
 الفصل األول
 المبادئ األساسية في الرقابة الحكومية

 

 
تـ استنتاج اإلطار العاـ لممعايير الرقابية لممنظمة الدكلية لألجيزة العميا لمرقابة  

( مف إعالني طككيك كليما كمف التقارير كالبيانات كالمحاسبة )اإلنتكسام
المصادؽ عمييا مف قبؿ اإلنتكسام في مؤتمرات مختمفة، كمف تقرير اجتماع 
فريؽ خبراء األمـ المتحدة المعني بالمحاسبة  الحككمية  كالرقابة في البمداف 

 النامية.
 مف أربعة أجزاء ىي: لالنتكسامتتككف المعايير الرقابية  1.0.2

 لمبادئ األساسية.ا ( أ ) 
 المعايير العامة. ( ب ) 

 المعايير الميدانية. ( ج ) 

 معايير إعداد التقارير ( د ) 
 

قامت منظمة اإلنتكسام بتطكير ىذه المعايير بيدؼ تكفير إطار عاـ   إلرساء اإلجراءات 
كالممارسات الكاجب  إتباعيا  عند  تنفيذ  أعماؿ الرقابة بما في ذلؾ أعماؿ الرقابة عمى األنظمة 

إلى الحاسكب. كينبغي النظر إلى ىذه المعايير في ضكء الظركؼ الدستكرية كالقانكنية  المستندة
 كغيرىا الخاصة بالجياز األعمى لمرقابة.

 
المبادئ األساسية لممعايير الرقابية ىي افتراضات أساسية كمتطمبات كمبادئ  1.0.2

في تككيف منطقية تساعد كميا عمى تطكير المعايير الرقابية كتساعد المدققيف 
 آرائيـ كصياغة تقاريرىـ خاصة في الحاالت التي ال تكجد فييا معايير محددة.

يجب أف تككف المعايير الرقابية متسقة مع المبادئ الرقابية، كأف تكفر حدا أدنى  1.0.2
مف اإلرشاد لممدقؽ يساعده عمى تحديد الخطكات كاإلجراءات الرقابية التي يجب 

ابية. كتمثؿ المعايير الرقابية المقاييس التي   يتـ عمى تطبيقيا في العممية الرق
 أساسيا تقييـ جكدة نتائج العممية الرقابية.

إف تأكيؿ ىذه المعايير كتفسيرىا حؽ مقصكر عمى المجمس التنفيذم لإلنتكسام،  1.0.2
 في حيف تعكد مسؤكلية التعديالت إلى مؤتمر اإلنتكسام.
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 تتمثؿ المبادئ األساسية في: 1.0.2
عمى الجياز األعمى لمرقابة االلتزاـ بتطبيؽ المعايير الرقابية لإلنتكسام  (أ )

في جميع  االعماؿ التي يتـ اعتبارىا ذات األىمية. كىناؾ بعض المعايير 
التي قد ال يمكف تطبيقيا عمى بعض أعماؿ األجيزة العميا لمرقابة، بما في 

في شكؿ محاكـ حسابات، أك عمى األعماؿ  ذلؾ تمؾ األجيزة المنظمة
األخرل غير االعماؿ الرقابية التي يقكـ بيا الجياز، حيث يجب عمى 

مثؿ      الجياز األعمى لمرقابة تحديد المعايير التي يمكف تطبيقيا عمى
ىذه األعماؿ لضماف اف تككف عالية الجكدة باستمرار   )راجع الفقرة 

1.0.2.) 

مرقابة أف يصدر حكمو الميني عمى   الحاالت عمى الجياز األعمى ل (ب )
 (.21.0.2المختمفة التي تبرز أثناء القياـ بالرقابة الحككمية )راجع الفقرة 

بتنامي الكعي لدل المجتمع أصبحت المطالبة بالمساءلة العامة  لمجيات  (ج )
أك األفراد المسؤكليف عف إدارة المكارد     العامة أكثر كضكحا ،  بحيث 

   0حاجة إلى إيجاد عممية المساءلة ك تفعيؿ دكرىا   أصبحت ىناؾ
 (10.0.2)راجع الفقرة 

إف كضع أنظمة حككمية مالئمة لممعمكمات كالرقابة الداخمية كالتقييـ  (د )
كالتقارير يجعؿ مف عممية المساءلة عممية سيمة. كتككف اإلدارة الحككمية 

، كعف غير  مسؤكلة عف صحة  ككفاية  التقارير المالية شكال ك مضمكنا
 (.11.0.2ذلؾ مف المعمكمات. )راجع الفقرة 

ينبغي أف تتكلى الجيات المختصة إصدار معايير محاسبية مقبكلة  (ق )
لصياغة التقارير المالية ك اإليضاحات المتعمقة بيا  ذات الصمة 
باالحتياجات الحككمية، بينما تتكلى الجيات الخاضعة لمرقابة تطكير 

 (.11.0.2كقابمة لمقياس )راجع الفقرة أىداؼ كأغراض أداء محددة 

ينبغي أف يؤدم التطبيؽ الثابت لممعايير المحاسبية المقبكلة إلى عرض  (ك )
 (.11.0.2الكضع المالي كنتائج العمميات بعدالة  )راجع الفقرة 

إف كجكد نظاـ مناسب لمرقابة الداخمية  يقمؿ مف خطر حدكث األخطاء  (ز )
 (.10.0.2كالمخالفات. )راجع الفقرة 

إف سف التشريعات يسيؿ تعاكف الجيات الخاضعة لمرقابة    في الحفاظ  (ح )
عمى    كؿ البيانات المالئمة كالضركرية إلجراء تقييـ شامؿ لألنشطة 

 (.11.0.2مكضكع الرقابة  الكصكؿ إلى ىذه البيانات. )راجع الفقرة 
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أف تكػكف كؿ األنشطة الرقابية ضػمف الصالحيات الممنكحة    ينبغي (ط )
 (.11.0.2لمجياز األعمى لمرقابة. )راجع الفقرة 

عمى األجيزة العميا لمرقابة أف تعمؿ عمى تحسيف التقنيات     المستخدمة  (م )
 (.115052برقابة صحة مقاييس األداء )راجع الفقرة   

 
 الفقرات التالية أىمية المبادئ األساسية بالنسبة إلى الرقابة. تناقش 1.0.2
 تنص المبادئ  األساسية   لمرقابة   عمى ما يمي: 1.0.2

عمى الجياز األعمى لمرقابة االلتزاـ بتطبيؽ المعايير الرقابية لالنتكسام في 
جميع  األعماؿ   التي يتـ   اعتبارىا  ذات أىمية   ، كىناؾ بعض المعايير 
التي قد ال يمكف تطبيقيا عمى بعض أعماؿ األجيزة العميا لمرقابة، بما في ذلؾ 
تمؾ األجيزة العميا لمرقابة المنظمة في شكؿ محاكـ حسابات، أك عمى األعماؿ 
األخرل غير األعماؿ الرقابية التي يقكـ بيا الجياز األعمى لمرقابة ، حيث يجب 

ير التي يمكف تطبيقيا عمى مثؿ ىذه عمى الجياز األعمى لمرقابة تحديد المعاي
 أ(. 1.0.2األعماؿ لضماف اف تككف عالية الجكدة باستمرار    )راجع الفقرة )

  
                                                                        كبشكؿ عاـ، فقد ي نظر إلى أمر عمى أنو ميـ إذا كاف ىناؾ احتماؿ بأف معرفتو  1.0.2

 سكؼ تؤثر عمى قرارات مستخدمي البيانات المالية أك التقارير المتعمقة برقابة
 األداء.

كثيرا ما ينظر إلى األىمية النسبية مف حيث القيمة، غير أف طبيعة بند أك  20.0.2
مجمكعة مف البنكد أك الخصائص األساسية ليا قد تجعؿ األمر ىاما أيضا، 
مثال في الحالة التي يقتضي فييا القانكف أك التعميمات اإلفصاح عف ذلؾ األمر 

 غ المعني.بصكرة منفردة كبغض النظر عف المبم
باإلضافة إلى األىمية النسبية مف حيث القيمة أك الطبيعة فقد يككف أمر مف  22.0.2

األمكر ىاما كذلؾ بسبب السياؽ الذم يحدث فيو ،  مثاؿ ذلؾ النظر إلى بند 
 عمى أنو ميـ مف حيث عالقتو بػ:

 )أ( النظرة الشاممة إلى المعمكمات المالية.
 نو .)ب( المجمكع الذم يشكؿ جزءا م
 )ج( المدة الزمنية المرتبط بيا .

 )د( كالمبمغ المقابؿ لو في األعكاـ السابقة.
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غالبا ما تمارس األجيزة العميا لمرقابة أنشطة ال يمكف اعتبارىا أعماال رقابية  21.0.2
بالتعريؼ الضيؽ لمكممة كلكنيا أعماؿ تساىـ في تكجيو أفضؿ لألعماؿ الرقابية 

أف تشمؿ األعماؿ غير الرقابية )أ( جمع البيانات مف دكف إجراء . كيمكف 
تحميؿ جكىرم ليا، )ب( العمؿ القانكني، )ج( ميمة تكضيحية    لممجمس 
النيابي المنتخب  تتعمؽ بفحص مسكدة المكازنات، )د( ميمة مساعدة   أعضاء 

العميا المجالس النيابية المنتخبة   تتعمؽ  باالستقصاء  في ممفات األجيزة 
لمرقابة كاالطالع عمييا، )ىػ( النشاطات اإلدارية، )ك( الكظائؼ المتعمقة 
بالمعالجة الحاسكبية. كتكفر ىذه األنشطة غير الرقابية معمكمات ذات قيمة 

 بالنسبة إلى صانعي القرارات ك ينبغي أف تككف ذات جكدة عالية  .
يع أكجو عمؿ بعض األجيزة ال يمكف تطبيؽ كافة المعايير الرقابية عمى جم 21.0.2

العميا لمرقابة، كذلؾ نظرا  لمبنية التنظيمية ليذه األجيزة كأسمكب عمميا، كعمى 
سبيؿ المثاؿ فإف طبيعة المراجعات التي تقكـ بيا محاكـ الحسابات كالتي تتميز 
بككنيا قضائية كذات سمطة مشتركة تجعؿ بعض أكجو عمؿ ىذه المحاكـ 

ة المالية كعف رقابة األداء المتيف تنجزىما األجيزة العميا مختمفا أساسا عف الرقاب
 لمرقابة كالتي تخضع لنظاـ ىرمي  يقكده مدقؽ عاـ أك مراقب عاـ  أك رئيس .

يجب إتباع معايير مالئمة لمتأكد مف تنفيذ العمؿ بدرجة عالية مف الجكدة بحيث  21.0.2
أك بميمة معينة                                                 ينبغي أف تفرض األىداؼ الخاصة بنكع معي ف مف العمؿ 

المعايير الخاصة التي يجب إتباعيا. كعمى كؿ جياز أف يضع سياسة يتبع فييا 
معايير االنتكسام أك غيرىا مف المعايير الخاصة في تنفيذ أنكاع العمؿ المختمفة 

 التي يقـك بيا الجياز لضماف عمؿ ك نتائج  ذات جكدة عالية.
 مى ما يمي:تنص المبادئ  األساسية  لمرقابة  ع 21.0.2

عمى  الجياز األعمى لمرقابة اف يطبؽ حكمو الميني  عمى  الحاالت المختمفة  
 ب(. 1.0.2التي تبرز اثناء القياـ بالرقابة الحككمية )راجع الفقرة 

تضطمع أدلة األثبات الرقابية بدكر ىاـ بالنسبة إلى قرار المدقؽ  تجاه اختيار   21.0.2
كبخصكص طبيعة االختبارات كاإلجراءات الرقابية القضايا الرقابية كمجاالتيا 

 كزمف إجرائيا كمداىا.
تتجاكز الصالحيات الممنكحة لمجياز األعمى لمرقابة فيما يتعمؽ بالميمة الرقابية  21.0.2

لكؿ األعراؼ الرقابية أك المحاسبية التي تتضارب معيا، كبذلؾ فإف ليذه 
يير الرقابية التي يطبقيا الجياز األعمى الصالحيات تأثيرا حاسما عمى المعا

لمرقابة. كنتيجة لذلؾ فإنو ال يمكف ألم مف المعايير الرقابية لالنتكسام ػ أك ألم 
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                                                                       معايير أخرل خارجة عف الجياز األعمى لمرقابة ػ أف تككف ليا صبغة أمري ة أك 
 أف يككف تطبيقيا إجباريا عمى الجياز األعمى لمرقابة أك عمى مكظفيو.

عمى الجياز األعمى لمرقابة أف يحكـ عمى مدل مالئمة المعايير الرقابية  21.0.2
الخارجية مع تأدية ميمتو. لكف عمى الجياز األعمى لمرقابة أف يعترؼ بأف 
المعايير الرقابية لالنتكسام  تمثؿ  إجماعا في الرأم بيف المدققيف الحككمييف، 

اسبت مع ميمة الجياز. كعمى كأف يحاكؿ تنفيذ ىذه المعايير فقط حيثما تن
الجياز أيضا أف يحاكؿ تجاكز حالة عدـ  التكافؽ حيثما كاف ذلؾ ضركريا حتى 

 يسمح بتبني المعايير المرغكب فييا.
قد تتشابو أىداؼ عمميات الرقابة التي يقكـ بيا الجياز األعمى لمرقابة مع  21.0.2

بعض صالحيات الجياز أىداؼ عمميات الرقابة في القطاع الخاص فيما يتعمؽ ب
كخاصة رقابة البيانات المالية. كفي المقابؿ فقد تككف معايير القطاع الخاص 
المتعمقة برقابة البيانات المالية التي تصدرىا ىيئات رسمية تنظيمية سارية عمى 

 المدقؽ الحككمي.
 تنص المبادئ  األساسية  لمرقابة  عمى ما يمي: 10.0.2

صبحت المطالبة بالمساءلة العامة لمجيات اك االفراد بتنامي الكعي بالمجتمع ا 
المسؤكليف عف ادارة المكارد  العامة أكثر كضكحا بحيث ازدادت الحاجة إلى 

 ج(. 1.0.2عممية المساءلة كتفعيؿ دكرىا  . )راجع الفقرة 
تقتضي الترتيبات في بعض البمداف أف ترفع  الجيات  المسؤكلة تقاريرىا إلى  12.0.2

دكلة أك إلى الممؾ أك إلى مجمس الدكلة مباشرة، لكف في جؿ البمداف رئيس ال
ترفع ىذه  الجيات تقاريرىا إلى سمطة تشريعية منتخبة سكاء كاف ذلؾ مباشرة أك 
عف طريؽ الفرع التنفيذم في الحككمة. كتتمتع بعض األجيزة العميا لمرقابة 

سابات كالمحاسبيف بسمطة قضائية. كتمارس ىذه السمطة، حسب البمد، عمى الح
كحتى عمى اإلدارييف. كتعتبر األحكاـ كالقرارات التي تتخذىا ىذه األجيزة العميا 
تكممة طبيعية لكظيفة الرقابة اإلدارية المكككلة إلييا. كيجب النظر إلى  أعماليـ 

كجزء  مف منطؽ األىداؼ العامة التي تسعى الرقابة الخارجية  ىذه القضائية
 ا تمؾ األىداؼ التي تتعمؽ بمسائؿ المحاسبة.إلى تحقيقيا كخصكص

المشاريع العامة مطالبة أيضا بأف تفي بالتزامات المساءلة العامة ، كقد تشمؿ   11.0.2
المشاريع العامة مشاريع تجارية مثؿ الجيات التي تـ إنشاءىا بمكجب قانكف أك 

ألكبر مف رأسماليا . بقرار مف السمطة التنفيذية أك  تمتمؾ الحككمة النصيب ا
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كبغض النظر عف طريقة نشأتيا أك كظائفيا أك درجة استقالليتيا أك ترتيبات 
 تمكيميا فإف ىذه الجيات  مسؤكلة في نياية األمر أماـ الييئة التشريعية العميا.

 تنص المبادئ األساسية لمرقابة عمى ما يمي: 11.0.2
بة الداخمية كالتقييـ كالتقارير كضع أنظمة حككمية مالئمة لممعمكمات كالرقا   

يسيؿ عممية المساءلة، حيث تككف اإلدارة مسؤكلة عف صحة ككفاية التقارير 
 د(. 1.0.2المالية شكال كمضمكنا كعف غير ذلؾ مف المعمكمات. )راجع الفقرة 

إف صحة ككفاية التقارير كالبيانات المالية تمثالف تعبير الجية الخاضعة لمرقابة  11.0.2
ضعيا المالي كعف نتائج عممياتيا، كما تمثؿ أيضا التزاـ الجية  بتصميـ عف ك 

 نظاـ عممي يكفر معمكمات ذات صمة كمكثكؽ بيا.
 تنص المبادئ  األساسية لمرقابة عمى ما يمي: 11.0.2

ينبغي عمى الجيات المختصة أف تتكلى إصدار معايير محاسبية مقبكلة  
باحتياجات الحككمة،   بينما تتكلي الجيات لصياغة التقارير المالية ذات الصمة 

الخاضعة لمرقابة تطكير أىداؼ كأغراض أداء   محدده  كقابمة لمقياس. )راجع 
 ىػ(. 1.0.2الفقرة 

عمى األجيزة العميا لمرقابة أف تعمؿ مع  الجيات الكاضعة لممعايير المحاسبية  11.0.2
 سبة لمحككمة.لممساعدة عمى ضماف إصدار المعايير المحاسبية المنا

عمى األجيزة العميا لمرقابة أيضا أف تكصي  الجيات  الخاضعة لمرقابة بكضع  11.0.2
 أىداؼ كاضحة ك قابمة لمقياس  كأف تحدد أغراض أداء خاصة بيذه األىداؼ.

