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 غاية وسلطة المبادئ األساسية لرقابة االلتزام .1

تتمثل غاية المعايير الدولية لإلنتوساي المتعلقة برقابة االلتزام  في تقديم مجموعة شاملة من المبادئ 
شأن موضوعات ما، نوعية وكّمية، والتي تتفاوت تفاوتا كبيرا في والمعايير واإلرشادات لرقابة االلتزام ب

 044نطاقھا ويمكن تناولھا من خالل مجموعة من مناھج الرقابة وصيغ إعداد التقارير ويزود المعيار 
ة باألساس الالزم العتماد أو وضع المعايير واإلرشادات في ياألجھزة العليا للرقابة المالية والمحاسب

 بطرق ثالث ھي: 044ويمكن استخدام المبادئ الواردة في المعيار  ،زامرقابة االلت

  .كأساس لوضع المعايير 

  .كأساس العتماد معايير وطنية متوافقة 

 .كأساس العتماد إرشادات رقابة االلتزام كمعايير رسمية 

 ھدف رقابة االلتزام .2

التقييم المستقل لمدى التزام موضوع معّين بالمرجعيات المعمول بھا  المحَددة  رقابة االلتزام ھي

مھمات رقابة االلتزام بتقييم مدى التزام األنشطة والمعامالت المالية  وتجرى ،باعتبارھا معايير

بالمرجعيات التي تحكم عمل الھيئة الخاضعة  والمعلومات، من جميع جوانبھا ذات األھمية النسبية،

ولذا، فإن الھدف من رقابة االلتزام في القطاع العام ھو تمكين األجھزة العليا للرقابة المالية  رقابةلل

وينطوي ذلك على  ،أنشطة ھيئات القطاع العام بالمرجعيات التي تحكمھا والمحاسبة من تقييم مدى التزام

ضوعة وقد ُتعَنى رقابة االلتزام بالمعايير المو إعداد التقارير عن مدى التزام الھيئة الخاضعة للرقابة

باالنضباط )مراعاة  بالنظامية )التقيد بالمعايير الرسمية كالقوانين واألنظمة واالتفاقيات المعنية( أو

 المبادئ العامة التي تحكم اإلدارة المالية السليمة وسلوك الموظفين الحكوميين(.

 االلتزام رقابة سمات .3

 أو معقول تأكيد لتقديم إما تجرى وقد الموضوعات، من واسعة مجموعة االلتزام رقابة تغطي قد

 تكون وقد ،التقارير إعداد وِصَيغ األدلة جمع وإجراءات المعايير من مختلفة أنواع باستخدام محدود

 موجزا، أو مطّوال الرقابة تقرير يكون وقد ،واحد وقت في كلتيھما أو التصديق االلتزام رقابة مھمات

 أو االلتزام بشأن الرأي عن الواضح الكتابي التعبير  :منھا مختلفة بطرق االستنتاجات عن التعبير ويمكن

 .محددة رقابية أسئلة عن المفّصلة اإلجابة

 ةيوالمحاسب المالية للرقابة األعلى الجھاز تفويض من يتجزأ ال جزءا االلتزام رقابة تشكل ما غالباو

 ،العامة لألموال السليمة باإلدارة إليھا معھود العام القطاع فھيئات ،العام القطاع ھيئات على للرقابة

 المواطنين أمام ولونؤمسو أفعالھم شفافية عن ولونؤمس فيھا المعّينون والموظفون العام القطاع وھيئات

 .األموال لتلك الجيدة الحوكمة وعن بھا إليھم المعھود األموال عن

 اإلدارة وممارسة األموال إدارة مدى حول بھا الموثوق التقارير بتقديم الشفافية االلتزام رقابة تعززكما 

 كما ،بھا المعمول المرجعيات تقتضيه لما وفقا الواجبة اإلجراءات اتخاذ في المواطنين حقوق واحترام

