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 -:وأھدافھا العام القطاع رقابة .1

 موضوعية بصورة وتقييمھا األدلة على الحصول من همنھجي بعملية العام القطاع رقابة وصف يمكن

 ضرورية العام القطاع رقابة تعتبرو المقررة المعايير مع تتماشى الفعلية الظروف أو المعلومات كانت إذا ما لتحديد

 مستقلة وتقييمات بمعلومات والجمھور الحوكمة عن ولينؤوالمس واالشرافية التشريعية الھيئات تزود أنھا حيث من

 .وأدائھا الحكومية العمليات أو البرامج أو السياسات إدارة بخصوص وموضوعية

 الوطنية لنظمھا المھمة الركائز كأحد الھدف ھذا لتحقيق والمحاسبة المالية للرقابة العليا األجھزة تسعىكما 

 الشفافية مبادئ على التأكيدو الحكومي القطاع إدارة تعزيز في مھمًا ًادور وتلعب للحوكمة وآلياتھا الديمقراطية

 الرقابة لنوع تبعًا تختلف قد التي باألھداف العام القطاع رقابة عمليات جميع تبدأ ،واألداء والحوكمة والمساءلة

 :يلي ما خالل من الرشيدة الحوكمة في تسھم العام القطاع رقابة عمليات جميع أن غير ،المنفذة

 إلى تستند وموثوقة وموضوعية مستقلة آراء أو استنتاجات أو بمعلومات المستھدفين المستخدمين تزويد .أ 

 .الحكومية بالھيئات تتعلق ومناسبة كافية أدلة

 لألموال المالئم االستخدام في المستدامة والثقة المستمر التحسين وتشجيع والشفافية المساءلة تعزيز .ب 

 .العامة اإلدارة وأداء العامة واألصول

 مسؤولة ال والجھات الحكومة على التصحيحية والوظائف العامة الرقابة تمارس التي الھيئات فعالية تعزيز .ج 

 .العام بالمال الممولة األنشطة إدارة عن

  .للتحسين المدروسة والتوصيات الشامل والتحليل المعرفة بتوفير للتغيير الحوافز إيجاد .د 

 -:العام القطاع رقابة أنواع .2
 التقارير إعداد إلطار وفقًا عنھا ًامعبر للھيئة المالية المعلومات كانت إذا ما تحديد على تركز المالية الرقابة .أ 

 المدقق لتمكين ومناسبة كافية رقابة أدلة على بالحصول ذلك ويتحقق ،بھما المعمول التنظيمي واإلطار المالية

 عن الناجمة النسبية األھمية ذات األخطاء من خالية المالية المعلومات كانت إذا ما حول رأي إبداء من

 .الخطأ أو االحتيال

 والكفاءة االقتصاد لمبادئ وفقًا تعمل والمؤسسات والبرامج التدخالت كانت إذا ما على تركز األداء رقابة .ب 

 أسباب تحليل ويتم مناسبة، معايير إلى بالقياس األداء ويفحص ،للتحسين مجال ھناك كان إذا وما والفعالية

 الرئيسية الرقابة أسئلة عن اإلجابة إلى ذلك ويھدف ،األخرى المشاكل تحليل أو المعايير تلك عن االنحرافات

 .للتحسين التوصيات وتقديم

 رقابة وتعنى ،كمعايير المحددة بالمرجعيات ملتزمًا معين موضوع كان إذا ما على تركز االلتزام رقابة .ج 

 األھمية ذات الجوانب جميع من ملتزمة والمعلومات المالية والمعامالت األنشطة كانت إذا ما بتقييم االلتزام

 القوانين أو القواعد المرجعيات ھذه تشمل وقد ،للرقابة الخاضعة الھيئة تحكم التي بالمرجعيات النسبية

 التي العامة المبادئ أو عليھا المتفق الشروط أو المقررة القواعد أو السياسة أو الموازنة قرارات أو واألنظمة

 للرقابة العليا األجھزة تنفذ قد ،الحكوميين الموظفين وسلوك الحكومي للقطاع السليمة المالية اإلدارة تحكم

 أو اإلدارة ولياتؤبمس صلة ذي موضوع ألي المھمات من غيرھا أو الرقابة عمليات والمحاسبة المالية

 المالية للرقابة العليا األجھزة تنفذ قد كما ،العامة للموارد المالئم واالستخدام الحوكمة عن المسئولين

 .االلتزام رقابة أو/و األداء رقابة أو/و المالية الرقابة من جوانب تتضمن مركبة رقابة عمليات والمحاسبة
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 -:العام القطاع رقابة عناصر .3