 تنص المبادئ  األساسية لمرقابة عمى ما يمي: 11.0.2
المقبكلة إلى عرض الكضع ينبغي أف يؤدم التطبيؽ الثابت لممعايير المحاسبية 

 ك(. 1.0.2المالي كنتائج العمميات بعدالة  . )راجع الفقرة 
إف اعتبار الثبات في تطبيؽ معايير المحاسبة شرطا مسبقا  لمعدالة  يعني أف  11.0.2

عمى الجية الخاضعة لمرقابة أف تراعي المعايير المحاسبية المالئمة في 
حاجة إلى تطبيؽ ىذه المعايير بطريقة الظركؼ القائمة، كأف تراعي أيضا ال

بالمعايير المحاسبية ىك ثابتة. غير أنو يجب أال يعتبر المدقؽ أف االلتزاـ الثابت 
عدالة البيانات المالية المختمفة  ،  فالعدالة ىي تعبير عف رأم  دليؿ قاطع عمى

أف  لممدقؽ يفكؽ حدكد التطبيؽ الثابت لمعايير المحاسبة. كيؤكد ىذا االفتراض
المعايير الرقابية ليست أكثر مف المتطمبات الدنيا بالنسبة إلى التزاـ المدقؽ، 

  كيترؾ تجاكز ىذه الحدكد الدنيا لحكـ المدقؽ الميني .
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 تنص المبادئ  األساسية  لمرقابة عمى ما يمي: 10.0.2

خطر حدكث األخطاء  إف كجكد نظاـ مناسب لمرقابة الداخمية يقمؿ مف 
 ز(. 1.0.2كالمخالفات. )راجع الفقرة 

إف مسؤكلية تطكير أنظمة رقابة  داخمية كافية تقع عمى عاتؽ الجية الخاضعة  12.0.2
لمرقابة كذلؾ لحماية مكاردىا ، كليست مسؤكلية المدقؽ. كما أف الجية الخاضعة 

كأنيا تعمؿ لممساعدة لمرقابة ممزمة أيضا بأف تتأكد مف أف تمؾ األنظمة قائمة 
عمى  ضماف االلتزاـ بالقكانيف كالتعميمات (السارية كمف أف األمانة ك السالمة قد 
تـ مراعاتيا عند اتخاذ القرارات. غير أف ىذا ال يعفي المدقؽ مف تقديـ مقترحات 
كتكصيات لمجية الخاضعة لمرقابة متى ما اكتشؼ أف أنظمة الرقابة الداخمية 

 ئبة.غير كافية أك غا
 تنص المبادئ  األساسية لمرقابة عمى ما يمي: 11.0.2

إف سف التشريعات يسيؿ تعاكف الجيات الخاضعة لمرقابة في الحفاظ عمى كافة  
البيانات المالئمة الضركرية إلجراء تقييـ شامؿ لألنشطة مكضكع الرقابة كفي 

 ح(. 1.0.2الكصكؿ الى ىذه البيانات  . )راجع الفقرة 
أف يتمكف الجياز األعمى لمرقابة مف الكصكؿ إلى مصادر البيانات يجب  11.0.2

كالمعمكمات كمف الكصكؿ كذلؾ إلى  مسؤكلي ك  مكظفي  الجية الخاضعة  
لمرقابة حتى يتسنى لو تنفيذ مسؤكلياتو الرقابية عمى الكجو األكمؿ. كيساعد سف 

كلئؾ المقتضيات التشريعية بخصكص كصكؿ المدقؽ إلى تمؾ المعمكمات كأ
 المكظفيف عمى تقميص  المشاكؿ مستقبال في ىذا المجاؿ.

 تنص المبادئ األساسية  لمرقابة عمى ما يمي: 11.0.2
ينبغي أف تككف جميع األنشطة الرقابية ضمف الصالحيات الممنكحو  لمجياز  

 ط(. 1.0.2األعمى لمرقابة. )راجع الفقرة 
قابة عامة مف قبؿ السمطو التشريعية العميا أك يتـ تأسيس األجيزة العميا لمر  11.0.2

بمقتضى نص دستكرم، كفي بعض الحاالت يتـ تحديد عناصر الدكر الذم 
يضطمع بو الجياز األعمى لمرقابة بكاسطة اتفاقية بدال مف نص قانكني معيف. 
كيحدد القانكف أك  التعميمات التأسيسية عادة شكؿ الجياز األعمى لمرقابة )عمى 

مثاؿ محكمة أك مجمس أك لجنة أك مكتب قانكني أك كزارة( كشركط ك سبيؿ ال
احكاـ  تكلي المنصب كالكالية كالسمطات كالمياـ كالكظائؼ كالمسؤكليات العامة 
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كغيرىا مف األمكر التي تحكـ تكلي كظيفة ما كتأدية الكظائؼ كالمياـ المزمع 
 أداؤىا.

مرقابة فإف الكظيفة األساسية لمجياز   كميما  كاف نظاـ إنشاء الجياز األعمى ل 11.0.2
تتمثؿ في تدعيـ المسائمة العامة كالنيكض بيا. فالجياز األعمى لمرقابة في 

بعض البمداف ىك عبارة محكمة تتككف  مف قضاة  تككف ليا سمطة عمى   
محاسبي القطاع العاـ الذيف تقع عمييـ مسؤكلية تقديـ الحسابات ليذه المحكمة   

ه الكظيفة القضائية  أف يتأكد الجياز األعمى لمرقابة مف أف كؿ . كتقتضي  ىذ
شخص مكمؼ بالتعامؿ مع األمكاؿ العامة مسؤكؿ أمامو كأنو في ىذا المضمار 

 خاضع لقضائو.
يكجد تكامؿ ىاـ بيف السمطة القضائية ىذه ك الخصائص األخرل لمرقابة إذ  11.0.2

ا مف منطؽ األىداؼ العامة ينبغي أف ننظر إلى ىذه الخاصيات بصفتيا جزء
التي تسعى الرقابة الخارجية إلى تحقيقيا كبخاصة تمؾ األىداؼ المتعمقة  

 بالمحاسبة االدارية .
 يشمؿ النطاؽ الكامؿ لمرقابة الحككمية رقابة األداء كرقابة النظامية. 11.0.2
 تشمؿ الرقابة النظامية: 11.0.2

لمرقابة  ، كيشمؿ ذلؾ فحص شيادة المسائمة المالية لمجيات الخاضعة  ( أ ) 
بداء الرأم بخصكص البيانات المالية.                                                               السجالت المالية كتقييميا كا 

 شيادة المساءلة المالية لإلدارة الحككمية بكامميا. ( ب ) 

رقابة األنظمة كالمعامالت المالية بما في ذلؾ تقييـ االلتزاـ بالقكانيف  ( ج ) 
 كالتعميمات  السارية.

 ؼ التدقيؽ الداخمي .مراجعة الرقابة الداخمية ككظائ  ( د ) 

رقابة أمانة ك سالمة القرارات اإلدارية المتخذة  داخؿ الجية  الخاضعة  ( ق ) 
 لمرقابة.

إعداد التقارير بشأف أم مسائؿ أخرل تنجـ عف عممية الرقابة أك تتعمؽ  ( ك ) 
 بيا كيرل الجياز األعمى لمرقابة أنو مف الضركرم الكشؼ عنيا.

 صاد كالكفاءة كالفعالية، كتشمؿ:تيتـ رقابة األداء برقابة االقت 10.0.2
رقابة اقتصاد األنشطة اإلدارية كفقا لممبادئ كالممارسات اإلدارية  ( أ ) 

 السميمة كرقابة السياسات اإلدارية.

رقابة كفاءة استخداـ المكارد البشرية كالمالية كغيرىا بما في ذلؾ فحص  ( ب ) 
جراءات التي أنظمة المعمكمات كمقاييس األداء كترتيبات اإلشراؼ كاإل
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تتبعيا  الجيات  الخاضعة لمرقابة لعالج  القصكر الذم  يتـ التعرؼ 
 عميو .

كرقابة فعالية األداء فيما يتعمؽ بتحقيؽ أىداؼ  الجية  الخاضعة لمرقابة  ( ج ) 
 كرقابة التأثير الفعمي لألنشطة مقارنة بالتأثير  المستيدؼ  .

لرقابة النظامية، كفي ىذه الحاالت فإف عمميا قد يحدث تداخؿ بيف رقابة األداء كا 12.0.2
 تصنيؼ رقابة معينة يعتمد عمى الغرض األساسي مف تمؾ الرقابة.

في العديد مف البمداف ال تصؿ رقابة األداء إلى حد مراجعة األسس السياسية  11.0.2
لبرامج الحككمة، كعمى كؿ فإنو ينبغي أف تحدد ميمة الجياز األعمى لمرقابة 

ياز كمسؤكلياتو فيما يتعمؽ برقابة األداء في جميع مجاالت بدقة سمطات الج
النشاط الحككمي بيدؼ تسييؿ تطبيؽ المعايير الرقابية المالئمة مف قبؿ الجياز 

 األعمى لمرقابة .
في بعض البمداف ال يمنح الدستكر أك التشريعات السارية الجياز األعمى لمرقابة  11.0.2

"الكفاءة" الخاصة باالدارة المالية لمسمطة   سمطة رقابة "الفعالية" أك رقابة
. كفي ىذه الحاالت فإف تقييـ المالءمة أك الفائدة مف القرارات اإلدارية  التنفيذية

أك تقييـ فعالية اإلدارة يرجع إلى الكزراء المكككؿ إلييـ ميمة تنظيـ الخدمات 
شريعية. إف اإلدارية كيككنكف بالتالي مسؤكليف عف إدارتيـ أماـ السمطة  الت

العبارة التي تبدك في ىذه الحالة أكثر مالءمة لكصؼ عمميات الرقابة التي يقـك 
 لمرقابة النظامية بيا الجياز األعمى لمرقابة كالتي تتجاكز اإلطار التقميدم 

كالقانكنية ىي عبارة "رقابة اإلدارة الجيدة". كتيدؼ ىذه الرقابة إلى إجراء تحميؿ 
كء المبادئ العامة لإلدارة السميمة. كيمكف عمميا تنفيذ لمنفقات العامة  في ض

ىذيف النكعيف مف الرقابة ػ أم الرقابة النظامية كالرقابة اإلدارية ػ في عممية 
كاحدة خصكصا كأف كؿ كاحدة منيما تدعـ األخرل، باعتبار أف الرقابة النظامية 

حيح األكضاع التي تستطيع إعداد رقابة اإلدارة كأف رقابة اإلدارة تؤدم إلى تص
 تتسبب في المخالفات.

كيمكف االرتقاء بفعالية المساءلة  العامة عندما تمكف الصالحيات الممنكحو   11.0.2
لمجياز األعمى لمرقابة مف تنفيذ الرقابة النظامية أك رقابة االداء في كافة 

 المشاريع العامة .
 تنص المبادئ  األساسية لمرقابة عمى ما يمي: 11.0.2

عمى األجيزة العميا لمرقابة اف تعمؿ عمى تحسيف التقنيات  المستخدمة برقابة 
 م(. 1.0.2صحة مقاييس األداء. )راجع الفقرة 
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يقتضي دكر المدققيف الرقابي المتنامي تحسيف كتطكير تقنيات ك منيجيات   11.0.2
الجية جديدة لتقييـ مدل  استخداـ  مقاييس  أداء صحيحة كمعقكلة مف قبؿ 

الخاضعة لمرقابة ، كعمى المدققيف االستفاده مف التقنيات كالمنيجيات المتبعة في 
 التخصصات األخرل.

إف نطاؽ الميمة الرقابية  سكؼ يحدد نطاؽ المعايير التي ينبغي أف يطبقيا  11.0.2
 الجياز األعمى لمرقابة.

 

* * * 
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 الفصل الثاني 
 المعايير العامة في الرقابة الحكومية

  
 

يعالج ىذا القسـ المعايير العامة في الرقابة الحككمية، كىي معايير تصؼ  2.2.1
المؤسسة الرقابية حتى  أك/ ك  لمدقؽالمؤىالت التي ينبغي أف تتكفر لدل ا

يتسنى ليما تنفيذ المياـ المتعمقة بالمعايير الميدانية كالمعايير الخاصة بإعداد 
 التقارير بطريقة كفؤه كفعالة.

جراءات مف  1.2.1                                                                          تعني معايير الرقابة العامة تبني الجياز األعمى لمرقابة سياسات كا 
 أجؿ:

 (.1.2.1لفقرة تعييف المكظفيف ذكم المؤىالت المناسبة )راجع ا ( أ ) 

تأىيؿ كتدريب مكظفي الجياز األعمى لمرقابة لتمكينيـ مف أداء مياميـ  ( ب ) 
بصكرة فعالة، كتحديد األساس الذم يعتمد عميو في ترقية المدققيف 

 (.1.2.1كغيرىـ مف المكظفيف. )راجع الفقرة 

كالتعميمات المكتكبة المتعمقة بتنفيذ  اإلرشاداتكغيرىا مف  ألدلةا إعداد ( ج ) 
 (.21.2.1ات الرقابية )راجع الفقرة العممي

الميارات كالخبرات المتكافرة داخؿ الجياز األعمى لمرقابة كالتعرؼ  دعـ ( د ) 
عمى ما ينقص مف ميارات، كتكزيع الميارات عمى المياـ الرقابية تكزيعا 

عدد كاؼ مف المكظفيف لتنفيذ العممية الرقابية، كتأميف  تكميؼ كجيدا 
لتحقيؽ أىداؼ الجياز في المستكل  يفالمناسبالتخطيط كاإلشراؼ 

 (.21.2.1المطمكب مف العناية كاالىتماـ الالزميف )راجع الفقرة 

كاإلجراءات الداخمية لمجياز األعمى  كفاءة كفاعمية المعاييرمراجعة  ( ق ) 
 (.11.2.1لمرقابة )راجع الفقرة 

 ي:تتضمف المعايير العامة بالنسبة إلى األجيزة العميا لمرقابة ما يم 1.2.1
جراءات لتعييف مكظفيف ذكم                                                                       عمى الجياز األعمى لمرقابة أف يتبنى سياسات كا 

 أ(. 1.2.1مؤىالت مناسبة )راجع الفقرة 
 تفسر الفقرة التالية التكظيؼ باعتباره معيارا رقابيا.   
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 المؤىالت العممية األكاديمية لمرقابةي الجياز األعمى تتكفر بمكظفيجب أف  1.2.1

كينبغي أف يضع  المناسبة كأف يككنكا مزكديف بالخبرة كالتدريب المالئميف.
لتعييف المدققيف كأف  العمميةالجياز األعمى لمرقابة الحد األدنى مف المتطمبات 

 يراجع ىذه المتطمبات بشكؿ منتظـ.
 تتضمف المعايير العامة بالنسبة إلى األجيزة العميا لمرقابة ما يمي: 1.2.1

جراءات لتطكير كتدريبعمى الجي                                                          از األعمى لمرقابة أف يتبنى سياسات كا 
بصكرة فعالة كأف يحدد أسس ترقية   كاجباتيـليتمكنكا مف أداء   مكظفيو 

 ب(. 1.2.1المدققيف كغيرىـ مف المكظفيف )راجع الفقرة 
 تفسر الفقرات التالية التدريب كالتطكير كمعياريف رقابييف.

عمى الجياز األعمى لمرقابة أف يتخذ الخطكات المناسبة لتكفير التطكير الميني  1.2.1
المتكاصؿ لمكظفيو بما في ذلؾ تكفير التدريب داخؿ الجياز نفسو كتشجيع 

 في الدكرات الخارجية كمما كاف ذلؾ مناسبا.  الحضكر كالمشاركة
  لممساعدة ت مكظفيو يجب أف يحتفظ الجياز األعمى لمرقابة ببياف مفصؿ لميارا 1.2.1

التخطيط لمعمميات الرقابية كيحدد كذلؾ االحتياجات المتعمقة بالتطكير  في
 الميني.

