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 ملخص البحث
 املضافة القمية وحتقيق الرقايب العمل تطوير

متثووجلءوون ل ووةلاجملةموو لرلتمي ووةحلرقع جملار  وو للصووت  أربرحلضووةارحل وو لطوو الرقووعرب للووولرق  وو التتطوو الرقابة وو ل وو لت
 تهووةلأمهلمي ووال ةقفووالمميووةلحميووعلرملووة لرق ووةالفكفووورل ووعأحلرقبفووا لربتطوو احلرقابة وو ل  ووارل ذرلكووةالرملووة لريووة لحإرملت ضووا ولربل

كوورلرقوعربالربقفوةل و  للأدر صتحلهلةلأءهون لابة  و لقوع هةلرق و    لربرقجملوعا لللوىلأربدرباكةلرحل  يليفلرحلبةظلللىلرملة لرق ةالربل
ربتفا ق ء ووةلرمل ل  ووةحللرإلت ووة حربرملةق وو لرباوو ا ليفللووة للبت ووةد  رإلرقسووا رحلرري ووه لاهووالرقفثووهل ووةلرقت وو  حليفلرري  ميوو ل

كووهلرقت وع ةحل وتالتت و للوةلرقتطو الربرقامو للالت رءواألرريءهن رقابة   ولربللىلكوهللرريءهن ربأصت  لرقت ع ةحلكته لللىل
 ثوجل)أص ةبلرمل ول  للصتحللا الرق ب لقالتتاهلكتهليفلرري  مي لرملةق  لرحلع ث لرباهال به اأ ةلكبة هتةلربم ةق تهةول   ل

رقابة  وو ولرب ةتوو للرريءهوون رقووو ةل  تميووعربال كووفجلكتووهلللووىلتجملووةا ال(لرب وو لرملوو ر ان..لرقوملووةالوأصوو ةبلرري،ووهتلورملسووتثميا ةل
ربأصت  لمتثجلهلتلرق ل ةلقلابة  لرملةق  لربرحملة،ت وللة جل هتليفلإ عرثلرقبةاقليفل  ة لرمل ر انللرريءهن رقيتلتاهضلهبةلرقابة  ل

 سوووةلك ب وو لللرىلتوووتاهلإ ووةثل تميثووجليفل ووو لرقثجملوو ليفلرلتميوو ولقف ملوووةلت ءوواللجملوو  لرملسووو  قنللووةلرملوو رادلرق ة ووو لب ميوو ل ضووةم لربل
لرملاغ  ووو لربت كوووعلللوووىلاق وووةحلرملسوووة ق رملضوووةم لرقجملووو تلرحل كميووو لربلنل وووت نللكووووررب وووةل وووتاللرإلحنارموووةحربككووو لتلووومللرملووو رادللإ،وووت   
ألدق لقت ع عل ةلإذرلكة  لقرقجملطةعلرق ةال ت اللميل  ل ات مي لقل    لللىلتجمل  تل  ض لىللولرب فةلربص لرقابة  لىفربرقكبةم  
رق وواربالرقب ل وو ل طة جملوو لقلمي ووة هلرمل ميوو  لهبووةلولمهوووهلرق ميل وو لرملات ميوو لتسووميحلقلميوواربتنلىفلرقجملطووةعلرق ووةال توو مهللرربرمل ل  ووةحل

رقس ة،وةحلربرقوور ولربرق ميل وةحلرحلف   و لقله  وةحلرقتكوا    للأدر  وارالربلإلرل كوتارمل ل  وةحلربتجملوعتلتجمل و تل سوتجملجلرب  ضو لىل
ل.ربرقابة   لربلقلجملةئمينللةلرحلفتلربلة  لرجلميه ا

رق ل وةلقلابة و للرريءهون رقتة  و لهلوةل ا ميوةحل ها و لت ميوجلللوىلامو لبوعا لربكبوة  لل و رإلبل ميربرملا ميةحلتكّفجلكّجل ةلرإل ت ،ةيلربل
رق ل ووةلقلاّبة وو لرق ا  ّوو لرب ووةلصووةةلكوووهلرري ووه لأاللرريءهوون قووعلتلبووعارحللارح ووةل وو  لجلةملووةلرملتك  وو لربكوووقمللتجملووعال تووةد

لرقكوت ه ل،و ر لرريءهون تت ة جل  لكوهلرملاّ ميةحلكعلتاميعلبعارهتةل ةل   لرقبا لرقيتلتت  هةلقتتةد لريوورحلربرمل وةاال و ل
لةريءهن  تطوو ال تووت اولرب وونلرال وواهضل وولصووتحلرقتطوو الضوواربا لربقوو  لامةك وو لمميووةل أ  وو للرق ووةملعلرربللووىلرملسووت علرق وواثل

ل. ةلرقبا لربرملتةدارحلرقيتلتت  هةلتلمللرملا ميةحلرملها  لةإل،تبةد رقابة   لرق ا   ل 

رقابة   لحن لتط  الأدرئهةلربام لبعاهتةلجتةهلرملت هرحلرقسا   ليفل    للرريءهن ق لربض لإ ةال سةلعلةربل  لرقت  ل ةلحمأمهلتتضحلربل
رب و ديلدربالإ ووةثليفلرحلبووةظلليفل فةم وو لرقبسوةدلرملووةدلربرإلدرايل سووةكتكةلللووىلتب  ووجلرق ميوجلرقابووةثلرقوويلرقابة و لاووةل سوةلع

تجملوعتلراءوةحل تمي ون لتن وعل وةل  وعرب  لللوىللرريءهن رب سةلع ل  لكوعلللىلكةم لرقا ر علأمهلة لرق ةالرقويل كفجلرملللىل
ل. لإقنرالرحلف  ةحل ةملسة ق لربرقانرك لربرقكبةم  كته للتمي ةهتةل ةل   سةمهةحللتجملةا اكةلربتجملعتل

لرأرب طت   لرحلة ل كفجلرق ا الرقتكايلىفل لرقابة   لأ،ةسلرقتط  المه ل ةل جمل ال  ميل   ربرقتجملع اللرحلفتلقابة  ول   ءهنتاة
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فتل اطجملعلربمقل ست عل ةلرقجملعا ل سميحلقال إصعرال لكتسةبإللتطت قلرقتعا نلرقويلتلجملةهلرملارء للرىلاء لدرئميةل رملهينل
لكميةرق اربال لألرحمل ط و ليفللإ،تكعراا ل ةلرجل ر نلرإللرقابة  رقتجملا ةحلرحلع ث  لرق ع ع لرق ا الل ة   قا ل ل  ينللة لر ا ر 
ل. تيل ة ل ةلرري  ر رقتكايل

لرقتامي   لكعراريربرلق  ةحربلق لربمجملة للت ميجللاع ةل ضةم لب مي لحتجملقلالرقابة  أك ل:لرقاتةئولرقيتلراهاكةلرقت  لأكتلرب ةل نل
ل.ري الرب كالرري طة لقت  علرب، ل لربق س لدر رريلربتجمل تلقت سنلرب، ل لربكعلرمل ل  لربأص ةبل ةقعربق لريةص 

ل:رقت ص ةحلرقيتلءة حليفلرقت  لأكتللرب ةل ن

رقعرب لرقيتلت ميجلهبةلق  ةحلرربلربللأكعرا ة ل لقلابة  لتات ل ةللإ،رترت ج  قلابة  ل ةقعرب لرق ا   لربض للرق ل ةلرريءهن  ات علللىل
 .هةلرقتامي   لربمبةلحجملقلب مي ل ضةم للتمي هةأكعرميفل،ت جلحتجمل قل

لإ ةدلرق ل ةلقألءهن ل فة ل ةقعرب لرق ا    ل تةدارحل ةلرإل،تبةد ل ضةم ل ةل   لب مي لحتجملقلء ع لابة  لاةا،ةحلقلابة  
رملست يلرقثةينل ةل  ة هلر  ت ،ةيللقلابة  لىفلريللىرلقلجهةزلرإل،رترت جعلرملست عل   لمت  احلربرقيتلرإل ت ،ةيل ا مي 
ل.در ربرريلرإلقتنراقلابة  لرملةق  ولرملها  لرملست علرقار  لرقويل كفجلر ا ةدرحلرقابة   للرىلربص  ل

لللىل لرب اةم لإرق ميجلدرئمية لب مي  ل كج لللىلدلتللميجللرريءهن  ارز لرمل ر انلربكور لملتلرقابة   ليفلر عرثلمةاقليفل  ة 
لرحل كمي لت ن نلللىلربرق ميجلةإ،ت  هلربللرق ة  لرمل رادلللىلرإل اراربللرق ةالرقجملطةعلرب  ،سةحلرحلف  ةحل سة ق ليفلرريءهن 

 .رملستجملل لرقابة  ل   ل ةلربرقانرك لربرقكبةم  لرملسة ق ربل

ل
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 البحثمقدمة 

تضةمالءه دلرقتا  ميةحلرملها  للرىلءع ع لأدحللإبت ةد  ةديلربرق كا ةلاهاحل   حل  ل عر  لرقجملاالرحل:للتمهيد
رق ل ووةلقلابة وو ليفلرب ااووةلرق وواثلربكووعلرقوويتلت تووولرملووة  للرريءهوون رق ميووجلرقابووةثلولربكاووةل فميووةلدرباللأدر للووىل سووت علرق ووة لقتطوو  ال

يفلرملضعللرريءهن    ل ععلبعا لكوهللرقت ضبعل تسة  للربرحل ةلرقائ سعليفلرقت عيلقلبسةدلربرحلبةظلللىلرملة لرق ةالربكاة
رقوعلق  لمب ن للةل جمل  لدرباكةلللىلرقا  لرري ثجلربرملت   ليفلاجلرقتط ارحلرقسا   لرقيتلحتعثليفللةملاةلرق اثللأدر بع ةليفل
 وو لأمهلارقلرملةق وو لربربلأ،وو رقلر ربللرإلت ووة حرباوو ا ليفللووة لرحلة،ووتةحلرآلق وو لربأ  ميوو للبت ووةد  رإل ووةلحتوو  حليفلرري  ميوو لرق ووة ل

ربرلوةق لرقتكووا    ل و لقوععلرحلف  ووةحلربرقوملوةالأمهلرقابة  وو ل وةللرريءهون لوةل وةلمتثلووالتلومللرقجملووارالمضو للإختوةذلا والرق بو ليفل
ةل وععلرب، ل ل فوةل  ر،وطتهةلرقتتكوعل ولق  لمجملطءهنتاةلرقابة   لأالرقعربالرقوعلتجمل ال الإوللربرقجملضةئ  ليفلكثهل ةلدرب لرق ة 

 ووةقجمل ر نللرإلقتونرابت وةدلرب    وةلربكووورلرقتتكوعل وةل ووععلإ فبة و لربمةلل وو لربللكوعراحتجملووقلرري  وعرب  لربصو  لرقجملوو رئتلرملةق و لرب وعيل
ل.مبثة  لرق نلرقسةكا لقلعمةعللةل جملعارحلرب  رادلرقعربق  جلكعللربرقل رئحلربرقجمل رلعلربرري  مي لريةص ل ةجله لريةض  لقلابة  

درباكوةللأدر للوىللقلمي ةم و لتمي هوةلحجملوقلب ميو ل ضوةم ل كوفجللرقابة  و لرريءهن  تط  الدرب ة للرإلكتميةاقوقملل ت ءنل
للل.رريدربرحلقت جمل قلكورلرقتط  العدل ةل ليفلكورلرقت  لتجملعتلةربلرب،ا ل فبة  لربمةلل  

رق ل وةلألءهن لقربإ ط بة لاةل،تقل ا نلإكتميةالرقت  لللىللاضلك ب  لتط  الرق ميجلرقابةثلربحتجمل قلرقجمل مي لرملضةم ل
ل.هةأكعرمرقيتلت رءههةليفل،ت جلحتجمل قللرقفثه لربرقت ع ةحلض  لرقت  هرحلابة  ليفلق

 مشكلة البحث  :1 
ىفلرق ب لرقوعلتتضةمالم الءه دلرملا ميةحلرملها  لللىل ست علرق ة لقتط  ال ها لرحملة،وت لربرملارء و لربتطو  الأدرئهوةل

رقابة  ووو لرق ا  ووو ل لتسووو ىل ةقكوووفجلرقفوووةيفللرريءهووون الرق ع وووعل وووةلأت  ووو للبت وووةد  إلررب وووع ةهتةلمل رءهووو لرملت وووهرحلرحملة،وووت  لربل
رقعرب لرقيتل،تجملتاةليفل ةلجتةابللرإل،تبةد ربرملت   لجتةهل  ركت لتلمللرملت هرحل جلتف اليفلكثهل ةلرري  ةالمب ن للةلرقت  هلربل

ل و لب و عأمهلذرحللملوةلتجملع وال وةلتجملوةا الق  لمجملوطرحلرقسة جمل ل   لرقسا للابة  لرق ل ةلقلرريءهن قجملعلت ةاتلدربالولربلكورلرلة 
رمل ل  وةحلرقضواربا  لربرق  بوةحل و لرقوملوةاللرىلربإ فة   لرق ص  للربرقجملة     لرإلدرا لرحملة،ت  لربرملةق  لقجملعاهتةليفلرقت ة جل  ربقفةل

كووهلرمل  سوةحلبوعلربللورق ول ل فةمو ل هوةالرقابة و لكوعلأ و الربا جملو ربلاجملةم لرقابة  ليفلرقعربقو للرىلربرري ارالرري اعلرمل ا  ل ةإلضةم ل
رريدربرحلمبفةالضميةالأالرجلهةزلقع الرق    ةحلرملاة،ت لربأّالكجللرريمه  ولمميةللميلهةلب  دلربرقيتلبعلت االللىللرربت مالماصةل
جملطلللوىلرجلهوةزلرريللوىلالمقةل  االكورلإلو ع ء  ة هلابة  لرباةا،ةحللرملاهج ةحلرحلع ث لربلإ،تكعرالرىل ةإلضةم ل تة  لقال
ل.ربرلتمي ل كفجللةال جلإ ال،  االللىلرجلهةحلريةض  لقلابة  لربرقوملةالقلابة  

 هدف البحث  : 2
رقيتلمتثجلماص لرب،ت جليفلحتجمل قلل ةلرريدربرحلربرملتةدارحدار، لحتل ل  للمي ل للإءار لرىل هعالرقت  ل  ب لائ س  ل

لرريءهوون الرق جملتووةحلرقوويتلت رءوولت ضوو حكوووهلرريدربرحل اميووةذجلتطت جمل وو للميل وو لربللعراإ،ووتكربت ضوو حلك ب وو للرقابة  وو لرريءهوون تطوو ال
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ربرريدربرحلربصووو   لري سوونلرآلق وووةحللربامووو لبووعاهتةربرقووويتلمتثووجللوووةئقليفل،ووت جلتطووو  الأدرئهووةلل ةملا ميووو لرق ا  وو رق ا  وو لرق ل وووةلقلابة وو ل
ل.للرهلةالرقابةثلكةدرباللرحلبةظلللىمبةل ضميةللرريءهن رقيتلتسةلعلتلمللربرق ،ةئجلرق ز  ل

 :الفرعية التالية  هدافاألويري الباحث أن تحقيق هذا الهدف يتم من خالل 

 رقابة   لرق ا   لةريءهن  رقابة  للأكعرارقت االللىل به الربأ  رعلربل. 
 بعاهتةل ةلام رقربرملت هرحليفل،ت جلتط  الأدرئهةلربلرقابة   لمل رءه لرقت ع ةحللرريءهن رقت االللىل تطلتةحل. 
 رقعربق  لرملتوربق ليفل،ت جلتط  الرق ميجلرقابةثرق ا   لربلءه دلرملا ميةحل،ت ارضلإ. 
 رق ميووجلرقابووةثلربحتجمل ووقلرقجمل ميوو للأدر رقابة  وو لرق ا  وو لقتطوو  اللرريءهوون يفلل فووةلتطت جملهووةللميل ووةلإ،وورترت ج  ربوورترحل

 .رملضةم 
 ية البحث أهم :3

جتووةهلرملت ووهرحللتطوو  الأدرئهووةلرباموو لبووعاهتةحنوو لرقابة  وو للرريءهوون قوو لربضوو لإ ووةال سووةلعلةربلحم وو لرقت وو ل ووةلأمهلتتضووحل
يفل فةم  لرقبسةدلرملةدلربرإلدرايليفلدر جلرق ا ب لل سةكتتب  جلرق ميجلرقابةثلرقويلاةل سةلعكةلللىلل    لرقابة  رقسا   ليفل

علقل  ووة ليفلرقعربقوو لللووىلكةموو ل وو لكووولأمهلرق ة وو لرب ةاءهووةلرب وو ديل ووعربالإ ووةثليفلرحلبووةظلللووىل ووة لرقعربقوو لرق ووةالرقووويل كووفجل
كتوووه للتمي ةهتوووةل وووةل ووو  لإقووونرالرحلف  وووةحل سوووةمهةحللتجملوووعتلربلتجملةا اكوووةلتجملوووعتلراءوووةحل تمي ووون لتن وووعل وووةل  وووعرب  لرقاووو ر علربل

بووةدا لللووىلرقت رصووجلربرقت ا وو ل جمل ميوو للرريءهوون  وو لأكوووللاووع ةلتفوو الكوووهلأمهلوهلرإل،ووهة ةحلهلووربلل1 ةملسووة ق لربرقانركوو لربرقكووبةم  
رب ووةلكوووورلرملاطلوووقولأداكوو لرملا ميووو لرقعربق ووو ل.ل2ةليفلرحلف  ووو لرب توووةئولألميةهلووةلقوووععلرملووو ر انلربأصوو ةبلرمل ووول  لرآل وووا ةدرباكوو

كووجلللإ،ووتكعرارق ل ووةلقلابة وو لرملةق وو لربرحملة،ووت لللووىللرريءهوون  وو لتكووج  لأمهل(لرإل ت ،ووةي)قألءهوون لرق ل ووةلقلابة وو لرملةق وو لربرحملة،ووت ل
رب ووةل وو  ل كووالول،وو رربلرق ل ووةلقلابة وو لرملةق وو لربرحملة،ووت لللووىل طووةقللرريءهوون ت ا وو ل جمل ميوو لربم رئووعلرق ،ووةئجلرملتة وو لربرملسووتجع لقل

ولربأالتفو الربرقتكوج  لرب تةئوللميلهةول فةلقألءهن لرقابة   لأالتفتسنلمهتلرآل وا ةلقوعرباكةلربتتلجملوىل واهتلرقوعلت سةمهةهتةلل
ل.3مبثة  لحمبنلق اتجملة ل ةقعربالرحلف  ع

 منهج البحث  : 4

رقت  لللىلرملاهولرإل،تجملارئعل ةل   لرقعار، لرقا ا  لربذقوملل إ،وت ارضلربجتمي و لربحتل وجللإلعردرقتة  ليفلل  تميع
لرإل وو ع ووةل وو  ل رقعار،ووةحلربرريثووةثلربرملوو متارحلربرقفتوونلربرملارءوو لربرقووعربا ةحلربرقجملوو ر نلرملت لجملوو ل ةق ووةكا ل  ضوو علرقت وو 

ل:مبةل لعلرإل،ت ة  ربل

                                                           
1
 /202/66Aرقم  –المتحدة  لألممقرار الجمعية العامة  
2
وسياسات الهيئات أي شخص أو مجموعة أو منظمة أو عضو أو نظام بوسعه أن يؤثر أو يتأثر بأفعال وغايات " صاحب المصلحة"يقصد بـ 

 .للرقابة جهةة العلياألمع تصرف يوائم أوساط ا - www.businessdictionary.com  رالمصد. الحكومية وهيئات القطاع العام
3
 ياالعل االجهةة وفوائد بقيمة التعريف –والمحاسبة  المالية للرقابة العليا لألجهةة الدولية إعداد المنظمة من ارشادات  -2012االنتوساي   

 .2ص والمحاسبة المالية للرقابة
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   رقفتنلربرملارء لرق لمي. 
 رقاووووعربرحلربرقلجملووووة رحلربرملوووو متارحلرق لمي وووو ليفلجمووووة للرقت وووو ثلربرقعار،ووووةحلرق لمي وووو لربرملها وووو لربكووووورلولربت صوووو ةح تووووةئ

 .رقت  
   رقفتنلربرقاكارحلربرقعربا ةحلربرقتجملةا الرق ةدا للةلرجلهةزلرملاكنيلقلمي ة،تةحليفلجمة لرقت. 
 رقابة   لرريءهن رقجمل ر نلربرقل رئحلرملا مي لق ميجل. 
 بو لرلمي لو لرق ا  و لقألءهون لرقابة  و لرق ا  و لربللرريءهون  ثوجل  ربو ل)ةص ل ةق ميجلرقابةثل   رب لللىلرإل رت  ل  

 .(رق ل ةلقلابة  لرملةق  لربرحملة،ت لرب  ب لرملا مي لرقعربق  لقألءهن لرق ل ةلقلابة  

 خطة البحث  :5

ل:رىلحتجمل جملة لهلعالرقت  لرحملعدل،لبة ل اجملستلرقت  لخب الرملجملع  لربريةمت ل

لاإلطار الفكري لمفهوم الرقابة : ل و باب االال

ل. به الرقابة  ل:ل و المبحث االلل

ل.رقابة   لرريءهن إ ةالرقابة  ليفلل:المبحث الثاني ل

 .المضافة القيمة وتحقيق الرقابي العمل تطوير أدوات: الباب الثاني 

ل.ريو لرملها  :للللللو المبحث االل

ل.يفلإ عرثلرقبةاقليفل  ة لرمل ر انلرريءهن ب مي لرب اةم ل:لللللالمبحث الثانيل

ل.إ ةال  ة هلر  ت ،ةي:للللالمبحث الثالثل

 ةمل ة هلرقعربق  لقألءهن لرق ل ةلقلابة  لرملةق  لربرحملة،ت لايلكةحللرإلقتنراإ ةاللميلىلريدر لتجمل  تل:ل   المبحث الرابع
(iCAT)ربلتطت قلمن ذجلقإل ةالللىلرجلهةزلرملاكنيلقلمي ة،تةحل. 