 الرقابة إجراء مھمة المفوضين واألشخاص والمحاسبة المالية للرقابة األعلى الجھاز رئيس يؤدي : المدقق .أ 

 .العام القطاع في 

 تكونو تشريعي أو دستوري بترتيب العام القطاع رقابة في المعنية ولياتؤالمس تحدد  :ولؤالمس الطرف .ب 

 معالجة عن أو الرقابة موضوع إدارة عن أو الرقابة موضوع معلومات عن مسؤولة المعنية األطراف

 .مؤسسات أو أفراًد سواء كانت التوصيات،

 وقد ،لھا الرقابة تقرير المدقق يعد التي فئاتھا أو المؤسسات أو األفراد وھم :المستھدفون المستخدمون .ج 

 عامة أو الحوكمة عن ولونؤالمس أو االشرافية أو التشريعية الھيئات ھم المستھدفون المستخدمون يكون

 .الناس

 -:العام القطاع رقابة في والتأكيد الثقة .4

 يستخدمونھا التي المعلومات على االعتماد إمكانية بمدى الوثوق في المستھدفون المستخدمون يرغب

 ستنتاجاتالا من للحد إجراءات ينفذوا أن المدققين وعلى ومناسبة كافية أدلة إلى استنادًا القرارات التخاذ كأساس

 استنتاج عن ويعبر مطلقًا ليس ولكنه مرتفع المعقول فالتأكيد، ًامحدود أو معقوال إما التأكيد يكون أن يمكن وخاطئةال

 صورة تقدم الرقابة موضوع معلوماتال وان المدقق رأي في الرقابة موضوع أن مبينًا إيجابية بصورة الرقابة

 إلى ًا استناد ينص، الرقابة استنتاج فإن محدود، تأكيد تقديم عند أما،  بھا المعمول للمعايير وفقًا وعادلة صادقة

 المعايير مع متوافق غير الرقابة موضوع بأن االعتقاد إلى يدعوه ما يالحظ لم المدقق أن على المنفذة، اإلجراءات

 تأكيد على للحصول يلزم ما مع مقارنة محدودة المحدود التأكيد رقابة في المنفذة اإلجراءات وتعتبر ،بھا المعمول

 .معقول

 -:العام القطاع رقابة مبادئ .5

 -:واالستقاللية المھنة أخالقيات .أ 

 للرقابة العليا األجھزة لدى يكون أن ويجب ،للمدقق المھني السلوك في األخالقية المبادئ تتجسد أن يجب

 وعلى ،بھا المدققين جميع التزام ضرورة على وتؤكد المھنة أخالقيات متطلبات تتناول سياسات والمحاسبة المالية

 للمدققين ويمكن ،كذلك المستھدفون المستخدمون ويراھا حيادية تقاريرھم تكون كي مستقلين يظلوا أن المدققين

  31المعيار ويحدد "االستقاللية بشأن المكسيك إعالن" ( 01 ) المعيار في االستقاللية بشأن إرشادات إلى الرجوع

 . األخالقية المبادئ بشأن اإلرشادات "المھنة أخالقيات "

 -:الجودة رقابة .ب 

 بالمعايير والمحاسبة المالية للرقابة األعلى الجھاز لدى  وإجراءاتھا الجودة رقابة سياسة تلتزم أن يجب

 مسائل الجودة رقابة إجراءات تغطي أن ويجب دائمًا عال مستوى على الرقابة عمليات إجراء ضمان بغية المھنية

 المسائل بشأن قرارات إلى للوصول التشاور إلى والحاجة عليھا واإلشراف ومراجعتھا الرقابة عملية كاتجاه

 لألجھزة الجودة رقابة" ( 01 ) المعيار في إضافية توجيھات يجدوا أن للمدققين ويمكن للجدل المثيرة أو الصعبة

 ."والمحاسبة المالية للرقابة العليا

 

 -:ومھاراته الرقابة فريق إدارة .ج 

 الرقابة إلتمام الالزمة والخبرة والمھارات المعرفة مجتمعين الرقابة فريق في األفراد يمتلك أن يجب

 بھا المعمول والتشريعات بالمعايير واإللمام فيه العملية والخبرة الرقابة من المنفذ النوع فھم ذلك ويشمل ،بنجاح

 الرقابة عمليات جميع وتشترك ،الجانب ھذا في والخبرة المھني التقدير ممارسة على والقدرة الھيئة عمليات وفھم



 

( 3 - 4 ) 
 