ينبغي أف يضع الجياز األعمى لمرقابة المعايير المتعمقة بترقية المدققيف كغيرىـ  1.2.1
، كمراجعة ىذه  األخالقيةمف المكظفيف العامميف فيو، بما في ذلؾ المتطمبات 

 ير بشكؿ منتظـ.المعاي
جراءات بالنسبة إلى  1.2.1                                                                   عمى الجياز األعمى لمرقابة أيضا أف يضع سياسات كا 

التي  تقنيات الرقابة كمنيجياتياالتطكير الميني لممكظفيف الرقابييف في مجاؿ 
كيحافظ عمى ىذه تنطبؽ عمى العمميات الرقابية المختمفة التي يقكـ بيا 

 السياسات كاإلجراءات.
بما في  البيئة الحككميةينبغي أف يفيـ مكظفك الجياز األعمى لمرقابة فيما جيدا  20.2.1

التشريعية، الترتيبات القانكنية كالمؤسسية التي  ةالسمط ذلؾ جكانب مثؿ دكر
. كينبغي كذلؾ أف المشاريع العامةكمكاثيؽ  السمطة التنفيذيةتخضع ليا عمميات 
ة كافية بالمعاييركالسياسات كاالجراءات عمى دراي المدر بكفيككف مكظفك الرقابة 

 كالممارسات الرقابية الخاصة بالجياز األعمى لمرقابة. 
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 فيالمالية تدريبا  البياناتك  السجالت المحاسبية كتتطمب رقابة األنظمة المالية  22.2.1
 ، كما تتطمب معرفة التشريعات  مجاالت المحاسبة كالتخصصات ذات العالقة

 لمرقابةمساءلة الجية الخاضعة  التي تؤثر عمىالسارية ك التعميمات المتعمقة بيا 
. كقد يتطمب تنفيذ عمميات رقابة األداء تدريبا في مجاالت مثؿ اإلدارة كاتخاذ 

 القرار كالعمـك االقتصادية كاالجتماعية باإلضافة إلى المتطمبات سالفة الذكر.
جمعيات أف يشجع مكظفيو ليصبحكا أعضاء في  عمى الجياز األعمى لمرقابة 21.2.1

أنشطة تمؾ الجمعيات ك  ذات صمة بعمميـ كأف يساىمكا في كىيئات مينية
 . الييئات

 :تتضمف المعايير العامة بالنسبة الى األجيزة العميا لمرقابة ما يمي 21.2.1
جراءات إلعداد األدلةأاألعمى لمرقابة  زعمى الجيا يتعيف                                      ف يتبني سياسات كا 

راجع الفقرة المتعمقة بتنفيذ العمميات الرقابية ) التعميمات المكتكبةك  كاإلرشادات
 (.ج 1.2.2

 المكتكبة كمعيار رقابي. اإلرشاداتتفسر الفقرة اآلتية 

 تعاميـ تتضمف إرشادات سطةفي الجياز األعمى لمرقابة بكاظاالتصاؿ بمك  إف 21.2.1
و أمراف تسار كمعاييره كمما ث يكضح سياسات الجيازدعمى دليؿ مح ظكالحفا

 .الرقابية عمى جكدة العمميات ظميماف لمحفا
 :لى األجيزة العميا لمرقابة ما يميإتتضمف المعايير العامة بالنسبة  21.2.1

جراءات لدعـ الميارات أاألعمى لمرقابة  زعمى الجيا                                        ف يتبنى سياسات كا 
ع الميارات ز كاف يك الميارات غير المتكافرة  دكالخبرات المتاحة لو كاف يحد
شخاص لتنفيذ يعا جيدا كيكفر العدد الكافي مف األز الخاصة بالميمات الرقابية تك 

كاإلشراؼ المناسبيف لتحقيؽ أىدافو  طيطلديو التخ يتكفر كاف ،العممية الرقابية
 .د(1.2.2كاالىتماـ )راجع الفقرة  الالزمةمف العناية  المطمكبعمى المستكل 

 
 ية استخداـ الميارات كمعيار رقابي:تفسر الفقرات التال

كؿ عممية الضركرية لمقياـ ب دلى تقدير المكار إيحتاج الجياز األعمى لمرقابة  21.2.1
فيف ذكم الميارات المناسبة لمقياـ بالعمؿ ظالمك  تكميؼرقابية حتى يتسنى 

 .كف لمعممية الرقابيةصيخصسفيف الذيف ظالمك  مصادر   كمراقبة 
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أمر يختمؼ المستكل العممي بالميمة الرقابية بط إف المدل الذم ينبغي بمكجبو ر  21.2.1
 الف يككف كؿ مدقؽ مؤىأمف الضركرم  سذ أنو ليإ .نكع الرقابة المنفذةبحسب 

 ف السياسات كاإلجراءات التي تحكـأإال  ،في جميع جكانب الميمة الرقابية
فيف الذيف ظيع المك ز لى تك إف تيدؼ أفيف في ميمات رقابية ينبغي كظالم تكميؼ

تتكفر  ىالميمة الرقابية حتطبيعة  بياطمتتكفر لدييـ الميارات الرقابية التي تت
جماعيا في تنفيذ عممية رقابية  ؾلدل الفريؽ المشار  الالزمةالميارات كالخبرات 

 معينة.
األعمى لمرقابة ليحصؿ عمى ميارات  زالمجاؿ مفتكحا لمجيا رؾيت أفينبغي  21.2.1

لتنفيذ عممية رقابية بنجاح  تطمب األمر ذلؾذا إمتخصصة مف مصادر خارجية 
قة كسميمة األساس يحتى تككف النتائج كاالستنتاجات كالتكصيات الرقابية دق

 زيبقى األمر مكككال لمجيا تفيما كافيا لمكضكع العممية الرقابية. ك سكتعك
 يمكف أف تمبيأم مدل  إلىف يحكـ أركؼ الخاصة بو ظي الاألعمى لمرقابة ف
 مقارنة باستخداـ الخبرات الخارجية. احتياجاتو بشكؿ أفضؿالخبرات الداخمية 

شراؼ عمى العمميات الرقابية تعتبر تحكـ اإل التيف السياسات كاإلجراءات إ 21.2.1
مف  مالئمةدرجة ب األعمى لمرقابة لدكره زلى تأدية الجياإعكامؿ ىامة بالنسبة 

يتـ ف العمميات الرقابية أيضمف بة أف األعمى لمرقا زكعمى الجيا .الكفاءة
 زمدققيف ذكم كفاءة كدراية بمعايير الجيا مف قبؿليا كاإلشراؼ عمييا التخطيط 

 صاصات البيئة الرقابية كخصكصيانيا.تخاكممميف ب كبمنيجياتواألعمى لمرقابة 
     يطاألعمى لمرقابة رقابة البيانات المالية التي تغ زالجياميمة   عندما تشمؿ 10.2.1

ف تككف أؽ المعينة لتنفيذ العممية الرقابية ينبغي فر فإف ال  كافة األجيزة الحككمية
كبتقييـ  بيذه األجيزةالمحاسبة الخاصة  لنظـبعممية تقييـ منسقة  ـمجيزة لمقيا

كتحتاج فرؽ  .يضاأالمركزية  باإلداراتترتيبات التنسيؽ كآليات المراقبة الخاصة 
الحككمية ذات الصمة  كأنظمة الضبط الداخميـ المحاسبة ظلى معرفة نإالرقابة 

 ع مف الرقابة.نك في ىذا ال زالجيا يطبقيالى خبرة كافية بتقنيات الرقابة التي    ا  ك 

خالؿ فترة زمنية  الرقابةأنكاع ما لـ يكف الجياز األعمى لمرقابة مجيزا لمقياـ بكؿ  12.2.1
معقكلة، بما في ذلؾ عمميات رقابة األداء التي تغطي كؿ عمميات الجية 

 نطاؽإلى مقاييس لتحديد  فاف الجياز األعمى لمرقابة يحتاج، الخاضعة لمرقابة
 األنشطة الرقابية كالتي تكفر أقصى حد ممكف مف الضماف بخصكص قياـ كؿ 
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كذلؾ  ،بمتطمبات المساءلة العامة المترتبة عمييا االلتزاـخاضعة لمرقابة  جية

 في غضكف الفترة أك الدكرة الرقابية.
مكارده عمى األنشطة الرقابية المختمفة يجب عمى الجياز  اتخاذ قرار بتكزيععند  11.2.1

في   النجاز المياـ الرقابية الممـز بيا قانكنيااألعمى لمرقابة أف يعطي األكلكية 
كينبغي أف يكلي الجياز األعمى لمرقابة عناية خاصة   .إطار زمني محدد

لمتخطيط االستراتيجي حتى يتسنى تحديد ترتيب أكلكيات مالئمة لتنفيذ العمميات 
 الرقابية التي يقدرىا الجياز.

الحفاظ عمى جكدة األداء خالؿ  ترتيب األكلكيات بشكؿ ينسجـ مع مبدأإف  11.2.1
ياز األعمى لمرقابة الحكـ في ضكء المعمكمات الميمة الرقابية يشمؿ ممارسة الج

 لمجية  بالبنية التنظيمية لمبيانات المتعمقة   بقاعدة المتاحة. كما أف االحتفاظ
الخاضعة لمرقابة ككظائفيا كعممياتيا يساعد الجياز األعمى لمرقابة عمى تحديد 

نات كالحساسة كالمجاالت التي تحتمؿ اضفاء تحسي ذات األىمية   المجاالت 
 عمى اإلدارة.

مناسب بانطالقيا  تكميؼ في العممية الرقابية ينبغي أف يتـ إصدار المباشرةقبؿ  11.2.1
داخؿ الجياز األعمى لمرقابة. كيجب أف يتضمف  مخكؿ بذلؾمف قبؿ مكظؼ 

تعبيرا صريحا عف أىداؼ العممية الرقابية كنطاقيا كمركز اىتماميا،  التكميؼىذا 
كالترتيبات الخاصة  العددمف حيث الميارات ك  تخصيصيا ليا التي سيتـكالمكارد 

بمراجعة التقدـ الحاصؿ عند نقاط مناسبة كتاريخ االنتياء مف العمؿ الميداني، 
 كينبغي تقديـ تقرير عف العممية الرقابية.

 تتضمف المعايير العامة بالنسبة إلى األجيزة العميا لمرقابة ما يمي: 11.2.1
جراءات لمراجعة كفاءة المعايير عمى الجياز األعم                                                             ى لمرقابة أف يتبنى سياسات كا 

 ىػ(.1.2.1كفاعميتيا ككذلؾ االجراءات الداخمية لمجياز )راجع الفقرة 
 تفسر الفقرات التالية المراجعات الخاصة بضماف الجكدة كمعيار رقابي. 

كدة الرامية عمى الجياز األعمى لمرقابة أف يكلي عناية خاصة لبرامج ضماف الج 11.2.1
إلى تحسيف تنفيذ العممية الرقابية كنتائجيا، كذلؾ نظرا ألىمية تأميف مستكل 
عاؿ لعمؿ الجياز األعمى لمرقابة. إف الفكائد الناجمة عف مثؿ ىذه البرامج تجعؿ 

ضركريا. كمف الميـ أف يتـ مقارنة تكمفة  أمراتكفير مكارد مالئمة ليذا الغرض 
 .ة مف استخدامياالفكائد المتكقعمع المكارد  ىذه استخداـ

جراءات بيدؼ:  أنظمة يجب عمى الجياز األعمى لمرقابة أف يضع  11.2.1                 كا 
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التأكد مف أف العمميات الرامية إلى ضماف الجكدة الكاممة قد تـ تطبيقيا  ( أ ) 
 بصكرة مرضية؛

 تأميف جكدة التقرير الرقابي. ( ب ) 

 .تكرارجكانب القصكر ضماف التحسينات كتفادم ( ج ) 
 الرقابة مف أعماؿ كة عمى مراجعة الع ،كككسيمة إضافية لضماف جكدة األداء 11.2.1

فإنو مف المفضؿ أف  ،مسؤكلية العمميات الرقابية المعنية يتحممكففيف ظمك  قبؿ
ف أ أم ، خاصة بيا تتعمؽ بضماف الجكدة آلية بكضعاألجيزة العميا لمرقابة  تقكـ

ف في يشاركم غيراألعمى لمرقابة  زالجيا ت مناسبة مففكف ذكك مؤىالظيقكـ مك 
بمراجعة دقيقة لعينة مف عمميات الرقابة مف حيث  ىذه العمميات الرقابية

عداد التقارير بشالتخطيط  المعنية بيذه  اإلدارةنيا بالتشاكر مع أ                                ليا كتنفيذىا كا 
رية التقارير الدك الداخمية لضماف جكدة  اإلجراءاتكذلؾ فيما يتعمؽ بنتائج  الرقابة

 ز.العميا في الجيا اإلدارة لىإاألعمى لمرقابة  زالتي يرفعيا الجيا
األجيزة العميا لمرقابة كظيفة ذات طابع شمكلي لمرقابة  تنشئمف المناسب أف  11.2.1

فعالة لعممياتيا الخاصة  إدارةالداخمية الخاصة بيا بيدؼ مساعدتيا عمى تحقيؽ 
 كتدعيـ جكدة أدائيا.

جكدة العمؿ الذم يقكـ بو الجياز األعمى لمرقابة كذلؾ بتعزيز  تحسيف يمكف 10.2.1
 .تقييـ مستقؿ لعممو سطةالمراجعة الداخمية كربما بكا

الكقائية عمى  الرقابة كؿشفي بعض البمداف  الرقابة النظامية كالقانكنيةتأخذ  12.2.1
 .الجياز األعمى لمرقابة عمى النفقات مصادقة بكاسطةكذلؾ  العامةالنفقات 

يسمح  الذمكقت النيا رقابة تنفذ في أعمى  عمكماف تفيـ الرقابة الكقائية أينبغي  11.2.1
 .حدكث فعؿ يعتبر مخالفا يمنع أف الرقابي لمجياز فيو

عندما ، بعد حدكثيا قطؼ عف المخالفات فشتك "الالحقة"ذا كانت الرقابة    ا  ك  11.2.1
تقـك "السابقة"، عمى عكس ذلؾ، فاف الرقابة  ،يصبح مف الصعب تصحيحيا

في حالة قياـ الجياز األعمى لمرقابة  إجازة الدفعةرفض  بإجرء فكرم كىك
 .ك قانكنيةأمخالفات محاسبية  باكتشاؼ

 النظـ المحاسبية  ك مراجعة أكير ك/طتساعد بعض األجيزة العميا لمرقابة عمى ت 11.2.1
 .ذاتيا عند التشغيؿ في مرحمة الحقة تطبيؽ النظـعمييا ثـ مراجعة  المصادقة

متبعة في كؿ مف  المطبقةف المعايير أف يتأكد مف ألمرقابة  األعمى عمى الجياز 11.2.1
 .مة مكثقةالئف االنحرافات عف المعايير التي تعتبر مأك  الرقابة السابقة كالالحقة
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المدقؽ كالجياز األعمى لمرقابة ما بالنسبة إلى  لمرقابة العامةتتضمف المعايير  2.1.1
 يمي:
 .(1.1.1أف يككف المدقؽ كالجياز األعمى لمرقابة مستقميف )راجع الفقرة  ( أ ) 

 كالجيةأف تتفادل األجيزة العميا لمرقابة تضارب المصالح بيف المدقؽ  ( ب ) 
 (.12.1.1الخاضعة لمرقابة )راجع الفقرة 

المطمكبة  الكفاءاتالمدقؽ كالجياز األعمى لمرقابة  تتكفر فيأف  يجب ( ج ) 
 (.11.1.1)راجع الفقرة 

أف يمارس المدقؽ كالجياز األعمى لمرقابة العناية كاالىتماـ الالزميف  ( د ) 
المعايير الرقابية لإلنتكسام، كيشمؿ ذلؾ العناية الالزمة في  تطبيؽعند 

د التقارير كتحديدىا كجمعيا كتقييميا كفي إعدا أدلة اإلثباتتخطيط 
 (.11.1.1بشأف النتائج كاالستنتاجات كالتكصيات )راجع الفقرة 

 

 
 تتضمف المعايير العامة بالنسبة لممدقؽ كالجياز األعمى لمرقابة ما يمي: 1.1.1

 أ(.2.1.1ة عمى المدقؽ كالجياز األعمى لمرقابة أف يككنا مستقميف )راجع الفقر  
ػ  1.1.1االستقاللية كمعيار رقابي. كتفسر الفقرات )تفسر الفقرات التالية  

السمطة استقاللية الجياز األعمى لمرقابة عف  عمى كجو الخصكص (21.1.1
( استقالليتو عف السمطة 11.1.1ػ  21.1.1، كتفسر الفقرات )التشريعية

 الجية( استقالليتو عف 11.1.1ػ  11.1.1التنفيذية، بينما تفسر الفقرات )
 رقابة.الخاضعة لم

كالمكضكعية في  إلى االستقالليةالحككمة فإف الحاجة  )شكؿ( ثكؿكميما يكف  1.1.1
كؿ مف عف  االستقالليةكافية مف ، ذلؾ أف كجكد درجة مر حيكمأالعمؿ الرقابي 

العمؿ الرقابي  ألداءمرا ضركريا أيعتبر  كالسمطة التنفيذية ةالسمطة التشريعي
 و.كلمصداقية نتائج

ستقاللية كافية لمجياز األعمى كالمحافظة اال) يمكف أف تككف معايير إرساء  1.1.1
 عمى تمؾ االستقاللية معايير كاضحة بسيكلة في البمداف التي تكجد بيا سمطة 
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عضاء أعضاء الحككمة أسكاء كاف تشريعية منفصمة عف السمطة التنفيذية 

كلما كانت مثؿ ىذه الترتيبات سارية في   أـ ال. التشريعية السمطة يضا فيأ
ايير عنسبة عالية مف البمداف األعضاء في االنتكسام فإف ىذه المعايير تكضح م

مع ، الجياز األعمى لمرقابة في البمداف التي تكجد بيا ىذه الترتيبات استقاللية
 ل.خر في البمداف األ اضركري كمالءمتيا أمراف تعديؿ ىذه المعايير أب التسميـ

 الجيازالمستعينة بخدمات ىـ الجيات أالتشريعية كاحدة مف  السمطةتعتبر  1.1.1
التشريعية.  السمطةك مف أمف الدستكر صالحياتو األعمى لمرقابة الذم يستمد 

 مسمطةليفة الجياز األعمى لمرقابة المألكفة رفع التقارير ظكمف خاصيات ك 
التشريعية  السمطةلمرقابة مع ف يعمؿ الجياز األعمى أ التشريعية. كمف الممكف

بالنظر في  أم لجاف تفكض مف قبؿ ىذه السمطة ذلؾفي  ، بمابشكؿ كثيؽ
تقارير الجياز األعمى لمرقابة كالمحاسبة، كتسيـ ىذه الصمة الكثيقة في تدعيـ 

 المتابعة الفعالة لعمؿ الجياز.
ت االاالتص كالتقرير  سطةبكا ،عمما  التشريعية السمطة إحاطةيضا أكينبغي  1.1.1

العمميات  كنة الدكلة ز بالنتائج اليامة لعمميات الرقابة عمى تنفيذ مكا، الخاصة
 .لمرقابةمع اإلدارات الخاضعة  النزاعات ك باإلدارةالخاصة 

 الكاردة المالحظاتالتشريعية بفحص  السمطةيمكف تكميؼ لجاف مشكمة داخؿ  1.1.1
تصاالت الخاصة كذلؾ بحضكر األعمى لمرقابة كفي اال زفي تقارير الجيا

 تكثيؽ الصمةالخاضعة لمرقابة كغيرىـ. كيمكف  تالجياكالممثميف عف  الكزراء
 كازنةماليؽ االستفسار عف طر األعمى لمرقابة عف  زالتشريعية كالجيا السمطة بيف

فحص مسكدات بنية المكمفة ككذلؾ بتقديـ المساعدة الفنية ألعماؿ المجاف البرلما
 المكازنة.