ل.رق ل ةلقلابة  لرملةق  لربرحملة،ت لرريءهن لأدر إ ةالب ةسل:للالخامسالمبحث ل

 .النتائج والتوصيات  أهم 
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 ل و الباب اال

لاإلطار الفكري لمفهوم الرقابة

 :تمهيد 

لقوورلع عكةرالرقابة  لمتةاسل ت،ةق نلرتلب لكميةلرملةليفلت هل ستميالء جل ةلرق     لت ا بهةلرب  ةالرملجمل  دلهبةلربحتللللل
قاوةلحتع وعلكوورلل تسوىربتط ال كتهتةلربر  رلهةلرب وةلكو لر  وةالرقبفوايلهلوةل ويتل"لابة  " ات عللل اةلرال بهتل ةل  ينلكلمي ل

مىن الرقابيىة  األجهىزةوعمىل اإلطىار الفكىري لمفهىوم الرقابىة  الى مما سبق يتطرق هذا الباب  وإنطالقاا ربرضحل كفجل
 :خالل المبحثين التاليين 

 . به الرقابة  :لللو ث االالمبحل

ل.رقابة   لرريءهن إ ةالرقابة  ليفل:للالمبحث الثانيل

 ل
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 ل و المبحث اال

 مفهوم الرقابة

 تعريف الرقابة - 1

الهلةل  ةينلرتلبو لكثوه لثسونلرمل ضو لةحلرملسوتكع  لقوالأيفلرقل  لجنعلرقابة  لل كتاقجملعلت عدحلرقت ةا  لرق راد للغويا  1/1
ل(4)رملطة جملوو لرربرحملةم وو للرربرحلار،وو للرربرمل   وو للرربمب ووىلرقتبتوو  للرربرقسوولط للرربا  وو لتووترلرقابة وو لمب ووىلبوو  لرقت ء ووالمبووعلرقل وو لرق 

ابتوو ل:ل)ل ت ووةالولمةقاب وونلكوو لرحلووةم لرملات ووالم جملووة  ار،ووتالربكوووقمللتووترلرقابة وو لمب ووىلرإلإللرربربت ووينلرقابة وو لرحملةم وو لللووىلرقكوو ل
رباب ونلرقجملوو المب ووىل    هووتل(لابة وو ل,لاب  ووة ل,ل ابوونل)لرمل   وو لم جملوة للرربربتووترلكووقمللمب ووىلرقتبتوو  لل(5)(رقكو لابتوو لربابتة ووة ل

رب ةا،هتلربرقابة  ليفلرقل  لتترلللىلربزالم ةقالربكعلتع لللىلكثا لر م ة لربرريلميوة لرقويتل جملو الهبوةلرقكوكصليفلرق ميوجلرقابوةثل
رببوعلءوة ل,ل ل وةلأاوة لرالرحلسوىلمهو لرحلوةم لرقوويل ل   ونللاوال وع لربرقاب نلكو,لربتع لكوهلرق ب لللىلرمل رصل لقل ميجل

-ل:قب لرقاب نليفلرق ع عل ةل    لرآل ةحلرقجملاا   لرقفا  لرب اهةل

لَقَعْ ِالاَِب ٌنلَلِت عٌل))لةىلب قالت  لل(6)((لَ ةل َوْلِبُ لِ ةلبَوْ ٍ لِإ إ

لِ اوُْهميَل))لةىلب قالت  َهةلَزرْبَءَهةلرَبَ  إ ةلاَِءة  لَكِثه رلرَبِ َسة لرَبرتوإجمُل رْل َةلأَ وَُّهةلرقاإةُسلرتوإجمُل ْرلاَ إُفُتلرقإِويلَ َلجمَلُفتل ِّةل وإْبٍ لرَبرِ َعٍ لرَبَ َلَقلِ اوْ
لل(7)((ّلَالَكةَالَلَلْ ُفْتلاَِب ت ةرقّلَالرقإِويلَتَسة ُق َال ِِالرَبررَيْاَ ةَالِإاإلرق

لَلةِ ٌجلَ،ْ َالتَوْ َلمُي َالَ ةل َْتتِ ِالَلَورٌبلُُيْنِ ِالرَبَ ْةلُكَ لَكة))لةىلب قالت  لَ َ ُفْتلرَب َةلبَوْ ِالرْلمَيُل ْرلَلَلىلَ َفة َِتُفْتلِإينِّ ِذٌبلرَبرْاتجمَِلُت ْرلِإينِّ
للل(8)(( َاِب نٌل

لرَباَ إُفْتلربَُكاُ لَلَلْ ِهْتلَ ِه ع رل إةلُدْ ُ لِم ِهْتلمَوَلميإةلتَوَ موإْ َتيِنللأ الْتلِإ إلَ ةلَ ةلبُوْلُ لهلَُل))لةىلب قالت  ُكاَ لأَ َ لَتيِنل ِِالأَِالرْلُتُعربْرلرقّلَالَاثِّ

لل(9)((لرقاإِب َنلَلَلْ ِهْتلرَبأَ َ لَلَلىلُكجِّلَ ْعٍ لَ ِه عٌل

رق ،ةئجلرقابة   لمجملعلكةالر  ول ةقابة  لرقورت  لربرقائة،  لكةم ة ليفل عر  للهعلرقعربق لربيفلر ، اللاالرقا ةالر ،  علرتل ل
ل ل ابة   لرقعربق  لر وح لر ،     لقلعربق  لرملسة   لربز ةد  لت ،  لرب   لكة  لت االلرريءهن ر ،     لربرقيت لرملكتلب  رإلدرا  

ل.(11) ةلجبة نلرقابة  لرقورت  لربرقائة،  رربل ةقعربل

                                                           
 .9661، ص  0222مصر ،   , دار المعارف , المجلد الثالث , لسان العرب , ابن منظور  ( )
 .  9ص , 9190,دار الرشيد ,    ج , كتاب العين , ابو عبد الرحمن الخليل بن احمد الفراهيدي  ( )
 .99سورة ق اآلية  (6)
 .9سورة النساء اآلية  ( )
 .19سورة هود آلية  (9)

 . 99سورة المائدة اآلية  (1)
 .9 0ص ,  0220,دار مكتبة الهالل ,  9ط, أصول اإلدارة في القران والسنة , جميل جودت ابو العينين . د (92)

http://www.kitane.net/AR/corane/corane.php?ch=1&soura=4&aya=1
http://www.kitane.net/AR/corane/corane.php?ch=1&soura=4&aya=1
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ل ل سن لربرقابة   ل ة لقلت جملق لرملست ميل  لرق ،ةئج لجممي ل  لكع لرقل   لأص ةب لإب   لبارا لرق رءنللررب طتةق لقلجمل رلع لميج
 ارالللىلابة  لت ينلرقجمل ةال ةملاربت لربرإلربرق,ل علكتهلرىلل تكة الربرقابة  لربرملارء  لكلميةحل رتردم لتع لللىل  ىل(11) ارلةهتة

لةحلبتجل كاكةلربلراللميجل ةل اربنلرقفتنلربرملطت لةحلربر م اللميجلربكعلبعلتف ال ها ل ةل اربنلرب طل لللىلرملطت ل
لرربربكوقمللت ينل ا ل كالل(12),لميجلابةثل سميىل، ة، لرقعربق للرربربرل حلق  وال اهةل ةل ل تاة،نل  لرآلدربلرق ة  ل

 ت ولللىللةتجملاللرحل   للل الكت،ارالرقعربق لربرجلهةزلرقويلررب كةكعتاللرربلاضلق  ل ةل  ل  لرجلميه البار تاللررب  ل
 . ةيل،لط ليفلرقعربق لأال ستجملجلإاتتة اكورلرقعرباليفلرملاربت لربرمل    لك لءهةزلابةثل، ر لكةال

ل ةل عل:لمهنيال1/2 لرملعار  ل ةل  هلة ل تتكع ل ات مي  للميل   ل تملة لت ا  لرقابة   لرري فة لريططلربحتجمل ق لكعراعلتاب و
رريءنر لرقضاربا  ليفلرق ميل  لرقابة   لم جمل  لأاللRobert J. Mockler  لرب  اقلم ةق لربذرحلكبة  للةق  وللإ،تكعرا ربل

ل.(13)رملكطط لكعراقت جمل قلرريلدر رقابة  لرإلدرا  لكعللتةا للةلءهعل ا تلقت ع عل جملة   لقأل

 هةل لرقتتك علللىلأالرقاكة ةحلرقب ل  لتت  ال  لرقاكة ةحلرملاغ بلمةربلرب  امهةلرقت ضل تملةلتلمللرق ميل  لرقيتلحت
ربت    هةلكميةلتنربدلرملع ال ت و  لارء  لتسةلعهليفللرإلحنارمةحع عكةلمةقابة  لت ميجلللىلكك لرقيتل،تقلحتلكعرارريلررب

رب فااةلرقجمل  لأالرقابة  لكعللميل  لرقتتكعل ةلأال ةلمتلرقتكط طلرملجملة   لرق ز  للررب لرمل ة هلرملستجملتل  لربربضلكعراحتع علرري
ةلرحملعد ل ستجملة للكعرارريلرىل  لقل صلربت    هةللإالربءعحلرإلحنارمةحلةلمتلتاب وهلربكك قالك ل  ربا ب ل)للربلام ل تملإ

للل(14)(رملا،   ل فبة  لربيفلرق ب لرحملعدلهلةللكعراقألل علرقت جملقل ةلرالرق ميجل سهلربمجملة لتجمل الهبةلرقسلط لرملكت  ل جمل

ريط لرمل ض ل للاأرق ة لنلهبعالرقتتكعل ةللدر أرق ، ل لرقيتلتستط  لهبةلرقجمل ةد لت   حل)لملةلتربلام لكوقملل 
لربل لتاب وكة للرإلقتنرا تت لل(15)(هبة ل اعلرملة لرقتة ثنل ة ل ة لربكاةك ل) ل،لط  لرقسلطةحلرملكت   صعرالإربرءنلد،ت ايل اح

ةل(ل اكةحلرقجملطةعلرية لرقعربالرملا، الهلةلضميةل ط لرقتامي  للدر رقجملارارحلرق ز  لري  قلد،ت ايل)ربلامهةل ل جلك فجل تملإ
لرمل ض ل  ةحل كاربلةحلريط  لرقجملارارحلرق ز  لإلجنإ لرصعرا ل   ا  لتات ل ةلل(16)(ُي  ل،لط  لرقت ا  ل ةالرقابة   ولءة لكور

لميجل ةلألمية لرإلدرا لتستهعالرقتتكعل ةلرال)ملةللتقيتلمتتلملل قلرقابة  لكميةللام ل رقاصلرقع،ت ايلرب لحعدلرجله لر
 .(17)(رقيتلتس ىلر درا لقت جمل جملهةلكعراافةلقت جمل قلرريلإ،تكعرالأمضجلرمل رادلرملتة  لتستكعا

ةلرقابة  لللىلرقجملطةعلرق ةا(لرري ت ،ةي)رببعللام لرملا مي لرقعربق  لقألءهن لرق ل ةلقلابة  ل عملية منظمة هتدف )ل تملإ
 .لفعلية تلتزم باملعايري احملددةاالظروف  ررباألدلة وتقييمها مبوضوعية لتحديد ما إذا كانت املعلومات  رىلالوصول  رىل

                                                           
 .0 0ص ,  0226, بيروت ,، منشورات الحلبي 9ط,  القاموس الموسوعي اإلداري, جوزيف بادروس  (99)
   //:www.almaany.comhttpنظر الموقع  لمزيد من المعاني ا (90)

13
 James Higgins  . ”the management challenge” Macmillan publishing company ,USA 1991 p 568 

 
 .9 9ص , 9 91, القاهرة, دار النهضة العربية ,  القانون اإلداري, فؤاد العطار . د ( 9)
 . ص ,0229,القاهرة , دار النهضة العربية ,  دور السلطة التشريعية في الرقابة على االموال العامة, ان حسن سيد احمد خليل جيه. د ( 9)
ل.176 ل,ل1971,لر ،فاعا  ل,ل اكة لرمل ةاا,للرقابة  لللىلرمل ،سةحلرق ة  لرري تةء  لربر ،ته ك  ,ل ل جلك فجل.لدل(16)
 . 9، ص    91القاهرة ،, دار الفكر العربي ,  رقابة على المؤسسات العامةال, عبد السالم بدري . د ( 9)

http://www.almaany.com/
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 (18 ) خصائص الرقابة - 2

ولرري طة قلفك للةللرملا مي لتُ ّعلرقابة  ل ةلرق ميل ةحل:لتتمي نلرقابة  لرملطتجمل ليفلأغلنلرملاكآحل ةي ةئصلرآلت  
لقلميرب   للاهة لربرقتتل غ لأ،تةهبةو ل ةحلةربلل قنلقت    هةس ام  لرقب ةق  لرقابة   لهتتّت لحتا لللىلحتجمل قلمياكقللبت ةد  رإلق  لإذ ت 

للىلللتميةدربذقملل ةل   لرإللورري طة تستط  لرقابة  لأالتت ب ل عربثلولربلبت ةدّيل نلل رئعكةلربتفةق بهةلرملةقّ  رقت رزالرإل
للورقسة جمل لريورح ،هل لرقبهتللالتف األلابة  قلرب ات علورري طة  عربثللرملاة،ت لقتجانلتفارالرحءار رإللإختةذ ل سةكتاّة

للةلمل ة هلرملارب  ولربرقجملعا لللىلرقتف  ل  لرق اربالرملتا ل هإ،تكعر مي ابنلمبكتل ل ست  ةهتتلرق ا بّ  ؛لربذقملل ةل   لقل
تُ ّعلرب، ل لقت سنلربكعللبرترحلرقتعرئجلرملميفا ولربرملستكع  ليفل ُاقل  ةجل لرملكف حلملا ل عرباهةإلرىلتس ىلرقابة  للكمية
ل.ةئهتلرب كالري ال  اهترمل ابنولربق  لق  علأ طلأدر 

 (11) شروط الرقابة - 3

لتكووووووووعرا اموووووووو ل رملريةصوووووووو لهبووووووووةلللووووووووىلجممي لوووووووو ل وووووووةلرقكوووووووواربطول اهووووووووةللكوووووووعرا  تميوووووووعلتاب ووووووووولرقابة وووووووو لربحتجمل ووووووووقلرري
إداركلرإلدرا لقفةمووووو لربللق  وووووةحلريةصووووو ل ةقابة ووووو ربل ت ع وووووعلر لرملسوووووةمه ربذقوووووملل وووووةلأءوووووجللرقاكوووووة ةحلرقووووويتلُتطتوووووقلرقابة ووووو للل هوووووة

تبةبووووال وووو ل  ل وووو لإ وووو لتووووتميفةل ووووةلت ع لوووواولربرحُلفووووتلللووووىل ت  وووو للضوووواربايلربريةصوووو ل ةق ميووووجلرقووووويلتاربتووووالرملهووووةارحلرقبا وووو 
لووووعالت ووووعدلرجلهووووةحلرإلدرا وووو لرملطتجملوووو لقلابة وووو لكميووووةل بضووووجلللريةصوووو ل ووووالرإلحنارمووووةحربذقووووملل ووووةلأءووووجلتجمل وووو تللرقس ة،وووو لرملطتجملوووو 

 .ة ووووووووووووووووووووووووووو ربذقوووووووووووووووووووووووووووملل ووووووووووووووووووووووووووو ل لتكوووووووووووووووووووووووووووّفجللةئجملوووووووووووووووووووووووووووة لأ وووووووووووووووووووووووووووةالت ة وووووووووووووووووووووووووووجلرملووووووووووووووووووووووووووو ابنل ووووووووووووووووووووووووووو لرقابلرق ميوووووووووووووووووووووووووووجويفل
 

 :   (23)الرقابة  يةأهم - 4

الأرب فوةلرقجملو  للدر هةل ةل   للميل و لرقتجمل و تلربرملتة  و لربت و  حلرريأكعرم  لرقابة  لتات ل ةلأغارضهةلربلأمهلرباةل  مللم الرال
ل: ةل   لمخس لحتع ةحلربكعللدرا رإلرقابة  لتل نلدربار ل همية ليفل سةلع ل

 وةل و  لتطو ال  وةالابوةثلم ووة لبوعل فوةلرإلدرا ل وةل تة  و لأ كووطتهةللذقووملربلت والمصىاعب التغلىب على  المشىكال 4/1
ل.كعرارريربحتجمل قللرإلحنارمةحربمتا هةلرقسال ليفلكك لربت   حل

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

 بتصّرف
أكاديمية نايف العربية للعلوم : ، المملكة العربية السعوديةلرقابة اإلدارية وعالقتها باألداء الوظيفي في األجهزة األمنيةا، (هـ  0 9)عبد اهلل النميان ( 91(

 ، بتصّرف90، 99األمنية، صفحة 
 

20 Kathryn. Batrol and David Martin “The Management” McGRAW, INC. 1991 , P 595. 
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رقوويتلتت وو ل ةقكوووربذلربرق ووهللررب وو لرقابة وو لتتميثووجليفلككوو لرري وو ة لغووهلرملات ميوو لأمهلالكشىىف األشىىياء ايىىر المنت مىىة   4/2
  ع لدربارالرق ميجولرب وقمللموإالرقفكو لرملتفوالقأل و ة لرق وهللةد و ليفللإاتبةعرقتفةق  وللتبةعإالل ثجلرملاكت  اغ بلم هةليفل

ل.ت جمل عر ل  جملة للأكثارمل ةلنلرق  ه لربرقيتلبعلت تحللرربرق ةقنلبعل  مالقلمياكت لرق ب لربرملة لربرجلهعلربحعل ةلرملكف حل

رق ميل ةحلرقيتلت دعل   ا لء ع لربغوهل ت ب و للرربرمل رب للرىلةا لرإل لررب  لرقابة  ليفلرقرتك نلأمهلتتميثجلتحديد الفرص و 4/3
ل.حمتميل ما ل ستجملتل  للرىلربرقيتل ةل تملةلأالتاتالربت ءالرإلدرا ل