 األدلة وإعداد للموظفين والتدريب التطوير وتوفير مناسبة مؤھالت ذوي موظفين تعيين إلى الحاجة في

 وعلى للرقابة الكافية الموارد وتعيين الرقابة عمليات تنفيذ بخصوص والتعليمات األخرى الكتابية واإلرشادات

 االعمال يستخدموا أن للمدققين يجوز المستمر المھني التطور خالل من المھنية كفاءتھم على المحافظة المدققين

 .ضروريًا أو مالئمًا ذلك كان إذا الخبراء؛ أو المدققين من غيرھم أو الداخلين المدققين بھا قام التي

 -:الرقابة مخاطر .د 

 من للحد إجراءات المدقق وينفذ ،مالئم غير الرقابة تقرير يكون أن في المتمثل الخطر ھي الرقابة مخاطر

 جميع في المتأصلة المحدودية أن ًامدرك المخاطر ھذه إدارة أو مالئمة غير استنتاجات إلى الوصول مخاطر

 الھدف يكون وحين الرقابي الموضوع حالة عن ًامطلق تأكيدًا تقدم أن أبدًا يمكن ال الرقابة أن تعني الرقابة عمليات

 قد كما الرقابة ظروف ظل في مقبول متدن مستوى إلى الرقابة مخاطر من يحد أن المدقق فعلى معقول، تأكيد تقديم

 .محدود تأكيد تقديم إلى الرقابة تھدف

 -:النسبية األھمية .ه 

 ھذا يتعلق وقد المستخدمين لحاجات المدقق تفسير على تعتمد مھني تقدير مسألة النسبية األھمية تعتبر

 جوانب لھا أن غير القيمة، حيث من النسبية األھمية في ينظر ما غالبًاو معا البنود من مجموعة أو مفرد ببند التقدير

 بطبيعتھا نسبيًا مھمة ما مسألة البنود من مجموعة أو بند في المتأصلة الخصائص تجعل وقد ،أخرى ونوعية كمية

 على النسبية األھمية اعتبارات وتؤثر،  فيه تقع الذي السياق بسبب نسبيًا مھمة ما مسألة تكون أن يمكن كما الذاتية

 مخاوف االعتبارات تشمل وقد الرقابة نتائج وتقييم ومداھا وتوقيتھا الرقابة إجراءات طبيعة بخصوص القرارات

 .المجتمع على واآلثار التنظيمية، والمتطلبات العامة، والمصلحة المصلحة، أصحاب

 -:التوثيق .و 

 المنفذة اإلجراءات تسجل أن ويجب ،للرقابة وخطة للرقابة استراتيجية الرقابة وثائق تتضمن أن يجب

 الكافي بالقدر مفصلة الوثائق تكون أن ويجب ،للرقابة المبينة النتائج تدعم وأن عليھا الحصول تم التي واألدلة

 ونطاقھا وتوقيتھا المنفذة اإلجراءات طبيعة فھم من بالرقابة مسبقة معرفة يملك ال الذي المتمرس المدقق لتمكين

 جميع وراء الكامنة واألسباب والتوصيات، الرقابة استنتاجات لدعم عليھا الحصول تم التي واألدلة ونتائجھا،

 .بذلك المتعلقة واالستنتاجات المھني التقدير ممارسة تطلبت التي المھمة المسائل

 -:التواصل .ز 

 أمر وذلك بالرقابة، المتعلقة المسائل جميع على اطالع على للرقابة الخاضعة الھيئة إبقاء الضروري من

 وتزويد بالرقابة المتعلقة المعلومات على الحصول التواصل يتضمن أن ويجب ،بناءة عمل لتطويرعالقة مھم

 المدقق يكون قد كما ،المھمة طوال المناسبة األوقات في والنتائج بالمالحظات الحوكمة عن ولينؤوالمس اإلدارة

 ،بالرقابة المتعلقة المسائل على االشرافية، أو التشريعية كالھيئات اآلخرين، المصلحة أصحاب إطالع عن والؤمس

 . للرقابة التخطيط الرقابة بعملية المتعلقة المبادئ

 لنتائج استجابة اللزوم عند ومراجعتھا المشاكل تحليل أو للمخاطر تقييم إجراء المدققين على يجب .ح 

 -:الرقابة

 المختلفة األنواع مخاطر وتقييم مراعاة المدقق علىو ،الرقابة لھدف ًاوفق المحددة المخاطر طبيعة تختلف

 مراعاة ويجب ،الرقابة بموضوع يتعلق فيما تحدث قد التي الخاطئة البيانات أو االنحرافات أو القصور أوجه من

