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ملخص البحث
تطوير العمل الرقايب وحتقيق القمية املضافة
تتط و الرقابة و ل و لتط و الرقووعرب للووولرق و الربرحلضووةارحل و لأصووت

لمتثووجلءوون ل ووةلاجملةم و لرلتمي ووةحلرقع جملار و ل

رملت ضووا ول لربإذرلكووةالرملووة لريووة لحمي ووال ةقفووالمميووةلحميووعلرملووة لرق ووةالفكفووورل ووعأحلرقبفووا لربتط و احلرقابة و ل وارل لأمه تهووةل
ربدرباكةلرحل يليفلرحلبةظلللىلرملة لرق ةاللربأصتحلهلةلأءهون لابة و لقوع هةلرق و

لربرقجملوعا لللوىلأدر لكوورلرقوعربالربقفوةل و ل

رقسووا رحلرري ووه لاهووالرقفثووهل ووةلرقت و حليفلرري ميو لرإلبت ووةد لربرملةق و لرباو ا ليفللووة لرإلت ووة حلربتفا ق ء ووةلرمل ل ووةحل
ربأصت

لرقت ع ةحلكته لللىلرريءهن لرقابة ولربللىلكوهلرريءهن لأالت رءوالكووهلرقت وع ةحل وتالتت و للوةلرقتطو الربرقامو ل

ةلكبة هتةلربم ةق تهةول

لأ صتحللا الرق ب لقالتتاهلكتهليفلرري مي لرملةق لرحلع ث لرباهال به الأص ةبلرمل ول ل( ثوجل

رقوملووةالوأصو ةبلرري،ووهتلورملسووتثميا ةل..لرب و لرملو ر ان)لرقووو ةل تميووعربال كووفجلكتووهلللووىلتجملووةا الرريءهوون لرقابة و ولرب ةتو ل
رقابة لرقيتلتاهضلهبةلرريءهن لرق ل ةلقلابة لرملةق لربرحملة،ت وللة جل هتليفلإ عرثلرقبةاقليفل ة لرمل ر انلربأصت

لمتثجلهلتل

ب مي و ل ضووةم ل لربتووتاهلإ ووةثل تميثووجليفل و لرقثجمل و ليفلرلتمي و ولقف ملووةلت ءوواللجمل و لرملس و قنللووةلرمل و رادلرق ة و لرىلللك ب و ل سووةل
إ،ووت

لتلوومللرمل و رادلربكك و لرإلحنارمووةحلرب ووةل ووتالكووورلت لن ونلرحل كمي و للربرقجمل و تلرملضووةم لرملاغ و لربت كووعلللووىلاق ووةحلرملسووة ق ل

ربرقكبةم ولرب فةلربص لرقابة لىفلرقجملطةعلرق ةال ت اللميل ل ات مي لقل

لللىلتجمل تل ض لىلقألدق لقت ع عل ةلإذرلكة ل

رمل ل ووةحلرربل رق واربالرقب ل و ل طة جمل و لقلمي ووة هلرمل مي و لهبووةلولمهوووهلرق ميل و لرملات مي و لتسووميحلقلمي واربتنلىفلرقجملطووةعلرق ووةال ت و مهل
رمل ل وةحلربتجملوعتلتجمل و تل سوتجملجلرب ضو لىل كوتالرإل واراللربأدر لرقس ة،وةحلربرقوور ولربرق ميل وةحلرحلف و لقله وةحلرقتكوا ل
ربرقابة لربلقلجملةئمينللةلرحلفتلربلة لرجلميه ا.ل
جلكجل ةلرإل ت ،ةيلربرملا ميةحلرإلبل مي و لرقتة و لهلوةل ا ميوةحل ها و لت ميوجلللوىلامو لبوعا لربكبوة لرريءهون لرق ل وةلقلابة و ل
لربتك ّف ّ
وةلقلابة و لرق ا ّو لرب ووةلصووةةلكوووهلرري ووه لأال
ووةل و لجلةملووةلرملتك و لربكوووقمللتجملووعال تووةدارحلقووعلتلبووعارحلرريءهوون لرق ل و ّ
تت ة جل لكوهلرملا ّميةحلكعلتاميعلبعارهتةل ةل

لرقبا لرقيتلتت هةلقتتةد لريوورحلربرمل وةاال و لرريءهون لرقكوت ه ل،و ر ل

للووىلرملسووت علرق وواثلرربلرق ووةملعل و لأصووتحلرقتط و الض واربا لربق و لامةك و لمميووةل ل تط و ال تووت اولرب وونلرال وواهضل وةريءهن ل
رقابة لرق ا ل ةإل،تبةد ل ةلرقبا لربرملتةدارحلرقيتلتت هةلتلمللرملا ميةحلرملها .ل
لربتتضحللأمه لرقت

ل ةلحمة لربق لربض لإ ةال سةلعلرريءهن لرقابة لحن لتط الأدرئهةلربام لبعاهتةلجتةهلرملت هرحلرقسا ليفل ل

رقابة و لاووةل سوةلعكةلللووىلتب ووجلرق ميوجلرقابووةثلرقوويل سووةكتليفل فةم و لرقبسوةدلرملووةدلربرإلدرايلرب و ديلدربالإ ووةثليفلرحلبووةظل
للىلرملة لرق ةالرقويل كفجللأمه لكوعلللىلكةم لرقا ر علرب سةلع لرريءهن لللوىلتجملوعتلراءوةحل تمي ون لتن وعل وةل وعرب ل
سةمهةحلكته للتمي ةهتةل ةل
ل
تجملةا اكةلربتجملعتل

لإقنرالرحلف ةحل ةملسة ق لربرقانرك لربرقكبةم .ل

رب طت لرحلة ل كفجلرق ا الرقتكايلىفلأءهنتاةلرقابة لأ،ةسلرقتط المه ل ةل جمل ال ميل لرقابة ول
1

لرحلفت لربرقتجملع ال

رملهينل اء لدرئميةلرىل لتطت قلرقتعا نلرقويلتلجملةهلرملارء ل لإلكتسةب ل ست عل ةلرقجملعا ل سميحلقال إصعرال فتل اطجملعلربمقل
رق اربا لرحمل ط و لكمية لأا لإ،تكعرا لرقتجملا ةح لرحلع ث ليف لرقابة لقا لرق ع ع ل ة لرجل ر ن لرإل ة لر لر ا ل ل ين للة لرق ا ال
رقتكايل تيل ة ل ةلرري ر .ل
رب ةل نل لأكت لرقاتةئولرقيتلراهاكةلرقت

:لك لأالرقابة لحتجملق لب مي ل ضةم للاع ة لت ميج لربمجملةل لق لربق ةح لربرريكعرا لرقتامي ل

ريةص ل ةقعربق لربأص ةبلرمل ل لربكعلرب ،ل لقت سنلربتجمل تلرريدر لربق س لرب ،ل لقت علرري طة لرب كالري ا.ل
رب ةل نللأكتلرقت ص ةحلرقيتلءة حليفلرقت

:ل

ات علللىلرريءهن لرق ل ةلقلابة ل ةقعرب لرق ا لربض لإ،رترت ج ل ة ل لقلابة لتات ل ةلأكعراللربر لربق ةحلرقعرب لرقيتلت ميجلهبةل
يفل،ت جلحتجمل قلأكعرمهةلرقتامي لربمبةلحجملقلب مي ل ضةم للتمي هة.
فة لقألءهن لرق ل ة لقلابة ل ةقعرب لرق ا لإ ةد لاةا،ةح لابة لء ع لحتجملق لب مي ل ضةم ل ةل
ا مي لرإل ت ،ةي لربرقيت لمت اح ل

لرإل،تبةد ل ة ل تةدارحل

لرملست ع لرإل،رترت جع لقلجهةز لرريللى لقلابة لىف لرملست يلرقثةينل ةل ة هلر ت ،ةيل

ربص لرىللرملست علرقار لرقويل كفجلر ا ةدرحلرقابة لرملها لقلابة لرملةق ولرإلقتنرالربرريدر .ل
رق ميجلدرئميةلللىلإ ارزلب مي لرب اةم لرريءهن لرقابة ليفلر عرثلمةاقليفل ة لرمل ر انلربكورل كج لللىلدلتللميجلتلملل
رريءهن ليف ل سة ق لرحلف ةح لرب ،سةح لرقجملطةع لرق ةا للربرإل ارا لللى لرمل راد لرق ة ل لربإ،ت هلة لربرق ميج لللى لت ن ن لرحل كمي ل
لربرملسة ق لربرقكبةم لربرقانرك ل ةل

لرقابة لرملستجملل .

ل
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مقدمة البحث
تمهيد:لل ل عر لرقجملاالرحلةديلربرق كا ةلاهاحل

حلإبت ةد لءع ع لأدحلرىللتضةمالءه دلرقتا ميةحلرملها ل

للووىل سووت علرق ووة لقتطو الأدر لرق ميووجلرقابووةثلولربكاووةل فميووةلدربالرريءهوون لرق ل ووةلقلابة و ليفلرب ااووةلرق وواثلربكووعلرقوويتلت تووولرملووة ل
ربرحل ةلرقائ سعليفلرقت عيلقلبسةدلربرحلبةظلللىلرملة لرق ةالربكاةلبعل تسة لرقت ضل
بع ةليفلأدر ل درباكةلللىلرقا لرري ثجلربرملت

ل ععلبعا لكوهلرريءهن ليفلرملضعل

ليفلاجلرقتط ارحلرقسا لرقيتلحتعثليفللةملاةلرق اثلرقوعلق لمب ن للةل جمل ل

رق ووة ل ووةلحت و حليفلرري مي و لرإلبت ووةد لربا و ا ليفللووة لرحلة،ووتةحلرآلق و لربأ مي و لرإلت ووة حللربأ ،و رقلر لربارقلرملةق و لربلأمه و ل
لا والرق بو ليفلإختوةذلرقجملوارالمضو للوةل وةلمتثلووالتلومللرريءهون لرقابة و ل وةللأمه و لقوععلرحلف ووةحلربرقوملوةالربرلوةق لرقتكووا ل
ربرقجملضةئ ليفلكثهل ةلدرب لرق ة لولإالرقعربالرقوعلتجمل ال الأءهنتاةلرقابة لق لمجملطلرب ،ل ل فوةل ر،وطتهةلرقتتكوعل وةل وععل
وعرب لربصو لرقجملو رئتلرملةق و لرب وعيلحتجملووقلرريكوعرال فبة و لربمةلل و ل لربإبت وةدلرب وةلربكووورلرقتتكوعل وةل ووععلرإلقتونرال ووةقجمل ر نل
ربرقل رئحلربرقجمل رلعلربرري مي لريةص ل ةجله لريةض لقلابة ل جلكعلمبثة لرق نلرقسةكا لقلعمةعللةل جملعارحلرب رادلرقعربق .ل
قوقملل ت ءنلرإلكتميةالدرب ةل تط الرريءهن لرقابة و ل كوفجلحجملوقلب ميو ل ضوةم للتمي هوةلقلمي ةم و لللوىلأدر لدرباكوةل
فبة لربمةلل لرب،ا ة لرب ليفلكورلرقت

لتجملعتللعدل ةلرريدربرحلقت جمل قلكورلرقتط ا.للل

ربإ ط بةلاةل،تقل ا نلإكتميةالرقت

لللىللاضلك ب لتط الرق ميجلرقابةثلربحتجمل قلرقجمل مي لرملضةم لقألءهن لرق ل وةل

قلابة ليفلض لرقت هرحلربرقت ع ةحلرقفثه لرقيتلت رءههةليفل،ت جلحتجمل قلأكعرمهة.ل

 :1مشكلة البحث
ىفلرق ب لرقوعلتتضةمالم الءه دلرملا ميةحلرملها لللىل ست علرق ة لقتط ال ها لرحملة،وت لربرملارء و لربتطو الأدرئهوةل
رب ووع ةهتةلمل رءه و لرملت وهرحلرحملة،ووت للربرإلبت ووةد لت
ربرملت

و لأالرق ع ووعل ووةلرريءهوون لرقابة و لرق ا و ل لتس و ىل ةقكووفجلرقفووةيفل

لجتةهل ركت لتلمللرملت هرحل جلتف اليفلكثهل ةلرري ةالمب ن للةلرقت هللربرإل،تبةد ل ةلجتةابلرقعرب لرقيتل،تجملتاةليفل

كورلرلة ول لربقجملعلت ةاتلدربالرريءهن لرق ل ةلقلابة ل

لرقسالرحلرقسة جمل لق لمجملوطلملوةلتجملع وال وةلتجملوةا الذرحللأمه و لب و عل

ربقفةلقجملعاهتةليفلرقت ة جل لرإلدرا لرحملة،ت لربرملةق لربرقجملة

لربإ فة لرق ص لرىللرمل ل وةحلرقضواربا لربرق بوةحل و لرقوملوةال

ربرري ارالرري اعلرمل ا ل ةإلضةم لرىللاجملةم لرقابة ليفلرقعربقو للربكوعلأ و الربا جملو لرق ول ل فةمو ل هوةالرقابة و وللربكووهلرمل سوةحلبوعل
ت مالماصةلرربلب دلربرقيتلبعلت االللىللميلهةلولمميةلرريمه لمبفةالضميةالأالرجلهةزلقع الرق

ةحلرملاة،ت لربأ ّالكجلرريدربرحل

تة لقال ةإلضةم لرىللإ،تكعرالرملاهج ةحلرحلع ث لربل ة هلابة لرباةا،ةحلء ع ولإالكورلقةل االمجملطلللوىلرجلهوةزلرريللوىل
قلابة ل جلإ ال ،االللىلرجلهةحلريةض لقلابة لربرقوملةالربرلتمي ل كفجللةا.ل

 : 2هدف البحث
هعالرقت

ل ب لائ س لرىللإءار لدار ،لحتل ل للمي ل ل ةلرريدربرحلربرملتةدارحلرقيتلمتثجلماص لرب،ت جليفلحتجمل قل

تط و الرريءهوون لرقابة و لربت ض و حلك ب و لإ،ووتكعرالكوووهلرريدربرحل اميووةذجلتطت جمل و للميل و ل لربت ض و حلرق جملتووةحلرقوويتلت رء والرريءهوون ل
1

رق ا و لرق ل ووةلقلابة و ل ةملا مي و لرق ا و لربرقوويتلمتثووجللووةئقليفل،ووت جلتط و الأدرئهووةلربام و لبووعاهتةلربص و لري سوونلرآلق ووةحلربرريدربرحل
درباكةلرقابةثلرهلةال.لل
ربرق ،ةئجلرق ز لرقيتلتسةلعلتلمللرريءهن لمبةل ضميةلرحلبةظلللىل ل
ويري الباحث أن تحقيق هذا الهدف يتم من خالل األهداف الفرعية التالية :
 رقت االللىل به الربأ رعللربأكعرالرقابة ل ةريءهن لرقابة لرق ا .
 رقت االللىل تطلتةحلرريءهن لرقابة لمل رءه لرقت ع ةحلربرملت هرحليفل،ت جلتط الأدرئهةللربرقام ل ةلبعاهتة.
 إ،ت ارضلءه دلرملا ميةحلرق ا للربرقعربق لرملتوربق ليفل،ت جلتط الرق ميجلرقابةث.
 رب ورترحلإ ،ورترت ج ل فووةلتطت جملهووةللميل ووةليفلرريءهوون لرقابة و لرق ا و لقتط و الأدر لرق ميووجلرقابووةثلربحتجمل ووقلرقجمل مي و ل
رملضةم .

 :3أهمية البحث
تتضووحللأمه و لرقت و ل ووةلحمة لربق و لربض و لإ ووةال سووةلعلرريءهوون لرقابة و لحن و لتط و الأدرئهووةلربام و لبووعاهتةلجتووةهلرملت وهرحل
رقسا ليفل لرقابة لاةل سةلعكةلللىلتب جلرق ميجلرقابةثلرقويل سةكتليفل فةم لرقبسةدلرملةدلربرإلدرايليفلدر جلرق ا ب ل
رق ة و لرب ةاءهووةلرب و ديل ووعربالإ ووةثليفلرحلبووةظلللووىل ووة لرقعربقو لرق ووةالرقووويل كووفجللأمه و لكو لووعلقل ووة ليفلرقعربقو لللووىلكةمو ل
وةمهةحلكتووه للتمي ةهتووةل ووةل و لإق ونرالرحلف ووةحل
رقا و ر عل لربتجملووعتلراءووةحل تمي وون لتن ووعل ووةل ووعرب لتجملةا اكووةل لربتجملووعتل سو ل
ةملسووة ق لربرقانركو لربرقكووبةم 1للربهلووهلرإل،ووهة ةحللأمه و لأكوووللاووع ةلتفو الكوووهلرريءهوون لبووةدا لللووىلرقت رصووجلربرقت ا و ل جمل مي و ل
درباك وةليفلرحلف و لرب تووةئولألميةهلووةلقووععلرمل و ر انلربأص و ةبلرمل وول لرآل ووا ة.2لرب ووةلكووورلرملاطلووقولأداك و لرملا مي و لرقعربق و ل
قألءهوون لرق ل ووةلقلابة و لرملةق و لربرحملة،ووت ل(رإل ت ،ووةي)للأمه و لتكووج لرريءهوون لرق ل ووةلقلابة و لرملةق و لربرحملة،ووت لللووىلإ،ووتكعراللكووجل
رق ،ووةئجلرملتة و لربرملسووتجع لقلت ا و ل جمل ميو لربم رئووعلرريءهوون لرق ل ووةلقلابة و لرملةق و لربرحملة،ووت لللووىل طووةقلر لرب،و ولرب ووةل و ل كووال
سةمهةهتةللرب تةئوللميلهةول فةلقألءهن لرقابة لأالتفتسنلمهتلرآل وا ةلقوعرباكةلربتتلجملوىل واهتلرقوعلتلربرقتكوج ولربأالتفو ال
مبثة لحمبنلق اتجملة ل ةقعربالرحلف ع.3ل

 : 4منهج البحث
تميعلرقتة

ليفلإلعردلرقت

لللىلرملاهولرإل،تجملارئعل ةل

لرقعار ،لرقا ا لربذقوملل إ،وت ارضلربجتمي و لربحتل وجل

رقعار،ووةحلربرريثووةثلربرمل و متارحلربرقفتوونلربرملارء و لربرقووعربا ةحلربرقجمل و ر نلرملت لجمل و ل ةق ووةكا ل ض و علرقت و

ووةل و لرإل و عل

لربرإل،ت ة لمبةل لع:ل
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 رقفتنلربرملارء لرق لمي .


ت ووةئولربت صو و ةحلرقت و و ثلربرقعار ،ووةحلرق لمي و و لربرملها و و لربك ووورلرقا ووعربرحلربرقلجمل ووة رحلربرملو و متارحلرق لمي و و ليفلجم ووة ل
رقت

.

 رقفتنلربرقاكارحلربرقعربا ةحلربرقتجملةا الرق ةدا للةلرجلهةزلرملاكنيلقلمي ة،تةحليفلجمة لرقت

.

 رقجمل ر نلربرقل رئحلرملا مي لق ميجلرريءهن لرقابة .


رب لللىلرإل رت ل ةص ل ةق ميجلرقابةثل( ثوجل ربو لرريءهون لرقابة و لرق ا و لربل بو لرلمي لو لرق ا و لقألءهون ل
رق ل ةلقلابة لرملةق لربرحملة،ت لرب ب لرملا مي لرقعربق لقألءهن لرق ل ةلقلابة ).

 :5خطة البحث
حتجمل جملةلهلعالرقت

لرحملعدل،لبةل اجملستلرقت

لخب الرملجملع لربريةمت لرىل:ل

الباب االول  :اإلطار الفكري لمفهوم الرقابة ل
للالمبحث االول :ل به الرقابة .ل
ل المبحث الثاني :لإ ةالرقابة ليفلرريءهن لرقابة .ل
الباب الثاني  :أدوات تطوير العمل الرقابي وتحقيق القيمة المضافة.
ل

المبحث االوللللل:لريو لرملها .ل

ل

المبحث الثانيلللل:لب مي لرب اةم لرريءهن ليفلإ عرثلرقبةاقليفل ة لرمل ر ان.ل

ل

المبحث الثالثللل:لإ ةال ة هلر ت ،ةي.ل
المبحث الرابع :لإ ةاللميلىلريدر لتجمل تلرإلقتنرا ل ةمل ة هلرقعربق لقألءهن لرق ل ةلقلابة لرملةق لربرحملة،ت لايلكةحل
()iCATلربلتطت قلمن ذجلقإل ةالللىلرجلهةزلرملاكنيلقلمي ة،تةح.

ل

المبحث الخامسل:لإ ةالب ةسلأدر لرريءهن لرق ل ةلقلابة لرملةق لربرحملة،ت .ل
أهم النتائج والتوصيات .
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الباب االول
اإلطار الفكري لمفهوم الرقابةل
تمهيد :
للللل رالرقابة لمتةاسل ت،ةق نلرتلب لكميةلرملةليفلت هل ستميالء جل ةلرق

لت ا بهةلرب ةالرملجمل دلهبةلربحتع عكةلقوورل

ات عللل اةلرال بهتل ةل ينلكلمي ل"ابة "لربتط ال كتهتةلربر رلهةلرب وةلكو لر وةالرقبفوايلهلوةل ويتل تسوىلقاوةلحتع وعلكوورل
كفجلربرضحلوإنطالق ا مما سبق يتطرق هذا الباب الى اإلطىار الفكىري لمفهىوم الرقابىة وعمىل األجهىزة الرقابيىة مىن
خالل المبحثين التاليين :
ل

المبحث االولل:ل به الرقابة .

ل

المبحث الثانيل:لإ ةالرقابة ليفلرريءهن لرقابة .ل

ل

4

المبحث االول
مفهوم الرقابة
 - 1تعريف الرقابة

 1/1لغويا قجملعلت عدحلرقت ةا لرق راد ل كتالرقابة ليفلرقل لجنعلأالهلةل ةينلرتلبو لكثوه لثسونلرمل ضو لةحلرملسوتكع لقوال
مبووعلرقل و لرق ا و لتووترلرقابة و لمب ووىلبو لرقت ء ووالرربلرقسوولط لرربلمب ووىلرقتبتو لرربلرمل

و لرربلرحلار،و لرربلرحملةم و لرربلرملطة جملو ()4ل

ربت ووينلرقابة و لرحملةم و لللووىلرقكو لرربل ار،ووتالربكوووقمللتووترلرقابة و لمب ووىلر لإلإ ت ووةالولمةقاب وونلكو لرحلووةم لرملات ووالم جملووة :ل(لابتو ل
رقكو لابتو لربابتة ووةل)()5لربتووترلكووقمللمب ووىلرقتبتو لرربلرمل

و لم جملوة ل(ل ابوونل,لاب ووةل,لابة و ل)لرباب ونلرقجملو المب ووىل

هووتل

رب ةا،هتلربرقابة ليفلرقل لتترلللىلربزالم ةقالربكعلتع لللىلكثا لر م ة لربرريلميوة لرقويتل جملو الهبوةلرقكوكصليفلرق ميوجلرقابوةثل
ربتع لكوهلرق ب لللىلرمل رصل لقل ميجل,لربرقاب نلكو ل وةلأاوة لرالرحلسوىلمهو لرحلوةم لرقوويل ل ونللاوال وع ل,لرببوعلءوة ل
قب لرقاب نليفلرق ع عل ةل

لرآل ةحلرقجملاا لرقفا لرب اهةل-:ل

ِ ِ ٍ ِ ِ ِ
للتِ ٌلعل))()6لل
ن َ
ب قالت ةىلل(( َ ةل وَْلب ُ ل ةلبَو ْ لإإ لقَ َع ْا َلاب ٌ
ِ
ِ ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
رلربِ َسة َلربرتوإ ُجمل رْل
إةسلرتوإ ُجمل رْ َلاإ ُف ُتلرقإويل َ لَ َجمل ُفتل ِّةل وإ ْب ٍ َلربر َع َلرب َ لَ َقل ْاو َه َ
ةلربَ إ ل ْاو ُه َلميةلا َءة ل َكثه َ
ةلزْرب َء َه َ
ب قالت ةىلل(( َةلأَوُّ َهةلرقا ُ
ِ
ِ
لللَْ ُف ْت َلابِ تة))()7لل
رقلّاَلرقإويلتَ َسة قُ َال ِا َلربرري َْا َ َةالإِ إالرقلّاَل َكة َا َ
ِ
التَو لَمي َا ل ةل تْتِ ِا لل َورب ُ ِ
ب قالت ةىل ل((رب ةلبَو ِا لرلميلُ رْلللَىل َفة َتِ ُفت لإِ ِّين ِ
ب َلرب ْراتَِجملتُ رْلإِ ِّينل َ َ ُف ْتل
ْ َ
لُيْ ِن ا َلربَ ْة ُ
لك َ ل َكةذ ٌ
لٌ َ َ َ ُ ْ َ ْ ،
للة ٌج َ
ََ ْ ْ َ َ َ
ن ))()8للل
َابِ ٌل
ِ
ةلد ْ ُ لمِ ِه ْتلمَولَ إميةلتَو َمإوْتَِينلل ُكا َ لأَ َ ل
ب قالت ةىلل(( َةلبُو ْل ُ ل َلهلُ ْتلإِ إل َةلأ لاتَِينل ِالأ َِا ْ
لللَْ ِه ْتل َ ِه عرل إ ُ
لرلتُ ُعربرْلرقلّاَ َلاِّث َلربَاإ ُف ْت َلربُكا ُ َ
ِ
لللَىل ُك ِّجل َ ْع ٍل َ ِه ٌلعل))()9لل
لللَْ ِه ْت َلربأَ َ َ
ن َ
رقإاب َ
ربيفلر  ،اللاالرقا ةالر  ،علرتل لرق ،ةئجلرقابة لمجملعلكةالر ول ةقابة لرقورت لربرقائة ،لكةم ةليفل عر للهعلرقعربق ل
ر ،

لرب لت  ،لربز ةد لرملسة لقلعربق لر ،

لر وح لرقعربق ل ابة لرريءهن لرإلدرا لرملكتلب لربرقيت لكة

ةقعلربر لرب ةلجبة نلرقابة لرقورت لربرقائة.)11( ،ل
( )

ابن منظور  ,لسان العرب  ,المجلد الثالث  ,دار المعارف  ,مصر  ، 0222 ،ص .9661

()6

سورة ق اآلية .99

( )

ابو عبد الرحمن الخليل بن احمد الفراهيدي  ,كتاب العين  ,ج

( )

سورة النساء اآلية .9

()9

سورة هود آلية .19

()1

سورة المائدة اآلية .99

()92

 ,دار الرشيد  ,9190,ص

.9

د .جميل جودت ابو العينين  ,أصول اإلدارة في القران والسنة  ,ط , 9دار مكتبة الهالل  , 0220,ص .0 9
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لت اال

ربرقابة ل سن لب لأص ةب لرقل لكع لجممي ل لرق ،ةئج لرملست ميل لقلت جملق ل ة لإ طتةق لبارا لررب للميج لقلجمل رلع لرق رءنل
ارلةهتة( )11لربرقابة لربرملارء لكلميةحل رتردم لتع لللىل ى ل تكة ا لرىل ل علكته,لربرقابة لت ينلرقجمل ةال ةملاربت لربرإل ارالللىل
لميجلربكعلبعلتف ال ها ل ةل اربنلرب طل لللىلرملطت للةحلبتجل كاكةلربلراللميجل ةل اربنلرقفتنلربرملطت لةحلربر م ال
ربرل حلق وال اهةل ةل ل تاة،نل لرآلدربلرق ة لررب ل ،ة ،لرقعربق ل سميىللميجلابةثل )12(,لربكوقمللت ينل ا ل كالرربل
لررب للاضلق ل ةل ل لرجلميه البار تالررب ل كةكعتالررب لرحل
كورلرقعرباليفلرملاربت لربرمل

للل الكت،ارالرقعربق لربرجلهةزلرقوي ل ت ولللىللةتجملال

لك لءهةزلابةثل ،ر لكةالإاتتة ال ةيل،لط ليفلرقعربق لأال ستجملج.

 2/1لمهنيا ل :ل فة لت ا لرقابة ل تملة للميل ل ات مي ل تتكع ل ة ل
لرب إ،تكعرال اقلم ةق لربذرحلكبة للةق ولرب

هلة لرملعار ل ة ل عع لتاب و لريطط لربحتجمل ق لرريكعرال

لRobert J. Mocklerلرريءنر لرقضاربا ليفلرق ميل لرقابة لم جمل لأال

رقابة لرإلدرا لكعللتةا للةلءهعل ا تلقت ع عل جملة

لقألدر لقت جمل قلرريكعرالرملكطط (.)13ل

رب امهةلرقت ضل تملةلتلمللرق ميل لرقيتلحتة لرب لرقتتك علللىلأالرقاكة ةحلرقب ل لتت ال لرقاكة ةحلرملاغ بلم هةل
ررب لرريكعرا لرقيتل،تقلحتع عكةلمةقابة لت ميجلللىلكك لرإلحنارمةح لربت
حتع علرريكعرالرملستجملتل لربربض لرمل ة هلرربلرملجملة
قالك ل ةلمتلتاب وهلربكك لرإلحنارمةح لربت

هةلكميةلتنربدلرملع ال ت و لارء لتسةلعهليفل

لرق ز لرب فااةلرقجمل لأالرقابة لكعللميل لرقتتكعل ةلأال ةلمتلرقتكط طل
هةللإالربءعح لقل ص لرىل لرريكعرا لرحملعد ل ستجملة لربلام ل إ
تملةل(للربا ب ل

تجمل الهبةلرقسلط لرملكت ل جمل علرقت جملقل ةلرالرق ميجل سهلربمجملةللقألكعرالرملا ،ل فبة لربيفلرق ب لرحملعدلهلةل)()14للل
ربلام لكوقملل تملةل(لرق  ،ل لرقيتلتستط لهبةلرقجمل ةد لت

حلأدر لرق ة لنلهبعالرقتتكعل ةلأا لريط لرمل ض ل ل

تت لتاب وكة للربرإلقتنرا لهبة ل)( )15لربكاةك ل ة لرقتة ثن ل ة ل اع لرملة ل( لربرءن لد،ت اي ل اح لرقسلطةح لرملكت ل،لط لإصعرال
رقجملارارحلرق ز لريدر ل اكةحلرقجملطةعلرية لرقعربالرملا ،الهلةلضميةل ط لرقتامي ل)لربلامهةل ل جلك فجل إ
تملةل( قلد،ت ايل
ُي ل،لط ل ا لرصعرالرقجملارارحلرق ز إ
لإلجنةحل كاربلةحلريط لرمل ض ل )( )16لولءة لكورلرقت ا ل ةالرقابة لتات ل ةل
رقاصلرقع،ت ايلرب لحعدلرجله لرقيتلمتتلملل قلرقابة لكميةللام ل تملةلل(لميجل ةلألمية لرإلدرا لتستهعالرقتتكعل ةلرال
رمل رادلرملتة لتستكعالأمضجلإ،تكعرالافةلقت جمل قلرريكعرالرقيتلتس ىلر درا لقت جمل جملهة)(.)17
رببعللام لرملا مي لرقعربق لقألءهن لرق ل ةلقلابة ل(رري ت ،ةي)لرقابة لللىلرقجملطةعلرق ةا ل إ
تملة ل(عملية منظمة هتدف
رىل الوصول رىل األدلة وتقييمها مبوضوعية لتحديد ما إذا كانت املعلومات ررب الظروف الفعلية تلتزم باملعايري احملددة.
()99

جوزيف بادروس  ,القاموس الموسوعي اإلداري  ,ط ،9منشورات الحلبي ,بيروت  , 0226 ,ص .0 0

()90

لمزيد من المعاني انظر الموقع http:// www.almaany.com

( )9

د .فؤاد العطار  ,القانون اإلداري  ,دار النهضة العربية  ,القاهرة, 91 9 ,ص .9 9

( )9

د .عبد السالم بدري  ,الرقابة على المؤسسات العامة  ,دار الفكر العربي  ,القاهرة ،

James Higgins. ”the management challenge” Macmillan publishing company ,USA 1991 p 568

(  )9د .جيهان حسن سيد احمد خليل  ,دور السلطة التشريعية في الرقابة على االموال العامة  ,دار النهضة العربية  ,القاهرة  ,0229,ص .
()16لد.ل ل جلك فجل,لرقابة لللىلرمل ،سةحلرق ة لرري تةء لربر ،ته ك ل,ل اكة لرمل ةاا,لر ،فاعا ل,ل,1971ل ل.176ل
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 - 2خصائص الرقابة

( )18

تتمي نلرقابة لرملطتجمل ليفلأغلنلرملاكآحل ةي ةئصلرآلت :لتُ ّعلرقابة ل ةلرق ميل ةحلرملا مي للقلفك للةلرري طة ول
هتتت لرقابة لرقب ةق ل ةحلةق لرإلبت ةد لقلمياكت لإذ لحتا لللى لحتجمل قل
رب ام لأ،تةهبةو لربرقتتل غ للاهة لقلميس قن لقت
هة للرب ّ
ةديل نلل رئعكةلربتفةق بهةلرملةقّ ول لربتستط لرقابة لأالتت ب ل عربثلرري طة و لربذقملل ةل لرإللتميةدلللىل
رقت رزالرإلبت ّ

ريورح لرقسة جمل و لاّةل سةكت ل إختةذ لرإلءار رح لرملاة،ت لقتجانلتفارا ل عربثلرري طة و لرب ات ع لقلابة لأالتف ا ل،هل لرقبهتل
قلمي ابنلمبكتل ل ست ةهتتلرق ا بّ ؛لربذقملل ةل

لإ،تكعر هةلمل ة هلرملارب ولربرقجملعا لللىلرقتف ل لرق اربالرملتا ل لل

كمية لتس ىلرقابة لرىل لإبرترحلرقتعرئجلرملميفا ولربرملستكع ليفل ُاقل ةجل لرملكف حلملا ل عرباهة لربكعلتُ ّع لرب ،ل لقت سنل
أدر لرمل ابنولربق لق علأ طةئهتلرب كالري ال اهت.ل
 - 3شروط الرقابة

()11

تمي و و ووعلتاب و و ووولرقابة و و و و لربحتجمل و و ووقلرريك و و ووعرالريةصو و و و لهب و و ووةللل و و ووىلجممي لو و و و ل و و ووةلرقكو و و واربطول اه و و ووةلرمل امو و و و ل تك و و ووعرال
رقاكو ووة ةحلرقو وويتلتُطتو ووقلرقابة و و للل هو ووةلربذقو ووملل و ووةلأءو ووجلرملسو ووةمه ل ت ع و ووعلر لربق و ووةحلريةص و و ل ةقابة و و ل لربإداركلرإلدرا لقفةم و و ل
رمله ووةارحلرقبا و و لربريةص و و ل ةق ميو ووجلرق ووويلتاربت ووالض و واربايل و و لت ووتميفةل ووةلت ع لو وواولربرحلُف ووتللل ووىل ت و و لإتبةب ووال و و ل ل و و ل
رقس ة ،و و لرملطتجمل و و لربذق ووملل ووةلأء ووجلتجمل و و تلرإلحنارم ووةحلريةص و و ل وواللكمي ووةل بض ووجلل ووعالت ووعدلرجله ووةحلرإلدرا و و لرملطتجمل و و لقلابة و و ل

يفلرق مي و و و و و و و و و و و و ووجولربذق و و و و و و و و و و و و ووملل و و و و و و و و و و و و و ل لتكو و و و و و و و و و و و و و ّفجللةئجمل و و و و و و و و و و و و ووةلأ و و و و و و و و و و و و ووةالت ة و و و و و و و و و و و و ووجلرمل و و و و و و و و و و و و و ابنل و و و و و و و و و و و و و و لرقابة و و و و و و و و و و و و و و .
 - 4أهمية الرقابة

()23

:

رباةل مللم الراللأمه لرقابة لتات ل ةلأغارضهةللربأكعرمهةل ةل
رقابة لتل نلدربارل هميةليفل سةلع لرإلدرا ل ةل

للميل و لرقتجمل و تلربرملتة و لربت و حلرريدر لرب فوةلرقجملو لأال

لمخس لحتع ةحلربكعل:ل

 1/4التغلىب على المشىكالت والمصىاعب لربذقووملل وةل و لتطو ال وةالابوةثلم ووة لبوعل فوةلرإلدرا ل وةل تة و لأ كووطتهةل
ربمتا هةلرقسال ليفلكك لربت

حلرإلحنارمةحلربحتجمل قلرريكعرا.ل

) )99أحمد الحربي ( ،)0229الرقابة اإلدارية وعالقتها بكفاءة األداء ،المملكة العربية السعودية :جامعة نايف العربية للعلوم األمنية -الرياض ،صفحة

،

بتصرف
ّ
) )91عبد اهلل النميان (  9 0هـ) ،الرقابة اإلدارية وعالقتها باألداء الوظيفي في األجهزة األمنية ،المملكة العربية السعودية :أكاديمية نايف العربية للعلوم
بتصرف
األمنية ،صفحة ،90 ،99
ّ

Kathryn. Batrol and David Martin “The Management” McGRAW, INC. 1991 , P 595.
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،

 2/4كشىىف األشىىياء ايىىر المنت مىىةلالأمه و لرقابة و لتتميثووجليفلككو لرري و ة لغووهلرملات ميو لرربلرقوويتلتت و ل ةقكوووربذلربرق ووهل
اغ بلم هةليفلرملاكت ل ثجل لإاتبةعلرقتفةق ولإاتبةعل ع لدربارالرق ميجولرب وقمللموإالرقفكو لرملتفوالقأل و ة لرق وهللةد و ليفل
رق ةقنلبعل مالقلمياكت لرق ب لربرملة لربرجلهعلربحعل ةلرملكف حلرربلرمل ةلنلرق ه لربرقيتلبعلت تحلأكثالت جمل عرل جملةل.ل
 3/4تحديد الفرص وتتميثجللأمه لرقابة ليفلرقرتك نلرربلرإل ةا لرىللرمل رب لرربلرق ميل ةحلرقيتلت دعل

ا لء ع لربغوهل ت ب و ل

ربرقيتل ةل تملةلأالتاتالربت ءالرإلدرا لرىللما ل ستجملتل لحمتميل .ل
 4/4إدارة المواقىىف الصىىعبة بووعل امي و لرب تس و ل جووتلرملاكووت لرربلت واتتطلمبكووةا للميل ووةحلكتووه لرب جملووع لرب ةقتووةدل ل ووعل ووةل
لولكوقمللمإالرق ميجليفلاجلرإلقتنر ةحلربرإلتبةب وةحلرقعربق و لغةقتوةل وةل و ديلرىللز وةد لداءو لرقت جمل وعلرربل
إ،تكعرالرق ميل لرقابة ل
ةحلرقيتلت رءههةلرإلدرا لاةل عل لرىللضاربا لربء دل ةالابةثلء عل.ل

رق

 5/4ال مركزيىىة السىىلطة إالربءو دل ووةالابووةثلء ووعل وونزلرب كووج لرملووعار لللووىلإختووةذلبوارارحل تبو ضلرقسوولطةحلقلميسووت ةحل
رإلدرا لرقع ةلربكورل ينلأالرقابة و لتسوةلعلرإلدرا ليفلجتوةلربزلرحملوعدرحلربرقجملوعارحلرإل سوة لولكميوةلأملوةلتسوةلعليفللميل و لرقتا و تل
ةل

لرحل

لللىلرمل ةدالرملةد لربرقتكا لربت ء ههةلحن لحتجمل قلرهلعال.ل

 -5أنواع الرقابة:
 - 1/5أنواع الرقابة حسب المدى الزمني
 - 1/1/5الرقابة المسبقة :صميمي ل قتات ا لربحتو ا لرملع ا ل ة لأ لت هرح ل

ل ة ل تملة لرقتتاه لللى لحتجمل ق لرريكعرال

رقتا مي ل ل لرريءج.ل
 - 2/1/5الرقابة المتزامنة(: )21لربكعللتةا للةلجممي ل ل ةلرري،ةق نلربرإلءار رح لربرقرتت تةحلرملستكع ليفلرقفك للةل
رإلحنارمةح لأااة لتاب و لرإل كط ل

صة لأااة للميل لحت ج لرملع

ح لرىل لراءةح لربرقتتكع ل ة ل عع ل طة جملتهة لقلمي ة هل

رقتا مي لرمل ض ل لل
-3/2/5الرقابة الالحقة  :لربكعلجممي ل لرري،ةق نلربرإلءار رح لربرقت ا بةحلرقيتلتاكنلللىلراءةحلرإل كط لرقتا مي ل عل
إ تهة للميل لرقتك جلربرإل تةجلل
- 2/5لأنواع الرقابة حسب أهدافها او موضوعها

21

()22

لمزيد من التفصيل راجع

عبد الرحمن صباح  ،مبادئ الرقابة اإلدارية  /دار الزهران للنشر والتوزيع-عمان  911ص026-91 .