تووواتتطلمبكوووةا  للميل وووةحلكتوووه لرب  جملوووع لرب ةقتوووةدل ل وووعل وووةللرربلرملاكوووت بوووعل اميووو لرب تسووو ل جوووتلإدارة المواقىىىف الصىىىعبة  4/4
لرربز وةد لداءو لرقت جمل وعللرىلرقعربق و لغةقتوة ل وةل و ديللتبةب وةحةحلربرإلرإلقتنر كوقمللمإالرق ميجليفلاجلرق ميل  لرقابة   لولللإ،تكعرا

ل.ضاربا لربء دل  ةالابةثلء عللرىلرق    ةحلرقيتلت رءههةلرإلدرا لاةل عل ل

ةحلقلميسووت  ةحلبووارارحل تبوو  ضلرقسوولطلإختووةذربءوو دل  ووةالابووةثلء ووعل  وونزلرب كووج لرملووعار لللووىللإاالسىىلطة ال مركزيىىة  4/5
زلرحملوعدرحلربرقجملوعارحلرإل سوة   لولكميوةلأملوةلتسوةلعليفللميل و لرقتا و تلةربلرإلدرا  لرقع  ةلربكورل  ينلأالرقابة و لتسوةلعلرإلدرا ليفلجتو

ل. ةل   لرحل   لللىلرمل ةدالرملةد  لربرقتكا  لربت ء ههةلحن لحتجمل قلرهلعال

 :أنواع الرقابة -5

 زمني أنواع الرقابة حسب المدى ال - 5/1

لرريلصميمي : المسبقةالرقابة  - 5/1/1 لحتجمل ق لللى لرقتتاه ل تملة ل ة ل      لت  هرح لأ   ل ة لرملع ا لربحتو ا لكعراقتات ا
ل.رقتا  مي  ل   ل لرريءج

ربرقرتت تةحلرملستكع  ليفلرقفك للةللرحءار ربكعللتةا للةلجممي ل ل ةلرري،ةق نلربرإل:ل (21)الرقابة المتزامنة - 5/1/2
لرإللاة أالرإلحنارمةح لرملع  حللأااة    صة لل كط تاب و لحت  ج لقلمي ة هللرىللميل   ل طة جملتهة ل عع ل ة راءةحلربرقتتكع

لرقتا  مي  لرمل ض ل ل

رقتا  مي  ل  علل كط ىلراءةحلرإلربرقت ا بةحلرقيتلتاكنللللرحءار ربكعلجممي ل لرري،ةق نلربرإلل:الرقابة الالحقة -5/2/3 
ل تهة للميل  لرقتك  جلربرإل تةجلإ

 (22)موضوعها اوها أهدافأنواع الرقابة حسب ل- 5/2

                                                           
21
 لمزيد من التفصيل راجع 

  026- 91.ص  911 عمان-والتوزيع للنشر الزهران دار/   اإلدارية الرقابة مبادئ رحمن صباح ،عبد ال
 909- 9،ص   919، كلية العلوم االدارية ،جامعة الملك سعود ،الطبعة األولي  الرقابة في اإلدارة العامةمحمد عبد الفتاح ياغي ،-
22
  90-902القتصاد و العلوم اإلدارية ، المجتمعة االردنية ،الطبعة الثالثة ، ص  ، كلية ا مبادئ اإلدارة العامةمحمد عبد الفتاح  ،  
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ربرقت ووامةحلتسووهلربمووقللرحءووار ربرإلل كووط رقتتكووعل ووةلأالرإللرىلل ة  وو ربهتووعالرقابة وو لرإل : ياابيىىةالرقابىىة اإل - 5/2/1
ل.كعراقلرريمبةل فبجلحتجمل لرري طة قتجانلرق ب عليفلرملكةقبةحلربللةملاكت رري  مي لربرقجمل ر نلربرقل رئحلربرقت ل ميةحلريةص ل 

 طا جمل ل جمل علهبةلت  علرملس  قنللةلتلملللرري طة ربللرإلحنارمةحلإكتكةالرىلربهتعال :الرقابة السلبية  - 5/2/2
لميل  لرقتاس قلربدربالتجملعتلر مرترضةحلربرحلل  لمل ةجل لرملكفل للأااة ءالرقجمل  لربرقض  لرربللرىلدربالت ء الر تتةكهتللرري طة 

ل.ري الربرإلاكةبليفل ب سلأماردلرقتا  تل…لكورلرقا عل ةلرقابة  لغهل اة لري ال  ينللرقجملةئمي لربت يفلتفارال عرباهةلربل

  نشطةالرقابة حسب التخصص واإل  - 5/3

ل:ربكاةكللع لأ  رعل ةلرقابة  ل سنلرقاكة ةحل فةلتلك  هةل

لالرقابة عل  األعمال اإلدارية-

 ( المحاسبية )الرقابة المالية -

  تلرإل تةء  لةك نلللىلرملكامنلرقبا نليفلرلة حلرملها  لرملكتلب لكةريلمية لرهلاع،  لربرقت رقرتل:للالرقابة الفنية-
لربرقبا  لربرقجملة     ل

 :الروتينية  نشطةالرقابة عل  اإل-

لةد ل ةل كميجلرملكاربعلللىلجممي ل ل ةلرملار جلربغةقتةل ةلتف الكوهل:عل  المشروعات العامة  قتصاديةاإلالرقابة  - 5/4
تسهلربمجملةلقل رئحلربرقجمل ر نللرحءار ار جلمبثة  لجمة حلمتةاسلم هةلرقابة  لرإلدرا  ل  اضلرقتتكعل ةلأالرقت امةحلربرإلرمل

ل.رحملتميل للرإلحنارمةحربللةري طة رملكاربعلربرقتات ل لأكعراربرري  مي لمبةل فبجلحتجمل قل

 الرقابة حسب كمية العمل ونوعيته - 5/5

عدلرق  عرحلرملاتج لوللعدل،ةلةحلرق ميجلوللعدلرآل حلرملستكع  لوللعدلرق  عرحللل:كميةالالرقابة حسب -5/5/1 
ل.إالربءعحلرإلحنارمةحرقاجمل ةاللربرق ميجلللىل  ةجل للررب  ام ل ععلرقن ةد للرىلرملتةل لكجلذقملل هعال

لرربربرحملعد ل ستجملة لرقتتكعل ةل ععل طة جمل لرقسل  لقلمي رصبةحلربرمل ة هلرملطل   لل:الرقابة حسب نوعية العمل - 5/5/2
ل.تلمللريةص ل ةقابة  لللىلء د لرقسل  ل ةل   لرقكفجلربرقل الربرحلجتلربرقتفلب لربرقعب 

   (الاهة التي تقوم بالرقابة)أنواع الرقابة حسب مصدرها  - 5/1

ل :الرقابة الخارجية 5/1/1

 هور والصحافة رقابة الام. أ

 رقابة السلطة التشريعية . ب
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 لقضائية رقابة السلطة ال. ج

  :الرقابة الداخلية -5/1/2

رب جمل علهبةلرقابة  لرقيتلمتةا،هةلرملا مي ل ابسهةلللىللميل ةهتةلربأ كطتهةلكميةل جمل علهبةل اربت ل: الذاتية  الرقابة. أ
ل.رمل ا لللىل بسال اربت لذرت  لدربالتع جل ةلأ عل

أ كة ل ةلدر جللرربجلا لابة   للربررب ع لإدرا  للرربربتجمل اللل هةلإدرا ل ةص ل ةقابة  ل:رقابة متخصصة  .ب
رملتك   لرب ع لرحلسة ةحلورب ع ل   الرريماردلولرب ع لرقابة  لرملةق  وللرريءهن رمل ،س لرب ةلرري ثل لللىل ثجلكوهل

ل.رب ع لرقتبت  لرق ةال

ملةلمتةاسل ةلربأ،ة،هةل ت   لرقتعاجلرقائة،علربربا بتالربرملست  ةحلرإلدرا  لرملكتلب لمب ينلأ:( هرمية)رقابة رئاسية . ج
ل.بتجلكجل  ا ليفل ست علإدرايلأللىلللىل  ا لتة  لق  عتالرإلدرا  لربقفةليفل ست علإدرايلأدىنل

  :أنواع رقابية أخرى - 5/7

جممي لو ل وةلرريمواردللرربرقاتوةئولرقفل و لرملفلو لهبوةلموادللرربل كوط رب تتلاةا،تهةلللىلمج  لرريلمية لربرإل: رقابة شاملة .1
ل.  ،س للررب

ل.   ا لربحمعربد للإ كط رب تتلاةا،تهةلللىل: ةرقابة جزئي .2
ل.ربمتةاسلللىل فجلء  حلتبت ك  ل بةء  ل:  رقابة مفاجئة  .3
ءو  حلتبت كو  للإ،وتكعرا للوىلرقاتوةئوللرربرملكتلبو لل كوط رب جمل علهبةلرإل وارالرقوعربايلللوىلرإل: الرقابة الدورية  .4

ل.م ل  للررب  ل هاللرربأ،ت ل  للرربتجملةا الدربا  ل، ر لكة  ل     للررب  عر   ل
ل

 

 ل
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 المبحث الثاني 

 الرقابية  األجهزةإطار الرقابة في  

 تمهيد -1

لرىل   ةلمك  ةل به الرقابة  ل رت،خللاأكةال ةلرقضاربايلأ كطتهةلرب  رادكةلللإتسةعربللولرق   القعربق لر به ال  ارلقتط ال
رقعربق لحلبةظلللىلأ  ر لربك لرل،ة عهلعالل،  أ،ةص جل ةلاجملةم لرلتمي ةحلرملت ضا لملةل ثلال ةلضاربا لأءن لصتحلأالأ

لل.يفلرتل لدرب لرق ة ل  ابة رقلرريءهن لإ كة لمجملعلمتلكورلرهلعال  مهريرب  ارلرب  رادكةول

ل:ائ سنلمهةليفل  لنتتميثجلابة  لرقعربق لرب فااةلرقجمل  لرال

 لرقعر ل  ل لرقابة   لرقابة  لربرقتبت  لدر جلرمل ،سةحأدرارحلربلإلةل ا قل: رحلف    لربغهكةل ةل ا   ةحللبسةا
ل.ربغهكةرب ةلتجمل ال الربزرا لرملةق  لرقابة  لرقعر ل  ل

 قلمي ة،تةحليفلءهن ل ستجملل للةلرمل ،سةحلرحلف    ل بسهةلرب اهةلرجلهةزلرملاكنيلألةل ا قلل:ريةاء  رقابة  ل
لرربل  الربدربل كعليفلرقاهة  لتسةلعلق اثلربليفلدرب لرمل ابلر  ر لربحمةكتلرري ةلرحملة،ت لربرقابة  ليفلرقعرب لرق ا   

 ا ميةحلرلتمي للرلتمي   ولرقك ت  ولر ل اوقابة  لرلرىلل ةإلضةم لوربرقع،ت ايلدرباهلرقابةثلأدر يفللجمل لرقا رب
ل.رقابة   لرريءهن   ميجللتااربكعلأ ضةلتتلرملعينلربرقاجملة ةحلرملستجملل للةلرحلف   

لرريءهن لإ كة  تتلليفلاجلأيل  ةالد جملار عءن ل ل ابملللةلرلتمي لربلرقابة   لرق ل ةليفلدرب لرق ة للرريءهن ت تولربل
رقك نلرملاتكتنلقتاب ولإارد لرقك نلربرقت اال  ة  للاهتللةل ا قلرهل  ةحلرقتكا    لربرقتاب و  ولأ ةللرقابة   لربمتفنلاثلع

ل ُل لأا لر تمية  لمه  لرقع جملار    ليفلاج لرقفة ةليفل  ،سةحلرقجملطةعلرق ةا للإ،ت   لسة ريطا لربرمل راد تف اللرربرقسلط 
لرريمه  ض  لرقثجمل لربك ل ةل فةلأال جمل ضلء كالرقا ةالرقع جملار علذرتاولربقوقمللمميةللرىلض   ل،  لرإلدرا ولاةل  ديل

مبفةالأال ف ال  ، لرمل ر ةل سة ق ل ةل ثلالرب ا بللااولربقةل ف ال ةلرملميفةل سة ق لرملميثلنلرملاتكتنلد  بار  ةلإ ل
مإال ةلرملف  ةحلل 23الكةال  ، هتلكتلأ بسهتل سة ق ل ةل جمل   الللىلتاب ولبارارهتتولربت ر  ةل  لاربحلرل الق ميةإ

ربرقب ةق  لربرمل عرب  لقلتعب قلللىلإدرا لل  ،تجمل قةإلبة  لرملةق  لربرحملة،ت ل تستل رملهمي لقعربا لرملسة ق لربء دلءهةزلأللىلقلال
لرق ة  لإ،ت   ربل للرريءهن ولقوقمللت تلرمل راد لكة   ل ا     لتجمل ارقابة    لللىللميجلمج  ل  ،سةحلرقعربق لل ملة  ةقابة  

 ةل لفهةللريةص لحمي هةذرلكة  لرري  ر لإرحلبةظلللىلرملة لرق ةالملرىلديل  للقتجمل  تلربتجمل تللميلهةلرب فةم  لرقبسةدلربمبة
ل.رقابة   للرريءهن كعلر لربليلمسةدلأ ةللمحة تهةكاةكلأءهن ل تك   ليفلل–رملة لرق ةالل–مت  ر لرقعربق ل

ل

                                                           
23
 "ليما إعالن" األولالمعيار  ––ISSAIالعليا للرقابة المالية والمحاسبة  لألجهةةلمعايير الدولية االنتوساي ا 
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- :24القطاع العامعل  لرقابة اإطار  - 2

رق ارباللررب ةلرحل   لللىلرريدق لربتجمل  ميهةل   ا ل  ض ل  لقت ع عل ةلإذرلكة  لرمل ل  ةحل اهج  لمُتفةللميل  لكعل
ل لرملجملاا  لرمل ة ه ل   لتتمية ى لأملةربلرقب ل   ل    ل ة لضاربا   لرق ةا لرقجملطةع لابة   لربر  ارم  للت تو لرقتكا     لرهل  ةح تنربد

رق ميل ةحللرربرقور وللرربربرملس  قنللةلرحل كمي لربرجلميه المب ل  ةحلربتجمل  ميةحل ستجملل لرب  ض ل  لخب   لإدرا لرقس ة،ةحل
ل.رحلف    لربأدرئهة

 :أنواع الرقابة في القطاع العام  - 2/1

ل:رقا  لرقتةدلرقابة   لربذقمللللىلرريءهن الهبةل   تلتجمل لرقجملطةعلرق ةالللىلابة  لرقائ س  ل ةلأ  رعلا ا لربكاةكل

 ةلإذرلكة  لرمل ل  ةحلرملةق  لرقيتلمتتلفهةلرجله لريةض  لقلابة  ل طة جمل لتاكنلللىلحتع علل:25الرقابة المالية - 2/1/1
رقيتلهلةلتتاهللرري طة رمل ل   لربللقلتجملةا الرملةق  لرمل مي  لهبةلربرإل ةالرقتا  ميعلولرب ت  لرملارء ليفلرقابة  لرملةق  للةلرقت ة ةح

ل ةقجمل رئتلرملةق  ل؛لرب جمل عل ةقت ة ةحلرمل ل   ل رجل كا  لكجل ع ل فةلأال وللرري طة لرربء كايلللىلرمل ل  ةحلرق راد 
ل.رريماردلرقو ةل ل  ام الرمل ض عل ةقفة جلللىلت  هلاارئهتل   لرإلبارارحلرق راد ل ةقجمل رئتلرملةق  

  ض عل  ّنل ةملاء  ةحلرمل مي  لهبةل ةلتتةاكةل  ة هلوللرب تتللإقتنراملععلرقتجمل  تلرملستجملجل: 21 اإللتزام رقابة- 2/1/2
ربرمل ة  حلرملةق  لربرمل ل  ةحل ةلكةم لرجل ر نلرجل كا  ل  لرملاء  ةحلرقيتلل كط لةل ا قلتجمل  تلرإللرإلقتنراتاب ولابة  ل

ل،تقول لولرب اة  لللىل ة لرقابة   لرملارء لحتفتلرب ع  للأااة مإالرقويل هتتل ا لابة   ك لكجلرمل ض عل طة قللرإلقتنرالميل  
لأال فلرإل ضتةطملاء  ةحل

كعللميل  ل ستجملل لرب  ض ل  لرب  ا ب ل اعلم هةلرقتتكعل ةلأالرملاكآحلرحلف    لربأ  ميتهةل: 27داءرقابة األ- 2/1/3
لت ميجلربمقل تةدئلر  لرب  ،سةهتة لربأ كطتهة لرب ارجمهة لكةالكاةكلجمة لربلميل ةهتة لإذر ل ة لربرقتتكع لربرقبةلل   لربرقفبة   بت ةد

لرقس ةقل ةل ا  الر بت ةدلربرقفبة  لربرقبةلل  ولربلكجلتستكعال لأال لول ارء لرملارء  الأيل  ض عليفلكور قتط  اكة
قطا جمل لرملثلىليفلرملكاءةحلكعلرلرىل لأ علرمل ض لةحفلربكجل  علحتع عل ست لرملع  حلةربلرحلف   لرمل رادل ةبت ةدللاعلتا

ل ةلتاء هل ةل تةئولربااةافلرىلرق ميل ةحلرحلف    لرقيتلت ط هةلرقابة  فلربكجلتستط  لرجله لرحلف    لرق ص  ل

- :28الحكم الرشيد من خالل تحقيق القطاع العام في عل الرقابة  مساهمة- 2/2

 لربل لرب  ا ب  ل  ض ل   لرملستكع نلمب ل  ةحل ستجملل و للاار لرربةحلإ،تاتةءتنرب ع لرب اة،ت لإتستاع لكةم   لأدق  د
ل.تت لقل ةق  عرحلرق ة  

                                                           
24
 8ص  ISSAI 100معيار  –المبادئ األساسية لرقابة القطاع العام –االنتوساي  
25
 8ص  ISSAI 100 مرجع السابقال 
26
 7ص  ISSAI 400معيار  – المبادئ األساسية لرقابة االلتةام –االنتوساي  
27
 2ص  ISSAI 300معيار  – المبادئ األساسية لرقابة االداء -االنتوساي  
28
 2015 يونيو 12 - مايو 26 من الفترة خالل المغربية المملكةب المنعقد االنتوساي معايير تطبيق مبادرة - 3iورشة عمل برنامج  
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 لربل لرقت سنلرملستميا لتكج   لربرقكبةم  و لرملسة ق  ليفلرإللإ،تميارا  ت ن ن لل،تكعرارقثجمل  ق   ر لربرريص  لرري ثج
ل.لدرا لرق ة  رإللأدر رق ة  لربل

 لتلمللت لم ةق   للرريءهن  ن ن ل   لرحلف   للرقيتلمتةاسلر  اعلرقع،ت ا  لرريءهن  ةقتاس ق لللع رباةئ لرقابة  
ل.رملمي ق ل ةلرقجملطةعلرق ةال كط  قنللةلإدرا لرإلربرملس 

 ل ةل   لت مهلرمل ام لولرقت ل جلرقكة جلولربرقت ص ةحلرقسل مي لقلت سنلرإل ةثل لقل  رمنلقلت  هل

- :العناصر المشتركة للرقابة في القطاع العام - 2/3

ءالرربلقع هتل همي ل كرتك لربحنةلرريال  عدلدار، لرقابة   للرريءهن يفل   تللرقجملطةعلرق ةاكميةلار اةل ةق ة لولرالكجل اربيبل
 هميتال ةل   لدار، للرملاربن   ل اجنل(لدر رريربللرإلقتنرارملةدلول)رقتكة اليفلكجل  عل ةلأ  رعلرقابة  ليفلرقجملطةعلرق ةال

ل.  ضلرق اةصالرملكرتك ليفلكجل  عل ةلرقابة  ل

- : األساسيلها نفس الهيكل  داءواأل،  اإللتزامة المالية ، الرقاب- 2/3/1

ل.حتع علرملكة الربتجمل  ميهةل•

ل.مل ةجل لرملكة الرقيتلمتلحتع عكةللرق ز  رقابة  للرحإءار  ةلتط  اللرقابة   ط للإلعردل•

