
المملكة العربية السعودية
ديوان المراقبة العامة   

:الللاء الخدزيبي حىل مىضىع

 

جهزة ألعليا للرقابة ألمالية وألمحاسبة
أ
دأء أل

أ
 قياس أ
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هاًل وسهالً 
أ
 أ

الاطم•
ؤلادازة -السكابي اطم الجهاش •
اإلادًىت -الدولت •
اإلاؤهل العلمي وأهم الدوزاث السكابيت•
الخبراث الظابلت حىل اإلاىضىع•
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 خطتوا ألتدريبية

الخصييفؤلاهخىطاي ومبادئ معاًير •
واإلاحاطبتكياض أداء الجهاش ألاعلى للسكابت اإلااليت إطاز •
كياض أداء ألاجهصة العليا للسكابت اإلااليت واإلاحاطبت جطبيم إطاز •
كيمت وفىائد ألاجهصة العليا للسكابت اإلااليت واإلاحاطبت•
ججازب ومساجعاث عامت•

3



ول
أ
 أليوم أل

الجلسة ألاولى

اإلنتوساي ومبادئ التصنيفمعايير 
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 واإلاحاطبت اإلااليت للسكابت العليا لألجهصة الدوليت اإلاىظمت كسزث
 جلدًم (م2010-م2005) عىامل  الاطتراجيجيت اتهخطل وفلا - (ؤلاهخىطاي)

 مً ويمكنهم ألاعضاء لألجهصة مالئما ًكىن  - اإلاهىيت للمعاًير حدًث إطاز 
 جمكً دعائم ويىفس  أعمالهم جىدة مً والسفع مصداكيتهم ضمان

.ومهىيتهم مهازاتهم جطىيس  مً ألاجهصة هرهب العاملين

نظرة عامة عن الجلسة

أإلهتوساي ومبادئ ألتصويفمعايير   
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نظرة عامة عن الجلسة

أإلهتوساي ومبادئ ألتصويفمعايير   

6

مجمىعـــت لـــاملت مـــً اإلاعـــاًير الدوليـــت للسكابـــت اإلااليـــت  ـيجبىـــجـــم وفعـــال 

م2010 هكىطايمؤجمس ؤلا خالل ( ISSAIs)واإلاحاطبت في اللطاع العام 



هدف الجلسة

أإلهتوساي ومبادئ ألتصويفمعايير   

7

نهاًييية الجلسييية ايييركون اادييياعلون هيييااعون   يييى   ييي    ييياع فييي  
العيييييييياي لللعيييييييياًة  اللولريييييييية للي يييييييية  العلرييييييييا لل ها يييييييية ااالريييييييية واا اايييييييي ة 

(ISSAI )  وكييي لمل اا ييياا  ال ييي  والتلييي  ال ميييال  ييياق ااواهدييية والعييي ،
.ت  ا تلااها مال أيل ت تيب وت هر  ااعاًة 



عناصر الجلسة

 معايير أإلهتوساي ومبادئ ألتصويف

8

oملدمت عً ؤلاهخىطاي
o (ؤلاهخىطاي)إطاز عمل اإلاعاًير الدوليت لألجهصة العليا للسكابت
oجصييف اإلاعاًير وؤلازلاداث
oفىائد اإلاعاًير
o اإلاعاًيرغاًت وطلطت



أإلهتوساي ومبادئ ألتصويفمعايير   
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o نتواايمقلمة  ال 

؟ (أإلهتوساي)من هي    
المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة 

INTOSAI



أإلهتوساي ومبادئ ألتصويفمعايير   
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o نتواايمقلمة  ال 

اإلاىظمت الدوليت لألجهصة العليا للسكابت اإلااليت واإلاحاطبت 
INTOSAI

ت، مهىّيت وغير طياطّيت•
ّ
مت مظخلل

ّ
.مىظ

جازبحظعى لخىفير •
ّ
شجيع على جبادل آلازاء واإلاعسفت والخ

ّ
.الّدعم والد

.معترف به باطم ألاجهصة الّسكابّيتحعمل ضمً هاطم •
حظين اإلاخىاصلجدعم •

ّ
.للسكابت على اللطاع العام الخ

مــــــت اإلاهىّيــــــت لخكــــــىن  1953عــــــام جأطظــــــذ •
ّ
لبلــــــدان اإلاىخميــــــت إ ــــــى مىظمــــــت ألامــــــم لاإلاىظ

.اإلاخحدة
.عضىا 192جضّم حاليا •



أإلهتوساي ومبادئ ألتصويفمعايير   
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o نتواايمقلمة  ال 

اإلاىظمت الدوليت لألجهصة العليا للسكابت اإلااليت واإلاحاطبت 
INTOSAI

:وهي ،ألغال زالزت لجان باإلهخىطايوبىاًء على 
لجىت اإلاعاًير اإلاهىيت( 1 
لجىت جبادل اإلاعسفت( 2 
اللدزاثلجىت بىاء ( 3 

فضـــل اإلامازطـــاث فـــي اللطـــاع وأاإلاعـــاًير الدوليـــت ومبـــادئ جىج هيـــت  ًسجكـــص علـــى جـــم اعخمـــاد إطـــاز 
.العام



أإلهتوساي ومبادئ ألتصويفمعايير   
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o لل ااعاًة  اللولرة للي ة  العلرا لل ها ة إ اع 
( نتوااي)

تلي  ااايااهة  لاهيا ميال ه يل  تيي المال لا ة الوثياق  ًتكون 
:نو ةن مال الوثاق وه  ، نكواايمؤتل  لا 

وهييييي  ااعييييياًة  اللولرييييية للي ييييية  العلريييييا لل ها ييييية ااالرييييية واا ااييييي ة  -1
(ISSAIs). وثاق  موي ة  الخاوص للي ة 

ال شييييرل  ( أو الحكاميييية)الحوكليييية لانتوايييياي مييييال أيييييل إعشييييااا   -2
(INTOSAI GOV) وه  وثاق  موي ة  الخاوص للسلطة  ااع ة .



أإلهتوساي ومبادئ ألتصويفمعايير   
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o و عشااا ااعاًة  تانرف

 المستوى المؤسسي

مستوى الممارسات 

الرقابية الميدانية

مبادئ التأسيس: 1المستوى 

والمحاسبةالشروط األساسية لسير األجهزة العليا للرقابة المالية : 2المستوى 

المبادئ األساسية للرقابة المالية والمحاسبة: 3المستوى 

الخطوط التوجيهية للرقابة المالية والمحاسبة: 4المستوى 

(INTOSAI GOV)توجيهات اإلنتوساي للحوكمة الرشيدة 



أإلهتوساي ومبادئ ألتصويفمعايير   
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الخصييفاإلاظخىي 

(1اإلاعياز زكم)إعالن ليما الخأطيع مبادئ

الشسوط ألاطاطيت لظير 

العليا للسكابت  ألجهصة

اإلااليت واإلاحاطبت

 (10اإلاعياز )طخلاللّيت الا
(11اإلاعياز )والخطبيلاث الجيدة اإلاخعللت باإلطخلالليت  ؤلاًضاحاث
 (12اإلاعياز )كيمت ومىافع ألاجهصة
 فافّيت واإلاظاءلت

ّ
(20اإلاعياز )الش
فافّيت واإلاظاءلت

ّ
(21اإلاعياز )اإلابادئ وافضل اإلامازطاث  -الش
 (30اإلاعياز )أخالكّياث اإلاهىت
 (40اإلاعياز )زكابت الجىدة