-محمد عبد الفتاح ياغي ،الرقابة في اإلدارة العامة  ،كلية العلوم االدارية ،جامعة الملك سعود ،الطبعة األولي ،919ص

22

909-9

محمد عبد الفتاح  ،مبادئ اإلدارة العامة  ،كلية ا القتصاد و العلوم اإلدارية  ،المجتمعة االردنية ،الطبعة الثالثة  ،ص 90 -902
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 - 1/2/5الرقابىىة اإلياابيىىة  :ربهتووعالرقابة و لرإل ة و لرىللرقتتكووعل ووةلأالرإل كووط لربرإلءوار رحلربرقت ووامةحلتسووهلربمووقل
رري مي لربرقجمل ر نلربرقل رئحلربرقت ل ميةحلريةص ل ةملاكت لقتجانلرق ب عليفلرملكةقبةحللربرري طة لمبةل فبجلحتجمل قلرريكعرا.ل
 - 2/2/5الرقابة السلبية  :ربهتعالرىللإكتكةالرإلحنارمةحللربرري طة ل طا جمل ل جمل علهبةلت علرملس قنللةلتلملل
رري طة لدربالت ء الر تتةكهتلرىلل لرربءالرقجمل لربرقض

لأااة للميل لرقتاس قلربدربالتجملعتلر مرترضةحلربرحلل لمل ةجل لرملكفل ل

رقجملةئمي لربت يفلتفارال عرباهةللربكورلرقا عل ةلرقابة لغهل اة لري ال ينلل…لري الربرإلاكةبليفل ب سلأماردلرقتا تل.ل
 - 3/5الرقابة حسب التخصص واإلنشطة
ربكاةكللع لأ رعل ةلرقابة ل سنلرقاكة ةحل فةلتلك هةل:ل
الرقابة عل األعمال اإلداريةلالرقابة المالية (المحاسبية )رقرتك نلللىلرملكامنلرقبا نليفلرلة حلرملها لرملكتلب لكةريلمية لرهلاع ،لربرقت ة تلرإل تةء ل
الرقابة الفنيةل:ل لربرقبا لربرقجملة

لل

الرقابة عل اإلنشطة الروتينية : - 4/5الرقابة اإلقتصادية عل المشروعات العامة :لةد ل ةل كميجلرملكاربعلللىلجممي ل ل ةلرملار جلربغةقتةل ةلتف الكوهل
رملار جلمبثة لجمة حلمتةاسلم هةلرقابة لرإلدرا ل اضلرقتتكعل ةلأالرقت امةحلربرإلءار رحلتسهلربمجملةلقل رئحلربرقجمل ر نل
ربرري مي لمبةل فبجلحتجمل قلأكعرالرملكاربعلربرقتات ل ةري طة للربرإلحنارمةحلرحملتميل ل.ل
 - 5/5الرقابة حسب كمية العمل ونوعيته
-1/5/5الرقابة حسب الكمية:للعدلرق عرحلرملاتج لوللعدل،ةلةحلرق ميجلوللعدلرآل حلرملستكع لوللعدلرق عرحل
رملتةل لكجلذقملل هعالرىلل ام ل ععلرقن ةد لرربلرقاجمل ةاللربرق ميجلللىل ةجل لرإلحنارمةحلإالربءعح.ل
- 2/5/5الرقابة حسب نوعية العمل :لرقتتكعل ةل ععل طة جمل لرقسل لقلمي رصبةحلربرمل ة هلرملطل لربرحملعد ل ستجملةلرربل
تلمللريةص ل ةقابة لللىلء د لرقسل ل ةل

لرقكفجلربرقل الربرحلجتلربرقتفلب لربرقعب .ل

 - 1/5أنواع الرقابة حسب مصدرها (الاهة التي تقوم بالرقابة)
1/1/5الرقابة الخارجية  :ل
أ .رقابة الامهور والصحافة
ب .رقابة السلطة التشريعية
2

ج .رقابة السلطة القضائية ل
-2/1/5الرقابة الداخلية :
أ .الرقابة الذاتية  :رب جمل علهبةلرقابة لرقيتلمتةا،هةلرملا مي ل ابسهةلللىللميل ةهتةلربأ كطتهةلكميةل جمل علهبةل اربت ل
رمل ا لللىل بسال اربت لذرت لدربالتع جل ةلأ عل.ل
ب .رقابة متخصصة :ربتجمل اللل هةلإدرا ل ةص ل ةقابة لرربلرب ع لإدرا لرربلجلا لابة لرربلأ كة ل ةلدر جل
لرب ع لرحلسة ةحلورب ع ل الرريماردلولرب ع لرقابة لرملةق ول

رمل ،س لرب ةلرري ثل لللىل ثجلكوهلرريءهن لرملتك
رب ع لرقتبت لرق ةال.ل

ج .رقابة رئاسية (هرمية) :ربأ،ة،هةل ت لرقتعاجلرقائة،علربربا بتالربرملست ةحلرإلدرا لرملكتلب لمب ينلأملةلمتةاسل ةل
بتجلكجل ا ليفل ست علإدرايلأللىلللىل ا لتة لق عتالرإلدرا لربقفةليفل ست علإدرايلأدىنل.ل
- 7/5أنواع رقابية أخرى :
.1

رقابة شاملة :رب تتلاةا،تهةلللىلمج لرريلمية لربرإل كوط لرربلرقاتوةئولرقفل و لرملفلو لهبوةلموادلرربلجممي لو ل وةلرريمواردل
رربل ،س ل.ل

.2

رقابة جزئية :رب تتلاةا،تهةلللىلإ كط ل ا لربحمعربد ل.ل

.3

رقابة مفاجئة  :ربمتةاسلللىل فجلء حلتبت ك ل بةء ل.ل

.4

الرقابة الدورية  :رب جمل علهبةلرإل وارالرقوعربايلللوىلرإل كوط لرملكتلبو لرربلللوىلرقاتوةئول إ،وتكعرالءو حلتبت كو ل
عر لرربلتجملةا الدربا ل ،ر لكة ل

ها لرربلم ل ل.ل
لرربلأ،ت ل لرربل ل

ل

ل
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المبحث الثاني
إطار الرقابة في األجهزة الرقابية
 -1تمهيد
ارلقتط ال به الرقعربق للولرق

رادكةلكةال ةلرقضاربايلأال رت،خل به الرقابة ل ةلمك ةلرىلل
ل
ال لربإتسةعلأ كطتهةلرب

أالأصتحلءن لأص جل ةلاجملةم لرلتمي ةحلرملت ضا لملةل ثلال ةلضاربا لأ،ة ،لهلعال،ة علربك لرحلبةظلللىلأ ر لرقعربق ل
رب رادكةولرب ارلريمه لكورلرهلعالمجملعلمتلإ كة لرريءهن لرقابة ليفلرتل لدرب لرق ة .لل
رب فااةلرقجمل لرالابة لرقعربق لتتميثجليفل لنلائ سنلمهة:ل
 رقابة لرقعر ل ل:للةل ا قلإدرارحللربأبسةالرقابة لربرقتبت لدر جلرمل ،سةح لرحلف

لربغهكةل ةل ا

ةحل

رقابة لرقعر ل لرب ةلتجمل ال الربزرا لرملةق لربغهكة.ل
 رقابة لريةاء  :للةل ا قلأءهن ل ستجملل للةلرمل ،سةحلرحلف

ل بسهةلرب اهةلرجلهةزلرملاكنيلقلمي ة،تةحليفل

الربدلربر لرب ةلرحملة،ت لربرقابة ليفلرقعرب لرق ا لربحمةكتلرري ر ليفلدرب لرمل ابلرق اثللربكعليفلرقاهة لتسةلعل
جمل لرقا ربليفلأدر لدرباهلرقابةثلربرقع،ت ايول ةإلضةم لرىللرقابة لرلتمي ولرقك ت ولر ل اول ا ميةحلرلتمي ل
رملعينلربرقاجملة ةحلرملستجملل للةلرحلف لربكعلأ ضةلتتتاال ميجلرريءهن لرقابة .ل
لربت تولرريءهن لرقابة لرق ل ةليفلدرب لرق ة لءن ل ل ابملللةلرلتمي للربيفلاجلأيل ةالد جملار ع ل تتلإ كة لرريءهن ل
رقابة لربمتفنلاثلعل رقك نلرملاتكتنلقتاب ولإارد لرقك نلربرقت اال ة للاهتللةل ا قلرهل ةحلرقتكا لربرقتاب و ولأ ةل
لرقسلط لربرمل راد لررب لتف ال

ريطا لرقفة ة ليفل ،سةح لرقجملطةع لرق ةا ليفلاج لرقع جملار لمه لر تمية لأاللُسة لإ،ت
ض ل ،لرإلدرا ولاةل ديلرىلل ض لرقثجمل لربك ل ةل فةلأال جمل ضلء كالرقا ةالرقع جملار علذرتاولربقوقمللمميةلرريمه ل
مبفةالأال ف ال  ،لرمل ر ةل سة ق ل ةل ثلالرب ا بللااولربقةل ف ال ةلرملميفةل سة ق لرملميثلنلرملاتكتنلد بار ةلإ ل
إ الكةال  ،هتلكتلأ بسهتل سة ق ل ةل جمل الللىلتاب ولبارارهتتولربت ر ةل لاربحلرل الق مية  23لمإال ةلرملف ةحل
دلءهةزلأللىلقلابة لرملةق لربرحملة،ت ل تستل ةإل،تجمل ق لربرقب ةق لربرمل عرب لقلتعب قلللىلإدرا ل
ل
رملهمي لقعربا لرملسة ق لربء
لربإ،ت

لكة ل ملةلتجمل ا ل ةقابة لللىللميجلمج ل ،سةحلرقعربق ل

لرمل رادلرق ة لقوقمللت تولرريءهن لرقابة ل ا

قتجمل تلربتجمل تللميلهةلرب فةم لرقبسةدلربمبةل لديلرىللرحلبةظلللىلرملة لرق ةالمإذرلكة لرري ر لريةص لحمي هةل ةل لفهةل
مت ر لرقعربق ل–لرملة لرق ةال–لكاةكلأءهن ل تك

ليفلمحة تهةل ةلأيلمسةدلر للربكعلرريءهن لرقابة ل.ل

ل
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 - 2إطار الرقابة عل القطاع العام-:24
كعللميل ل اهج لُمتفةل ةلرحل

لللىلرريدق لربتجمل ميهةل

ا ل ض ل لقت ع عل ةلإذرلكة لرمل ل ةحلررب لرق اربال

رقب ل لتتمية ى ل لرمل ة ه لرملجملاا ل لربت تو لابة لرقجملطةع لرق ةا لضاربا ل ة ل

لأملة لتنربد لرهل ةح لرقتكا لربر ارم ل

ربرملس قنللةلرحل كمي لربرجلميه المب ل ةحلربتجمل ميةحل ستجملل لرب ض ل لخب

لإدرا لرقس ة،ةحلرربلرقور ولرربلرق ميل ةحل

رحلف

لربأدرئهة.ل

 - 1/2أنواع الرقابة في القطاع العام :
ربكاةكلا ا لأ رعلائ س ل ةلرقابة لللىلرقجملطةعلرق ةالتجمل لالهبةل

تلرريءهن لرقابة لربذقمللللىلرقا لرقتةد:ل

- 1/1/2الرقابة المالية  :25لتاكنلللىلحتع عل ةلإذرلكة لرمل ل ةحلرملةق لرقيتلمتتلفهةلرجله لريةض لقلابة ل طة جمل ل
قلتجملةا الرملةق لرمل مي لهبةلربرإل ةالرقتا ميعلولرب ت

لرملارء ليفلرقابة لرملةق للةلرقت ة ةحلرمل ل للربرري طة لرقيتلهلةلتتاهل
لررب لرري طة لرجل كا لكجل ع ل فةلأال ول

ء كايلللىلرمل ل ةحلرق راد ل ةقجمل رئتلرملةق ل؛لربُجمل عل ةقت ة ةحلرمل ل
رريماردلرقو ةل ل ام الرمل ض عل ةقفة جلللىلت هلاارئهتل لرإلبارارحلرق راد ل ةقجمل رئتلرملةق .ل

- 2/1/2رقابة اإللتزام  :21رقتجمل تلرملستجملجلملععلإقتنرا ل ض عل ّن ل ةملاء ةحلرمل مي لهبةل ةلتتةاكةل ة هلوللرب تتل
تاب ولابة لرإلقتنرا للةل ا قلتجمل تلرإل كط لربرمل ة حلرملةق لربرمل ل ةحل ةلكةم لرجل ر نلرجل كا ل لرملاء ةحلرقيتل
حتفتلرب ع لرقابة لولرب اة لللىل ةل،تقولمإالرقويل هتتل الرملارء لأااة للميل لابة لرإلقتنرا لك لكجلرمل ض عل طة قل
ملاء ةحلرإل ضتةطلأال فل
- 3/1/2رقابة األداء :27كعللميل ل ستجملل لرب ض ل لرب ا ب ل اعلم هةلرقتتكعل ةلأالرملاكآحلرحلف

لربأ ميتهةل

ربلميل ةهتةلرب ارجمهةلربأ كطتهةلرب ،سةهتةلت ميجلربمقل تةدئلر بت ةدلربرقفبة لربرقبةلل لربرقتتكعل ةلإذرلكةالكاةكلجمة ل
قتط اكةلأال لول ارء لرملارء الأيل ض عليفلكورلرقس ةقل ةل ا الر بت ةدلربرقفبة لربرقبةلل ولربلكجلتستكعال
رحلف لرمل رادل ةبت ةدللاعلتاة لرب لأ علرمل ض لةحفلربكجل علحتع عل ست لرملع
رق ميل ةحلرحلف

لرقيتلت ط هةلرقابة فلربكجلتستط لرجله لرحلف

حلرىللرملكاءةحلكعلرقطا جمل لرملثلىليفل

لرق ص لرىلل ةلتاء هل ةل تةئولربااةافل

- 2/2مساهمة الرقابة عل القطاع العام في تحقيق الحكم الرشيد من خالل-:28
 تنرب ع لرملستكع ن لمب ل ةح ل ستجملل و ل ض ل لرب ا ب ل لربإ،تاتةءةح لررب لاار لتستاع لإد لأدق لكةم لرب اة،ت ل
تت لقل ةق عرحلرق ة .ل
24

االنتوساي – المبادئ األساسية لرقابة القطاع العام– معيار  ISSAI 100ص 8
25
المرجع السابق  ISSAI 100ص 8
26
االنتوساي – المبادئ األساسية لرقابة االلتةام – معيار  ISSAI 400ص 7
27
االنتوساي  -المبادئ األساسية لرقابة االداء – معيار  ISSAI 300ص 2
28
ورشة عمل برنامج  - 3iمبادرة تطبيق معايير االنتوساي المنعقد بالمملكة المغربية خالل الفترة من  26مايو  12 -يونيو 2015

12

 ت ن ن لرملسة ق لربرقكبةم و لتكج لرقت سن لرملستميا ل لربإ،تميارا لرقثجمل ليف لرإل،تكعرا لرري ثج لق

ر لربرريص ل

رق ة للربأدر لرإلدرا لرق ة .لل
 ت ن ن لم ةق لتلمل لرريءهن ل ةقتاس ق ل لرريءهن لرقع،ت ا لر اع لرقيت لمتةاس لرباةئ لرقابة لللع لرحلف ل
ربرملس قنللةلإدرا لرإل كط لرملمي ق ل ةلرقجملطةعلرق ةا.ل


لقل رمنلقلت هلرإل ةثل ةل

لت مهلرمل ام لولرقت ل جلرقكة جلولربرقت ص ةحلرقسل مي لقلت سنلل

- 3/2العناصر المشتركة للرقابة في القطاع العام -:
كميةلار اةل ةق ةلولرالكجل اربيبلرقجملطةعلرق ةاليفل

تلرريءهن لرقابة لقع هتل همي ل كرتك لربحنةلرريال عدلدار ،ل لرربءال

رقتكة اليفلكجل عل ةلأ رعلرقابة ليفلرقجملطةعلرق ةال(رملةدلولرإلقتنرالربلرريدر )ل

ل اجنلرملاربنل هميتال ةل

لدار ،ل

ضلرق اةصالرملكرتك ليفلكجل عل ةلرقابة ل.ل
- 1/3/2الرقابة المالية  ،اإللتزام  ،واألداء لها نفس الهيكل األساسي -:
•ل حتع علرملكة الربتجمل ميهة.ل
•ل إلعردل ط لرقابة ل ةلتط الإءار رحلرقابة لرق ز لمل ةجل لرملكة الرقيتلمتلحتع عكةل.ل
•ل تاب ولإءار رحلرقابة ل ةلبتجلرملاربتن.لل
•ل رقت صجلردلرإل،تاتةءةحلإ،تاةدرلردلإءار رحلرقابة لرقيتلمتلتاب وكةلرب تتلإ غلرقاتةئولردلأص ةبلرمل ل ل.ل
 – 2/3/2نموذج العالقة بين األصيل والوكيل
فةللرقت تهلللةللل ب للرري اراليفللرقجملطةعللرق ةال امي ذجللرريص جللربلرق ك جلوللم اع ةلل جمل ال كصلربر علل
(رريص ج)لل ةإلتبةقلل لل كصللا الل(رق ك ج)للررب للت االلإلءار لل ضللرملهةالل ة لللاالولل تتل اة لل ب لل نلل
جلوللمثللُي ِّ للرريص جلرقسلط للربلرمل رادللرق ز للقل ك جل لإجنةزلرملهةالوللرب ةللمثّلل تتكعلرريص جللأالل
رريص جللربلرق ك
ُ
رق ك جلل جمل الل فةم للرملهةاللربل ستكعاللرمل رادلربمقللرإلتبةقللربتتستلكوهللرق ب لل عاللرإلتنرال؛للم لىلرقاغتلل ةللمتت لل
رريص جلل ةقسلط لوللإ للأ ال

نلللل الل اربت للبارارحلرق ك جلللربأدر هلولربل ل ات عللقألص جللأال تميعللمجملطللللىلل

سةلل للرق ك جللمجملطلوللرياللرق ك جللبعلل ف اللقع اللر لربق ةحللرتلب للربلءعرب للألمية للرتل للةللرريص جلوللربل
اميةللحتةجللرريص جللرىلللرمل ل ةحللملاربت للرق ك جلوللتت ماللكةم لل ل ةحللرإل كط لل نلل عيلرق ك جلوللرربلل تلجملةكةلل
رريص جلل ةللرق ك ج.ل
ءعلليفللرق رب للرقب لىللرق ع علل ةللمنةذجللل بةحللرريص جللربلرق ك جللكتالل ف اللرريص جللك للرقك نلربلرق ك جلل
ك للجمل لرقا ربلوللرربللأالل ف اللجمل لرقا ربللك للرريص جللربلرحلف لكعللرق ك جلوللرربللأاللتف اللرحلف للكعلل
رريص جلربلرق ز اللك للرق ك ج...إخل.ل
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لل ل نللرملارء الللدربارلل هميةلليفلل رز ل لتتة ةل

إاللكورللرقامي ذجلل ب عللقل ة لليفلل احللدرباللرقابة لولل

رمل ل ةحلل نللرريص جللربلرق ك جلولكميةللتُجملعالللتجملةا الرجلهةزللتجمل ميةلل ستجمل للإل كط للرق ك لوللث للُ فةلل
قألص جللحمة،تةهتتل- 3/3/2أطراف الرقابة في القطاع العام:
نوع الرقابة

رقابة لرملةق

ل
ابة لرريدر ل
ل

المراقب

21

الطرف المسئول

المستخدمين

(الاهة الخاضعة للرقابة)

المستهدفين

س ل للةلرقت جملقل

رملس قنللةلإلعردل

م ميةلإذرلمتلإلعردلرقجمل رئتل

رقجمل رئتلرملةق لربمجملةل ةال

رملةق لربمجملةلإل ةالإلعردل

إلعردلرقتجملةا الرملةق ل

رقتجملةا الرملةق لرملجملت .

رملجملت .

س للةلرقت جملقلم ميةل
إذرلكة لإ كط لرجله ل
ريةض لقلابة للربمجملةل
ملتةدئلرإلبت ةدلربرقفبة ل

رملس قنللةلأدر ل
رإل كط لذرحلرق ل ل
تكعرالدر جل طةقل

رريماردلرربلرق عرحلرقيتل
ام لهلةلرملاربنلتجملا ال اتةئول

ابة لرريدر .

ربرقب ةق ل.

رقابة .

س للةلرقت جملقلم ميةل رملس لقنللةلرإل كط لرقيتل
ل

إذرلكة لإ كط لرق ع ل

ت ديلربمجملةلقلجمل ر نل

ابة لرإلقتنرا

بعلمت لربمجملةلقلجمل ر نل

ربرقل رئحلرقيتلتجمل لحت ل

ربرقل رئحلذرحلرق ل

ابة لرإلقتنرا.

ل
 – 4/3/2عوامل مشتركة في رقابة القطاع العام
 1/4/3/2موضوع الرقابة :رمل ل وةح ررب رق واا ررب رقاكوةط رقووي وتت ب ة،وا ررب تجمل ميوا إ،وتكعرا وة ه
ت و أ فة لع ربتف ا قا
رقجمل ةس رملتجة

او رببوع

ةئص رتلب تت ةل هلعا رقابة رب ف ا ض ع رقابة رملاة،ن بة قلت ع ع ربرقتجمل ت ررب

إ،تكعرا رمل ة ه ث

فة إ ضةلا إلءار رح جلمي أدق ابة كةم رب اة،وت قوعلت اأي رقابة و ررب

إ،تاتةءهة.ل
 - 2/4/3/2معايير الرقابة :لهي رملجملة
حتع ع عع

رملستكع قتجمل ت ض ع رقابة لربقفج ابة و

وة ه

ئميو ق اربمهوةلربلاوع

رمل ة ه ا ا رملاربن يف عع رمل ئمي ربإ فة و رقبهوت ةقاسوت قلميسوتكع ن رملسوتهعمن و ةإلضوةم

رىل ر لإلكتميوة ربرمل ا ب و ربرمل ضو ل قلمي وة ه)ل ةدهتوةلربرقجملتو رق وةا هلوة ربباهبوة وة رمل وة ه رملسوتكع يف لميل وةح رقابة و
22

المقصود هو الجهاة الرقابي او فريق الرقابة او عضو الجهاة الرقابي
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رملكوةهب (لرببوع ت تميوع رمل وة ه رملسوتكع للوى جممي لو وة رق ر وج تكوميج أكوعرا رب و ع رقابة و رب فوة أا تفو ا رمل وة ه
حموعد ررب لة و رببوع تسوتميع وة

وةدا رتلبو و مبوة يف ذقومل رقجملو ر ن ربرري ميو ربرمل وة ه ربرملتوةدئ رقسول مي ربأمضوج

رملميةا،وةح .رب ون إ و ع رملسوتكع ن رملسوتهعمن للوى تلومل رمل وة ه قتميف واهت وة مهوت ك ب و تجمل و ت ضو ع رقابة و
ربب ة،ا.ل
 - 3/4/3/2معلومات موضوع الرقابة :ل ت ج تجمل ت رمل ضو ع ررب ب ة،وا إ،وتكعرا رمل وة ه .رب فوة أا تتكوو أ وفة
لع ربتف ا هلة

ةئص رتلب تت ة هلعا رقابة رب طةبهة.

 - 4/4/3/2المهام الرقابية
للربكاةكل لةال ةلرملهةالمهة:
لأ .مهام التصديق:ل جمل لرقطاالرملس ل(رجله لريةض لقلابة )ل ض علرقابة ل إ،تكعرالرمل ة هلرب اضل ل ةحل
ض علرقابة ول لرب جمل الرملاربن للاعئولجبمي لأدق لابة لكةم لرب اة،ت لقت لمهلأ،ةسل جمل لقلت تهللةلإ،تاتةج للةل
تلمللرمل ل ةح.
لب .مهام التقارير المباشرة:ل جمل الرملاربنل جمل ةسلرربلتجمل تل ض علرقابة ل إ،تكعرالرمل ة هلربُيتةالرملاربنل ض علرقابة ل
ربرمل ة هل ل ارلة لرملكة اللربرريمه لرقاست لرب وللةل ت ج لب ةسلرمل ض عل إ،تكعرا لرمل ة هليفلتجملا الرقابة لللىل
فجل تةئولرربلإ،تاتةءةحلرربلت ص ةحلرربلاأيلكميةلبعلت مالرقابة ل ل ةحلرربلحتل حلرربلاؤعلءع ع .ل
مميث لرقابة لرملةق لتف ا لدرئمية ل هميةح لت ع قو لإذ لتستاع لرىل لرمل ل ةح لرملةق لرقيت ل جملع هة لرقطاا لرملس

ل(رجله ل

ريةض لقلابة )لوليفل نلتف اللميل ةحلابة لرريدر ليفلرق ةد ل هميةحلتجملةا ال تة ا .لأ ةللميل ةحلابة لرإلقتنرا لمجملعلتف ال
هميةحلت ع قلررب ل هميةحلتجملةا ال تة ا لرربللك لرقا لنل ةل.لرب كفجل ةل لعل ض علرقابة لررب ل ل ةتاليفلرري رعلرقث ا ل
ةلقلابة لرملةق لربرحملة،ت .
ةلرقابة لرملكمي ق ل ةمل ة هلرقعربق لقألءهن لرق ل ل
 5/4/3/2الرقابة المالية :ل تميثجل ض علرقابة لرملةق ليفلرق ض لرملةدلررب لرريدر لرملةدلررب لرقتعمقلرقاجملعيلررب لغهلذقملل ةل
رق اةصالرقيتلتسججلربتجملةسلرب وللاهةليفلرقت ة ةحلرملةق لأ ةل ل ةحلرمل ض علمهعلرقت ة ةحلرملةق .
 1/4/3/2رقابة األداء :ل ض علابة لرريدر لحتعدهلرريكعرا لربرري ،ل لرملت لجمل ل ةقابة لرببعل ف الرمل ض عل ار ولحمعد لرربل
ك ةحلرربلأ ر لرربلإ كط ل ا ل( لراءةهتةلرب تةئجهةلربااةاكة)لرربلر لربضةعلبةئمي ل(مبةليفلذقمللرري،تةبلربرآلاةا)ل ةإلضةم لرىلل
رمل ل ةحلغهلرملةق لرربلرملةق للةلأيل ةلكوهلرق اةصالرب جمل لرملاربنلرمل ض علرربل جمل ميالق جملعال ععلإ،ت بة لرمل ة هلرملجملاا لرربل
لعالر،ت بةئهة.ل
 7/4/3/2رقابة اإللتزام :ل ض ع لابة لرإلقتنرا لحعدهل طةق لرقابة .لرببع ل ف ا لإ كط لررب ل ة ح ل ةق لررب ل ل ةحول
رب ةقاست لملهميةحلرقت ع قلللىلرإلقتنراول ف ال ةلرري سنلرقرتك نلللىل ل ةحل ض علرقابة لرقيتلبعلتف ال ةالإقتنرالربمجملةل
إل ةال جملالرب علإللعردلرقتجملةا ا.
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 4/2الثقة والتأكيد في رقابة القطاع العام
1/4/2للمستويات التأكيد
ل فةلأال ف الرقتتك علإ ةل جمل لرربلحمعربدرل.
مةقتتك علرمل جمل ل اتب لربقفاالق ل طلجملةلرب و للةلإ،تاتةج لرقابة ل

ا لإ ة ل تنلأال ض علرقابة وليفلاأيلرملاربنول

لتنالرربلغهل لتنال ةلمج لرجل ر نلذرحلرريمه لرقاست لرربول سنلرحلةق ولأال ل ةحل ض علرقابة لتجملعالص ا لصةدب ل
ربلةدق لربمجملةلقلمي ة هلرمل مي لهبة.ل
أ ةللاعلتجملعتلتتك علحمعربدولمإالإ،تاتةجلرقابة ل اصولإ،تاةدرلرىللرإلءار رحلرملابو ولللىلأالرملاربنل ل

ل ةل

عل هلرىل لرإللتجملةد ل تال ض علرقابة لغهل ت رمقل لرمل ة هلرمل مي لهبةلربت تولرإلءار رح لرملابو ليفلابة لرقتتك علرحملعربدل
حمعربد ل جملةا ل ل ةل لنالقل

لللىلتتك عل جمل ولربقفةل ست علرقتتك عل ت ب ولربمجملة لقلتجملع الرملهينلقلمياربنولأال

ف الذرل لنعل ةقاست لقلميستكع نلرملستهعمنولرب تنلتجملا الرقتتك علرحملعربدلرقطت لرحملعربد لقلتتك علرملجملعا.ل
 - 3أهم المن مات الخاصة بعمل األجهزة العليا للرقابة
– 1/3اإلنتوساي

33

رإل ت ،ةي (رملا مي رق ّعربقّ قألءهن رق ل ةلقلابة لرملةقّ لربرحملة،ت )ل ا ّمي ل ستجمللّ ول هاّ لربغهل ،ة ّ،ولأ ك لقت مهل
رقابة ّ لضمية لرلمي ل ل
رق ّعلت لربرقتّكج لللىلتتةد لرآلار لربرمل ام لربرقتّجةابلربقلتّ ّاالكاة ق ل رتا ل ا ل ة،ت لرريءهن ل ّ

رببعلمتّ تت ،لرإل ت ،ةي لةال1953للكعل
رق ّعربقّ ولربقعلتلرقتّ سنلرملت رصجلقععلجممي ل ل تا ّل ل ةلرريءهن لرريلضة .ل ل
ربكعلتضت ل ةق ةل 192لض رلكع
ةلقلابة ليفلرقتلعرا رملاتمي رىل ا مي رري تلرملت ع .ل
ّ
تف الرملا ّمي لرملهاّ لقألءهن لرق ل ّ

جممي ل تط ل

تميع جنة هة للى ت رصج رقعلت رملهين ربرملةد رقوي جمل ّع ا ألضةؤكة.لل

 2/3المن مات (الماموعات) اإلقليمية
ربكعل،ت لجممي لةحلأبل مي لكع:ل
االوالسافس

جممي ل لرريءهن لرق ل ةلقلابة لرملةق لرق ة لربرحملة،ت ل ت لا فةلرق ت ا و و و لربرقفةا ت و و و و ووع

تت،س ل،ا ل1965

األفروساي

جممي ل لرريءهن لرق ل ةلقلابة لرملةق لربرحملة،و و ووت ل ةقعرب لر ما جمل

تت،س ل1976

األرابوساي

رملا مي لرق ا لقألءهن لرق ل ةلقلابة لرملةق لربرحملة،ت ل

تت،س ل1976

 30لمةيد من المعلومات موقع اإلنتوساي على شبكة اإلنترنت:

www.intosai.org
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اآلسوساي

جممي ل لرريءهن لرق ل ةلقلابة لرملةق لرق ة لربرحملة ،و و و ووت ل ةقعرب لرآل،

تت،س ل،ا ل1978

الباساي

جممي ل لرريءهن لرق ل ةلقلابة لرملةق لرق ة لربرحملة،ت لقعرب لرقتة ،ب مل

تت،س ل،ا ل1987

الكاروساي

جممي ل لرريءهن لرق ل ةلقلابة لرملةق لرق ة لربرحملة،ت ل عرب لرقفةا يب

تت،س ل،ا ل1988

االوروساي

جممي ل لرريءهن لرق ل ةلقلابة لرملةق لرق ة لربرحملة،ت ل ةقعرب لرريربارب

تت،س ل،ا ل1991

ربتتميثجل هةالجممي لةحلرق ميجلرإلبل مي ليفلحتجمل قلأكعرالرإل ت ،ةيلللىلرملست علرإلبل ميعلربذقملل ةل

لتكج لألضةئهةل

للىلرقت ة لربالرق ميلعلربرقبينلللىلرملست علرإلبل ميع.ل
 - 3/3اللّاان وماموعات العمل
تجمل الرإل ت ،ةيل تف ةلجلةالمل ةجل لرملسةئجلربرقجملضة ةلرري،ة ،لرقيتلهلةلأاا لللى مج لألضة لرريءهن لرق ل ةلقلابة لكإلعردل
رمل ة هلللىل،ت جلرملثة وللكميةلتجمل ال تكف جلجممي لةحللميجلإ،تجة لإلكتمية ةحلرريءهن لرق ل ةلقلابة لرملةق لرق ة ربرحملة،ت ل
يفلجمة ل ضلرمل رض لرملتك

ل(للىل،ت جلرملثة لري ك لربابة رقت ).ل

تتميثجللأكتلجلةالرإل ت ،ةيل ةق ةليف:ل
 جلا لرمل ة هلرملها ل(رهلعالرإل،رترت جعل1لقإل ت ،ةيلرملت لقل ةمل ة هلرملها )
ربتتف الكوهلرقلجا ل ةلرقلجةالرقبال لرقتةق :ل
 oرقلجا لرقت ء ه لريةص ل لجا لرمل ة هلرملها ل ائة ،لرقعمنةاكل
 oرقلجا لرقبال لقلابة لرملةق ل لائة ،لرإل ةارحلرق ا لرملت ع ل
 oرقلجا لرقبال لقابة لرإلقتنرال ائة ،لرقاارب ول
 oرقلجا لرقبال لقابة لرريدر ل ائة ،لرقورز جل
 oرقلجا لرقبال لرمل ا لمب ة هلرقابة لرقعر ل ل ائة ،ل قاعرل
 oرقلجا لرقبال لقلمي ة،ت ل لربإلعردلرقتجملةا ال ائة ،لكاعر
 جلا ل اة لرقجملعارحلرملها ل(رهلعالرإل،رترت جعل2لقإل ت ،ةيلرملت لقل تاة لرقجملعارحلرملها )
 جلا لتجملة،تلربتتةد لرمل ام ل(رهلعالرإل،رترت جعل3لقإل ت ،ةيلرملت لقل تتةد لريورحلربرمل ل ةح)
 رقلجا لرقت ء ه لرمل ا ل ت ة لربالرإل ت ،ةيل لجممي ل لرملةحننل(رهلعالرإل،رترت جع ل 4لقإل ت ،ةيلرملت لقلمبا ميةحل
دربق لمن ذء )
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 – 4/3مبادرة تنمية اإلنتوساي

31

أ ِكو ل" تةدا لتامي لرإل ت ،ةي"ل جملارال ةل متالرإل ت ،ةيل،ا ل1986لرب تةدا لتامي لرإل ت ،ةي"لك ل اتثجمل للةل
ا مي لرإل ت ،ةيلتعلتلءه دلرريءهن لرق ل ةلقلابة لربرحملة،ت ليفلرقتلعرالرقاة ل ةلأءجلرقت ن نلرملستعرالقألدر للربرإل،تجمل ق ل
لت سهل ار ولم ّةق لقتامي لبعارحلرريءهن لربتاس قلكوهلرقور وول لربإلعرد لرمل ردلرق ةملّ ل
ربرملها لربكعلتجمل ّعالكورلرقعلتل ةل
رملتة لقلجمي للربإ ةل لإ،تكعر هةولربت ن نلرهل ةحلرإلبل مي لربرقكتفةحلربرلتمي ةحولربت ت لدلتلأكوللربأكثا لم ةق لقألءهن ل
رق ل ةلقلابة .ل
للرقابة الماليّة والمحاسبة
- 5/3المن ّمة العربيّة لألجهزة العليا ّ

32

رملا مي لرق ا لقألءهن لرق ل ةلقلابة لرملةق لربرحملة،ت ل(رريار ،ةي) ل ا مي لأبل مي ل ها ل ستجملل لهتعا لرىل لت ا قل
رقاربر طلربتجمل لرقت ة لربالم ميةل نلرريءهن لرريلضة ليفلجمة لرقابة لرملةق لرقكة ل ل ةلرجلة تنلرق لميعلربرقتطت جملعولربتامي لبعارهتةل
رمل ،س ل لربتت،س لرملا مي لرق ا ل،ا ل 1976لربموجملةلحملضالرإلءتميةع لرقتت ،سعلقاؤ،ة لكوهلرريءهن لرقوميوا جملعل ةقجملةكا ليفل
ب لرقسا ل لربت تولمج لرريءهن لرق ل ةلقلابة لرملةق لربرحملة،ت لرريلضة ليفلءة لرقعرب لرق ا و لألضة ليفلرملا مي ل لرب جمل ل جملال
رري ة لرق ة ل ةجلميه ا لرقت س لربائ لحمفمي لرحملة،تةحل ةجلميه ا لرقت س لك لر نلرق ةالقلميا مي .
للرقابة الماليّة والمحاسبة
 - 1/5/3اللاان وفرق العمل بالمن ّمة العربيّة لألجهزة العليا ّ
 رقلجا لرقبا لرقعرئمي لقك الرلل .ل
 جلا لرمل ة هلرملها لربرقابة .
هتعالجلا لرمل ة هل سنلرق ئ لرقتا مي لهلةلرىل:ل
 -تتينلرمل ة هلرملت ةااللل هةلدربق ةلربرق ميجلللىل

تهةلملتطلتةحلرريءهن لرق ا .

 رملسةمه ليفلربض لربتط ال ة هل ها لربابة ل ئمي لربم ةق . إلعردلأدق ليفلجمة لرمل ة هلرملها لربرقابة لربرق ميجلللىلحتع ثهةليفلض لرقتط ارحلرق ةمل . دلتللميل لتطت قلرمل ة هلرملها لهبعالحتسنلأدرئهة. جلا لتامي لرقجملعارحلرمل ،س .ل
 جلا لرقابة لرقت ل.ل
 ما قلرقتكط طلرإل،رترت جع.لل
ل
31

لمةيد من المعلومات موقع اآلي دي آي على شبكة اإلنترنتwww.idi.no :
32لمةيد من المعلومات موقع األرابوساي على شبكة اإلنترنتhttp://www.arabosai.org :
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الباب الثاني
أدربرحلتط الرق ميجلرقابةثللربحتجمل قلرقجمل مي لرملضةم ل
تمهيد
يفلأغلنلدرب لرق ة لكاةكلرقفثهل ةلرملنر ةلرقيتل تميت لهبةلرمل ر انلربرقيتلح جللل هةل ةلرقعربق ل ثجلرقالة لرق

ل

رب ع ةحلرتلب ل اتب لهبةلولربقفاال ل عم لقجملة كةلللىلحن ل تة اول ثجل ع ةحلرحلف لربرإلدرارحلرق ة لرقيتلتتمي ل ةل
رقضارئنلرقيتل عم هةلرريماردلربرقكاكةح لولرب ايلر بةقلللىلكوهلرريءهن وللكعلتاتول ع ةحل“ب تل ضةم ”لجت جلرحل ة ل
أمضجولربكعلت علمبثة ل ة للةال نلرحملةم للل الربلعالإ،ة لإ،تكعر الربكاةل ترلدربالرريءهن لرقابة .
كميةلرال ةلرريمه لمبفةالرالتض لرريءهن لرقابة ل نلأل اهةلربء دلب مي ل ضةم لقفجل ةلختططلقالرب ةلرمل كعلرالتط ال
لرقعرئت لربكور لرإل،تبةد ل ة لرملتةدارح لربرإل،هة ةح لرقعربق لربرقتطت جملةح لرحلع ث ل ،سهت ليف لحتجمل قل

أدر كة للة ل ا ق لرقت
أكعرمهةلرإل،رترت ج .ل

اذا كيف يمكن لألجهزة العليا للرقابة إيااد ممارسات رقابة جيدة تحقق قيمة مضافة لألطراف ذات الصلة بالاهاز؟
كفجلكتهل ةلرريءهن لرق ل ةلقلابة لأالت هالب ميتهةلرب نر ةكةلقأل ارالذرحلرق ل لهبة لرببعل توللةلذقملللعدرل
ل
كةال ت ب ةل
لرملست علرإل،رترت جع لقلجهةزلرريللىلقلابة لربتكتميجلكوهل

ةلرملتةدارحلللىل ست عل ا مي لرإل ت ،ةيلربرقيتلمت احل
رملتةدارحلللى:

 إل الرملفس ملل(أد ولرآلاليفلإ سةيل 11ل لأ ثل ليفلإ سةيل)11ل– لرقا اليفلأدربرالرب س ق ةحلرريءهن لرق ل ةل
قلابة .


تةدئلرقكبةم لربرملسة ق لقألءهن لرق ل ةلقلابة ل(إ سةيل 21لربأ ثل ل جملع ليفلإ سةيل)21ل–لرقا اليفلرملتةدئلرجل ع ل
رري،ة ،ل

 أ

لك ب لب ةالرجلهةزلمبهة الرب ةلك ل علرق اةئ لرقيتل ت ءنللل التتد تهة.

ب ةحلرملها ل(إ سةيل)31ل–لت مهلإ ةال ضميةلأالرجلهةزلرريللىل ت اال تللىل ست عل ةلرمل عرب

 ضميةالرجل د ل(إ سةيل)41لرقا اليفلرملف ةحلرحل

لرملطل لكعلجت جل ةلرجلهةزل ست يفلرمل ة هلرملطل لإلضةم ل

رمل عرب لري ل تةئولرربلتجملةا التاكاكةلرريءهن .
كميةل علتلرملست علرقثةينل ةل ة هلر ت ،ةيللعدرل ةلرملاك ارحلربرملتةدارحلرري اعلرقيتلهتعالرىلل سة ع لرريءهن للرب اهة:


تةدارحلربأ ال اة لرقجملعارحلريةص لمبتةدا لتامي لرإل ت ،ةيل–لربرقيتلت مالاق لملسةلع لرريءهن لللىلحتع علإ ت ةءةهتةللكعل
حت ّجملقلرقتط الربرقتامي لرملطل ل ةلأءجلتاب ول هة هةليفل عربدلإ ةالرمل ة هلرقعربق .ل

 إ ةالب ةسلأدر لرريءهن لرق ل ةلقلابة –ل مّالإ ةارلقام لتجملةا ال اتةئولرجلهةزلربب ةسل ععلحتسةلذقمللللىل ّالرق ب .ل

12

 ب مي لرب نر ةلرجلهةزلرريللىلقلابة –ل

لكةالرمل ض علر لرب ل ةل متالرإل ف ،ةيل21لربك ل لكصلك ل فةلقلجهةزل

أال هالب ميتالقأل ارالرمل ا ل.
ربقفةلبتجلكجلكورل ات علللىلرريءهن لرق ل ةلقلابة لإدراكلب مي لرب لأمه لرق ا الرقتكاي لول

ل ُ تو لألضة لرب ابعلتلملل

رريءهن لإ،تثميةا لب مية لإذر لأ سة لإدراتا ل لربتامي تا لربُ فة لأا لحجملق لأكعرمهة لرب ن ع ل ة لكبة هتةلربم ةق تهةل لقوقمل ل ُ تو لرقباد لأ عل
رادلرملاكت ولربيفلأ ل ا مي لرربل ،س لتا علرقتط الأ لتاسىل ةلر،ة ،ةللربك لأالأ،ةسلجنة هةليفلتطت قلكوهلرملهمي لك ل

رق ا ا لرقتكايو لربكع لتستميع لب هتة ل ة لرق ة لن لم هة لاؤ،ة لرب اؤرب،نو لربملةلكةالكورلرق ا ال تميعلللىلريو لرملها للربكعل
ءن ل ل تجنأل ةل ا

لرق ميجلرقابةثلمجملعلكةالقنر ةلللىلرقتة

لرقت اضلهلةلكتدر لكة لقتط الرق ميجلرقابةث.لل

مما سبق سيتطرق هذا الباب ال أدوات تطوير العمل الرقابي وتحقيق القيمة المضافة من خىالل المباحىث التاليىة
:
ل

المبحث االولللل:لريو لرملها ل

ل

المبحث الثانيلللل:لب مي لرب اةم لرريءهن ليفلإ عرثلرقبةاقليفل ة لرمل ر ان.ل

ل

المبحث الثالثلل:لإ ةال ة هلر ت ،ةي.ل
المبحث الرابع :لإ ةاللميلىلريدر لتجمل تلرإلقتنرال ةمل ة هلرقعربق لقألءهن لرق ل ةلقلابة لرملةق لربرحملة،ت لايلكةحل
()iCATلربلتطت قلمن ذجلقإل ةالللىلرجلهةزلرملاكنيلقلمي

ل

المبحث الخامسل:لإ ةالب ةسلأدر لرريءهن لرق ل ةلقلابة لرملةق لربرحملة،ت .ل
ل

ل
ل
ل
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ة،تةح.