 ،ي عف تقارير الرقابةمعفالتشريعية بمكجز  السمطة ف يمد أعضاءأ زيمكف لمجيا 1.1.1
عف  استقالليتواألعمى لمرقابة عمى  زالجيا فظف يحاأغير انو مف الميـ جدا 

 زف الجياأكىك ما يعني  ، ىةانز ب مسؤكلياتو الرقابيةاشر يب التأثير السياسي حتى
لى رغبات إ ،باع بأنو يستجيبنطي االطك يعأ ،ابة لف يستجيباألعمى لمرق
 ة.سياسية معين

السمطة تسنيا  التي يتقيد بالقكانيفف أاألعمى لمرقابة  زنو عمى الجياأكفي حيف  1.1.1
األعمى لمرقابة  زمب أال يخضع الجياتطلية الكافية تالف االستقأال إالتشريعية 
 العمميات الرقابية كفي التخطيط ليا  التشريعية في برمجة السمطةلتكجييات 
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كأدائيا ذلؾ ألف الجياز األعمى لمرقابة يحتاج إلى أف يككف حرا في كضع 

كأف يتبنى منيجيات مالئمة  صالحياتواألكلكيات كفي برمجة عممو بما يتفؽ مع 
 لتنفيذىا. خططالملعمميات الرقابة 

ة التنفيذية حقا مقصكرا طسمماإلدارة المالية لعمى في بعض البمداف تككف الرقابة  20.1.1
كقد ينسحب  )المجمس النيابي المنتخب ( أك المجمس االستشارم عمى البرلماف

قميمي حيف تككف عمى المستكم اإل يراداتكاإليضا عمى رقابة النفقات أذلؾ 
. كتنفذ العمميات الرقابية في تشريعية سمطة الرقابة الخارجية ضمف مسؤكليات

األعمى  زف يضع الجياأكمف المناسب  ،السمطةىذه الحاالت نيابة عف ىذه 
معينة عند برمجة المياـ  استقصاءاتإلجراء  طمباتواف بلمرقابة في الحس

يقة طر األعمى لمرقابة في تحديد  زالرقابية. كعمى الرغـ مف ذلؾ فإف حرية الجيا
مرا ىاما أتبقى  ،مبيا منو البرلمافطبما في ذلؾ تمؾ التي ي ،أدائو لكافة أعمالو

 جدا. 
 ،التقرير الحد األدنى لمتطمبات صياغةالتشريعية  السمطةف تحدد أمف المناسب  22.1.1

لو الكؿ يتـ خقككقت مع ،قابير رأم  تتطمب إبداءبما في ذلؾ المسائؿ التي 
إلعداد التقارير  مرنة باتذلؾ فإف كضع ترتي بصرؼ النظر عف. إعداد التقارير

ك أالتشريعية دكف قيكد عمى المحتكل  لمسمطةاألعمى لمرقابة  زالتي يرفعيا الجيا
األعمى لمرقابة  زلية الجياالعمى استق ظف يدعـ الحفاأنو أالتكقيت مف ش

 .كالمحاسبة

األعمى لمرقابة المكارد الكافية  زالتشريعية لمجيا السمطةف تكفر أمف الضركرم  21.1.1
 ف يمارس ميمتو بشكؿ فعاؿ. أمسؤكال عنيا حتى يتسنى لو  زكالتي يككف الجيا

ف ينيضا ألمرقابة مصمحة مشتركة في  ىعماألالجياز ك  لمسمطة التنفيذيةقد يككف  21.1.1
 السمطةاألعمى لمرقابة مع  زقة األساسية لمجياالف العأغير  ،العامةبالمساءلة 
األعمى الجياز . كبتمؾ الصفة فإف تقارير يقة مدقؽ خارجىي عال التنفيذية

التي تشكك  جكانب القصكرلى انتباىيا إبمفت  السمطة التنفيذيةلمرقابة تساعد 
األعمى الجياز ف يحرص أينات. كينبغي حسدخاؿ تإدارة كالتكصية بمنيا اإل

مف شأنيا أف تؤثر سمبا التنفيذية التي  الكظائؼلمرقابة عمى تفادم المساىمة في 
 .ليتو كمكضكعيتو في أداء ميمتوالاستق عمى

لمسمطة ف ال تككف أاألعمى لمرقابة استقاللية الجياز لى إإنو مف الميـ بالنسبة  21.1.1
 ،األعمى لمرقابة لميمتوالجياز داء بأ فيما يتعمؽ التنفيذية صالحية التكجيو
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ك التخمي عف أك تعديميا أعمى تنفيذ عممية رقابية الجياز رغاـ إ يتـ    بحيث ال
ك أك استنتاجاتيا أك تعديؿ النتائج الرقابية أالقياـ بيا كال يرغـ عمى حذؼ 

 التكصيات المتعمقة بيا. 
مر أ السمطة التنفيذية ك األعمى لمرقابةالجياز ف كجكد درجة مف التعاكف بيف إ 21.1.1

األعمى لمرقابة عمى الجياز  يككف أف كينبغي ،المجاالتمرغكب فيو في بعض 
كر المتعمقة بالمعايير مفي األ السمطة التنفيذيةلى إاستعداد لتقديـ االستشارة 

األعمى الجياز المالية. كيجب عمى  كالسياسات المحاسبية كبشكؿ البيانات
ني مف ك ضمأف يتجنب كؿ التزاـ صريح ألمرقابة عند تقديمو ليذه االستشارة 

 ممارستو لميمتو الرقابية. الؿاستق يضعؼف أنو أش
السمطة  ـداألعمى لمرقابة ال يحكؿ دكف تقاستقاللية الجياز عمى  ظف الحفاإ 21.1.1

نو يجب عمى أ بة غيرلمرقا مكاضيعيقترح فييا الجياز لى إمبات طب التنفيذية
 عحتى يتمت الطمباتف يككف قادرا عمى رفض مثؿ ىذه ألمرقابة  ىماألعالجياز 
المتعمقة بالميمات الرقابية المككنة ف بقاء القرارات أذلؾ  .لية الكافيةالباالستق

لمبرنامج في نياية األمر بيد الجياز األعمى لمرقابة يعتبر أمرا أساسيا بالنسبة 
 إلى مفيـك استقاللية الجياز.

تتعمؽ  السمطة التنفيذيةك األعمى لمرقابة الجياز قة بيف الفي الع حساسيةؾ ىنا 21.1.1
الدستكرية كالمؤسسية5   تالفركقا تعكسبدرجات متفاكتة ز بتكفير المكارد لمجيا

بالكضع  مرتبطةاألعمى لمرقابة قد تككف  زالمتعمقة بتكفير المكارد لمجيا فالتدابير
كبالمقابؿ فإف االرتقاء  ،المتصمة باإلنفاؽ العاـ لمسمطة التنفيذية كسياستياالمالي 

األعمى لمرقابة  زب تكفير المكارد الكافية لمجياطميت العامةالفعاؿ بالمساءلة 
 .لتمكينو مف القياـ بمسؤكلياتو بصكرة معقكلة

تحكؿ كالتي قد  لسمطة التنفيذيةك غيرىا مف قبؿ أعمى المكارد  قيكدأم ف فرض إ 21.1.1
 زلميمتو يعتبر مكضكع تقرير يحؽ لمجيااألعمى لمرقابة الجياز ممارسة  دكف

 التشريعية.  السمطةلى إف يرفعو أ

األعمى لمرقابة عمى الحرية الكاممة  زالقانكنية لمجيا الكثيقةف تنص أينبغي  21.1.1
تيا كعممياتيا كاف الالخاضعة لمرقابة كسج الجيات لى جميع منشآتإلمكصكؿ 

كافية لكي يحصؿ عمى المعمكمات ذات  سمطاتاألعمى لمرقابة  زتكفر لمجيا
 الذيف يمتمككف ىذه المعمكمات.  الجياتك أشخاص الصمة مف األ
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يؽ طر األعمى لمرقابة سكاء عف  زلمجيا  السمطة التنفيذية تسمح ف أيضا أينبغي  10.1.1
اسة التي تككف ضركرية سلى المعمكمات الحإبالكصكؿ   نص قانكنيك أاتفاقية 

 .لمسؤكلياتوالجياز بأداء  كذات صمة
لجياز ااستقاللية األعمى لمرقابة في لجياز رئيس ا  ظركؼ مدة كاليةقد تساىـ  12.1.1

لى سف إك أيمة كمحددة طك التعييف لمدة  عمى سبيؿ المثاؿ، السمطة التنفيذيةعف 
لمصاحبة بضغكط عمى ا ركؼ الكالية ظكس ذلؾ فإف ععمى ، ك تقاعد معيف

استقاللية  عمى كبيرثير أيككف ليا ت السمطة التنفيذيةإلرضاء الجياز األعمى 
فإنو مف المفضؿ مف حيث المبدأ أف تككف النصكص القانكنية كليذا  ز،الجيا

متعمقة المتعمقة بإنياء خدمات رئيس الجياز أك نقمو مف منصبو مطابقة لتمؾ ال
   كما شابييا.بشاغمي المناصب القضائية 

كالتي غالبا ما  قضائيةيفة ظتمؾ األجيزة العميا لمرقابة التي تمارس ك لى إبالنسبة  11.1.1
ة طأعضائيا بكاساستقاللية ة ينبغي ضماف طالسم ؾساس اشتراأـ عمى نظت

، عدـ  القضاةكمنيا بالخصكص مبدأ عدـ إمكانية تنحية  متعددةضمانات 
قاضي استقاللية ة القانكف ك طتحديد المعالجة بكاس، القضاء زاتمتياالمساس با

 تحقيؽ.ال

األعمى لمرقابة ككضعو لجياز المجتمع فيما جيدا ميمة ا يتفيـف أمف الميـ  11.1.1
السمطة ائفو بصكرة مستقمة عف ظممارسة ك مجياز المستقؿ حتى يتسنى ل

ف يقـك أاألعمى لمرقابة لجياز كعمى ا ،ف يككف ذلؾ كاضحا لمعيافأك  التنفيذية
 جاؿ كمما سنحت الفرصة بذلؾ. في ىذا الم تثقيفيبدكر 

التنفيذية بخصكص  الجياتيفية دكف االتفاؽ مع ظالك لجياز ااستقاللية  تحكؿ ال 11.1.1
فيف ظدارة المك    ا  قات الصناعية ك األعمى لمرقابة لمسائؿ مثؿ العاللجياز إدارة ا

لكف يجب أال  ،في شراء المعدات كالمستكدعات االشتراؾك األمالؾ أدارة    ا  ك 
استقاللية التنفيذية في كضع يمكنيا مف اتخاذ قرارات تعرض  لجياتاتككف 
 .عند أداء ميمتو لمخطرلمرقابة  األعمى زالجيا

الخاضعة لمرقابة.  الجياتعف  الؿ الجياز األعمى لمرقابة مستقيظف أيجب  11.1.1
 الجياتيفتو مف قبؿ ظتفيـ لدكره كك إلى تحقيؽ ى سعف يأف عميو أغير 

تساعد  الطيبةقات الفالع ،ية معيادقات ك القامة عإا عمى ظالخاضعة لمرقابة حفا
كعمى  بسيكلة كحرية المعمكماتالجياز األعمى لمرقابة عمى الحصكؿ عمى 

 كمف ىذا المنطمؽ كفي  جراء محادثات في جك مف االحتراـ المتبادؿ كالتفيـ.إ
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يمكف لمجياز األعمى ، فإنوظؿ احتفاظ الجياز األعمى لمرقابة باستقالليتو 

الجيات ليا  تخططالتي  حاتالاإلصف يكافؽ عمى المشاركة في ألمرقابة 
ك عمى أ ،ك التشريعات الماليةأ العامةابات سؿ الحثفي مجاالت م الخاضعة

تؤثر عمى  ال ك لكائحأقكانيف  مشاريعتقديـ االستشارة بخصكص إعداد 
مف الجياز  الت ال يعتبر ذلؾ تدختو. كفي ىذه الحاالسمطاك عمى أاختصاصو 

بتكفير المساعدة  تمؾ الجياتبؿ تعاكنا مع   اإلدارة التنفيذية األعمى لمرقابة في 
 تصرفيا. ك بكضع خبرتو في مجاؿ اإلدارة المالية تحتأالفنية ليا 

الخاص حيث تككف ميمة المدقؽ المتفؽ  القطاعما يجرم في رقابة  عكسعمى  11.1.1
 الخاضعة لمرقابة بالجياز الجيةقة الفاف ع، التزاـ خطابعمييا محددة في 

ف يؤدم أكعمى الجياز األعمى لمرقابة  قة عميؿ.الاألعمى لمرقابة ليست ع
باف عند تككيف أرائو سفي الح اإلدارةميمتو بحرية كنزاىة كاضعا أراء 

 الجيةة دار إف يمتـز بمسؤكلية تجاه أالرقابية كدكف كاستنتاجاتو كتكصياتو 
 . أك طبيعتيا ؽ العمميات الرقابية المنفذةنطاالخاضعة لمرقابة بخصكص 

ك في أالجياز األعمى لمرقابة في إدارة الجية الخاضعة لمرقابة  يسيـال أيجب  11.1.1
ذا ما كجب عضاء في أال يصبح المدققكف أعممياتيا. كما يجب                            لجاف إدارية، كا 

استشارة رقابية فإنو يجب تقديميا عمى أنيا استشارة أك تكصية كأف يقع تقديـ 
 االعتراؼ بيا في تمؾ الصفة.

ذا ثبت إاألعمى لمرقابة لرقابة جية ما لجياز في اظأم مف مك  يكمؼال أينبغي  11.1.1
 ابةالخاضعة لمرق  يةإدارة الج كؼ ظبيف ىذا المك  طاالرتباأم نكع مف  ؾف ىناأ

لى إقات التي تؤدم الك غيرىما مف العأ الركابط االجتماعية أك النسبمثؿ 
 .التقميؿ مف مكضكعية العمؿ

في ظاألعمى لمرقابة في تكجيو التعميمات لمك لجياز فك اظمك ال يتدخؿ أيجب  11.1.1
لجياز فييا ا رالخاضعة لمرقابة حكؿ كاجباتيـ. كفي الحاالت التي يقر الجية 

مكتب دائـ لدل الجية الخاضعة لمرقابة بغرض تسييؿ  ساألعمى لمرقابة تأسي
لجياز فك اظال يتدخؿ مك أتيا يجب أنشطالمراجعة الجارية لعممياتيا كبرامجيا ك 

تعتبر ضمف المسؤكليات  المصادقة عمى أم عممية كأفي عممية اتخاذ أم قرار 
 اإلدارية لمجية الخاضعة لمرقابة. 
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قات الكاف يقيـ ع أكاديميةف يتعاكف مع مؤسسات أاألعمى لمرقابة مجياز يمكف ل 10.1.1
ىؿ الخبرة في المينة أرسمية مع ىيئات مينية قصد االستفادة مف استشارة 

 ليتو كمكضكعيتو. الاستق مف قاتالىذه الع تحدف ال أة طشري، عامة

 
 

 
 الجية لمرقابة أف تتفادل تضارب المصالح بيف المدقؽ ك عمى األجيزة العميا  12.1.1

 ب(. 2.1.1الفقرة الخاضعة لمرقابة )راجع 
 الجيات الخاضعة لممساءلةيؤدم الجياز األعمى لمرقابة دكره بتنفيذ الرقابة عمى  11.1.1

كبإعداد التقرير بشأف النتائج. كلالضطالع بيذا الدكر يتعيف عمى الجياز 
ف يحافظ عمى استقالليتو كمكضكعيتو. كمف شأف تطبيؽ األعمى لمرقابة أ

المعايير الرقابية العامة المناسبة أف يساعد الجياز األعمى لمرقابة عمى تمبيو ىذه 
 المتطمبات.
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 تتضمف المعايير العامة بالنسبة لممدقؽ كلمجياز األعمى لمرقابة ما يمي: 11.1.1

المدقؽ كلدل الجياز األعمى لمرقابة الكفاءة المطمكبة )راجع ل يجب أف يككف لد 
 ج(. 2.1.1الفقرة 

 كتفسر الفقرات التالية الكفاءة كمعيار رقابي: 
اآلراء كصياغة التقارير  إبداءالجياز األعمى لمرقابة  اختصاصاتتقتضي  11.1.1

ىذه الميمة في بعض  الرقابية كطرح االستنتاجات كتقديـ التكصيات.  كتفرض
أساس الحاالت عمى رئيس الجياز األعمى لمرقابة، أما في األجيزة القائمة عمى 

فإف الميمة تفرض  )األجيزة التي تمارس كظيفة قضائية( االشتراؾ في السمطة
 عادة عمى المؤسسة ذاتيا.

 راءاآل يساعد النقاش الجارم داخؿ الجياز األعمى لمرقابة عمى تدعيـ مكضكعية 11.1.1
 قائمةألعمى لمرقابة  تككف البنية التنظيمية لمجياز تيا. كحيثطمسكالقرارات ك 

فإف  )األجيزة التي تمارس كظيفة قضائية(. أساس االشتراؾ في السمطةعمى 
حتى لك كاف العمؿ  ،بكاممو زالجيا  نظرؿ كجية ثكالقرارات النيائية تم اآلراء

ك أغرفة  مثال ، تياطمسبحكـ  ستككينيا كلي بحكـيمارس في ىيئات تختمؼ 
كاحد  رئيسذا كاف لمجياز األعمى لمرقابة    ا  ك   ك قسـ مف غرفةأغرفة مشتركة 

 .                   ق بمو أك نيابة عنوتؤخذ  كاآلراءفإف جميع القرارات 

ف الكاجبات كالمسؤكليات التي تقع عمى عاتؽ الجياز األعمى لمرقابة ىي إبما  11.1.1
فإف عمى  ، العامةلى مفيكـ المساءلة إحاسمة بالنسبة  كمسؤكلياتكاجبات 

ؽ في عممياتو الرقابية منيجيات كممارسات ذات طبف يأالجياز األعمى لمرقابة 
ف الجياز األعمى لمرقابة ممـز بأف يصيغ إجراءات تضمف إجكدة عالية. كما 

ا العمؿ عدـ ال يفسد ىذ   ا  فعالية ممارسة مسؤكلياتو فيما يتعمؽ بالتقارير الرقابية ك 
جراءاتو  الك الخبراء الخارجييف التزاما كامأفيف ظالتزاـ المك                            بمعايير الجياز كا 
شرافو.  التخطيطية                      كمنيجياتو كا 

ف يككف متمكنا مف مختمؼ الميارات ألى إيحتاج الجياز األعمى لمرقابة  11.1.1
طبيعة كميما كانت كالخبرات الضركرية لمقياـ بميمة الرقابة بصكرة فعالة. 