اإلابادئ ألاطاطيت 

للسكابت اإلااليت 

واإلاحاطبت

 (100معياز )اإلابادئ ألاطاطّيت لسكابت اللطاع العام
 (  200معياز )اإلابادئ ألاطاطّيت للّسكابت اإلاالّيت
 (300معياز )اإلابادئ ألاطاطّيت لسكابت ألاداء
 (400معياز )اإلابادئ ألاطاطّيت لسكابت الالتزام

الخطىط الخىج هيت 

للسكابت  اإلااليت 

واإلاحاطبت

 (2999-1000)جىج هاث الّسكابت اإلاالّيت  
3999-3000جىج هاث زكابت ألاداء ) )
4000-4999جىج هاث زكابت الالتزام ) )
ىج هاث الخاّصت

ّ
 ( 5000-5999  )الخ

oجصييف اإلاعاًير وؤلازلاداث



أإلهتوساي ومبادئ ألتصويفمعايير   
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o واقل ااعاًة 

 ألجودة 

 ألمصدأقية

 ألمهوية



أإلهتوساي ومبادئ ألتصويفمعايير   
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o لانتوااى والطة معاًة غاًة ISSAIs

:اطخخدام اإلابادئ لىضع اإلاعاًير اإلاسجعيت بطسق زالرًمكً 

مكً لألجهصة العليا للسكابت اإلااليت واإلاحاطبت الاطدىاد • ًُ كأطاض 
إليه في وضع اإلاعاًير

كأطاض العخماد معاًير وطىيت مخجاوظت•
.العخماد الخىج هاث العامت للسكابت كمعاًيركأطاض •



أإلهتوساي ومبادئ ألتصويفمعايير   
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o لانتوااى والطة معاًة غاًة ISSAIs

.عً اإلاعاًير التي جطبلها عىد جىفير السكابتجفصح  ألاجهصة العليا أنعلى •
 إلاظخخدمي ًجب أن ًكىن هرا •

ً
.جلازيس هره ألاجهصةؤلافصاح مخاحا

 فال بد مً ذكس ذلك•
ً
.إذا كاهذ اإلاعاًير مظدىدة إ ى مصادز عدة معا

 مً جلازيس السكابتألاجهصة العليا مدعىة إ ى جعل مثل هرا •
ً
 ؤلافصاح جصءا

.الخاصت بها



أإلهتوساي ومبادئ ألتصويفمعايير   
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o لانتوااى والطة معاًة غاًة ISSAIs

 التي اإلاعاًير  أن ًصسح أن ألاعلى للجهاش  ًجىش  ال
 أو  للسكابت ألاطاطيت اإلابادئ إ ى حظدىد اعخمدها أو  وضعها
  ملتزمت اإلاعاًير هره كاهذ إذا إال معها جخىافم

ً
 كامال   التزاما

.اإلاعىيت اإلابادئ بجميع



 ألخالصة 

إ اع ااعاًة  اللولرية هلوا ف  ه ه الجلسة بع   تفاصرل لقل 
للي ة  العلرا لل ها ة ااالرية واا ااي ة، واللسلسيل ال  مي  للتاي   ا  
ال ايلرة فيي  أع عيية مسييتو ا  تسييلو  ااسييتوى لاوق اا يياا  الت ايسييرة 
وااسيييييتوى الاييييياألا  الدييييي وة ألاااايييييرة ااتعلقييييية  يييييا ي ة  العلريييييا لل ها ييييية 
ااالريية واا اايي ة وااسييتوى الااليي  اا يياا  ألااااييرة لل ها يية وااسييتوى 

.ال ابع اعشااا  ال ها ة
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 :تمرين

الجدول الخا ىاطخكمال : اإلاطلىب  

مخعلم بـاإلاظخىي زكم اإلاعياز

21

اخالكياث اإلاهىت

5000

20



هشكر لكم ُحسن أستماعكم،،،

21



المملكت العربيت السعىديت
ديىان المراقبت العامت   

بي خىل مىطىع :الللاء الحدٍز
 

جهزة ألعليا للرقابة ألمالية وألمحاسبة
أ
دأء أل

أ
 قياس أ

1

اض  هـ1439صفس  20 -16الٍس
م2017هىفمبر  5-9



 خطتوا ألتدريبية

2

الحصيُفؤلاهحىطاي ومبادا معاًير •
واإلاداطبةكُاض أداء الجهاش ألاعلى للسكابة اإلاالُة إطاز •
كُاض أداء ألاجهصة العلُا للسكابة اإلاالُة واإلاداطبة ثطبُم إطاز •
كُمة وفىابد ألاجهصة العلُا للسكابة اإلاالُة واإلاداطبة•
ثجازب ومساجعات عامة•



 أليوم ألثاهي

الجلظت ألاولى

3

نبذة عن إطار قياس أداء
األجهزة العميا لمرقابة المالية والمحاسبة

جهزة ألعليا للرقابة ألمالية وألمحاسبة
أ
دأء أل

أ
 قياس أ



الخلفُة والغسض•
واإلاداطبةإطاز كُاض أداء ألاجهصة العلُا للسكابة اإلاالُة اطحخدام •
هطاق وجغطُة إطاز كُاض أداء ألاجهصة العلُا للسكابة اإلاالُة •

واإلاداطبة
س أداء ألاجهصة العلُا للسكابة هبرة • اإلاالُةعً ثلٍس
ألاداءعً مجمىعة مً مؤشسات هبرة •
مىهجُة الحلُُم•

4

جهزة ألعليا للرقابة ألمالية وألمحاسبة
أ
دأء أل

أ
 قياس أ

نبذة عن إطار قياس أداء األجهزة العميا لمرقابة المالية والمحاسبة

 عواصر ألجلسة



 هدف ألجلسة

 إطاز  مً الغسض على الجلظة هره خالل اإلاشازكىن  طِحعسف
 وهطاق واإلاداطبة، اإلاالُة للسكابة ألاعلى الجهاش  أداء كُاض

  طبُعة لىصف إطافة جغطُحه، وهطاق ؤلاطاز، هرا اطحخدام
س   مً مجمىعة عً وهبرة اإلاالُة للسكابة العلُا ألاجهصة أداء ثلٍس

  الحلُُم إلاىهجُة إًظاح وكرلك  ألاداء، مؤشسات
 
 إلطاز  وفلا

.واإلاىاكشة العسض خالل مً وذلك اللُاض،

5

نبذة عن إطار قياس أداء األجهزة العميا لمرقابة المالية والمحاسبة

جهزة ألعليا للرقابة ألمالية وألمحاسبة
أ
دأء أل

أ
 قياس أ



الخلفُة والغسض•

 ألاجهصة وفىابد كُمة بخصىص الاهحىطاي عمل مجمىعة أعدت
 العلُا ألاجهصة أداء كُاض إطاز  واإلاداطبة اإلاالُة للسكابة العلُا

  وذلك واإلاداطبة، اإلاالُة للسكابة
 
 مؤثمس  في الصادز  اللساز  على بىاءا

لُا جىىب في ألاهحىطاي   ؤلاطاز  هرا اعحمد وكد م،2010 أفٍس
 
 مؤخسا

م2016 ظبي أبى  في اوعلد الري الاهحىطاي مؤثمس في

6

نبذة عن إطار قياس أداء األجهزة العميا لمرقابة المالية والمحاسبة

جهزة ألعليا للرقابة ألمالية وألمحاسبة
أ
دأء أل

أ
 قياس أ



الخلفُة والغسض•

 اإلاالُة للسكابة العلُا ألاجهصة ثصوٍد هى  ؤلاطاز  هرا مً الغسض إن
 الحطىعُة الحلُُمات إجساء مً ًمكنهم عمل بئطاز  واإلاداطبة