المبحث االول
الخبرة المهنية
تمهيد
ةلرمل اربالأالرريبع لق س ل جمل ة،ةلكة ليو لرملارء ل(رملعبق)ل جل نلرقلج لإدلرقت ل تلربرقتعا نلربرملميةا ،ل
رق ميل ليلقلرمل ام ولربتتبةلجلرمل ام ل لرقجملعارحلرقورت لقتف ةل و لرملارء لرببعل توللةلكورلرقتبةلجلتبسهلأمضجلإل ت ال
نلرملارء نلرب ةلمثلإ ت اليفلأ فة هتولرببعل هعلرق ة ل
رريدر ل ل

لرقسا رحلرقجملل ل لرملةض ولربل ل لنر ل كهعللعدرل ةل

رملت وارح لرري،ة ،لرب لرقيت ل ةق لرتل لء ر ن لرحل ة لرمل ةصا و لرب ل س لكةم لرمل ،سةح لرإلبت ةد لرب لرإلءتميةل لربل
أااحلتلمللرملت هرحلللىلتف ةلريو لرملها لقععل
رقس ة ،ليفلدرب لرق ة لللىلإ ت الداءةهتةليفلرقتجملعالربلرقامي ولكوقملل ل
رملارء نلربكورل ةل ،ال تاة لربقاليفلكورلرقت

.للل

- 1محددات الخبرة
قجملعلأكتمي لرق ع عل ةلرقعار،ةحلرب ةل اهةل)(Libby and Tongل 33ل ت ع عل ف ةحلرربلحمعدرحلريو لربت صل لإدل

ضاربا لربء دلا ثلأ رعل ةلرمل ام ل ةإلضةم لإدلرقجملعارحلرقورت ل(رقجملعا لللعل جلرملكةكج)لكمي عدرحلقلكو لرملتمي ن ليفل
ألمية لرملارء لرببع لت ا بةلهلوهلرحملعدرحلرريا لكميةل لعل:لل
المعرفة العامة  :تتميثجليفل ام لرملارء ل ةملتةدئلرحملة،ت لرملت ةااللل هةلرب ة هلرحملة،ت لربرملارء لرب تتلإكتسةهبة ل ةل
ل،ا رحلرقعار ،لربرقتعا نل ةإلضةم لردلرملميةا ،لرق ميل لل
المعرفة الفرعية المتخصصة  :ربتتميثجليفلرمل ام لرملاتتط ل تك صل نلررب ل اةل لرق مي جلرب تتلإكتسةهبة ل ةل
اةا ،لرملارء لربخت

اليفلجمة ل ارء ل كةطلرق مي جلرربل ةل

ل ار ولتعا نل تك

ل

ليفلكورلرلة لرقويلُيصل

رق مي جل.لل
المعرفة البيئية  :تتميثجليفلرمل ام لرقيتلح جللل هةلرقبادل ةل

ل ة كتالقلت لرحمل ط لربتاتتطلكوهلرمل ام ل ةق اربال

رإلبت ةد لربرقس ة ،لقلعربق لرقيتلت ميجليفلالهةلرملاكت لرب تتلإكتسةهبة للةل ا قلريورحلرقكك
رإلءتميةل لرب

لقلميارء لربل بةتال

صةليفلجمة لرريلمية لرقيتل اتميعلإق هةلرق مي جل.ل ل

القدرة علي حل المشاكل  :ربتتميثجليفلبعا لرملارء لللعل ام لرق بةحلربتبسهلرق ركال لربإءار رحلرقت ل حلرق ز ل
ربتتف الكوهلرملجملعا ل ةلءن ل ك عل ثجلرمل كت لرقكك

لربءن لأ ال فتسنل ةل

لرملميةا،ةحلرق ميل ليفل جل

رملكةكجلل
33

Libby, R., and Tong, H., (1994), “Modeling The Determinants of Audit Expertise” ,Accounting Organization and Society.
Vol.19, No.8,pp. 701-716
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رب ايلرقتة

لرالكوهلرحملعدرحلرريا لقلكو لتف ال فميل ل ضهةلرقت ضولمةملارء لرقويل تلمللرقجملعا لللعل جل

رملكةكجلربقفةل عربال ام لء ع ل ،ف الأدرئالغهل جملا لربض

ولربكوقمللرملارء لرقويل تلملل ام لء ع لربقفةل ل لملل

رقجملعا لللعل جلرملكةكجلقةل ف ال تهرليفلألمية لرملارء ل.ل
ربقجملعلر لربض

لرقعار ،لراللميل لرحل

لللعلريو لتت عدللةل ا قلحتع علك ةكجلرمل ام لربرقجملعا لللعلإ،تكعرالتلمللرمل ام ل

ل ت عدلأدر لرملارء للةل ا قلرمل ام لرقيتلغةقتة ل ةلح جللل هةل ةل

لرقت ل تلربريو لرق ة لربرملميةا ،ل ةإلضةم لردل

رقجملعا لللعلإ،تكعرالتلمللرمل ام لربذقمللهبعالتط الأدر لرب ع ةحل ها لرملارء ل.ل
رب ضحلرقكفجلرقتةدلك ل فةلقلميارء لرحل

التعليم
Instruction

لللعلريو لرملها ليفلرملارء :لل

هياكل المعرفة
Knowledge
Structure
معرفة
معرفة
معرفة
بيئية
فرعية
عامة
متخصصة
الخبرة
المهنية

ينتج عنه معرفة
إعالمية
الخبرة العامة
Experience
ينتج عنه معرفة
إجرائية

ل

للمراجع
المهارات والقدرات
Skill and Ability

Expertise

مواهب
مواهب
مكتسبة
شخصية
فجل ضحلحمعدرحلريو لرملها ليفلرملارء ل

رب تضحلاةل،تقلأالكاةكللة لنلأ،ة ،نل فةلإلتتةامهةلمبثة لحمعدرحليو لرملارء لربمهةلرمل ام ل(رب تتلرحل

ل

لل هةل ةلرقت ل تلريو لرق ة ل)لربرقجملعارحلرقورت لرب فةلدار ،لتلمللرق اةصالكميةل لعل:ل
 - 1/1المعرفة :
ربكع لرحملعد لرري،ة،ع لقلكو لرب فةلتجملس ت لرمل ام ل( لإد ل ام للة ل– ل ام لمال ل تك
إكتسةبلتلمللرمل ام ل ةل

ل اةكولرقعار ،لرجلة

لرب ةل

ل– ل ام ل

ل) لرب تتل

لرقتعا نلمبفةتنلرحملة،ت لربرملارء .لمةمل ام لرحملة،ت ل ث ل

ت ينلرمل ام ل ةقجمل رلعلرحملة،ت لرملجملت ق لبت للة ة لقجمل ةسلرري عرثلرملةق لربرإلم ةحللاهةليفلرقتجملةا الرملةق لولربرمل ام ل ةملارء ل
ت ين لرمل ام لمب ة ه لرملارء لربك ب لختط ط للميل لرملارء لربجتمي لأدق لرإلاتةح لربتف ة لرقاأي لرقبين لرحملة ع ليف ل عي لص ل
22

رحلسة ةحلريتة لربرملاكنلرملةدو لمث لك ب لتجملعتلتجملةا الختعالرملستكع ن لهلةللرب ءاللةال تتلرحل
ن ول تا عل ةلرقت ل تلربريو لرق ة ل ل ارلة لرقتباب ل نلرمل ام ل لرإلل

لللى لرمل ام ل ةل

ل

ل(ت اح )لربكعلرمل ام ل ةحلجملةئقلربرملبةك تلررب ل ةل

طلقللل هةلمب ام لرقت ة ةحل] لمميث ل ام لأالرملكنربالك لأ عللاةصالرريص لرملتعرلربق ل[ للرب نلرمل ام لرإلءارئ لمهعلتتف ال
ةلرقجمل رلعلرربلريط رحلرملطل لريدر لرملهةال كفجل تمي نلرب طلقللل هةلرمل ام ل ميل ةحلرقتك جل(ل ثجلك ب لتجمل تلرملكة الول
رقت جملقل ةل سة ةحلرقات ج لرببةئمي لرملاكنلرملةدلقلمياكت لحمجلرقب ص) .لربيفلجمة لرملارء و لموإالإكتسةبلرمل ام ل لرإلل
علربأال ستقلإكتسةب لرمل ام لرإلءارئ ل
ذقملل ةل

ل تتلرحل

لللعلرمل ام ل لرإلل

لرقت ل تلرقااىلر ةلرمل ام لرإلءارئ لم ةد ل ةل تتلإكتسةهبة ل ةل

رق ة لدربارللر،ة ،ةل

لت تولرق ا الرملفميجلقل

ل ةل

ل

ل ام لرحلجملةئقلربرملبةك تلرب تتل

لرملميةا،ةحلرق ميل لربرملها لربتل نلريو ل

لللىلتلمللرمل ام لرإلءارئ لرق ل فتستهةلرملارء ل ةل

لرملميةا،ةحل

رق ميل ل.ل
 -2/1المهارات والقدرات
ت تولرملهةارحلربرقجملعارحلرقورت لرق ل تلفهةلرملارء ل ةلرق ر جلرق لت االىفل وتاو لرب ةلأكت لرقجملعارحلكىلرقجملعا ل
للىل جل رملكةكجل ةلتتةاكةلر علرحملعدرحلرقائ س لقلكو ل التلمللرقجملعارحلتسةلعلرملارء لللىللاضلربمتث جلرملكفل ل كفجل
أمضجلاةل سةلعلللىلإختةذلر،رترت ج ةحلأمضجلقل ميج.ل
ربتتف الرملهةارحلربرقجملعارحلرق ل تميت لهبةلرملارء ل ةل جملن :لر لرب ل تتميثج لىفلرمل كت لرقكك
لف ل طةهلقال ةلرال،ت ة الربت ةدلربرقثة ل فتست لربتتتل ةل

لربرقبطا لقعع لرملارء لربكىل

لرملميةا،ةحلرق ميل لحلجلرملكةكجل.ل

رب تضحلمن ذجل(34)Andersonللك ب لإكتسةبلرملهةارحل ةلتتةاكةلر عل ف ةحلريو لرملها لربك ل تف ال ةلا ثل ار جل
تتةق لكىل:لل
 - 1/2/1مرحلة اإلدراك:
تتلم هةلإكتسةبلرمل ام لرإلل

لرب ستكع هةلرقبادلىفللإجنةزلرملهةالرب تفارالرملميةا ،ل تعابلذكا ةلرب فتسنل ورحلءع ع ل

تتلرضةمتهةلقجملةلع ل امتالرإلل

لربرمل ام لرملفتست لىفلكوهلرملا ل لغهلكةم لقتف ةل و لا ن لث ل طلقلللىل ةل تلفهةل

قب ل ته.
 - 2/2/1مرحلة الترابط :
تتلم هةلإكتكةا لرري طة لتعا ة ل ةل

لرقبهتلرري،ة،ع لقلميهمي لرب تتلرقتكلصل ةلكوهلرري طة ل ةل

لرملميةا ،ل

رب ل ةحلرقت و لرق فس لربت هالىفلكوهلرملا ل لاةكا لت ا لرمل ام لربرق لتجملعالإءار رح لحلجلرملكةكجلريةص ل ةلة حل
رجلع ع لربكاةل تتلرحل

لللىلرمل ام لرإلءارئ لربكىلرمل ام لرملطل لقتعر لرقت

ل ةل تتعئلرىلل تهل.ل

( )34للمزيد من التفاصيل ارجع الي :
 محمد عبد المنعم عبد العزيز يوسف  " ، )0222( ،دراسة تحليلية لمفهوم الخبرة في المراجعة واثرها على جودة حكم المراجع"  ،رسالة ماجيستيرغير منشورة  ،كلية التجارة – جامعة االسكندرية  ،ص 25-20
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 - 3/2/1مرحلة التلقائية :
ربىفلكوهلرملا ل ل فتسنلرملارء لرملجملعا لربرملهةا لرق لجت لا ل تهر لىفلرحلفتلللىلرملكةكجلربر عر لرقاأيل
صجملج لرمل ام لرإلءارئ ل إكتسةب لرملن ع ل ة لرإلءار رح لىف لجمة ل تك ص ل

ل تتل

ل تح لرملارء لبةدار لللى لإ،تكعرا لرمل ام ل

رإلءارئ ل فبة لربم ةق لأمضجلربلاعئول طلقللل لقب ل ته.ل
-2أثر الخبرة عل جودة الحكم المهن للمراجع
إالرملارء نلرقو ةلقع هتل و لتف الأ فة هت لرملها لأمضج ل ةلرملارء نلرملتتعئنلريملتل ف الأكثا لبعا لللىل
رقت االللىلرري طة لربللىلت ا

لتلمللرري طة لأااة ل ارء تهتلرب ةلرملت ب لأالت االريو ل– لرب هالدرباكةلرقب ة لىفل

رحلفتلرملهينللاع ةلتف الرملهمي لرملفل لهبةلرملارء ل جملع ل(غهلك فل ).لربريو لرملها ل نلأالت ف لرملهةا ليفلأدر ل همي ل
رملارء ليفلجمة لحمعد لم لع ل،ت ج لرملثة لرملارء لرقويلقع ا للكاربا للة ة ل ة لريو لبع ل بكجلىفلتجملع الدب ق لإل تمية حل
رري طة لىفلأاصع لرق مي لررب لرملكنربالرال ل فةلبعل ةاسلكورلرقتجملع ال ةلبتجو ل اميةل ةلرملميفةلرال ف التجملع ال ارء ل
ق لقع ا ل ةلريو ل ،علرا ل،ا رح لأمضج ل ال ةاس لكورلرقتجملع ال ر لكورلرقسا رحلرريا لاةل ىلرال به الريو ل
لأالز ةد ل ست علريو لقلميارء نل تاة،نل اد ة ل لتط الأدر ل

به ال سيبل ةقاست لملهمي ل ا لربق ل به ال طلقل
رب ع ةحل ها لرملارء .ل
 -3خبرة المراجع بالنشاط الذي يراجع عليه :

إال و لرملارء لىف ل ارء لإ كط لإبت ةد ل ا لررب لصاةل ل ا ل عل ةلرملت هرحلرق لت االللى لء د لرريدر ل
رملهينلقلميارء و لرببعلت صل ل ضلرقعار،ةحلرىل لربء دلل ب لإ ة ل نلء د لرريدر لرملهين لقلميارء لرب و ل فتنلررب لما قل
رملارء لىف لجمة لصاةل لرق مي ج لررب ل كة ا ل( 35)Carcello et al 1992لرباة ل ل مل لم ا لمةا لت رما لريو لىف لحم طل
رق اةل لررب لرقاكةطلرقيتل تتلرملارء للل هةلمتثجلر عل

ةئصلء د لرريدر لرملهىلقلميارء ل ارلقجملعا لكورلرملارء لللىلت مهل

ع ةحلرملارء لىفلكوهلرق اةل لررب لىفلذقمللرقاكةطل عاء للةق ل ةلرقفبة لربرجل د لربقجملعل هعحلرقسا رحلر ه لحت لل
كثهر لىفلرملميةا،ةحلرق لمي لرزر لرقتك صلرق اةلعلىفل

تل فةتنلرملارء للربأصتحلرقتك صلرقسمي لرملمي ن لربرق رض ل

ري ،رقلرملارء ل( 36)Hogan 1999لرب ت ب ل( 37)Craswell et al 1995لأال ف الكاةكل ن عل ةلرقتك صلريال
ذقملل سةلعلرملارء نلللىلتجمل تل ةالرقابة لرقعر ل لربكوقمللرقت االللىلر طة لرق اةل لربكورلكلال دعلىفلرقاهة لرىللام ل
ست علء د لرريدر لرملهينلقلميارء .ل

)35( Carcello, J.V., Hermanson, R.H., and McGrath, N. I., (1992) “Audit Quality Attributes – The Perception of Audit
Partners and financial Statements Users” . Auditing a Journal of Practice and Theory, Spring, PP. 1-15.
(36) Hogan, C. E., and Jeter, C. D., (1999), “Industry Specialization by Auditors”, Auditing : a Journal of Practice and
Theory, Vol. 18, No. 1, spring, PP. 1-2
(37) Craswell, A. T., Francies , J.R and Taylor , S.L., (1995),”Auditor Brand Name Reputations and Industry Specialization”,
Journal of Auditing and Economics, Vol. 20, No. December, PP. 297-322.
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لربر لربض

لرق ع عل ةلرقعار،ةحلىفلكورلرلة لأالرملارء نلرملتك

رب ةقتةدلتلجتلرق هتل اكةحلرب فةتنلرملارء لمةملتل ل ل الرىللرقت

نلىفل كةطلرربلصاةل ل ةلرحملتميجلأال ف رلأكثاللكبة هل
لرىلل ارء لأبجللكبة ولرب اة للل المفلميةلكةالرملارء ل

تك صلىفل كةطلرق مي جلكلميةل ةق لرقبرت لرق لبضةكةلكميارء لقلكاك 38للكميةلأ ال اتوللةلرقتك صلىفلإ كط لإبت ةد ل
ا لرق ع عل ةلرملنر ة39ل ثجلبل لر تمية حلرقت اضلقلعلةلربعلرقجملضةئ لرب بضلتفةق للميل ةحلرملارء ل ت ج لقلتك ص.ل
ربم ميةلُيتصل جملعا لرملارء الللىلإكتكةالرري طة لىفلرق اةلةحلرق ل تك

الم هةلربكوقمللريو لىفلرقتات لرملتفالرب،ال ل

ةلرقعار،ةحلملاةبك ل ععل
ل
ر ورال ةري طة لرحملتميل لربرق هل ت ب لرياصع لرحلسة ةحلىفلرقجمل رئتلرملةق لمجملعلت اض لرق ع عل
بعا لرملارء لذرب لريو ل ةق اةل لرق ل اتميىلإق هة لرق مي جل ثجلدار ،ل( 41)Low 2004ل

لرلربض

لأال ام لرملارء نل

ةق اةل لرربل رقاكةطلرقوعل تتلرملارء للل الحتسةل ةلتجملع ارهتتلملكة الرملارء لربت االىفل ت لرب ل لرقت هرحلرق ل ع ل ملةل
للىلإءار رحلرملارء لقوقمللتلجتلتلمللرقكاكةحلريةض لقلميارء لرىلل فةتنل ارء ل تك

لىفلرقاكةطلرربلرق اةل لرق ل

تاتميعلإق هة لإلتجملةدر ل اهةل جملعا لتلمل لرملفةتنلللىلتجملعتل ع ةحل تمي ن ولربقجملعلر عح لذقمللدار ،ل(41)Copal 2005ل
لر لربض

ل علإءار لرقعار،ةحلرملتعئ لللىللمي لرمل ،سةحلرملها لرقست لرقفتةالأالكاةكلل ب لإ ة ل نل ست عل

و لرملارء لرملها ل اةل لرق مي جلرببعاتالللىلرقتات لرملتفالرب،ال لر ورال ةري طة لرحملتميل لربرق هل ت ب لرياصع لرحلسة ةحل
ىفلرقجمل رئتلرملةق لرب ةقتةدل فةلتجملعتل ع ةحلذرحل ست عل اتب ل جملةا ل لتلمللرملفةتنلرق هل تك

ولربقجملعلرلربضحل

( 42)Owhoso et al 2002لرا لماق لرملارء لذرح لريو لرق اةل لرق ةق لتف ا لبةدا لللى لإكتكةا لرري طة لىفل
رق اةلةحلرق ل تك

الم هةلأكثا ل ةلرق اةلةحلرق لتجمل ل ةاجلخت

ةهتت لربرالكاةكلل ب ل اد ل نل و ل فتنل

رملارء ل ةق اةل لرق ل اتميعلإق هةلرق مي جلرب نلتط الرريدر لرملهينلقلميارء ل.ل
-4مدة تول المراجع عملية المراجعة بالمنشأةل

) (38للمةيد من التفاصيل ارجع الى :
Williams, D. D., (1988), “The Potential Determinants of Auditor Change” a Journal of Business Finance and Accounting,
Vol. 15, No. 2. Summer PP 243-261.
د .على ابراهيم طلبة " ، )1227( ،العوامل المؤثرة فى اختيار مراقب الحسابات – دراسة تجربيه على الشركات المساهمة بسلطنة عمان"  ،المجلة العملية
لالقتصاد والتجارة  ،كلية التجارة – جامعة عين شمس  ،العدد الثالث  ،ص .522
( )32للمةيد من التفاصيل ارجع الى :
Chirs, E. H., and Debra, C. JH., (1999), “Industry Specialization by Auditors”. Auditing : a Journal of Practice and
Theory, Vol. 18, No. 1, spring, PP. 1
”Dunn, K. A., and Mayhew, B. W., (2004), “Audit Firm Industry Specialization and Client Disclosure Quality
Review of Accounting Studies, Vol. 9, No, 1. PP. 35-58.
”(40) Low, K.Y., (2004), “The Effects of industry Specialization on Audit Risk Assessments and audit Planning Decisions
The Accounting Review, Vol. 79, No. 1, January, PP. 201-219
(41) Capel, V.K., (2005), “The Association Between Big6 Auditors Industry Expertise – and the Asymmetric Timeliness of
earnings”, Journal of Auditing, Auditing and Finance, Boston : Summer, Vol 20, lSS. 3, Summer, P.209
(42) Owhoso, V. E., Messier, W. f., and Lynch, J. C., (2002), “Error Detection by Industry Specialization Teams During
sequential Audit Review” , Journal Of Accounting Research, Vol. 40, No. 3, June, PP. 883.900
-
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إالرقبرت لرقن ا لرق ل جملض هةلرملارء لىفل ارء ل ب لرقكاكةحلت عل ةلإ ععلرملت هرحلرمل اا لللىلء د لرريدر لرملهينلقلميارء ل
رببعلت ةاض ل تةئول ضلرقعار،ةحلرقسة جمل ل كتالكورلرملت هولمت ضلكوهلرقعار،ةحل ثجلدار ،ل(43)Ward,et.,1994ل
ولتاعلأ الكلميةلزردحل ع لت ىللرملارء لق لجمل ةال ةملارء لقلمياكة لللىلمرت ل ل لبعل تت هةلز ةد لرقثجمل لىفلرق مي جلاةلبعل نل
ل
رملارء ل ةآلق ل لربإمتجملةدلاربحلرإل تفةالربز ةد لربمن لرقك ال ةمللجلربلعالرقتجع علىف لختط طلربتاب وللميل لرملارء لقلمياكة لإلتميةدرل
للىل ةلمتلىفلرملةضعلولكميةلبعل ت قعل عل ةلر قب لربرق عرب ل ل ابعلرق مي جلرىل لرقعاء لرق لتعل لرىل ل اة لل بةحل
ك

لب لبعل اتوللاهةل ضلرقتجةلربزرحللةلر م ةحللةل ضلرري طة لررب لرإلحنارمةح لاةل ديلرىل لإخنبةض لء د ل

رريدر لرملهينلقلميارء لرببعلر علذقمللللعلر ارك تل لتال(44)1994لكورلر جتةهل

لت صجل ةل

لدار،تالرىللربء دلل ب ل

لفس ل نلرقبرت لرق ل جملض هةلرملارء لىفل ارء ل سة ةحلرقكاك لق عدل ةلرقسا رحلرملتتةق لربء د لرريدر لرملهينلىفل،لطا ل
لميةال.ل
رببع لماض لرلمي لرري لا فع لقلمي ة،تن لرقجملة ن لللى ل فةتن لرملارء لرقارغت لىف لرإل ضميةا لرىل لبست لرقابة لللى لرجل د ل
( )Quality Control Review Divisionلرىل لحتع ع لرب ع ل ع ل فة لأا ل هع لهبة لري ع لرقكاكة ل ةملفتنل
قإل اراللةلإ ععللميل ةحلرملارء لملاكة لختض لهل ل ،قلرملة ل ا اكل()SECلربكىلمخ ل،ا رحل45.ل
ربىفلرملميلف لرق ا لرقس د لأصعاحلربزرا لرقتجةا لرقجملارالابتل()914لق ةال1414كوولجب جلرحلعلرريب ىلملع لرملارء لا ثل
،ا رحلقلجمل ةال ميل لرملارء لقكاكةحلرملسةمه لرب فةلأالت تحلمخ ل،ا رحل كاطلإ رتركل ارء لر ال ا46.ل
رب ةقاست لقلتا كلىفل ال عدلرقتامللرملاكنيل ع لمخ ل،ا رحلللىلرريكثالقلميارء ل عكةل تتلتعرب اهل(بارالرقتامللرملاكنع)ل.ل
رببعلبةال(47)Iohnson et al 2002ل تجملس تل ع لت ىللرملارء للميل لرملارء ل ةملاكت لرىللا ثل عدلكىل:لل
لأ  -ب ه لربذقملللاع ةل ارء ل فتنلرملارء لرقجمل رئتلرملةق لق مي جل نلملع ل،اتنلرربلا ا .
ب ل -ت ،ط لربذقملللاع ةل جمل ال فتنلرملارء لمبارء لرقجمل رئتلرملةق لق مي جل نلملع لت لرتلرربحل ةلرا ل،ا رحلرىللمثةال
ل
،ا رحل.
ج-ل ل للاع ةل جمل ال فتنلرملارء لرقجمل رئتلرملةق لق مي جل نلملع لتس ل،ا رحلرربلأكثا.ل
ربكاةكلدار،ةحلر اعل ثجلدار ،ل(48)Louwers 1998لتاعلأاللعدل،ا رحلت ىللرملارء ل فةلأالت االللىل
لميل لرملارء لربكوهلرملع لرقط ل لرق ل جملض هةلرملارء لىفل ارء لرملاكت لت ينلأالرملارء لقع ال ام لربر ،للةلرق مي جل
43

) ( Ward, D., D., Rondal, J. Elder., and Susan, G. K., (1994), “Further Evidence on the Determinants of municipal Audit
Fees” . The Accounting Review, Vol 69, No. 2, April, P . 395 .
44
) د .على ابراهيم طلبه  " ، )1224( ،قياس اثر بعض العوامل على جودة اداء مراقب الحسابات دراسة ميدانية على مكاتب المراجعة بسلطة عمان" ،
مرجع يبق ذكره  ،ص . 1311 ، 1285
45
) د .محمد حسني عبد الجليل صبيحي " ، )1227( ،مفهوم وخصائص جودة المراجعة المالية بجمهورية مصر العربية – دراسة نظرية – وميدانية" ،
المجلة العملية للبحوث والدراسات التجارية  ،كلية التجارة وادارة االعمال  ،جامعة حلوان  ،العدد ( ، )11ص.25
46
) د .محمد سامي راضي " ، )1228( ،الخصائص المحددة لجودة المراجعة – دراسة ميدانية للمحيط المهني فى مصر"  ،مجلة افاق جديدة  ،كلية التجارة
 ،جامعة المنوفية  ،السنة العاشر ،العدد الثاني  ،ابريل  ،ص.265
47
( Johnson, V., E., Khurana, I. K., and Reynolds, J. K., (2002), “Audit Firm Tenure and Quality of Financial Reports” ,
Contemporary Accounting Research, Vol. 19, No. 4, Winter, pp. 637-660.
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رب كة الرب ام ل ععلبعا لرق مي جلللىلرإل،تميارا لإذرل ةلربرءالااربالص ت لولكميةلتسةلعهلكوهلرمل ام لللىلكك ل
حم لةرب حلردرا لرملاكت لىفلر بة لرقت ثالرملةىل لرقوعلبعلت ةينل االرب ةقتةىل لمةالكوهلرإل،تميارا ل ،التت حلقلميارء لماص ل
رقتآق ل لرق مي جلرب ام ل كةكلالاةل ن عل ةلغنرا لرمل ام لربرمل ل ةحلرق لتام ل ةلكبة لرملارء لىفلأدر ل هة ال كفجل
مال ةلرببتالربءهعهل ةإلضةم لرىللرلطة ل تةئولإ ة لتب علرق مي جل.ل
ربكاةكلدار،ةحلر اعلت صل لرىل لز ةد لء د لرملارء ل ةل

لرقبرت لرقن ا لرق ل جملض هةلرملارء لىفل ارء لرقكاك ل

ض ع لرملارء ل ثج لدار ،ل( Knapp 1991ل) 49ل

لذكاح لأا لجلا لك كن ل  Cohenلو لربتا عربرعل

 Treadwayلر لربض

لىفلرقتجملةا الريةص لهبميةلرال،تنل عربثلرملارء ةحلدربالرملست علك لبل للعدلرقسا رحلرق ل

ت ة جلم هةلرملارء ل لرقكاك ل ض علرملارء لري الكلميةلزردحلرقبرت لرق ل جملض هةلرملارء لىفل ارء لرملاكت لحمجلرملارء ل
زردحلبعاتالللىلإكتكةالرري طة لرجل كا لربرملكةقبةحلىفلرقجمل رئتلرملةق .ل
لإالإ،تميارا لرملارء لرب

لمرت لإاتتة التت حلقالماص لأمضجلربت قعلقع ال و لقلت االللىل ت ل كةطلرملاكت لحمجل

رملارء لرب كةكلهة لرحملة،ت لرب ةقتةىل لرقت ة ج ل هة ل كفج لأمضجو لمةإل،تميارا للتُثاي للميل لرملارء لربتن ع ل ة لء دهتةل
مفلميةلزردحللعدل،ا رحللميل لرملارء لكلميةلزردحلبعا لرملارء لللىلإكتكةالرري طة لرجل كا ل ةقجمل رئتلرملةق لرب ةقتةىلل
تاتب لء د لرريدر لرملهينلقلميارء ل51.ل
 - 5اإللتزام بالمعايير المهنية.
إالربء دل ة هل ها ل ت ةااللل هةلرب لن لأ ا لكةالقفىلتف ال ا عر لقفجل ةل اغنلىفل لنرلربق لرملها لرب فميةل
صةدبة لللىلدب لربء د لرق ميجلرقوعل د الربرملست علرملهينلرقوعلربصجلرق اولربقجملعلأاهاح لرق ع عل ةلرقعار،ةحل لأمه ل
رإلقتنرا ل ةمل ة هلرملها لربب رلعلرب عرب ةحلرقسل كلرملهينلككةص ل ةل

ةئصلء د لرملارء لربا لأ،ة ،لقتط الرريدر ل

رملهينلقلميارء ل( 51)Sutton and Lamp 1992ل .لإالرقت ا لرملاة،نلجل د لرملارء ل تميثجلىفلرإلقتنرا ل ةمل ة هل
لرق ب ل اد ل ن لرإلقتنرا ل ةمل ة ه لرملها لرب لتط ا لرريدر ل

رملها لرملت لجمل ل فج ل ة لرق ميج لرمل عرين ل لربإلعرد لرقتجملا ا ل
قلميارء ل.ل

 -1التأهيل العلمي والمهني واألثر عل األداء المهني للمراجع.
تكهعلرقت لرق ل ةاسلم هةلرملارء لربا بتا ل ستجعرحلرب ت هرحل ت عد لمبةل تطلنل ةلرملارء لأال ركنلكوهل
رملستجعرحلربرقت هرحلث ل ف البةدارلللىلأدر ل هميتالللىلرق ءالرملطل بلولربكورل تطلنل ةلرملارء نلضاربا للت رمال
th

48

( Louwers, T. J.,(2003) "Auditing & Assurance Services" . 4 Edition., P. 148 .
th
) Knapp, M. C., (1998) ."Contemporary Auditing " 5 edition, pp. 35-52.
50
) Aloke, G., (2005), “Auditor Tenure and Perceptions of Audit Quality” .The Accounting Review, April, Vol. 80,ISS. 2, P,
585.
51
) Sutton, S. G., and Lampe, L., E., (1992), “a Framework for Evaluating Process Quality for Audit Engagements” ,
Accounting and Business Research, Vol.21,No. 3, Summer ,PP. 34-51.
49
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بعالكةال ةلرقتتك جلرق ميلعلربرملهينل

جالرقنر لرب لإللعرد لرملارء ل ها ةولرب ارلريمه ل
ل
ل تولذقمللرقتتك جلمبثة ل

رقتتك جلرق ميلعلربرملهينلىفلرملارء لرب ةقال ةلتتاهلللىلرريدر لرملهىلقلميارء لمة ال فةلتاةلرب لرقاجملةطلرري،ة ،لرقتةق ل:ل
 - 1/1متطلبات التأهيل العملي والمهني للمراجع ف جمهورية مصر العربية :
لمبنرلربق ل ها لرحملة،ت ل
ستلنالرحل ل لللىلقجملنلحمة،نلبة ىنلىفل ال تجملةلقلجملة ال 133لقسا ل 1951لرية ل
ربرملارء لأ ةلأال ست يفلرملا حل تطلتةحلرقت ل تلربرقتعا نللربرإل تتةا لربرقرت صلرحملعدلهبورلرقجملة الررب لأال ف اللض رل
جبمي لرحملة،تنلربرملارء نلرمل ا ل52ولرب ةلاأ اةلضاربا لجتع علربتامي لرمل ام ل

ا ل ستميا لقععلرملارء نلقت جمل قلتط ال

رملها لربتط الرريدر لرملهينلقلميارء لربكورل تطلنلضاربا لب ة ال ةقت ل تلرملهينلرملستميال.
ربمجملةل لملتطلتةحل هعلرحملة،تنلرقجملة ينلل ةجنلرترلربرب لنل( ICAEWل)لمإالرقت ل تلرملهينلرملستميالضاربايلىفلاجل
رقت لرق ل ميجلم هةلرملارء لربرق لتتستل ةقت هرحلرملستميا لىفلرجل ر نلرقبا لربرملها لاةلحتتلللىلرملارء لتط ال ل ةتال
رب هةارتالقفىلحةم لللىلكبة رتالرملها ل53.ل
رب تف الرقت ل تلرملهينلرملستميال–لربءال ال هعلرحملة،تنلرقجملة نل إجنلرترلربرب لنل–لرىل ل لنل ةلرقت ل تلرملهينلرملستميال
ر لرب لربك لرقت ل تلرملهينلرقااعلرربلرقا ة عل ثجل ض الرمل متارحلربرحملةضارحلربرقاعربرحلربكوقملل ض الرقعربارحلرقبا لربمجملةل
قس ة،ةحلرمل هعلربرقثةينلك لرقت ل تلرملهينلرملستميالغهلرقااعلررب لغهلرقا ة عل ة لرقجملار لرق ة لقل

ةم لرملتك

رملةق .ل
ربربمجملةل لملتطلتةح لرمل هع لرري لا فع لقلمي ة،تن لرقجملة ن لمإا لرق اضل ة لرقت ل ت لرملهين لرملستميا لك لز ةد لرقفبة لرملها ل
قأللضة لرب اة للل المإ ال ت ب ل ةلرحملة،تنلربرملارء نلرقجملة نلأالتندردلكبة هتتلرملها ل ةل

لر قت ةقل ور ول

اة،ت لمبتطلتةحلرقت ل تلرملهينلرملستميا.ل()54لل
 - 2/1المؤشرات الالزمة لقياس أثر التأهيل العلمي والمهني عل أداء المراجع.
كاةكلجممي ل ل ةلرمل ارحل فةلإتتةلهةلقجمل ةسلأاالرقتتك جلرق لميعلربرملهينلللىلأدر لرملارء لربكی:ل
1/2/6ل-للرحل

لللىل ك حلللمي ليفلجمة لرحملة،ت لربرملارء .ل

2/2/6ل-لرإلملةالمب ة هلرحملة،ت لربرملارء لرملت ةااللل هةل.ل
52

( من التفاصيل ارجع الى القانون  133لسنة  1251الخاص بمةاولة مهنة المحاسبة والمراجعة فى مصر  ،القاهرة  ،الهيئة العربية لشئون المطابع
االميرية  ،ص. 87
53
"( Institute of Chartered Accountants in England and wales," Accounting Paper Continuing Professional Education
(1991) December, PP , 122-126.
()54
د .سعيد بن صالح الرويتع  ،)1222( ،أهمية التعليم المهني المستمر للمحاسب القانونى  ،دراسة مقارنة لمتطلبات التعليم المهني المستمر وفقا للمعهد
األمريكي للمحاسبين القانونيين ومعهد المحاسبين القانونين بانجلترا وويلة واالتحاد الدولى للمحاسبين .المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة  .كلية التجارة  .جامعة
.
عين شمس  ،ص282 – 275
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3/2/6ل-لرإلملةال ةقجمل ر نلربرقل رئحلربرقس ة،ةحلرقيتلختض لهلةلرق ع للحمجلرملارء .ل
4/2/6ل-للتلجملىلرقعربارحلرقتعا ت ليفلجمة لرملارء لربز ةد لما لرقت ل تلرملستميا.ل
-5/2/6لز ةد للعدل،ا رحلريو ل ،ر ليفلاةا ،ل ها لرملارء لرربليفل ارء ل كةطل نل ب ل تفاا .لل
 - 3/1أثر التأهيل العلمي والمهني عل تطوير األداء المهني للمراجع.
إالرقجمل مي لرحلجمل جمل لق ميجلرملارء لك لإلطة ل عرب لقتجملةا اهلرقيتل تميعللل هةلرقفثهل ةلأص ةبلرمل ل لربهتعال
ها لرحملة،ت لربرملارء لرىل لرق ص لريللى ل ست ع ل ة لرريدر لرملهين ل تميث لىف لرق مة لمبتطلتةح لرمل ل لرق ة لملستكع عل
لربغهكتل ةلرملستب ع ةل ةل ع لرملها لولرب ةلأءجلحتجمل قلأكعرال ها لرحملة،ت لربرملارء ل نلللىل لنرلربدلرملها ل
رقجمل رئتلرملةق ل
رإلكتميةا ل تتك لهتلرق لميعلربرق ميلعل لربإقتنر هتل ةملتةدئلرري،ة ،لرقيتلتا ميهةلربحتعدكةل ة هلادربلرب،ل ك ةحلرملها لولكميةل
نللل هتلرإلقتنرال مب ة هلرحملة،ت لربرملارء لرق ةدا ل ةلرجلهةحلرق لمي لربرملها لرملتك

لرب سة ا لرقتط ارحلرقتفا ق ء لربل

ريض علقور ولرقت ل تلرملستميالربرقعربارحلرقتعا ت لربغهلذقمللقام لكبة هتتلربلتط الأدرئهتلرملهين لمبةلحجملقلء د لرريدر لرملهينل
قلميارء ل ارلق ء دلل ب لإ ة ل نلرقتتك جلرق لميعلربرملهينلقلميارء لربتط الرريدر لرملهينلقا.ل
- 7اإلتصاالت الايدة بين المراجعين وإدارة الاهة محل الفحص.
أاهاحلرق ع عل ةلرقعار،ةحلأالربء دلرب،ةئجلإت ة لء ع ل نلرملارء نلربإدرا لرجلهةحلحمجلرقب صل عل ةلرب،ةئجلتط ال
رريدر لرملهينلقلميارء ل ) )55((Karen 2005ل لرب) (Thoman 1999ل( )56ل

لإالرقن ةارحلرملت عد لرق ل جمل الهبةل

رملارء لمل ب لرق ميجلرمل عرىنل ،التسةلعهلللىلتبهتل كةكجلرجله لحمجلرملارء لربتن عل ةلرقثجمل ل نلرجله لربرملارء لاةل سهجل
ةللميج لرملارء لرب  ،ميةلأال ةل لأكت لرق بةحلرقكك
رإلت ة ل لرآل ا ةل

لرق رءنلت رماكةلىفلرملارء لربكىلرقف ة ،لربرقل ةب لربرقجملعا لللىل

ل ف البةدارلللىلرإلباةعلربت ص جلت ص ةتالرق ل جملرت هةلحلجلرملكف حلرملطارب ولمج د للميل ل

رإل،تبسةارحلرق لت ءالإق ا.ل
ل
رإلت ة لإذرلر تلفهةلرملارء لجت لالبةدارلللىلإ ةدلرحلل لربرقادربدلرملجملت ق لللىلكةم ل
لرربلرمل ارحلرقيتل فةلإتتةلهةلقجمل ةسلأاالرإلت ة حلرجل ع ل نلرملارء لربرق مي جلللىلء د لرريدر لرملهينل ةل لع:ل

رب ةلرملجملة

لأ-لرقن ةارحلرملت عد لملع الرملارء لمل ب لرق ميجلرمل عرين.ل
لب-لربء دلإت ة حل تفاا ل نلما قلرملارء لربإدرا لرقكاك .ل
ل
(55) Karen, H. , Z. , Menno, D, I., (2005), "Auditing Information Structures in Organizations: A Review of Data Collection
Techniques for Network analysis" . Organization Research Methods, Oct., Vol. 8, 155. 4 , P.429
(56) Tomas, D.R., [1999] "Effectively Communication Audit Results – A formula for Success". The Government
Accountants Journal Arlington, Spring. Vol. 48, 155. 1. P.24.
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 -8إستخدام التقنيات الحديثة .
هعحل لرملارء ل

لرق جملع ةلرري ه ةل ةلرقجملاالرملةضعلجممي ل ل ةلرقت هرحلرإلءارئ لربرقجملة

لربرقتاةمس لرب ترليفل

رملتنر ع لريءهن لرحلة،نلرآلدل
تااحلكث لهرل ل ةإل،تكعر ةحل ل
جملع لكوهلرقت هرحلتلمل رقيتل هعحلتجملا للميل لرملارء لربرقيت لت ل
ربرقيتلربصل لرىل ل علرقعل لرىل ل لإجنةزللكةم ل ار جللميل لرملارء ل إ،تكعرا لرحلة،نلرآلدلربك ل ةلأ لقللل الأمتتا للميل ل
رملارء ولرب اعل)(Stuart Manson et al, 2001ل()57لأالإ،تكعرالرقتجملا ةحلرحلع ث ليفللميل لرملارء لبعلأصتحلءن ل
ولز ةد لرقفبة لربرقب ةق ولربز ةد ل
ةلرإل ةالرقثجملةيفلملفةتنلرملارء لقت جمل قلا ا لأكعرالكة لربكعلز ةد لء د للميل لرملارء ل
()58ل

لدار ،ل) (Tiittanen, 2001ل

ر فةاللميل لرقابة ل نل ست ةحلرملارء لدر جلأعل فتنل ارء .كميةلر لربض

إالجنةحلإ،تكعرال رقتجملا ةحلرحلع ث ليفل ها لرملارء ل تطلنلت رمالرب،ةئجل ئمي ل ثجلإتجملةالرقوجم ل

لأال

لرملارء نل

للىل ثجلكوهلرق ،ةئجل علربأال ديلرىل لإ تةء للميجلأللىولإالرقتجملا ةحلرحلع ث ل،تت حلقلميارء نلماص لتجملعتل ع ةحل
أكثا لق مي ئهتلرب ،ف ا لقع هت لرقجملعا لللى لإ،ت

ل لرببتهت ليف لربض ل طط ل ةء لربتجملع ا لرة ا لرريلمية لربب ةس لرريدر ل

ربذقمللكجن ل ةللميل لرملارء لرب لإزد ةد لحت لرمل ،سةح لرىل لختن ةلرقت ة ةحلإقفرترب ةل ،التجملجلإءار رح لرملارء ل
رحلة،نلرب ندردلإ،تكعرالرملارء نلقلتجملا ةحلرحلع ث لرقيتلحتجملقل فة،نلضكمي ل ةل

لأدر لرملارء ل ةل

ل

لرحلة،نلاةل

اتوللاالأدر للميل ةحلرملارء ل فبة لربم ةق .ل
ربقجملعلت اض لدار ،ل) (Fischer 1996ل()59لحلة حلجنةحلررب لمكجل ةجت ل ةلإ،تكعرا لرقتجملا ةحلرحلع ث لربذقملل ةل

ل

من ذءنلأ عمهةل ضحلرق ر جلرقيتلت دعلرىل لرقاجةحليفلحتجمل قلرملاةم ل ةلإ،تكعرا لرقتجملا ةحلرحلع ث ليفلرملارء ل اميةلر ال
ضحلرق ر جلرقيتلت ديلرىل لرقبكجليفلحتجمل قلرملاةم ل ةلإ،تكعرا لتلمللرقتجملا ةحلىفلرملارء لولرببعلربصجلرقبكجلرىل لرحلعل
رقويلأدعلهبوهلرقكاكةحلرىل لإختةذ لبارال إ جملةالإ،تكعرا لرقتجملا ةحلرحلع ث ل

لإلتوح لكوهلرقتفا ق ء ةلمبثة للن لاجمل جل

للىلكوهلرقكاكةحل نلرقتكلصل اا.ل
 - 1/8نموذج النااح
تضميةلرقكفجلابتل()1لمن ذجلقلاجةحلىفلحتجمل قلرملاةم ل ةلإ،تكعرا لرقتجملا ةحلرحلع ث لكمي عالكةالريدق لرملارء ل
رب تضحل ةلرقكفجلأالل ر جلرقاجةحلتتعألمب رءه ل ةء ل ل لرىللرحملةم لللىلاث ل اة،ت لقلميفتنلربكورلحتةجل ةلرملارء ل
رىل لرقجمل ةال ب جل نل تميثجليفلختب ضلتفةق لرملارء ولربيفل ب لرق ب ل عاكلرملارء لأالأ ة الماص لقل

لللىل ام ل

ءع ع ل ةلرقتجملا ةحلرحلع ث لرب ةل رتتنللل هةل ةلتط ال ارء ل تط ا لقوقملل فةلأال جمل الرملارء ل تم ة ل تنر ا ل لر ت ةال

(57) Stuart Manson, Sean McCartney and Michael Sheren, (2001), "Audit Automation as Control Within Audit Firms",
Accounting Auditing Accountability Journal, Vol. 14, No. 1, pp. 245-272,
(58) Tiiftinen, A. (2001), "The Role of User Support Services in Modern Auditing" Online Available”,
http/hsb.baylor.edu/ramsower/ais.ac97/papers/tiittan.htm.
(59) Fischer, M. J., (1996), “Realizing the Benefits of New Technologies as Source of Audit Evidence an Interpretive Field
Study", Accounting Organization and Society, Vol. 21, No. 2/3, pp. 219-242.