ف يككف أنو ينبغي إىذه الميمة ف إطارالقياـ بيا في  المنكمالعمميات الرقابية 
فراد الذيف سيتكلكف تنفيذ العمؿ الرقابي تحصيؿ عممي كخبرة يتناسباف مع ألل
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الجياز األعمى  رف يكفأقيا كتعقيداتيا. كينبغي نطاالميمة الرقابية ك  طبيعة
يجيات الرقابية الحديثة بما فييا التقنيات المبنية عمى لمرقابة لنفسو كافة المن

نظـ كرقابة  اإلحصائيةالمراجعة التحميمية كاختيار العينات  النظـ كطرؽ
 المعمكمات اآللية. 

كمما االجتيادية كمما اتسعت ميمة الجياز األعمى لمرقابة كازدادت طبيعتيا  11.1.1
. كىكذا فإف الميمة التي تترؾ  اتعقيدأصبح ضماف جكدة المياـ الرقابية أكثر 

لمجياز حرية التصرؼ بالنسبة إلى تكرار العمميات الرقابية التي سيتـ القياـ بيا 
كطبيعة التقارير التي سيتـ تقديميا تتطمب مستكل عاؿ مف اإلدارة داخؿ الجياز 

 األعمى لمرقابة.

 
 األعمى  لمرقابة ما يمي: لممدقؽ  كلمجيازتتضمف المعايير العامة بالنسبة  11.1.1

يجب أف يمارس المدقؽ كالجياز األعمى لمرقابة العناية كاالىتماـ الالزميف عند  
ادلة ، كيشمؿ ذلؾ العناية الالزمة عند تحديد تطبيؽ المعايير الرقابية لالنتكسام

كاالستنتاجات كجمعيا كتقييميا كعند صياغة التقارير بشأف النتائج  اإلثبات
 د(. 2.1.1كالتكصيات )راجع الفقرة 

 كتفسر الفقرات التالية العناية الالزمة كمعيار رقابي. 
لمجيات الخاضعة عند رقابتو  مكضكعيايجب أف يككف الجياز األعمى لمرقابة  10.1.1

كأف تككف ىذه المكضكعية كاضحة لمعياف، كما يجب  لمرقابة كالمشاريع العامة 
ف منصفا في عممياتو التقييمية كفي التقارير التي يعدىا بشأف نتائج عميو أف يكك 

 العمميات الرقابية.
الميارات الفنية كممارستيا في مستكل مف الجكدة  ف يككف أداءأينبغي  12.1.1

كعمى المدققيف تكخي  .بحد ذاتيارقابية  كؿ ميمة تعقيداتيتناسب مع 
 طفكمكا  القائـ في الجية الخاضعة لمرقابةبالكضع ة فيما يتعمؽ ظاليق

  كعدـ كفاية السجالت المحاسبية في أنظمة الضبط الداخمي الضعؼ
 شالنتائج التي قد تدؿ عمى كجكد غأك ت غير العادية كالمعامال كاألخطاء

كجكد عمميات غير مرخص أك  ،غير قانكنيةأك  صحيحة نفقات غير أك 
 األمانة.عداـ انأك عدـ كفاءة أك  ىدرأك فييا 
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عداد التقارير إرشادات أك في حالة كجكد معايير  11.1.1 الخاصة                                  تتعمؽ بالمحاسبة كا 
فانو  ،معترؼ بياأك  مرخص ليا جية طرؼقد كضعت مف  بالمشاريع العامة

يقـك  ذمال التدقيؽ في اإلرشاداتىذه  خدـف يستأاألعمى لمرقابة مجياز يمكف ل
  .بو

خبراء خارجييف كمستشاريف فإف  تكظيؼ لىإاألعمى لمرقابة لجياز عندما يمجأ ا 11.1.1
 عمى القياـ بالمياـ جدارتيـزمة لمتأكد مف كفاءتيـ ك ف يكلي العناية الالأعميو 

األعمى لمرقابة مع لجياز ؽ ىذا المعيار عندما يتعاقد اطبكين ، المشاركيف بيا
أف تتضمف بما يكفؿ  ، باإلضافة إلى ذلؾ يجب بذؿ العناية مدققيف خارجييف

 التخطيطاألعمى لمرقابة مف لجياز كافية تمكف ا  اتفاقيات التدقيؽ نصكص
عداد التقارير المتعمقة بيقيا كتنفينطالمعممية الرقابية كتحديد   ا.                                ذىا كا 

 خبراء مف استشارةلى إ ميامواألعمى لمرقابة عند أداء لجياز ذا ما احتاج اإ 11.1.1
مة في مثؿ ىذه ز الال ير المتعمقة بممارسة العنايةفإف المعايالجياز  خارج

لجياز ذلؾ ألف حصكؿ ا ،عمى جكدة األداء ظتؤثر كذلؾ عمى الحفا الترتيبات
األعمى لمرقابة عمى االستشارة مف خبراء خارجييف ال يزيؿ عنو عبء المسؤكلية 

 لييا بشأف الميمةإاالستنتاجات التي يتكصؿ أك   يبدييا يالت اآلراءبخصكص 
 ة.الرقابي

فإف  (مدققيف آخريفأك )األعمى لمرقابة عمؿ مدقؽ آخر لجياز عندما يستخدـ ا 11.1.1
قد  (مدققيفالأك ) بؽ إجراءات كافية لتكفير الضماف بأف المدقؽطف يأعميو 

مارس العناية الالزمة كراعى المعايير الرقابية ذات الصمة، كيمكنو كذلؾ أف 
 ر )المدققيف اآلخريف( ليقتنع بجكدة ذلؾ العمؿ.يقكـ بمراجعة عمؿ المدقؽ اآلخ

كالتي  بالجية الخاضعة لمرقابةالمعمكمات المتعمقة  يستخدـ عمى المدقؽ أال  11.1.1
 أكالرأم  إبداءيحصؿ عمييا في سياؽ عممو ألغراض خارج نطاؽ التدقيؽ ك 

الضركرم أف يحافظ الجياز  صياغة التقارير كفقا لمسؤكليات المدقؽ. كمف
األعمى لمرقابة عمى السرية بالنسبة لممسائؿ الرقابية كالمعمكمات الناتجة عف 
عممو الرقابي، كمع ذلؾ فاف الجياز األعمى لمرقابة مخكؿ بإبالغ السمطة 

 القضائية المختصة باالنتياكات ضد القانكف.
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 الفصل الثالث
 الميدانية في الرقابة الحكوميةالمعايير 

 
تيدؼ المعايير الميدانية إلى تحديد المقاييس أك اإلطار الشامؿ لمخطكات  2.0.1

كاألفعاؿ المتكازنة كالمنظمة كاليادفة التي ينبغي أف يتبعيا المدقؽ. كتمثؿ ىذه 
الخطكات كاألفعاؿ قكاعد البحث التي ينفذىا المدقؽ بصفتو باحثا عف أدلة 

 لمكصكؿ إلى نتيجة معينة.  اإلثبات
دارتو. كترتبط ىذه  1.0.1                                                                         تحدد المعايير الميدانية اإلطار لتأدية العمؿ الرقابي كا 

المعايير بالمعايير الرقابية العامة التي تكضح المتطمبات األساسية  لتنفيذ المياـ 
المتعمقة بالمعايير الميدانية، كما ترتبط ىذه المعايير أيضا بمعايير اعداد 

لتقارير كالتي تغطي أكجو االتصاالت الخاصة بالرقابة. حيث تشكؿ نتائج تنفيذ ا
 المعايير الميدانية المصدر األساسي لمحتكيات التقرير أك الرأم. 

 المعايير الميدانية قابمة لمتطبيؽ عمى جميع أنكاع الرقابة كمف ذلؾ ما يمي:أف  1.0.1
ة تضمف إجراء رقابة ذات عمى المدقؽ أف يخطط لمعممية الرقابية بطريق ( أ ) 

جكدة عالية، بصكرة اقتصادية كفعالة كذات كفاءة كفي الكقت المناسب 
 (.2.2.1)راجع الفقرة 

ينبغي اإلشراؼ بصكرة مناسبة عمى عمؿ المدققيف في كؿ مستكل كفي  ( ب ) 
كؿ مرحمة أثناء العممية الرقابية عمى أف تقع مراجعة العمؿ المكثؽ مف 

 (.2.1.1ف )راجع الفقرة قبؿ عضك مف كبار المدققي

عمى المدقؽ أف يدرس كيقيـ مدل االعتماد عمى المراقبة الداخمية عند  ( ج ) 
 (.2.1.1تحديد مدل الرقابة كنطاقيا )راجع الفقرة 

عند إجراء عمميات الرقابة النظامية )المالية( ينبغي اختبار مدل االلتزاـ  ( د ) 
يصمـ خطكات العممية  بالقكانيف كالمكائح المتبعة كعمى المدقؽ أف

جراءاتيا ليؤمف بصكرة معقكلة اكتشاؼ األخطاء كالمخالفات                                                                   الرقابية كا 
كاألفعاؿ غير القانكنية كالتي قد يككف ليا تأثير مادم كمباشر عمى 
البيانات المالية أك عمى نتائج عمميات الرقابة النظامية. كينبغي كذلؾ 

ؿ مخالفة لمقانكف قد أف يككف المدقؽ عمى كعي بإمكانية كجكد أفعا

- 27 -  



تأثير غير مباشر كلكنو مادم عمى البيانات المالية أك عمى  يككف ليا
 نتائج عمميات الرقابة النظامية.

عند إجراء عمميات رقابة األداء ينبغي القياـ بتقييـ مدل االلتزاـ بالقكانيف 
أىداؼ العممية الرقابية. كعمى  كالمكائح المتبعة عند الضركرة، لتمبية

المدقؽ أف يصمـ إجراءات العممية الرقابية ليؤمف بصكرة معقكلة 
اكتشاؼ األفعاؿ المخالفة لمقانكف كالتي قد تؤثر عمى أىداؼ العممية 
                                                    ن                الرقابية تأثيرا ىاما كينبغي كذلؾ أف يككف المدقؽ يقظا  إلى المكاقؼ أك 

د أفعاؿ مخالفة لمقانكف قد يككف يمكف أف تدؿ عمى كجك  المعامالت التي
ليا تأثير غير مباشر عمى نتائج العممية الرقابية. إف أم مؤشر عمى 
إمكانية حدكث مخالفة أك عمؿ غير قانكني أك غش أك خطأ يمكف أف 

ينبغي أف يقـك المدقؽ بتكسيع  يككف لو أثر ىاـ عمى عممية الرقابة فإنو
 الشككؾ أك تبديدىا. نطاؽ اإلجراءات الرقابية  لتأكيد ىذه

تشكؿ الرقابة النظامية إحدل األكجو األساسية في الرقابة الحككمية. 
كمف أىـ األىداؼ ليذه الرقابة التي يقكـ بيا الجياز األعمى لمرقابة ىك 
التأكد، بكافة السبؿ ، مف أف ميزانية الدكلة كحساباتيا كاممة كصحيحة، 

                    ن      تقرير الرقابي تأكيدا  لحجـ مما يكفر لمبرلماف كغيره مف مستخدمي ال
كتطكر االلتزامات المالية لمدكلة. كلتحقيؽ ىذا اليدؼ يفحص الجياز 
األعمى لمرقابة كالمحاسبة حسابات اإلدارة كبياناتيا المالية بغرض التأكد 
مف أف جميع العمميات قد تمت بطريقة سميمة كاكتممت كتـ تسميميا 

بي عادة إلى "تبرئة ذمو" الجية كدفعيا كتسجيميا. كيؤدم اإلجراء الرقا
 (.2.1.1الخاضعة لمرقابة إذا لـ تظير أم مخالفات )راجع الفقرة 

ينبغي الحصكؿ عمى أدلة أثبات كافية كذات صمة كمعقكلة لدعـ رأم  ( ق ) 
المدقؽ كاستنتاجاتو بشأف المنظمة أك البرنامج أك النشاط أك العمميات 

 (. 2.1.1قيد الرقابة )راجع الفقرة 
ينبغي عمى المدققيف أف يحممكا البيانات المالية لمتأكد عما إذا كاف ىناؾ  ( ك ) 

التزاـ بالمعايير المحاسبية المقبكلة عند إعداد التقارير المالية كمدل 
كفاية االفصاحات كذلؾ عند إجراء الرقابة النظامية )المالية( أك غيرىا 

بتحميؿ البيانات المالية مف أنكاع الرقابة عند الحاجة، كما ينبغي القياـ 
لمحصكؿ عمى تأكيد معقكؿ إلبداء الرأم في البيانات المالية )راجع 

 (.2.1.1الفقرة 
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 تتضمف المعايير الميدانية ما يمي: 2.2.1

عمى المدقؽ أف يخطط لمعممية الرقابية بما يضمف إجراء رقابة عالية الجكدة  
 أ(.1.0.1كفي الكقت المناسب )راجع الفقرة كباقتصادية كذات كفاءة كفعالية 

 كتكضح الفقرات التالية التخطيط كمعيارا رقابيا.  
                                                                       ن ينبغي أف يعطي الجياز األعمى لمرقابة األكلكية ألم مياـ رقابية ممـز بيا كفقا   1.2.1

لمقانكف كأف يقيـ األكلكيات بالنسبة لممجاالت االجتيادية ضمف ميمة الجياز 
 األعمى لمرقابة. 

 عند التخطيط لعممية رقابية يجب عمى المدقؽ مايمي: 1.2.1
تعمؿ فييا الجية الخاضعة التعرؼ عمى الجكانب اليامة لمبيئة التي  ( أ ) 

 لمرقابة.
 أف ينمي فيمة لعالقات المساءلة. ( ب ) 

اآلخذ باالعتبار شكؿ كمحتكل  اآلراء كالنتائج ككذا التقارير الخاصة  ( ج ) 
 بالعممية الرقابية كمضمكنيا كمستخدمييا.

 يحدد أىداؼ العممية الرقابية كاالختبارات الضركرية لتنفيذىا. ( د ) 

يتعرؼ عمى النظـ الرئيسية لإلدارة كالمراقبات كيجرم تقييما أكليا  ( ق ) 
 لمتعرؼ عمى نقاط ضعفيا كقكتيا.

 يحدد أىمية المسائؿ التي ينبغي كضعيا في الحسباف. ( ك ) 

 يقيـ المراقبة الداخمية لمجية الخاضعة لمرقابة كبرنامج عمميا. ( ز ) 

الداخمية، يقيـ مدل إمكانية االعتماد عمى مدققيف آخريف، في الرقابة  ( ح ) 
 عمى سبيؿ المثاؿ.

 يحدد أفضؿ نيج رقابي مف حيث الكفاءة كالفعالية. ( ط ) 

يتخذ اإلجراءات لمراجعة ما إذا تـ اتخاذ التدابير المناسبة بخصكص  ( م ) 
 النتائج كالتكصيات التي تـ اإلبالغ عنيا.

 يعد الكثائؽ المالئمة لممخطط الرقابي كلمعمؿ الميداني المقترح. ( ؾ ) 

 العممية الرقابية خطكات التخطيط التالية: عادة ما تتضمف 1.2.1
جمع البيانات حكؿ الجية الخاضعة لمرقابة كتنظيميا مف أجؿ تقييـ  ( أ ) 

 المخاطر كتحديد األىمية.
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 تحديد ىدؼ العممية الرقابية كنطاقيا. ( ب ) 

القياـ بتحميؿ أكلي لتحديد النيج الذم ينبغي إتباعو كمدل االستفسارات  ( ج ) 
 الحقا. التي سيتـ إجراؤىا

تسميط الضكء عمى المشاكؿ الخاصة المتكقعة عند التخطيط لمعممية  ( د ) 
 الرقابية.

 إعداد ميزانية كجدكؿ زمني لمرقابة. ( ق ) 

 تحديد فريؽ لتنفيذ العممية الرقابية كمتطمباتو الالزمة لذلؾ. ( ك ) 

 إطالع الجية الخاضعة لمرقابة عمى نطاؽ العممية الرقابية كأىدافيا ( ز ) 
كمعايير التقييـ كمناقشة ذلؾ معيا عند الضركرة. كيمكف لمجياز األعمى 

 لمرقابة تعديؿ الخطة أثناء العممية الرقابية أذا تطمب األمر ذلؾ.

 

 
 تتضمف المعايير الميدانية ما يمي: 2.1.1

كؿ ينبغي اإلشراؼ بصكرة مناسبة عمى عمؿ المدققيف في كؿ مستكل كفي  
مرحمة مف مراحؿ العممية الرقابية ،عمى أف تقع مراجعة العمؿ المكثؽ مف قبؿ 

 ب(. 1.0.1عضك مف كبار المدققيف )
 تكضح الفقرات التالية اإلشراؼ كالمراجعة كمعيار رقابي.  

إف اإلشراؼ ضركرم لضماف تحقيؽ األىداؼ الرقابية كالحفاظ عمى جكدة العمؿ  1.1.1
شراؼ المناسب كالمتابعة ضركرم في جميع الحاالت بغض الرقابي. لذا فإف اإل

 النظر عف الكفاءة الفردية لممدققيف. 
                           ن                                        ينبغي أف يكجو اإلشراؼ إلى كال  مف جكىر الرقابة كطريقتيا. كيشمؿ اإلشراؼ  1.1.1

 ضماف:
                             ن                            أف يككف لدل أعضاء الفريؽ فيما  كاضحا  كمنسجما  لخطة العمؿ  ( أ ) 

 الرقابي.
ة طبقا لممعايير الرقابية الخاصة بالجياز األعمى تنفيذ العممية الرقابي ( ب ) 

 لمرقابة كممارساتو.

أتباع خطة الرقابة كخطكات العمؿ المحددة في تمؾ الخطة مالـ يتـ  ( ج ) 
 اعتماد أم تعديؿ لذلؾ.

- 31 -  



احتكاء أكراؽ العمؿ عمى أدلة أثبات كافية تدعـ كافة االستنتاجات  ( د ) 
 كالتكصيات كاآلراء.