 اإلاالُة للسكابة العلُا لألجهصة الدولُة اإلاعاًير  ملابل ألدائهم
 بالسكابة اإلاحعللة ألاخسي  الجُدة الدولُة واإلامازطات واإلاداطبة
العامة الخازجُة

7

نبذة عن إطار قياس أداء األجهزة العميا لمرقابة المالية والمحاسبة

جهزة ألعليا للرقابة ألمالية وألمحاسبة
أ
دأء أل

أ
 قياس أ



الخلفُة والغسض•

عد   َو
 
مكً وشامل ألاغساض محعدد إطازا  أهىاع جمُع في ثطبُله ٍو

 ؤلادازي  الهُكل عً الىظس  بغع للسكابة، العلُا ألاجهصة
.الحىمُة ومظحىي  الىطني والظُاق والاخحصاص

 ثدظين عملُة في للمظاهمة العمل إطاز  اطحخدام ًمكً كما
 الاطتراثُجي والحخطُط اإلاالُة للسكابة العلُا ألاجهصة كدزات ثىمُة
.وؤلادازة ألاداء بملُاض الاطحعاهة جشجُع خالل مً وذلك

8

نبذة عن إطار قياس أداء األجهزة العميا لمرقابة المالية والمحاسبة

جهزة ألعليا للرقابة ألمالية وألمحاسبة
أ
دأء أل

أ
 قياس أ



الخلفُة والغسض•

ص  فسص ثددًد في ؤلاطاز  هرا ٌظاهم  العلُا ألاجهصة أداء ومساكبة جعٍص
ص  وألغساض واإلاداطبة اإلاالُة للسكابة .اإلاظاءلة جعٍص

 ولِع ثطىعُة آلُة بمثابة ؤلاطاز هرا خالل مً الحلُُم آلُة جعد
.جصةي أو  كلي بشكل ؤلاهحىطاي مجحمع في ملصمة ثكىن  أن اإلالصىد

9

نبذة عن إطار قياس أداء األجهزة العميا لمرقابة المالية والمحاسبة

جهزة ألعليا للرقابة ألمالية وألمحاسبة
أ
دأء أل

أ
 قياس أ



الخلفُة والغسض•

 أهمُتها ًؤكد مىطىعي بأطاض للسكابة العلُا ألاجهصة ًصود
 واإلاظحفُدًً اإلاصلحة وأصحاب اإلاىاطىين خُاة في اإلاظحدًمة

ً .آلاخٍس

ص  في للسكابة العلُا ألاجهصة مظاهمة لحلُُم ًطمذ اإلاعُاز  هرا  جعٍص
خُذ والنزاهة، والشفافُة اإلاظاءلة  مىظمات ثصبذ  ألن الفسصة ٍو
  بها ًدحري

 
ص  في به ًلحدي ومثال  مً وذلك واإلاظاءلة الشفافُة جعٍص

س  إعداد خالل .أدائهم عً باإلاصداكُة ثحدلى عامة ثلاٍز
10

نبذة عن إطار قياس أداء األجهزة العميا لمرقابة المالية والمحاسبة

جهزة ألعليا للرقابة ألمالية وألمحاسبة
أ
دأء أل

أ
 قياس أ



هيكل إطار قياس أداء األجهزة العميا لمرقابة المالية والمحاسبة

11



اطحخدام إطاز كُاض أداء ألاجهصة العلُا للسكابة اإلاالُة واإلاداطبة•

؟ ؤلاطاز  هرا اطحخدام دواعي ماهي

12

نبذة عن إطار قياس أداء األجهزة العميا لمرقابة المالية والمحاسبة

جهزة ألعليا للرقابة ألمالية وألمحاسبة
أ
دأء أل

أ
 قياس أ

خطىة هدى جطبيق املعايير الدوليت لألجهصة العليا للسقابت املاليت •
واملداطبت

للمجتمعجقدم طير العمل والقيمت والفىائد إثباث •
التخطيط الاطتراجيجي•
الظىىيتإعداد التقازيس /ألاداء الداخليقياض •
القدزاثعلى الدعم واملدافظت عليه لجهىد جطىيس الحصىى •



هشكر لكم ُحسن أستماعكم،،،

13



هطاق وجغطُة إطاز كُاض أداء ألاجهصة العلُا للسكابة اإلاالُة واإلاداطبة•

14

نبذة عن إطار قياس أداء األجهزة العميا لمرقابة المالية والمحاسبة

جهزة ألعليا للرقابة ألمالية وألمحاسبة
أ
دأء أل

أ
 قياس أ

ًحألف إطاز كُاض أداء ألاجهصة العلُا للسكابة اإلاالُة واإلاداطبة 
:  مً مكىهين أطاطُين

س ألاداء إزشادات / اإلاكىن ألاول  الري ًمثل اإلاىحج النهاةي للحلُُم  -ثلٍس
خي  .للىحابجوالري ًحظمً الحدلُل الحاٍز



هطاق وجغطُة إطاز كُاض أداء ألاجهصة العلُا للسكابة اإلاالُة واإلاداطبة•

15

نبذة عن إطار قياس أداء األجهزة العميا لمرقابة المالية والمحاسبة

جهزة ألعليا للرقابة ألمالية وألمحاسبة
أ
دأء أل

أ
 قياس أ

(  أبعاد 4-2وكل منها مً )مؤشسا  25مجمىعة ثحألف مً / اإلاكىن الثاوي
للُاض أداء ألاجهصة العلُا للسكابة اإلاالُة واإلاداطبة ملابل اإلامازطات 

:الدولُة الجُدة في طحة مجالت، وهي



هطاق وجغطُة إطاز كُاض أداء ألاجهصة العلُا للسكابة اإلاالُة واإلاداطبة•

16

نبذة عن إطار قياس أداء األجهزة العميا لمرقابة المالية والمحاسبة

جهزة ألعليا للرقابة ألمالية وألمحاسبة
أ
دأء أل

أ
 قياس أ

الاطتقالليت وإلاطاز القاهىوي•
الحىلمت الداخليت وألاخالقياث •
جىدة السقابت وإعداد التقازيس•
إلادازة املاليت وألاصىى وهيامل الدعم •
املىازد البشسيت والتدزيب •
الاجصاالث وإدازة أصحاب املصلحت•



س أداء ألاجهصة العلُا للسكابة • اإلاالُةهبرة عً ثلٍس

17

نبذة عن إطار قياس أداء األجهزة العميا لمرقابة المالية والمحاسبة

جهزة ألعليا للرقابة ألمالية وألمحاسبة
أ
دأء أل

أ
 قياس أ

 للقازئ  يسطم جازيخي جقسيس  املاليت للسقابت العليا ألاجهصة أداء جقسيس•
 واملداطبت، املاليت للسقابت العليا ألاجهصة أداء عً شاملت صىزة
 الجىاهب بين الترابط خالى مً الجهاش  فيها يعمل التي والبيئت

.املؤشس ودزجاث للمخسجاث التفصيلي والتقييم ألداءه املختلفت



س أداء ألاجهصة العلُا للسكابة • اإلاالُةهبرة عً ثلٍس

18

نبذة عن إطار قياس أداء األجهزة العميا لمرقابة المالية والمحاسبة

جهزة ألعليا للرقابة ألمالية وألمحاسبة
أ
دأء أل

أ
 قياس أ

 إطاز  لتطبيق السئيظيت الىتيجت هى  ألاداء جقسيس  يعد
واملداطبت املاليت للسقابت العليا ألاجهصة أداء قياض