30

لربإ،تكعرا لرقتفا ق ء ةلرجلع ع لقتكب ضلتفةق لرملارء لررب لرإل،ت اة للةل عر جل لربإءار رحللكة لتطتقليفلرملةضعلقت جل
حملهةل عر جل لربإءار رحلرملارء لرجلع ع .ل
ل
رب فةللاضلرقاجةحل ةل

لرقكفجلرقتةد61ل:لل

ل
ل

الدافع  :الحاجة إلى تخفيض تكاليف المراجعة

ل

مع المحافظة على الجودة

ل
ل

الفعل  :تخفيض تكاليف المراجعة أو اإلستغناء

ل

عن مداخل واجراءات كانت تطبق فى الماضي.

ل
ل

النتيجة  :النجاح فى

ل

تخفيض تكلفة المراجعة مع

ل

المحافظة على الجودة من

المعرفة  :التكنولوجيا الجديدة
تعتبر مصدر هام ألدلة المراجعة

خالل إختبار واستخدام

ل

التكنولوجيا الجديدة

ل

الفعل  :إختبار واستخدام التكنولوجيا الجديدة

ل
ل

رقكفجلابتل()1لمن ذجلرقاجةحل
رب

لرملارء الرقو ةل ستكع الرقتجملا ةحلرحلع ث لأالز ةلرملارء لبعلإخنبضللكثهرلرري الرقويل سميحل ةإلاتتةطل ميل ةحل

ارء لأ اعلدربالأ ال رتتنلللىلذقمللتفةق لإضةم لرب ةلمثلتندردلاث للميل لرملارء لرب اعلرقت ضلأال ةل لأكت لرق رئعل
رقاةجت ل ةلإ،تكعرالتفا ق ء ةلرمل ل ةحلىفلرملارء لتتميثجليفلر رل:ل()61ل
60

د .أحمد حسين على حسين " ، )1222( ،أثر استخدام النظم الخبيرة على مهام وأحكام المراجع"  ،مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية ،
جامعة اإلسكندرية ( ،العدد األول  ،الجةء األول)  ،ص .46
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أل-لختب ضلرق ب لرقوعل جملض الرملارء الرملها الللىل هةال سة لربإدرا .ل
ب-لحتسنلء د للميل لرملارء ل ةل لربض لإ ةاللةالق ميل لصا ل لربإختةذلبارالرملارء لاةل اتوللاالإخنبةضل
ت اضلرملفةتنلرىللرقعلةلربعلرقجملضةئ لرق لبعلتاتوللةلر لأمهة .ل
ءو-لحتسنلكبة لرملارء لربختب ضلرقتفةق .ل
د-لضميةالربء دلتطة قل نلء د للميل لرملارء لربلميل لرقت ا ق.ل
طاق لءع ع ل
لإملة لألمية لرملارء لىف لرق ب لرملاة،ن لربتا ت لرلربارق لرق ميج ل ل
كو -لرقجملعا لللى لرملاةمس ل ة ل
ربت مهل ل ةحل اة،ت .ل
رب-لدلتلاجمل لرق مي لخبع لرملارء .ل

 - 2/8نموذج الفشل

تضميةلرقكفجلابتل()2لمن ذجلرقبكجليفلحتجمل قلرملاةم ل ةلرقتجملا ةحلرحلع ث لربلعالإ،تكعر هةلكمي عالكةالريدق ل
رملارء لو لربكمية لك لربرضح ل ة لرقكفج لأا لل ر ج لرقبكج ل عأح ل ة لرقعرم لربار لإ،تكعرا لرقتجملا ةح لرحلع ث لكميطلن ل ةل
تطلتةح لرملفتن لقت جمل ق لأكعرا ل ا ليف لرملست ةح لرقع ة ليف لرهل فج لرقتا ميی لقلميفتن لربق

لمل رءه ل ةء ل ل ل

قتكب ضلتفةق لرملارء لربرحملةم لللىلرجل د لولربىفل جمل جمل لرري ا لمإالإ،تكعرا لتلمللرقتجملا ةحل لتابىلريالتف ال عال
كة ةلريدق لرملارء لربإالإ،تكعر هةل ،اتوللااللعالكبة ل(ز ةد لتفةق لرببل لمةلل لرب جملصلء د لرملارء ).ل
مةملكفل ل لتفة لىف لرقتفا ق ء ة لذرهتة لربقفة لكة لىف للعا لربض ح لرهلعا ل ة لإ،تكعر هة لاة لأدع لرىل للعا لرقفبة لىفل
رإل،تكعرالاةل اتوللاال تةئولغهل اض .ل
ل
ل
ل
ل
ل

( )61للمةيد من التفاصيل أرجع إلى :
 د .على ابراهيم طلبه  " ، )2000( ،قياس آثر استخدام تكنولوجيا المعلومات فى إدارة عملية المراجعة على إنتاجية وربحية مكاتب المحاسبة والمراجعة –دراسة استطالعية" ،مجلة الدراسات المالية والتجارية  ،كلية التجارة – جامعة القاهرة فرع بنى سويف  ،العدد األول  ،ص .5-4
- Huberty, P. (2000), "Worldwide Audit Automation", Internal Auditor, December, pp. 25-27
- Irving M. G., (2001), "Audit Automation Strategy ", The Executive's Journal, Winter, PP 29-33
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رب فةللاضلرقبكجل ةل

لرقكفجلرقتةدل:ل

الدافع  :متطلبات داخلية إلستخدام التكنولوجيا
ألسباب غير تخفيض تكلفة المراجعة

الفعل  :إختبار واستخدام تكنولوجيا جديدة

النتيجة  :الفشل فى تخفيض
ل

المعرفة  :التكنولوجيا الجديدة ال

تكلفة المراجعة مع المحافظة على

تعتبر مصدر هام ألدلة المراجعة

الجودة من خالل إستخدام
ل
ل

التكنولوجيا الجديدة

ال فعل  :ال إستغناء عن إجراءات مراجعة كانت
تؤدى فى الماضي

ل
رقكفجلابتل()2لمن ذجلرقبكج
تضحلاةل،تقلأالإ،تكعرال تفا ق ء ةلرمل ل ةحلىفلرملارء ل ل فةولأالحتجلحمجلرري فةالرملها لربإمنةلتسةلعلللىلتف ةل
كوهلرري فةال طا جمل لأمضجل ولربغةقتةل ةل طلقلللىلرقتجملا ةحلرحلع ث لىفلرملارء لللىلرملةلأدربرحل سةلع لبارالربق س لأدربرحل
القلميارء ل بتال تهل كاعل تميت لخبو لربدار ل لرق اربالريةص لقفجل
ل
إختةذلبارالربذقمللريالرقتجمل تلربرحلفتلرقاهةئعل ،ف
لمي جل
رب اعلرقتة

ل جلرىللأ سةلء د لىفلرريدر ل ةل

لرقتجملا ةحلرحلع ث لربحتجمل قلرملارء ل ةل

لرحلة،نل كفجلم ة .ل

لإالل ر جلرقاجةحليفلحتجمل قلرق م ارحلربرملاةم لرملت ب ل ةلإ،تكعرا لرقتجملا ةحلرحلع ث ليفلرملارء لكعلرريبابل

ربرريكثا لبت لقلت جملقل ةلل ر جلرقبكجلرب ةقتةدل فةلرقجمل لإالرقجملةلع لكع لرقاجةحلىفلإ،تكعرا لتلمللرقتجملا ةحليفلرملارء ل
ربرالرإل،تثاة لك لرقبكجلربتتا علرقتجملا ةحلرحلع ث ليفلجمة لرملارء لمتكميجلللىل،ت جلرملثة ل فا لرق ميجلرقاربت ينولدلتلرقجملاراول
33

ةال
تلريو لرقجملةئمي لللىلرمل ام لربغهلذقمل ل لرب،اتاة لرب لرريالأ علكوهلرقتجملا ةحل ةقكاحلربرقت ل جلربرملتميثل ليفل تلريو لقت ل
ل
ك ب لتتاهكةلك ا ال ةللاةصالرقتجملا ةحلرحلع ث لللىلتط الرريدر لرملهينلقلميارء ل ةل

ل ةل لع:ل

 - 3/8مفهوم ن م الخبرة اإللكترونية :
ار لحلعرا ل ت لريو لمإ ا ل ل ءع ل
ضمي ملةلرب تبقلرقتة

لمج هة ل لختتل ليفل

لرآلا لت ا ل تبق للل ا لهلوه لرقا ت لربإا لكة

ل لت ا ل) (Abdel Mohammadi Mohammad 1987ل( )62ل تالرقا ةالريتهلك ل

أ علص الرقوكة لرق اةلعل) (AIل تت ،لللىلرمل ام لريو لرب سميحلقل ة،نلرإلقفرتربين لمب ةكة لريور لرقتكالربذقملل ةل
ل اجم ل امتهتلرب ورهتتلرملتك

لرملاتتط لمبجة ل نلىفل ا ة ول ة،نلإقفرتربىنلولربأالرهلعالرري،ة،ىلقا تلريو ل

ك لإتة ل و لرب ام لريور لرملتك

نلىفلجمة حل ا لملتكويلرقجملارارحلرب ةلتف الرقجملارارحلرق ل تكوربملةلأكثال ئمي .ل

 -4/8تطبيقات ن م الخبرة ف ماال المراجعة:
ت تولمفا لإ،تكعرال تلريو ليفلرملارء ل ةلرريمفةالرحلع ث لرق ل لت االإ ليفل ات

لرقثمية ةحلربذقمللحلعرا ل

ت لريو ل بسهةلربقجملع لأدع لرقت ه ليفل ت لريو لرىل لإ فة لإ،تكعر هة لكتدر ل ارء لىفل

ت لرملار ج لرملت عد لق ميل ل

رملارء لرب ،ال اضلرقتة

ل ضهةلللىلرقا لرقتةد:ل

 - 1/4/8ف ماال تخطيط عملية المراجعة :
اهاليفلكورلرلة ل ةالرططلرملارء ل()63( )Audit Plannerلربك ل ةال تهل تتلتط اهلق سةلعلرملارء نليفل
ص ةغ لرري فةالرقكك

لرملاتتط ل ةريمه لرقاست لربكعلضاربا ليفلختط طللميل ةحلرملارء .ل

 - 2/4/8في ماال إختبارات المراجعة:
تتضميةلإ تتةارحلرملارء ل لنل ةلرإل تتةارحل تتلأدرئهميةل ر،ط لرملارء ل

ل ا ل لرق ميجلرمل عرينلمهةلإ تتةارحل

رقابة ل لربإ تتةالتبةص جلرق ميل ةحلربررياصع ولربقجملعلأ فةلتط الرق ع عل ةل تلريو لىفلكوهلرإل تتةارحل ثجل:ل
- 1/2/4/8نموذج إختبار ن ام المراقبة الداخلية ()64
هعالكورلرقامي ذجلرىل لتجملعتلريو لرق ز لملارء لإءار رح ل تلرملاربت لرقعر ل لربرق لت تولأ علرق اةئ ل
رقائ س لقتجمل تلرقابة لرقعر ل لولرب سةلعليفلحتع عل لرربءالرقض

لرقفة ا ليفلرقابة لرقعر ل .ل

- 2/2/4/8ن ام خبرة لمواجهة ن م التشغيل اإللكتروني للبيانات :

()15

(62) Abdel Mohammadi, Mohammad, J., (1987), "Decision Support and Expert systems in Auditing: a Review and
Research Directions", Accounting and Business Research, London Spring, Vol. 17, I55. 66, P. 173
(63) Steinbart, P., (1987), "a Case Study Using Expert System", The Accounting Review, January, P.98
(64) Bailey, A.D., Duke, L. C., Gerlach, J., and Whinston, B., A., (1985). "TICOM and Analysis of Internal controls",
Accounting Review, Vol. LX, No.2, April, P. 186.
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تتل ا لجمة لكور لرقا ةاليف ل ارء لربتجمل ت لرقض ر ط لرقابة لريةص ل ا ت لرقتك ج لرإلقفرتربين لقلت ة ةح لربرقيتل
ليفلجمة لرملارء ل ةل

حتتةجل طت لرري الرىلل و لخت

لرحلة،تةحلربحت يلرقا ةالللىلأا لأكعرال

ستجملل لتتميثجلىفلرقت جملقل ةلإءار رحلرقابة لللىلرإل ارالولربرملع
 - 3/2/4/8ن ام المراجع :

حلولربرقتك جلربرملكاءةح.ل

()11

ستكعالكورلرقا ةالملسةلع لرملارء نليفلم صلرقع الرملكف كليفلحت لهةلربذقمللقلت صجلرىل لاأيلمينل
حمة عللةل ععلكبة لرب جمل ق لكورلرملك صلربذقملليفلض لرقت ة ةحلرملتة للةلرق مي .ل
 - 3/4/8في ماال إعداد وإصدار تقارير المراجعة:
ثجلكورلرلة لرملا ل لرري ه ل ةل ار جلرق ميجلرملارء ولإذل فةلرملارء ل عدلإصعرالتجملا الملةئعل ضحلم الرقاأيل
()67

رقبينلربرحملة علرببعلمتلتط ال تلريو لقتب علربتسةلعلرملارء نليفلكورلرق عدلرب ةللأمههةل ةل لىل:ل
 - 1/3/4/8ن ام Going Concern Expert system GCX
سةلع لكور لرقا ةا لرملارء ن ليف لإ عر لرريار لرمل ئمي لربإصعرا لرري فةا لرقكك
رملكاربعلرب تتلذقملل ةل

لرمل جمل ق لخب

لإ،تميارا ل

لب ةسلرريدر لرملةدلقلكاك ل ب للة ولربم ميةل ت لقل ةإلكتمية ةحلريةاء ل ب ل

ةص .ل
 - 2/3/4/8ن ام Audit opinion Decision : AOD
هعالكورلرقا ةالرىل ل سةلع لرملارء نليفلإصعرالأ فة هت لرقكك

لرملت لجمل ل إختةذ لرقجملارارحلرمل ئمي ل كتال

إ،تميارا لرملكاربعل.ل
 - 1تقييم ن م الخبرة
قفعل تتلتجمل تلأ مي لريو لمإالرري ال تطلنلإ ارزلء ر تهةلرإل ة لربتتميثجليفلرقب رئعلرقيتلحتجملقلرق ع عل ةلرملاةم ل
قلميارء لربق ميل لرملارء ل,لربكوقمللر ارزلرجل ر نلرقسلت لربتتميثجليفلرق

ةحلررب لرقت ع ةحلرقيتلت رءالرملارء لرب فةللاضل

ذقمللكميةل لى:لل
 - 1/1الاوانب اإلياابية:

(65) Hansen, J. V., and Messier, F. W., (1986), "A Preliminary Test of EDP Expert", Auditing: A Journal of Practice and
Theory, Fall, PP 109-123.
(66) Edwards, A., and Connell, N., A., (1989), "Expert system in Accounting", Prentice Hal, Inc., Englewood, (UK), P57.
(67) Sare, S. A., (1990). "The Auditor's Going – Concern Decision", a Journal of Accounting Literature. Vol. 9, P.56.
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، oال لإمتةا للعد لكته ل ة ل هةا لرملارء لىف لرق ب لرحملعد ل ار لقلسال لرقبةئجمل لقل ة،تةح لرإلقفرترب ل
ربرملستكع لىفلتجملعتلرقتبسهرحلربرقا ةئحلقلميارء لاةل اتوللاالختب ضلىفلربب لإختةذ لرقجملارالربحتسنل ل ل
رقجملارارحلربكوقمللختب ضل ع لريطتلربتجملعتلرحلل لرمل ئمي لقلميكفل لحمجلرقت

.ل

 oتسةلعل تلريو لرملارء ل-ربك ل عدلتجملا اللميل لرملارء -لللىلإختةذلرقجملارارحليفلجمة لرملهةالرمل جملع لربغهل
رقاربت ا لرب

صةل ة حللعالرقتتكعلرقيتلت ة نلتلمللرملهةال ثجللميل ةحلرقتات للربرإل،تكةارحلرقضا ت .ل

 oمتتةزل تلريو ل ةقثتةحلمب ىلأملةلت طعل ب لرقت ص ةحلقلميارء لرب ب لرحلجللاعل ةدبتالقاب لرقا عل ةل
رملكةكجلوليفل نلأ ال فةلأالُيةق لأدر لريتهلرقتكايلرب طعل تةئولرتلب للاعل ةدمتالقاب لرقا عل ةل
رملكةكجليفلر لرببةحل تباب لربيفلااربالرتلب .ل
 oمتتةزل تلريو ل ةملارب لرقبةئجمل لث ل فةلت ع لهةلقتت رمقل لرقت هرحلرملستميا لربرقسا لرقيتلحتعثليفل ل
لميجلرملارء ل.ل
 oمتتةزل تلريو ل تملةلإبت ةد لم لىلرقاغتل ةلرقتفلب لرملاتب ليفلت مي ميهةلربص ةغتهةلإ لأملةلغهل فلب لىفل
تك لهةل لربإ،تكعر هةلمبجملةا تهةل تفلب لرإل،ت ة ل ةيور لرقتكا نلقلجمل ةال اب لرريلمية .ل
 oمتتةزل تلريو ل اجملجلرمل ام لرىللرقعرب لرقاة لولربكوهل ن للة ل ةلرقعرب لرقيتلبعل لتستط لرإل،ت ة لخبور ل
أءة نلملةل ة نلذقملل ةلإاتبةعلتفلب لإ،تعلةئهت.ل
 oت مال تلريو لماص لقلميارء نلرملتتعئنلقتف ةلبةلع ل ام لتسةلعكتلىفلإختةذلبارارهتتل
 - 2/1الاوانب السلبية:
 oرحلعل ةلرقجملعا لرإل عرل لقلميارء نلرملتتعئنل
بجملعكتلرقجملعا لللىلرقت

ل تميعربالللىل تلريو لرق لت تميعلللىلب رلعلرمل ام لاةل

لربرقتبفهلربإ عر لرقاأيلرقبينلرحملة علربص ة لرقاتةئو.ل

 oت هلك فجلرق ميةق ليفل فةتنلرملارء لمميةلرحملتميجلأال جلك فجلرق ميةق لمبفةتنلرحملة،ت لربرملارء لرىللز ةد ل
رحملة،تنلربرملارء ن لرملتتعئنل ار لقجملل لتفلبتهت لو ل

ل فاهت لأدر لرقفثه ل ة لرريلمية لرحملة،ت لرق ةد ل

ربرقتس ط ل اميةل جملجللعدلرقف ردالذرحلريورحلرق ةق لملةلت ماهل تلريو ل ةلءهعلربربب لربتفلب .ل
o

علرملس ق ليفلجمة لإ،تكعرا ل تلريو لم لىل،ت جلرملثة لىفل ةق ل عربثلأ طة ليفل تةئولربت ص ةحل
تلريو ل

نلحتع علرملس للةلكوهلرري طة لريالرملس ق لتف ال ةئ ل نلا ا لكتلرملارء لريتهل

ربلعالتجملع ال ام لرب و لكةم لرربل هاعسلرمل ام لربلعالمهميالرق
رملهينلربلعالدب ل ع

حلقطا جمل لتبفهلرملارء لريتهلرربلرملارء ل

تالرملستكع ليفل تلريو لربحتع علرملس ق وليفلكوهلرحلةق ل تولأ لارلص تةلحتةجلرىلل

ءهعلربث .ل
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رب اعل(2000ل)Helsm,ل()68لأالرقتجملا ةحلرحلع ث لرب تلريو لمتثجلحتع ةلقلميارء ل
،

لجت جل هميتاليفلرقتتكعل ةل ععل

لربدب لرقت ة ةحلرحملة،ت لىفلرقت لرحملة،ت لرحلة ،لص ت ل ةص لإذرل ل فةلقع الرقفبة لىفلجمة لتفا ق ء ةلرمل ل ةح.ل

ل

ل

(68) Helms, Glenn, L., (2002) "Traditional and Emerging Methods of Electronic Assurance", CPA Journal online,
Available from http//www.Rnysscpa.org.
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المبحث الثاني
قيمة ومنافع األجهزة في إحداث الفارق في حياة المواطنين
سةمهةحلكته للتمي ةهتةل ةل
ل
تجملعالرريءهن لرق ل ةلقلابة لرملةق لربرحملة،ت ل

لإقنرالرحلف ةحل ةملسة ق لربرقانرك ل

ربرقكبةم للربكوهلرإل،هة ةحل لأمه لأكو للاع ةلت تح لتلمل لرريءهن لبةدا لللىلرقت رصجلربرقت ا ل جمل مي لدرباكةليفلرحلف ل
رب تةئولألميةهلةلقععلرمل ر انلربأص ةبلرمل ل لرآل ا ةلرب ةلكورلرملاطلقولأداك لرملا مي لرقعربق لقألءهن لرق ل ةلقلابة لرملةق ل
ربرحملة،ت ل(رإل ت ،ةي)ل لأمه لرقت ا ل جمل مي لربم رئعلرريءهن لرق ل ةلقلابة لرملةق لربرحملة،ت ل69للىل طةقلرلرب ،لرب ةل

ل كال

سةمهةهتةللرب تةئوللميلهةولمبةل فةل القألءهن لرقابة لأالتفتسنلمهتلرآل ا ةلقعرباكةلربتتلجملىل اهتلرقعلتولربأالتف ال
مبثة لحمبنلق اتجملة ل ةقعربالرحلف ع.لل
لربمتتلمل لرريءهن لرق ل ةلقلابة لرملةق لربرحملة،ت لرق ع ع ل ة لرقجملا رح لرملتة لقلت ا ل جمل ميتهة لربم رئعكةلقلميجتمي لو لرب جملعا لكورل
رملت

لت ص بة لقلجملا رحلرملكتلب لرقيتل فةلإ،تكعر هةل اضلرقت رصجلربرقتبةلجل لرمل ر انلربأص ةبلرمل ل لرآل ا ةل

لربقفجلءهةزل ا لر ت ةالرري،ل بلرقويل اة،تالقتطت قلكورلرقت ءاليفل ،ةقلك فلالرإلدرايلربرقت لرقيتل ميجلهبةولربقفةل
ات علللىلتلمللرريءهن لضميةالأال ت االرملس ق الللىلأمضجلحن لحجملقل ةةلرمل ر انلرقو ةل ثل ملتولربلأالتتتل سة ق ل
رحلف ةحلرب ،سةحلرقجملطةعلرق ةاللةلرإل ارالللىلرمل رادلرق ة ل لربإ،ت هلةلربرق ميج لللىلت ن نلرملسة ق لربرقكبةم لربرقانرك ل
ةل

لرقابة لرملستجملل ل.ل

- 1قدرة الاهاز األعل للرقابة المالية والمحاسبة عل إحداث الفارق في حياة المواطنين بواسطة:
 oت ن نل سة ق لرب بةم لرب نرك لرهل ةحلرحلف

لربك ةحلرقجملطةعلرق ةال

 oرقتتك علللىلب لإاتتة هةل ةمل ر انلربرقوملةالربأص ةبلرمل ل ل
 oأالتف ال ،سةحلمن ذء لحتوعلهبةل
رب تتلذقملللةل ا قلرملتةدئلرقتةق :ل
 - 1/1المبدأ االول :حماية وصيانة إستقاللية األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة
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ات علأالتس ىلرريءهن لرق ل ةلقلابة لرملةق لربرحملة،ت لءةكع لقت ن نلإ ةالد،ت ايلررب لتكا علررب لبة ينل اة،نل
ربم ة ل لربق ة تا لربرحلبةظ للل ا لرب ات ع لأا لتس ى لرريءهن لرق ل ة لقلابة لرملةق لربرحملة،ت لرىل لرحلبةظ لللى لإ،تجمل ق لاؤ،ة كةل
ربألضة كةولمبةليفلذقمللتت نلرملا نلربرحل ة لرقجملة
رءتةهتت ول لرب ات علأالتست جلرريءهن لرق ل ةلص

لربمجملةلقلتكا ةحلرمل مي لهبةولرري ا لرقويل فبجلرقاه ضلرقطت عل

ةهتةللرب ا لت امهةليفلأدر لرباةئبهةلرب س ق ةهتةلمبةل سهتليفلحتسنلإدرا ل
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رري ر لرق ة و لكمية ل ات ع لرال ف ا لهلة ل جمل ق لغهل جمل ع لقل ص للربرإل ع لللى لمج لرمل ل ةح لرق ز لحلسة لأدرئهةل
ملس ربق ةهتةلرقيتل صللل هةلرقجملة ا للرب نلأالتستكعالرريءهن لرق ل ةلقلابة لرملةق لربرحملة،ت ل جمل بهةل لربإقتنر ةهتةليفلتجملعتلتجملا ال
ستجملج للةلألميةهلةو لربهلة ل ا لإختةذ لرقجملارا ل كتا ل ضمي ا لربت ب لتجملةا اكةو للرب ات علأالمتتلمل لرريءهن لرق ل ةلقلابة لرملةق ل
ربرحملة،ت لرآلق ةح لرملاة،ت لملتة ل تةئولرقابة لربت ص ةهتة لربتس ىلقل بةظلللىلرإل،تجمل ق لرملةق لربرإلدرا لرب ةز لرمل رادلرإلدرا ل
ربرقتكا لربرملةد لرملاة،ت ل لربتجملعالتلمللرريءهن لرقابة لتجملا ارللةلأ ل سةئجل فةلأالت االللىلبعاهتةلللىلأدر للميلهةلربمجملةل
قتب ضهةلرقجملة ينلرب/رربلإ ةاكةلرقتكا ع.ل
 - 2/1المبدأ الثاني :تنفيذ مهام الرقابة بما يكفل أن تتم مساءلة الاهة الخاضعة للرقابة عن إدارتها للموارد المالية
وإستغاللها:
ات علأالتجمل الرريءهن لرق ل ةلقلابة لرملةق لربرحملة،ت ولربمجملةلقتب ضهةلربرمل ة هلرملها لرملطتجمل ول تاب ولأ ةلل ةلرإلءار رحلرقتةق ل
رربلمج هة:
لأ  -رقابة لللىلرقت ة ةحلرملةق ول ربكوقمللرقت ة ةحلغهلرملةق ل ة لربتضىلرري الذقمل .ل
ب -رقابة لللىلرريدر .
ل
ح -ابة لرإلقتنرالربمجملةلقلسلط لرمل مي لهبة .
ل
كميةل فةلقألءهن لرق ل ةلقلابة لرملةق لربرحملة،ت لأ ضةولربمجملةلقتب ضهةولتاب ول هةالأ اعولرب اهةلللىل،ت جلرملثة
رقت جمل قلرقجملضةئعليفلإ،تكعرا لرمل رادلرق ة لررب لرملسةئجلرري اع لرقيتلتت لقل ةمل ل لرق ة
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لرب ات علأالتتجة لرببل

رريءهن لرق ل ةلقلابة لرملةق لربرحملة،ت ل كفجل اة،نولربمجملةلقتب ضهةول لرة الرملكةقبةحلرملةق للربرإل ت ة لربرقبسةدل
لربأالتجملعالتجملةا الرقابة لولربمجملةلقجملة ملةولرىللرقسلط لرقتكا لرربلأيلك للة ل س ق لأ اعول سنلرإلبتضة .ل
 - 3/1المبدأ الثالث :تمكين القائمين عل إدارة القطاع العام من االضطالع بمسئولياتهم في اإلستاابة لنتائج الرقابة
والتوصيات وإتخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة :ل
ات ع لأا لتضمية لرريءهن لرق ل ة لقلابة لرملةق لربرحملة،ت ل سة لرقت رصج ل لرهل ةح لريةض لقلابة لربغهكة ل ةل
أص ةب لرمل ل لرمل ا نو ل سن لرإلبتضة و لربأا لتطل هة لللى ل ستجعرح للميل لرقابة لم مية ل ت لق ل ةملسةئج لرقاة

للةل

ألمية لرجلهةزل لربتنربدلرريءهن لرق ل ةلقلابة لرملةق لربرحملة،ت ولربمجملةلقتب ضهةولرقسلط لرقتكا لربجلةملةولررب لإدرا لرهل ةحلريةض ل
قلابة لربجمةق لرإلدرا ل ةمل ل ةحلرهلة لربرمل ض ل لربيفلرق ب لرملاة،نل لربت ميجلتلمللرريءهن لرق ل ةلقلابة لرملةق لربرحملة،ت لللىل
حتل جلتجملةا الرقابة لك ل لللىل ع لقت ع علرمللرض لربرقاتةئولرملكرتك لربرإلجتةكةح لرقسةئع لربرري،تةب لرجلوا لربربض لت ص ةحل
رقابة ولرب اةبكتهةل لأص ةبلرمل ل لرقائ س ن .لرب ات علللىلرريءهن لرق ل ةلقلابة لربدربالرملسةسل إ،تجمل هلةولتجملعتلرملك ا ل
كتالرقف ب لرقيتل فةلهبةلإ،تكعرال تةئولرقابة لرباارئهةلث لحتجملقلأب ىلتتاهولرب ةلذقمللت مهلإا ةدرحلرملميةا ،لرجل ع
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ات ع لللى لرريءهن لرقابة لإبة لل بةح ل ها ل لرقلجةا لرقابة لرقتكا لذرح لرق ل لربإدرا لرهل ةح لريةض لقلابة ل
ءار رح لرملاة،ت لربللىلرريءهن ل
ربجمةق لرإلدرا لملسةلعهتةلللىلمهت لأمضج لقتجملةا الرقابة لللىلرحلسة ةحلربت ص ةهتةل لربإختةذ لرإل ل
رق ل ةلقلابة لرقتجملعال تجملةا اكةل كتالإءار رحلرملتة لرقيتلتتكوكةلم ميةل ت لقل ت ص ةهتة.ل
ل
- 4/1المبدأ الرابع :االبالغ عن نتائج الرقابة و تمكين الامهور من مساءلة هيئات القطاع الحكومي والقطاع العام :لل
ات علللىلرريءهن لرق ل ةلقلابة لرملةق لربرحملة،ت لتجملعتلتجملا ال ض لعل ت
ق ل بهميهةلمج لأص ةبلرمل ل .لربيفلت ب تةحلحمعد ولربأالتاكالتجملةا اكةلل

ل ةقتسة لربرق ض حولربذقملل إ،تكعرال
لربأالتسهجلرإل علللىلتجملةا اكةل ةلبتجل

أص ةبلرمل ل ل إ،تكعرا أدربرحلرقت رصجلرملاة،ت .ل
 5/1المبدأ الخامس :التااوب مع البيئات المتغيرة والمخاطر الناشئةل:لل
ات علأالتف الرريءهن لرق ل ةلقلابة لللىل ا ل ةلت ب ةحلأص ةبلرمل ل لربأالتتجة لرببل هةول سنلرإلبتضة ول
يفلرق ب لرملاة،نلرب عربالرملسةسل إ،تجمل هلة ربأالتتجة لرببلرريءهن لرق ل ةلقلابة ل ةقكفجلرملاة،نل لرقجملضة ةلرقائ س لرقيتلت اال
للىلرلتمي للربتجمل ال تجمل تلرملكة الرقاة

لربرملت ه ليفل لرقابة لرملةق لربرقتجةلرببل هةليفلرق ب لرملاة،نولرب ةلذقمللت ن نل

اق ةحلمل ةجل لرملكةقبةحلرملةق للربرإل ت ة لربرقبسةدللربأالتضميةلتلمللرريءهن لربض لت ب ةحلأص ةبلرمل ل لربرملكة الرقاة ل
يفلرإللتتةا للاعلربض لريططلرإل،رترت ج لرب ططلرقابة ول سنلرإلبتضة ول لرب ات علأالت ركنلرريءهن لرق ل ةلقلابة لرملسةئجل
ذرحلرق ل لربرقيتلجتايل اةبكتهةليفلرحملةمجلرحملل لربرقعربق لربرملكةاك ليفلتلمللرحملةمجل ثميةلكةالذقملل اة،تة للكميةلتض لرريءهن ل
رق ل ةلقلابة لاق ةحلمج لرمل ل ةحلربصا لرقجملارالربب ةسلرريدر لقت ن نلصلتهةل تص ةبلرمل ةة.ل
 1/1المبدأ السادس :التواصل الفعال مع أصحاب المصلحةل:لل
ات ع لأا لتت رصج لرريءهن لرق ل ة لقلابة لرملةق لربرحملة،ت ل طا جمل لتن ع ل ة ل ام لأص ةب لرمل ل لربمهت لدربال
ستجملجلقلجملطةعلرق ةا لرب ات علأالتسهتلإت ة ح لرريءهن لرق ل ةلقلابة لرملةق لربرحملة،ت ل
ل
رب س ق ةحلرجلهةزل بتال عبقل ةدل
تص ةبلرمل ل ليفلرقت ل ل ةحلةء لرىل لتا ،خلرقكبةم لربرملسة ق ليفلرقجملطةعلرق ةا ل لربتتبةلجل ةقكفجلرملاة،نل لرب،ةئجل
رإلل ال ةلأءجلتسه جلرقت رصجل ل رمل ر ان لربرإلكتميةال ءهةحل اكةولدربالرملسةسل إ،تجمل لرجلهةزللرب ات علللىلرريءهن ل
رق ل ةلقلابة لرملةق لربرحملة،ت لإءار لتجمل تلدربايلقلت االللىلاأيلأص ةبلرمل ل ل

ل ةلإذرلكةالرجلهةزل ت رصجل كفجل

م ة لأال .ل
ل
 7/1المبدأ السابع :أن تكون مصدرا موثوقا للتبصر المستقل والموضوعي لدعم التغيير المفيد في القطاع العامل:لل
ات علأال ستاعللميجلرريءهن لرق ل ةلقلابة لرملةق لربرحملة،ت لرىللرحلفتلرملهينلرملستجملجلربرقت ل جلرقسل تلربرقجمل ي ربتسهتل
رريءهن ل رق ل ةلقلابة لرملةق لربرحملة،ت ليفلرقاجملةشل

لرقت س اةحليفلرقجملطةعلرق ةالدربالرملسةسل إ،تجمل هلة للربتست جلرريءهن ل

رق ل ةلقلابة ل صبهةل ا ملل كطليفل ها لرقابة لللىلرقجملطةعلرق ةالحمل ة لربدربق ةول ةامهةلرباؤركةليفلدلت لإص

ةح لرقجملطةعل

رق ةاولربللىل،ت جلرملثة ليفلجمة لإدرا لرملةق لرق ة .للربأالتت ة لربالرريءهن لرق ل ةلقلابة لرملةق لربرحملة،ت لدربق ةلدر جلر ت ،ةيول
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رب لرملا ميةحلرملها لرري اعلذرحلرق ل ل ةلأءجلت ن نلدربالجمتمي لرريءهن لرقابة ليفل ةجل لرقجملضة ةلرق ةمل لرملت ل ل ةقابة ل
للىلرقجملطةعلرق ةالربرحملة،ت لربرملسة ق .ل
ل
 - 8/1المبدأ الثامن :ضمان شفافية ومساءلة األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة :ل
ات ع لأا لتاهض لرريءهن لرق ل ة لقلابة لرملةق لربرحملة،ت ل رءتةهتة ل طا جمل لتفبج لرملسة ق لربرقكبةم لربرإلدرا لرق ة ل
رقا ع لربأالت لةلاق ةهتةلرب س ق ةهتةلرب هة هةل لربإ،رترت ج تهةلربتستكعال ة هلربلميل ةحلربأ،ةق نلرقابة لرقيتلتت

ل ةمل ض ل ل

ربرقكبةم ولربت ا لأص ةبلرمل ل لمبةلتستكع ال ةل ة هلربأ،ةق نللربأالتع الرريءهن لرق ل ةلقلابة لرملةق لربرحملة،ت للميل ةهتةل
إبت ةد ة لرب فبة لربم ةق لربمجملة لقلجمل ر ن لربرقل رئح لرمل مي لهبةو للربأا لختض لرريءهن لرق ل ة لقلابة لقلميارء لربرقتعب ق لريةاءعل
رملستجملجولمبةليفلذقمللرقابة لريةاء لللىللميل ةهتةولربإتة لكوهلرقتجملةا القلجهةحلرمل ا .ل
ل
 - 1/1المبدأ التاسع :ضمان اإلدارة الرشيدة لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبةل:ل
لتتتىلرريءهن لرق ل ةلقلابة لرملةق لربرحملة،ت لملتةدئلرإلدرا لرقا ع لربتجملعالتجملةا اكةل كفجل اة،نلهبورلرقكتال
لملارء ل ستجملل ولرب ةلذقمللللىل،ت جلرملثة ل ارء لرقا ار لرب ف القع هةلإدرا ل
ربتجملعالتجملةا الدربا للةلأدرئهةلقفعلختض ل
تا مي ل اة،ت لربك فجلدلتل ةل ت التاب وللميل ةحلرإلدرا لرقا ع لربدلتلرقابة لرقعر ل لربرملميةا،ةحلرإلدرا لرقسل مي لربتجمل ال
تجمل تلرملكة الرقتا مي ل كفجلدربايلربتفميجلكورل ل تةدارحلإدرا لرة التابول كفجل اة،نلربتاصعل إ ت ةا.ل
ل
 - 13/1المبدأ العاشر :اإلمتثال لمدونة قواعد السلوك بالاهاز األعل للرقابة المالية والمحاسبة :لل
ات ع لأا لتطتق لرريءهن لرق ل ةلقلابة لرملةق لربرحملة،ت ل عرب لقجمل رلع لرقسل ك لتاسجت ل لتب ضهة لربتف ا ل اة،ت ل
ق اربمهةول ثجل عرب لب رلع لرقسل كلرقيتلتتاتهةلر ت ،ةيلرب ات علأالتطتقلرريءهن لرق ل ةلقلابة ل ست ةحللةق ل ةلرقانرك ل
ربرري