 لألىداؼ المحددة لعممية الرقابة.تحقيؽ المدقؽ  ( ق ) 

 احتكاء التقرير الرقابي عمى االستنتاجات كالتكصيات كاآلراء المناسبة. ( ك ) 

ينبغي مراجعة كؿ األعماؿ الرقابية مف قبؿ أحد كبار المدققيف قبؿ االنتياء مف  1.1.1
صياغة اآلراء أك التقارير الرقابية، كينبغي القياـ بذلؾ مع تقدـ كؿ جزء مف 

ية الرقابية، فالمراجعة ألكثر مف مستكل تضفي المزيد مف الخبرة كالحكـ العمم
 عمى الميمة الرقابية، كينبغي أف تضمف:

كؿ عمميات التقييـ كاالستنتاجات قائمة عمى أساس سميـ كمدعمة  أف ( أ ) 
بأدلة إثبات رقابية كافية كذات صمة كمعقكلة باعتبارىا أساس الرأم 

 كالتقرير النيائي لمعممية الرقابية.
كؿ األخطاء كالنكاقص كاألمكر غير العادية قد تـ التعرؼ عمييا  ( ب ) 

يقة مرضية أك عرضيا كتكثيقيا بالشكؿ المناسب ،كتـ تصحيحيا بطر 
 عمى أحد كبار مكظفي الجياز األعمى لمرقابة.

أف التغييرات كالتحسينات الضركرية ألداء العمميات الرقابية مستقبال قد  ( ج ) 
تـ التعرؼ عمييا كتسجيميا كأخذىا في االعتبار عند إعداد الخطط 

 الرقابية الالحقة كفي األنشطة الخاصة بتطكير كتدريب المدققيف .

يطبؽ ىذا المعيار بشكؿ مختمؼ في األجيزة العميا لمرقابة القائمة عمى أساس  1.1.1
المشاركة في اتخاذ القرار، ففي مثؿ ىذا الشكؿ التنظيمي يتـ اتخاذ القرارات 
عمى أساس االشتراؾ في السمطة، باستثناء القرارات ذات الطابع الركتيني، في 

يئة بكامميا القرار بخصكص مستكل يتناسب مع أىمية األمر. كتتخذ ىذه الي
 نطاؽ عممية الفحص كاالختبارات التي ينبغي القياـ بيا كالطرؽ المزمع تطبيقيا. 

 

 
 تتضمف المعايير الميدانية ما يمي: 2.1.1

عمى المدقؽ أف يدرس كيقيـ مدل االعتماد عمى المراقبة الداخمية عند تحديد  
 ج(.1.0.1ؽ العممية الرقابية )مدل كنطا

 كتكضح الفقرات التالية المراقبة الداخمية كمعيار رقابي.  
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ينبغي تنفيذ دراسة المراقبة الداخمية كتقييميا كفقا لنكع الرقابة التي سيتـ تنفيذىا.  1.1.1
اقبات                                                                ن          ففي حالة الرقابة النظامية )المالية( تجرم الدراسة كالتقييـ أساسا  عمى المر 

التي تساعد في الحفاظ عمى األصكؿ كالمكارد كتضمف دقة دفاتر الحسابات 
                                                                                ن كاكتماليا، كفي حالة الرقابة النظامية )رقابة المطابقة( تتـ الدراسة كالتقييـ أساسا  
عمى المراقبات التي تساعد اإلدارة عمى مراعاة القكانيف كالمكائح ،كفي حالة رقابة 

ييـ عمى المراقبة التي تساعد عمى تنفيذ أعماؿ الجية األداء تتـ الدراسة كالتق
الخاضعة لمرقابة باقتصادية ككفاءة كفعالية بما يضمف االلتزاـ بالسياسات 

نتاج معمكمات إدارية كمالية يعتمد عمييا كفي الكقت المناسب.                                                                      اإلدارية كا 
إف مدل دراسة كتقييـ المراقبة الداخمية رىيف بأىداؼ العممية الرقابية كدرجة  1.1.1

 االعتماد عمييا. 
عندما يككف النظاـ المحاسبي كأنظمة المعمكمات األخرل معالجة بكاسطة  1.1.1

الحاسب اآللي فإنو ينبغي عمى المدقؽ أف يحدد ما إذا كانت المراقبة الداخمية 
مكانية  تعمؿ بطريقة سميمة بحيث                                                  تضمف صحة كدقة كاكتماؿ البيانات المالية كا 

 االعتماد عمييا. 
 

 
 تتضمف المعايير الميدانية ما يمي: 2.1.1

عند القياـ بعمميات الرقابة النظامية )المالية( ينبغي اختبار مدل االلتزاـ بالقكانيف 
جراءاتيا بما                                                                                كالمكائح المتبعة، كينبغي أف يضع المدقؽ خطكات العممية الرقابية كا 
يضمف بصكرة معقكلة الكشؼ عف األخطاء كالمخالفات كاألفعاؿ المخالفة 

مادم عمى البيانات المالية أك عمى نتائج لمقانكف كالتي قد يككف ليا تأثير 
الرقابات النظامية، كعمى المدقؽ أيضا أف يككف عمى كعي بإمكانية كجكد أفعاؿ 
مخالفة لمقانكف كالتي قد يككف ليا تأثير غير مباشر كلكنو ىاـ عمى البيانات 

 المالية أك عمى نتائج الرقابات النظامية.
اء ينبغي إجراء تقييـ لمدل االلتزاـ بالقكانيف كالمكائح عند القياـ برقابات األد

المتبعة عند الضركرة لتمبية أىداؼ الرقابة. كعمى المدقؽ أف يصمـ العممية 
الرقابية ليؤمف بطريقة معقكلة الكشؼ عف األفعاؿ المخالفة لمقانكف كالتي قد 

أف يتنبو إلى يككف ليا تأثير عمى أىداؼ العممية الرقابية. كعمى المدقؽ أيضا 
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المكاقؼ أك المعامالت التي قد تدؿ عمى كجكد أفعاؿ مخالفة لمقانكف كالتي قد 
 يككف ليا تأثير غير مباشر عمى نتائج العممية الرقابية.

تشكؿ الرقابة النظامية أحد الجكانب األساسية في الرقابة الحككمية. كمف أىـ 
عمى لمرقابة التأكد بكؿ السبؿ األىداؼ التي تككميا ىذه الرقابة إلى الجياز األ

المكضكعة كالمتكفرة لمجياز مف أف ميزانية الدكلة كحساباتيا كاممة كصحيحة، 
مستخدمي التقرير الرقابي أف يتأكدكا مف حجـ  كىك ما يضمف لمبرلماف كغيره مف

 كتطكر االلتزامات المالية لمدكلة. كتحقيقا ليذا اليدؼ يقكـ الجياز األعمى لمرقابة

الحسابات كالبيانات المالية لإلدارة بغرض التأكد مف أف جميع العمميات  بفحص
قد تمت كاكتممت كتـ تسميميا كدفعيا كتسجيميا بطريقة صحيحة. كيؤدم اإلجراء 
الرقابي عادة إلى "تبرئة ذمة" الجية الخاضعة لمرقابة إذا لـ تظير أم مخالفات 

 د(.1.0.1)راجع الفقرة 
 

 ة مدل االلتزاـ كمعيار رقابي:كتكضح الفقرات التالي
تكتسب مراجعة مدل االلتزاـ بالقكانيف كالمكائح أىمية خاصة عند رقابة البرامج  1.1.1

الحككمية كذلؾ الف صانعي القرار بحاجة إلى معرفة ما إذا كانت القكانيف 
 كالمكائح متبعو أـ ال، كما إذا كانت ىذه القكانيف كالمكائح تحقؽ النتائج المرغكبة،

ذا كانت اإلجابة سمبية فما ىي المراجعات التي ينبغي القياـ بيا.                                                                 كا 

                                                                           عمى مخططي العممية الرقابية أف يككنكا ممم يف بمتطمبات مدل االلتزاـ بالقكانيف  1.1.1
التي تسرم عمى الجية الخاضعة لمرقابة، كبما أف القكانيف كالمكائح التي قد 

ألحياف متعددة فإف عمى المدققيف تطبؽ عمى رقابة معينة تككف في كثير مف ا
ممارسة حكـ ميني عند تحديد تمؾ القكانيف كالمكائح التي قد يككف ليا تأثير 

 جكىرم عمى أىداؼ الرقابة.

ينبغي عمى المدقؽ أيضا أف يتنبو إلى المكاقؼ أك المعامالت التي قد تدؿ عمى  1.1.1
باشرة عمى نتائج العممية كجكد أفعاؿ مخالفة لمقانكف كالتي قد تؤثر بصكرة غير م

جراءاتيا عمى أف ىناؾ أفعاال مخالفة                                                                          الرقابية. كعندما تدؿ خطكات الرقابة كا 
لمقانكف قد حدثت أك قد تحدث فاف المدقؽ يحتاج إلى تحديد مدل تأثير ىذه 

 األفعاؿ عمى نتائج الرقابة.

عند أداء ىذه العمميات الرقابية كفقا ليذا المعيار ينبغي أف يختار المدققكف  1.1.1
جراءات رقابية يعتبركنيا مالئمة بحسب تقديرىـ الميني في ىذه                                                                    خطكات كا 
الظركؼ. كينبغي أف تصمـ ىذه الخطكات كاإلجراءات الرقابية بيدؼ الحصكؿ 
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معقكال إلصدار أحكاميـ عمى أدلة إثبات كافية كمكثكقو كذات صمو تكفر أساسا 
 كاستنتاجا تيـ.

تككف اإلدارة عمكما مسؤكلة عف تأسيس نظاـ فعاؿ لممراقبات الداخمية ضمانا  1.1.1
لاللتزاـ بالقكانيف كالمكائح. كعند تصميـ الخطكات كاإلجراءات الختبار كتقييـ 

جية                                                                     مدل االلتزاـ فأنة يتعيف عمى المدققيف أف يقي مكا المراقبات الداخمية لم
 كيقدركا المخاطر التي قد ال يستطيع ىيكؿ المراقبة تفادييا أك اكتشافيا.

ينبغي عمى المدققيف، دكف المس باستقاللية الجياز األعمى لمرقابة، أف يمارسكا  1.1.1
العناية كالحذر المينييف عند التكسع في الخطكات كاإلجراءات الرقابية المتعمقة 

بحيث يتفادكف التدخؿ في التحقيقات أك اإلجراءات باألفعاؿ المخالفة لمقانكف، 
 القانكنية المحتمؿ حدكثيا في المستقبؿ.

 

 

 
 تتضمف المعايير الميدانية ما يمي: 2.1.1

  
المالئمة كذات الصمة كالمعقكلة لدعـ حكـ ينبغي الحصكؿ عمى أدلة اإلثبات

أك البرنامج أك النشاط أك الكظيفة محؿ المدقؽ كاستنتاجاتو بخصكص التنظيـ 
 ىػ(.1.0.1الرقابة )راجع الفقرة 

 الرقابية كمعيار رقابي.كتكضح الفقرات التالية أدلة اإلثبات
        ، كلم ا ينبغي أف تبنى نتائج الرقابة كاستنتاجاتيا كتكصياتيا عمى أدلة اإلثبات 1.1.1

المعمكمات المتكفرة حكؿ كاف نادرا أف تتاح الفرصة لممدققيف ليدرسكا جميع 
الجية الخاضعة لمرقابة فإف جمع البيانات كطرؽ اختيار العينات بصكرة دقيقة 
يصبح أمرا حتميا. كينبغي أف يقتنع المدققكف بصحة البيانات كمالءمتيا عندما 
تشكؿ البيانات المجيزة بكاسطة الحاسب اآللي جزءا ىاما مف العممية الرقابية، 

 ىدؼ الرقابة. كمكثكؽ بيا لتحقيؽ
ينبغي أف يفيـ المدققكف التقنيات كاإلجػراءات المستخدمة في الجية، فيما سميما  1.1.1

أف يتأكد الجياز األعمى مف أف  الرقابة. كماينبغيأدلة اإلثبات ليتمكنكا مف جمع
التقنيات المستخدمة كافية لمكشؼ عف جميع األخطاء كالمخالفات اليامة بشكؿ 

 مقبكؿ.
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عند اختيار األساليب كاإلجراءات ينبغي األخذ باالعتبار نكعية أدلة اإلثبات  1.1.1
 بحيث  تككف مالئمة كذات صمو كمعقكلة.

الرقابة تكثيقا كافيا في أكراؽ العمؿ بما في إلثباتينبغي أف يكثؽ المدققكف أدلة ا 1.1.1
 ذلؾ أساس التخطيط كمداه كالعمؿ المنجز كنتائج العممية الرقابية.

                         ن                  يككف التكثيؽ الكافي ىاما  لعدة أسباب منيا:  1.1.1
 يعزز كيدعـ رأم المدقؽ كتقاريره. ( أ ) 
 يرفع مف كفاءة الرقابة كفعاليتيا. ( ب ) 

كمصدر لممعمكمات إلعداد التقارير أك لإلجابة عف أم استفسارات  يفيد ( ج ) 
 مف الجية الخاضعة لمرقابة أك مف أم جية أخرل.

 يستخدـ كإثبات لممدققيف لبياف مدل التزاميـ بمعايير الرقابة. ( د ) 

 يسيؿ عمميتي التخطيط كاإلشراؼ. ( ق ) 

 يساعد عمى التطكير الميني لممدقؽ. ( ك ) 

 مفكض قد تـ أداؤه بشكؿ مرض.يساعد في التأكد مف أف العمؿ ال ( ز ) 

 التكثيؽ إثبات لمعمؿ المنجز الستخدامو كمرجع في المستقبؿ. ( ح ) 

  

ينبغي أف يضع المدقؽ في االعتبار أف محتكل أكراؽ العمؿ كترتيبيا يعكساف  1.1.1
درجة كفاءة المدقؽ المينية كخبرتو كمعرفتو. كينبغي أف تككف أكراؽ العمؿ 

يف أم مدقؽ ذك خبرة ليس لو عالقة مسبقة مكتممة كمفصمة بشكؿ كاؼ لتمك
                              ن                                    بيذه الرقابة أف يؤكد ػ اعتمادا  عمى تمؾ األكراؽ ػ ما تـ إنجازه لدعـ 

 االستنتاجات.
 

 
 تتضمف المعايير الميدانية ما يمي:  2.1.1

 
كاف ىناؾ تطبيؽ ينبغي عمى المدققيف تحميؿ البيانات المالية لمتأكد ما إذا 

لممعايير المحاسبية المقبكلة عند اعدد التقارير المالية كاإليضاحات، كذلؾ عند 
القياـ بالرقابة النظامية )المالية( أك غيرىا مف أنكاع الرقابة. كينبغي إنجاز 
التحميؿ المالي المتعمؽ بالبيانات المالية بما يضمف أساسا معقكال إلبداء الرأم 

 ك(.1.0.1المالية )راجع الفقرة بخصكص البيانات 
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 كتكضح الفقرات التالية تحميؿ البيانات المالية كمعيار رقابي:
تحميؿ البيانات المالية إلى التحقؽ مف كجكد العالقة المتكقعة بيف  ييدؼ 1.1.1

لى التعرؼ عمى أم عالقات غير متكقعة                                                                          العناصر المختمفة لمبيانات المالية، كا 
كاتجاىات غير اعتيادية، لذلؾ ينبغي عمى المدقؽ أف يحمؿ البيانات المالية 

 تحميال تاما كأف يتأكد مف أف:

 ة قد تـ كفقا لممعايير المحاسبية المقبكلة.إعداد البيانات المالي ( أ ) 
البيانات المالية قد تـ عرضيا مع مراعاة ظركؼ الجية الخاضعة  ( ب ) 

 لمرقابة.

 تـ عرض اإليضاحات الكافية لمختمؼ عناصر البيانات المالية. ( ج ) 

العناصر المختمفة لمبيانات المالية قد تـ عرضيا كقياسيا كتقييميا  ( د ) 
 بطريقة جيدة.

كتقنيات التحميؿ المالي إلى حد كبير عمى طبيعة العممية الرقابية  تعتمد طرؽ 1.1.1
 كنطاقيا كىدفيا كعمى معرفة المدقؽ كحكمو. 

عندما يككف الجياز األعمى لمرقابة مطالبا بتقديـ تقرير حكؿ تنفيذ قكانيف  1.1.1
 المكازنة فإف العممية الرقابية ينبغي أف تتضمف ما يمي:

ات التأكد مما إذا كانت التنبؤات متماشية مع بالنسبة لحسابات اإليراد ( أ ) 
المكازنة التقديرية كمما إذا كانت الرقابات عمى الضرائب كالرسـك 
المسجمة كالمقبكضات المفترضة، يمكف تحقيقيا مقارنة بالبيانات المالية 

 السنكية لمنشاط الخاضع لمرقابة.
لمقدمة تساعد بالنسبة لحسابات اإلنفاؽ يتـ التأكد مف أف االعتمادات ا ( ب ) 

عمى تنفيذ المكازنات كقكانيف تعديميا،كالتأكد مف صحة ترحيؿ البيانات 
 المالية الخاصة بالعاـ السابؽ.