ألاداءمؤشسات مجمىعة مً عً هبرة •

19

نبذة عن إطار قياس أداء األجهزة العميا لمرقابة المالية والمحاسبة

جهزة ألعليا للرقابة ألمالية وألمحاسبة
أ
دأء أل

أ
 قياس أ

يظتهدف مل مؤشس قياض أداء ألاجهصة العليا للسقابت املاليت في 
4-0مجاى زئيس ي مقابل مقياض يتهىن مً خمع دزجاث مً 

جصميم املؤشساث بغسض جمنين القياض املىطىعي زغم أن جم 
قدز معين مً الحنم املنهي يجب أن يتم جطبيقه مً قبل 

. املقيمين



ألاداءمؤشسات مجمىعة مً عً هبرة •

20

نبذة عن إطار قياس أداء األجهزة العميا لمرقابة المالية والمحاسبة

جهزة ألعليا للرقابة ألمالية وألمحاسبة
أ
دأء أل

أ
 قياس أ

املؤشساث ال جتمتع بىفع القدز مً ألاهميت، وطىف جتبايً مل 
أهميتها اليظبيت مً جهاش أعلى للسقابت إلى جهاش آخس ومً طىت 

جدليل شامل ألداء الجهاش ألاعلى والبد مً جىفير . إلى أخسي 
.للسقابت املاليت واملداطبت في جقسيس ألاداء التازيخي



ألاداءمؤشسات مجمىعة مً عً هبرة •

21

نبذة عن إطار قياس أداء األجهزة العميا لمرقابة المالية والمحاسبة

جهزة ألعليا للرقابة ألمالية وألمحاسبة
أ
دأء أل

أ
 قياس أ

إطاز عمل قياض أداء ألاجهصة العليا للسقابت املاليت يعتمد 
مً إطاز عمل املعايير الدوليت  3-1واملداطبت على املظتىياث 

.لألجهصة العليا للسقابت املاليت واملداطبت



مىهجُة الحلُُم•

22

نبذة عن إطار قياس أداء األجهزة العميا لمرقابة المالية والمحاسبة

جهزة ألعليا للرقابة ألمالية وألمحاسبة
أ
دأء أل

أ
 قياس أ

 إلى مً إطاز القياض مجمىعت يعسض الفصل الثالث 
ً
مً املؤشساث جىبا

املؤشساث هىاك هص مؤشس مً ولهل . جىب مع أبعاد ومعايير مل منها
املىهج املقترح بشأن ليفيت قياض املؤشس وذلو ملظاعدة يعسض قصير 

.  املقيمين

إلى ذلو، يمنً اطتخدام املىاد إلازشاديت إلاطافيت الخاصت وباإلطافت 
باألجهصة العليا للسقابت املاليت واملداطبت باعتبازها دعم في عمليت 

.التخطيط وإجساء التقييم



الحلُُممىهجُة •

23

نبذة عن إطار قياس أداء األجهزة العميا لمرقابة المالية والمحاسبة

جهزة ألعليا للرقابة ألمالية وألمحاسبة
أ
دأء أل

أ
 قياس أ

يعد إجساء جقييم إطاز قياض أداء ألاجهصة العليا للسقابت املاليت واملداطبت 
بمثابت عمليت شاملت جقتض ي قسازاث هامت مختلفت مً الجهاش ألاعلى 

وفيما يلي املساخل السئيظيت الخاصت . للسقابت املاليت واملداطبت املعني
واملداطبتبتقييم إطاز قياض أداء ألاجهصة العليا للسقابت املاليت 

مساخل ثلُُم إطاز كُاض أداء ألاجهصة العلُا للسكابة اإلاالُة واإلاداطبة



الحلُُممىهجُة •

24

نبذة عن إطار قياس أداء األجهزة العميا لمرقابة المالية والمحاسبة

جهزة ألعليا للرقابة ألمالية وألمحاسبة
أ
دأء أل

أ
 قياس أ

إجساء التقييم قساز •
جخطيط التقييم •
جىفير التقييم •
إدازة الجىدة لظمان جقسيس عالي الجىدة•
الاعتماد على الىتائج بعد التقسيس•

مساخل ثلُُم إطاز كُاض أداء ألاجهصة العلُا للسكابة اإلاالُة واإلاداطبة



هشكر لكم ُحسن أستماعكم،،،

25



إعذاد تقرير أداء األجهزة العليا للرقابت الماليت والمحاسبت

26

نبذة عن إطار قياس أداء األجهزة العميا لمرقابة المالية والمحاسبة

جهزة ألعليا للرقابة ألمالية وألمحاسبة
أ
دأء أل

أ
 قياس أ

س أداء ألاجهصة العلُا للسكابة اإلاالُة واإلاداطبة إلى ثلدًم  يهدف ثلٍس

ثلُُم شامل ومحكامل وكابم على ألادلة عً أداء ألاجهصة العلُا للسكابة 

.اإلاالُة واإلاداطبة



إعذاد تقرير أداء األجهزة العليا للرقابت الماليت والمحاسبت

27

نبذة عن إطار قياس أداء األجهزة العميا لمرقابة المالية والمحاسبة

جهزة ألعليا للرقابة ألمالية وألمحاسبة
أ
دأء أل

أ
 قياس أ

س أداء ألاجهصة العلُا للسكابة اإلاالُة مكىهات  الهُكل اإلاىص ى به لحلٍس

واإلاداطبة
:على ٌشحمل ثمهُد

 اإلاالُة للسكابة العلُا ألاجهصة أداء على مالخظات- الجىدة طمان بُان- ثىفُري ملخص)
(الحلُُم لىحابج واإلاداطبة اإلاالُة للسكابة العلُا ألاجهصة إدازة اطحخدام- وأثسه واإلاداطبة

ملدمة -1
اإلاىهجُة -2



إعذاد تقرير أداء األجهزة العليا للرقابت الماليت والمحاسبت

28

نبذة عن إطار قياس أداء األجهزة العميا لمرقابة المالية والمحاسبة

جهزة ألعليا للرقابة ألمالية وألمحاسبة
أ
دأء أل

أ
 قياس أ

س أداء ألاجهصة العلُا للسكابة اإلاالُة مكىهات  الهُكل اإلاىص ى به لحلٍس

واإلاداطبة
والبلد اإلاالُة للسكابة ألاعلى الجهاش  عً ألاطاطُة اإلاعلىمات -3
وأدائها وكدزاتها واإلاداطبة اإلاالُة للسكابة العلُا ألاجهصة بِئة ثلُُم -4
س  وعملُة واإلاداطبة اإلاالُة للسكابة العلُا ألاجهصة كدزات -5 الحىظُمُة الحطٍى

(أمكً خُثما) الىكد بمسوز  ألاداء ومحابعة ألاداء مؤشس  ملخص :1 اإلادلم
اإلاؤشس دزجات ثصيُف دعم ودلُل اإلاعلىمات مصادز  :2 اإلادلم