قللكميةلربادليفل عرب ل ب رلعلرقسل كل 72لربتض لرريءهن لرق ل ةلقلابة لرقس ة،ةحلربرق ميل ةحلرملاة،ت لقضميةالرق لعل

لربرإلقتنرا لمبتطلتةحل عرب لب رلعلرقسل كلدر جلرجلهةزلكمية لتطتقلرريءهن لرق ل ةلقلابة لرملةق لربرحملة،ت لرقجمل تلرري،ة ،ل لربإقتنر هةل
ت

ب ةحلرملها ليفلمج لء ر نللميلهةولربذقمللقتف ال ثة لحتوعل ا.ل

ل
 - 11/1المبدأ الحادي عشر :بذل الاهد نحو تحقيق إمتياز وجودة الخدمةل73ل:ل
تض لرريءهن لرق ل ةلقلابة لرملةق لربرحملة،ت ل ،ة،ةحل لربإءار رح لهتعالرىل لت ن نلاجملةم لأالرجل د لكعلرري،ةسليفل
تاب ولمج لء ر نللميلهة لرب ات علقس ة،ةحل لربإءار رح لرريءهن لرق ل ةلقلابة لرملةق لربرحملة،ت لأالتجملتضعل ةلمج لرمل ابنل
72

مدونة قواعد السلوك هي الئحة داخلية ،وضعت وفقا لبيئة كل جهاة ،وتؤسس لألحكام المؤسسية التي تحكم سلوك المدققين الماليين.
وتتضمن المدونة القيم والمبادئ المدرجة في مدونة قواعد السلوك .ويمكن االطالع على المةيد من التوجيهات في المعيار الثالثين من
المعايير الدولية لألجهةة العليا للرقابة المالية والمحاسبة  ،المبدأ 4
73
يمكن االطالع على المةيد من التوجيهات في المعيار االربعين من المعايير الدولية لألجهةة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.
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ربمج لرري ارالرق ة ل ل ةقا ة للاهةلرإل تثة لقلميتطلتةحلرري

ب لذرحلرق ل ل للربأالتاصلتلمللرقس ة،ةحللربرإلءار رح لللىل

أالرجلهةزلقةل ابول ،علرق ميجلرقويلم ضل تاب وه ل للرب ات علأالتف القععلرريءهن لرق ل ةلقلابة لرملةق لربرحملة،ت ل رادلكةم ل
رب اة،ت لريدر ل لميلهة لربمجملة لقلمي ة ه لذرح لرق ل لربغهكة ل ة لرملتطلتةحو لمبة ليف لذقمل لرقلج ليف لرق ب لرملاة،ن لرىل ل ك ا ل
ةاء لرب ستجملل للاعلرقضاربا لرب ات علأالحتعدل س ق ةحلرإل ارالربرملارء للربت  ،للميل لاصعلتضميةلأال ف ال ةالابة ل
رجل د ليفلرجلهةزلمبةليفلذقمللألمية لضميةالرجل د لك لذربلصل ولرب ئتلرب ميجل ب ةق .ل
 - 12/1المبدأ الثاني عشر :بناء الكفاءات من خالل التشايع عل التعلم وتبادل

المعارفل:لل

تكج لرريءهن لرق ل ةلقلابة لرملةق لربرحملة،ت لرقتط الرملهينلرملستميالربرقويل سهتليفلمت نلرقبادلربرقبا قلربرجلهةزلربتتتىل
رريءهن لرقابة لإ،رترت ج ل قلتط ا لرملهينو لمبة ليف لذقمل لرقتعا نو لربتجمل ا لللى ل ست ةح لرحلع لرريدىن ل ة لرمل ك ح لربريو ل
ربرقفبة لرملطل لقتاب وللميجلرجلهةزلتس ىلرريءهن لرق ل ةلقلابة لرملةق لربرحملة،ت لءةكع لقضميةالأال تلملل اب هةلرقفبة رحل
رملها لرب تلجمل الرقعلتل ةلرقن

لربرإلدرا لقلجمل ةال ميلهتلربتكج لللىلتتةد لرمل ةاالرب اة لرقفبة رحلرب لأالتستب علرريءهن ل

رق ل ةلقلابة لرملةق لربرحملة،ت ل ةللميجلرآل ا ةولمبةليفلذقمللرريءهن لرق ل ةلقلابة لرقا ه ولرب ا مي لر ت ،ةيلربجممي لةحلرق ميجل
رإلبل مي لذرحلرق ل للربأالتس ىلءةكع لقتت ة لربال ل ها لرقتعب قلر لرب ،ل طةبة ل ةلأءجلت ن نلرملها ل رب لرملكةاك ليفلإ كط ل
ر ت ،ةيلرب اة لرق بةحل لرريءهن لرقابة لرري اع لربرمل ،سةحلذرحلرق ل ولمل ركت لرقجملضة ةلرقاة لربت ن نلتتةد لرمل ةاال
إلمةد لرريءهن لرقابة لرري اع.ل
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رملتةدئلر اىللكا لقجمل مي لرب اةم لرجلهةزلرريللىلقلابة لرملةق لربرحملة،ت
ل
ل
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المبحث الثالث
إطار حديث للمعايير المهنية

- 1فكرة تقديم إطار حديث للمعايير المهنية
اة رل لللىلريط لرإل،رترت ج لقلميا مي لرقعربق لقألءهن لرق ل ةلقلابة لرملةق لربرحملة،ت ل(رإل ت ،ةي)ل2111-2115ول
بااح لرملا مي ل" لتجملعت لإ ةا ل ع

لقلمي ة ه لرملها ل" ل ف ا ل ئمية لقألءهن لرريلضة لرب فاهت ل ورح لرق ب ل ة لضميةال

عرب تهتلربرقام ل ةلء د لألميةهلتلرب مالدلةئتلمتفةلرق ة لنلهبوهلرريءهن ل ةلتط ال هةارهتتلرب ها تهتلمتة ةل لإل ينل
ق ميةلربرملفس مللربكوقمللرإلبارال إ،تجمل ق لكجلءهةز ل ةلألضة ل ا مي لرإل ت ،ةيليفلحتع علرملاهةجلرقويل ت الربرقتكا ةحل
رق ا ل ةل

لإتبةبةحلء كة سوغلدلةلرمل متال 21لقألءهن لرق ل ةلقلابة ل ةلألضة ل ا مي لرإل ت ،ةيلإ،تكعرا لإ ةال

رمل ة ه لرقعربق لكإ ةا ل اء ع ل ت ةاا للل ا .ل ةإلضةم لرىل لتكج لرريءهن لللى لتطت ق لرمل ة ه لرقعربق لربمجملة لملكمي هتةل
ربرقتكا ةحلرق ا لربكوقمللب ةسلأدرئهةلربت ء هةحلرقابة ل جملةا ل ةمل ة هلرقعربق .لل
ربم لمتلتتينلجممي لل ل ة ل ل ةلرمل ة هلرقعربق لقألءهن لرق ل ةلقلابة لرملةق لربرحملة،ت ليفلرقجملطةعلرق ةال()ISSAIsل

لرمل متال

رقثة ةللكالقإل ف ،ةيلرملا جملعل،ا ل.2111لرب ترلكورلرقتتينل اة رللللىلأ ة لا ا ل ةلرقلجةالرقعرئمي ل ة ت ،ةيلربكع:ل
-ل

جلا لرمل ة هلرملها لPSC Professional standards committeeول

-ل

جلا لتتةد لرمل ام لKSC Knowledge sharing committeeول

-ل

جلا ل اة لرقجملعارحلCBC capacity building committeeول
ل فا لأ ة لكوهلرقلجةال ةلهت لإ ةاللميجل تط ال اتفنلللىلرمل ة هلرقعربق لرمل مي لهبةلربللىلرملتةدئلرقت ء ه ل

قلابة لربأمضجلرملميةا،ةحليفلرقجملطةعلرق ةا.
- 2تطبيق المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة والمحاسبة
إالتطت قلإ ةالرمل ة هلرقعربق ل همي لذرحل تطلتةحل ةص لربرقيتلتستعلعلرإلكتميةا لللىلرق

علرقعربدللربرإلبل ميعلرببعل

لرربكل لريط لرإل،رترت ج لملا مي لرإل ت ،ةيلمن ذجلت مي تلرمل ة ه لرقعربق ل-رقويلربرمجمل للل ال ا مي لرإل ت ،ةيليفلأكت ال
2111ل-رىلل تةدا لتامي لرإل ت ،ةيلل«دعم تطبيق المعايير الدولية »لرب ةلأءجلتاب ول هة هةلمب ءنلكورلرقت ك جلأ لجمل ل
تةدا لتامي لرإل ت ،ةيل ا ة ولتامي لبعارحل ة جلحميجلر،تل تةدا لتطت قلرمل ة هلرقعربق لقألءهن لرق ل ةلقلابة لربرحملة،ت ل
( ا ة ول.)3iل

44

رب ،ا ل جملعا ل ل ةح ل ءن لتت لق ل إ ةا ل ة ه لرإل ت ،ةي ل لربكوقمل ل اةبك لرإللتتةارح لرإل،رترت ج لرقيت لحتةج لرجلهةزل
رريللىلقلابة لرىل لرقتبفهلم هةلأااة لتطت قلرمل ة هلرقعربق لربكوقملل سةالتطت قلكوهلرمل ة هلكميةل جملعالقفتلأدر لتجمل تلرإلقتنرال
ةمل ة هلرقعربق ل(ايلكةح)ل ةل

لرق اضل اهةلربص تهةلرب ضلرملتةدئلرق ة لرملت لجمل ل ف ب لإ،تكعرالكوهلرريدر .ل

 - 1/2إطار المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة

74

أصعاح لرإل ت ،ةي لجممي لتن ل ة لرمل ة ه لرملها  :لرمل ة ه لرقعربق لقألءهن لرق ل ة لقلابة ل( )ISSAIلربت ء هةح لرإل ت ،ةيل
قل فتلرقا عل(.)INTOSAI GOVلل
ربتب حلرمل ة هلرقعربق لقلابة لربت ء هةحلرإل ت ،ةيلقل فتلرقا عللةلرملتةدئلرملت ةااللل هةل ءاللةالربكوقمللريورحل
رملها لرملكرتك ليفلرلتمي لرقعربدلقألءهن لرق ل ةلقلابة .لرببعلمتلربض لربتط الك ل اهميةلربمجملةلقإلءار رح لرق رءت ل ةقاست لرىلل
رمل ة ه لرملها لقإل ت ،ةي لربصعاح لمب ءن لبارا ل ةقت ع ق لرقاهةئع ل ة لكةم لرريءهن لرق ل ة لقلابة ليف لإءتميةع لرإل ت ،ةيل
(إ ف ،ةيل-ل.)INCOSAIلل
 - 1/1/2هدف معايير االنتوساي :
ك لضميةا لألمية لابة ل ستجملل لربم ةق لربتجملعت لرقعلت لريلضة ل ا مي لرإل ت ،ةي ل ة لأءج لربض لرملاهو لرملهين لرية لهبتل
إ،تاةدرلرىللص

ةهتتلرحملعد .لل

 - 2/1/2تصنيف المعايير

75

ربقتسه جلرقاء علهلوهلرق اةئقل لربإ،ت ميةهلةل كفجلأ ساولمتلإلتميةدلت ا ل ة ل تف ال ةل ست ةحلرب ةلأابةا.ل
متةقاست لقإلا ةدرحلمهعلحتميجلأابة ةلا ةل ل ست لب ل تةا لINTOSAI GOVل

لهلةلرريابةالرملف ل ةل

ابتل9ليفلرآل ا.ل ثة ل9100لINTOSAI GOVلرىلل9199لINTOSAI GOVلكعلإا ةدرحل
ءه لقلسلط لرإلدرا ل ت لجمل لمب ة هلرقضتطلرقعر لعل(رربلرقابة لرقعر ل ).ل
أ ةل ةقاست لقلمي ة هلمهعلصاب ل كفجلكا علتسلسلعل ف ال ةلأا ل ست ةحلرب كهللعدلرريابةالرملست قل تةا ل
ISSAIلرىلل ست علرمل ةاليفلكورلرقتسلسج.ل ثة لرمل ةال21لISSAIلك ل ةال ةلرملست علرقثةينل
 -1/2/1/2المستوى  – 1مبادئ التأسيس (إيساي )1
كتميج لرملست ع ل 1ل ةلإ ةا لرمل ة ه لرقعربق لللى لرملتةدئ لرقتت ،س لملا مي لرإل ت ،ةي .لرب عل لإل ا لق ميةل او للةال
 1977لرىل لتت ،لأءهن للل ةلقلابة لرقب ةق لرب مالت ء هةحلتت لقلمبتةدئلرقابة .لربإالكة جلجممي ل ل ة هلرريءهن ل
رق ل ةلقلابة لت تميعلربتتاة لرب ل ةقتب جلكوهلرق ا جمل لرقتةاُي .لل
 -2/2/1/2المستوى  – 2المتطلبات األساسية لعمل األجهزة العليا للرقابة (إيساي )11-13
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ويمكن اإلطالع على المزيد حول االطار على الموقع اإللكتروني www.issai.org
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اة رللللىل تةدئلرقتت ،ولمإالرمل ة هلرملضميا ليفلكورلرملست علتتطاقلقلكاربطلرري،ة ،لرملستجمل لرق رءنلتلرماكةليفل
رريءهن لرق ل ةلقلابة لرملةق لربرحملة،ت لرقيتلتضميةل سةل،هلرق ميجلربت  ،لب رلعلرقسل كلرملهينلريءهن لرقابة لرق ل ةل
ربت  ،ل تةدئل،ل مي لريدر لابة لرقجملطةعلرق ةال كفجلمةلجلللىلرملست علرقعربدلربتكميجلكوهلرمل ة هل ة ةحللة ل
رب تةدئلللىل ست عللة ل( لتت هل

ا ل تفاا )ل ةلضمياهة:ل

ل رإل،تجمل ق للل رقكبةم لربرملسة ق لل-ل أ

ب ةحلرملها ل

ل ابة لرجل د لرب تف الابتلكوهلرمل ة هل ةللعد ةل( ست لملست ركةليفلرهلاالرقتسلسلعلقلمي ة ه)ول كهللعدلرق كارحلرىلل تعئل ةل
رملتةدئلرب كهللعدلرق عرحلرىللتب جل ت لقلهبورلرملتعأ.لمميث لرمل ةالISSAI 10لك ل ةال ت لقل ةإل،تجمل ق ل
ربرمل ةالISSAI 11لك ل امقلُيصلرإل ضة ةحلربرقتطت جملةحلرجل ع لرملت لجمل ل ةإل،تجمل ق لربكفورلمإالابتل2ل ةق كارحل
كهلرىللرمل ة هلرملت لجمل ل ةقكبةم لربرملسةئل لرب كهلابتل3ل ةق كارحلرىللبة الرري

ب ةحلرب4ل ةق كارحلرىللء د ل

رقابة .ل
 -3/2/1/2المستوى  – 3المبادئ األساسية للرقابة (إيساي )111-133
تعاج لضمية لكور لرملست ع لرمل ة ه لرملت لجمل ل ةملتةدئ لرري،ة ،لقل ميج لرقابةث .لمإذر لكةا لرملست ع لرقثةين ل هتت ل ةري ال
رمل ،سةت لمإالرملست علرقثةق ل هتتل ةري الرملت لجمل ل تاب ولرملهةالرقابة .لل
رب تف الابتلرمل ة هليفلكورلرملست عل ةل3لإلعردل كهللعدلرمل ةحلرىلل تعأل ةل تةدئلرق ميجلرمل عرينل اميةلتكهلإلعردل
رق كارحللربرق عرحلرىللتب جل ت لقلهبورلرملتعألمميث ل كه:ل
رمل ةالISSAI 100لرىللرملتةدئلرري،ة ،لقابة لرقجملطةعلرق ةاو
رمل ةالISSAI 200لرىللرملتةدئلرري،ة ،لقلابة لرملةق ل
رمل ةالISSAI 300لرىللرملتةدئلرري،ة ،لقابة لرريدر ل
رمل ةالISSAI 400لرىللرملتةدئلرري،ة ،لقابة لرإلقتنرالرربلرملطة جمل ل
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ميجلرملست عل 3لللىلت  ،ل تةدئلرقتت ،ل(رملست عل)1لربرقكاربطلرري،ة ،لريلمية لرريءهن لرق ل ةلقلابة لرملةق ل
ربرحملة،ت ل(رملست عل)2ول

ل جملعاللاةصالرقابة ليفلرقجملطةعلرق ةال ا تالربقفجل عل ةلأ رعلرقابة ليفلرقجملطةعلرق ةال

(رملةق لربرريدر للربرإلقتنرالرربلرملطة جمل

).ل
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 - 4/2/1/2المستوى  – 4اإلرشادات الرقابية (إيساي )5111-1333
ضتلكورلرملست علجممي ل ل ةلرمل ة هلرقت ء ه لررب لرإلا ةد لرق ميل لرملت لجمل ل ةقابة لرمل عر لرقيتل فةلقلميعبقلرربل
رملارء لرإل،ت ة لهبةليفلألميةقالرمل عر .لربكعلإا ةدرحل تا لللىلتامج ل تةدئلرقابة لرري،ة ،لرىل لأدق لتطت جمل لأكثال
حتع عرلربتب

ولربرقيتل فةلإ،تكعر هةلللىلأ،ةسلتس هل هةالرقابة .لربرق اضل ةلكوهلرملتةدئلرقت ء ه لك لهت ل

بةلع ل ت ا لقلمي ة هلربأدق لرقتعب قل كتالرقجملطةعلرق ةاول فةلتطت جملهةل ةلبتجلرق ة لنل ةريءهن لألضة لر ت ،ةي.ل
رب ضتلتاب تلكوهلرمل ة هلأا لإلعرد ل ست لرىل ل ست ركةلرقتسلسلعلرب كهللعدلرآل الرىل ل ض عللةال اميةلتكهل
رإللعرد لرري اع لرىل لتب ج ل ت لق ل ةمل ض ع لرق ةا .لأ ة ل ةقاست لقلمي ة ه لرقيت ل ءع لأصلهة ليف لأ ع لرمل ة ه لرقعربق ل
قلمي ة،ت ل ISAلمإاللعد لرآل ال كهلرىل لرمل ض عل اميةلتكهلرإللعرد لرقث ا لرملتتجمل لرىل لابتلرمل ةال ISAلرقويلمتل
إلتميةدهليفلص ةغ لرمل ةال .ISSAIلمميث لرمل ةال ISSAI 1250ل ت لقل ةقابة لرملةق ل(رياللعدلرآل الك ل)1ل
ربك ل عل اة لللىلرمل ةالرقعربدلقلمي ة،ت ل ISA 250لربرملت لقل ةإللتتةارح لرملت لجمل ل ةقجمل ر نلربرقل رئحلربهبورل ف ال
رمل ةالISSAI 1250ل ت لقلبل"رإللتتةارحلرملت لجمل ل ةقجمل ر نلربرقل رئحليفلابة لرقت ة ةحلرملةق ".ل
رب فةلإلتميةد لكوهلرقت ء هةحلكل ةلررب لت ع لهةل سنلرقضاربا لقت ف لرق اربالرقباد لقاطةقلرق

لرملت لقل فجل

ءهةزلقلابة .لرب فةلأالتكميجل ثجلكوهلرق اربالرقتب ضلرقجملة ينلرب ن عل ةلرإل،رترت ج ةح لرببعا لرمل ،س لرق ل ةل
قلابة لربكوقمللرق اضلرحملعدلرب ت ل هةالرقتعب ق.لل
ربختض لكوهلرقت ء هةحلرىل لرقتط الرملستميالربرقت ع ل ةلبتجلرقلجةالرقبال لرملتك

لربت وللةلرقعاربسلرقائ س ل

رقاةجت للةلتجملة،تلرمل ةاالربرملميةا،ةحلرجل ع ل نل ور لر ت ،ةي.ل
 - 3/1/2لماذا يتعين عل الاهاز األعل للرقابة تطبيق المعايير الدولية ؟

77

بتجلأال جمل الأيل ةلرريءهن لرق ل ةلقلابة ل ت دلرملهمي لرقكةب لرملتميثل ليفلتطت قلرمل ة هلرقعربق ول ،ف الرقس ر لرقويل
تتةدالرىللرقوكةلك ل« ةلكعلرملاةم لرحملتميل لرقيتلحت جللل هةلرريءهن لف».لرب ةلرملهتلقإلدرا لرق ل ةلقلجهةزلأالجت نل
للىلكورلرقس ر لربأالتف ال جملتا ل ةإلءة لبتجلرإل ميةسلليفلتطت قلرمل ة هلرقعربق لقألءهن لرق ل ةلقلابة .لل
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ويمكن اإلطالع على المزيد حول المشروع على الموقع اإللكتروني www.psc-intosai.org

مبادرة تنمية االنتوساي  - IDIأدوات تقييم اإللتةام بمعايير اإلنتوساي (آي كات) لرقابة االلتةام  ، 2012ص6
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إا ل س د لت ء هةح لجلا ل اة لرقجملعارح لرملت لجمل ل تطت ق لرمل ة ه لرقعربق ل– لإلتتةارح لإ،رترت ج لتجملعالبةئمي ل ةملاةم ل
رقث ا لرقتةق ل
 - 1/3/1/2الاودة ل :ل ،ا ل ضمية لتاب و لألمية ل
رقابة لربمجملةلقلمي ة هلرملجملت ق للةمل ةلربء دل ست عل نل ةل
رجل د لربرإلتسةقليفلألمية لرقابة .لربتس ىلرريءهن لرق ل ةل
قلابة لرىلللكسنلاجمل لرمل ر انلربرري ارالرمل ا لللىل عل
 ،ر .لرب علتطت قلرمل ة هلرملجملت ق لللىلرملست علرقعربدليفل
ألمية لرقابة ل ط لربر ع لكة لجتةه ل ج لكوه لرقثجمل .ل
لأالرمل ة هللةق لرجل د لتجمللجل ةلرملكة الرقيتل ت اضلهلةلرملارء لربتتىل عرب لكةم ل ا ميةحلرقابة لللىل
ست علرجل د لرقيتلحتجملجملهةليفلألمية لرقابة لرقيتلتجمل الهبةولإالإ،تكعرالرمل ة هلرملجملت ق للةمل ةل ،ال تسطلأ الرملجملةا ل
رمل ةا لرب تةدارحلضميةالرجل د لرإلبل مي لرب ارء ةحلرقا ار ل ةإلضةم لرىل لتجملة،تلريورحل طاقلأ اع.لرببعل لهتل
إ،تكعرال اقلابة ل كةهب ليفلدرب لرتلب لرملا ميةحل ةلأءجلتتينلرقت سنلرملستميا.
 - 2/3/1/2المصداقية ل :ل ،ا ل نز لإ،تكعرا ل ة ه ل جملت ق للةمل ة ل ة ل عرب لك ل ة ل ،س لرقابة ل
رب ارء هة .رب ،التفسنلرري ارالريةاء لذرحلرق ل لاجمل لأكولرب عرب ليفلألمية لرملارء نلرقو ةل ستكع ال
ة هل جملت ق للةمل ة .رب فةلقاتةئول لربإ،تاتةءةحلرقابة لرقيتلمتلإءارؤكةلربمجملةلمل ة هل جملت ق للةمل ةلأال تتلرقابة للل هةل ةل
ءهةح ل ةاء لدربا لإكتكةا لأ ل كف ح .كمية لت دي لرقكبةم لرقيت ل ماكة لإ،تكعرا لرمل ة ه لرمل اربم لء عرل
قلميا ميةح لريةض لقلابة لربرري ارا لرمل ا لرري اع لرىل لز ةد لرمل عرب ليف ل تةئو لألمية لرقابة  .رب،تسةلع لز ةد ل
رمل عرب لرريءهن لرق ل ةلقلابة ليفلرقت ة جل لرهل ةحلرقعرلمي لهلةل ةلأءجلحتسنلرإل ةالرمل ،سعلرب كمي حلابة ل
أكثالب .
 - 3/3/1/2مستوى المهنية ل :لتكفجلرمل ة هلأ،ةسل ها لرملارء نلرب ا ميةحلرقابة ل ةل

لتجملعتللميل ل

ا مي لقل ميجلرقابةث رب فةلأالحتسةلرقجمل ة ،لرملت ةااللل هةلما لتتةد لرآلار لرملها لربريورحل نلرجلهةحلرق ا ل
ربدر جلرقجملطةعل بسا رب ،التف الإ كط لرقتعا نلرملكرتكلربتجملة،تلريورحلأ،هجلق ل تقلرملارء ال ب لجممي ل ل
رمل ة هلرملها  .للكميةلت مالرمل ة هلرملجملت ق للةمل ةلق ل كرتك ل نل عبجملعلرقجملطةلنلرق ةالربرية ليفلجمة حلرملس ربق ل
رملتكةهب  .كميةل ،نزلتطت قلرمل ة هلرملجملت ق للةمل ةل ةل ها لرقابة ل ءاللةا.
 4/1/2اإلعتبارات اإلستراتياية في تطبيق المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة
ذرللباالءهةزلأللىلقلابة لتطت قلرمل ة هلرقعربق لولمميةلرملست سةلرقتبفهليفلرإللتتةارحلرقتةق :
إ ّ
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أالتطت قلرمل ة هلرقعربق ل اط يلللىلتامي لرقجملعارحلرمل ،س لربرقتا مي لربرملها للرب تع جلإ ةالرمل ة هلرقعربق لللىل
ست علرجلهةزلربللىل ست علكجللميل ل اباد لقلابة لربكفورلمه ل ل كميجلمجملطلكةم لرق اةئ ليفلرجلهةزلرريللىل
قلابة ول جلأ ضةل طعلرإل ةالرمل ،سعلرقويل ميجل ةل

قالرجلهةزو لربلاعلرري ول نلرإللتتةا لتطت قلرمل ة هل

رقعربق ل،ت تةجلإدرا لرجلهةزلرىل لربض لإ،رترت ج ةحلت طعلكجلرجل ر نلرقث ا ل لم لىل،ت جلرملثة لبعلتبفالإدرا ل
رجلهةزلءع ةليفلرإلقتنرا ل ةمل ة هلرقعربق ليفلرباةئبهةلرملت لجمل ل ابة لرريدر ولربيفلكوهلرحلةق لبعل ل ف الكةم ةلأال عابل
اب المجملطلللىلرمل ة هلرقعربق لقابة لرريدر للمجملعلحتةجلرجلهةزلأال ت ول نلرإللتتةالإ عرثلت هرحليفلاةا،ةحل
ابة لرريدر لللىلرملست ع لرقتا ميع لرببعلحتةجلرىل لرقتبفهلءع ةليفل سةئجل ثجلرملكمي حلرمل ئمي لربرمل ابنلذربيل
رقفبة للربرإللتتةارحلرري

ب لرب اهج لرقابة لربكوقمللرقابة لللىلرجل د .ل

أالتطت قلرمل ة هلرقعربق لربرقتكط طلرإل،رترت جع لربتامي لبعارحلرجلهةزلبعل لتك ّفجللميل ةحلرتلب ل– ل تجملع لأال
تطت قلرمل ة هلرقعربق لربكوقمللربض لربتطت قلإ،رترت ج لهتعالرىللحتجمل قلاؤ لربتط البعارحلرجلهةزلكعلمج ةلء ر نل
رتلب لق ميل لربر ع ل لغهلرب ةلرملهتلأالتست لنلب ةد لرجلهةزلكورلربتع ولكوهلرق ميل ةحلربأ لتكاعليفلم جلكوهل
رق ميل ةحل كفجل ديلرىللرقتفارا.
 1/4/1/2دور قيادة الاهاز ل– لحتتةجلب ةد لرجلهةزلأالتل نلدربارل ةاةليفلتطت قلرمل ة هلرقعربق و لربتتميثّجل ضل
رريدربرا لرقائ س لقجمل ةد لرجلهةز ليف ل كا لاجملةم لرب ل سةلع لربص ةغ لإ،رترت ج لقلتطت ق لربءوب لرري ارا لرمل ا ل
رقعر ل نلربريةاء نلربربض لاق ل اربت لربتجمل تلء ع .ل
 2/4/1/2قيادة وإدارة التغيير ل– لإالأ علرجل ر نلرهلة ليفلتطت قلرمل ة هلرقعربق لك لإدرا لرقت هولبعل جملتضعل
تطت قلرمل ة هلرقعربق لإلةد ل الربت هرحلحمتميل ليفلكةم ل ر علرق ميجليفلرجلهةز.لرببعلُيلقلكورلرري ا لا ت لرب مةل
رب جملة لرب ل ةل ابعلرجلهةزلم لىلإدرا لربب ةد لرجلهةزلأالتا ال اة لرىل لااةالرقت هلربتب ّفاليفلتعر هلإلدرا لرقت ه.ل
رببعلتتميثجل ضلإ،رترت ج ةحلإدرا لرقت هلرقيتلبعل ست نلهبةلرجلهةزليفلام ل ست علرق لعل ةمل ة هلرقعربق لربتتينل
اهولتكةاكعليفللميل لرقتطت قلرب لقل اةصا ةلقتطت قلرمل ة هلربت مهلما لقل

لللىلرمل ةاالربرملهةارحلرق ز .

 3/4/1/2بيئة الاهاز األعل للرقابةل–ل ضلرقا اللميةلإذرلباالرجلهةزلتطت قلرمل ة هلرقعربق ل ةقاست لقلابة لرملةق ل
ررب لابة لرريدر لررب لابة لرإلقتنراول ،ت نلللىلرمل ،س لأالتت ول نلرإللتتةاللك ل ةلرمل سةحلرقعر ل لربريةاء ل
رببع لتتتة ةل لأمه لرمل سةحلرملكتلب لثسنلرمل ة هلرقعربق لرقيتلتطتقلربقفةلأ مي لرإلدرا لرحملة،ت لربرملةق لربإ فة ل
رق ص لرىل لرمل ل ةحلرقضاربا لربرق بةحل لرقوملةالربرري ارالرري اعلرمل ا ل ةإلضةم لرىل لاجملةم لرقابة ليفلرقعربق ل
كعلأ الربا جمل لرق ل ل فةم ل هةالرقابة وللربكوهلرمل سةحلبعلت مالماصةلرربلب دلبعلت االللىلتطت قلرمل ة هلرقعربق ول
ربإذر ل ع لرجلهةز لإضةم ل هةا لابة لءع ع لربمجملة لقلمي ة ه لرقعربق و لممية لرريمه لمبفةا لضميةا لأا لرجلهةز لقع ال
رق

ةحلرملاة،ت لربأ ّالكجلرملتطلتةحلرقجملة

ل ت ما لول ةلرملهتلأ ضةلضميةالربء دل تلجملنل ئمينلربمةللنلقاتةئول
42

رقابة لربإا لر،ت مية ل ة ه لابة لرباةا،ةح لءع ع لقةل اا لمجملطلللى لرجلهةز لرريللى لقلابة ول ج لإ ا ل ،اا لللىل
رجلهةحلريةض لقلابة لربرقوملةالربقوقملل ةلرملهتلرري ول نلرإللتتةا لت ب لربك ب لرقت رصجل لرري ارالريةاء ل
ذرحلرق ب ل ةلأءجلضميةاللميل لتطت قل،لس .لربإالإل الرري ارالرمل ا ل عربرم لرب نر ةلر،ت مية لرمل ة هلرجلع ع ل
أ الكةالءعرل ةلأءجلإ كة ل لدرلمي لريلمية لرقابة لربمجملةلقلمي ة هلرقعربق .
 4/4/1/2توقعات األطراف المعنيةل–ل ةلأءجلإختةذ لبارال ت لقلمبسةالرقتطت قلرق رءنلإتتةلال ت نلللىلرجلهةزل
رريللىلقلابة لأال ت جملقلربأال ت وليفلرإللتتةا لرقت ب ةحلرقيتلقععلرجلهةحلريةض لقلابة لربرري ارالريةاء لذرحل
رق ل .ل
 5/4/1/2أثر التطبيق ل– ل ةلرريمه لمبفةالرقتبا قل نل تطلتةحلرمل ة هلرقعربق لرقيتل ،الختلقلحت ليفلرملبةك تل
ربيفلاةا،ةحلرقابة ولرب نلتلمللرقيتلبعلتتطلنلمجملطلت هرحليفل ضلرإلءار رح.ل
 1/4/1/2الموارد المطلوبة ل– ل ق لكةال طل ةلتطت قلرمل ة هلرقعربق لربكوقمللإتتةعل تطلتةهتةولبعلحتةجلرجلهةزلرىلل
ت مهل رادلكته لرحلجتل ا رالرري ر لربرري مي لربرريماردلربغهه.للربأااة لربض لرإل،رترت ج ل ،ت نلللىلرجلهةزلربض ل
ب م لتطت قلربرقيتلتتنل ةقتب جل طتالقت ز لرمل رادلرملطل .ل
 - 3عملية تطبيق المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة
أاللميل لتطت قلرمل ة هلرقعربق لكعل ب للميل لرقتكط طلرإل،رترت جع لربقوقملل ات علإتتةعلرملار جلرقتةق ليفللميل ل
رقتطت ق:ل
 - 1/3مسار إتخاذ القرار بشأن تطبيق معايير اإلنتوساي
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هل يرغب الجهاز األعلى للرقابة في تطبيق معايير
اإلنتوساي؟
نعم

ما هي صالحيات الجهاز األعلى للرقابة؟
ما هي البيئة التي يعمل فيها الجهاز؟
ما هي توقعات األطراف ذات الصلة؟
ما هي المواد المتاحة للجهاز؟
هل يريد الجهاز إعتماد المستوى  4من معايير اإلنتوساي
أو وضع/تطوير معايير وطنية متوافقة مع المستوى  3من
معايير اإلنتوساي؟
المستوى الرابع

المستوى الثالث
هل يملك الجهاز معايير وطنية
لرقابة اإللتزام/األداء/المالية؟
نعم
مقارنة المعايير الوطنية بالمستوى 3

إعتماد الجهاز معيايير المستوى 4
كمعايير رسمية
ال

وضع معايير وطنية متوافقة
مع المستوى 3

مقارنة الممارسات بمتطلبات
المعايير

مقارنة منهجية وممارسات الرقابة بمعايير
اإلنتوساي باستخدام اآلي كات

تقييم إحتياجات تطبيق المعايير

إستراتيجية تطبيق المعايير

تقييم إحتياجات تطبيق المعايير
إستراتيجية تطبيق معايير
اإلنتوساي لرقابة اإللتزام /رقابة
األداء/الرقابة المالية

ل

ل
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 2/3عملية تطبيق المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة
• إن الخطوة األولى للجهاز هي التيقن من متطلبات المعايير الدولية وتقييم وضعية الجهاز مقارنة
بالمتطلبات وأسباب عدم اإللتزام وما يحتاجه الجهاز كي يكون ملتزما وسيكون الناتج النهائي لهذه المرحلة
تقييم حاجات ال لتزام

هو تقرير تقييم مدى اإللتزام بالمعايير الدولية.

• إستنادا إلى المسائل واألسباب التي تم تحديدها في تقرير مدى اإللتزام بالمعايير الدولية ،سيتعين على
إدارة الجهاز تحديد إستراتيجية تطبيق والتي تبين رؤية الجهاز وأهدافه من أجل تطبيق هذه المعايير
وضع إستراتيجية

تطبيق المعايير الدولية

الدولية واإلستراتيجية التي سيتبناها الجهاز كي يحقق هذه األهداف .ويوصى بإتباع منهج تشاركي ذي
قاعدة عريضة.

• يجب على قيادة االجهاز أن تضع آلية لتنفيذ إستراتيجيته .وينصح أن تدمج هذه اآللية في التسلسل
الهرمي الوظيفي للجهاز وأن ال تكون موازية لهذه الوظائف .وسيتعين على الجهاز أن يقوم باألمور بشكل
تنفيذ االستراتيجية

المراقبة والتقييم

والدورس المستفادة

مغاير بدال من القيام بأمور مختلفة.

•يحتاج الجهاز إلى أن ت كون لديه آلية منتظمة لمراقبة أنشطة التنفيذ وكذلك إدارة مخاطر التنفيذ .كما
سيتعين على الجهاز أن يفسح المجال إلجراء تقييم دوري لجهوده في تطبيق المعايير الدولية .وقد تساعد
الدروس المستفادة في التطبيق ،الجهاز على تحسين جهود التنفيذ المستقبلية.