 

* * * 
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 الفصل الرابع
 الرقابة الحكومية في معايير صياغة التقارير

 
 

    إلػػى         المعيػػار          ييػػدؼ ىػػذا    ذ إ   ،      تقػػارير    ة ال                 ف نضػػع قاعػػدة لصػػياغ أ      ممكػػف  ال    مػػف   س  لػػي      2.0.1
لػػى مسػػاعدة                  تقػػديـ مبػػادئ عامػػة   ك  أ    رأم        إبػػداء    عنػػد          المعقػػكؿ       الحكػػـ           المػػدقؽ فػػي              كا 

  .             إعداد تقرير
 

         المالحظػػات                     رأم المػػدقؽ كغيػػره مػػف        مػػف جيػػة    "              صػػياغة التقػػارير "      تعبيػػر    ف م   يتضػػ        1.0.1
   ك           النظامية               المالية أك       لرقابة               كذلؾ في إطار ا                   البيانات المالية    أك          القكائـ         حكؿ

   ء.          رقابة األدا          المتعمؽ  ب      دقؽ          تقرير الم              مف جية أخرل 
 

   فػػػػي                 فػػػي أغمػػػػب األحيػػػاف                   البيانػػػات الماليػػػػة             القػػػػكائـ أك                      يكػػػكف رأم المػػػػدقؽ حػػػكؿ       1.0.1
                    االختبػػػارات كغيرىػػػا مػػػف             عػػػدد ميػػػـ مػػػف        نتػػػائج    س                      صػػػيغة مختصػػػرة كمكحػػػدة تعكػػػ

           تقريػػره إلػػى            أف يشػػير فػػي                     مطمكبػػا مػػف المػػدقؽ               كغالبػػا مػػا يكػػكف    ،               األعمػػاؿ الرقابيػػة
                 السػػارية النفػػػاذ،                   لمقػػػكانيف كالمػػكائح                      الماليػػة أك المحاسػػبية         المعػػػامالت     بقػػة   طا م     مػػدل

      الكشػؼ   ك         قابػة    الر   ـ   نظػ       تعتػرم                الفجػكات التػي    أك         النقائص       إبراز   ،             عند االقتضاء  ك 
          التشريعات                          سبيؿ المثاؿ. كقد تقتضي   ى   عم                                األفعاؿ المخالفة لمقانكف كالغش    عف

      ف يعػػػد  أ              األعمػػػى لمرقابػػػة    ز                       فػػػي بعػػػض البمػػػداف مػػػف الجيػػػا              أك القانكنيػػػة           الدسػػػتكرية
            يجػػرم مقارنػػة   ف  أ  ك   ،                                       حػػكؿ تنفيػػذ القػػكانيف المتعمقػػة بالميزانيػػة   ،         بشػػكؿ محػػدد    ا،      تقريػػر 
         أك العػػاـ                حسػػاب الختػػامي   ال                         كبػػيف النتػػائج المعركضػػة فػػي                     تقػػديرات الميزانيػػة      بػػيف

  .        لإلدارة
 

        الكفػػػاءة       درجػػػة           فيػػػو مػػػف جيػػػة       يبػػػيف                د المػػػدقؽ تقريػػػرا  عػػػ                  لػػػى رقابػػػة األداء ي   إ        بالنسػػػبة       1.0.1
             مػف جيػة أخػرل،   ك      ،                                         ذيف تـ بيما الحصػكؿ عمػى المػكارد كاسػتعماليا م           كاالقتصاد ال

        طبيعتيػا                 التقػارير مػف حيػث                         األىداؼ. كقد تتفاكت ىػذه          في تحقيؽ           الفعالية       درجة
     د قػػد                ذا كانػػت المػػكار  إ                         عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ مسػػألة مػػا       فتغطػػي              تفاكتػػا كبيػػرا          كنطاقيػػا

   ك أ                  التػػػػدابير المتخػػػػدة       أثػػػػر         حػػػػكؿ              عطػػػػي تعميقػػػػا  كت   ،    ميمة سػػػػ    يقػػػػة     بطر         اسػػػػتخدمت 
         لػى تحقيػؽ  إ       ف تؤدم  أ                                     كتكصي بإدخاؿ التغييرات التي مف شأنيا           المطبقة،         البرامج

  .    ينات  حس ت
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                                                                      بناء عمػى احتياجػات المسػتعمميف المعقكلػة، يمكػف لممػدقؽ، مػف خػالؿ تقػاريره فػي       1.0.1
  ك  أ                       ف يعيػػر اىتمامػػا لمفتػػرات  أ     ،     األداء                     )النظاميػػة( أك رقابػػة                الرقابػػة الماليػػة         إطػػار

  .   مة   الئ             المناسبة كالم         القكائـ    بات   طم                           الدكرات مكضكع التقارير كلمت
 

         تعمقػػػة   الم                         بمعنػػػى اسػػػتنتاجات المػػػدقؽ    "   رأم "            تسػػػتعمؿ كممػػػة                   مػػػف أجػػػؿ التبسػػػيط         1.0.1
          فػي الفقػرة         كردت                  جميع المجاالت التػي            كقد تشمؿ    ،    امية ظ   الن            المالية أك            بالرقابة
           ة عػػػف رقابػػػة  مػػػ                            بمعنػػػى اسػػػتنتاجات المػػػدقؽ الناج   "     تقريػػػر "             كتسػػػتخدـ كممػػػة        1.0.1

  .     1.0.1              ذلؾ في الفقرة             التطرؽ إلى             األداء كما تـ 
 

  :                                 ؿ معايير صياغة التقارير في ما يمي ث    كتتم      1.0.1

 

  ك  أ       مكتػػكب     رأم بػػ                      نيايػػة كػػؿ عمميػػة رقابيػػة      عنػػد       دلي يػػ    ف  أ           عمػػى المػػدقؽ   (   أ    ) 
       ف يكػػػػكف  أ       كينبغػػػػي    ،ـ   الئػػػػ    كؿ م شػػػػ   فػػػػي          مالحظاتػػػػو      فيػػػػو       يبسػػػػط     ،   ر    تقريػػػػ ب

  ك  أ               كخػػػاؿ مػػػف الغمػػػكض             كغيػػػر فضػػػفاض         الفيػػػـ                  محتػػػكل التقريػػػر سػػػيؿ 
                             مدعمػة بإثباتػات رقابيػة مقبكلػة   ال        معمكمػات   ال     ف إال  م       ف ال يتضػ أ          االلتبػاس ك 
                                               كيجػػػب أف يعكػػػس التقريػػػر اسػػػتقاللية المػػػدقؽ كمكضػػػكعيتو   ،         كذات صػػػمة

  .            نزييا كبناءا                   كما يجب أف يككف

 

                         األعمى لمرقابػة الػذم ينتمػي    ز     الجيا                                     السمطة الرئاسية أك الييئة التي تمثؿ  (   ب    ) 
                                      نياية األمر عف اتخاذ القرار فيمػا يتعمػؽ    في   ة       المسؤكل     ي ى             ليو المدقؽ  إ

                                              ينبغػػي اتخػػاذه بخصػػكص ممارسػػات الغػػش أك المخالفػػات               بػػاإلجراء الػػذم
                       التي يكتشفيا المدققكف.

 
         كيمكػػف أف          مكتكبػػا،                        أف  يعػػد المػػدقؽ تقريػػرا                                      فيمػػا يتعمػػؽ بالرقابػػة النظاميػػة، ينبغػػي

                           البيانػات الماليػة أك تقريػرا              بػالقكائـ أك                                       يككف ىذا التقرير جػزءا مػف التقريػر الخػاص 
                                                                    كينبغي أف يتضمف التقرير بيانا بتككيد إيجابي بالنسبة إلى البنكد التي     .      منفصال

        التػي لػـ        األخػرل                                                            تـ اختبارىا مف حيث المطابقة كبتككيد سمبي بالنسبة إلى البنػكد 
               يتـ اختبارىا.

            ذات األىمية                                                            كبالنسبة إلى رقابات األداء، ينبغي أف يتضمف التقرير كؿ الحاالت 
                أىداؼ الرقابة.     مع                   التي ال تتطابؽ
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             معيػػػار رقػػػابي.  ك                                     أسػػػباب اعتبػػػار إلزاميػػػة صػػػياغة التقػػػارير                      كتفسػػػر الفقػػػرات التاليػػػة 
  ػ        1.0.1                             رير معػػػا، بينمػػػا تتعمػػػؽ الفقػػػرات              بػػػاآلراء كالتقػػػا       1.0.1             تتعمػػػؽ الفقػػػرة   ك 

           بالتقارير.        11.0.1  ػ         12.0.1                باآلراء كالفقرات         10.0.1
 

                                                                           ينبني شكؿ كمحتكل كافة اآلراء كالتقارير الرقابية عمى المبادئ العامة التالية:      1.0.1
       القارئ                                                    ينبغي أف يتصدر الرأم أك التقرير عنكاف مناسب يساعد          العنكاف:  (   أ    ) 

                      كالمعمكمات الصادرة عف          المالية         البيانات             القكائـ أك                     في التمييز بينو كبيف 
        اآلخريف.

 

          حيػث يفيػد   ،                                     ينبغػي أف يكػكف الػرأم أك التقريػر مكقعػا                   اإلمضاء كالتاريخ:  (   ب    ) 
                                                 القػػارئ بػػأف المػػدقؽ أخػػذ فػػي االعتبػػار تػػأثير األحػػداث أك                  إدراج التػػاريخ

            قػػػد يكػػػكف ىػػػذا                                                المعػػػامالت التػػػي انتيػػػت إلػػػى عممػػػو حتػػػى ذلػػػؾ التػػػاريخ، )
          القػػكائـ         تغطييػػا      التػػي                                                       التػػاريخ، بالنسػػبة إلػػى الرقابػػة الماليػػة، الحقػػا لمفتػػرة

   (.                لبيانات المالية   كا

 

              أىػػداؼ العمميػػة                                    ينبغػػي أف يتضػػمف الػػرأم أك التقريػػر                 األىػػداؼ كالنطػػاؽ:  (   ج    ) 
                                                                  الرقابية كنطاقيا، حيث تكضح ىذه المعمكمة الغرض مف العممية الرقابية 

         كحدكدىا.

 

                          البيانػػػات الماليػػػة المتعمقػػػة              بػػػالقكائـ أك                    ينبغػػػي أف تمحػػػؽ اآلراء            الشػػػمكلية:    (   د    ) 
   كال                 نشرىا لكحدىا                                                   بيا كأف تنشر معيا. أما بالنسبة لتقارير األداء فيمكف 

             كالتقػػػارير فػػػي       آراء    اؿ             يػػػتـ تقػػػديـ      غػػػي أف       . كينب                  تحتػػػاج أف تمحػػػؽ بشػػػيء
         ، ينبغػػي                           كتجسػػيدا لمبػػدأ االسػػتقاللية                  أعػػدىا بيػػا المػػدقؽ.                الصػػيغة التػػي

                                                                  عمى الجياز األعمى لمرقابة أف يككف قادرا عمى إدراج كؿ مػا يػراه ىامػا، 
     يمكػػف                                                       إال أنػػو بػػيف الحػػيف كاآلخػػر قػػد يحصػػؿ الجيػػاز عمػػى معمكمػػات 

                              الكطنيػػػة، كىػػػك مػػػا قػػػد يػػػؤثر عمػػػى           بالمصػػػمحة        أف يضػػػر       عنيػػػا        لمكشػػػؼ
                                   التقريػػر الرقػػابي. كفػػي ىػػذه الحالػػة،                                 شػػمكلية المعمكمػػات التػػي ستنشػػر فػػي

                المسػائؿ الحساسػة      كضػع        أك عػدـ     كضػع         تقدير        سمطة       المدقؽ           تعكد إلى
                                 أك السرية في تقرير منفصؿ ال ينشر.
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                       جية التي سي رسػؿ إلييػا،                                  ينبغي أف يحدد التقرير أك الرأم ال              المرسؿ إليو:  (   ق    ) 
                                                        كىػػك الشػػػيء الػػػذم قػػػد يختمػػػؼ مػػػف بمػػػد إلػػػى آخػػػر حسػػػب طبيعػػػة الميمػػػة 

      تسػػميـ          إجػػراءات                                         . كقػػد يػػتـ االسػػتغناء عػػف ذلػػؾ فػػي حالػػة كجػػكد           الرقابيػػة
       رسمية.

 

         البيانػػػات             القػػػكائـ أك                               ينبغػػػي أف يحػػػدد التقريػػػر أك الػػػرأم                 تحديػػػد المكضػػػكع:  (   ك    ) 
                               ليػة(( أك المجػاؿ )فػي حالػة رقابػة                                        المالية )في حالة الرقابػة النظاميػة )الما

                                                                األداء( التي يتعمؽ بيا. كيشمؿ ذلؾ معمكمات مثؿ اسـ الييئة الخاضعة 
           كالمجػاؿ                      أك البيانػات الماليػة          القكائـ                                       لمرقابة كالتاريخ كالفترة التي تغطييا 

                 الذم تمت رقابتو.
 

              التشػػريع أك أم                                         : ينبغػػي أف تحػػدد التقػػارير أك  اآلراء              األسػػاس القػػانكني  (   ز    ) 
                   عمى إجراء الرقابة.             مقتضى ينص

 

                                                  : ينبغػػػي أف تشػػػير التقػػػارير أك اآلراء إلػػػى المعػػػايير أك                مطابقػػػة المعػػػايير  (   ح    ) 
                                                                   الممارسػػات الرقابيػػة المتبعػػة عنػػد إجػػراء العمميػػة الرقابيػػة مػػف أجػػؿ طمأنػػة 

                                                              القارئ بأف الرقابة قد تـ تنفيذىا كفقا لإلجراءات المقبكلة عادة.
 

     أقػػرب     فػػي                                               ينبغػػي أف يتػػكافر الػػرأم أك التقريػػر  الرقػػابي        الكقػػت:       احتػػراـ   (   ط    ) 
                                   لمقػػػػر اء كالمسػػػػػتعمميف  كخاصػػػػة أكلئػػػػػؾ                        لتحقيػػػػؽ أقصػػػػػى اسػػػػتفادة       كقػػػػت

          المناسبة.                  باتخاذ اإلجراءات           الممزمكف

 

            أك البيانػات                   بػالقكائـ الماليػة      يتعمػؽ       مكحػد                                      يتـ إعداد الرأم الرقابي عػادة فػي شػكؿ       1.0.1
             تفػػػادم تػػػدكيف        مػػػف                            الشػػػيء الػػػذم مػػػف شػػػأنو أف يمكػػػف     ا،     تو        فػػػي شػػػمكلي        الماليػػػة 
            نظػػرة شػػمكلية                          ك مػػف شػػأنو أف يعطػػي لمقػػارئ                         كثيػػرة عػػف اإلطػػار العػػاـ   ا        تفاصػػيؿ

                                                       كتكػػػػكف المفػػػػردات أك الكممػػػػات التػػػػي يػػػػتـ اسػػػػتعماليا مرتبطػػػػة     .            عػػػػف المكضػػػػكع
                                                                  القانكني لمرقابة، إال أف محتكل الرأم ينبغػي أف يشػير بػدكف التبػاس إلػى         باإلطار

     فيجػػػب         بػػػتحفظ،                   .فػػػإذا كػػػاف الػػػرأم       بػػػتحفظ    أك             بػػػدكف تحفػػػظ                   مػػػا إذا كػػػاف الػػػرأم 
                       أك ييػػـ كػػؿ الجكانػػب                                                   اإلشػػارة مػػا إذا كػػاف ىػػذا الػػتحفظ ال ييػػـ إال بعػػض الجكانػػب

        )الفقػػػػػػػػرة           الء برأيػػػػػػػػو  إلد   ا                        مػػػػػػػػا إذا كػػػػػػػػاف المػػػػػػػػدقؽ يػػػػػػػػرفض       ( أك       21.0.1        )الفقػػػػػػػػرة 
21.0.1      .)      

                                          عندما يككف مقتنعا في كؿ األكجو اليامة بأف:           بدكف تحفظ                   يقدـ المدقؽ رأيا        20.0.1
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                                 طبقػا لمعػايير محاسػبية مقبكلػة                                            القكائـ أك البيانات المالية قد تـ إعػدادىا   (   أ    ) 
             بصكرة ثابتة.             يتـ تطبيقيا         سياسات        كطبقا ل

                                              لممقتضيات القانكنية كالمكائح  السارية النفاذ.                         القكائـ المالية  مطابقة  (   ب    ) 

          المػػػدقؽ عػػػف             مػػػا يعممػػػو   مػػػع        منسػػػجـ                                   الػػػرأم المقػػػدـ فػػػي البيانػػػات الماليػػػة   (   ج    ) 
                        الييئة الخاضعة لمرقابة.

                               تفصػػح، بشػػكؿ صػػحيح، عػػف جميػػع األمػػكر                             القػػكائـ أك البيانػػات الماليػػة     (   د    ) 
                                                         اليامة نسبيا التي تتعمؽ بالقكائـ أك البيانات المالية.

                          المدقؽ  فػي بعػض الحػاالت أف         يرتئي       : قد                                 التركيز أك التأكيد عمى أمر خاص         22.0.1
              إلػػى  أمػػكر غيػػر                                                                 الفيػػـ السػػميـ  لمقػػكائـ أك البيانػػات الماليػػة يسػػتكجب إثػػارة االنتبػػاه
  ال              بػػػدكف تحفػػػظ                                                       عاديػػػة أك ىامػػػة. ككمبػػػدأ عػػػاـ، فػػػإف المػػػدقؽ الػػػذم يصػػػدر رأيػػػا 

                                           مف القكائـ أك البيانات المالية  ألف  ىذا قد                                 يجب عميو أف يشير إلى أكجو معينة 
         "التركيػز                                    . كلتفادم إعطاء ىذا االنطباع، فػإف           بكجكد تحفظ             االعتقاد         يؤدم إلى 

    غيػػر                                       يجػب أف تصػػاغ فػػي فقػرة منفصػػمة عػف الػػرأم.                         أك التأكيػد عمػػى أمػر خػػاص"
           كػػرد عمػػى     "                               "التركيػػز أك التأكيػػد عمػػى أمػػر خػػاص                         أنػػو عمػػى المػػدقؽ أال يسػػتعمؿ 

                        كمػا ال يجػب اسػتبداؿ الػرأم   .                                              تضميف القكائـ أك البيانات المالية لممعمكمػات    عدـ 
  .                                                                  بفقرة مف ىذا القبيؿ أك استخداـ ىذه الفقرة لتفادم إبداء رأم بتحفظ

 
            التاليػػة  أك         الحػاالت           فػي  إحػدل            بػػدكف تحفػظ      رأم          إبػداء                   قػد ال يسػتطيع المػدقؽ        21.0.1

                             البيانػات الماليػة كػاف أك يمكػف          كائـ أك                  أف أثػر ذلػؾ عمػى القػ                     عندما يعتقػد المػدقؽ 
  :                     أف يككف بالغ األىمية

              نطاؽ الرقابة.            تـ الحد مف    أنو   (   أ    ) 

 

                                                     أف القكائـ أك البيانات المالية غير كاممة أك مضػممة أك        يعتقد            أف المدقؽ   (   ب    ) 
                                                      أف ىناؾ انحرافا غير مبرر عف معايير المحاسبة المقبكلة.