الخالصت

29

نبذة عن إطار قياس أداء األجهزة العميا لمرقابة المالية والمحاسبة

جهزة ألعليا للرقابة ألمالية وألمحاسبة
أ
دأء أل

أ
 قياس أ

:ثىاولىا اإلاىطىعات الحالُة

والغسض مً إطاز كُاض أداء ألاجهصة العلُا للسكابة اإلاالُة واإلاداطبةالخلفُة •
اطحخدام إطاز كُاض أداء ألاجهصة العلُا للسكابة اإلاالُة واإلاداطبة•
هطاق وجغطُة إطاز كُاض أداء ألاجهصة العلُا للسكابة اإلاالُة واإلاداطبة•
س أداء ألاجهصة العلُا للسكابة اإلاالُة• هبرة عً ثلٍس
هبرة عً مجمىعة مً مؤشسات ألاداء•
الحلُُممىهجُة •
س  أداء الجهاش ألاعلى للسكابة اإلاالُة واإلاداطبة• هُكل ثلٍس



هشكر لكم ُحسن أستماعكم،،،

30



المملكة العربية السعودية
ديوان المراقبة العامة   

بي خىل مىطىع :الللاء الخدٍز
 

جهزة ألعليا للرقابة ألمالية وألمحاسبة
أ
دأء أل

أ
 قياس أ

1

اض  هـ1439صفس  20 -16الٍس
م2017هىفمبر  5-9



2

مرأجعات

س أداء ألاجهصة العليا للسكابت املاليت مكىهاث  الهيكل املىص ى به لخلٍس

واملداطبت
:على ٌشخمل جمهيد

 إدازة اطخخدام- وأزسه واملداطبت املاليت للسكابت العليا ألاجهصة أداء على مالخظاث- الجىدة طمان بيان- جىفيري ملخص)
(الخلييم لىخائج واملداطبت املاليت للسكابت العليا ألاجهصة

ملدمت -1
املىهجيت -2
والبلد املاليت للسكابت ألاعلى الجهاش  عً ألاطاطيت املعلىماث -3
وأدائها وكدزاتها واملداطبت املاليت للسكابت العليا ألاجهصة بيئت جلييم -4
س  وعمليت واملداطبت املاليت للسكابت العليا ألاجهصة كدزاث -5 الخىظيميت الخطٍى

(أمكً خيثما) الىكذ بمسوز  ألاداء ومخابعت ألاداء مؤشس  ملخص :1 امللحم
املؤشس دزجاث جصييف دعم ودليل املعلىماث مصادز  :2 امللحم



 خطتوا ألتدريبية

3

الخصييفإلاهخىطاي ومبادئ معاًير •
واملداطبتكياض أداء الجهاش ألاعلى للسكابت املاليت إطاز •
كياض أداء ألاجهصة العليا للسكابت املاليت واملداطبت جطبيم إطاز •
كيمت وفىائد ألاجهصة العليا للسكابت املاليت واملداطبت•
ججازب ومساجعاث عامت•



 أليوم ألثالث

الجلصة ألاولى

4

مجموعة مؤشرات أداء
األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

جهزة ألعليا للرقابة ألمالية وألمحاسبة
أ
دأء أل

أ
 قياس أ



عامت عً املؤشساث بما في ذلك ألابعاد                       هبرة  -1
الخصييفمىهجيت  -2

ألابعادجصييف  1-2
مظخىٍاث الخصييف 2-2
ال جىجد مىهجيت للخصييف                                                               3-2
ل لخصييف دزجاث املؤشساثجداول 4-2 الخدٍى

املؤشساث 3-3

5

جهزة ألعليا للرقابة ألمالية وألمحاسبة
أ
دأء أل

أ
 قياس أ

مجموعة مؤشرات أداء األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

 عواصر ألجلسة



 مؤشساث جطبيم أطلىب على الجلظت هره خالل املشازكىن  طيخعسف
  واملداطبت املاليت للسكابت العليا ألاجهصة أداء

 
 في املعخمدة للمىهجيت وفلا

 مً وذلك  واملداطبت، املاليت للسكابت العليا ألاجهصة أداء كياض إطاز 
ً واملىاكشت العسض خالل .والخماٍز

6

 هدف ألجلسة

جهزة ألعليا للرقابة ألمالية وألمحاسبة
أ
دأء أل

أ
 قياس أ

مجموعة مؤشرات أداء األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة



التقٌٌم النوعً

(تقرٌر األداء) 

المؤشرات 
القابلة 
للقٌاس

القٌاس بشكل موضوعً 

لضمان تقٌٌم نوعً ومتابعة 

التقدم مع مرورالوقت 

التقٌٌم الشامل للجهاز األعلى 

للرقابة المالٌة والمحاسبة، وبٌئته 

بما فً ذلك العوامل التً ال –

تغطٌها المؤشرات

7

جهزة ألعليا للرقابة ألمالية وألمحاسبة
أ
دأء أل

أ
 قياس أ

مجموعة مؤشرات أداء األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة



هبرة عامت•

  شتةًتألف إطار قياس أداء ألاجهزة العليا للزقابة املالية واملحاشبة من •
.مجاالت

  25مجموعها ويبلغ  ،ًحتوي كل واحد منها على عدد من املؤشزات •
ً
مؤشزا

املؤشزات من أبعاد ًتراوح عددها بين واحد وأربعة، ثتألف •

.  وقد ثحتوي على معاًير متعددة•

8

جهزة ألعليا للرقابة ألمالية وألمحاسبة
أ
دأء أل

أ
 قياس أ

مجموعة مؤشرات أداء األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة



إسناد العالمات التقدٌرٌةمنهجٌة 

9

المجالإبالغ الجهاز األعلى للرقابة المالٌة والمحاسبة( أ)•
تقرٌر الجهاز السنوي وتقارٌر ( 5-الجهاز)•

المؤشرأخرى
•(III ) قٌاس أداء األجهزة العلٌا للرقابة

البعدالمالٌة والمحاسبة واإلبالغ عنه
استعمال مؤشرات ( ب)•

المعاٌٌر...األداء

جهزة ألعليا للرقابة ألمالية وألمحاسبة
أ
دأء أل

أ
 قياس أ

مجموعة مؤشرات أداء األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة



تصمٌم المؤشرات وسلّم القٌاس

ت املعخمدة مً كبل مجمىعت ألافسوطاي • حظدىد املؤشساث إلى مىهجيت إطىاد العالماث الخلدًٍس

ت وبسهامج  “املاليتإلاهفاق العام واملظاءلت ”الىاطلت باإلهجليًز

 لألداء الحالي وليع ألاداء •
 
 مىطىعيا

 
املخططًلدم كل مؤشس كياطا

4و 1ًلظم كل مؤشس إلى أبعاد جتراوح بين ... •

 مللياض ًمخد مً •
 
4إلى  0ًخم اللياض وفلا

ككلًخم جدىٍل ذلك إلى عالمت للمؤشس •

ت في عالمت إجماليت للجهاش ألاعلى • ت وعالماث املجاالث الخلدًٍس ىصح بخجميع عالمت املؤشس الخلدًٍس ًُ ال 

للسكابت املاليت واملداطبت

10

جهزة ألعليا للرقابة ألمالية وألمحاسبة
أ
دأء أل

أ
 قياس أ

مجموعة مؤشرات أداء األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة
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جهزة ألعليا للرقابة ألمالية وألمحاسبة
أ
دأء أل

أ
 قياس أ

مجموعة مؤشرات أداء األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

لألبعاد إسناد العالمات التقدٌرٌة

تتوفر توجٌهات حول طرٌقة إسناد العالمات التقدٌرٌة لمؤشرات معٌنة فً •
.  مجموعة المؤشرات أدناه