ل.لرقابة  ل ةلبتجلرملاربتنلرحإءار تاب ولل•

ل.رقابة  لرقيتلمتلتاب وكةلرب تتلإ  غلرقاتةئولردلأص ةبلرمل ل  للحرإءار ردللإ،تاةدرةحل،تاتةءرقت صجلردلرإلل•

 األصيل والوكيلنموذج العالقة بين  – 2/3/2

لرري ارال ف ل لل ب  للةل لرقت تهل لم اع ةل ل لرق ك جلو لرب لرريص جل ل امي ذجل لرق ةا لرقجملطةعل ل جمل ال كصلربر علليفل ل ة
  ضللرملهةالل  ة   لللاالولل تتل اة لل ب لل نللللءار ت  االلإلللررب(للرق ك ج)تبةقلل  لل كصللا الل ةإل(للرريص ج)

رملهةالوللرب ةللمّثلل تتكعلرريص جللأالللإجنةزلرريص جللربلرق ك جلوللمثللُُي ِّ للرريص جلرقسلط للربلرمل رادللرق ز  للقل ك جل 
تنرال؛للم لىلرقاغتلل ةللمتت للرق  ب لل  عاللرإللتتستلكوهلربلتبةقلرق ك جلل جمل الل فةم للرملهةاللربل ستكعاللرمل رادلربمقللرإل

هلولربل ل ات عللقألص جللأال  تميعللمجملطللللىللأدر رريص جلل ةقسلط لوللإ للأ ال   نلللل الل اربت للبارارحلرق ك جللربل
رريص جلوللربللق  ةحللرتلب للربلءعرب للألمية للرتل للةلرربل سةلل   للرق ك جللمجملطلوللرياللرق ك جللبعلل ف اللقع الل

 تلجملةكةللللررب نلل عيلرق ك جلولللل كط رمل ل  ةحللملاربت للرق ك جلوللتت ماللكةم لل  ل  ةحللرإلللرىل  اميةللحتةجللرريص جلل
ل.رريص جلل ةللرق ك ج

ق ك جلل  ءعلليفللرق رب للرقب لىللرق ع علل ةللمنةذجللل بةحللرريص جللربلرق ك جللكتالل ف اللرريص جللك للرقك نلربلر
أاللتف اللرحلف   للكعللللرربأالل ف اللجمل لرقا ربللك للرريص جللربلرحلف   لكعللرق ك جلوللللرربك للجمل لرقا ربلولل

ل.إخل...رريص جلربلرق ز اللك للرق ك ج
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تتة ةللإاللكورللرقامي ذجلل ب عللقل ة  لليفلل احللدرباللرقابة  لولل   لل ل نللرملارء  الللدربا رلل همي ةلليفلل  رز  ل
لل ستجمل  للإل لتجمل  مي ة رق ك  لوللث  للُ فةلللل كط رمل ل  ةحلل نللرريص جللربلرق ك جلولكميةللتجملعالللتجملةا الرجلهةزل

 :لرقابة في القطاع العامأطراف ا- 2/3/3قألص جللحمة،تةهتتل

المستخدمين 
 المستهدفين

 ولالطرف المسئ
 (الاهة الخاضعة للرقابة)

 نوع الرقابة 21المراقب

رق  عرحلرقيتللرربرريماردل
 ام لهلةلرملاربنلتجملا ال اتةئول

 .رقابة  

لإلعردلةلرملس  قنل
رقجمل رئتلرملةق  لربمجملةل  ةال

رقتجملةا الرملةق  للإلعرد
 .رملجملت  

ل للةلرقت جملق  ل س
رقجمل رئتللإلعردم ميةلإذرلمتل

لإلعردرملةق  لربمجملةلإل ةال
 .رقتجملةا الرملةق  لرملجملت  

 رقابة  لرملةق  

لأدر لةلس  قنلرمل
ذرحلرق ل لل كط رإل
در جل طةقللتكعرا 

 .در ابة  لرري

لةلرقت جملقلم ميةل س   ل
رجله للإ كط إذرلكة  ل

ريةض  لقلابة  للربمجملة ل
ملتةدئلرإلبت ةدلربرقفبة  ل

 .ربرقب ةق  ل

ل
لدر ابة  لرري
ل

 

رقيتلل كط قنللةلرإلرملس  ل
ت ديلربمجملة لقلجمل ر نل
ربرقل رئحلرقيتلتجمل لحت ل

 .رإلقتنرا  لابة

لةلرقت جملقلم ميةل س   ل
رق  ع للإ كط إذرلكة  ل

بعلمت لربمجملةلقلجمل ر نل
 ربرقل رئحلذرحلرق ل 

ل
 رإلقتنراابة  ل

ل

 رقابة القطاع العام في  عوامل مشتركة – 2/3/4
 رببوع     او   وة ه إ،وتكعرا  تجمل  ميوا ررب ب ة،وا  وتت رقووي رقاكوةط ررب رق واا ررب رمل ل  وةح : موضوع الرقابة 2/3/4/1

 ررب ربرقتجمل  ت قلت ع ع بة   رملاة،ن رقابة     ض ع رب ف ا رقابة   عاهل ة لتت  رتلب    ةئص قا ربتف ا لع  أ فة   ت و
 ررب رقابة و  اأي قوعلت رب اة،وت  كةم   ابة   أدق  جلمي  رحءار إل إ ضةلا  فة ث   رمل ة ه إ،تكعرا  رملتجة   رقجمل ةس
ل.هةإ،تاتةء

 ربلاوعق اربمهوةل   ئميو    وة ه ابة و  قفجربل رقابة     ض ع قتجمل  ت رملستكع   رملجملة    هيل:لرقابة معايير ا - 2/3/4/2
  ةإلضوةم  و رملسوتهعمن قلميسوتكع ن  ةقاسوت  رقبهوت ربإ فة  و  رمل ئمي   عع يف رملاربن  ا ا رمل ة ه        عع حتع ع
 رقابة و  لميل وةح يف رملسوتكع   رمل وة ه  وة ربباهبوة هلوة رق وةا قجملتو  ربرل  ةدهتوةل(قلمي وة ه ربرمل ضو ل   ربرمل ا ب و  كتميوة رإلل رىل

                                                           
22
 المقصود هو الجهاة الرقابي او فريق الرقابة او عضو الجهاة الرقابي  
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 رمل وة ه تفو ا أا رب فوة رقابة و  رب و ع أكوعرا تكوميج رق  ر وج  وة جممي لو  للوى رملسوتكع   رمل وة ه ت تميوع رببوعل )رملكوةهب 
 ربأمضوج رقسول مي  توةدئربرمل ربرمل وة ه ربرري  ميو  رقجملو ر ن ذقومل يف مبوة رتلبو و   وةدا  وة تسوتميع رببوع لة و  ررب حموعد 

 رقابة و    ضو ع تجمل و ت ك ب و  مهوت  وة قتميف واهت رمل وة ه تلومل للوى رملسوتهعمن رملسوتكع ن إ و ع رب ون .رملميةا،وةح
ل.ربب ة،ا

 أ وفة  تتكوو أا رب فوة .رمل وة ه إ،وتكعرا  ب ة،وا ررب رمل ضو ع تجمل  ت  ت ج ل: معلومات موضوع الرقابة - 2/3/4/3
 .رب طةبهة رقابة   هلعا تت ة لب رت   ةئص هلة ربتف ا لع 
 الرقابية المهام - 2/3/4/4

 :مهةلرملهةاكاةكل  لةال ةلربلل

رمل ة هلرب  اضل  ل  ةحللإ،تكعرا   ض علرقابة  ل(لرجله لريةض  لقلابة  ) جمل  لرقطاالرملس   ل:لالتصديق مهام .أل
لةللإ،تاتةجمهلأ،ةسل  جمل  لقلت تهللةللاعئولجبمي لأدق لابة  لكةم  لرب اة،ت لقت للرملاربن جمل الربل  ض علرقابة  ول
 .تلمللرمل ل  ةح

  ض علرقابة  للرملاربنرمل ة هلربُيتةاللإ،تكعرا تجمل  تل  ض علرقابة  للررب جمل ةسللرملاربن جمل الل:التقارير المباشرة مهام .بل
رقابة  لللىليفلتجملا الرمل ة هللإ،تكعرا  ض علرب  وللةل ت ج لب ةسلرمللرقاست  لرريمه  ربلربرمل ة هل  ل ارلة لرملكة ال

ل.اؤعلءع ع لرربحتل  حللررببعلت مالرقابة  ل  ل  ةحللاأيلكميةلرربت ص ةحللرربةحلإ،تاتةءلرربول فجل تةئ
للمميث  لرملةق   لرقابة   للودرئمية ل هميةحلت ع قتف ا لتستاع لرقطاالرملس   لرىلإذ لرقيتل جملع هة رجله ل)لرمل ل  ةحلرملةق  

مجملعلتف اللرإلقتنراأ ةللميل ةحلابة  ل.ليفلرق ةد ل هميةحلتجملةا ال تة ا لدر لميل ةحلابة  لرريوليفل نلتف ال(لريةض  لقلابة  
  ل  ةتاليفلرري  رعلرقث ا للرربرب كفجل ةل لعل  ض علرقابة  ل.لك لرقا لنل  ة لللررب هميةحلتجملةا ال تة ا للررب هميةحلت ع قل

 .بة  لرملةق  لربرحملة،ت  ل ةلقلال ةلرقابة  لرملكمي ق ل ةمل ة هلرقعربق  لقألءهن لرق

غهلذقملل ةللرربرقتعمقلرقاجملعيللرربرملةدللدر رريلررب تميثجل  ض علرقابة  لرملةق  ليفلرق ض لرملةدلل:الرقابة المالية 2/3/4/5
 .رق اةصالرقيتلتسججلربتجملةسلرب  وللاهةليفلرقت ة ةحلرملةق  لأ ةل  ل  ةحلرمل ض علمهعلرقت ة ةحلرملةق  

لرربرببعل ف الرمل ض عل ار ولحمعد للربرري، ل لرملت لجمل ل ةقابة  لكعراحتعدهلرريلدر   ض علابة  لرريل:اءدرقابة األ 2/3/4/1
لرىل ةإلضةم ل(لمبةليفلذقمللرري،تةبلربرآلاةا)ضةعلبةئمي لرربللررب(ل  لراءةهتةلرب تةئجهةلربااةاكة)   ا للإ كط لرربأ  ر للرربك  ةحل

لرربرمل ة هلرملجملاا للإ،ت بة  جمل ميالق جملعال ععللرربرمل ض عللرملاربنكوهلرق اةصالرب جمل  لرملةق  للةلأيل ةللرربرمل ل  ةحلغهلرملةق  ل
ل.لعالر،ت بةئهة

لل:اإللتزامرقابة  2/3/4/7 ل طةقلرقابة  لرإلقتنرا  ض علابة   لحعده ل. ل ف ا للرربلإ كط رببع لو  ل  ةحلررب  ة  حل ةق  
ربمجملة للإقتنرانلرقرتك نلللىل  ل  ةحل  ض علرقابة  لرقيتلبعلتف ال  ةالول ف ال ةلرري سرإلقتنرارب ةقاست لملهميةحلرقت ع قلللىل

 .رقتجملةا اللعردإل ةال جملالرب   علإل
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 الثقة والتأكيد في رقابة القطاع العام  2/4

 مستويات التأكيدلل2/4/1

 .حمعربدر للررب فةلأال ف الرقتتك علإ ةل  جمل  لل

ولرملاربنأال  ض علرقابة  وليفلاأيل تنللإ ة   رقابة  ل   ا للإ،تاتةجةلللمةقتتك علرمل جمل  ل اتب لربقفاالق  ل طلجمل ةلرب  و
ول سنلرحلةق ولأال  ل  ةحل  ض علرقابة  لتجملعالص ا لصةدب لرربرقاست  للرريمه  غهل لتنال ةلمج  لرجل ر نلذرحللررب لتنال

ل.ربلةدق لربمجملة لقلمي ة هلرمل مي  لهبة

 ل    ل ةللرملاربنرملابو ولللىلأاللرحءار رإللرىللإ،تاةدررقابة  ل اصوللةجإ،تاتأ ةللاعلتجملعتلتتك علحمعربدولمإال
رملابو ليفلابة  لرقتتك علرحملعربدللرحءار  تال  ض علرقابة  لغهل ت رمقل  لرمل ة هلرمل مي  لهبةلربت تولرإللرإللتجملةدلرىل عل هل

لربقفةل ست عل لقل    لللىلتتك عل  جمل  و ل لنا ل جملةا  ل  ل ة لأالقلمياربنرقتتك عل ت ب ولربمجملة لقلتجملع الرملهينلحمعربد  و
ل.رب تنلتجملا الرقتتك علرحملعربدلرقطت   لرحملعربد لقلتتك علرملجملعالعل ةقاست لقلميستكع نلرملستهعمنو ف الذرل  نل

 العليا للرقابة األجهزةالمن مات الخاصة بعمل  أهم - 3

 33 اإلنتوساي– 3/1

 ا مي ل ستجملّل ول هاّ  لربغهل، ة،ّ  ولأ ك  لقت مهل(ل لرملةقّ  لربرحملة،ت رق ل ةلقلابة  ن قألءه رقّعربقّ   رملا مي ) رإل ت ،ةي
ل ل ة،ت لربرقّتجةابلربقلّت ّاالكاة قل  رتال ا لربرمل ام  لرآلار  لللىلتتةد  لربرقّتكج   لرلمي ل للرريءهن رقّعلت لضمية رقاّبة ّ  

كعللل1953لةال تت،  لرإل ت ،ةي رببعلمتّل.لرريلضة لرريءهن  ةللمي ل ل تاّ ل رقّعربقّ  ولربقعلتلرقّت سنلرملت رصجلقععلجم
 لض رلكع 192ربكعلتضّتل ةق ةل.لرري تلرملت ع   ا مي  رىل رملاتمي   تف الرملاّ مي لرملهاّ  لقألءهن لرق ل ةلقلاّبة  ليفلرقتلعرا

لل.ألضةؤكة  جملّع ا رقوي ربرملةد رملهين رقعلت ت رصج للى جنة هة   تميع تط ل   جممي ل 

 يةاإلقليم( الماموعات)المن مات  3/2

ل: مي  لكعأبلجممي لةحللربكعل،ت 

 1965س ل،ا لتت،  ووووووو لربرقفةا تووووووووووووع فةلرق ت ات الرق ل ةلقلابة  لرملةق  لرق ة  لربرحملة،ت ل لرريءهن جممي ل ل السافسو اال

 1976تت،س ل رق ل ةلقلابة  لرملةق  لربرحملة،ووووووت ل ةقعرب لر ما جمل  لرريءهن جممي ل ل األفروساي

 1976تت،س للرملا مي لرق ا   لقألءهن لرق ل ةلقلابة  لرملةق  لربرحملة،ت  األرابوساي

                                                           
   www.intosai.org : موقع اإلنتوساي على شبكة اإلنترنتلمةيد من المعلومات  30

http://www.intosai.org/ar/regional-working-groups/olacefs.html
http://www.intosai.org/ar/regional-working-groups/afrosai.html
http://www.intosai.org/ar/regional-working-groups/afrosai.html
http://www.intosai.org/ar/regional-working-groups/arabosai.html
http://www.intosai.org/ar/regional-working-groups/arabosai.html
http://www.intosai.org/
http://www.intosai.org/
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 1978،ا لتت،س ل    رآل، رق ل ةلقلابة  لرملةق  لرق ة  لربرحملة،وووووووووت ل ةقعرب للرريءهن جممي ل ل اآلسوساي

 1987تت،س ل،ا ل رق ل ةلقلابة  لرملةق  لرق ة  لربرحملة،ت لقعرب لرقتة، ب مللرريءهن جممي ل ل الباساي

 1988تت،س ل،ا ل رق ل ةلقلابة  لرملةق  لرق ة  لربرحملة،ت ل عرب لرقفةا يبلرريءهن جممي ل ل لكاروسايا

 1991،س ل،ا لتت رريربارب   رق ل ةلقلابة  لرملةق  لرق ة  لربرحملة،ت ل ةقعرب للرريءهن جممي ل ل روسايو اال

علربذقملل ةل   لتكج  لألضةئهةلرإلبل ميرإل ت ،ةيلللىلرملست عللأكعرايفلحتجمل قلل  رإلبل ميربتتميثجل هةالجممي لةحلرق ميجل
ل.عرإلبل ميالرق ميلعلربرقبينلللىلرملست علةربلللىلرقت 

  الّلاان وماموعات العمل - 3/3

ل لإلعردقلابة  لكرق ل ةللرريءهن مج  لألضة ل للىلأاارقيتلهلةلل،ة،  رريتجمل الرإل ت ،ةيل تف  ةلجلةالمل ةجل لرملسةئجلربرقجملضة ة
ربرحملة،ت ل رق ل ةلقلابة  لرملةق  لرق ة  لرريءهن إلكتمية ةحللإ،تجة  لميجللكميةلتجمل ال تكف جلجممي لةحللورمل ة هلللىل،ت جلرملثة 

ل(.رقت    للىل،ت جلرملثة لري ك  لربابة  )يفلجمة ل  ضلرمل رض  لرملتك   ل

ل:جلةالرإل ت ،ةيل ةق ةليفلأكتلتميثجلت

 (قإل ت ،ةيلرملت لقل ةمل ة هلرملها  ل1لرإل،رترت جعرهلعال)جلا لرمل ة هلرملها  ل 

ل:ربتتف الكوهلرقلجا ل ةلرقلجةالرقبال  لرقتةق  

o لرقلجا لرقت ء ه  لريةص ل لجا لرمل ة هلرملها  ل ائة، لرقعمنةاك
o لئة، لرإل ةارحلرق ا   لرملت ع رقلجا لرقبال  لقلابة  لرملةق  ل ال
o ل ائة، لرقاارب ولرإلقتنرارقلجا لرقبال  لقابة  ل
o ل ائة، لرقورز جلدر رقلجا لرقبال  لقابة  لرري
o لرقلجا لرقبال  لرمل ا  لمب ة هلرقابة  لرقعر ل  ل ائة، ل  قاعر
o رقتجملةا ال ائة، لكاعرلإلعردرقلجا لرقبال  لقلمي ة،ت لربل 

 (قإل ت ،ةيلرملت لقل تاة لرقجملعارحلرملها  ل2لرإل،رترت جعرهلعال)ها  لجلا ل اة لرقجملعارحلرمل 
 (قإل ت ،ةيلرملت لقل تتةد لريورحلربرمل ل  ةحل3لرإل،رترت جعرهلعال)جلا لتجملة،تلربتتةد لرمل ام ل 
  لقلمبا ميةحلقإل ت ،ةيلرملت ل4لرإل،رترت جعرهلعال)الرإل ت ،ةيل  لجممي ل لرملةحننلةربلرقلجا لرقت ء ه  لرمل ا  ل ت

 (دربق  لمن ذء  

http://www.intosai.org/ar/regional-working-groups/asosai.html
http://www.intosai.org/ar/regional-working-groups/asosai.html
http://www.intosai.org/ar/regional-working-groups/pasai.html
http://www.intosai.org/ar/regional-working-groups/pasai.html
http://www.intosai.org/ar/regional-working-groups/carosai.html
http://www.intosai.org/ar/regional-working-groups/eurosai.html
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   31اإلنتوساي تنمية مبادرة – 3/4

ك   ل اتثجمل للةل"لرب تةدا لتامي  لرإل ت ،ةيل1986 جملارال ةل  متالرإل ت ،ةيل،ا ل"ل تةدا لتامي  لرإل ت ،ةي"أ ِكو  ل
ل  ،تجمل قرإلربللدر نلرملستعرالقألرق ل ةلقلابة  لربرحملة،ت ليفلرقتلعرالرقاة   ل ةلأءجلرقت ن لرريءهن  ا مي لرإل ت ،ةيلتعلتلءه دل

رمل ردلرق ةملّ  للإلعردربتاس قلكوهلرقور وولربللرريءهن ربرملها  لربكعلتجملّعالكورلرقعلتل ةل   لت سهل ار ولمّ ةق لقتامي  لبعارحل
ةق  لقألءهن لم لأكثاربرقكتفةحلربرلتمي ةحولربت ت  لدلتلأكولربلل  رإلبل ميةولربت ن نلرهل  ةحلهإ،تكعر رملتة  لقلجمي  للربإ ةل ل

ل.رق ل ةلقلابة  

 32 المنّ مة العربّية لألجهزة العليا للّرقابة المالّية والمحاسبة- 3/5

ل لربرحملة،ت  لرملةق   لقلابة   لرق ل ة لقألءهن  لرق ا    لرريار  ،ةي)رملا مي  ل( لهتعالأبل ا مي  ل ستجملل  ل ها   ت ا قللرىل مي  
تطت جملعولربتامي  لبعارهتةليفلجمة لرقابة  لرملةق  لرقكة ل ل ةلرجلة تنلرق لميعلربرقلرريلضة لرريءهن الم ميةل نلةربلرقاربر طلربتجمل   لرقت 

لربل لرمل ،س   ل،ا  لرق ا    لل1976تت،س لرملا مي  لحملضا للءتميةعرإلربموجملة لكوه ليفلرلرريءهن رقتت، سعلقاؤ،ة  قوميوا جملعل ةقجملةكا 
لقلابة  لرملةق  لربرحملة،ت لرريلرريءهن ت تولمج  ل ب لرقسا لربل  جملال جمل لقعرب لرق ا  وو لألضة ليفلرملا مي لربللضة ليفلءة   لررق ل ة

 . ةالقلميا مي رقلك لر  نحمفمي لرحملة،تةحل ةجلميه ا  لرقت  س  للربائ   ةجلميه ا  لرقت  س  لرق ة  للرري ة  

 بالمنّ مة العربّية لألجهزة العليا للّرقابة المالّية والمحاسبة اللاان وفرق العمل - 3/5/1

 ل. الرلل  ا  لرقعرئمي لقكرقلجا لرقب
    جلا لرمل ة هلرملها  لربرقابة. 