ير عن مدى ما حققه في تقرير أداء عام يقدم إلى الجهات المعنية.
•سيتعين على الجهاز أن يرفع تقر ا
رفع تقرير عن األداء

ل
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المبحث الرابع
أداة تقييم اإللتزام بالمعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة آي كات
()iCAT
وُ َ ّعلإ ةال"رمل ة هلرقعربق لقألءهن لرق ل ةلقلابة لرملةق ل"ISSAIsلرمل َةالرملكرتكلقجمل ةسلرريدر ليفلأبةق تلرإل ت ،ةيلرب ات عل
إ،تكعر ا لبعالرملستطةعو لربك لبةلع ل ُستاعلإق هة لقت ا لرملميةا،ةحلرقعربق لرجل ع لقألءهن لرقابة لىفلإ ةالب ةسلأدر كةل
قوقمللمتالتلمللرمل ة هلأصت

جالرقنر لرب ليفللميل لرقتجمل ت.ل
ل
ل

لرببتجلأال كاعلرجلهةزليفلا،تل ستجملتلال ل علقال ةلحتع علربض الرحلةدل ةل

لأدربرحلتجمل تلرإلقتنرالمب ة هلر ت ،ةيل

(رآليلكةح)ولربحتع علرآلق لرقيتل ،تتلإ،تكعر هةلقتجمل تلر لربضةلالرقعر ل لربرقيتلجت نلللىلرقتسةؤ لرهلةال"ر ةلحنةلرآلا"ول
رب تتلإ،تكعرا لرقتكط طلرإل،رترت جع لقل ص لرىل ل"رق ض لرملاغ بلم ا"لمل ةجل لرقبةاقلرحملعدل نلرق ض لرحلةدلقلجهةزلربذركل
رملستهعالربرقويل وللاال ةقبج رحولربمل ام لأ،تةبلكوهلرقبج رحل لجتللةد لرىللحتل جلرقت لرقعر ل لربريةاء لقلجهةز.ل
رب تتلذقملل ةل

ل جملةا لاةا،ةحلرقابة لقع ال ةملتطلتةحلرقيتلت صعلهبةلرمل ة هلرقعربق لق ت ،ةيو لرب ةلأءجل سة ع ل

رريءهن لرق ل ةليفلتجمل تلإ ت ةءةهتة لرملت لجمل ل ةإلقتنرا لصميمي ل تةدا لتامي لرإل ت ،ةيلأدر لتجمل تلرإلقتنرا ل ةمل ة هلرقعربق لرببعلمتل
ربض لجممي ل ل ةلرريدربرحلتكتميجلللىلأا لأدربرحلتجمل تلايلكةح.لربكعلكةقتةد:79ل
 أدر لتجمل تلايلكةحلقلميست عل2ل ةلرمل ة هلرقعربق ل.
 أدر لتجمل تلايلكةحلقلميست عل4ل ةلرمل ة هلرقعربق لرملت لجمل ل ةقابة لرملةق .
 أدر لتجمل تلايلكةحلملست عل4ل ةلرمل ة هلرقعربق لرملت لجمل ل ابة لرريدر .
 أدر لتجمل تلايلكةحلقلميست عل4ل ةلرمل ة هلرقعربق لرملت لجمل ل ابة لرإلقتنرا.
 -1تعريف اآلي كات): (iCATلربكعلإ ت ةالرري االر لربىلل( (ISSAI Compliance Assessment Toolربت ينل ةقل ل
رق ا لأدر لتجمل تلرإلقتنرالمب ة هلرإل ت ،ةيل(ايلكةح)لل
-2الغرض من تطبيق اآلي كاتل:لإالرق اضل ةلأدربرحلرقتجمل تلايلكةحلك للاضل تطلتةحلرمل ة هلرقعربق ليفلص ل س ط ل
ربحتع عللميل لتجمل تل ععلرإلقتنرا لهبة لمل ام لرىل لأيل عيل تتلتطت قل تطلتةحلكوهلرمل ة هل ةجلهةزلربكجلرمل ةال تتلإ،ت بة هل
كفجلكلعلرربلءنئعلرربلر الغهل ست يفلرربلر ال ل اطتقلللىلرجلهةز.ل
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لمةيد من التفاصيل
 -مبادرة تنمية االنتوساي ( - )2012أدوات تقييم اإللتةام بمعايير اإلنتوساي (آي كات) لرقابة االلتةام www.idi.no
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 -3مثال عملي للمستوى  4من المعايير الدولية المتعلقة برقابة اإللتزام:ل( تطلنل)1,3ليفل ضلرحلة حولبعلحعدل
رري المبهمي لرقابة ل ض علابة لرإلقتنرالرب طةبهةل.لربيفل ة حلأ اعولبعل ستاعل ض علرب طةقلابة لرإلقتنرالرىللرحلفتلرملهينل
قابة لرقجملطةع لرق ةا ل(إ سةي ل4111و ل)11ربيف لرحلة ح لرقيت ل لحت ّعد لم هة ل هةا لرجلهةز لرريللى لقلابة لررب لرقتكا ةح ل طةقل
رقابة ول ،ت نلللىلرملارء لرقكاربعليفلرقابة ل ةل

لحتع عهلربحعدل طةقلرقابة ل ةل

لحتع علرريمه لرقاست لربتجمل تل

رملكة ا.لكميةلأ ّا ل طةقلرقابة لك ل ةالربرضحلريكعرا لرقابة لربرملت لقل ةمل ض علربرمل ة هلرب نلت مي تللميل لرقابة لإمجة لل
كعلت طعل طةقلرقابة .ل( س د لإ سةيل411ول)71ل
السياسة:لكجل ّعدلرجلهةزلرريللىلقلابة ل(يفلدق جلرربلت ء هةحلقلابة ل ث )لك ب لحتع عل طةقل
لقلميارء ول
رقابة لإذرل ل فةلحمعدرليفل هةالرجلهةزفلربإذرلكةالرقاطةقل ستاعرلرىل لرري فةالرملها ل
كجل ءعلدق جلابة لرربلت ء هةحل

التقييم:للل

التنفيذ:لرإل،تبسةال

لك ب لرب لعلإءارئهةفل

ل ةلكعلرإلءار رحلرمل ء د ل ةلأءجلحتع عل طةقلرقابة لإذرلكةالرقاطةقل

غهل تنليفلرملهةافل
المخرجات:لرقت

للةلرحلة حلرحملعد لرقيتلكةالم هةل طةقلرقابة لغهل تنليفل هةالرقابة .ل

 -4نموذج تطبيق آي كات .
أدربرحلرقتجمل تلايلكةحلحتت يلللىلرملف ةحلرق ة لرقتةق ل
اء لرمل ةا

تطلتةحلرمل ةا

ا ط لكور لرق مي دل حت ي لكور لرق مي دل

ربض لرإلقتنرا

اق ل/لأدر لرإلقتنرا

ن لللى لرقككص لرقويل ت ءعلا ا ل ةارحل تة لق ض لرإلقتنرا:ل

تطلتةح لرمل ة هل للى ل تطلتةح لرمل ة هل جمل ا ل تاب و لأدر لرقتجمل ت لايل مت لرإل،ت بة ل– ل تت لر ت ةاكة ل امية ل تتل
ةمل ة هلرقعربق ل

رقعربق
ءن .ل

ليف لص ل كةح لأا ل فتن ليف لكورل إ،ت بة لكورلرملتطلنل ةقفة ج

أ،تةبللعالرإلقتنرا
امية لتف ا لربض لرإلقتنرال
ل ست الرربلإ،ت بة ل كفجل
ءنئعو ل ن لأا لتسججل

رق مي د لرملستاعرح لرحملعد ل إ،ت بة ل كفج لءنئع ل– ل طع لكور لري ةال أ،تةب للعا لرإلقتنرا ليف لكورل
ربرملك

ةح لربرقا ةا لرقيتل رقسلسل لكة ل ل ةل

تثج ل ة ل

ل عألرجلهةزليفلتاب ول رملفةا .لربكور لرق مي د لذيلل

هلة لرجلهةز ل ل كور لرملتطلنو لربقع ا ل ض لل ر ج لإقتنرال أمه ليف لحتع ع لإ،رترت ج ل

تطلتةح لرمل ة ه لرقعربق .ل طتجمل ولربقال جملعرالكتهل ةلرإلقتنرالإ لأ الق ل رقتطت ق لرملستجملتل
رب ،ال تتل ج لكورلرق مي دل لتن ةل ةقفة ج.
امية لتف ا لربض لرإلقتنرال

تتضمية ل ةجل لأ،تةب للعال

ل ست ال– ل ل لتنالرجلهةزل ةملتطلتةحلللىل رإلقتنرالل

مت لرإل،ت بة لررب لإ،ت بة ل رإل ق
ل اطتق ل– لكور لرملتطلن ل ل اطتق لللىل

كفجلءنئع

رجلهةزل ستنلرقجمل ر نلربرقل رئحلرحلةكمي لقا

ل
ل
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لربرقيتل

ل
 -5تطبيق عملي لآلي كات عل الاهاز المركزي للمحاسبات
لكوه لرق ميل لمتلدار ،لد،ت ا ل 2114لجلميه ا ل ا لرق ا لو لرقجملة ا لابت ل 144لقسا ل 1988ل كتا لرجلهةز لرملاكنيل
قلمي ة،تةح لرمل ع ل ةقجملة ا لابت ل 157لقسا ل 1998لو لبارا لائ لرجلميه ا لابت ل 196لقسا ل 1999ل كتا لإصعرا ل ئ ل
رق ة لن ل ةجلهةز لربرق لتا ت ل ا لرق ة لن ل ةجلهةزو لبارا لائ لرجلهةز لرملاكني لقلمي ة،تةح لابت ل 1311لقسا ل 2118ل كتال
إلتميةدلرمل ة هلرمل ا لقلميارء لربرقب صلرحملعربدلرب هةالرقتتكعلر اعللولبارالائ لرجلهةزلابتل2112لقسا ل2119لرية ل
إلتميةدلرمل ثةقلرق ةالرمل اعلآلدربلرب،ل ك ةحل لنرلربدل ها لرحملة،ت لربرملارء ولبارالائ لرجلهةزلابتل841لقسا ل2115ل كتال
إ كة لردرارحلرقتبت لرقبىلرب اربت لرجل د لول ئ لرقتبت لرقبينلريةص ل ةجلهةزلول ئ لرقتعا نلولريط لرقسا لقلتعا ن.ل
ل
مرجع المعيار
الدولي

متطلبات المعيار

وضعية

آلية  /أداة اإللتزام

الدولي

الاهاز

رقبجملا ل5ولإ سةيل

أي قصور في السلوك

قانون الاهاز المادة  ، 25الئحة العاملين بالاهاز  -الباب

31ل

المهني للمدققين او أي

السادس (واجبات العاملين وتأديبهم) ،

أخالقيات المهنة

سلوك اير الئق في
حياتهم الشخصية من
شأنه أن يلقي ب الله
عل نزاهة المدققين
والاهاز األعل للرقابة
الذي يمثلونه وكذلك
عل جودة وصدق

لدى الاهاز إدارة مختصة لفحص إنشطة الاهاز وعملياته
الداخلية تتبع رئيس الاهاز بشكل مباشر
قرار رئيس الاهاز رقم  2132لسنة  2331بإعتماد الميثاق
العام المصرى آلدآب وسلوكيات مزاول مهنة المحاسبة
والمراجعة  -النزاهة
قرار رئيس الاهاز المركزى للمحاسبات رقم  841لسنة

العمل الرقابي الذي
يقومون به ،كما قد يثير

األدارة المركزية للتفتيش الفن ال إدارتين االول إدارة اول

شكوكا حول موثوقية

للتفتيش الفن ومراقبة الاودة وإدارة ثانية للتفتيش الفن

إ ّن تبني أخالقيات

ومراقبة الاودة .

لمهنة المدققين في
القطاع العام والعمل بها
من شأنه أن يدعم الثقة
في المراجعين وعملهم.

رقبجملا ل6ولإ سةيل

من األهمية بمكان أن

الدستور مادة  ، 218قانون الاهاز رقم  144لسنة 88

31ل

يُن ر ال الاهاز األعل
للرقابة عل أنه مصدر

المعدل بالقانون رقم  157لسنة  1118مادة 1

أخالقيات المهنة

وعند فحص عينة الحاالت الرقابية لم يتبين لنا
اى مخالفات بشأنهما

 2315تم بموجبه إعادة هيكلية الاهاز وذلك لتقسيم

وأهلية الاهاز ذاته.

مستوفي

أمثلة من المستوى الرابع

للثقة واألمانة
والمصداقية.

55

مستوفي

تابع

يعمل المدقق عل تعزيز

الئحة العاملين بالاهاز  -الباب السادس (واجبات العاملين

مستوى الموثوقية والثقة

وتأديبهم) مادة  ، 55 ، 54قرار رئيس الاهاز رقم 2132

والمصداقية من خالل
تبنيه وتطبيقه للمتطلبات
األخالقية للمفاهيم التي

لسنة  2331بإعتماد الميثاق العام المصرى آلدآب
وسلوكيات مزاول مهنة المحاسبة والمراجعة

تاسمها المفردات
ّ

الرئيسية المستخدمة،

يتم ممارسة الحكم المهني لتحديد األهمية
مستوفي

النسبية في جميع مراحل الرقابة وذلك تحقيقا

جزئيا

إلحتياجات المستخدمين و أهمية وحساسية

المتطلب

موضوع الرقابة والسياق العام له والتي تتمحور

17

ف (مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية

بالمستوى

 ،ضمان حسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ عل

الرابع

وهي النزاهة

المال العام) والمستخدمين لدى الاهاز هم

واإلستقاللية

(رئيس الامهورية  ،مالس النواب  ،رئيس

والموضوعية والسرية

مالس الوزراء  ،وزارة المالية  ،الامعيات

والكفاءة.

العمومية وماالس إدارات الشركات التي تخضع
لرقابة الاهاز وفقا للقانون رقم  144لسنة
 1188بشأن الاهاز المركزى للمحاسبات
المعدل بالقانون رقم  157لسنة ، 1118كما
ان لدى الاهاز كوادر من األعضاء الفنيين لديها
الكفاءة والخبرة وحاصلين عل العديد من
الشهادات العلمية والمهنية
الئحة التدريب المستمر ألعضاء الاهاز
المركزي للمحاسبات والعاملين به
باإلضافة ان للاهاز إدارة مركزية للتدريب
والتعليم المستمر تقوم بعمل برامج تدريبية طوال
العام في ماال معايير المراجعة المصرية والدولية
باإلضافة ال كافة القوانين والقواعد واألن مة
ذات الصلة بالمراجعة بكافة أنواعها وتنتدب
محاضرين من داخل وخارج الاهاز
االطار المصري
معيار المراجعة المصري رقم 323
ومن خالل فحص عينة من المهام الرقابية ان
المراجعين (المدققين) يستخدمون الحكم
والتقدير المهني من خالل خبراتهم المتراكمة في
ماال موضوع الرقابة ومعرفتهم الايدة
إلحتياجات مستخدمين التقرير

رقبجملا ل7ولإ سةيل

من ح ّق السلطة

الدستور المصري مادة  217ومادة  218وكذا الئحة

31

التشريعية و/او السلطة

العاملين بالاهاز  -الباب السادس (واجبات العاملين

بصفة دورية ال السلطة التشريعية والتنفيذية وما

وتأديبهم) مادة ، 55 ، 54

ينشر منها عبر وسائل االعالم كما ان الاهاز ال

قرار رئيس الاهاز رقم  2132لسنة  2331بإعتماد الميثاق

يشترك في اى اعمال سياسية او حزبية و مح ور

العام المصرى آلداب وسلوكيات مزاول مهنة المحاسبة

عل أعضائه ممارسة العمل السياسي

أخالقيات المهنة

التنفيذية وعامة الناس
والاهات الخاضعة
للرقابة أن يتوقعوا أن
يكون سلوك الاهاز
وأسلوبه بعيدين عن كل

والمراجعة

الشكوك او المآخذ
وجدير باالحترام والثقة.

56

مستوفي

تم اإلستيفاء من واقع قيام الاهاز برفع تقاريره

رقبجملا ل8ولإ سةيل

ينبغي أن يسلك

31ل

المدققون سلوكا يدعم

أخالقيات المهنة

التعاون والعالقات
الايدة بين المدققين
وداخل المهنة.

 -قرار رئيس الامهورية رقم  111لسنة  1111بشأن

مستوفي

إصدار الئحة العاملين بالاهاز والت تن م شئون العاملين

 -نماذج لبطاقات الوصف الوظيفي.

بالاهاز ،الباب السادس (واجبات العاملين وتأديبهم) مادة

 -االشراف عل العمليات الرقابية من قبل

( ) 55 ، 54توضح عل اعضاء الاهاز مراعاة االحكام

المستويات اإلدارية المختلفة  ،وتعاون المراقبين

والقوانين واللوائح والتعليمات الت تصدرها الاهات.

في تنفيذ برامج العمل التي تتضمن اعضاء

 -قرار رئيس الاهاز رقم  2132لسنة  2331بإعتماد

الفريق المشارك في تنفيذ المهمات الوظيفية.

الميثاق العام المصرى آلداب وسلوكيات مزاولي مهنة

 -موقع الاهاز عل شبكة االنترنت

المحاسبة والمراجعة  ،تسويق الخدمات المهنية البند(.)2/25

 www.asa.gov.egيدعم ويعزز العالقات
الايدة بين اعضاء الاهاز وكذا إنشاء صفحات
للاهاز عل شبكات التواصل اإلجتماعي
 تشايع الاهاز العضائه للحصول علعضوية جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية

إن دعم المهنة من قبل
أصحابها وتعاونهم مع
بعضهم البعض يعتبران
عنصرين أساسيين
للطابع المهني.

 قرار رئيس الامهورية رقم  111لسنة  1111بشأنإصدار الئحة العاملين بالاهاز والت تن م شئون العاملين

مستوفي
ا

بالاهاز ،الباب السادس (واجبات العاملين وتأديبهم) مادة

 -االشراف عل العمليات الرقابية من قبل

( ) 55 ، 54توضح عل اعضاء الاهاز مراعاة االحكام

المستويات اإلدارية المختلفة  ،وتعاون المراقبين

والقوانين واللوائح والتعليمات الت تصدرها الاهات.

في تنفيذ برامج العمل التي تتضمن اعضاء

 -قرار رئيس الاهاز رقم  2132لسنة  2331بإعتماد

الفريق المشارك في تنفيذ المهمات الوظيفية.

الميثاق العام المصرى آلداب وسلوكيات مزاولي مهنة

 -قيام أعضاء الاهاز من أصحاب الخبرة

المحاسبة والمراجعة  ،تسويق الخدمات المهنية البند(.)2/25

والكفاءة باللقاء محاضرات وعمل دورات وورش

 -قيام اعضاء الاهاز اصحاب الخبرة والكفاءة وذوي

عمل لبقية اعضاء الاهاز بالتعاون مع ادارة

الشهادات العلمية والمهنية بعمل دوارات وورش عمل تدريبية

التدريب.

العضاء الاهاز وفقا لخطة التدريب السنوية
المبدأ  ،8إيساي 23

توفير ملخصات لتقارير

معيار الشفافية

الرقابة واألحكام

والمساءلة

القضائية بإحدى اللغات

 -نماذج لبطاقات الوصف الوظيفي.

اير
مستوف

الرسمية لالنتوساي
إضافة ال لغاتها
الوطنية.
المبدأ  ،8إيساي 23

توفير تقارير الاهاز

وفقا للمادة  217من الدستور المصري " تقدم الهيئات المستقلة

معيار الشفافية

األعل للرقابة بصيغة

واألجهزة الرقابية تقارير سنوية ال رئيس الامهورية ومالس النواب

والمساءلة

مفهومة ومتاحة للعموم

ورئيس مالس الوزراء فور صدورها .وعل مالس النواب ان ين رها

عبر وسائل مختلفة

ويتخذ اإلجراء المناسب حيالها ف مدة التااوز اربعة أشهر من تاريخ

(مثل الملخصات

ورودها وتنشر عل الرأي العام  ،وتبلغ الهيئات المستقلة واألجهزة

والرسوم البيانية

الرقابية سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دالئل عل

والعروض المصورة

ارتكاب مخالفات او جرائم وعليها ان تتخذ الالزم حيال تلك التقارير

والبيانات الصحفية)

خالل مدة محددة وذلك كله وفقا ألحكام القانون " والقانون رقم
 144لسنة  88الخاص بالاهاز

ل
ل
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مستوفي
جزئي

الفئة
الموارد

حالة اإللتزام

أسباب عدم اإللتزام

آليات اإللتزام

من بين  11متطلب من متطلبات معايير

يتحكم الاهاز ف موارده وله الحق ف تعيين االعضاء مت يشاء وفق ا للموارد

يحتاج الاهاز ال مزيد من الموارد

اإلنتوساي في هذة الفئة ،يلتزم الاهاز

المتاحة ومن األمثلة عل ذلك إعالن الاهاز عن حاجته لشغل الوظائف المطلوب

المادية والبشرية لتطبيق إستراتياية

بى 5متطلبات ويلتزم جزئيا بى 5متطلبات

تعينها .ويشاع الاهاز اعضائه للحصول عل الشهادات العلمية بمنحه عالوات

تهدف ال المزيد من الفعالية والكفاءة

وال ينطبق عليه متطلب واحد وهو

ومكافأت تشايعية للحاصلين عل درجتي الماجستير والدكتوراه.

في ممارسة دوره الرقابي.

(العنصر 3إيساي  43الخاص بقبول

يوفر الاهاز منح للحصول عل الشهادات العلمية ف بعض الدول.

-عدم وجود دليل لرقابة اإللتزام للتأكد

وإستمرار العالقات مع الاهات

يعطي الاهاز أجازات بمرتب كامل لألعضاء أثناء دراسة تلك الشهادات .

من توافق طريقة تشكيل فرق الرقابة مع

الخاضعة للرقابة )...

تن يم ومشاركة الاهاز ف العديد من الدورات التدريبية واللقاءات العلمية وورش

طبيعة عملية رقابة اإللتزام ،وان فرق

العمل والمؤتمرات الداخلية والخارجية ،والتي تهتم برفع المهارات الخاصة بالعمل

الرقابة مشكلة وف اقا

الرقابي بما ينعكس علي جودة التقارير الرقابية للاهاز.

لألن مة/العمليات/التوجيهات وما ال

قرار رئيس الامهورية رقم  111لسنة  1111بشأن اصدار الئحة العاملين بالاهاز

ذلك وفقا لمعايير االنتوساي.

(الباب االول  -الفصل الثان التعيين مادة .)12

-ينبغي مراعاة تعيين مزيد من أخصائيين

 -الخطة التدريبية للدورات التخصصية لعام 2311/2315

ف ن م المعلومات بالاهاز

 -الاهاز هو الرئيس السابق للمالس التنفيذي لالفروساي في مارس 2315

-ينبغي استحداث ادارة جديدة

،رئيس ماموعة عمل اسل األموال ومكافحة الفساد (االنتوساي)  ،رئيس فريق

لمراجعة ن م المعلومات

تحديث معايير الخصخصة (االنتوساي) ،عضو فريق عمل البيئة (االربوساي) ،

-عدم وجود دليل للتأكد من توافق

شارك في وضع وتطوير معايير المراجعة الدولية لألجهزة الرقابية الحكومية

طريقة تشكيل فرق الرقابة مع طبيعة

، ISSAIsالاهاز عضو ف لانة المعايير المهنية إحدى لاان المن مة العربية

عملية رقابة اإللتزام ،وان فرق الرقابة

لألجهزة العليا للرقابة

مشكلة وف اقا
لألن مة/العمليات/التوجيهات وما ال
ذلك.
أيضا من توفير الاهاز األعل
التحقق اللرقابة للبرامج التدريبية للمراقبين
لتحديث مهارات العاملين بالاهاز (مثل
مراجعة ن م المعلومات )
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- 1المبادئ التوجيهية من أجل إجراء تقييم آي كات
ص

لأدربرحلايلكةحلكجن ل ةلكعال ا ة ول 813iل ةلأءجل سةلع لأءهن لرقابة لللىلمهتل تطلتةحلرمل ة هلرقعربق ل

ربتجمل تلإ ت ةءةهتة.ل
 1/1نطاق أدوات آي كات ل–للكجن ل ةل ا ة ول 3iلمتلت مي تلأا لأدربرحلايلكةح.لربكعلأدر لتجمل تلايلكةحلقلمي ة هل
تلايل
ل
رقعربق لرملست عل2لربأدر لتجمل تلايلكةحلقلابة لرملةق لرملست عل4لربأدر لتجمل تلايلكةحلقابة لرريدر لرملست عل4لربأدر لتجمل
كةحلقابة لرإلقتنرا لرملست عل.4لربللىلبعالرملستطةعل ةلرريمضجلإءار للكةم لأدربرحلتجمل تلايلكةحلرريا ل
إ،رترت ج ل

ل فةلربض ل

ع ل ةلأءجلتطت قلرمل ة هلرقعربق لربقفةولإال ل فةلذقمللرري الذيلءعربعلقلجهةزولمإ ال صىل تال ستكعال

رجلهةزلأدر لتجمل تلايلكةحلرملست عل 2ل لأدر لتجمل تلايلكةحلرملست علرقار لللىل سةارحلرقابة لرملكتةا .لربكورل ادهلأال
رقبج رح ليف لرإلقتنرا لرحملعد لللى لرملست ع لرقابةث ل(رملست ع ل )4لبع ل ف ا لهلة ل ةقتتك ع لأ،تةهبة لللى لرملست ع لرمل ،سعل
(رملست ع.)2ل
جملاالأال ت ىلل ابسالتاب ولأدربرحل
ةل فاالت دلتاب ولأدر لتجمل تلايلكةحل–لإذرلكةالقععلرجلهةزلرقجملعارحلرمل ئمي ل فاالأال ّ

تجمل تلايلكةحلرب فةلقلجهةزلأال طلنل سة ع ل ةاء ل ةلأءجلرملسةلع لإءار لتجمل تلايلكةحلرب ةلرملت الأالجممي ل ل
سايلرمل ة هلرقعربق لقألءهن لرق ل ةلرقويلأ ،لكجن ل ةل ا ة ول 3iل ،ال سةلعربرلأءهنهتتلربأءهن لأ اعليفلرريبةق تل
إلءار لتجمل تلايلكةح.ل
 2/1فريق آي كاتل–ل هميةلكة لرملاهج لرقيتلُيتةاكةلءهةزلرقابة ول ا حل إ،تكعرالأدر لرقتجمل تلايلكةحل ةلبتجلما قل
ربق ل ةلبتجل كصلربر علمجملط.لربمتثجلريط لر لربىللرق رءنلإتتةلهة ليفلتكف جلما قلتجمل تلإ ت ةءةح لايلكةحل تميت ل
ةقفبة لربرمل عرب .لرب نلأال تتق لما قلايلكةحل ةل سال ة هلدربق لربر علللىلرريبجل ةصجلللىلتعا ن.لرب نلأال
ف القععلألضة لرقبا قل لب ةحلإدرا ل

لتف القع هتل ا للة لتا مي لء ع لربكوقمللرقتتاهلرق زاليفلرقتطت قلرق ق

لربرىللءة نلرريلضة لرقو ةلقع هتلمهتلء علقلميسةئجلللىلرملست علرمل ،سعل(رملست عل2ل ةلرمل ة هلرقعربق )ول نلأ ضةلأال
ضتلرقبا قلألضة لقع هتلإ علء علللىلاةا،ةحلرقابة لرمل ا ل سنل ةلك ل تنليفلرمل ة هلرقعربق لربكميةلكعل طتجمل ل
ةقب جليفلرجلهةز.ل
 3/1منهج تشاركي – ل ا حل ةإل،ت ة ل ميل لإ،تكةا لربر ،لرقاطةقل ةلأءجلإءار لتجمل تلايلكةح.ل
قبا قلايلكةحلأال ستكهلل ا لإ

ل ةلرملهتل

ةئ ل ةل ابعلرجلهةزل ةلكةم لرملست ةحلرملكتلب .لرب نلإ،تكةا ل ابنل ةلرتل ل

رملست ةحلرب طةبةحلرجلهةزليفلكوهلرق ميل لربأال طىلق ءهةحل اكتلرقثجملجلرق رءنليفلأدربرحلتجمل تلايلكةحوللكميةل نلأال
80

لمةيد من المعلومات حول هذا البرنامج انظر الموقع
http://www.idicommunity.org/3i/index.php/3i-programme/about-the-3i-programme
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ت ولربءهةحل ال لربإ ت ةءةح لرري ارالريةاء لذرحلرق ل ليفلرإللتتةا.لكوهلرملكةاك لت لرتلرربحل نلتجملعتل ل ةحلررب لاار ل
رب نلرملكةاك لرقب ل ليفلإختةذ لرق لجملارارحلرملت لجمل ل ةإل ت ةءةح لربر لربق ةح.لربكلميةل الرريماردل تملتل ا اولكلميةلكول ست عل
رقتميلمللرب ةقتةدلم ةق لرقاتةئو.لربإذرلكة لإدرا لرجلهةزلبةدا لللىلت سهلمتلمللرق ميل ليفل ا ل لتجمل تلايلكةحلذرهتةول ،ال
حت ىلرملار جلرقتةق ل ةلربض لربتطت قلإ،رترت ج لرمل ة هلرقعربق ل جملت لأكوليفلرجلهةزلرريللىلقلابة .
 4/1مساندة اإلدارة العليا وكبار المديرين –ل تميعلجنةحلتجمل تلايلكةحل كفجلكتهلللىل ست علرإلقتنراللاعلرملست ةحل
رق ل ةليفلرجلهةزلرريللىلقلابة .ل

ل نلأالت ّالإدرا لرجلهةزلللىل ام لرمل ب لربرإل ت ةءةحللكميةلكعلم ل ة.لربللىلإدرا ل

رجلهةزلأالتضميةلأالما قلايلكةحلقع الرمل رادلرق ز ل ةلأءجلإءار لألمية لتجمل تلايلكةح.ل

 5/1التوثيق ل– ل ت نلللىلما قلتجمل تلايلكةحلأال اقل كفجل ا تلكةم لرلربارقلرق ميجلربرريدق لرقيتلتاتوللةلألمية لت ت ل
ص لأدربرح لتجمل ت لاي لكةح .للربرىل لءة ن ل سةلع لرقبا ق ليف لجتمي لتجملا ا لتجمل ت ل ست ع لرإلقتنرا ل ةمل ة ه لرقعربق لقعلربر لرب ةل
رحملة،ت لرق ل ةو ل ،ا ل سةلع لرقت ا قلأ ضة لللى لت ض ح ل ةلربءعه لتجمل ت لاي لكةح لإلدرا لرجلهةز لرب سةلع لماق لاي لكةحل
رق

جمل ليفلإءار ل ب لرقتميةا ة.

 1/1عملية إجراء تقييم آي كات
ل
التخطيط لتقييم آي كات

جمع البيانات من أجل
تعبئة النموذج

كتابة تقرير تقييم مدى
االلتزام بالمعايير الدولية

ل
ل

رقتكط طلقتجمل تلايلكةحل–ل ثجلأيل كاربعول ،ال تطلنلإءار لتجمل تلايلكةحل رادل ةق لرب ا لحتت لربربب لربأماردلربغهه.ل
رب ا حلأاللُ علما قلايلكةحل ط للميجلتتنل ةقتب جلرملار جلرب تطلتةحلرمل رادلربرملكة الرملاتتط ل ت جمل قلكجل ا ل .ل
قلايل
إ،تكعرالجممي ل لرتلب ل ةلأدر لربحلمج لرقت ة ةحل–ل ةلأءجلمج لرقت ة ةحل اضلت ت لمن ذجلايلكةحل ،ت نلللىلما ل
كةحلأال ستكعالجممي ل لرتلب ل ةلأدربرحلمج لرقت ة ةحل ثجلجممي لةحلرقرتك نلربرملجملة حلرب ارء لرملستاعرحل لربإءار لرملس حل
ربرملكةكع لرقب ل ل ةلرملهت لأالتف الرريدر لرملستكع ل ئمي لجلمي ل ل ةحلص

لربربا جمل لرق ل ل ة لأءجلتجمل تل ععل

رإلقتنرا.ل م لىل،ت جلرملثة لق لأاردل سالرمل ة هلرقعربق لأال ت جملقل ةل ععلرقتطت قلرقب لعلقس ة ،ل ةولبعل ل ف الإءار ل
جملة حل لرريماردلكةم ةول جل ،ت نللل الأال ارء لرملستاعرحلرقعرلمي لقلتطت ق.

ل
ل
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ل
 -7نموذج تطبيق التحليل رباعي األبعاد (تحليل  )SWOTعل األبعاد المؤسساتية األربعة:
ربكورلرقامي ذجل جمل الللىلحتل جلكجل ةل:ل
القوةلللللللل:للاةصالرقجمل ليفلرملكاربعلربرقيتلمت نهللةلغههل ةلرملكةا لربكىلتامج لقفلمي ل.Strengthsل
الضعفللللل:ل جملةطلرقض

ليفلرملكاربعلربكىلتامج لقفلمي ل.Weaknessesل

الفرصللللل:لربلكعلرقيتل فةلأالتترل ةل ةاجلرملكاربعلرببعلت ديلللىل،ت جلرملثة لرىللز ةد لرملت ةحلربأ ضةلل فةلأالت ديل
قن ةد لرريا ةح,لربكعلتامج لقفلمي ل.Opportunitiesل
التهديداتل:لربكعلرقيتل فةلأالتترل ةل ةاجلرملكاربعلربتستنلإضطار ةحلقلميكاربعلربكعلتامج لقفلمي ل.Threatsل
ستكعالكتدر لحتل جلر،رترت جعلللىلرري ةدلرمل ،سةت لرريا لربكع:
ل
ربك ل
اإلستقاللية واإلطار القانوني  ،القيادة والحوكمة  ،المسارات الرقابية األساسية والعالقة مع الاهات الخارجية

كه لرقت ع لر لرب ل ة لرملتطلتةح لرىل لرقجملعارح لرمل ،س لقلجهةز لرريللى لقلابة لربمجملة لقإل سةي ل .11لرب كه لرقت ع لرقثةين لرىلل
رقجملعارح لرقتا مي لربرملها لقلجهةز لرقيت لحتاكهة لرقجمل ةدرح ليف لرجلهةزو لرب ت لق لرقت ع لرقثةق ل ةملسةارح لرقابة لربكع ل تطلتةحل
تا مي ل ةص لمبسةا لرقابة .لأ ة لرقت ع لرقار ل ة لرملتطلتةح لم كص لرق بةح ل لرري ارا لريةاء لذرح لرق ب ل ة ل
إلعردلرقتجملةا الربرقت رصجل ةلأءجللميجلابةثلأكثالم ةق للربأاا.ل
نقاط القوة
اإلستقاللية واإلطار القانوني
•ص

ةحلربرض لربب ل

نقاط الضعف
اإلستقاللية واإلطار القانوني
•لض

لإ،تجمل ق لرمل ابنلل

ل

ل

القيادة والحوكمة

القيادة والحوكمة

لحتوعل ال
•ب ةد لب لرب ا لرب ثة ُ

•بل لرق ب لرربللعالكبة لرمل رادلرملك

لإلءار للميل ةحلرقابة ل

عبجمل ا لأكبة لرب تت لتط ا لبعارهتت لحلسة لتجملع ا لأدق لرإلاتةح لرب ام ل ل
ةملستجعرحلرقجملة

لل

•إقتنر ةحلرب س ربق ةحلربرض ليفلإ ةالرملهةالرقابة لرببة ل لقلميسة ق ل

ل
ل

ل
المسارات الرقابية األساسية
• ةالب يلقتتل غل تةئولرقابة ل
•دلتلبة ينلب يل

المسارات الرقابية األساسية
•بل لرملهةارح ليف لتا ت لربحتضه لرلربارق لرق ميج لرقيت ل فة لمهميهة ل سه ق ل
( ةل تةدئلرقتلا ق)ل
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ل

•لعالربء دلإ ةال اء علقابة لرجل د لل

•تف ةل ستميالريلضة لرب ابعلرجلهةزلرريللىلقلابة ل
•لإءار رحلرقابة لرب اهج تهةلتضميةل سةلإدرا لرملكة الربرة الرق

ل

•رقبهتلغهلرقسل تلق ميل لإدرا لرملكة اليفلرجلهةحلريةض لقلابة ل
•لإ،رترت ج لرقابة لربرقو ة ولرقابةثل عرال كفجل،ل تل
التحديات

الفرص
اإلستقاللية واإلطار القانوني

القيادة والحوكمة
•تعلتلرقجمل ةد لرريدر لرقجمل يل ةل
قل

لتا حلرملعبجملنلرحلةئن ةلللىلء رئنل •رة ال

لللىلتفاتلرب ينول

لص ا لرجلهةزل ت ج لقإل سةسل ة عرالرإل،تجمل ق ل

ل

المسارات الرقابية األساسية

المسارات الرقابية األساسية

•،لط ل طلجمل ليفلحتع عل طةقلرقابة لرب عربدكةلرب اهج تهةل

رملتنر ع ل
•رة الرقابة ل ل

•رقت اال ةلرقتع

•اةا،ةحلرقابة لرملبتجملا لقلفبة لربرقب ةق ل

حلريةاء ل

•رقبهتلرقعب قلقلجهةحلريةض لقلابة ل

ل

ل

ل

ل

ل

العالقة مع الاهات الخارجية

العالقة مع الاهات الخارجية
 /ئمي ل

•ربء دل اكنلتعا نلربتكج لرجلهةحلرملةحن لللىلمت جلإ كط لرقتعا نللل •لرة الإلعردلتجملةا الغهلص
• لتكج لرجلهةح لريةض لقلابة لللى لرقتعا ن لللى لرقجمل ر ن لرحملة،ت ل
ربرقتكا ةحلرملةق لربب رلعكةلربق رئ هةلرب ة هلرحملة،ت لل

 1/7تحديد االولويات
ةل

ل تةئو لرقتجمل ت ل إ،تكعرا لرآلي لكةح لربحتل ج ل جملةط لرقجمل لربرقض

لربرقبا لربرقت ع ةحو لتوز ل ضل

رملسةئجلذرحلر لربق ل ثج:ل
•حتع عل طةقلرملهةالرقابة ل
• جملةطلرقض

• اهج لمج لأدق لرإلاتةحل

ليفل سةالرقتكط طلربت مي تلرملهةالرقابة ل

• سةالرقت ا قلمبةلم الرلربارقلرق ميجل

•ابة لرجل د ل
•إ،تجمل ق لرملعبجملن.

ل
 2/7الخيارات اإلستراتياية لإلستاابة للمسائل المحددة ذات اولوية
• ارء لإءار رحلحتع عل طةقلرملهةالرقابة ول
• ارء ل اهج لابة لرإلقتنراليفل

لرقت ا قلربتجمل تلرملكة الربرقتكط طلول

• اة ل هةارحلرقبا قلربكبة تاليفلت ا قلألمية لابة لرإلقتنرالول
•تط ال ةالضميةالء د ل،ل ت.ل
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ل
ل
 3/7مثال عملي صيااة خطة عمل
ربكاةل نلص ةغ ل ط لقفجل ةالإ،رترت جعل
رإلءار ل

رجلعرب لرقن ينل

رقككصل/لرري كة ل

رمل رادل

رقتجمل تل

ل

ل

رملس قنل

[الموارد البشرية/الموارد

[كيف سيتأكد الاهاز من

[ما الذي سيقع تنفيذه؟]

[متي سيقع

[من المسؤول عن

المالية/المعدات/األدوات

التقدم في التنفيذ? ما هي

التنفيذ؟]ل

التنفيذ؟]ل

وما ال ذلك]ل

مقاييس/مؤشرات التقييم؟ل

لميج لللى لأللى ل ست ع ل ة لرقجمل ةد ل رقا لرري هل ةللةال ائ لرجلهةزلرب س لرقك ال ما قللميج ل
رب ةقتكةاكل لرقسلط لرقتكا لإلبارال 2121ل( جل
أ فةا لتت لق ل ةإل،تجمل

رري فةالرملت لجمل ل ةإل،تجمل لرملةدل
نلرقتاب و

رقجملة

لرملةدل رملعع)

قلجهةزلل
لميجلللىلأللىل ست عل ةلرقجمل ةد ل

رقا لرري هل ةللةال ائ لرجلهةزلرب س رب ل

رب ةقتكةاكل لرقسلط لرقتكا لإلبارال 2121ل( جل
أ فةالتت لقل إ،تجمل ق لرجلهةزل

ما قللميج

رقك ربالرقجملة

كةا لرري فةالرملت لجمل ل
ةإل،تجمل ق ليفلرقت ا ل
ربرقت االيفلرمل رادلرقتكا ل

رملعع)

لربإ،تجمل ق لرقت االم ميةلُيصل

قلجهةزلرريللىل اربض لللىل

رقت ا لربر اتجملة لرملهىل لضة ل

رقوملةا.

رجلهةزللرب اب ا.
حتع علرلربق ةحليفل

لرريلمية ل رقا لرري هل ةللةال اؤ،ة لرقتكف حل

رقابة لرملوجم ل

2119

ربمجملة لقلمي راد لرملةق لربرقتكا لرملت ما ل رملعع)ل

ل(ب هل /رهل ةح/ر بسةالصلنل
رجلهةز.ل

عربالتفلب ل

ت ا لرجلهةحلرقابة لرىل لم ةحل
(أ)لرب(ب)لرب(ج)ل
ل(أ):لابة ل،ا ل
ل(ب):لرقابة ل ا لكجللة نلل

ربكبة لألضة لرجلهةزلرب لاب ا.ل

(ج) :لرقابة ل ا لكج لا ثل
،ا رح.ل
ة هلرقت ا لرملستكع لكعل
جتلرمل نر لرملك

لقلجهةحل

رقابة لرب ت لرملكة الرب جميهة.ل
ل
ل
ل

ل
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81

 .1ما المقصود بإطار قياس األداء ؟
ك ل ستكعالقجمل ةسلأدر ل ةالرربل ،س لربمجملةلملجمل ةسلأدر ل تبقللل القل ص لرىللإدرا لأمضجلقألدر ل لرب تة تالمباربالرقن ةل
ربص لرىل لإ،تك

لرقعالربسلرب بضجلت سهلكوهلرق ر جولمإ وال سةكت ليفلمهتلرريدر لربتاب تا .لرب ة لأمضج ل،تجلحتجمل قلكوهل

ربايلقتتنل ست ةحلرريدر ولرب تة ل ةلبعل طاأللل هةل ةلت ّهرحول
رق ة ةحلإ،تكعرال ةال ض لعلقجمل ةسلرريدر ولمةقجمل ةسلضا
ّ
ربت ّاال ععلجنةحلرربلمكجلحم لةرب حلحتسنلرريدر ولربمهتلأ،تةبلرقت ّهلرحلةصجليفل ست علرريدر لربتسةلعلرمل ارحلرمل ض ل ل
لأ اعولمإ ّا لرمل ارحل

للىل ةال تطلوّتةحلرملميةا ،لرجلّع لربكورل ةل ت الأالح ّع ل ةلتة لرب حلرملجملّمينلرقورت  .ل ةل ة
علذرهتةلقععل
ل
رمل ّام لللىلحن لربرضحلتوَُ ّع لضاربا لقتجمل تلرقتط ّالمباربالرقن ةولربذقمللإلتتةار لرىل لأ ّا لرملجملّمينل ت قوّ الب ةسلرقا ر

كجللميل لتجمل ت.لل
ّ

 - 1/1ماذا نعني بى"األداء" وكيف نقيسه باألجهزة الرقابية؟
همي ل ّا لب ة،ةلجبميل ل ةلرمل ة ه لرحمل ّعد ".لرب جملتضعلب ةسل
تتجملىلت ا بةحلرريدر لرملكتلب ليفلء كاكةل تميثوّل ليفل"أدر ل ّ
رريدر لأالتوُ ّتن لرمل ،سةحلأكعرمهةلللىلحن لربرضحولرب ةقتةدل ةالرقجملةلع لرقيتل ،جملةسلرريدر ل ةقاء علإق هةو لرب ت جل طلحل
"رريدر "ل ةقاتةئولرقيتلحتجملجملهةلرمل ،س ول االرقا اللةلك ب لحتجمل قلتلمللرقاتةئو.لربرقاتةئولرقائ س ل ةقاست لرىل لرريءهن لكعل
جملعتلتجملةا الابة للةق لرجل د .ل علأ وال تجلوّىوليفلض لرق ة ةحلرقيتلرلرباد ةلا بةولأ ّالأدر لتجمل تلرريءهن لحتتةجلرىللأالتتجةلربزل
ل
ت
ت ا لرريدر لكورلقتت ول ةإللتتةا لرق ر ج لرقيت لمتفوّةل ة لحتجمل ق لرريدر .لربكور ل كميج ل للميج لرجلهةز لل لرب لللى لبعارتال

رقعر ل ول لرب اهةل رادهلرقتكا لرب سةارتالرقابة .لرب ةقتةدلمإ ّا لأدر لب ةسلأدر لرريءهن لحتتةجلرىل ل

ارحلملست نلراانولمهةل

تةئولرجلهةزولرببعارحلرجلهةزولرربل جمل ّ ةحلأدرئا.ل
رب ة لرملكف ح لرملتق م لقعع لإلعرد لأ مي لب ةس لرريدر لأ ّا لرمل ،س ل ل فة ل سة قتهة للة لأ ا ل ةاء للة لدرئا ل
حتفوّميهة.لرب لذقملولمميةلرمل ل الأ ّا لم ةق لرجلهةزل اتتط لللىلحن للكته ل ب ةق لأبسةالأ اعل ةل ةالإدرا لرملة لرق ةاولللىل
قفة لرقاة
غارالرقب صلرقتكا علقتجملةا الرقابة لريةاء و ل ّ

لرق ميل ل لختل ل ةلرق ع عل ةلرجل ر نلرقيتل س دكةلرق مي ضول

رب اهةلرق ر جلرقتت ،س ل ثجلرإل ةالرقتكا عولربرقاتةئولرهلة لرقيتل لتف اليفلدرئا لحتفوّتلرجلهةزل جلرقيتلبعل س ىلرجلهةزلرىلل

أال ف القالأااللل هةولرربلرمل ّبةحلريةاء لرقيتلبعلحتعثلت هرلللىلرقطا جمل لرقيتل تميعكةلرجلهةزلقت جمل قلأكعرما.لرب ثجلكوهل
أي ل ععلتجمل لكوهلرق ر جليفلدرئا لحتفوّتلرجلهةزلرربل
رملسةئجلذرحلررياا لللىلأدر لرجلهةزل ات علب ة،هة.لقفةل نلتت وُةلرىل ل ّ
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تتاههولرب ءعلحت ّع لا الربك لأال ف الرجلهةزلءن رل ةل ةال كرتكل اليفلرريكعراولللىلغارالرإل ضتةط لرقضا يبلربرملسة ق ل
جتةهلرمل ر انل.ل
 .2كيفية إستخدام إطار قياس أداء جهاز أعل للرقابة المالية
كاةكلا ثلجممي لةحل ةلرملسةئجلرري،ة ،لرملت لجمل ل ف ب لإ،تكعرالرإل ةال ةلرقاة لرق ميل :ل
 لرملستق لابتل1ل:لإختةذلرقجملارال كتالإءار لرقتجمل تل.
 oةلك لرقطاالرقويل تكولرقجملارال كتالإءار لرقتجمل تلف
 oةلكو لرق واضل(رربل ةلكعلرريغارض)ل وةلإءار لرقتجمل تلرب وةل توّكولرقجملارال كت ال(رربل كتملة)لف
o

ل ات علإءار لرقتجمل ميةحلرب ةلك لت رتوُُاكةولرب ةل تكولرقجملاراليفلكورلرقكتالف

 رملستق لابتل2ل:منةذجل اقلرقتجمل ت

 oك ل ات علإءار لرقتجمل تولرب ةل ت قوّىلإءار هولرب ةل تكولرقجملاراليفلكورلرقكتالف
 oةل ت ّميجلتفلب لرقتجمل تلفلل

 رملستق لابتل3ل:ل ت ل سةالضميةالء د لرقتجمل ت.
تلرملاجنولرب ةل تكولرقجملاراليفلكورلرقكتالف
 رملستق لابتل4ل:لكجل ات عل كالرقتجمل
َ
فج ل ستق لللىلرق اضل ةلرقتجمل ت.لرب ةحمل ّل ولمإ ّا لكةم لرقجملارارحلرملت ل ل
ربكوهلرملسةئجل رتر ط ولربتت بوّ لرإلءة لرري سنل ّ
لجتسعل اقلإ،تكعرالرإل ةالرملكتلب لربمجملةل
إ،تكعرالرإل ةالت دلرىللب ةد لرجلهةزلربيفل ةل لعلتبسهلقت ضلرملسةئجل ُتتَ ُل ت ثل ّ
قس اةا كةحلربأغارضلرتلب .ل

 1/2المسألة رقم  : 1إتخاذ قرار إجراء التقييم
تت لذقملل ةقتكةلربال لك ةحلرإل ت ،ةيلرإلبل مي لرب اكة لرقتامي ل
ل ات علإختةذ لكورلرقجملارال ةلبتوَجلب ةد لرجلهةزلرب بضجلأال ّ
(لاع لرإلبتضة )و ل ل ارلة لرملميةا،ةح لرإلبل مي ل لربإتبةب ةح لرقت ة لربا لرقجملةئمي .ل ةل ة لأ اعو لمإ ّا لرقجملارا ل ات ع لأال ُتوّكول
ةقتكةلربال لرجلهةحلرملمي ّق لقلتجمل ت.لرب فةلإءار للميل ةحلرقتجمل تلريغارضلرتلب ول اهةل:ل
 رملسةمه ليفلءه دلرجلهةزلرقار لرىللرقجمل ةال تجمل تلدربايلريدرئالرقوررلربإ غلرجلميه ال اتةئجا.82
 رملسةمه ليفل ةالرجلهةزلرقعر لعلإلدرا لرريدر لقجمل ةسلرتل لرق اةئ لربرريبسةا.
 رملسةمه ليف لدربا ل اة لبعارح لرجلهةز ل(كت ّاا ل ر ة لرقجمل ّ لربرقض
تط ّارحلرريدر ولرب كعلرقعلتلرقعر لعلقلت هولربإا،ة لاجملةم لحتسنلرريدر ).