ٌجب أن تكون العالمات التقدٌرٌة مبنٌة على أدلة،•

.وفً حاالت كثٌرة ٌشٌر وصف المؤشرات إلى توثٌق المصدر •

فً حاالت عدة، ُتستخلص معاٌٌر إسناد العالمات التقدٌرٌة مباشرًة من  •
أو ممارسات دولٌة " المعاٌٌر الدولٌة لألجهزة العلٌا للرقابة المالٌة والمحاسبة"

فاعلة أخرى وتتوفر المراجع المناسبة بعد المعاٌٌر
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جهزة ألعليا للرقابة ألمالية وألمحاسبة
أ
دأء أل

أ
 قياس أ

مجموعة مؤشرات أداء األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

ل لخصييف دزجاث  املؤشساثجداول الخدٍى

دزجاث البعد الفسدي
الدزجت الكليت 

املؤشساث زىائيت ألابعاد

000

010

021

031

042



جدول القٌاس

ٌّز  ٌُنشأ بعد أو لم ٌدخل ح نشاط لم 

التنفٌذ

0المستوى 
المستوى التأسٌسً

1المستوى 

مستوى النضج المؤسسً

المعاٌٌر الدولٌة "ٌتبع على نطاق واسع )

والمحاسبة  لألجهزة العلٌا للرقابة المالٌة

( 3-1مستوٌات 

3المستوى  المستوى الموجه

4المستوى 

مستوى التنمٌة

2المستوى 

مساءلة الكادر التنفٌذي

مساءلة بشأن استخدام الموارد العامة

الجهاز ٌسمح 

بتحقٌق تحسن 

متواصل

مساءلة عن األداء 

الحكومً

كل مستوى ٌوفر أساساً 

للمساءلة

13

جهزة ألعليا للرقابة ألمالية وألمحاسبة
أ
دأء أل

أ
 قياس أ



تمرٌن

جهزة ألعليا للرقابة ألمالية وألمحاسبة
أ
دأء أل

أ
 قياس أ

العمل اللاهىوي املظخللإطاز : أاملجال 

اطخلالليت ألاجهصة العليا للسكابت املاليت واملداطبت : 1ؤشسامل

ت للبعد 1) في   (ii)باالطدىاد إلى املعلىماث املركىزة أدهاه، السجاء إعطاء عالمت جلدًٍس

س 
ّ

طخلالليت الجهاش ألاعلى للسكابت املاليت واملداطبتا: 6-الجهاشاملؤش

ه2)
ّ
س كل

ّ
ت للمؤش ت . ومً زّم وطع عالمت جلدًٍس ً، ًخّم إعطاء العالماث الخلدًٍس لغاًت الخمٍس

س، على الخىالي (iv)، و(iii)، و(i)لألبعاد  2و 3و 4
ّ

.في املؤش

لكّل معياز، طع الئدت مصادز املعلىماث التي ًمكً أن حظخعملها لىطع العالمت 3)

س
ّ

ت للمؤش .   الخلدًٍس

ت، السجاء ألاخر بعين  :  ما ًليالاعخباز كبل وطع العالمت الخلدًٍس

سة كافيت أم غير كافيت، وفي خال عدم كفاًتها، ماذا ًىلص
ّ
؟ما إذا كاهذ املعلىماث املخىف



 ألابعاداملجالاملؤشس

 املظخلل اللاهىوي العمل إطاز  -أ

 العليا ألاجهصة

 املاليت للسكابت

1- واملداطبت

 العليا ألاجهصة اطخلالليت

  واملداطبت املاليت للسكابت

(i) واملىاطب الفعال الدطخىزي العمل إطاز 

(ii)املالي الاطخلالل/ الاطخلالليت  

(iii)الخىظيمي الاطخلالل/ الاطخلالليت

(iv)واملداطبت املاليت للسكابت ألاعلى الجهاش  زئيع اطخلالليت 

 ومىظفيه

تمرٌن

جهزة ألعليا للرقابة ألمالية وألمحاسبة
أ
دأء أل

أ
 قياس أ
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  ( أ
ّ
ٌظاعدان على الاطخلالليت املاليت لألجهصة العليا للسكابت املاليت واملداطبت عً  طمىّيخهصساخت إلاطاز اللاهىوي أو إن

ISSAI 1:7. الظلطت الخىفيرًت

لت الىصىل إلى مىازد ألاجهصة العليا ( وشازة املاليت: على طبيل املثال)ال ًيبغي للظلطت الخىفيرًت ( ب م في طٍس
ّ
الخدك

ISSAI 10:8. للسكابت واملداطبت أو جىجيهها

جكىن ألاجهصة العليا للسكابت املاليت واملداطبت إن اكخض ى ألامس كادزة على أن جطلب املىازد املاليت التي جدخاجها ( "ج

 مً الجهاش العمىمي املظؤول عً امليزاهيت الىطىيت
 
ISSAI 1:7". مباشسة

.  على ميزاهيت ألاجهصة العليا للسكابت املاليت واملداطبت" الجهت العامت صاخبت اللساز خىل امليزاهيت الىطىيت"جىافم ( د

ISSAI 1:7

جكىن ألاجهصة العليا للسكابت كادزة على اطخخدام ألامىال املظىدة إليها طمً فصل مميز مً فصىل امليزاهيت خظب ( هـ

 
 
ISSAI 1:7(3)". ما جساه صالحا

م بميزاهيت ألاجهصة العليا ( و
ّ
ل مً كبل الظلطت الخىفيرًت في ما ًخعل

ّ
خالل الظىىاث الثالر الفائخت لم ًدصل أي جدخ

ISSAI 10:8. للسكابت املاليت واملداطبت

تمرٌن

جهزة ألعليا للرقابة ألمالية وألمحاسبة
أ
دأء أل

أ
 قياس أ
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10:8زكم واملداطبت املاليت للسكابت العليا لألجهصة الدولي املعياز  .املاليت املىازد علىأ-
 

 مىطبلت أعاله املركىزة املعاًير  جميع :4 = الدزجت
 أعاله املركىزة ألاخسي  املعاًير  مً إزىين ألاكل وعلى (ش)و (و) و (أ) املعاًير :3 = الدزجت
 مىطبلت
 مىطبلت أعاله املركىزة ألاخسي  املعاًير  مً أزىين ألاكل وعلى (أ) املعاًير :2 = الدزجت
 مىطبلت أعاله املركىزة املعاًير  مً ألاكل على واخد معياز  :1 = الدزجت
 مىطبلت أعاله املركىزة املعاًير  مً معياز  ًىجد ال  :0 = الدزجت

تمرٌن

جهزة ألعليا للرقابة ألمالية وألمحاسبة
أ
دأء أل

أ
 قياس أ



 ألخالصة 

 أداء مؤشساث جطبيم أطلىب بعزض الجلصة هذه في قمنا لقد

  واملداطبت املاليت للسكابت العليا ألاجهصة
 
 إطاز  في املعخمدة للمىهجيت وفلا

ً إجساء وجم ،واملداطبت املاليت للسكابت العليا ألاجهصة أداء كياض  جطبيلي جمٍس
.واملدزبين املجمىعاث باقي مع امللترح الحل ومىاكشت

18



هشكر لكم ُحسن أستماعكم،،،
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المملكة العربية السعودية
ديوان المراقبة العامة   