ل:رىلهتعالجلا لرمل ة هل سنلرق ئ  لرقتا  مي  لهلةل

 .رق ا   لرريءهن تتينلرمل ة هلرملت ةااللل هةلدربق ةلربرق ميجلللىل    تهةلملتطلتةحل -
 .يفلربض لربتط  ال  ة هل ها  لربابة   ل  ئمي لربم ةق لرملسةمه  -
 .دق ليفلجمة لرمل ة هلرملها  لربرقابة   لربرق ميجلللىلحتع ثهةليفلض  لرقتط ارحلرق ةمل  ألإلعرد -
 .دلتللميل  لتطت قلرمل ة هلرملها  لهبعالحتسنلأدرئهة -

   ل.جلا لتامي  لرقجملعارحلرمل ،س
     ل.لجلا لرقابة  لرقت
 لل.رإل،رترت جعما قلرقتكط طل

ل

                                                           
31
 www.idi.no : اإلنترنت شبكة على آي دي اآلي موقعلمةيد من المعلومات  

 http://www.arabosai.org: موقع األرابوساي على شبكة اإلنترنتلمةيد من المعلومات  32
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 الباب الثاني

لحتجمل قلرقجمل مي لرملضةم تط  الرق ميجلرقابةثلربلأدربرحل
 تمهيد

 ثجلرقالة  لرق    لل ةلرملنر ةلرقيتل تميت لهبةلرمل ر انلربرقيتلح جللل هةل ةلرقعربق كاةكلرقفثهل لةغلنلدرب لرق أيفل
درارحلرق ة  لرقيتلتتمي  ل ةلربرإللهبةلولربقفاال ل عم لقجملة كةلللىلحن ل تة اول ثجل ع ةحلرحلف   لرب ع ةحلرتلب ل اتب 

لرريماردلربرقكاكةحرقضار للئنلرقيتل عم هة لجت جلرحل ة ”لب تل ضةم “كعلتاتول ع ةحلللورريءهن ولرب ايلر  بةقلللىلكوه
 .رقابة   لرريءهن ربكاةل ترلدرباللاإ،تكعر ربكعلت علمبثة  ل ة للةال نلرحملةم  للل الربلعالإ،ة  للوأمضج

رب ةلرمل كعلرالتط  ال اهةلربء دلب مي ل ضةم لقفجل ةلختططلقاللأ  نللرقابة   لرريءهن مبفةالرالتض للرريمه   ةلكميةلرال
للكةأدر  لربكور لرقت  لرقعرئت ل ا ق لرملتةدارحلربرإل،هة ةحلة ل ة لحتجمل قللرإل،تبةد  ليف ل، سهت لربرقتطت جملةحلرحلع ث  رقعربق  
ل. رإل،رترت ج هةلأكعرم
  مة مضافة لألطراف ذات الصلة بالاهاز؟إيااد ممارسات رقابة جيدة تحقق قي كيف يمكن لألجهزة العليا للرقابة اذاا 

رببعل توللةلذقملللعدرللرق ل ةلقلابة  لأالت هالب ميتهةلرب نر ةكةلقأل ارالذرحلرق ل لهبةلرريءهن  ةللكتهكةال ت ب ةل كفجلل
وهلتكتميجلكربل قلجهةزلرريللىلقلابة  لرإل،رترت جع ةلرملتةدارحلللىل ست عل ا مي لرإل ت ،ةيلربرقيتلمت  احل   لرملست عل

 :رملتةدارحلللى

 رق ل ةللرريءهن  ق ةحلأدربرالرب س رقا اليفلل–(ل11  لأ ثل ليفلإ سةيلل11أد ولرآلاليفلإ سةيل)إل الرملفس ملل
 .قلابة  

 رقا اليفلرملتةدئلرجل ع لل–(ل21ربأ ثل ل جملع  ليفلإ سةيلل21إ سةيل) تةدئلرقكبةم  لربرملسة ق لقألءهن لرق ل ةلقلابة  ل
 .ب ةالرجلهةزلمبهة الرب ةلك ل  علرق اةئ لرقيتل ت ءنللل التتد تهةل   لك ب  ل،ة،  رري

 ت مهلإ ةال ضميةلأالرجلهةزلرريللىل ت اال تللىل ست عل ةلرمل عرب  ل–(ل31إ سةيل)رملها للأ  ب ةح 
 ل لرملطل   لكعلجت جل ةلرجلهةزل ست يفلرمل ة هلرملطل  (ل41إ سةيل)ضميةالرجل د   لإلضةم لرقا اليفلرملف  ةحلرحل    

 .رريءهن تجملةا التاكاكةللرربرمل عرب  لري  ل تةئول
 : اهةربللرريءهن  سة ع للرىللعدرل ةلرملاك ارحلربرملتةدارحلرري اعلرقيتلهتعالل  ة هلر  ت ،ةي ةللرقثةينرملست علل علتكميةل

 كعلللةإ ت ةءةهتللىلحتع عللريءهن رربرقيتلت مالاق  لملسةلع لل– تةدارحلربأ ال اة لرقجملعارحلريةص لمبتةدا لتامي  لرإل ت ،ةيل
 ل.حتجمّلقلرقتط الربرقتامي  لرملطل   ل ةلأءجلتاب ول هة هةليفل عربدلإ ةالرمل ة هلرقعربق  

 ل.  مّالإ ةارلقام لتجملةا ال اتةئولرجلهةزلربب ةسل ععلحتسةلذقمللللىل ّالرق ب ل–رق ل ةلقلابة  لرريءهن لأدر إ ةالب ةسل 
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 لكصلك  ل فةلقلجهةزلربك ل ل21 ف ،ةيل ةل  متالرإلل ربلر رمل ض علل   لكةال–ة  ب مي لرب نر ةلرجلهةزلرريللىلقلاب
 .لأال  هالب ميتالقأل ارالرمل ا  

ألضة لرب  ابعلتلمللل ُ توول   لل  لرق ا الرقتكايأمهلب مي لربدراكلإرق ل ةلقلابة  للرريءهن  ات علللىلربقفةلبتجلكجلكورل
لأ علرقبادل ُ تولقوقمللكبة هتةلربم ةق تهةلل ةلرب ن علهةأكعرملحجملقلأالربُ فةلتامي تاربللإدراتالأ سةلإذرلب ميةلإ،تثميةالرريءهن 
لك لرملهمي لكوهلتطت قليفلجنة هةل،ةسألاألك ربللر،ة، ةل   ةلتاسىل أل  ،س لتا علرقتط  الرربل ا مي ل  ألربيفلورملاكت ل  راد
لرق ا ال  تميعلللىللورب اؤرب،نلاؤ،ة لم هةلرق ة لنل ةلب هتةلتستميعلربكعلرقتكايولرق ا ا كعلربلريو لرملها  لربملةلكةالكور
لل.مجملعلكةالقنر ةلللىلرقتة  لرقت اضلهلةلكتدر لكة  لقتط  الرق ميجلرقابةث ل تجنأل ةل ا    لرق ميجلرقابةثلءن ل

 يىةالمباحىث التالأدوات تطوير العمل الرقابي وتحقيق القيمة المضافة من خىالل  ال يتطرق هذا الباب سمما سبق 
: 

لريو لرملها  :لللللو المبحث االل

ل.إ عرثلرقبةاقليفل  ة لرمل ر انليفلرريءهن ب مي لرب اةم لل:للللالثانيالمبحث ل

ل.ر  ت ،ةيإ ةال  ة هل:لللالثالثالمبحث ل

ة،ت لايلكةحل ةمل ة هلرقعربق  لقألءهن لرق ل ةلقلابة  لرملةق  لربرحمللرإلقتنرادر لتجمل  تلريإ ةاللميلىل:ل   الرابعالمبحث 
(iCAT)ربلتطت قلمن ذجلقإل ةالللىلرجلهةزلرملاكنيلقلمي ة،تةحل. 

ل.رق ل ةلقلابة  لرملةق  لربرحملة،ت لرريءهن لأدر ب ةسللإ ةا:للالخامسالمبحث ل

ل

 

ل
ل

 ل
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 لو المبحث اال
 الخبرة المهنية 

  تمهيد

 نلرقلج  لإدلرقت ل تلربرقتعا نلربرملميةا، ل جل(لرملعبق)أالرريبع   لق س ل جمل ة،ة لكة   ليو لرملارء ل ةلرمل اربال
ل ت اإللأمضجلربتتبةلجلرمل ام ل  لرقجملعارحلرقورت  لقتف  ةل و لرملارء لرببعل توللةلكورلرقتبةلجلتبسهلورق ميل  ليلقلرمل ام 

ل ةللعدرل كهعل ر نلل لربلرملةض  ولرقجملل ل لرقسا رحل   لرق ة ل هعلرببعولأ فة هتيفللإ ت ارء نلرب ةلمثل نلرملاللدر رري
لربل  ءتميةلرإللربلبت ةد  رإللرمل ،سةحلكةم ل س لربلرمل ةصا ولرحل ة لء ر نلرتل ل ةق لرقيتلربل،ة،  رريلرملت  وارح
تف  ةلريو لرملها  لقععللللىلرملت هرحلتلمللحأااللكوقمللرقامي ولربلرقتجملعاليفلهتةةداءلإ ت الللىلرق ة لدرب ليفلرقس ة،  
لل.لقاليفلكورلرقت  ةربل ةل، ال تاربكورلرملارء نل

 محددات الخبرة  -1

حمعدرحلريو لربت صل لإدللررب ت ع عل ف  ةحلل 33ل(Libby and Tong)رب ةل  اهةلرقعار،ةحلقجملعلأكتمي لرق ع عل ةل
ل لا ثلأ  رعل ةلرمل ام  لربء د لضاربا  لإدلرقجملعارحلرقورت   لللعل جلرملكةكج) ةإلضةم  لرقجملعا  لرملتمي ن ( يفللكمي عدرحلقلكو 

ل:لألمية لرملارء  لرببع  لت ا بة لهلوهلرحملعدرحلرريا   لكميةل لعل

 ةللةإكتسةهبتتميثجليفل  ام لرملارء ل ةملتةدئلرحملة،ت  لرملت ةااللل هةلرب  ة هلرحملة،ت لربرملارء  لرب تتل :المعرفة العامة 
ل   ل،ا رحلرقعار، لربرقتعا نل ةإلضةم لردلرملميةا، لرق ميل  ل

لرملاتتط ل تك صل  نل: ية المتخصصة المعرفة الفرع لرق مي جلرب تتللرربربتتميثجليفلرمل ام   ةل   للةإكتسةهب  اةل 
 ةل   ل ار ولتعا نل تك   ليفلكورلرلة لرقويلُيصللررباةا، لرملارء لربخت  اليفلجمة ل ارء  ل كةطلرق مي جل

ل.لرق مي جل
قبادل ةل   ل  ة كتالقلت   لرحمل ط لربتاتتطلكوهلرمل ام ل ةق اربالتتميثجليفلرمل ام لرقيتلح جللل هةلر : المعرفة البيئية 

للبت ةد  رإل لةل ا قلريورحلرقكك   لقلميارء لربل بةتاللةإكتسةهبرب تتللرملاكت ربرقس ة،  لقلعربق لرقيتلت ميجليفلالهة
ل .لرق مي جللإق هة  لرب   صة ليفلجمة لرريلمية لرقيتل اتميعلءتميةلرإل

رقت ل  حلرق ز  للرحإءار ربتتميثجليفلبعا لرملارء لللعل  ام لرق  بةحلربتبسهلرق  ركالربل : القدرة علي حل المشاكل
ربتتف الكوهلرملجملعا ل ةلءن ل ك عل ثجلرمل كت لرقكك   لربءن لأ ال فتسنل ةل   لرملميةا،ةحلرق ميل  ليفل جل

لرملكةكجل

                                                           
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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مةملارء لرقويل تلمللرقجملعا لللعل جللوقت ضرب ايلرقتة  لرالكوهلرحملعدرحلرريا   لقلكو لتف ال فميل ل  ضهةلر
درئالغهل جملا لربض   ولربكوقمللرملارء لرقويل تلملل  ام لء ع لربقفةل ل لمللأةكجلربقفةل عربال  ام لء ع ل، ف الرملك

ل.رقجملعا لللعل جلرملكةكجلقةل ف ال تهر ليفلألمية لرملارء  ل

تلمللرمل ام للإ،تكعراةل ا قلحتع علك ةكجلرمل ام لربرقجملعا لللعلعار، لراللميل  لرحل   لللعلريو لتت عدللرقلض  رربلربقجملعل
رملارء للةل ا قلرمل ام لرقيتلغةقتة ل ةلح جللل هةل ةل   لرقت ل تلربريو لرق ة  لربرملميةا، ل ةإلضةم لردللأدر    ل ت عدل
ل.رب ع ةحل ها لرملارء  للأدر تلمللرمل ام لربذقمللهبعالتط  اللإ،تكعرارقجملعا لللعل

ل:ل ضحلرقكفجلرقتةدلك  ل فةلقلميارء لرحل   لللعلريو لرملها  ليفلرملارء  رب 
 

 هياكل المعرفة
Knowledge 
Structure 

معرفة 
 عامة

معرفة 
 فرعية

 متخصصة

معرفة 
 بيئية

 

 

 

 

 المهارات والقدرات
Skill and Ability 

مواهب 
 شخصية 

 مواهب
 مكتسبة

لملها  ليفلرملارء   فجل  ضحلحمعدرحلريو لر

ل،ل لإتقلأالكاةكللة لنلأ،ة، نل فةلرب تضحلاة لرمل ام  لرملارء لربمهة لمبثة  لحمعدرحليو  رب تتلرحل   ل)لتتةامهة
ل:ربرقجملعارحلرقورت  لرب فةلدار، لتلمللرق اةصالكميةل لعل(للل هةل ةلرقت ل تلريو لرق ة  ل

 : المعرفة  - 1/1
ل لرب لرري،ة،عربكعلرحملعد لقلكو  لرمل ام  لفةلتجملس ت ل) للة   لل–إدل  ام  ل تك    لمال   لل–  ام  ل      ل  ام  رب تتل(

مةمل ام لرحملة،ت  ل ث لل.ربرملارء  ل تلمللرمل ام ل ةل   ل اةكولرقعار، لرجلة    لرب ةل   لرقتعا نلمبفةتنلرحملة،تلإكتسةب
 عرثلرملةق  لربرإلم ةحللاهةليفلرقتجملةا الرملةق  لولربرمل ام ل ةملارء  لت ينلرمل ام ل ةقجمل رلعلرحملة،ت  لرملجملت ق لبت   للة ة لقجمل ةسلرري

ل لرمل ام  لمبت ين لأدق  لربجتمي   لرملارء   لختط طللميل   لربك ب   لرملارء   لرقبينلرحمللرإلاتةح ة ه لرقاأي يفل عيلص  للة عربتف  ة

 التعليم 

Instruction  

 

 ينتج عنه معرفة 

 إعالمية
 الخبرة العامة
Experience 

 
 ينتج عنه معرفة 

 إجرائية 

 

 

 الخبرة

 نيةالمه

 للمراجع

Expertise  
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لربلللك ب  لتجملعتلتجملةا الختعالرملستكع نمثلورملةدرحلسة ةحلريتة   لربرملاكنل رمل ام ل ةل   لللى ءاللةال تتلرحل   لل هلة
 ةللرربربكعلرمل ام ل ةحلجملةئقلربرملبةك تل(لت اح  )لرإلل    ل ن ول تا عل ةلرقت ل تلربريو لرق ة  ل  ل ارلة لرقتباب ل نلرمل ام ل

مهعلتتف الل رإلءارئ   نلرمل ام لربلل]ق لرربل  لرملتعصام لأالرملكنربالك لأ عللاةصالرري ل  ثمميل[ طلقللل هةلمب ام لرقت ة ةحل
 ثجلك ب  لتجمل  تلرملكة الول)لرملهةال كفجل تمي نلرب طلقللل هةلرمل ام ل  ميل ةحلرقتك  جللدر ريط رحلرملطل   لريلررب ةلرقجمل رلعل

لرإلل    للإكتسةبلرمل ام موإاللوربيفلجمة لرملارء  ل.(رقت جملقل ةل سة ةحلرقات ج لرببةئمي لرملاكنلرملةدلقلمياكت لحمجلرقب ص
  ام لرحلجملةئقلربرملبةك تلرب تتل ةل   للرإلل    ل   ل تتلرحل   لللعلرمل ام للرإلءارئ  رمل ام للإكتسةبستقل   علربأال

  لربرملها  لربتل نلريو للمي ةل   لرملميةا،ةحلرق لةإكتسةهبم ةد ل ةل تتللرإلءارئ  ذقملل ةل   لرقت ل تلرقااىلر ةلرمل ام ل
رق ل فتستهةلرملارء ل ةل   لرملميةا،ةحللرإلءارئ  ر،ة، ة ل   لت تولرق ا الرملفميجلقل    لللىلتلمللرمل ام للرق ة  لدربار ل
ل.رق ميل  ل

 المهارات والقدرات  -1/2

رقجملعارحلكىلرقجملعا للأكترب ةللوت تولرملهةارحلربرقجملعارحلرقورت  لرق ل تلفهةلرملارء ل ةلرق  ر جلرق لت االىفل وتا
لرملكةكجل ةلتتةاكةلر علرحملعدرحلرقائ س  لقلكو ل التلمللرقجملعارحلتسةلعلرملارء لللىللاضلربمتث جلرملكفل ل كفجلللىل ج
ل.قل ميجلأمضجلر،رترت ج ةحلإختةذلىلاةل سةلعلللأمضج

لرملارء ل ةل جملن لرقكك   لربرقبطا  لقععل تتميثج لربلر ل:ربتتف الرملهةارحلربرقجملعارحلرق ل تميت لهبة رملارء لربكىللىفلرمل كت 
ل. لف ل  طةهلقال ةلرال،ت ة الربت ةدلربرقثة   ل فتست لربتتتل ةل   لرملميةا،ةحلرق ميل  لحلجلرملكةكجل

رملهةارحل ةلتتةاكةلر عل ف  ةحلريو لرملها  لربك ل تف ال ةلا ثل ار جللإكتسةبك ب  للل34(Anderson)رب تضحلمن ذجل
ل:ل تتةق  لكىل

