها متّ  اليت اإلجراءات الرقابة، أثناء جّدت اليت باملخاطر

 .النتائج تلك إىل أّدت اليت اهلامة املهنّية واألحكام هلا، التوّصل متّ  اليت واالستنتاجات

 إذ. كافية  بصفة محايتها ضمان فعليه الشخصية، املعلومات أو البيانات جبمع األداء رقابة إطار يف املدّقق يقوم إذا .115
 .املناسبة احلماية حتديد عوامل من املعلومات وحساسّية طبيعة ت عترب

 وذلك معني، إلجراء أو ما رقابّية عملية توثيق ومدى طبيعة لتحديد الرقابية الوثائق من مزيد إىل عموما املدقق حيتاج .116
 :التالية احلاالت يف

 ؛(للجدل مثرية أو حساسة أو أمهية ذات النتيجة تكون عندما أو الرقابة بإجراء املرتبطة املخاطر) مرتفع خطر -أ

 النتائج تقييم أو الرقابة أداء يف احلكم تعميق إىل حاجة هناك -ب

 (الرقابية األهداف استخالص خالهلا من يصعب أدلة مثال) أمهّية أكثر أدّلة -ت

 .العمل وأوراق الرقايب التقرير مراجع بني ربط نظام وضع التوثيق عند املستحسن من .117

 على احلفاظ إىل أيضا وحيتاج. العمل أوراق وحفظ السريّة على للحفاظ املناسبة اإلجراءات اختاذ إىل املدّقق حيتاج .118
 بأعمال وللقيام السجالت حلفظ واملهنّية واإلداريّة والتنظيمّية القانونّية للمتطلّبات لالمتثال وذلك كافية  لفرتة العمل أوراق

 .املتابعة
 