:اللقاء التدريبي حول موضوع
 

جهزة ألعليا للرقابة ألمالية وألمحاسبة
أ
دأء أل

أ
 قياس أ

1

هـ1439صفر  20 -16الرياض 
م2017نوفمبر  5-9



 خطتنا ألتدريبية

2

التصنيفإلانتوصاي ومبادئ معاًير •
واملحاصبةقياش أداء الجهاز ألاعلى للرقابة املالية إطار •
قياش أداء ألاجهسة العليا للرقابة املالية واملحاصبة ثطبيق إطار •
قيمة وفوائد ألاجهسة العليا للرقابة املالية واملحاصبة•
ثجارب ومراجعات عامة•



 أليوم ألرأبع

3

تجارب المشاركين
–العراق –الجزائر –السودان –مصر 

ُعمان -تونس –المغرب 

جهزة ألعليا للرقابة ألمالية وألمحاسبة
أ
دأء أل

أ
 قياس أ



المملكة العربية السعودية
ديوان المراقبة العامة   

بي حىل مىضىع :الللاء الخدٍز
 

جهزة ألعليا للرقابة ألمالية وألمحاصبة
أ
دأء أل

أ
 قياس أ

1

اض  هـ1439صفس  20 -16الٍس
م2017هىفمبر  5-9



2

مرأجعات

س أداء ألاجهصة العلُا للسكابت اإلاالُت مكىهاث  الهُكل اإلاىص ى به لخلٍس

واإلاحاطبت
س ألاداء  مإشساث كُاض ألاداء–جلُُم جلٍس

معاًير ألاهخىطاي

ئطاز كُاض أداء ألاجهصة العلُا للسكابت اإلاالُت واإلاحاطبت



 خطتوا ألتدريبية

3

الخصيُفؤلاهخىطاي ومبادئ معاًير •
واإلاحاطبتكُاض أداء الجهاش ألاعلى للسكابت اإلاالُت ئطاز •
كُاض أداء ألاجهصة العلُا للسكابت اإلاالُت واإلاحاطبت جطبُم ئطاز •
كُمت وفىائد ألاجهصة العلُا للسكابت اإلاالُت واإلاحاطبت•
ججازب ومساجعاث عامت•



 أليوم ألخامس

الجلسة ألاولى

4

قيمة ومنافع األجهزة العليا للرقابة 
إحداث الفارق في –المالية والمحاسبة 
(ASSAI 12المعيار )حياة المواطنين 

جهزة ألعليا للرقابة ألمالية وألمحاصبة
أ
دأء أل

أ
 قياس أ



 ألاجهصة مظاهمت أهمُت على الجلظت هره خالل اإلاشازكىن  طِخعسف
 اإلاىاطىين حُاة في فازق  ئحدار في واإلاحاطبت اإلاالُت للسكابت العلُا

 جهىد كُاض وكُفُت (ASSAI-12) الدولي اإلاعُاز  في وزد ما ئلى باالطدىاد
 للسكابت العلُا ألاجهصة أداء كُاض ئطاز  ئلى باالطدىاد السكابي الجهاش 
ً واإلاىاكشت العسض خالل مً وذلك واإلاحاطبت، اإلاالُت .والخمٍس

5

 هدف ألجلشة

جهزة ألعليا للرقابة ألمالية وألمحاصبة
أ
دأء أل

أ
 قياس أ

قيم ومنافع األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة
(ASSAI-12)إحداث الفارق في حياة المواطنين –
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 عواصر ألجلشة

جهزة ألعليا للرقابة ألمالية وألمحاصبة
أ
دأء أل

أ
 قياس أ

قيم ومنافع األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة
(ASSAI 12)إحداث الفارق في حياة المواطنين –

وأهدافه ASSAI 12هبرة عً اإلاعُاز •
الغاًاث الثالر للمعُاز •
اإلابادئ الازني عشس للمعُاز•
ئطاز كُاض أداء ألاجهصة العلُا للسكابت اإلاالُت  خطُطج•

الدوليواإلاحاطبت ئلى اإلاعُاز 
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 ASSAI 12هبرة عً اإلاعُاز •
وأهدافه

جهزة ألعليا للرقابة ألمالية وألمحاصبة
أ
دأء أل

أ
 قياس أ

قيم ومنافع األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة
(ASSAI 12)إحداث الفارق في حياة المواطنين –

 الخازجُين اإلاصلحت أصحاب كبل مً اإلاتزاًد الاهخمام ضىء في
 العلُا ألاجهصة جىفسها التي السكابُت الخدماث مجال واحظاع والداخلُين،

 إلظهاز  اإلاتزاًدة الحاجت ؤلاهخىطاي أدزكذ ،واإلاحاطبت اإلاالُت للسكابت
م حشكُل جم ولرا ألاجهصة، هره جىفسها التي واإلاىافع اللُمت  عمل فٍس
 للسكابت العلُا ألاجهصة وفىائد كُمت حىل  إلاعُاز  مظىدة ئعداد على للعمل
.واإلاحاطب اإلاالُت
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 ASSAI 12هبرة عً اإلاعُاز •
وأهدافه

جهزة ألعليا للرقابة ألمالية وألمحاصبة
أ
دأء أل

أ
 قياس أ

قيم ومنافع األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة
(ASSAI 12)إحداث الفارق في حياة المواطنين –

 ألاجهزة ومنافع قيم»  اإلاعُاز هرا على اإلاصادكت جمذ م2013 العام في
ASSAI) املواطنين حياة في الفارق  إحداث - واملحاسبة املالية للرقابة العليا

خكىن  ، بباًىك ,21 ؤلاهكىطاي مإجمس خالل وذلك ،«(12  اإلاعُاز  هرا ٍو
 السكابت ومىافع كُمت لخىزُم واإلابادئ الغاًاث مً مجمىعت مً

 مً لخخمكً ألاجهصة هره جفعله أن جحخاج وما اإلاظخللت، الحكىمُت
.اإلاىاطىين حُاة في الفازق  وئحدار للمجخمع اللُمت ئضافت
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الثالر للمعُاز الغاًاث    

جهزة ألعليا للرقابة ألمالية وألمحاصبة
أ
دأء أل

أ
 قياس أ

قيم ومنافع األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة
(ASSAI 12)إحداث الفارق في حياة المواطنين –

كدزة ألاجهصة ألاعلى للسكابت اإلاالُت واإلاحاطبت على مدي   ISSAI 12ًبرش اإلاعُاز
:ًلياإلاىاطىين، والتي حعخمد على ما ئحدار الفازق في حُاة 

ص • اإلاظاءلت والشفافُت والنزاهت في الحكىمت وكُاهاث اللطاع العام حعٍص

•ً ئزباث ألاهمُت اإلاظخمسة للمىاطىين والبرإلااهاث وأصحاب اإلاصلحت آلاخٍس

م اللُادة باإلاثال• ان جصبح مىظماث ًحخري بها عً طٍس
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اإلابادئ الازني عشس للمعُاز

جهزة ألعليا للرقابة ألمالية وألمحاصبة
أ
دأء أل

أ
 قياس أ

قيم ومنافع األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة
(ASSAI 12)إحداث الفارق في حياة المواطنين –

اإلابادئ الازني عشسة للُمت ومىافع الجهاش ألاعلى للسكابت اإلاالُت واإلاحاطبت   في ظل كل غاًت  
: مً الغاًاث الثالر هي