 : اإلدراك مرحلة  - 1/2/1
رملهةالرب تفارالرملميةا، ل تعابلذكا ةلرب فتسنل ورحلءع ع للإجنةزلرب ستكع هةلرقبادلىفللرإلل    رمل ام للإكتسةبتتلم هةل 

  ل طلقلللىل ةل تلفهةلربرمل ام لرملفتست لىفلكوهلرملا ل لغهلكةم  لقتف  ةل و لا ن لثلرإلل    ل  امتا تتلرضةمتهةلقجملةلع ل
 .قب ل ته

 : حلة الترابط مر  - 1/2/2
 ةل   لرملميةا، للرري طة قلميهمي لرب تتلرقتكلصل ةلكوهللرري،ة،عتعا  ة ل ةل   لرقبهتللرري طة لإكتكةا تتلم هةل

حلجلرملكةكجلريةص ل ةلة حللرحإءار رب  ل  ةحلرقت و  لرق فس  لربت هالىفلكوهلرملا ل لاةكا لت ا  لرمل ام لربرق لتجملعال
ل. تهللرىلربكىلرمل ام لرملطل   لقتعر  لرقت   ل ةل تتعئللرإلءارئ    لللىلرمل ام لرجلع ع لربكاةل تتلرحل 

                                                           
 :لتفاصيل ارجع الي للمزيد من ا( 34)

، رسالة ماجيستير " دراسة تحليلية لمفهوم الخبرة في المراجعة واثرها على جودة حكم المراجع"، ( 0222)يوسف ،  العزيزمحمد عبد المنعم عبد  -

 25-20جامعة االسكندرية ، ص  –غير منشورة ، كلية التجارة 
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 : مرحلة التلقائية  - 1/2/3
لرق ل لربرملهةا  لرملا ل ل فتسنلرملارء لرملجملعا  لرقاأيل   ل تتللجت لاربىفلكوه  تهر لىفلرحلفتلللىلرملكةكجلربر عر 

ل لرمل ام  لرإللإكتسةب لرإلءارئ  صجملج ل ة للرحءار رملن ع لبةدار لللى لرملارء  ل  تح ل تك صل   رمل ام للإ،تكعراىفلجمة 
ل.ربلاعئول طلقللل  لقب ل تهلأمضجل فبة  لربم ةق  لرإلءارئ  

 هن  للمراجع مالخبرة عل  جودة الحكم ال أثر-2

بعا لللىللأكثا الملتل ف   ةلرملارء نلرملتتعئنلريلأمضجلرملها  لأ فة هتالرملارء نلرقو ةلقع هتل و لتف الإ
للأااة لرري طة ربللىلت ا  لتلملللرري طة رقت االللىل لأ ارء تهتلرب ةلرملت ب  لريو  لرقب ة لىفلل–الت اا لدرباكة رب  ها

 همي للأدر الت ف لرملهةا ليفلأربريو لرملها  ل نل.ل(غهلك فل  )هبةلرملارء ل  جملع للرحلفتلرملهينللاع ةلتف الرملهمي لرملفل 
لم رملارء ليفلجم لرقويلقع ة لحمعد لرملارء  لرملثة  للة ة ل ةلالعل،ت ج لدب قلإلللكاربا ل بكجلىفلتجملع ا لبع  تمية حلريو 

لرقتجملع ال ةلبتجلرربرق مي  للأاصع ىفللرري طة   ال ارء لع  اميةل ةلرملميفةلرال ف التجمللورملكنربالرال ل فةلبعل ةاسلكور
ل  ىلرال به الريو لل  ال ةاسلأمضجل ةلريو ل، علرا  ل،ا رحلاق  لقع  لرقسا رحلرريا   لاة لرقتجملع ال  ر لكور كور

لأدر الز ةد ل ست علريو لقلميارء نل تاة،نل اد ة ل  لتط  الأل    به ال سيبل ةقاست لملهمي ل   ا لربق  ل به ال طلقل
ل. لرملارء  ارب ع ةحل ه

 :  يراجع عليه الذي بالنشاط المراجعخبرة  -3

لإ لدر ء د لرريلللىصاةل  ل   ا ل  عل ةلرملت هرحلرق لت االلررب   ا للإبت ةد  لإ كط ل ارء  لىفلرملارء ال و 
ما قللرربقلميارء لرب و ل فتنللرملهينلدر  نلء د لرريلإ ة   ربء دلل ب للرىلرببعلت صل ل  ضلرقعار،ةحللوهينلقلميارء رمل

ل لرق مي ج لىفلجمة لصاةل  للرربرملارء   ل ل مللم ل35(Carcello et al 1992) كة ا لىفلحم طللارباة لريو  لت رما مةا
رملهىلقلميارء ل  ار لقجملعا لكورلرملارء لللىلت مهللدر رقاكةطلرقيتل تتلرملارء  للل هةلمتثجلر عل  ةئصلء د لرريلرربرق اةل ل

ا رحلر  ه لحت   للق  ل ةلرقفبة  لربرجل د لربقجملعل هعحلرقسةىفلذقمللرقاكةطل عاء لللررب ع ةحلرملارء  لىفلكوهلرق اةل ل
لربل لرقتك صلرق اةلعلىفل   تل فةتنلرملارء   لرزر  لربرق رض  لأكثهر لىفلرملميةا،ةحلرق لمي   لرملمي ن  صتحلرقتك صلرقسمي 

الال ف الكاةكل ن عل ةلرقتك صلريأل37(Craswell et al 1995)رب ت ب لل36(Hogan 1999)ري، رقلرملارء  ل
ام للرىلابة  لرقعر ل  لربكوقمللرقت االللىلر طة لرق اةل لربكورلكلال  دعلىفلرقاهة  لذقملل سةلعلرملارء نلللىلتجمل  تل  ةالرق

ل.قلميارء لرملهينلدر  ست علء د لرري

                                                           
)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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كبة هلللأكثاال ف   رلأصاةل ل ةلرحملتميجللررب كةطلىفللنرملتك  لنالرملارء أرق ع عل ةلرقعار،ةحلىفلكورلرلة للض  رربلربل
مفلميةلكةالرملارء للارب اة للل لوكبة  للأبج ارء للرىلرقت   للرىلمةملتل ل  ل النلرملارء  لتلجتلرق هتل اكةحلرب فةترب ةقتةدل

لإبت ةد  لإ كط  ال اتوللةلرقتك صلىفلأكميةللل38 تك صلىفل كةطلرق مي جلكلميةل ةق لرقبرت لرق لبضةكةلكميارء لقلكاك 
ل.  لرب بضلتفةق  للميل ةحلرملارء  ل ت ج لقلتك صرقجملضةئلعةربلقلعلقت اضلرحل ثجلبل لر تمية ل39   ا لرق ع عل ةلرملنر ة

ىفلرق اةلةحلرق ل تك   الم هةلربكوقمللريو لىفلرقتات لرملتفالرب،ال للرري طة لإكتكةاللىلل اارء ربم ميةلُيتصل جملعا لرمل
ر،ةحلملاةبك ل ععلرحلسة ةحلىفلرقجمل رئتلرملةق  لمجملعلت اض لرق ع عل ةلرقعاللاصع رحملتميل لربرق هل ت ب  لريلةري طة ر  ورال 
ال  ام لرملارء نلألض  رربل   لل41(Low 2004)رق مي جل ثجلدار، للإق هةاتميىل ريو ل ةق اةل لرق للربرملارء لذبعا ل

رقاكةطلرقوعل تتلرملارء  للل الحتسةل ةلتجملع ارهتتلملكة الرملارء  لربت االىفل ت   لرب  ل  لرقت هرحلرق ل ع ل ملةللررب اةل لةق 
رق اةل لرق للررب فةتنل ارء  ل تك   لىفلرقاكةطللرىلتلمللرقكاكةحلريةض  لقلميارء  لتلجتلرملارء  لقوقملللرحإءار للىل
ل جملعا لتلملإلإق هةتاتميعل لرملفةتنلللىلتجملعتل ع ةحل تمي ن للتجملةدر ل اهة ل41(Copal 2005)ذقمللدار، للحر عربقجملعلو
 نل ست عللإ ة   الكاةكلل ب لأحلرملها  لرقست لرقفتةالرقعار،ةحلرملتعئ  لللىللمي  لرمل ،سةلإءار   عللض  رربل   ل

رحلسة ةحللاصع رحملتميل لربرق هل ت ب  لريلةري طة  و لرملارء لرملها  ل  اةل لرق مي جلرببعاتالللىلرقتات لرملتفالرب،ال لر  ورال 
لرب ةقتةدل فةلتجملعتل ع ةحلذرحل ست عل اتب ل جملة لرملةق   لتلمللرملفىفلرقجمل رئت ل   لةتنلرق هل تك   ا   لو ضحلرربلربقجملع

(Owhoso et al 2002)42لل لللى لبةدا  لتف ا لرق ةق   لرق اةل   لذرحلريو  لرملارء   لماق ىفللرري طة لإكتكةارا
ل ل فتنلربرالكاةل ةلرق اةلةحلرق لتجمل ل ةاجلخت  ةهتتلأكثارق اةلةحلرق ل تك   الم هة ل نل و  ل اد   كلل ب 

ل.رملهينلقلميارء للدر رق مي جلرب نلتط  الرريلإق هةلرملارء  ل ةق اةل لرق ل اتميع

لالمنشأةالمراجع عملية المراجعة بتول   مدة-4

                                                           
   : الى ارجع التفاصيل من للمةيد(38) 

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. 

، المجلة العملية " دراسة تجربيه على الشركات المساهمة بسلطنة عمان –ار مراقب الحسابات العوامل المؤثرة فى اختي"، ( 1227)على ابراهيم طلبة ، . د
 .522جامعة عين شمس ، العدد الثالث ، ص  –لالقتصاد والتجارة ، كلية التجارة 

 
 : للمةيد من التفاصيل ارجع الى ( 32)

- 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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للميارء رملهينلقلدر رملت هرحلرمل اا لللىلء د لرريلإ ععالرقبرت لرقن ا  لرق ل جملض هةلرملارء لىفل ارء  ل ب لرقكاكةحلت عل ةلإ
ل43(Ward,et.,1994)مت ضلكوهلرقعار،ةحل ثجلدار، للوكورلرملت هل كتا ل تةئول  ضلرقعار،ةحلرقسة جمل لرببعلت ةاض

لجمل ةال ةملارء  لقلمياكة لللىلمرت ل   ل لبعل تت هةلز ةد لرقثجمل لىفلرق مي جلاةلبعل   نلق الكلميةلزردحل ع لت ىللرملارء لألعولتال
لرإلتميةدلختط طلربتاب وللميل  لرملارء  لقلمياكة لربز ةد لربمن لرقك  ال ةمللجلربلعالرقتجع علىفلرإل تفةامتجملةدلاربحلإرملارء ل ةآلق  لربل

لبعل ت قعل  عل ةلر قب لربرق عرب ل  ل  ابعلرق مي جل لمتلىفلرملةضعلولكمية لرق لتعل للرىلللىل ة  اة لل بةحللرىلرقعاء 
لب ل  ضلرقتجل    ك    ل  ديللرإلحنارمةحلرربلرري طة زرحللةلر م ةحللةل  ضلةربلبعل اتوللاهة  د لءلإخنبةضلرىلاة

ربء دلل ب للرىلكورلر جتةهل   لت صجل ةل   لدار،تالل44(1994)ر ارك تل لتالعلذقملللللر عرملهينلقلميارء لرببعللدر رري
رملهينلىفل،لطا للدر لفس  ل نلرقبرت لرق ل جملض هةلرملارء لىفل ارء  ل سة ةحلرقكاك لق عدل ةلرقسا رحلرملتتةق  لربء د لرري

ل.لميةال

ل لرريمرببع لال اضلرلمي  لىف لرقارغت  ل فةتنلرملارء   لرقجملة    نلللى لقلمي ة،تن لرجل د للرىللرإل ضميةا فع لللى لرقابة   بست
(Quality Control Review Divisionل ل فةلحتلرىل( ل ع  لرب ع لريأع ع لهبة ل  هع ل ةملفتنلا لرقكاكة   ع
ل45.ربكىلمخ ل،ا رحل(لSEC) ا    اكلللميل ةحلرملارء  لملاكة لختض لهل   ل، قلرملة لإ عع اراللةلقإل

كوولجب جلرحلعلرريب ىلملع لرملارء  لا ثل1414ق ةال(ل914)ربزرا لرقتجةا لرقجملارالابتللأصعاحربىفلرملميلف لرق ا   لرقس  د  ل
ل46. رتركل ارء لر ال  اإالت تحلمخ ل،ا رحل كاطلأرب فةللرملسةمه ،ا رحلقلجمل ةال  ميل  لرملارء  لقكاكةحل

ل(ل.بارالرقتامللرملاكنع)قلميارء ل  عكةل تتلتعرب اهللكثادلرقتامللرملاكنيل ع لمخ ل،ا رحلللىلرريرب ةقاست لقلتا كلىفل  ال ع

ل:لا ثل عدلكىللرىللةملاكت  تجملس تل ع لت ىللرملارء للميل  لرملارء  ل ل47(Iohnson et al 2002)رببعلبةال

 .ا ا لررباتنلب ه لربذقملللاع ةل ارء ل فتنلرملارء  لرقجمل رئتلرملةق  لق مي جل  نلملع ل، -لأ
مثةاللرىلحل ةلرا  ل،ا رحلرربل ت ،ط لربذقملللاع ةل جمل ال فتنلرملارء  لمبارء  لرقجمل رئتلرملةق  لق مي جل  نلملع لترتلل -لب

 .،ا رحل
ل.أكثالررب ل،ا رحل رئتلرملةق  لق مي جل  نلملع لتس   ل للاع ةل جمل ال فتنلرملارء  لرقجملل-ج

الت االللىلأاللعدل،ا رحلت ىللرملارء ل فةلأتاعلل48(Louwers 1998)ربكاةكلدار،ةحلر اعل ثجلدار، ل
الرملارء لقع ال  ام لربر،  للةلرق مي جلأت ينللرملاكت جملض هةلرملارء لىفل ارء  ل ارء  لربكوهلرملع لرقط  ل لرق للميل  لرمل

                                                           
)

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

، " قياس اثر بعض العوامل على جودة اداء مراقب الحسابات دراسة ميدانية على مكاتب المراجعة بسلطة عمان" ، ( 1224)على ابراهيم طلبه ، . د(  

 . 1311،  1285مرجع يبق ذكره ، ص 
45

، " وميدانية –دراسة نظرية  –المراجعة المالية بجمهورية مصر العربية مفهوم وخصائص جودة "، ( 1227)محمد حسني عبد الجليل صبيحي ، . د(  

 .25، ص( 11)المجلة العملية للبحوث والدراسات التجارية ، كلية التجارة وادارة االعمال ، جامعة حلوان ، العدد 
46

، مجلة افاق جديدة ، كلية التجارة " يط المهني فى مصردراسة ميدانية للمح –الخصائص المحددة لجودة المراجعة "، ( 1228)محمد سامي راضي ، . د(  

 .265، جامعة المنوفية ، السنة العاشر، العدد الثاني ، ابريل ، ص
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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لرق مي جلللىل ل ععلبعا  لرب  ام  لرمل ام إلرإل،تميارارب كة ا لكوه لتسةلعه لكمية لو لااربالص ت  لربرءا ل ة للىلكك للذر
، التت حلقلميارء لماص لل،تميارا  رإلمةالكوهللةىلرقوعلبعلت ةينل االرب ةقتلةىلىفلر بة لرقت ثالرمللرملاكت  حلردرا لةربلحم

 هة ال كفجللأدر رقتآق ل  لرق مي جلرب  ام ل كةكلالاةل ن عل ةلغنرا لرمل ام لربرمل ل  ةحلرق لتام ل ةلكبة  لرملارء لىفل
ل.تب علرق مي جللإ ة   رلطة ل تةئوللرىل ةإلضةم ل  مال ةلرببتالربءهعهل

لرملارء لىفل ارء  لرقكاك للرىلكلدار،ةحلر اعلت صل لربكاة لرقن ا  لرق ل جملض هة ز ةد لء د لرملارء  ل ةل   لرقبرت 
ل لدار،  ل ثج لرملارء   لل49(لKnapp 1991)  ض ع لذكاح لأ    لك كن لجلا  لربتا عربرعلل Cohenا و

Treadwayقتجملةا الريةص لهبميةلرال،تنل عربثلرملارء ةحلدربالرملست علك لبل للعدلرقسا رحلرق لىفلرلض  رربلل
حمجلرملارء  للرملاكت ري الكلميةلزردحلرقبرت لرق ل جملض هةلرملارء لىفل ارء  لرقكاك ل  ض علرملارء  ل ت ة جلم هةلرملارء ل  ل

ل.رملةق  ل لربرملكةقبةحلىفلرقجمل رئترجل كا لرري طة لإكتكةازردحلبعاتالللىل

حمجللرملاكت ربت قعلقع ال و لقلت االللىل ت   ل كةطللأمضجلتت حلقالماص لإاتتة ارملارء لرب   لمرت للإ،تميارا  الإل
لرحملة،ت لرب كةكلهة لرب ةقت رملارء   ل كفجلةىل  ل  هة لمأمضجلرقت ة ج لء دهتةلتُلل،تميارا  ةإلو ل ة لربتن ع لرملارء   ثايللميل  

لةىلرجل كا  ل ةقجمل رئتلرملةق  لرب ةقتلرري طة لإكتكةارملارء  لكلميةلزردحلبعا لرملارء لللىلمفلميةلزردحللعدل،ا رحللميل  ل
ل51.رملهينلقلميارء للدر تاتب لء د لرري

 .بالمعايير المهنية اإللتزام - 5

ق لرملها لرب فميةلرربلكةالقفىلتف ال ا عر لقفجل ةل اغنلىفل نللأ االربء دل  ة هل ها  ل ت ةااللل هةلرب لن  لإ
  لأمهلرق ع عل ةلرقعار،ةحللأاهاحربقجملعلولالربرملست علرملهينلرقوعلربصجلرق ادبة لللىلدب لربء د لرق ميجلرقوعل  د صة

لدر قتط الرريلأ،ة،  رقسل كلرملهينلككةص  ل ةل  ةئصلء د لرملارء  لربا لرب عرب ةحل ةمل ة هلرملها  لربب رلعللرإلقتنرا
 ةمل ة هللرإلقتنراالرقت ا  لرملاة،نلجل د لرملارء  ل تميثجلىفلإل.ل51(Sutton and Lamp 1992)رملهينلقلميارء ل

لربل لرمل عرين لرق ميج ل ة ل فج لرملت لجمل  ل نللإلعردرملها   ل اد   ل   لرق  ب  لرريلرإلقتنرارقتجملا ا لتط ا لرب لرملها   لدر  ةمل ة ه
ل.قلميارء ل

 .للمراجع المهني داءعل  األ ثروالمهني واأل العلميالتأهيل  -1

لرملارء لربا بت تكهعلرق لرق ل ةاسلم هة ل تطلنل ةلرملارء للات   لمبة ال  ركنلكوهلأ ستجعرحلرب ت هرحل ت عد 
 هميتالللىلرق ءالرملطل بلولربكورل تطلنل ةلرملارء نلضاربا للت رماللأدر رملستجعرحلربرقت هرحلث  ل ف البةدارلللىل

                                                                                                                                                                                 
48
 ( Louwers, T. J.,(2003)  "Auditing & Assurance Services" . 4

th
 Edition., P. 148 . 