 التدابير اتخاذ لتمكين ومخالفتھا، المرجعيات عن االنحراف حاالت عن التقارير بإعداد المساءلة تعزز

 الضعف مواطن بتحديد الجيدة الحوكمة تعزز وھي ،أفعالھم عن المسئولين ومحاسبة التصحيحية
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 بطبيعتيھما، والفساد، االحتيال إن ، االنضباط مدى وبتقييم واألنظمة القوانين عن االنحراف وحاالت

 في الجيدة الحوكمة تعزز االلتزام رقابة فإن ولذا، ،اإلدارة وحسن والمساءلة للشفافية مضادان عنصران

 الجھاز ومھمة العام للقطاع التنظيمي للھيكل تبعا لاللتزام بالنسبة االحتيال مخاطر بمراعاة العام القطاع

 المركزية :فيھا بما الحكومية المستويات جميع االلتزام رقابة تغطي قد والمحاسبة، المالية للرقابة األعلى

 بالنسبة بالتركيز، وذلك الخاصة الھيئات على االلتزام رقابة إجراء يمكن كما ،والمحلية واإلقليمية

 الخدمات أو الممتلكات إدارة في العاملين على لإلنفاق، وبالنسبة الضرائب، دافعي على لإليرادات،

 . العامة

 على بالسلطة وتتمتع قضاة تضم محكمة البلدان بعض في والمحاسبة المالية للرقابة األعلى الجھاز يكون

 الوظيفة ھذه وتتطلب ،أمامھا ولينؤالمس الحكوميين الموظفين من وغيرھم الحكوميين المحاسبين

 وليةؤمس يتولى من كل مساءلة على يحرص أن والمحاسبة المالية للرقابة األعلى الجھاز من القضائية

 رقابة وسمات القضائية السلطة ھذه بين مھمة تكامل عالقة وھناك األموال تلك عن العامة األموال

 كمحكمة قضائي دور ذات بيئة في العاملين للمدققين أخرى متطلبات على ذلك ينطوي وقد ،االلتزام

 .المحاسبة

 المالية البيانات على بالرقابة المرتبطة االلتزام رقابة .4

 الخاصة األولويات العامة، الديمقراطية العملية عناصر من كعنصر التشريعية، الھيئة تضع

 التشريعية للھيئات األساسية الُمرتكَزات وتمثل ،والدخل اإلنفاق واحتساب العام القطاع ونفقات بدخل

 االلتزام ويشكل ،العام القطاع في النقدي التدفق تحكم التي المرجعيات مصدر تتخذھا التي والقرارات

 .الميزانيات تنفيذ عند المالية البيانات على الرقابة جانب إلى أوسع منظورا المرجعيات بھذه

 المالية للرقابة األعلى الجھاز تفويض من مھما جزءا المعنية بالمرجعيات االلتزام رقابة تشكل ما وغالبا

 تنفيذ عن التقارير إعداد من كجزء المالية البيانات على بالرقابة مصحوبة تكون حين والمحاسبة

 .العامة الميزانيات

 وتعتمد ،سواء حد على المالية البيانات على والرقابة االلتزام رقابة في ُمھمة واألنظمة القوانينان 

 المستقل التقييم يھ االلتزام فرقابة ،الرقابة أھداف على مجال كل على تنطبق التي واألنظمة القوانين

 على الحصول على تركز فھي ،كمعايير المحددة بھا المعمول بالمرجعيات معّين موضوع التزام لمدى

 التأكد إلى فتسعى المالية البيانات على الرقابة أما ،المعايير بھذه االلتزام بخصوص ومالئمة كافية أدلة

 أدلة على والحصول المالية التقارير إلعداد مقبول إلطار وفقا المعنية للھيئة المالية البيانات إعداد من

 . البيانات على نسبيًا والمھم المباشر التأثير ذات واألنظمة بالقوانين متعلقة ومالئمة كافية