ص اإلاظاءلت والشفافُت والنزاهت في الحكىمت وكُاهاث • العاماللطاع حعٍص

اإلاحافظت على اطخلاللُت ألاجهصة العلُا للسكابت اإلاالُت واإلاحاطبت: 1اإلابدأ زكم 

جىفُر عملُاث السكابت لضمان جحمل كُاهاث اللطاع العام والحكىمت مظإولُت لخعاملهم مع واطخخدام اإلاىازد : 2اإلابدأ 
.  العامت

جمكين اإلاكلفىن بحىكمت اللطاع العام مً اداء مظئىلُاتهم فُما ًخعلم باالطخجابت لخىصُاث وهخائج السكابت واجخاذ : 3اإلابدأ 
. ؤلاجساء العالجي اإلاىاطب

س بخصىص هخائج السكابت ومً زم جمكين العامت مً جحمُل كُاهاث اللطاع العام والحكىمت : 4اإلابدأ  ئعداد الخلاٍز
.  اإلاظإولُت
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اإلابادئ الازني عشس للمعُاز

جهزة ألعليا للرقابة ألمالية وألمحاصبة
أ
دأء أل

أ
 قياس أ

قيم ومنافع األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة
(ASSAI 12)إحداث الفارق في حياة المواطنين –

اإلابادئ الازني عشسة للُمت ومىافع الجهاش ألاعلى للسكابت اإلاالُت واإلاحاطبت   في ظل كل غاًت  
: مً الغاًاث الثالر هي

ئزباث ألاهمُت اليظبُت للمىاطىين والبرإلااهاث وأصحاب اإلاصلحت آلاخٍسً•

الخكُف مع البِئاث اإلاخغيرة واإلاخاطس الىاشئت : 5اإلابدأ 

الخىاصل مع أصحاب اإلاصلحت بفاعلُت: 6اإلابدأ 

أن جصبح مصدز مىزىق لىجهاث الىظس اإلاىضىعُت واإلاظخللت والخىجُه لدعم الخغُير الىفعي في اللطاع العام: 7اإلابدأ 
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اإلابادئ الازني عشس للمعُاز

جهزة ألعليا للرقابة ألمالية وألمحاصبة
أ
دأء أل

أ
 قياس أ

قيم ومنافع األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة
(ASSAI 12)إحداث الفارق في حياة المواطنين –

اإلابادئ الازني عشسة للُمت ومىافع الجهاش ألاعلى للسكابت اإلاالُت واإلاحاطبت   في ظل كل غاًت  
: مً الغاًاث الثالر هي

م اللُادة باإلاثال• أن جصبح مىظماث ًحخري بها عً طٍس

ضمان الشفافُت واإلاظاءلت اإلاىاطبت لألجهصة العلُا للسكابت اإلاالُت واإلاحاطبت : 8إلابدأ 

ضمان الحىكمت السشُد لألجهصة العلُا للسكابت اإلاالُت واإلاحاطبت: 9اإلابدأ 

الالتزام بمدوهت ألاجهصة العلُا للسكابت اإلاالُت واإلاحاطبت ألاخالكُت: 10اإلابدأ 

حظعى جاهدة للجىدة والخميز في جلدًم الخدمت: 11اإلابدأ 

ص الخعلم وجبادل اإلاعسفت : 12اإلابدأ  بىاء اللدزاث مً خالل حعٍص
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 ASSAI 12الدوليئطاز كُاض أداء ألاجهصة العلُا للسكابت اإلاالُت واإلاحاطبت ئلى اإلاعُاز  خطُطج•

جهزة ألعليا للرقابة ألمالية وألمحاصبة
أ
دأء أل

أ
 قياس أ

قيم ومنافع األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة
(ASSAI 12)إحداث الفارق في حياة المواطنين –

 - واإلاحاطبت اإلاالُت للسكابت العلُا ألاجهصة أداء كُاض ئطاز   اإلابدأ -12 زكم واإلاحاطبت اإلاالُت للسكابت العلُا لألجهصة الدولي اإلاعُاز 

البعد - اإلاإشس - اإلاجال

 واإلاحاطبت اإلاالُت للسكابت العلُا ألاجهصة اطخلاللُت على اإلاحافظت :1 زكم اإلابدأ

ص  جاهدة حظعى أن اإلاالُت للسكابت العلُا ألاجهصة على 1-1  واإلاحافظت وجأمين لخعٍص

عي كاهىوي عمل ئطاز  على ومىاطب فعال ودطخىزي وحشَس

 

(i)1-واإلاحاطبت اإلاالُت للسكابت العلُا ألاجهصة -أ اإلاجال

(i)3-واإلاحاطبت اإلاالُت للسكابت العلُا ألاجهصة - ب اإلاجال

 اطخلاللُت على اإلاحافظت واإلاحاطبت اإلاالُت للسكابت العلُا ألاجهصة حظعى 1-2

 بما (الجماعُت اإلاإطظاث) واإلاحاطبت اإلاالُت للسكابت العلُا ألاجهصة وزؤطاء أعضاء

  والصمىُت اللاهىهُت الحصاهت جأمين ذلك في
 
عاث طبلا  عً جىجم بها اإلاعمىل  للدشَس

  .إلاهامهم العادي ألاداء

(i)1-واإلاحاطبت اإلاالُت للسكابت العلُا ألاجهصة -أ اإلاجال

(iv)1-واإلاحاطبت اإلاالُت للسكابت العلُا ألاجهصة -أ اإلاجال



 تمرين
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ً افترض بأن 1) ت  تالعالملغسض الخمٍس في  (iv)و، (i)لألبعاد   0و 4الخلدًٍس

س، على 
ّ

، فكم طخكىن العالمت الكلُت للمإشس؟الخىالياإلاإش

 -12 زكم واإلاحاطبت اإلاالُت للسكابت العلُا لألجهصة الدولي اإلاعُاز 

 اإلابدأ

 اإلاالُت للسكابت العلُا ألاجهصة أداء كُاض ئطاز 

البعد - اإلاإشس - اإلاجال - واإلاحاطبت

 للسكابت العلُا ألاجهصة اطخلاللُت على اإلاحافظت :1 زكم اإلابدأ

واإلاحاطبت اإلاالُت

 

 على اإلاحافظت واإلاحاطبت اإلاالُت للسكابت العلُا ألاجهصة حظعى 1-2

  واإلاحاطبت اإلاالُت للسكابت العلُا ألاجهصة وزؤطاء أعضاء اطخلاللُت

 اللاهىهُت الحصاهت جأمين ذلك في بما (الجماعُت اإلاإطظاث)

  والصمىُت
 
عاث طبلا  العادي ألاداء عً جىجم بها اإلاعمىل  للدشَس

  .إلاهامهم

 اإلاالُت للسكابت العلُا ألاجهصة -أ اإلاجال

(i)1-واإلاحاطبت

 اإلاالُت للسكابت العلُا ألاجهصة -أ اإلاجال

(iv)1-واإلاحاطبت



 ألخالصة 

ASSAI اإلاعُاز يهدف•   هره جىفسها التي واإلاىافع اللُمت إلظهاز  ئلى 12
.ألاجهصة

ASSAI اإلاعُاز ًخكىن • .مبدأ 12 بها ًسجبط غاًاث زالزت مً 12
 مخطط واإلاحاطبت اإلاالُت للسكابت العلُا ألاجهصة أداء كُاض ئطاز  جضمً•

 ًجسي  التي وألابعاد اإلاجاالث ئلى ٌظدىد السكابي الجهاش  ومىافع كُم للُاض
.جىفُرها ًخم التي الخلُُم عملُاث أزىاء كُاطها
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هشكر لكم ُحشن أصتماعكم،،،
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