و لربربض ل ست ةح ل اء لقألدر و لربب ةسل

 إلطة لرملثة ليفلرقجملطةعلرق ةاليفل ةل ت لقل ةإل غلرقكبوّةاللةلرريدر .
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 إختةذ لإ ةالب ةسلرريدر لأدر لقت سهلرملجملة س ل جملةا ل ةقا ار لدر جلرإلبل ت لررب ل جملةا لهب ةحلذرحل
ُ
ربذقمللقت سهلرقت لوّتل نلرقا ار .
 إ ارزلب مي للميجلرجلهةزلرب نر ةهلقلجهةحلرمل ا لريةاء .

ةئصلاةال ول

تتتن لأ ّا لأدر ل
 ء جلرهل ةحلرقعرلمي ل( ةل املةاولربك ةحلرإل ت ،ةيولربرريبةق تللربرريءهن لرقا ه ولرب اكة لرقتامي )ل ّ
رجلهةزلبعلحتسةلمباربالرقن ةلربأ ّالرمل رادلرقيتلءاعلت مهكةلقتط البعارحلرجلهةزلبعلأمض لرىلل تةئولرريدر لرملاغ .
ّ

أ ّةليفل ةل ت لوّقل ت ب لرقتجمل ميةحلربت رتاكةولمةري ا ل ت بوّ لللىل ،ةقلرقتجمل تلربرق اضل اا.لرب لذقملولمميةل ة ول
أالجتايللميل ةحلرقتجمل تليفلرق ب لرري سنل ةقا الرىللختط طهةلرإل،رترت جعلرقوررلربدربارهتةلرقتامي ل
ات علللىلرريءهن ل
َ

اسجمل لإلءار للميل ةحلدربا لقتجمل تل
ريةص لهبة.لرب ةل ة لأ اعولمإ ّالرقت ضل ةلأبةق تلرإل ت ،ةيلبعلأا ،ل سةارحل ّ
رريءهن .لرب االرقا اللةلت ب لرقتجمل ميةحلرقباد ولمإ وّال ات علللىلجممي ل لرإل ت ،ةيليفلرملست نلرإلبل ميعلربرقعربدل
أالجتمي لرقاتةئول لربتجمل ال ةإل غللةلأدر لرلمي ل ل ب لدربا ل(دربالرحلةء لرىل لرإلم ةحللةل تةئولأدر لرريءهن لرقباد ل

رقيتلبعل لتكميجلرب تهةلرقجمل ةال وقمل).ل
 2/2المسألة رقم  : 2نماذج طرق التقييم
تت بوّ لك ب لإءار لرقتجمل تلربرجله لرقيتلتت قوّىلإءار لرقتجمل تل كفجلربرضحلللىلرق اضل ة لرقتجمل ت.لرب ات علت مي تلإ ةال
تجمل تلرريدر لللىلحن ل لال اطتقلللىلكةم لأ فة لرملجملةا ةحلرب ةل نلرقاميةذجلرملميفا ول فةلأال وكال:ل
تعابلللىلإ،تكعرا لرإل ةاولربذقمللربمجملةل
 1/2/2التقييم الذاتي ل:لرب جمل لإءارؤهل ةلبتوَجلما قل ةلدر جلرجلهةزل ّ
ملسةارح لرجلهةز لرقورت ليف لجمة لضميةا لرجل د و لررب لربمجملة لملارء لضميةا لرجل د ل ة لبتوَج ل اا ل ةاءع لقا ل ام ل
ةجلهةز.

2/2/2التقييم من قبىَل الن راءل:لرب جمل لإءارؤهل ةلبتوَجلما قل اتميعلرىل لءهةزلا الررب لك ل ةلأبةق تلرإل ت ،ةيول
هلةلدا لللىلإ،تكعرالرإل ةا.
تف القالرربل ُ
تعابل اتميعلرىلل ا مي ل اة،ت ليفلرقتلعلرمل ينل(للىلغارال
3/2/2التقييم الخارجيل:للرب جمل لإءارؤهل ةلبتوَجلما قل ّ
ك لحمة،ت ل ها لررب ل اك لتعب ق)لررب ل ةل ةاجلرقتلعلرمل ينل(للىلغارالأ عل اكة لرقتامي ولمبةليفلذقملل ور ل
فتنلإ،تكةا ل جمل لرقت ةبعل هتلقل اض).
رريءهن ليفل ضلرقتلعرالرىللتعب قل ةاءعل ستجملجلتف الابة لرريدر لأ عل
 4/2/2تقييم تدقيق األداءل:لختض ل ل
ف ّ ةتا.لرب فةلأال كميجلتجمل ميةلإل،تكعرالرجلهةزلإ َةالب ةسلرريدر .لل

مإذرل
أ ّةليفل ةل ت لقل ةجله لرملتفبوّل ل فلب لرقتجمل تولمةري ا ل ت بوّ لللىلرقس ةقلرق ةاليفلرقتلعلربرق اضل ةلرقتجمل ت.ل ل
كةالرق اضل ت لجملةليفلءن ل اال تجملعتلتتك علقلجهةحلريةاء لرملةحن لأ ّالرمل رادلرقيتلربموّاهتةلبعلأمض لرىللرقتط ارحلرملاغ ليفل

جمة لرريدر ولمإ ّا لكوهلرجلهةحلكعلرقيتل،تمي ّ للميل لرقتجمل تلللىلررياءح.لكميةلأ ّا لرجلهةحلريةاء لرملةحن لبعلمت ّ لأ ضةل
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تجمل تلإ ةالب ةسلأدر لرريءهن ل ثميةلإ عاجلذقملليفل طةقلربض لإ،رترت ج لقتاة لرقجملعارحل ت قوّىلرجلهةزلتاب وكة.ل ةملجملة جولمإ ّال
لميل ةحلرقتجمل تلرملاجن ليفل طةقلدلتل ةالرجلهةزلقإل غللةلرريدر لربإدرا لرريدر ليفلرملست علرقعر لعل ايلمت لهةلللىل

ررياءحل ةلبتوَجلرجلهةزلذرتا.لربأ هرولمجملعل ت موّاوليفل ضلرريبةق تولهل لأبل تلرإل ت ،ةيلمت جلق ميل ةحلتجمل تلإ ةالب ةسلأدر ل
رريءهن ليفل طةقلرإل كط لرإلبل مي لقتجمل تلرإل ت ةءةحلربرملجملة س .لل
ُ
ةحلأيل
ّل
تميعولمإ ّالت ة لربالألضة لرجلهةزلرمل ا نلرب لأمهتهتلرقاك ط ل جمل ّ ةالضاربا ةال ةل جمل ّ
رب االرقا اللةلرقامي ذجلرمل َ
تجمل تل ةءح.ل
 3/2المسألة رقم  : 3طبيعة مسار ضمان جودة التقييم
وُ َ ّع لضميةالء د للميل ةحلرقتجمل تلرب ض ل تهةل ا ةل لغىللااليفلجنةحلكوهلرملتةدا لللىلرملععلرقت ع.لذقمللأ ّا لب ةد ل

رجلهةزلربرجلهةحلرملتع ل ليفلتامي لبعارتالرب اكة لرجلهةزلريةاء نولإالربءعربرلأ ّا للميل ةحلرقتجمل تلذرحلء د ل تع وّ ولمإ وّهتل
اجاللااللن ل
قةل ت ّعربرلكثهرل اتةئجهة.لربيفلأ ،ألرري ر ولمإ ّالرقكاكة لريةاء نل ،س الرىللرقجمل ةال تجمل ميةهتتلرقورت ولمبةل ّ
لربغهلرمل ض لعل ،جمل ّ ضل عرب لرجلهةزلقععل اكةئالريةاء ن.ل
إضةيفلللىلرريءهن ولرربلأ ّالرقتجمل َتلذرلرجل د لرملتع
َ

صىلهبةول
ربت ءعللعدل ةلرقاميةذجلرقيتل فةلإ،تكعر هةلمبةل فبجلإءار لرقتجمل تل إلتميةد لضميةالرجل د لرملاة،ن.لربرملجملةا لرمل َ

حلكجلتجمل تلإل ةالب ةسلأدر لرريءهن ل كفجل
إذاولق س لرقعل لرىللإلتميةدلمن ذجل اال جملعال ةلكعلإ عرثلت بوِّ ل تال ب
ّ
صا حللةلرقا ر علرقتةق ل:ل


ةلبةال إلعردلرقتجمل ت.



ةلت قوّىلضميةالء د لرقتجمل ت.



ةلكعل س ق ةحلرجله لرقضة ا لقلج د .

 ك لءاحل ةجل لرملسةئجلرملثةا ليفلضميةالرجل د .
رب اة للل او لمإ ّا لرتل ل ستكع ع لتجملةا ا لإ ةا لب ةس لأدر لرريءهن لكت لرمل ك لهلت لرقا ا ليف ل ة لإذر لكةا لرقتجملا ال
ستج نلرىللإ ت ةءةهتتل لربإ ك ة هتتل كتالرجل د لربك ل ةل ستتت لأالرري ال ا طل ةجلهةحلرقيتلتت قوّىلرقتفل َ ل تجملةا الرقتجمل تل
(أيلب ةد لرجلهةزول ةقتكةلربال لك ةحلرإل ت ،ةيلرإلبل مي لرب اكة لرقتامي للاعلرإلبتضة )لأالتفبجلأ ّا لرإل ت ةءةح لرحملتميل ل
ملستكع علرقتجملةا الرقائ س نلبعلءاعلإ،تتةبهةل اولرقتعر لربأ ّال جملةا لضميةالرجل د لرملاة،ت لبعلءاعلتطت جملهة.لللل
ةهتةلرب رادكة .لرب جملرتحول

ي لأبةق تلرإل ت ،ةي لدربارلكة ّةليفلجمة لضميةالرجل د ل ل ارلة لص
رب ةلرملت بوّ لأالت ّد َ
ا ط لت موّالرمل رادولأالتجمل ّعالأ ة لرقت ة لربال نلرإل ت ل،ةيلربرجلهةحلرملةحن ل ع لضميةالرجل د لقفةم لرريءهن لرقيتلتطلنلكوهل

ريع ولمبةل ينل ارء لتجملةا الرقتجمل تلقلتتكوّعل ةلأ ّالإ ةالرمل البعلءاعلتطت جملالللىلحن ل،ل تلربأ ّال ّعرحلكةم لبعلءاعل
ت مهكةلقت ل ج لرق ةح لرقتجملع ا لرملساع .ل وَ علأ ّا ل ة ل تا لضميةا لرجل د لكورلأا ل ف الذر ل طةق لحمعربدو لمجملع ل ل ف ال
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ةإل فةالرقتتكوّعل ةل ِ عربّ لرمل ل ةحلرملت موّا ل ةقا الرىللأ ّالأ ة لرقت ة لربال نلرإل ت ،ةيلربرجلهةحلرملةحن لق ل  ،هةل ام ل
صىل ت ّال ةل نلرملسةارحلرجلّع لقضميةالرجل د ل ارء لضميةالرجل د ل ةلبتوَجلءه ل
رق ض
ليفلكجلءهةزل كفجل ب ّج.لرب َ
ّ
هلةل ام ل ةجلهةزولللىلأ ّلتف ال امةليفللميل لرقتجمل ت83.ل
المناز ؟
 4/2المسألة رقم  : 4هل ينبغي نشر التقييم َ
تعأي لرقكبةم ل
ّ
اص لرمل ةا لابت ل 21ل ة ل"رمل ة ه لرقعربق لقألءهن لرق ل ة لقلابة لرملةق ل "ISSAIsلرملت لق ل و" ْ
ربرملسة ق " لللى لأا لتجمل ا لرريءهن ل ةإل غ لرق لين للة للميل ةهتة لربأدرئهة .لرب ة ل تا لإ ةا لب ةس لأدر لرريءهن لأال ثوّج لرريدر ل

أيل ةلرمل ل ةحلرملت ل ل ةريدر ل جمل ل كاكةل ةقت ع عولربكورلت ب للميل ل
تميع لهلورلرق اض.لرب لذقملولمإ ّالرقجملارال كتال ّ
رمل َ
رقاكالربرقت ز ول دلرىل لرجلهةزلرمل ين.لربقل ّ لللىلإ بةذلرمل ةالابتل 21ل ةل"رمل ة هلرقعربق لقألءهن لرق ل ةلقلابة لرملةق ل
كالكةم لتجملةا الإ ةالب ةسلأدر لرريءهن ليفلغض الأءجلز ينل
"ISSAIsولمإ وال ات علإلتتةالأ ّالرملتعألرق ةال جملتضعلأال َ َ
ايل ُ
ت رضوَ للل الأاالإكتمية لرقتجمل ت.لربق ّجل ةل ةبلرملميةا،ةحلرجلّع لأال جمل لحتع علرريءجلرملن لقاكالرقتجملا الرب اهج ل كاهل اول
ا ل لإختةذلرقجملارال إءار لرقتجمل ت.لل

 .3ما هي الفوائد والمخاطر إلطار قياس أداء األجهزة ؟
 1/3الفوائد :
رقباد لللىلحتسنلأدرئهةل
تترلأ ازلرقب رئعلرقاةجت للةلإلتميةد لإ ةالب ةسلأدر لرريءهن ل ةلحتسنلبعا لرريءهن ل ل
ربت ن نل نرك لرجلهةزلجتةهلرجلهةحلرمل ا لريةاء لربرحلبةظلللىلدلتل ةاءعلقتامي لرجلهةز.لربيفلرملجملةالر لرب ولمإ وّالت ءعلم رئعل
تة ا لقلجهةزولربيفل جملةالاةاولت ءعلم رئعلغهل تة ا لتتتتوّىل ةلرإل،تجة لإل ت ةءةح لرجلهةحلرمل ا لرري اعولكميةلك ل

جم ّستليفلرقا،تلرقت ةينلرقتةدل:لللل
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الفوائد المنجرة للجهاة

الجهات المعنية ب طار قياس أداء الجهاة والغرض من اإلطار
األجهةة العليا للرقابة المالية

• برامج تنمية قدرات أكثر متانة
ب شراف الجهاز
• يصب الجهاز مثاال للمن مة
الحريصة على التعل م

• تحسين مقاربات الجهاز لتنمية القدرات من خالل إدارة األداء
تعزيز أداء الجهاز
• تعرف فر

البرلمان المحلي والمواطنون
• يح ى الجهاز بنزاهة ومصداقية أكبر
لدى الجهات المعنية المحلية

بالش افية والمساءلة عبر اإلبال العام ذي المصداقية عن أداء
• النهو
الجهاز المعيار  81من المعايير الدولية ل جهزة
اقاليم اإلنتوساي ومجموعة اإلنتوساي في المستو

• سياسات قائمة على الم يدات
وبرامج دولية وإقليمية ذات أهداف
أكثر دقة

• الح ا على الدعم الخارجي لتنمية
قدرات الجهاز

الجهاة

العالمي

• تيسير تعل م أفضل بين الن راء
شركاء التنمية الدوليون (الجهات المانحة والجهات الداعمة
للجهاة)
• جعل الجهات تالمعنية تتبين التحوالت الحاصلة في أداء الجهاز

لل
 1/1/3التىَعىَّرف عل فرص تعزيز أداء الاهاز
ت مهلتجملا الام لرملست عل لرريدر ل كميجلرقا ر علرقتةق ل:ل
 موّال لكوّ ةلام لرملست علرب ة للةلأدر لرجلهةزولمبةليفلذقملل سةمه لرجلهةزليفلإ،تكعرا لأمضج لقلمية لرق ةال
ربرحل كمي لرقا ع لربرملسة ق لرب فةم لرقبسةد.
 ح ّعدلرق حل نل لرجلهةزلرببعارحلرجلهةزلرقعر ل للربأدر لرجلهةزلريةاءعلرب ضوّ هة
 ت ّاا لللى لجمة ح لرريدر لرجلّع لربرريدر لرقض و ل ةلتتةاكة ل جملط ل عر ل ،تجمل ة لرري،تةب لرق مي جمل لربحتع عل
إ ت ةءةحلتامي لرقجملعارحلرملستجملتل .


ّسالتتّوُ َةلحت حلرريدر لرقاةجت للةلرجله دلرقسة جمل لقتامي لرقجملعارح.
طعلص ا للة للةلءه دلرجلهةزلرقاركا لقتامي لرقجملعارحلرب اهةليفلرقاجةح.



رريءهن لربرملا مي ل ثة ل
فوّةلرريءهن لربرإل ت ،ةيل ةلرإل،تجة لرىللكعالرإل ت ،ةيلرإل،رترت جعلربك لأالت تحل ل



قله ةحلرقجملةئمي لللىلرقت لوّت.للل

 2/1/3تحسين الاهاز لتنمية القدرات من خالل إدارة األداء
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ةل تالإ ةالب ةسلأدر لرريءهن لأال سةكتليفل ططلإ،رترت ج لرب ططللميجلتامي لأكثالإ فة ةل ةل
ةلإلتميةد لأ ال تةئولررب لحتس اهةولمبةلم هةل

لمتفنلرريءهن ل

ارحلأدر لذرحلد ق لرببة ل لقلجمل ةسولرب ست ةحلأدر ل اء لرب ست ةحلأدر ل

ستهعم لتكميجل:ل
َ
 أدر لرجلهةزليفللإجنةزلتجملةا اهلرقابة .
 بعا لرجلهةزلللىلأدر للميلالرقابةثلربختط طالرإل،رترت جعلربإدراتا.


للميجلرجلهةزل:لرإل،تجمل ق لربرإل ةالرقجملة ين.

ربكورل ةل ت الأال سةكتليفلب ةال ار ولأمضجلقتامي ل اة لبعارحلرجلهةزولربذقملل ةل

ل سةلع لب ةد لرجلهةزلللىل:ل

 ربض لأكعرالقتامي لرقجملعارحلتستاعلرىللتجمل تلرريدر لرقاركة.


كعلرقعلتلملسةارحلرقت هل ةل



تة لإ كط لتامي لرقجملعارح.

لإ اركلرمل ابنليفلتجمل تلرريدر لرقاركةلربتوَ وَّاالرقت س اةحلرق ز .

 ب ةسل تةئولتامي لرقجملعارح.
 تجمل تلم ةق ل ار ولتامي لرقجملعارحل ةلأءجلرقت لوّتلربحتسنلتامي لرقجملعارحل ستجملت .
 3/1/3النهوض بالشفافية والمساءلة عبر اإلبالغ العام ذي المصداقية عن أداء الاهاز (المعيار  23من "المعايير
الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية )"ISSAIs
ةل تالإ ةالب ةسلأدر لرريءهن لأال جل ةلرجلهةزلبعرب ليفلرقاه ضل ةقكبةم لربرملسة ق لربذقملل ةل

لب ةسلأدرئالربتجمل تل

لميل ةتالربرإل غللاهةولمبةليفلذقملل:ل
 أدر لرجلهةزليفللإجنةزلتجملةا اهلرقابة .
 بعا لرجلهةزلللىلأدر للميلالرقابةثلربختط طالرإل ،لرترت جعلربإدراتالرب ع ةتالرإل،اةد .


للميجلرجلهةزل:لرإل،تجمل ق لربرإل ةالرقجملة ين.

كميةل ةل تالإ ةالب ةسلرريدر لأال سةكت ليفلت ن نل نرك لرريءهن لرب عرب تهةلجتةهلكةم لرجلهةحلرمل ا لولربذقملل ةل
إلعردلتجمل تل ض لعلريدر لح ىل ةمل عرب لري وّال:ل
 بةئتلللىلرمل عرح.


ستكعالإ ةارل ت رضوَ ةللل الدربق ة.



كميجل سةارل بةمةلرب ستجمل لقضميةالرجل د .

رض للل هةل(إ ةال"رمل ة هلرقعربق لقألءهن لرق ل ةلقلابة لرملةق ل.)"ISSAIsل
 ل جمل لرريدر ل جملةا لمب ة هلدربق ل ت َ
 سميحل جمل ةسلرريدر لرب تة تالللىلحن ل توّسقلربمباربالرقن ة.
 4/1/3تيسير تعلىّم أفضل من الن راء
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ل

ةل تالإ ةالب ةسلأدر لرريءهن لأال سةكتليفلرقت لوّتل نلرقا ار ليفل طةقلرإل ت ،ةيولربذقملل ةل
ةا ل فةلأال:ل
 توُ موّالبةلع لقلميجملةا لرقجمل لربرحل رالربرقت لأكت ل نلرقا ار ليفل ةل ت لقل ةقت
رريدر ل ِ
ربصل لذقملل تامي لرقجملعارح.

لإ،تكعرا ل

ارحل

ةزلربحتسةل
لرحلةصجليفلأدر لرجله
ّ

تنل اة علرريدر لربرإل ت ةءةحلرملكرتك لقتامي لرقجملعارحليفلأبةق تلرإل ت ،ةيلربللىلرملست علرقعربد.
 توَ َّ
 توُ موّالبةلع لقلت لربرقتجمل تليفل ةل ت لقل تدر لرجلهةزلربتامي لبعارتالمبةل سةلعلللىلتوَ وََاالأ،تةبلب ّ لرريدر لربض بال
ربرق ر جلرملسةمه ليفلتامي لبعارحل ةء .

ربكورل ةل ت الأال بضعليفلرملععلرقت علرىل لربض ل ،ة،ةحلبةئمي لللىلرمل عرحلرب ار ولقتامي لرقجملعارحلذرحلأكعرال
أكثالدبوّ .ل

التحوالت الحاصلة في أداء الاهاز.
 5/1/3جعل الاهات المعنية الرئيسية تتبيّن ّ

ةل تالإ ةالب ةسلأدر لرريءهن لأال فوّةلرجلهةزل ةلإ غلرجلهةحلرمل ا لرقائ س للةلأدرئالربرقت ّ حلرقطةائ للل المباربال
رقن ةولربذقملل ةل لإلتميةدلإ ةالرمل الذرتالللىلحن ل توّسقولمبةليفلذقملل:
 رقت

حل ع لرملععليفلأدر لرجلهةزليفل ةل ت لقلبلإجنةزلتجملةا اهلرقابة

 رقت

حل ت ،ط لرملععليفلبعا لرجلهةزلللىلأدر للميلالرقابةثلربختط طالرإل،رترت جعلربإدراتالرب ع ةتالرإل،اةد ل

 رقت

حل ت ،ط لرملععليفل للميجلرجلهةزولمبةليفلذقمللإ،تجمل ق تالربإ ةاهلرقجملة ين

 ريططلربرريكعرالرمل ض ل لقتامي لبعارحلرجلهةزلرملستجملتل
ربكور ل ة ل ت ا لأا ل سةكت ليف لرحلبةظ لللى لرقعلت لريةاءع لقتامي لبعارح لرجلهةزو لربذقمل ل ة ل

لرإل،تجة لرىلل

إ ت ةءةحلرجلهةحلرمل ا لرقتةق ل:ل
 رقوملةالرقويل ةقنل تامي لبعارحلرجلهةزلربدلميهةلربمت لهةلربرقويلك ليفل ةء لرىل لأال ُثت لجلهةتالرمل ا لأ ّا لأدر ل
جملقلحتساة.
رجلهةزلبعل
ّ
 رجلهةحلرقعرلمي لقلجهةزلربرقيتلكعليفل ةء لرىللأالتثت لجلهةهتةلرمل ا لأ ّالدلميهةلبعل جملقلرقب ةق لرملاء ّ .

لرقيتلدلمي لإ كط لتامي لبعارحلرجلهةزلرب ّقتهةلربرقيتلكعليفل ةء لرىل لأالتثت لجلهةهتةلرمل ا لأ ّال
 رجلهةحلرملةحن
ّ
دلميهةلبعل جملقلرقب ةق لرملاء ّ .
 رجلهةحلرملةحن لرقيتلكعل عدلرقا اليفلت مهلدلتل ةدلقتلعل ّن لربرقيتلكعليفل ةء لرىل لتجمل تل ض لعلق ا ال
رقابة لريةاء لللىل ةالإدرا لرملة لرق ةا.
 رجلهةحلرملةحن لرقيتلب ّع

لدلميةل ةق ةللولأ مي لإدرا لرملة لرق ةالقلعربق لرقكا ف لربرقيتلكعليفل ةء لرىل لأالتثت ل

جلهةهتةلرمل ا لأ ّالرقتلعرالرقكا ف ل عدلحتجمل قل ط رحليفلجمة لت ن نلرقابة لريةاء لللىلكةم لرري ر لرق ة .
ل
ل
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ل 2/3المخاطر :
هلحمفت.لرب تعربلأ ّالأ ازل ة تنلقإل ك ة ليفلأبةق تلرإل ت ،ةيل
كميةلحعثللاعلكجلت هولمإ والت ءعلرة البعلحتتةجلرىللتع ُ
ّ
مهة.ل لررب لأاالرقفك للةل جملةئصلرريدر ليفلرريءهن لرريكثالض بةل( جلرب توّىليفلرريءهن لرقيتل ُا الإق هةل ةلتتةاكةلب لقفةلبعل
لتف الت تميعلللى ل ضللاةصال"رمل ة هلرقعربق لقألءهن لرق ل ةلقلابة لرملةق ل)"ISSAIsولرباة ةلإ تمية ُ لأال جمل لإ،تكعرال

ل ةحلتجملع ال

ارحلرريدر لق ض لءعر لرب لتات نلريدر لرريءهن لاّة لبعل ل قلرقضاالمب عرب لرريءهن لرقيتلجتعل بسهةليفل

أ،بجلرقرتت ن.ل
 1/2/3الكشف عن نقائص األداء
جتعالرإل ةا لرىل لأ ّا لإ ةالب ةسلأدر لرريءهن لق لقباضلتجمل ميةحل ةاء لللىلرريءهن .لل لرب لللىلذقملولمإ ّال
رقجملارال كتا ل ععلتجملة،تل تةئولرقتجمل تل لرجلهةحلرمل ا لريةاء لرب/ررب ل كاكةل دل عرباهلرىل لب ةد لرجلهةزلربكعلتسةلعل
لدر جلرجلهةزولمإ ّالرقجملارال ،دلرىللرجلهةزلذرتالخب

الكجل ةل َ ر ةلرقجمل لرب فة ةلرقض
للىلت ّا ّ
كوهلرمل ل ةحل لرق هلرببعلأ ازحلجتا لتجمل ميةحل"رإل بةقلرق ةالربرملسة ق لرملةق "PEFAولربك ل سةالاةاج لإل ةال
ب ةس لأدر لرريءهن لرق ل ة لقلابة لرملةق ل()SAI-PMFو لأ ّا لإ بتةح لرقعرب لرقاة ل ةي

ل ععلتجملة،تل

لللى لإءار لتجمل ميةحل

لللىلدلتل لتنر ع لملتةدارهتةليفلجمة لتامي لرقجملعارحلرب ةجل ل فة ةلرقض

.ل

ض ل لقألدر ل وُ َ ّع ل ط ل ةا لقل
ربل ضة للة لء ج لرقكاكة لريةاء ن لحجمي ا للة لدلت لرجلهةزو لمإ ّا لرقفك للة ل جملةئص لأدرئا ليف لاربح ل ة لرإل بتةحل
لربرإلقتنرال ةإلص حل،تجملا لكوهلرجلهةحلللىلررياءحل ةإلقتنرال ةق ميجل لرجلهةز.ل
 2/2/3إستخدام جداول ترتيب األداء
تفميةلإ عع لم رئعلإ ةالب ةسلأدر لرريءهن ليفلإ،تكعر ا لملجملةا لأدر لرجلهةزل تدر لأءهن لأبل مي ل ه لربغهكةولربحتع عرل
يفل ست علرمل رض لربرمل ارحلرقباد .ل ةلذقملل ث ولأ ّال ةلرملب علربرقسل تل جملةا لرق ةحلرقتجملع ا لربرملسةارحلرملتوّت ل
يفلجمة لإ كط لرقابة لرملةق للولرتل لرريءهن لربرريبةق تولربك ل ةل ت حلما لرقت لوّتل ةلرقا ار .ل علأ ّالإ ةالب ةسلأدر ل
ةحلرملساع لقفجل

ال

ستكعالقتجمي لرق
تضميةلل ةحلتجملع ا لمل ارحلرتلب ل ل ُجمل َعل الأال ُ َ
رريءهن لرقويل ّ
لمجل لقلجهةزلإ لأ ّا لرمل ارحلق س لكلوّهةل تسةلرب ل ةل لرريمه وللربرريمه لرقاست ل
قل
لللىلل لتجملع ا ُ
قلمي ارحلرملكتلب لبعلتت بوّ لللى لرقس ةقلرق ةالقفجلدربق لمثّلأ ّا لرمل ارحلربجمة حلرريدر لرملكتلب ل رتر ط ل ل ضهةل
رقت ض.لربيفل ضلرلة حل فةلأالت ّ ضلل لتجملع ا للل ةليفلجمة ل ّن للةلل لتجملع ا لد ةليفلجمة لا اول
رملهتلك لمهتلرق ّ حل نلجمة حلرريدر لرملكتلب ل لربإ،تكعرالرريدر ولأيلإ ةالب ةسلأدر لرريءهن ول ةلتتةاكةل سةمه ليفل
رب ّ
حتسنلرريدر .

ل
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 3/2/3طفرة أدوات التقييم
رملجمل دل إ ةالب ةسلأدر لرريءهن لك لأال تحلأدر لبة ل لقلتطت قليفلرملست علرقعربدلرب ستج ت لرىل لإ ت ةءةح لرريءهن ل
ربرجلهةحلرملةحن لربرجلهةحلرمل ا لرري اع.لمةقجمل علك لأال فوّةلذقملل ةلإ تبة لرحلةء لرىللإ،تاتةطلأدربرحلإضةم لقتجمل تل

84
ين لإ ةالب ةسلأدر لرريءهن للةل با لأدربرحل
رريءهن ليفلرملست نلرقتا ميعلربرمل ،سع .للكميةلأ ّا لرقاّ لتتوّجالرىل لأال وُ َ
تجمل تلرريءهن لرقيتلربض تهةلرإل ت ،ةيلربرجلهةحلرملةحن لكميةل ضوّ التجملا الرملسحلرق ةداللةلرإل ت ،ةي 85.لرب لذقملول

مةإل تمية لربرادلأال ت رصجلإ،تكعرا لأدربرحلأ اعولاّةل جملتضعلأالت االرريءهن للعدرلأكول ةلأدربرحلرقتجمل ت.لربللىل
ي ل ةلبتجلرإل ت ،ةيلربرجلهةحلرملةحن لقتط الإ ةالب ةسلأدر لرريءهن ل()SAI-PMFولكميةل
أ ّ ل ة ولمهاةكلدلتلب ّ
لحمجلرريدربرحلرقجملةئمي .لل
ءعلت رمقللةالللىلإلتميةدلرريدر ل ستجملت لقت ّج ّ

 -4إعتماد أسلوب المقاربة في إطار قياس أداء األجهزة:
•ل مجل ل ةلرمل ارحلرمل ةا لرملاتفن لللىلأدر لرجلهةزلربرملاس لرىللرجلهةزولقفاوّهةل اتتط ل ت لرجلهةزول
•ل مجل ل ةلرمل ارحلرمل ةا لرملاتفن لللىلبعا لرجلهةزولربرقلرب ليفلدرئا لرقت فوّتلرملتة القلجهةزول
•ل مجل ل ةلرمل ارحلرمل ةا لرملاتفن لللىل لرجلهةزل(ل ر جل ،س ولكةإل،تجمل ق لربرإل ةالرقجملة ين)لرملميّن لقلجهةزل
قفةلق س ل ةض ل ،علقتتاهلرجلهةزلغهلرملتة اول
•ل بستليفلرقتجملا الرق صبعلقلجهةزل فوّةل ةلرإل ة ل ةق ر جلذرحلرريمه ل ةقاست لرىل لأدر لرجلهةزلقفةل ل فةل
ب ة،هةول
•ل بستليفلرقتجملا الرق صبعلقلجهةزل ل رحلائ س لقا ةالب ةسلرريدر لذرحلصل للض ل ب ةق لرجلهةزلقفاوّهةلتجمل ل
يفلجمميلهةل ةاجلدرئا لتتاهلرجلهةزل(تستاعلرىللتجمل ميةحلرب ارحل ء د لل ضةللةلإ،تاتةطلأ اعلءع ع )ول
•ل تجمل تلربصبعل ءنل

ل سةمه لأدر لرجلهةزلرحملتميل ليفلحتجمل قلأاالام لرملست ع.ل

 -5قياس األداء في ضوء قانون وصالحيات الاهاز.
قضميةالأال ف الإ ةالب ةسلأدر لرريءهن ل اة،تةلبعالرإل فةالقفجلءهةزل ابادولرتبقلللىلأ والرذرللكة ل"رمل ة هل
رقعربق لقألءهن لرق ل ةلقلابة لرملةق ل"ISSAIsلحت ّعدلرىل ل ّع لكتهل ة لرملميةا ،لرجل ع ولمإ ّا لإ ةالب ةسلأدر لرريءهن ل ات عل
ةتالرببة المميث ولتكهل"رمل ة هلرقعربق لقألءهن لرق ل ةلقلابة ل

أي ل ععل ّديلرجلهةزلربمجملةلق
أال توّجالرىل لب ةسلرىل ل ّ
رملةق "لرىل لأ ّا لتجملةا الرجلهةزل ات ع لأال جمل لتجملع هةليفل رل عكةلولقفاوّهةل لحت ّعدلرملجمل دل و" رل عكة".لرب ثمية لحت ّعدلرب ل
رجلهةزلررب لأ ّ لب ر نلرب ا لأ اعلرآلءة لرق رءنلإ رتر هةلقتجملعتلرقتجملةا الرقابة ولمإ ّا لإ ةالب ةسلأدر لرريءهن ل ات علأال
84

من الطبيعي أن يقع استنباط أدوات أخر مصممة الستقصاء أداء األجهةة بالنسبة إلى مواضيع معينة تكون مكمـلة إلطار قياس أداء األجهةة ،على غرار
"أدوات تقييم االلتةام ( )CATsالمنبثقة عن المعايير الدولية ألجهةة العليا للرقابة المالية ( ")ISSAIsوالمشار إليها بالمختصر .ICATs
85
أمانة التعاون بين اإلنتوساي والجهات المانحة ،مبادرة تنمية اإلنتوساي ( )IDIـ  " 2012األدوات المستخدمة في تقييم األجهةة العليا للرقابة المالية".
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جمل لرقتجملعتلرقب لعلقلتجملةا ال ةقا الرىللص ةحلرجلهةزلرببة اللرب ل جمل لتجمل تلرجلهةزل ةقا الرىللمجل ل ّ ع ل ةلرملجملة
اصلم هةلرإل ةالرقجملة ينلقلجهةزلللىلاءة لحم ّعد .لللل
رقعربق لإ ّليفلرحلة حلرقيتل ل ّ

ل

 -1تانب إزدواجية المؤشرات
متلجتانلإزدربرء لرمل ارحلقفعل ل جمل لتجملع ال ر علب لرجلهةزلرب ر علض بالإ ة ةلرربل،لتةل ّاتن.لمميث ول جمل ل

رمل الر لرب لابتل8ل(يفلرلة ل"ب"لرملت جل و"رإل،تجمل ق لربرإل ةالرقجملة ين")ل ععلإتسةعلدرئا لص
كةاولمإذرل ل فةلقلجهةزلص

ةحلإءار ل ضلأصاةالرقابة ول ل ات علإ،اةدهلل

ةحلرجلهةزلللىلحن لل

لتجملع ا ل،لت ل(أيل" ر وتا")ل
لرقتجملع ا ل

للىللعالإءار ل ثجلكوهلرريصاةالرقابة ليفل طةقل"جمة لرريدر "ل(رلة ل"أ").لربيفلكوهلرحلة ولتف الرق
رملساوَع لقو"جمة لرريدر "لل ل" ل اطتق"ولللىلأال جمل لت ض حلرقستنل(بِ َ ُالرق )لضميةلرقتجملا الرق صبع.لل
 - 7مؤشرات أداء معيارية تراعي بيئة الاهاز المحلية

للىلكةم لرريءهن لب ةسلأدرئهةلرقوررلربرإل غللااولربرمل ارحلمتفوّاهةل ةلرقجمل ةال وقمللربقفعلتثت َ لب ميتهةلرب نر ةكةل
سنلرملستمياولمإ ّالرريءهن لحتتةجلرىلل ارحل اة،ت لق ض هةلرقوررل(أيل ُفّب )ولمهعلإذال لحتتةجلرىلل
ربت موَّال جمل ّ ةحلرقت
ّ
أالتف الكةم لرمل ارحل ةا ولرب لذقملولمإ ّا لكةم لرريءهن لتكرتكليفلرقاؤ لرقعرلمي لقتاب ول"رمل ة هلرقعربق لقألءهن لرق ل ةل
قلابة لرملةق ل"ISSAIsو لربرقيت لت موّا ل جمل ة،ة ل كرتكة ل جمل لتجمل ت لرريدر ليف لض ئاو لل لرب لللى لذقملو لمإ ّا لرمل ارح لرقعربق ل

رمل ةا لمتثوّجلرب ،ل ل ُكةل لدربق ةلحت ّعل ةل ةء لرريءهنللكةم لرىللإلعردل
إلعردل ضلرمل ارحلرمل ةا ل ثميةلأ فةلذقمل.ل

ارحلأدرئهةلريةص .لرب ةقتةدولمثميوّ ل نر ةل تتتوّ ل ةل

ربيف لرملست ن لرقعربد للربرإلبل ميعو لمإ ّا لك ةح لرإل ت ،ةي لحتتةج لرىل لرقجملعا لللى لإباةع لرجلهةح لرمل ا لريةاء ل ت ّا لرريءهن ل
تت ّسة ل إ،تمياراو ل ة ل ة لأ اع لتت قوّى لك ةح لرإل ت ،ةي لتاب و لإ كط لأبل مي لربدربق ليف لجمة ل اة لرقجملعارحو لربك ل ةل
جملتضعل ة ةحل ةا ل لإ ت ةءةحل اة لرقجملعارحليفلرملست نلرإلبل ميعلربرقعربد.لربرحلةء لرىللرقت ة ةحليفلرملست نلرقعربدل
لربرإلبل ميعلأبجلتب

ل ةلتلمللرملت ل لمبست علرجلهةزلربكوقمللربض ل ضلرمل ارحلرمل ةا لرقيتلتكميجلك ّل ةل تةئولرجلهةزل