 

                             القكائـ أك البيانات المالية.                                أك أنو مازالت ىناؾ شككؾ  بخصكص  (   ج    ) 

 
      معػيف      عنصػر                                           عندما يككف لممدقؽ شػككؾ أك لػو اعتػراض عمػى    :      بتحفظ        الرأم        21.0.1

       كلكنيػػا                     ذات األىميػػة النسػػبية                   البيانػػات الماليػػة            القػػكائـ أك        عناصػػر         كثػػر مػػف  أ   أك 
    .      بػتحفظ      أيػا   ر   ي  طػ    ف يع أ         فػإف عميػو                             ىذه القكائـ أك البيانػات،                   ليست جكىرية لفيـ 
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     بشػػكؿ              مػع اإلشػارة        مرضػية        نتػػائج           عمػى كجػكد            بتعبيػػر يػدؿ            الػرأم عػادة        كيصػاغ
     جعمػػػت              فييػػػا كالتػػػي    ؾ          أك المشػػػكك                المختمػػػؼ عمييػػػا                        صػػػريح كدقيػػػؽ إلػػػى الجكانػػػب

           القػػػكائـ أك         مسػػػتعممي                            كمػػػف المسػػػتحب بالنسػػبة إلػػػى  .      بػػتحفظ        رأيػػػا               المػػدقؽ يبػػػدم
   أك      فيػػو   ؾ          مػػر المشػػكك  أل                           المػػدقؽ حجػػـ التػػأثير المػػالي ل         أف يبػػرز                   البيانػػات الماليػػة 
     .                مناسبا بشكؿ دائـ   أك        عمميا   س        ف ذلؾ لي أ   غـ   ر              المختمؼ عميو 

  ع  ي ط           عنػػػدما ال يسػػػت    :                                                    االمتنػػػاع عػػػف اإلشػػػياد عمػػػى القػػػكائـ أك البيانػػػات الماليػػػة         21.0.1
                            البيانػػات الماليػػة نتيجػػة كجػػكد            القػػكائـ أك       بخصػػكص    ال       أيػػا شػػام  ر        ف يكػػكف  أ        المػػدقؽ

             يمتنػع المػدقؽ   ،        غير كػاؼ                            يككف فيو إبداء رأم بتحفظ          إلى حد      جكىرم       ختالؼ ا
   أف      يجػػػب                  ف صػػػياغة ىػػػذا الػػػرأم  إ   .                                         عػػػف اإلشػػػياد عمػػػى القػػػكائـ أك البيانػػػات الماليػػػة

                 جيػة أخػرل، يجػب أف    مػف    ك     ،              تقػديميا بأمانػة                            ف البيانات المالية لـ يتـ  أ     تكضح 
  ف  أ    خػرل  أ                                    مسائؿ المختمؼ عمييا. كمػف المفيػد مػرة   ال          جكانب أك  ال     كافة              تحدد بدقة

    ذلػػؾ      كػػاف        كممػػا                   البيانػػات الماليػػة            القػػكائـ أك                              تحديػػد حجػػـ التػػأثير المػػالي عمػػى   ـ   يػػت
   .      مناسبا   أك        عمميا

        القػػكائـ     كػػؿ         أم بخصػػكص   ر        إبػػداء                      عنػػدما يصػػعب عمػػى المػػدقؽ     :              عػػدـ إبػػداء رأم         21.0.1
                  نطػػاؽ الرقابػػة بشػػكؿ       ضػػييؽ ت         نتيجػػة   أك     كؾ             نتيجػػة كجػػكد شػػك                  لبيانػػات الماليػػة     أك ا

            يكػكف جكىريػا   ك                                                        يمنعو مف تكسيع تحرياتو بخصكص جانػب يكتسػي أىميػة بالغػة
                يشػير المػدقؽ إلػى    ،                 بعػض األكجػو غيػر كػاؼ   في       بتحفظ                    لى حد يجعؿ مف الرأم  إ

                    أنو ال يمكف لو تقديـ                عدـ إبداء رأم              كتكضح صياغة                          أنو يتخمى عف إبداء رأم.
                      لمسائؿ المشككؾ فييا.                          رأم يحدد بكضكح كدقة كافة ا

     كذلػؾ     يػا       فيػو رأي      تبسػط     ال                         العميا لمرقابة تقريػرا مفصػ        األجيزة      تقدـ    ف  أ           جرت العادة        21.0.1
            بدكف تحفظ.                 يبدم فييا رأيا     أف       الجياز         يستطيع                 في الحاالت التي ال 

      حيػاف      بعػض األ         تقتضي فػي           النظامية            المالية أك              فإف الرقابات   ،   ذلؾ     إلى         باإلضافة       21.0.1
     نظػػػـ   فػػػي    أك                   المراقبػػػة الماليػػػة     نظػػػـ       ضػػػعؼ فػػػي     طف                         إعػػػداد تقػػػارير عنػػػد كجػػػكد مػػػكا

      عنػدما     قػط ف   س                 . كقػد يحػدث ذلػؾ لػي (                             كىػذا ال عالقػة لػو برقابػة األداء   )         المحاسػبة 
                               الخاصػة بالييئػة الخاضػعة لمرقابػة           اإلجػراءات    عمػى        تػأثير      الضػعؼ     طف         يككف لمكا
  ة  ط                                الضػػعؼ تمػػؾ بمراقبػػة الييئػػة عمػػى أنشػػ    طف           ا تتعمػػؽ مػػكا مػػ   حين      أيضػػا        بػػؿ يحػػدث 
                                     تقريرا عف المخالفات اليامة سكاء كانػت       أيضا      يعد     أف             يمكف لممدقؽ  ك           اآلخريف. 

  .       كالفساد   ش               حكؿ ممارسات الغ   أك          المكائح       تطبيؽ     عدـ      حكؿ    أك         ظاىرة،   أك        كامنة
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    بعػػػض        زجػػػر                   شػػػكؿ محػػػاكـ ماليػػػة           المنظمػػػة فػػػي                العميػػػا لمرقابػػػة         األجيػػػزة     طيع   تسػػػت       21.0.1

              تخػتص بالبػت فػي                        البيانػات الماليػة حيػث            القػكائـ أك                           المخالفات التي تكتشفيا فػي 
           كالتسػػػبب فػػػي          عمػػػييـ            فػػػرض غرامػػػات        يمكنيػػػا  ك                             حسػػػابات المحاسػػػبيف العمػػػكمييف

      ظركؼ.             دىـ في بعض ال   طر    في    أك                   إيقافيـ عف العمؿ
   أك    ف          مػػػع القػػػكاني          المطابقػػػة                 عػػػف حػػػاالت عػػػدـ   أك                 غ عػػػف المخالفػػػات ال       عنػػػد اإلبػػػ       21.0.1

          كر سػػميـ. ظػػ     مػػف من  ـ    اتي   الحظػػ           عمػػى تقػػديـ م    كف           يحػػرص المػػدقق    أف      ينبغػػي    ،       المػػكائح
   أك                            بعػػػدد الحػػػاالت التػػػي تػػػـ فحصػػػيا          المطابقػػػة    عػػػدـ              حػػػدة أك درجػػػة       ربػػػط      كيمكػػػف 

   ا.    مالي   ا          تقدير حجمي
 

                 التحفظػات الػكاردة        ر عػف   نظػ                                          يمكف إعداد التقارير بخصػكص المخالفػات بغػض ال       10.0.1
   ،                                نيا تحتكم عادة عمى انتقادات ىامػة أ             ىذه التقارير        طبيعة                رأم المدقؽ. كمف     في

              حمػكؿ تصػحيحية   فػي           التفكيػر       أيضػا            فإنػو ينبغػي   ،                            كحتى تككف ىذه التقارير بناءة
       الييئػػة                     المعبػػر عنيػا مػػف طػػرؼ                 كجيػػات النظػػر         مختمػؼ                     مسػتقبمية كذلػػؾ بػػإدراج 

           االسػػػػػػتنتاجات                كذلػػػػػػؾ عػػػػػػالكة عمػػػػػػى            مػػػػػػف المػػػػػػدقؽ      طػػػػػػرؼ   أك                  الخاضػػػػػػعة لمرقابػػػػػػة
   .         كالتكصيات

      كيمكػػػف       محػػػددة           لمقتضػػػيات                 اميػػػة التػػػي تخضػػػع   نظ  ال            الماليػػػة أك         الرقابػػػة      بخػػػالؼ  ك          12.0.1
      كتكػكف          طبيعتيػا       مػف حيػث               متعػددة األكجػو                  فإف رقابة األداء    ،                   تكقع نطاقيا نسبيا

             تككف المجاالت        كقد     .   و       تفسيرات                                           لممدقؽ إمكانات كاسعة فيما يخص أحكامو أك
   مػػف        دكرة                ىػػذه الرقابػػة     تيػػـ     أف      يمكػػف        ، كمػػا            كثػػر انتقائيػػة أ           الرقابػػة             التػػي تغطييػػا

                               كىػػي ال تتعمػػؽ عػػادة ببيانػػات معينػػة    ،                                  عػػدة سػػنكات عكضػػا عػػف فتػػرة ماليػػة كاحػػدة
                                   فػػػإف تقػػػارير رقابػػػة األداء تكػػػكف متنكعػػػة    ،        كبالتػػػالي   ،     غيرىػػػا    أك                سػػػكاء كانػػػت ماليػػػة 

  .                                     كتتضمف كثيرا مف النقاش كالحجج المبررة
 

     قيػػا.     بنطا               ىػػداؼ الرقابػػة ك   بأ                األداء بشػػكؿ صػػريح        رقابػػة    رير  ا      ذكر تقػػ تػػ      ف  أ      ينبغػػي        11.0.1
   جػػػؿ  أ   مػػػف      يمكػػػف                  عمػػػى سػػػبيؿ المثػػػاؿ )          انتقػػػادات               التقػػػارير عمػػػى      ىػػػذه           كقػػػد تحتػػػكم

         كر تتعمػػؽ   أمػػ   لػػى  إ            لفػػت االنتبػػاه      ،                         ك ألسػػباب المسػػاءلة العمكميػػة             مصػػمحة العامػػة   ال
                                  فػي اسػتعماؿ المػكارد أك نقػص حاصػؿ فػي           عػدـ كفػاءة    أك       يـ سػ ج       تبػذير          بكجػكد 
      نصػحا   أك            ي معمكمػات طػ      لكػف تع                             تحتكم عمى انتقادات جكىرية  ال    أك    (          المركدية

                 االقتصػػػاد كالكفػػػاءة    ب                                    تحقيػػػؽ أك عػػػدـ تحقيػػػؽ األىػػػداؼ المتعمقػػػة            تشػػػير إلػػػى    أك
  .         كالفعالية
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    ضػػعة  ا   الخ                حػػكؿ تحقيػػؽ الجيػػة   ال             يقػػدـ رأيػػا شػػام    أف                       ال يتكقػػع عػػادة مػػف المػػدقؽ        11.0.1
           عنػد تػدقيؽ                     التػي يقػدـ بيػا رأيػو               بنفس الطريقة                   كالكفاءة كالفعالية          لالقتصاد        لمرقابة 
   لػى  إ        بالنسبة    ػ                      الرقابة بالقياـ بذلؾ       طبيعة            كحيثما تسمح    .                البيانات المالية   أك          القكائـ

  ف  أ               فإف عمى المدقؽ                           جية ما خاضعة لمرقابة  ة  ط                       بعض المجاالت الخاصة بأنش
   لػػى          خمػػص فيػػو إ  كي                               الكضػػع الػػراىف كمػػا تمػػت مالحظتػػو        فيػػو       يبسػػط            دـ تقريػػرا   يقػػ

ذا كاف     .        أك محدد   ي ط                                 استنتاج معيف بدال مف تقديـ بياف نم                  نطاؽ الرقابة عمػى           كا 
                            مراقبػػات كافيػػة لضػػماف االقتصػػاد      كجػػكد                           يقتصػػر فقػػط عمػػى التأكػػد مػػف             األداء

             أكثر عمكمية.                                                كالكفاءة كالفعالية، فإف عمى المدقؽ أف يعطي رأيا 
 

                 عمميػػػات أك أنشػػػطة     تيػػػـ              أك تقييمػػػاتيـ         أحكػػػاميـ                   يعتػػػرؼ المػػػدققكف بػػػأف     أف      ينبغػػػي        11.0.1
                            . لػػػذلؾ ينبغػػي تػػكخي الحػػذر عنػػػد                تعػػكد إلػػى الماضػػي                         ناتجػػة عػػف قػػرارات إداريػػػة 

               كمػػدل المعمكمػػات        طبيعػػة   لػػى  إ               ف يشػػير التقريػػر  أ       كينبغػػي           األحكػػاـ       تمػػؾ          إبػػداء 
                  لػػدل الجيػػة الخاضػػعة    ة(              ف تكػػكف متػػكفر  أ           التػػي ينبغػػي    أك  )                       المتػػكفرة بصػػكرة معقكلػػة

                                                                             لمرقابة كقت اتخاذ القرارات. كيبرىف التقرير لمقارئ عف نزاىة المدقؽ عندما يشير 
   ط             يضا تقديـ نقا أ                                   لى أىدافيا كنتائجيا. كتعني النزاىة    ا              ؽ الرقابة ك    نطا   لى  إ      بكضكح 
  ـ   نظ  الػػ    يف سػػ                            يقػػة تشػػجع عمػػى التصػػحيح كعمػػى تح    بطر                النتػػائج الحرجػػة    أك        الضػػعؼ

   فػي         الكقػائع                 يجب أف يػتـ سػرد     ،          . كبالتالي                               جيو داخؿ الييئة الخاضعة لمرقابة      كالتك 
                 جؿ ضماف اكتماليا  أ   مف      كذلؾ                        الييئة الخاضعة لمرقابة                              التقرير عادة بعد مكافقة
         لى إدراج  إ     حاجة    ؾ                                   يو في التقرير الرقابي. كقد تككف ىنا   نز                       كدقتيا كتقديميا بشكؿ

                  ركحػػة سػػكاء كػػاف ذلػػؾ  ط                       رقابػػة بخصػػكص المسػػائؿ الم                        رد فعػػؿ الييئػػة الخاضػػعة لم
   أك     ره  نظ                               يقدـ الجياز األعمى لمرقابة كجية        عندما              ممخصا كخاصة    أك             الرد حرفيا
         تكصياتو.

 

       ف تكػػػكف  أ         بػػؿ ينبغػػػي       فقػػػط،       الماضػػي         انتقػػػاد                        تركػػػز تقػػارير األداء عمػػػى     أال      ينبغػػي        11.0.1
   ،                           جانبا ىاما مف جكانب الرقابػة                                    . كتعتبر استنتاجات المدقؽ كتكصياتو    كذلؾ       بناءة

    فػػإف    ،      كعمكمػػا   .          المسػػتقبؿ   فػػي             كػػدليؿ لمعمػػؿ         تصػػبح                  عنػػدما يػػتـ تبنييػػا           لػػذلؾ فإنػػو
   س   كلػػػػػي     فييػػػػا                 التقػػػػدـ المرغػػػػكب  ا                                  ىػػػػذه التكصػػػػيات تعػػػػرض اقتراحػػػػات بخصػػػػػكص 

      تقػديـ       يمكػف                 فػي حػاالت معينػة       أنػو   إال    .   قػدـ   الت     ا  ىػذ                 ص أساليب تحقيؽ      بخصك 
     أداء    فػػػي      يف  سػػػ             بيػػػدؼ إحػػػداث تح         قانكنيػػػة        ثغػػػرة        عػػػديؿ  كت     ،        أكثػػػر دقػػػة        تكصػػػية 

                 مى سبيؿ المثاؿ.  ع              المرفؽ العاـ
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                                                   المدقؽ  عمى المكضكعية كاالستقاللية عند صياغة تكصػياتو       يحرص           ينبغي أف        11.0.1
                          عمػػػػى مػػػػا إذا تػػػػـ تصػػػػحيح مػػػػكاطف            أف يركػػػػز                     كبالتػػػػالي يجػػػػب عميػػػػو           كمتابعتيػػػػا، 

                         عمػػى معرفػػة مػػا إذا تػػـ تبنػػي                 بػػدال مػػف التركيػػز                اإلشػػارة إلييػػا               الضػػعؼ التػػي تمػػت 
              تكصيات معينة.

 
     ة                                                                        عند صياغة الرأم أك التقرير الرقابي، ينبغي أف يأخذ المدقؽ في االعتبار أىمي       11.0.1

   (        نظاميػة          ماليػة أك                        البيانػات الماليػة )رقابػة             القػكائـ أك    فػي          تدقيقيا               األمكر التي تـ 
      داء(.                                                طبيعة الييئة الخاضعة لمرقابة أك نشاطيا )رقابة األ    أك

 
                          إذا اسػتنتج المػدقؽ، فػي ضػكء    ،         النظاميػة             الماليػة أك                           بالنسبة إلػى عمميػات الرقابػة        11.0.1

                                                                    المعايير األكثر مالءمة في الظركؼ القائمة، أف األمر ال يؤثر بشػكؿ ىػاـ عمػى 
                                     البيانات المالية، فإنو ينبغي أال يكػكف             القكائـ أك           الذم تعطيو                    الصكرة أك العرض

                                                              كحيثما يقرر المدقؽ أف أمرا ما ميمػا، فػإف الػرأم ينبغػي أف يكػكف         بتحفظ.       الرأم  
   (.      21.0.1  ػ         21.0.1         )الفقرات         التحفظ             طبيعة ىذا            بعد تحديد        بتحفظ

 
                  الصػػػادر أكثػػػر ذاتيػػػة             أك التقيػػػيـ                                           بالنسػػػبة إلػػػى عمميػػػات رقابػػػة األداء، يكػػػكف الحكػػػـ        11.0.1

                     الماليػػػػة أك بغيرىػػػػا مػػػػف           البيانػػػػات             بػػػػالقكائـ أك                              حيػػػػث أف التقريػػػػر ال يتعمػػػػؽ مباشػػػػرة 
                                                                        البيانات، كبالتػالي فقػد يتبػيف لممػدقؽ أف األىميػة بحسػب الطبيعػة أك النطػاؽ ىػي 

                                    أكثر اعتبارا مف األىمية بحسب المبمغ.
 

 

* * ** * * 
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