 البرنامج أو الھيئة فھم على تساعد إجراءات خالل من ذلك تحقيق ويمكن ،سواء حد على والخاصة العامة المخاطر
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 ذلك في بما المحددة، للمخاطر اإلدارة استجابة تقييم المدقق على ،المعنية الداخلية الضوابط ذلك في بما وبيئته،

 في ينظر أن المشكالت تحليل عند المدقق وعلى ،المخاطر تلك مع للتعامل الداخلية للضوابط وتصميمھا تنفيذھا

 دراسة على العملية ھذه وتنطوي ،متوقع ھو ما أو يكون أن يجب عما االنحرافات أو للمشكالت الفعلية المؤشرات

 طوال الرقابة على وتأثيرھا المخاطر تحديد مراعاة وتجب ،الرقابة أھداف لتحديد للمشكلة المختلفة المؤشرات

 .الرقابة عملية

 معينة لرقابة التخطيط يتضمن وكفاءة بفعالية الرقابة تنفيذ لضمان لعملھم التخطيط المدققين على يجب .ط 

 -:وتشغيلية استراتيجية جوانب

 يراد ما إلى األھداف وتشير ،ومنھجھا وأھدافھا الرقابة نطاق التخطيط يحدد أن يجب ،االستراتيجية الناحية فمن 

 الرقابة موضوع لتقييم المدققون سيستخدمھا التي والمعايير الرقابة بموضوع النطاق ويتعلق ،بالرقابة تحقيقه

 التي اإلجراءات ومدى طبيعة المنھج ويصف ،مباشرة بصورة باألھداف يرتبط كما عنه، التقرير وإعداد

 .مقبول متدن مستوى إلى الرقابة مخاطر من للحد للرقابة التخطيط ويجب ،الرقابة أدلة لجمع ستستخدم

 وتوقيتھا الرقابة إجراءات طبيعة وتحديد للرقابة زمني جدول تحديد على التخطيط ينطوي ،التشغيلية الناحية ومن 

 قد التي الموارد يحددوا وأن مناسبة بصورة فريقھم أعضاء يعينوا أن التخطيط أثناء المدققين وعلى ،ومداھا

 .الرقابة موضوع في بخبراء االستعانة مثل المھمة؛ تتطلبھا

 -:والمتابعة التقرير إعداد .ي 

 الحوكمة عن ولينؤالمس واآلخرين المصلحة أصحاب الطالع تقرير إعداد على الرقابة عملية تنطوي

 إصدارو  التصحيحية واإلجراءات المتابعة تسھيل إلى أيضًا التقرير إعداد يھدف كما الرقابة نتائج على والجمھور

 وكاملة اإلبھام أو الغموض من وخالية الفھم سھلة التقارير تكون أن يجب ،قانونًا ملزمة قضائية قرارات أو تقارير

 تضمن وأن ومناسبة كافية رقابة أدلة تؤيدھا التي المعلومات سوى تتضمن وأال وعادلة موضوعية تكون أن ويجب

 والمستخدمين الرقابة طبيعة على ومضمونه التقرير شكل ويعتمد الصحيحين وسياقھا إطارھا في النتائج وضع

 والمحاسبة المالية للرقابة األعلى الجھاز تفويض يحدد وقد القانونية والمتطلبات بھا المعمول والمعايير المستھدفين

 .مطولة أو مختصرة تكون قد والتي صياغتھا، أو التقارير تصميم المعنية األخرى األنظمة أو والقوانين

 الرأي .ك 

 غير الرأي يكون وقد  موحدة بصيغة الرأي يكون أن يجب التأكيد، مستوى لبيان الرقابة رأي استخدام عند

 فقد المعدل الرأي أما ،معقول أو محدود تأكيد على الحصول عند المتحفظ غير الرأي ويستخدم معدل أو متحفظ

 :يلي كما يكون

 في معينة بنود بخصوص، ومناسبة كافية رقابة أدلة على الحصول عن يعجز أو المدقق يوافق ال عندما –متحفظًا

 .الرقابة موضوع

 البيانات أو االنحرافات أن إلى ومناسبة، كافية رقابة أدلة على الحصول بعد المدقق، يخلص عندما – مخالفًا

 .معًا وشائعة نسبيًا مھمة مجتمعة، أو منفردة  الخاطئة،

 النطاق محدودية أو للريبة نظرًا ومناسبة كافية رقابة أدلة على الحصول عن المدقق يعجز عندما – الرأي إبداء عدم

 .معًا وشائع نسبيًا مھم ھو مما

 