أااهولكميةلتكميجلرهل ةكجلربرملسةارحلرقيتلت ّسالحتجمل قلتلمللرقاتةئو.لل
لرب ل
 - 8المؤشرات والتقييم النوعي
كاجلرقاهةئعلقلتجمل تلتجملا ارللةلرريدر ل اضلرق
 ،جايلرقتجمل تل إ،تكعرال ة ّ
هلكميّ لربحتل جل لعلرب ف الرملُ َ
رملساع لقلمي ارح ليف لإ ةا لحتل ج لربصبع .لربوُ َ ّع لرقت ل ج لرق صبع لكة ّة ل إلتتةا لأ وّا ل سميح ل ةقا ا لرىل لرق
رملساع لقلمي ارحليفلإ ةالأمشجلرب فوّةل ةلتجمل تلل ر جلكة ّ ل ل فةلأال جمل لضتطهةليفل ا.ل
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ةحلرقتجملع ا ل
ةح لرقتجملع ا ل

نمو األجهزة
رسم يوضح مستويات ّ

رب ،جاي لإ،اةد لل ةح لتجملع ا لقلمي ارح ل إلتميةد ل،لوّت لابميعل ة ل 1لرىل ل4و لربمق لرملميةا،ةح لرمل تميع ل ةلبتج لجممي ل ل

86
للةا ل ل ست ع لمن ّ لرجلهةز لربمجملة لقاميةذجل
رريمارب،ةي لرقاة جمل ل ةإلجنل ن ل لورب ت ّن لأا لتتطة ق لرق ةح لرقتجملع ا ل كفج ّ
تسط لملست ةحلمن ّ لرريءهن ولإ،تاةدر لقلامي ذجل
رقجملعارحلرمل تميع ل ةلبتجلرإل ت ،ةي.لرب اضلرقكفج لرقت ةينلرقتةد لت ا بةحل ّ

رمل ّع ل ة لبتج لجممي ل لرريمارب،ةي لرقاة جمل ل ةإلجنل ن  .لرب ة لأ ازلاةح لكور لرقامي ذج لأ ّا لرريءهن لرريلضة ليف لكوه لرلمي ل ل
ُ
تس ىوليفل ا ل لمن ّكةلر لربق ولرىل ل ل غلرملست علابتل 3ل كفجللةاولرب ينلأ ّال جمل ّ ةحلرجلهةزل ت موّا لربأ ّا لرجلهةزل ميجلربمقل
تطلتةحل"رمل ة هلرقعربق لقألءهن لرق ل ةلقلابة لرملةق ل"ISSAIsولقفةل ةل نر لمثّ لجمة لملن علرقت سن.لربلاع ةلتتلغل ،س ل

رملست ع لابتل3و لمتإ فةملة ل ل غ لرملست ع لابت ل 4ل ة ل

لتاب لأدرئهةو لربت مه ل ع ةح لذرح لب مي ل ضةم و ل لربإاتجملةئهة لرىلل

،س لبةئمي لللىلرقت لوّتلربذرحل ا لر،تكارم .لقوقملول اعلإبرترحلإدارجل ست علرب علأام ل(ك لرملست علابتل)4لرقويل
تجةلربزل تطلتةحل"رمل ة هلرقعربق لقألءهن لرق ل ةلقلابة لرملةق "لربرملميةا،ةحلرقعربق لرجل ع لرملت َةام .لربقةل جمل وليفلكوهلرملا ل ل
ةقورحو لإدارج لرملست ع لابت ل 5ليف لإ ةا لب ةس لأدر لرريءهن و ل ع لأ ّا لرلة ل ،تجملى ل بت ة لإلضةم لكور لرملست ع ل ستجملت ل

رب ةقتةدو لمإ ّا لكةم لرمل ارحل ات ع لت ا بهة لللى لحن ل ج لرإل،تجة ل كفج للةا لملتطلتةح ل"رمل ة ه لرقعربق لقألءهن لرق ل ةل
قلابة لرملةق ل"ISSAIsلربغهكةل ةلرملميةا،ةحلرجل ع لرملت َةام لدربق ةلت ةد ُ ل ست علرريدر لابتل3ولرب ثوّجلرملست ةالابتل2لربابتل
1لرحنارمةل لتنر عرللةلرمل ة هلرقعربق لرملوك ا ل(رب فةلت ا ل ست علرريدر ل ت ّالرق ا ب لغهل ء د لرربلغهل ب ّل ولأيلأ وّهةل ل
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تع جل ّنلرقتاب ول ُلع).ليفل نل كهل ست علرريدر لابتل 4لرىل لأ ّا لرجلهةزلبعلإ،تجةبلقلكاربطلرملاة،ت لرق راد ليفلرمل ة هل

رقعربق لرملوك ا ل ةإلضةم لرىللري ةئصلرمل ّام لرملت بوّ لأالت ّنزلب مي لرجلهةزلرب نر ةه.لل
 -1تعريف مستويات تنمية الاهاز
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المستوى صفر  :لريةص ل لتوُاكتل علررب لكعل لتع جل ّنلرقتاب ولرلربر ليةص لرمل ا لغهل ء د لررب لكعل ء د ل ة ،تل
مجملطلقفةل ل التاب وكةلل
المستوى  : 1المستوى التأسيسي :ل موّالرجلهةزلبةلع لملسة ق لرقفةدالرقتاب ويل
ولقفةلكجل ع ليفل ال عرئعللمجملعل ف الرجلهةزلءن رل ةلك فجلرحلف لرقتاب ويلربقالإ،تجمل ق ل
ريةص ل ء د
ّ
ةق لربلميل ةت لحمعربد  .لرب بتجملا لرجلهةز لرىل ل طط للميج لإ،رترت ج لربتامي للربرىل لإ،رترت ج لا ع ليف لجمة لرمل راد لرقتكا ل
لربإ،رترت ج لإت ة لرب ايلتاب ولابة لرإلقتنرا لرببوَعال ةلرقابة لرملةق ولقفةلدربالإ،تكعرا ل ة ه لرقابة لرق ا لربتجملا ةهتةول ل
ست علض ل ةلرقت ط لرقابة .لأ ّةلابة لرريدر لمهعلغةئت لرربلض ب لربتوُاكوّنلتجملةا الرقابة لللىلرإل ت حلرملةق لقفاهةل ل
توُ ّاالرملسةئجلرقا ة لرب ل ءعلإت ة للكةال لرجلميه الرربلإ غلقلجميه ال ةقتجملةا الرقابة .ل

المستوى  : 2مستوى التنميةل:ل موّالرجلهةزلبةلع لقلميسة ق ل كتالإ،تكعرالرمل رادلرق ة ل
ريةص ل ء د لربرجلهةزلبعل اعليفلإلعرد لرإل،رترت ج ةح لربرقس ة،ةحلرملاة،ت لربتاب وكةلربقلجهةزل ضلرري فةال
رقجملة

لرملت ل ل إ،تجمل ق تاولقفاوّهةلغهل فتميل لربلةد ل ةل جمل لت ط لهةليفلرملميةا. ،لربقلجهةزل ططللميجلإ،رترت ج لربتامي ل

لربإ،رترت ج ليفلجمة لرمل رادلرقتكا ل لربإ،رترت ج لإت ة ولقفاهةلض ب لرربل ايلتاب وكةل كفجلءنئعلمجملطللرب ايلتاب ولابة ل
رإلقتنرالربرقابة لرملةق ولربمجملةلمل ة هلرملست علابتل3لإل ةال"رمل ة هلرقعربق لقألءهن لرق ل ةلقلابة لرملةق ل"ISSAIولربت ءعلت ط ل
ابة لءّع  .لكمية ل اي لتاب و لبعا ل سه ل ة للميج لابة لرريدر و لقفة لدربا ل ة ه لرملست ع لابت ل 4لإل ةا ل"رمل ة ه لرقعربق ل
ل

قألءهن لرق ل ةلقلابة لرملةق ل."ISSAIلربتوُجمل ّعالرقتجملةا الرقابة ل ا للة للةلإ،تكعرالرملة لرق ةال ةلبتوَجلرهل لرباأ ةلخب
رقت ة ةحلرملةق .لرب ايلام لرقتجملةا الرقابة لرىللرقوملةاولربإالكة لبا رحلرإلت ة ل لرقوملةالض ب لاّمبة.لرب ءعلإ غلءنئعل
قتجملا الرجلهةزلرقسا يلربأ ازل تةئولرق ميل ةحلرقابة لرىللرجلميه ا.لل
المستوى  : 3مستوى النضج المؤسسيل:ل موّالرجلهةزلبةلع لقلميسة ق للةلرريدر لرحلف عل
فاسلرقجملة ال
لريةص لت ميجلكميةلك ل ت بوّ لهلةليفل طةقل"رمل ة هلرقعربق لقألءهن لرق ل ةلقلابة لرملةق ل."ISSAIل ّ
إ،تجمل ق لرجلهةزلربك ل ستجملجل ةلرقاة لرملةق لربرق ميل لجتةهلرقسلط لرقتاب و ليفلكةم لرقا ر علرملةد .لربقلجهةزل ططللميجل
إ،رترت ج لربتامي لربقالإ،رترت ج ليفلجمة لرمل رادلرقتكا ل لربإ،رترت ج لإت ة ل جمل لتاب وكةلرىلل ّعلكتهلربمقلرملكططةح.لرب ايل
تاب ولابة لرإلقتنرا لربرقابة لرملةق لربابة لرريدر لربمجملةلمل ة هلرملست علابتل 4لإل ةال"رمل ة هلرقعربق لقألءهن لرق ل ةلقلابة لرملةق ل
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"ISSAIلرربل ة هل فةم ل ةل

لرملست علررب لرقتب ج.لربجتايلابة لكةم لرهل ةحلريةض لقلابة ل إلتميةد لدربا ل ت ّاك ول

ربمجملةلقلميكة الربقجلأمه .لربمتاحلرقتجملةا الرقابة ل ا للة للةلإ،تكعرالرمل رادلرق ة لربلةلأدر لرهل ةحلريةض لقلابة .لرب ايل
ام لرقتجملةا الرقابة لرىل لرقوملةاولربتوُ ّع لبا رحلرإلت ة ل لرقوملةال ت ا .لكميةل جمل ل كال

تلرقتجملةا الرقابة ليفلص ل اة،ت ل

قلجميه الرملستهعا.لللللل

الموجىَهل:لرجلهةزل اهضل تدر ل ف علحمَ ّسةل
للالمستوى  : 4المستوى
ّ
ت ميجلريةص لكميةلك ل ت بوّ ليفل طةقل"رمل ة هلرقعربق لقألءهن لرق ل ةلقلابة لرملةق ل"ISSAIلربُابوّولرجلهةزلرإل كط ل

فاسلرقجملة الإ،تجمل ق لرجلهةزلربك ل ستجملجل ةلرقاة لرملةق لربرق ميل لجتةهل
للىلحن ل فوّاال ةلتجمل تلأدرئالربحتس اال ة،تميارا.ل ّ
رقسلط لرقتاب و ليفلكةم لرقا ر ع.لربيفل الرلتمي ولمإ ّا لرجلهةزل ثوّجلبةلع ل ستجملل لقلميسة ق ولأ ّةلرجلهةزلرقتاب ويلمهعلم ال
علحم ّسوَة.لربقلجهةزل ططللميجلإ،رترت ج لربتامي ل لربإ،رترت ج ليفلجمة لرمل رادلرقتكا ل لربإ،رترت ج ل
لة جلمل ضل تدر ل ف ُ
إت ة ل جمل لتاب وكةلكلوّهةلربمقلرملكططةحلرب تة تهةلربتجمل ميهةلقلميسةمه ليفلرقت لوّتلرمل ،سع.لرب لايلتاب ولابة لرإلقتنرا لربرقابة ل

رملةق لربابة لرريدر لربمجملةلمل ة هلرملست علابتل 4لإل ةال"رمل ة هلرقعربق لقألءهن لرق ل ةلقلابة لرملةق ل"ISSAIلربُا الإق هة ل ةل
لكجل،ا .لل لرب لللىلذقملول
بتجلرهل ةحلريةض لقلابة ل ةلتتةاكةلتوُجمل ّعالب مي ل ضةم .لربجتايلابة لكةم لرهل ةحلريةض لقلابة ّ
ل لأكت لرملسةئجلرملةق لربرملسةئجلذرحل

مإ ّا لرجلهةزل موّالأ ضةل ع ةحلذرحلب مي ل ضةم لرب/رربل جمل ّعال ا لر،تكارم لرب ك ا ل
رق ل ل ةريدر لرحلف ع.لرب ايلام لرقتجملةا الرقابة لرىل لرقوملةاليفلإ ةال رال ت رصجلرب اوّة ل نلرجلهةزلربرقوملةا.لربتوُاكالكةم ل
رقتجملةا الرقابة لرب وُسخل ءن لثسنلرق اضلرب ايلت ز هةل كفجل ك طلللىلرجلهةحلرمل ا لرقائ س ل ر،ط لجممي ل ل تا ّل ل
ةلبا رحلرإلل ا.لربُجمل تلرجلهةزل رارل لكةم لرجلهةحلرمل ا لرب ستكعالرمل ل ةحلرقيتل مي هةلقت سنلر تجملةئالرملهميةحل

رقابة لربختط طهةلربتاب وكة.لربح ىلرجلهةزلثض ال ةازليفلرلتمي لربُك لب ميتالرب نر ةهليفلرلتمي .ل
 - 13مسائل فنية أخرى للمعالاة
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أي لإ ةالقجمل ةسلأدر لرريءهن .لرب اضليفل ةل لعلرملجملةا ةحل
ربكع لمجل ل ةلرقت ع ةحلرقيتل ات علام هةلقععلإلعرد ل ّ
رملجملرت لمل ةجل لكوه لرقت ع ةح .لرب ة لرقاة لرملتعئ و لمإ وّا ل ن لإلعرد ل ارح ل ةا ل امية ل ءع لت رمق لدربد ل ل

رملميةا،ةحلرجل ع ل( ةل

ل"رمل ة هلرقعربق لقألءهن لرق ل ةلقلابة لرملةق ل"ISSAIsلربغهكةل ةلرمل ةدا).ل ةل ة لأ اعول

فةلقلجهةزلأال جمل ال إلعرد ل ة هلإضةم لذرحل علحملعلقأل ول ةإللتتةا لرق اربالرحملل لرملميّن لقالربدرئا لص

ةتا ليفل

رقس ةقلرقجملة ينلقا.ل

لالمعالاة المقترحة

التح ّدي

لكجل
ك لرقست جلجل جلكةم لرمل ارحل اة،ت لريءهن لذرحل تجمل ل ةجل ل ثجلكوهلرملستق للاعلت مي تلرمل ارحلرقباد .لرب ثميةلأ فةل ايلت ا
ّ

إاثلإدرايلرتل ل( ةالرجنل نيلول ةالما سعولإخل)ل

رب جمل ةسلرمل ة َا لرملاطتقلللىلكةم لرريءهن .لرب ثميةلت والرري اول ات علرقا اليفلإ،تكعراللعدل
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ال

لالمعالاة المقترحة

التح ّدي

أدىنل ةلرمل ارحلرملت رز لقجمل ةسلجمة لرريدر .لكميةل نلرحلا لللىلرحلبةظلللىللة جلرملجملةا ل
يفل ةالرق
كجل ات علرإلبت ةالللىلرحلف لرملاكن /لرق ا لأال
رقس علرىللأالمتت ّعلدرئا لرإل ةالقتكميجلإ كط لرهل ةحل
رقابة ليفلرحلف ةحلرحملل لرربلرملجملة ةح.

ةحلرقتجملع ا .ل

ات علأالتف الدرئا لإ ةالب ةسلأدر لرريءهن ل جملت ا لللىلرجلهةزلرملت َةااليفلرقتلعولمبةليفلذقملل
رقباربعلرإلبل مي لقله لرقجملة لذرهتة.لأ ّ ةلرملفةتنلرقابة لرملستجملل لقل ف ةحلرحملل لم ات عوللاعل
رإلبتضة ولتجمل ميهةلللىل ع .ل

ك ل ايلرقت ة جل لإ ت الرق ةحلرقابة ول
للىلغارالرريءهن لذرحلرملس ربق للةلرقكاكةحل
رملميل ك لقلعربق .ل

ايلت ط لكوهلرقاة ليفل طةقلرمل الرملت لقل و"رب لرجلهةز"ل ةإللتميةدلللىلرمل ة هل ةل1لرىلل
11ل ةلرمل ة هلرقعربق لقألءهن لرق ل ةلقلابة لرملةق ل(إل الق ميةلربإل ال فس ف ).لل لرب لللىل
ذقملولمجملعلت ءعل

ك ل ايلرقت ة جل لرإل كط لرقابة لرإلضةم ول
للىلغارالرقابة لللىلتجملا لرمل ل ةحولربرقابة ل

ارحلحمل ل اة،ت .ل

ايلت ط لكوهلرقا ر عليفل طةقلرمل الرملت لقل و" ِا لرإل،اةدلربرقتا لرقت ت "ل(ربء دلرب عرحل
ما للة ل لرب اة،ت )لربرمل الرملت لقل و"رإلءار رحلرقابة لقلابة لرقا ة لربرريدر ".لأ ّ ةلإ،عر ل

ع ةحلأ اعلذرحلب مي ل ضةم لمتةإل فةالإدارءهةلضميةل جمل ةسلرمل ة َا لملست علرريدر لابتل.4ل

رقجملضةئ لربرقابة لرقت .

ل لرب لللىلذقملولمجملعلت ءعل

ارحلحمل ل اة،ت .

جتايل ةجل لكوهلرملستق للاعلت مي تلرمل ارحلرقباد ولربذقملليفل طةقل ةلتجملتض الرمل ة هلرقعربق ل

أيل ععل نلللىلرإل ةالأال جملّتلدربالرجلهةزل
رىلل ّ
يفل ةل ت لقل ةمل نر لرقسا لقل ف .

قألءهن لرق ل ةلقلابة لرملةق .لل لرب لللىلذقملولمجملعلت ءعل

ك لرقست جلرىللرري ول ةإللتتةالدربالرجلهةزليفل

جتايل ةجل لكوهلرملستق للاعلت مي تلرمل ارحلرقباد ولربذقملليفل طةقل ةلتجملتض الرمل ة هلرقعربق ل

ارحلحمل ل اة،ت .لل

رملا ل ل ةلبتجلإءار لرملهميةحلرقابة .

قألءهن لرق ل ةلقلابة لرملةق .لل لرب لللىلذقملولمجملعلت ءعل

رملجملةا لرملتوّسجمل لقلت ة جل لرحلة حلرقيتل ف الم هةل

إلتميةدلرملجملةا لرملستكع ليفلإ ةال"رإل بةقلرق ةالربرملسة ق لرملةق ل:ل فةلربص لرمل ال"غهل

ال ةلغهل ستكعالرربل ل فةلإ،اةدلل

تجملع ا لقا.

ل

ارحلحمل ل اة،ت .لل

جمل ّعا"ل()NRولرربل"غهل ستكعا"ل()NUلرربل" ل اطتق"ل(.)NAلرب فةلر،تتةقلرحلة حل
قفجل
ل
رقيتلتف الم هةلأ مي لرجلهةزلغهلكةم لإل تةجلرقت ة
ةحلرملاغ للاعلت مي تل جمل ةسلرمل ة َا ل ّ
ا.
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ل
ل
ل
ل
 - 11محتوى المؤشرات
لكج ل ةل
لأ ّا لرملجمل دل فةم لرمل ارحلب ُ
ةس ّ

ةالكج لجمة لرب ا.لربجتعالرمل
علرملجملرتحليفلإ
اضلرجلعرب لرقتةدلرحملت
َ
ّ
رقجمل رلعلرقكفل لربرملميةا،ةحلرقب ل ول ثميةلأ فة.لرببعل اتوللةلرق ميجلرقتب لعلقبا قلرق ميجلت ع جلقلميكططلرمل ردليفل
ض لرقتجةابلرحلةصل ليفلجمة لربض لرمل ارح.ل
ل
72

المؤشر

األبعاد

الماال
رلة ل:لأاالرجلهةزل

ول

سةمه لرجلهةز ليف لر ضتةط لرقضا يبل

اي لب ة،ا ل ة ،تاةد لإىل لتجمل ميةح لأ اع .لربق ة لكةا لحتجمل ق لرآلاةال

رق ةا لربرقتك ص لرقب ة لقلمي رادل ذرحلرملست علرقام ل ل فةل ستتهةلكلّةلأربلللىلحن ل تة القاتةئول
ربإ،عر لريع ةح لرقب ة لربرحل كمي ل رجلهةزولمإ ّا لرقف ب لرقيتل سةكتلهبةلرجلهةزليفلررياال ات علت ض هةل
رقا ع لرب فةم لرقبسةد.ل

يفلبستلرقتجمل تلرمل ءنلقتجملا الأدر لرجلهةز.ل

أدر لرجلهةز
رجلهةزلول1

تةئولرقابة لرملةق

رجلهةزلول2

تةئولابة لر قتنرا

رجلهةزلول3

تةئولابة لرريدر

أولت ط لرقابة لرملةق لقجملةلع لرهل ةحلريةض لقلابة ل(بةلع لرق مي )ل
بلولتجملعتلتجملةا الرقابة لرملةق ل
جلول كالتجملةا الرقابة لرملةق لربت ز هةل
دلول تة لرجلهةزلقتاب ول

ةحلرقابة لرملةق لربت ص ةهتة

أولت ط لابة لر قتنرالقجملةلع لرهل ةحلريةض لقلابة ل(بةلع لرق مي )ل
بلولتجملعتلتجملةا الابة لر قتنرال
جلول كالتجملةا الابة لر قتنرالربت ز هةل
دلول تة لرجلهةزلقتاب ول

ةحلابة لر قتنرالربت ص ةهتة

أول ست لت ط للميل ةحلابة لرريدر لربر تجملةئهةلربغاضهةل
بلول كالتجملةا الابة لرريدر لربت ز هةل
دلول تة لرجلهةزلقتاب ول

رجلهةزلول4
رجلهةزلول5

ع ةحلرجلهةزلذرحلرقجمل مي لرملضةم
رقتجملا الرقسا يلقلجهةز

ةحلابة لرريدر لربت ص ةهتة

ألول ع ةحلرجلهةزلذرحلرقجمل مي لرملضةم
ألولحمت علتجملا الرجلهةزلرقسا يلربتسل ميال
بلول كالتجملا الرجلهةزلرقسا يلربت ز ال
جلولب ةسلأدر لرجلهةزلربام لرقتجملةا ال كت ال

بلولر،تجمل ق لرجلهةزلربإ ةاهلرقجملة ين
رجلهةزلول6

ر،تجمل ق لرجلهةز

رجلهةزلول7

ر،تجمل ق لائ لرجلهةزل لرب س ربق ا

ألوللإ ةالبة ينل اة،نلربم ة ل ا
بلولإ ةالبة ينل اة،نلربم ة ل
جلولر،تجمل ق ل ةق ل
دلولر،تجمل ق لتا مي
ألولر،تجمل ق لائ لرجلهةزلرب س ربق ا
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للل اليفلرقع،ت ال

رجلهةزلول8

رب لرجلهةز

ألولرب لذرحل طةقلربر ،لمبةلم الرقفبة ل
بلولرق ص لإىللرمل ل ل
جلولرحلقليفلام لرقتجملةا الربإقنر تال
دلولربء دلاق ةحل تة لم ةق

جلولإ،رترت ج لرقتامي لرمل ،س ل
رجلهةزلول9

إ،رترت ج لرقتامي لرمل ،س

ألولحمت علريط لرإل،رترت ج ل
بلول سةالرقتكط طلرإل،رترت جعل
جلولحمت علريط لرقسا ل
دلول سةالرقتكط طلرقسا ي

دلولرمل ة الربرملاهج ةحلرقابة
ألول سةالرقتكط طلرقابةثل

رجلهةزلول11

رقتكط طلرقابةثلقلجهةز

رجلهةزلول11

رقابة لرملةق

رجلهةزلول11أ

دلولر،تفمية ل هميةحلرقابة لرملةق ل ل ارلة لرق ب لربرمل نر لرملك ّ ن
إءار رح لرقت ليف لرحلسة ةح ل/ل ألولإءار رحلرقت ليفلرحلسة ةحل/لرملسة ق لرملةق لل

بلولحمت علريط لرقابة
ألولختط طل هميةحلرقابة لرملةق ل
بلولتاب ول هميةحلرقابة لرملةق ل
جلولام لرقتجملةا اللةل هميةحلرقابة لرملةق ل

رملسة ق لرملةق

(ر ت ةايل ةقاست لإىللدربرئالرحملة،تةحل)Courts of Accounts

رجلهةزلول12ل

ابة لر قتنرا

ألولختط طلابة لر قتنرال

رجلهةزلول13

ابة لرريدر

رجلهةزلول14

دلولر،تفمية ل هميةحلابة لرريدر ل ل ارلة لرق ب لربرمل نر لرملك ّ ن
ضتط لء د لرق ميل ةح لرقابة ل ألولضتطلء د لرق ميل ةحلرقابة ل

بلولتاب ولابة لر قتنرال
جلولام لرقتجملةا ال كتالابة لر قتنرال
دلولر،تفمية ل هميةحلابة لر قتنرال ل ارلة لرق ب لربرمل نر لرملك ّ ن
ألولختط طلابة لرريدر ل
بلولتاب ولابة لرريدر ل
جلولام لرقتجملةا ال كتالابة لرريدر ل

ربضميةملة

بلولضميةالء د لرق ميل ةحلرقابة ل
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كول:لك ةكجلرإلدرا لربرإل،اةد
رجلهةزلول15

رإلدرا لربرملاربت لرقعر ل

رجلهةزلول16

ك ةكجلرإل،اةدلربرقتا لرقت ت

ألول عرب لأ

ب ةحلرملها ل

بلولت نلرملس ربق ةحلربرإل ارالللىلرمل ابنل
جلولرإلدرا لرملةق ل
دلول لرملاربت لرقعر ل
ألولرقتا لرقت ت ل
بلول ع ةحلرإل،اةدلرإلدراي
رمل رادلرقتكا لربرقجمل ةد
ألولإ،رترت ج لرمل رادلرقتكا ل

رجلهةزلول17

ربا ب لرمل رادلرقتكا

رجلهةزلول18

رقتامي لرملها لربرقتعا ن

ألولرقتامي لرملها

رجلهةزلول19

ب ةد لرمل رادلرقتكا

ألولب ةد لرمل رادلرقتكا

بلولربء دلربا ب لرمل رادلرقتكا لربرقت ا ل
جلولرقاربرتنلربرقرتب لربامةهلرمل ابن

ربل:لر ت ة لربإدرا لرق بةحل لرجلهةحلذرحلرمل ل
رجلهةزلول21

إ،رترت ج لر ت ة لربر ت ة لرقعر لع ألولإ،رترت ج لر ت ة ل
بلولإدرا لربا ب لر ت ة لربت مهلرمل رادلرقتكا ليفلجمة لر ت ة ل
جلولرملميةا،ةحلرجل ع ليفلجمة لر ت ة لرقعر لع
أ لو لرملميةا،ةح لرجل ع ليف لجمة لر ت ة ل لرقسلطةح لرقتاب و ل/ل

رجلهةزلول21

ر ت ة ل لرهل ةحلرحلف ل

رجلهةزلول22

ر ت ة ل لرب،ةئجلرإلل الربرمل ر انل ألولرملميةا،ةحلرجل ع ليفلجمة لر ت ة ل لرب،ةئجلرإلل ال

رقجملضةئ ل(رهل لرقيتل ام لرجلهةزلتجملةا اهلإق هة)ل
بلولرقلجملة رحل نلب ةد لرجلهةزلربب ةدرحلرهل ةحلريةض لقلابة
ربرلتمي لرملعين

بلولرملميةا،ةحلرجل ع ليفلجمة لر ت ة ل لرمل ر انلربرلتمي لرملعين

ل
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خاتمة البحث
اوالا النتائج:
توصل الباحث ال ماموعة من النتائج من أهمها:
 تعددت تعريفات الرقابة ولكنها اتفقت جميعها عل انها عملية مهمة للكشف عن اإلنحرافات وتصحيحها وتقىوم بهىاالسىىلطة المختصىىة بقصىىد التحقىىق مىىن سىىير العمىىل وفقىىا لألهىىداف والخطىىط المرسىىومة وان المىىوارد المتاحىىة ال يسىىاء

إستخدامها وياب ان تحقق الرقابة التوازن االقتصىادي بىين عوائىدها وتكاليفهىا الماليىة وان تسىتخدم فىي ذلىك معىايير
مرنة وقادرة عل التكيف مع ال روف المتنوعة.

 تحقق الرقابة قيمة مضافة عندما تعمل وفقا لالولويات واألهداف التنمويىة الخاصىة بالدولىة وأصىحاب المصىلحة وهىيوسيلة لتحسين وتقويم األداء وليست وسيلة لتصيد األخطاء ونشر الخوف.

 هناك الكثير من تقسيمات الرقابة مثل (الرقابة المسبقة ،المتزامنة ،الالحقىة او رقابىة إياابيىة ،سىلبية ،او رقابىة شىاملة،جزئية ،مفاجئة ،دورية ،او خارجية ،داخلية  ....الخ).

 تس أهم رقابة األجهزة العليا للرقابة عل القطاع العام في تحقيق الحكم الرشيد بتعزيز المساءلة والشىفافية ،بالتنسىيقمع األجهزة الدستورية األخرى للدولة.

 هنىىاك ثىىالث أط ىراف ف ى الرقابىىة فىىي القطىىاع العىىام هىىم (المراقىىب ،الطىىرف المسىىئول وهىىو الاهىىة الخاضىىعة للرقابىىة،المستخدمين المستهدفين ويقصد بهم أصحاب المصلحة مثل البرلمان والمستثمرين والمواطنين )...

 معايير الرقابة  :هي المقاييس المستخدمة لتقييم موضوع الرقابة ولكل رقابة معايير مالئمة ل روفها وعند تحديد مدىمالءمة المعايير ين ر المراقب في مىدى المالئمىة وإمكانيىة الفهىم بالنسىبة للمسىتخدمين المسىتهدفين  ،باإلضىافة الى
اإلكتمال والموثوقية والموضوعية للمعايير.

 تهدف المن مىة ال ّدوليّىة لألجهىزة العليىا للرقابيىة الماليّىة والمحاسىبة (اإلنتوسىاي) وكىذا المن مىات اإلقليميىة التابعىة لهىامثل المن مة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسىبة الى تىوفير الى ّدعم والتّشىايع على تبىادل اآلراء والمعرفىة

والتّاارب والتعاون العملي والفني بين أعضاءها .

 -تتمثل أهم لاان اإلنتوساي حاليا في:

- 1لانة المعايير المهنية (الهدف اإلستراتياي  1لإلنتوساي المتعلق بالمعايير المهنية)

- 2لانة بناء القدرات المهنية (الهدف اإلستراتياي  2لإلنتوساي المتعلق ببناء القدرات المهنية)

- 3لان ىىة تقاس ىىم وتب ىىادل المعرف ىىة (الهى ىدف اإلس ىىتراتياي  3لإلنتوس ىىاي المتعل ىىق بتب ىىادل الخبى ىرات
والمعلومات)

- 4اللان ىىة التوجيهي ىىة المعني ىىة بتعى ىاون اإلنتوس ىىاي م ىىع ماموع ىىة الم ىىانحين (اله ىىدف اإلس ىىتراتياي 4
لإلنتوساي المتعلق بمن مات دولية نموذجية)

 ِأنشى ىىئت "مب ىىادرة تنمي ىىة اإلنتوس ىىاي" وه ىىي هيئ ىىة منبثق ىىة ع ىىن من م ىىة اإلنتوس ىىاي م ىىن أج ىىل التعزي ىىز المس ىىتدام ل ىىألداء
فعالىىة لتنميىىة قىىدرات األجهىىزة وتنسىىيق هىىذه الب ىرامج،
واإلسىىتقاللية والمهنيىىة لألجهىىزة الرقابيىىة مىىن خىىالل تيسىىير بىرامج ّ
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وإعىىداد المىىواد العالميّىىة المتاحىىة للاميىىع وإشىىاعة إسىىتخدامها ،وتعزيىىز الهيئىىات اإلقليميىىة  ،وتعبئىىة دعىىم أكبىىر وأكثىىر
فعالية لألجهزة العليا للرقابة.

 -أهمية العنصر البشري بما يمثله من خبرة مهنية في األجهزة العليا للرقابة .

 هنىىاك عىىاملين أساسىىيين يمكىىن اعتبارهمىىا بمثابىىة محىىددات لخبىىرة المراجىىع وهمىىا المعرفىىة (ويىىتم الحصىىول عليهىىا مىىنالتعليم الخبرة العامة ) والقدرات الذاتية مع مراعاة التفرقة بين المعرفة اإلعالمية (تصىريحية) وهىي المعرفىة بالحقىائق
والمفاهيم او ما يطلق عليها بمعرفىة البيانىات ( فمىثال معرفىة أن المخىزون هىو أحىد عناصىر األصىول المتداولىة ) وبىين

المعرفة اإلجرائية فهىي تتكىون مىن القواعىد او الخطىوات المطلوبىة ألداء المهىام بشىكل متميىز ويطلىق عليهىا المعرفىة

بعمليات التشغيل

 -أهمية التأهيل العلمي والمهني مما له أثر إياابي عل األداء المهني للمراجع.

 تطىور ن ىم الخبىرة اإللكترونيىة فىي عمليىة المراجعىة مثىل ن ىام Going Concern Expert system GCXون ىىام AOD

.Audit opinion Decisionالىىذي يسىىاعدا فىىي إبىىداء األراء المالئمىىة وإصىىدار األحكىىام

الشخصية المعقولة بخصوص إستمرارية المشروع ويتم ذلك من خالل قياس األداء المالي.

 -أهمية التعريف بقيمة وفوائد األجهىزة العليىا للرقابىة الماليىة والمحاسىبة على نطىاق اوسىع ومىن خىالل نشىر مسىاهماتها

ونتائج عملها ،بما يمكن معه لألجهزة الرقابية أن تكتسب فهم اآلخرين لدورها وتتلق منهم الدعم ،وأن تكون بمثابة

محفز لالرتقاء بالدور الحكومي.

 هىىدف معىىايير االنتوسىىاي هىىو ضىىمان أعمىىال رقابىىة مسىىتقلة وفعالىىة وتقىىديم الىىدعم ألعضىىاء من مىىة اإلنتوسىىاي مىىن أجىىلوضىىع المىىنهج المهنىىي الخىىاص بهىىم إسىىتنادا الى صىىالحياتهم المحىىددة ويشىىتمل المسىىتوى  1مىىن إطىىار المعىىايير على

المبادئ التأسيسية لمن مة اإلنتوساي وهو إعالن ليما منذ عام  1177الىذي يىدعو الى تأسىيس أجهىزة عليىا للرقابىة
فعالة ومستقلة والمسىتوى  2يمثىل المتطلبىات األساسىية لعمىل األجهىزة العليىا للرقابىة التىي تضىمن حسىن سىير العمىل

وتؤسس قواعد السلوك المهني ألجهزة الرقابة العليا وتؤسس مبادئ سليمة ألداء رقابة القطىاع العىام والمسىتوى – 3

المبىىادئ األساسىىية للرقابىىة وهىىي تشىىكل مبىىادئ العمىىل الميىىداني امىىا المسىىتوى  – 4فهىىي اإلرشىىادات الرقابيىىة العمليىىة
المتعلقة بالرقابة الميدانية

 تهدف اآلي كات( - )iCATوهي إختصار األحرف االول ()ISSAI Compliance AssessmentToolوتعني باللغة العربية أداة تقييم اإللتزام بمعايير اإلنتوساي (آي كات) -ال تقييم مدي إلتزام األجهىزة الرقابيىة بتطبيىق

متطلبات هذه المعايير وهل يتم إستيفاءها بشكل كلي او جزئي او انها اير مستوفاه او انها ال تنطبق عل الاهاز.

 يمكن تطبيق اآلي كات( )iCATفىي جميىع األجهىزة العليىا للرقابىة التىي تسىع الى تطبيىق معىايير االنتوسىاي لتحديىدإستراتياية تطبيق تلك المعايير من خالل أبعاد مؤسساتية أربعة وهي:اإلستقاللية واإلطار القانوني  ،القيادة والحوكمىة

 ،المسىىارات الرقابيىىة األساسىىية والعالقىىة مىىع الاهىىات الخارجيىىة مىىع إسىىتخدام (تحليىىل  )SWOTكىىأداة تحليىىل
استراتياي لها تمهيدا لتحديد االولويات انتهاء بالخيارات اإلستراتياية.

 إطار قياس أداء األجهىزة العليىا للرقابىة الماليىة والمحاسىبة يمثىل أداة لقيىاس األجهىزة الرقابيىة وفقىا لمقيىاس أداء متفىقعليىىه (مىىن بينهىىا معىىايير االنتوسىىاي) للوصىىول ال ى إدارة أفضىىل لىىألداء ومتابعتىىه بمىىرور الىىزمن وصىىوال ال ى إسىىتخالص

الدروس وبفضل تيسير هذه العوامل ،فإنىّه يساهم فىي فهىم األداء وترقيتىه ويمكىن تنفيىذه عىن طريىق التقيىيم الىذاتي او

بواسطة الن راء او التقييم الخارجي.
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ثاني ا التوصيات:
توصل الباحث في ضوء النتائج السابقة ال ماموعة من التوصيات يصنفها الباحث عل النحو التالي:
 ينبغي عل األجهزة العليا للرقابة بالدول العربية وضع إستراتياية شاملة للرقابة تنبع من أهداف واولويىات الىدول التىيتعمل بها في سبيل تحقيق أهدافها التنموية وبما يحقق قيمة مضافة لماتمعها.

 -يمكن لألجهزة العليا للرقابة بالدول العربية إيااد ممارسات رقابة جيدة تحقق قيمة مضافة من خالل مبادرات من مىة

اإلنتوسىىاي والتىىي تمحىىورت حىىول المسىىتوى اإلسىىتراتياي للاه ىىاز األعل ى للرقابىىة ف ى المسىىتوي الثىىاني مىىن مع ىىايير
االنتوساي وصوال ال المستوى الرابع الذي يشكل االرشادات الرقابية للرقابة المالية ،اإللتزام واألداء.

 العمىل دائمىا على ابىراز قيمىة ومنىافع األجهىزة الرقابيىة فىي احىداث فىارق فىي حيىاة المىواطنين وهىذا يشىاع على دعىمعمل تلك األجهزة في مساءلة الحكومات ومؤسسات القطاع العام واإلشراف عل الموارد العامىة وإسىتغاللها والعمىل

عل تعزيز الحوكمة المساءلة والشفافية والنزاهة من خالل الرقابة المستقلة.

 تعزيىز التعىاون مىىع المن مىىة ال ّدوليّىة لألجهىىزة العليىىا للرقابيىىة الماليّىىة والمحاسىبة (اإلنتوسىىاي) وكىىذا المن مىىات اإلقليميىىةالتابعة لها مثل المن مة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لالستفادة من تبادل اآلراء والمعرفة والتّاارب
والتعاون العملي والفني بين أعضاءها وان تشارك األجهزة العربية بفاعلية بلاان اإلنتوساي المختلفة.

 العمل دائما عل تحديث الخطط التدريبية لتعزيز أهمية التأهيل العلمي والمهني ألعضاء الاهىاز الرقىابي ممىا لىه مىنأثر اياابي عل األداء المهني للمراجع وعل تطوير العمل الرقابي وتحقيق قيمة مضافة له.

 -دراسة اإلستفادة من ن م الخبرة اإللكترونية الحديثة وبما يمكن ان تس أهمه في تطوير العمل الرقابي.

 -ينبغ ىىي على ى األجه ىىزة العلي ىىا للرقاب ىىة بال ىىدول العربي ىىة ان تق ىىوم بتبن ىىي مع ىىايير المن م ىىة الدولي ىىة لألجه ىىزة العلي ىىا للرقاب ىىة

) (ISSAIsكمعايير وطنية لهىا او تقىوم بتعىديلها بمىا يتناسىب مىع قوانينهىا وصىالحياتها ونطىاق عملهىا وان تسىتفاد مىن

مبادرة تنمية االنتوساي والبرامج التدريبية بالمن مة العربية في هذا الشأن.

 -العمىىل عل ى اإلسىىتفادة مىىن أداة تقيىىيم اإللت ىزام بالمعىىايير الدوليىىة لألجهىىزة العليىىا للرقابىىة الماليىىة والمحاسىىبة آي كىىات

( )iCatفي تحديد وضعها الحالي من خالل أدوات تقيىيم اإللتىزام بمعىايير االنتوسىاي ويمكىن اإلسىتفادة مىن ميسىري
تطبيق معايير االنتوساي في هذا التقييم.

 ينبغي دائما عل األجهزة الرقابية ان تعمل عل قياس أداء عملهىا كىل فتىرة بإسىتخدام اطىار قيىاس أداء األجهىزة العليىاللرقابة واإلستفادة بتاارب الدول في إستخدام هذا االطار ألن قياس األداء أساس التطور ومن ال يتطور يتأخر.

 ينبغىي على األجهىىزة الرقابيىىة فىي دولنىىا العربيىىة االنخىراط فىي مهىىام ولاىىان المن مىىة الدوليىة لألجهىىزة العليىىا للرقابىىة وانتشارك بفعالية وان يكون لها دور إياابي في المساهمة في وضع وتطوير المعايير الدولية.

 تعزيىىز التع ىاون والتنسىىيق بىىين األجهىىزة العليىىا للرقابىىة ف ى الىىدول المختلفىىة سىىواء عل ى مسىىتوى الماموعىىات اإلقليميىىة(االرابوساى) او عل المستوى الدول (اإلنتوساى).

وف النهاية أرجو من الهل العزيز القدير ان أكون قد وفقىت فى اخىراج هىذا البحىث بالصىورة المناسىبة والمالئمىة وأن يكىون
هذا العمل نافعا ومفيدا ف ماال العمل الرقابي والهل من وراء القصد.
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