49
) Knapp, M. C., (1998) ."Contemporary Auditing " 5

th
 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. 
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لرقنلبعالكةال ةلرقتتك جلرق ميلعلربرملهينل   ل  تولذقمللرقتتك  لإلرربلجلمبثة  ل جا لرملارء ل ها ةللعرد   لريو   لمهرب  ار
ل:رقتةق  لل،ة،  رري لرقاجملةطلةربلرملهىلقلميارء لمة ال فةلتالدر ىفلرملارء  لرب ةقال ةلتتاهلللىلرريلربرملهينلرق ميلعرقتتك جل

 :متطلبات التأهيل العملي والمهني للمراجع ف  جمهورية مصر العربية  - 1/1
ق ل ها لرحملة،ت لرربلرية لمبنلل1951قسا لل133 لللىلقجملنلحمة،نلبة  ىنلىفل  ال تجملةلقلجملة  ال ستلنالرحل  ل

ل لأ ة لرقجملة  الل تتةارإلال ست يفلرملا حل تطلتةحلرقت ل تلربرقتعا نلربلأربرملارء   ال ف اللض رلألرربربرقرت  صلرحملعدلهبور
قععلرملارء نلقت جمل قلتط  ال   ا ل ستميا لربتامي  لرمل ام للرب ةلاأ اةلضاربا لجتع عول52لجبمي   لرحملة،تنلربرملارء نلرمل ا  

 .رملهينلقلميارء لربكورل تطلنلضاربا لب ة ال ةقت ل تلرملهينلرملستمياللدر رملها لربتط  الرري

لربرب لنللربمجملة ل ل ةجنلرتر للICAEW)ملتطلتةحل  هعلرحملة،تنلرقجملة  ينل الرقت ل تلرملهينلرملستميالضاربايلىفلاجلإم(
رملارء لربرق لتتستل ةقت هرحلرملستميا لىفلرجل ر نلرقبا  لربرملها  لاةلحتتلللىلرملارء لتط  ال  ل  ةتالم هةل  ميجلرقت   لرق ل

ل53.رب هةارتالقفىلحةم لللىلكبة رتالرملها  ل

رملهينلرملستميال  لنل ةلرقت ل تللرىلل–ربءال  ال  هعلرحملة،تنلرقجملة   نل إجنلرترلربرب لنلل–رب تف الرقت ل تلرملهينلرملستميال
رقا ة عل ثجل ض الرمل متارحلربرحملةضارحلربرقاعربرحلربكوقملل ض الرقعربارحلرقبا  لربمجملةللررب لربك لرقت ل تلرملهينلرقااعلربلر 

لرقت ل تلرملهينلرملستميالغهلرقااعل لرملتك   ل ةغهلرقا ة عللرربقس ة،ةحلرمل هعلربرقثةينلك  لقل  ةم  لرق ة    رقجملار  
ل.رملةق  

لرريمللربربمجملة ل لرملها  ل التطلتةحلرمل هع لرقفبة   لز ةد  لك  لرملهينلرملستميا لرقت ل ت لرق اضل ة  فعلقلمي ة،تنلرقجملة    نلمإا
ل ةل   لر قت ةقل ور ول لرملها   لكبة هتت ل ت ب ل ةلرحملة،تنلربرملارء نلرقجملة    نلأالتندرد لمإ ا للل ا لرب اة  قأللضة 

لل(54).لا اة،ت لمبتطلتةحلرقت ل تلرملهينلرملستمي

 .المراجع أداءالتأهيل العلمي والمهني عل   أثرالمؤشرات الالزمة لقياس  - 1/2
ل:رملارء لربكیلأدر ربرملهينلللىللرق لميعرقتتك جللأااقجمل ةسللإتتةلهةكاةكلجممي ل ل ةلرمل  ارحل فةل

ل.رحل   لللىل  ك حلللمي  ليفلجمة لرحملة،ت لربرملارء  لل-ل6/2/1

ل.هلرحملة،ت لربرملارء  لرملت ةااللل هةلرإلملةالمب ة ل-ل6/2/2

                                                           
 (
52

الخاص بمةاولة مهنة المحاسبة والمراجعة فى مصر ، القاهرة ، الهيئة العربية لشئون المطابع  1251لسنة  133من التفاصيل ارجع الى القانون   

  . 87االميرية ، ص
53
 ( Institute of Chartered Accountants in England and wales," Accounting Paper Continuing Professional Education"  

(1991) December, PP , 122-126. 
(54 )

 للمعهد وفقاالتعليم المهني المستمر للمحاسب القانونى ، دراسة مقارنة لمتطلبات التعليم المهني المستمر  أهمية، (1222)،  صالح الرويتعسعيد بن . د

جامعة . كلية التجارة . المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة . واالتحاد الدولى للمحاسبينللمحاسبين القانونيين ومعهد المحاسبين القانونين بانجلترا وويلة األمريكي 

  . 282 – 275عين شمس ، ص
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ل.رإلملةال ةقجمل ر نلربرقل رئحلربرقس ة،ةحلرقيتلختض لهلةلرق  ع للحمجلرملارء  ل-ل6/2/3

ل.تلجملىلرقعربارحلرقتعا ت  ليفلجمة لرملارء  لربز ةد لما لرقت ل تلرملستميالل-ل6/2/4

ل.ليفل ارء  ل كةطل  نل  ب ل تفاا لرربز ةد للعدل،ا رحلريو ل، ر ليفلاةا، ل ها لرملارء  لل-6/2/5

 .المهني للمراجع داءالتأهيل العلمي والمهني عل  تطوير األ أثر - 1/3

ربهتعاللقتجملةا اهلرقيتل  تميعللل هةلرقفثهل ةلأص ةبلرمل ل  إالرقجمل مي لرحلجمل جمل لق ميجلرملارء لك لإلطة ل  عرب  ل
ل لربرملارء   لرحملة،ت  لملستكع عللدر رريلرق ص  لريللىل ست عل ةلرىل ها  لرق ة   لمبتطلتةحلرمل ل   رملهينل تميث لىفلرق مة 

دلرملها لرربل ها لرحملة،ت لربرملارء  ل نلللىل نللأكعرارب ةلأءجلحتجمل قلوللكتل ةلرملستب ع ةل ةل ع  لرملها رقجمل رئتلرملةق  لربغهل
لرق لميعلربرق ميلعلربلل  تتكلرإلكتميةا لكميةلرقيتلتا ميهل،ة،  رريهتل ةملتةدئلإقتنر هت لو ل  ة هلادربلرب،ل ك ةحلرملها  لربحتعدكة ة

مب ة هلرحملة،ت لربرملارء  لرق ةدا ل ةلرجلهةحلرق لمي  لربرملها  لرملتك   لرب سة ا لرقتط ارحلرقتفا ق ء  لربللرإلقتنرا نللل هتل
رملهينللدر لمبةلحجملقلء د لرريريض علقور ولرقت ل تلرملستميالربرقعربارحلرقتعا ت  لربغهلذقمللقام لكبة هتتلربلتط  الأدرئهتلرملهين

ل.رملهينلقالدر  نلرقتتك جلرق لميعلربرملهينلقلميارء لربتط  الرريلإ ة   قلميارء  ل  ارلق ء دلل ب ل

 . محل الفحص الاهةالايدة بين المراجعين وإدارة  اإلتصاالت- 7

حمجلرقب صل  عل ةلرب،ةئجلتط  اللهةحرجلء ع ل نلرملارء نلربإدرا للإت ة الربء دلرب،ةئجلأرق ع عل ةلرقعار،ةحللأاهاح
لرق ل جمل الهبةل   لل(56)ل(Thoman 1999) ربلل(55) (Karen 2005)رملهينلقلميارء للدر رري إالرقن ةارحلرملت عد 

ربرملارء لاةل سهجللرجله ربتن عل ةلرقثجمل ل نللرجله لحمجلرملارء  رملارء لمل ب لرق ميجلرمل عرىنل، التسةلعهلللىلتبهتل كةكجل
لأال ةلل ةللميج لللىللأكتلرملارء لرب ، مية لربرقجملعا  لربرقل ةب  لىفلرملارء لربكىلرقف ة،  لرق رءنلت رماكة رق بةحلرقكك   

للميل  للت ة رإل لمج د  لحلجلرملكف حلرملطارب  و لرق ل جملرت هة لللىلرإلباةعلربت ص جلت ص ةتا   لرآل ا ةل  ل ف البةدا ر
ل.رحلرق لت ءالإق ارإل،تبسةالإ ةدلرحلل  لربرقادربدلرملجملت ق لللىلكةم للإذرلر تلفهةلرملارء لجت لالبةدا رلللىلت ة رإل

ل:رملهينل ةل لعلدر رجل ع ل نلرملارء لربرق مي جلللىلء د لرريلرإلت ة حلأااقجمل ةسللإتتةلهةفةل رمل  ارحلرقيتللرربرب ةلرملجملة   ل

ل.رقن ةارحلرملت عد لملع الرملارء  لمل ب لرق ميجلرمل عرينل-أل

ل.حل تفاا ل نلما قلرملارء  لربإدرا لرقكاك إت ة لربء دل-بل

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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 .التقنيات الحديثة  إستخدام  -8

ربرقجملة     لربرقتاةمس  لرب ترليفللرإلءارئ   هعحل    لرملارء  ل   لرق جملع ةلرري ه ةل ةلرقجملاالرملةضعلجممي ل ل ةلرقت هرحل
ريءهن لرحلة،نلرآلدلل ر عرملتنلةحل،تكعر  ةإللر لحلكثهلتااللترقيتل هعحلتجملا  للميل  لرملارء  لربرقيت  جملع  لكوهلرقت هرحلتلمل

لميل  للاأمتترحلة،نلرآلدلربك ل ةلأ لقللل اللإ،تكعرا كةم ل ار جللميل  لرملارء  لللإجنةزللرىل علرقعل  للرىلربرقيتلربصل ل
ملارء  لبعلأصتحلءن لرقتجملا ةحلرحلع ث ليفللميل  لرلإ،تكعراأال(ل57)ل(Stuart Manson et al, 2001)رب اعللورملارء  

 ةد لرقفبة  لربرقب ةق  ولربز ةد لكة  لربكعلز ةد لء د للميل  لرملارء  ولزللأكعرا ةلرإل ةالرقثجملةيفلملفةتنلرملارء  لقت جمل قلا ا ل
(ل58)ل(Tiittanen, 2001)دار، للض  رربلكميةل . فةاللميل  لرقابة  ل نل ست  ةحلرملارء  لدر جلأعل فتنل ارء  ر

رقتجملا ةحلرحلع ث ليفل ها لرملارء  ل تطلنلت رمالرب،ةئجل  ئمي ل ثجلإتجملةالرقوجم ل   لأال    لرملارء نللإ،تكعراإالجنةحل
إالرقتجملا ةحلرحلع ث ل،تت حلقلميارء نلماص لتجملعتل ع ةحلولإ تةء  للميجلأللىلرىلعلربأال  ديلللىل ثجلكوهلرق ،ةئجل  

لللىللأكثا لرقجملعا  لقع هت لرريلمية لربب ةسلرريلبتهتليفلربض ل ططربللإ،ت   ق مي ئهتلرب، ف ا لرة ا لربتجملع ا لدر  ةء  
رملارء  ل   للرحإءار ختن ةلرقت ة ةحلإقفرترب  ةل، التجملجللرىللرمل ،سةححت  للإزد ةدربذقمللكجن ل ةللميل  لرملارء  لرب  ل

  ل ةل   لرحلة،نلاةلرملارءلأدر رملارء نلقلتجملا ةحلرحلع ث لرقيتلحتجملقل فة،نلضكمي ل ةل   للإ،تكعرارحلة،نلرب ندردل
ل.لميل ةحلرملارء  ل فبة  لربم ةق  لأدر لااللو ات

رقتجملا ةحلرحلع ث لربذقملل ةل   للإ،تكعرامكجل ةجت ل ةللرربجنةحلحلة حل(ل59)ل(Fischer 1996)ربقجملعلت اض لدار، ل
رحلع ث ليفلرملارء  ل  اميةلر  الرقتجملا ةحللإ،تكعرارقاجةحليفلحتجمل قلرملاةم ل ةللرىلمن ذءنلأ عمهةل  ضحلرق  ر جلرقيتلت دعل

رحلعللرىلتلمللرقتجملا ةحلىفلرملارء  لولرببعلربصجلرقبكجللإ،تكعرارقبكجليفلحتجمل قلرملاةم ل ةللرىل  ضحلرق  ر جلرقيتلت ديل
كوهلرقتفا ق ء ةلمبثة  للن لاجمل جللإلتوحرقتجملا ةحلرحلع ث ل   للإ،تكعرابارال إ جملةاللإختةذلرىلرقويلأدعلهبوهلرقكاكةحل

ل.لىلكوهلرقكاكةحل نلرقتكلصل اال

 نموذج النااح - 8/1

رقتجملا ةحلرحلع ث لكمي عالكةالريدق لرملارء  للإ،تكعرامن ذجلقلاجةحلىفلحتجمل قلرملاةم ل ةل(ل1) تضميةلرقكفجلابتل
ةلرملارء لرحملةم  لللىلاث  ل اة،ت لقلميفتنلربكورلحتةجل لرىلرب تضحل ةلرقكفجلأالل ر جلرقاجةحلتتعألمب رءه ل ةء ل ل  ل

ربيفل ب لرق ب ل عاكلرملارء لأالأ ة الماص لقل    لللىل  ام للورقجمل ةال ب جل  نل تميثجليفلختب ضلتفةق  لرملارء  لرىل
 تم ة ل تنر ا ل  لر ت ةالرملارء للءع ع ل ةلرقتجملا ةحلرحلع ث لرب ةل رتتنللل هةل ةلتط  ال ارء  ل تط ا لقوقملل فةلأال جمل ا

                                                           
(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. 
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كة  لتطتقليفلرملةضعلقت جلللرحإءار لةل عر جلربللرإل،ت اة لرربةلرجلع ع لقتكب ضلتفةق  لرملارء  لرقتفا ق ء لإ،تكعراربل
ل.رملارء  لرجلع ع لرحإءار  عر جلربللحملهة

ل

ل:لل61رب فةللاضلرقاجةحل ةل   لرقكفجلرقتةد

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
ل

ل

ل

ل

لقاجةحرمن ذجل(ل1)رقكفجلابتل

اتتةطل  ميل ةحلرقويل سميحل ةإلل اكثهرلرريللإخنبضحلع ث لأالز ةلرملارء  لبعلرب    لرملارء  الرقو ةل ستكع  الرقتجملا ةحلر
رق  رئعللأكتلال رتتنلللىلذقمللتفةق  لإضةم  لرب ةلمثلتندردلاث  للميل  لرملارء  لرب اعلرقت ضلأال ةلأ ارء  لأ اعلدربال

ل(61):لر رلليفتفا ق ء ةلرمل ل  ةحلىفلرملارء  لتتميثجللإ،تكعرارقاةجت ل ةل
                                                           

60
 ، العلمية للبحوث التجارة كلية مجلة ،" المراجع وأحكام مهام على الخبيرة النظم استخدام أثر" ،( 1222) ، حسين على حسين أحمد. د 

 .46 ص ،( األول الجةء ، األول العدد) ، اإلسكندرية جامعة

 

 الحاجة إلى تخفيض تكاليف المراجعة  : الدافع

 مع المحافظة على الجودة

 تخفيض تكاليف المراجعة أو اإلستغناء :  الفعل

جراءات كانت تطبق فى الماضي  .عن مداخل وا 

النجاح فى :  النتيجة
كلفة المراجعة مع تخفيض ت

المحافظة على الجودة من 
ستخدام  خالل إختبار وا 

 التكنولوجيا الجديدة

ستخدام التكنولوجيا الجديدة:  الفعل  إختبار وا 

التكنولوجيا الجديدة :  المعرفة
 تعتبر مصدر هام ألدلة المراجعة
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ل.ختب ضلرق ب لرقوعل جملض الرملارء  الرملها  الللىل هةال سة   لربإدرا  ل-لأ

لإخنبةضبارالرملارء  لاةل اتوللااللإختةذحتسنلء د للميل  لرملارء  ل ةل   لربض لإ ةاللةالق ميل  لصا لربلل-ب
ل.ة أمهلرقجملضةئ  لرق لبعلتاتوللةلر لعةربلرقعللرىلت اضلرملفةتنل

ل.ربختب ضلرقتفةق  لحتسنلكبة  لرملارء  ل-ءو

ل.ضميةالربء دلتطة قل نلء د للميل  لرملارء  لربلميل  لرقت ا قل-د

لل-كو لىفلرق ب لرملاة،نلربتا  ت لرملارء   لألمية  لإملة  ل ةل    لللىلرملاةمس  قلءع ع ل طاللارقلرق ميجرربلرقجملعا 
ل.ربت مهل  ل  ةحل اة،ت 

ل.دلتلاجمل لرق مي  لخبع  لرملارء  ل-رب
 نموذج الفشل - 8/2

ةلكمي عالكةالريدق لهإ،تكعر من ذجلرقبكجليفلحتجمل قلرملاةم ل ةلرقتجملا ةحلرحلع ث لربلعال(ل2)ميةلرقكفجلابتل تض
ل لربار  لرقعرم  ل عأحل ة لرقبكج لل ر ج لأا لرقكفج ل ة لربرضح لك  لربكمية لو لكميطلنل ةللإ،تكعرارملارء   رقتجملا ةحلرحلع ث 

ل لقت جمل ق لرملفتن للأكعرا تطلتةح ليف لرقع  ة لرملست  ةح ليف ل ل  ل   ا  ل ةء  لمل رءه  لربق   لقلميفتن لرقتا  ميی رهل فج
تلمللرقتجملا ةحل لتابىلريالتف ال  عاللإ،تكعرامإالل اقتكب ضلتفةق  لرملارء  لربرحملةم  لللىلرجل د لولربىفل جمل جمل لرري

ل(.ز ةد لتفةق  لرببل لمةلل  لرب جملصلء د لرملارء  )ةل، اتوللااللعالكبة  لهإ،تكعر كة  ةلريدق لرملارء  لربإال

ل لربض حلرهلعال ة لكة  لىفللعا لربقفة لذرهتة لتفةلىفلرقتفا ق ء ة ل  لأدعلهإ،تكعر مةملكفل  لاة لىفللرىلة لرقفبة   لعا
ل.اةل اتوللاال تةئولغهل اض  ل،تكعرارإل

ل

ل

ل

ل

 ل

                                                                                                                                                                                 
 :للمةيد من التفاصيل أرجع إلى    (61)

 –قياس آثر استخدام تكنولوجيا المعلومات فى إدارة عملية المراجعة على إنتاجية وربحية مكاتب المحاسبة والمراجعة "، ( 2000)على ابراهيم طلبه ، . د  -
 .5-4جامعة القاهرة فرع بنى سويف ، العدد األول ، ص  –،مجلة الدراسات المالية والتجارية ، كلية التجارة " دراسة استطالعية

- 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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ل: ةل   لرقكفجلرقتةدللرقبكجرب فةللاضل

 

 

 

 

 

 

 

 

ل

 

ل

ل

 

ل

 من ذجلرقبكج(ل2)رقكفجلابتل

تفا ق ء ةلرمل ل  ةحلىفلرملارء  ل ل فةولأالحتجلحمجلرري فةالرملها  لربإمنةلتسةلعلللىلتف  ةللإ،تكعرا تضحلاةل،تقلأال
ربق س لأدربرحلولربغةقتةل ةل طلقلللىلرقتجملا ةحلرحلع ث لىفلرملارء  لللىلرملةلأدربرحل سةلع لباراللأمضجلكوهلرري فةال طا جمل 

رء ل  بتال تهل كاعل تميت لخبو لربدار  ل  لرق اربالريةص لقفجلبارالربذقمللريالرقتجمل  تلربرحلفتلرقاهةئعل، ف القلمياللإختةذ
ل. ةل   لرقتجملا ةحلرحلع ث لربحتجمل قلرملارء  ل ةل   لرحلة،نل كفجلم ة لدر أ سةلء د لىفلرريلرىللمي جل  ل  جل

ل ةل لرملت ب   للإ،تكعرارب اعلرقتة  لإالل ر جلرقاجةحليفلحتجمل قلرق م ارحلربرملاةم  لكعلرريبابلرقتجملا ةحلرحلع ث  يفلرملارء  
تلمللرقتجملا ةحليفلرملارء  للإ،تكعرارقاجةحلىفللكعلإالرقجملةلع بت  لقلت جملقل ةلل ر جلرقبكجلرب ةقتةدل فةلرقجمل  للكثاربرري
دلتلرقجملاراوللرقاربت ينورق ميجللرملثة ل  فا ك لرقبكجلربتتا علرقتجملا ةحلرحلع ث ليفلجمة لرملارء  لمتكميجلللىل،ت جللرإل،تثاة ربرال

 