 -:المنفصلة االلتزام رقابة .5

 على الرقابة عن منفصلة بصورة عنھا التقارير وإعداد وتنفيذھا االلتزام لرقابة التخطيط باإلمكان

 االلتزام رقابة تجرى وقد ،الخصوص بھذا اإلرشاد 4144 المعيار ويقدم األداء ورقابة المالية البيانات

 منھا كل تتعلق بوضوح ومحددة مميزة رقابية كعمليات الحاجة عند خاصة أو منتظمة بصورة المنفصلة

 .محدد رقابة بموضوع
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 -:األداء رقابة مع المتزامنة االلتزام رقابة .6

 االقتصادية جوانب كأحد االلتزام إلى ينظر األداء، رقابة من جزءا االلتزام رقابة تكون حين
 التي األنشطة حالة على المترتبة النتيجة أو التفسير أو السبب االلتزام عدم يكون وقد ،والفعالية والكفاءة
 يستخدموا أن المدققين على يجب المرّكبة، الرقابة عمليات من النوع ھذا وفى ،األداء لرقابة تخضع

 يجب كان إذا وما للرقابة، الرئيسي التركيز محور ھو االلتزام أم األداء كان إذا ما لتحديد المھني تقديرھم
 .كليھما أم االلتزام رقابة أم األداء رقابة على لإلنتوساي الدولية المعايير تطبيق

 -:االلتزام رقابة في الثالثة األطراف .7

 التزام مدى وتقييم الرقابة عناصر بتحديد االلتزام رقابة في المدقق وليةؤمس : تتمثل المدقق .أ 

 .االلتزام رقابة تقرير وإصدار المقررة بالمعايير معّين موضوع

 الحكومة لموظفي الھرمي التسلسل أو/و الحكومة من التنفيذي الفرع ھو:ولؤالمس الطرف .ب 

 السلطة رقابة تحت القانونية السلطة وممارسة العامة األموال إدارة عن المسئولة العامة والھيئات

 .الرقابة موضوع عن والؤمس االلتزام رقابة في ولؤالمس الطرف ويكون ،التشريعية

 تقرير المدقق ُيعّد التي منھا الفئات تلك أو المؤسسات أو األفراد ھم:المستهدفون المستخدمون .ج 

 للشعب، كممثلين التشريعية الھيئة عام بوجه االلتزام رقابة في المستخدمون ويشمل ،لھا الرقابة

 وتحدد القرارات التشريعية الھيئة وُتصدر ،االلتزام رقابة لتقارير النھائيون المستخدمون وھم

 .ودخله العام القطاع نفقات باحتساب الخاصة األولويات

  -:لرقابة االلتزام العامة المبادئ .8

 .الجودة رقابة  .المھني والتقدير الشك 
 .الرقابة مخاطر مخاطرة  .ومھاراته الرقابة فريق إدارة 
 .التوثيق  .النسبية األھمية 
 .الرقابة بعملية المتعلقة المبادئ  .التواصل 
 .الھيئة فھم  .وتصميمھا االلتزام لرقابة التخطيط 
 .المخاطر تقييم  .الضبط وبيئة الداخلية الضوابط فھم 
 .الرقابة وخطة استراتيجية  .االحتيال مخاطر 

 .المتابعة  .الرقابة أدلة 
 رقابة تقارير تتضمن أن ويجب -:التقارير إعداد 

 :التالية العناصر االلتزام
 العنوان. 
 إليه المرَسل. 
 الزمنية الفترة ذلك في بما الرقابة نطاق 

 .المغطاة
 وصفه أو الرقابة موضوع تحديد. 
 المحددة المعايير. 
 العمل أداء عند المطبقة الرقابة معايير تحديد. 
 المؤَدى للعمل ملخص. 
 النتائج. 
 الرأي / االستنتاج. 
 للرقابة الخاضعة الھيئة ردود. 
 التوصيات . 
 التقرير تاريخ. 
 التوقيع. 

 

 