متطلبات داخلية إلستخدام التكنولوجيا :  الدافع
 ة المراجعة  ألسباب غير تخفيض تكلف

ستخدام تكنولوجيا جديدة:  الفعل  إختبار وا 

الفشل فى تخفيض :  النتيجة
تكلفة المراجعة مع المحافظة على 

الجودة من خالل إستخدام 
 التكنولوجيا الجديدة

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

التكنولوجيا الجديدة ال :  المعرفة
 در هام ألدلة المراجعةتعتبر مص
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لرقجملةئمي لللىلرمل ام لربغهلذقمل تلريول  لقت ةاللالرريل ةربل،اتاربلل  لرقتجملا ةحل ةقكاحلربرقت ل جلربرملتميثل ليفل  تلريو  أ علكوه
ل:رملهينلقلميارء ل ةل   ل ةل لعلدر ك ب  لتتاهكةلك ا ال ةللاةصالرقتجملا ةحلرحلع ث لللىلتط  الرري

 :ة اإللكترونيمفهوم ن م الخبرة   - 8/3

لحلع لختتل ليفل  ار ل  لكة  لمج  هة لربإا لرقا ت لهلوه للل ا لت ا  ل تبق لرآلا ل   ل  ءع ل  لمإ ا لريو  ل  ت را 
ا ةالريتهلك ل تالرقل(62)ل(Abdel Mohammadi Mohammad 1987) ضمي ملةلرب تبقلرقتة  ل  لت ا  ل

لرقتكالربذقملل ةللرإلقفرتربين تت، لللىلرمل ام لريو لرب سميحلقل ة،نلل(AI) علص الرقوكة لرق اةلعلأ لريور  مب ةكة 
   ل اجم ل  امتهتلرب ورهتتلرملتك   لرملاتتط لمبجة ل  نلىفل ا ة ول ة،نلإقفرتربىنلولربأالرهلعالرري،ة،ىلقا تلريو ل

ل.   ئميلأكثاك لإتة  ل و لرب  ام لريور لرملتك  نلىفلجمة حل   ا لملتكويلرقجملارارحلرب ةلتف الرقجملارارحلرق ل تكوربملةل

 :تطبيقات ن م الخبرة ف  ماال المراجعة -8/4

 ةحلربذقمللحلعرا ل ميةثث لرق ل لت االإ ليفل ات  لرق  تلريو ليفلرملارء  ل ةلرريمفةالرحلع لإ،تكعرات تولمفا ل
ل لريو  لأدعلرقت هليفل  ت لربقجملع ل بسهة لريو  للرىل  ت لرملتهإ،تكعر إ فة    لرملار ج لىفل   ت ل ارء   لكتدر  لق ميل  لة  عد 
ل:رقتةدرملارء  لرب، ال  اضلرقتة  ل  ضهةلللىلرقا  ل

 :ف  ماال تخطيط عملية المراجعة  - 8/4/1

ربك ل  ةال تهل تتلتط  اهلق سةلعلرملارء نليفلل(63) (Audit Planner)اهاليفلكورلرلة ل  ةالرططلرملارء  ل
ل.اربا ليفلختط طللميل ةحلرملارء  رقاست  لربكعلضلةريمه  ص ةغ لرري فةالرقكك   لرملاتتط ل 

 :المراجعة إختباراتفي ماال  - 8/4/2 

لإ تتةارح تتلأدرئهميةل  ر،ط لرملارء ل   ل ا ل لرق ميجلرمل عرينلمهةلل تتةارحرإلرملارء  ل  لنل ةللإ تتةارحتتضميةل
ل: ثجلل تتةارحرإلىفلكوهلربقجملعلأ فةلتط  الرق ع عل ةل  تلريو للواصع تبةص جلرق ميل ةحلربرريلإ تتةارقابة  لربل

 (64)ن ام المراقبة الداخلية  إختبارنموذج - 8/4/2/1

  تلرملاربت لرقعر ل  لربرق لت تولأ علرق اةئ للرحإءار تجملعتلريو لرق ز  لملارء  للرىل هعالكورلرقامي ذجل
ل. لرقعر ل  ءالرقض  لرقفة ا ليفلرقابة رربلرقائ س  لقتجمل  تلرقابة  لرقعر ل  لولرب سةلعليفلحتع عل

 ( 15): للبيانات  اإللكترونين ام خبرة لمواجهة ن م التشغيل - 8/4/2/2

                                                           
(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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ل لربتجمل  ت ليفل ارء   لرقا ةا لجمة لكور لرق تتل ا لرقتك  ج ل ا ت لريةص  قلت ة ةحلربرقيتللرإلقفرتربينض ر طلرقابة  
لأكعرارقا ةالللىلأا   ل و لخت    ليفلجمة لرملارء  ل ةل   لرحلة،تةحلربحت يللرىلل احتتةجل طت   لرري

ل.رقابة  لللىلرإل ارالولربرملع  حلولربرقتك  جلربرملكاءةحلرحإءار  ستجملل لتتميثجلىفلرقت جملقل ةل

 ( 11): ن ام المراجع  - 8/4/2/3

لرقا ةالملسةلع لرملارء نليفلم صلرقع  الرملكف كليفلحت  لهةلربذقمللقلت صجل اأيلمينللرىل ستكعالكور
ل.جمل ق  لكورلرملك صلربذقملليفلض  لرقت ة ةحلرملتة  للةلرق مي  لةل ععلكبة  لرب  لة عحم

 : وإصدار تقارير المراجعة إعدادفي ماال  - 8/4/3

لرقاأي  ضحلم اللئعفةلرملارء ل  عدلإصعرالتجملا الملةإذل لو ثجلكورلرلة لرملا ل لرري ه ل ةل ار جلرق ميجلرملارء   
 (67):لهةل ةل لىلأمهلتب علربتسةلعلرملارء نليفلكورلرق عدلرب ةلرببعلمتلتط  ال  تلريو لقلة عربرحمللرقبين

 Going Concern Expert system GCXن ام   - 8/4/3/1

لخب   ل لرمل جمل ق  لرقكك    لرري فةا لربإصعرا لرمل ئمي  لرريار  لإ عر  لرملارء نليف لرقا ةا لكور لإ،تميارا   سةلع
ل ت لقل رملةدلقلكاكلدر رملكاربعلرب تتلذقملل ةل   لب ةسلرري ةحلريةاء  ل  ب لةإلكتمية  ل  ب للة  ولربم مية

ل. ةص 

   Audit opinion Decision : AODن ام  - 8/4/3/2

لرقا ةال ل كتارقجملارارحلرمل ئمي للإختةذرملت لجمل ل لرقكك   لأ فة هت سةلع لرملارء نليفلإصعراللرىل هعالكور
ل.رملكاربعللإ،تميارا  

 تقييم ن م الخبرة  - 1

ربتتميثجليفلرقب رئعلرقيتلحتجملقلرق ع عل ةلرملاةم لل ة    تطلنلإ ارزلء ر تهةلرإلل ا  تلأ  مي لريو لمإالرريقفعل تتلتجمل
رقت ع ةحلرقيتلت رءالرملارء لرب فةللاضللرربربكوقمللر ارزلرجل ر نلرقسلت  لربتتميثجليفلرق    ةحل,لقلميارء لربق ميل  لرملارء  ل

ل:لذقمللكميةل لى

  :ياابيةالاوانب اإل - 1/1

                                                                                                                                                                                 
(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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o ل لقل ة،تةح لرقبةئجمل  لقلسال  ل  ا ر لرحملعد لرق ب  لىف لرملارء   ل هةا ل ة لكته للعد لإمتةا  لرإلقفرترب  ،ال 
رقجملارالربحتسنل  ل  للإختةذربرملستكع  لىفلتجملعتلرقتبسهرحلربرقا ةئحلقلميارء لاةل اتوللاالختب ضلىفلربب ل

ل.ل لحمجلرقت  رقجملارارحلربكوقمللختب ضل  ع لريطتلربتجملعتلرحلل  لرمل ئمي لقلميكف
o رقجملارارحليفلجمة لرملهةالرمل جملع لربغهللإختةذللىلل-ربك ل  عدلتجملا اللميل  لرملارء  -تسةلعل  تلريو لرملارء ل

ل.رقضا ت  لرإل،تكةارحرقاربت ا  لرب   صةل ة حللعالرقتتكعلرقيتلت ة نلتلمللرملهةال ثجللميل ةحلرقتات لربل
o  ب لرقت ص ةحلقلميارء لرب ب لرحلجللاعل  ةدبتالقاب لرقا عل ةلمتتةزل  تلريو ل ةقثتةحلمب ىلأملةلت طعل

ريتهلرقتكايلرب  طعل تةئولرتلب للاعل  ةدمتالقاب لرقا عل ةللأدر رملكةكجلوليفل نلأ ال فةلأالُيةق ل
ل.بةحل تباب لربيفلااربالرتلب رربلرملكةكجليفل

o لرقت هرحلرملستميا لربرقسا   لرقيتلحتعثليفل    لمتتةزل  تلريو ل ةملارب  لرقبةئجمل لث  ل فةلت ع لهةلقتت رمقل  
ل.لميجلرملارء  ل

o م لىلرقاغتل ةلرقتفلب لرملاتب  ليفلت مي ميهةلربص ةغتهةلإ لأملةلغهل فلب لىفللإبت ةد  متتةزل  تلريو ل تملةل
ل. ةيور لرقتكا نلقلجمل ةال اب لرريلمية لرإل،ت ة  ةلمبجملةا تهةل تفلب لهإ،تكعر تك  لهةلربل

o خبور للرإل،ت ة  رقعرب لرقاة   لولربكوهل  ن للة  ل ةلرقعرب لرقيتلبعل لتستط  للرىلةزل  تلريو ل اجملجلرمل ام لمتت
ل.،تعلةئهتإتفلب للإاتبةعأءة نلملةل  ة نلذقملل ةل

o لبارارهتتلإختةذت مال  تلريو لماص لقلميارء نلرملتتعئنلقتف  ةلبةلع ل  ام لتسةلعكتلىفل

 : لسلبيةالاوانب ا  -  1/2

o رحلعل ةلرقجملعا لرإل عرل  لقلميارء نلرملتتعئنل   ل  تميعربالللىل  تلريو لرق لت تميعلللىلب رلعلرمل ام لاةل
ل.ربص ة  لرقاتةئولة ع بجملعكتلرقجملعا لللىلرقت  لربرقتبفهلربإ عر لرقاأيلرقبينلرحمل

o ز ةد للرىلق لمبفةتنلرحملة،ت لربرملارء  لت هلك فجلرق ميةق ليفل فةتنلرملارء  لمميةلرحملتميجلأال  جلك فجلرق مية
ل ل   ل فاهت لو لتفلبتهت لقجملل  لرق ةد  لرقفثهل ةلرريلأدر رحملة،تنلربرملارء نلرملتتعئنل  ار لمية لرحملة،ت  

ل.ربرقتس ط ل  اميةل جملجللعدلرقف ردالذرحلريورحلرق ةق  لملةلت ماهل  تلريو ل ةلءهعلربربب لربتفلب 
o  تلريو لم لىل،ت جلرملثة لىفل ةق ل عربثلأ طة ليفل تةئولربت ص ةحللإ،تكعرال   علرملس  ق  ليفلجمة  

ريالرملس  ق  لتف ال ةئ  ل نلا ا لكتلرملارء لريتهللرري طة   تلريو ل   نلحتع علرملس   للةلكوهل
رملارء للرربريتهل هاعسلرمل ام لربلعالمهميالرق   حلقطا جمل لتبفهلرملارء للرربربلعالتجملع ال  ام لرب و لكةم  ل

لرىلر لص تةلحتةجلأ اليفلكوهلرحلةق ل  توللورملهينلربلعالدب ل ع  تالرملستكع  ليفل  تلريو لربحتع علرملس  ق  
ل.ءهعلربث 
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أالرقتجملا ةحلرحلع ث لرب  تلريو لمتثجلحتع  ةلقلميارء ل   لجت جل هميتاليفلرقتتكعل ةل ععلل(68)(ل,Helsmل2000)رب اعل
ل. ة ةحلرحملة،ت  لىفلرقت   لرحملة،ت  لرحلة،    لص ت ل ةص لإذرل ل فةلقع الرقفبة  لىفلجمة لتفا ق ء ةلرمل ل  ةح،   لربدب لرقت

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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 الثانيالمبحث 
 في إحداث الفارق في حياة المواطنين األجهزةقيمة ومنافع 

ل للرريءهن تجملعا لربرحملة،ت  لرملةق   لقلابة   ل ةل  سةمهةحللرق ل ة للتمي ةهتة لربرقانرك لكته  لرحلف  ةحل ةملسة ق    لإقنرا
لرإل،هة ةحلربلربرقكبةم  ل لأكوأمهلكوه لل   ليفلرحلف   للرريءهن لتلمللت تحلاع ة لللىلرقت رصجلربرقت ا  ل جمل مي لدرباكة بةدا 

ابة  لرملةق  لرب تةئولألميةهلةلقععلرمل ر انلربأص ةبلرمل ل  لرآل ا ةلرب ةلكورلرملاطلقولأداك لرملا مي لرقعربق  لقألءهن لرق ل ةلقل
، لرب ةل   ل كالرربلللىل طةقل69رق ل ةلقلابة  لرملةق  لربرحملة،ت للرريءهن قت ا  ل جمل مي لربم رئعلر  لأمهل(لرإل ت ،ةي)ربرحملة،ت ل

لرب تةئوللميلهةول سةمهةهتةلل لربتتلجملىل اهتلرقعلتولربأالتف ال  ال فةلمبة لأالتفتسنلمهتلرآل ا ةلقعرباكة لرقابة    قألءهن 
ل.لق اتجملة ل ةقعربالرحلف  عمبثة  لحمبنل

للرريءهن متتلمللربل لقلميجتمي  لربم رئعكة لقلت ا  ل جمل ميتهة لرقجملا رحلرملتة   ل ة لرق ع ع لربرحملة،ت  لرملةق   لقلابة   لرق ل ة لكورلو رب جملعا
لرقيتل فةللرملت   لرآل ا ةلهإ،تكعر ت ص بة لقلجملا رحلرملكتلب  لرمل ر انلربأص ةبلرمل ل   ل  اضلرقت رصجلربرقتبةلجل   ة

لرقيتل  ميجلهبةربل لرإلدرايلربرقت    لرقت ءاليفل، ةقلك فلا لقتطت قلكور لر ت ةالرري،ل بلرقويل اة،تا لربقفةقفجلءهةزل ا   لو
أالتتتل سة ق للربحن لحجملقل  ةةلرمل ر انلرقو ةل ثل ملتوللأمضجلللىضميةالأال ت االرملس  ق اللرريءهن  ات علللىلتلملل

للىلت ن نلرملسة ق لربرقكبةم  لربرقانرك للربرق ميجةلإ،ت  هل ارالللىلرمل رادلرق ة  لربلرحلف  ةحلرب  ،سةحلرقجملطةعلرق ةاللةلرإل
ل. ةل   لرقابة  لرملستجملل ل

 :بواسطةقدرة الاهاز األعل  للرقابة المالية والمحاسبة عل  إحداث الفارق في حياة المواطنين   -1

o لرق ةات ن نل سة ق لرب بةم  لرب نرك لرهل  ةحلرحلف    لربك  ةحلرقجملطةعل
o لةل ةمل ر انلربرقوملةالربأص ةبلرمل ل  إاتتة هرقتتك علللىلب  ل
o لأالتف ال  ،سةحلمن ذء  لحتوعلهبة

ل: رب تتلذقملللةل ا قلرملتةدئلرقتةق 
 71العليا للرقابة المالية والمحاسبة  األجهزةية إستقاللحماية وصيانة : لو المبدأ اال - 1/1

لقلابة  لرريءهن  ات علأالتس ىل لإ ةالد،ت ايللرق ل ة لقت ن ن لءةكع  لربرحملة،ت  بة  ينل اة،نللرربتكا  عللرربرملةق  
لربرحلبةظللل اقربم ة لربل لربل   ة تا لتس ى لأا للرريءهن  ات ع لربرحملة،ت  لرملةق   لقلابة   للرىلرق ل ة اؤ،ة كةلل  إ،تجمل قرحلبةظلللى

لقلتكا  ةحلر لرقجملة     لربمجملة ليفلذقمللتت نلرملا نلربرحل ة   لمبة رقويل فبجلرقاه ضلرقطت  علل ارريمل مي  لهبةولربألضة كةو
 ق ةهتةلمبةل سهتليفلحتسنلإدرا لرباةئبهةلرب س لأدر  ا  لت امهةليفلربللص   ةهتةرق ل ةللرريءهن  ات علأالتست جلولربل   رءتةهتت
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  12 معيار –قيمة ومنافع األجهةة الرقابية  –المعايير الدولية لألجهةة العليا للرقابة المالية والمحاسبة  -االنتوساي  
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 المعايير من العاشر المعيار وكذلك A/202/66 رقم المتحدة لألمم العامة الجمعية قرار في التوجيهات من المةيد على االطالع يمكن 

 .والمحاسبة المالية للرقابة العليا لألجهةة الدولية
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ل ات ع رق ة  لرري  ر  لكمية للو لهلة لرال ف ا لقل ص   لرمل ل  ةحللرإل  عربل جمل قلغهل جمل ع  لأدرئهةلل رق ز للىلمج   حلسة
ةهتةليفلتجملعتلتجملا الإقتنر رق ل ةلقلابة  لرملةق  لربرحملة،ت ل جمل بهةلربللرريءهن  نلأالتستكعالربللملس ربق ةهتةلرقيتل صللل هةلرقجملة  ا

ل ستجملجللةلألميةهلة لو لربهلة للإختةذ ا   لربت ب  لتجملةا اكةل كتارقجملارا لربل ضمي ا لرملةق  للرريءهن  ات علأالمتتلمللو لقلابة   رق ل ة
لرإلدرا  رب  ةز لرمل رادللربرإلدرا  رملةق  لل  ،تجمل قرإلتس ىلقل بةظلللىلربل رملاة،ت لملتة   ل تةئولرقابة  لربت ص ةهتةلرآلق ةححملة،ت لربر

لرملاة،ت  لللىللرريءهن تلمللتجملعالربللربرقتكا  لربرملةد   للةلأ  ل سةئجل فةلأالت االللىلبعاهتة لربمجملةللأدر رقابة   لتجملا ار لميلهة
ل.إ ةاكةلرقتكا  علررب/ربلقجملة  ينقتب  ضهةلر

عن إدارتها للموارد المالية  اهة الخاضعة للرقابةالتنفيذ مهام الرقابة بما يكفل أن تتم مساءلة : المبدأ الثاني - 1/2
 :هاإستغاللو 

رقتةق  للرحءار رإل ةللة ل ولأ ربمجملةلقتب  ضهةلربرمل ة هلرملها  لرملطتجمل ول تابل ةلقلابة  لرملةق  لربرحملة،ت ولرق لرريءهن  ات علأالتجمل ال 
 :مج  هةلررب

ل .ذقملل ارريربكوقمللرقت ة ةحلغهلرملةق  ل ة لربتضىل رقابة  لللىلرقت ة ةحلرملةق  ول -لأ
 .در رريرقابة  لللىل -لب
  .ربمجملةلقلسلط لرمل مي  لهبةلرإلقتنراابة  ل -لح

 ول هةالأ اعولرب اهةلللىل،ت جلرملثة رق ل ةلقلابة  لرملةق  لربرحملة،ت لأ ضةولربمجملةلقتب  ضهةولتاب لقألءهن  فةلكميةل
للإ،تكعرارقت جمل قلرقجملضةئعليفل لرق ة   لرق ة  لرري اعرملسةئجللرربرمل راد بلةربل ات علأالتتجربل 71رقيتلتت لقل ةمل ل  

لربرقبسةدلرإل ت ة ربلرق ل ةلقلابة  لرملةق  لربرحملة،ت ل كفجل اة،نولربمجملةلقتب  ضهةول  لرة الرملكةقبةحلرملةق  للرريءهن 
ل.رإلبتضة  ق لأ اعول سنلأيلك   للة  ل س لرربرقسلط لرقتكا    للرىلجملة  ملةولقتجملعالتجملةا الرقابة  لولربمجملةللأاربل

لنتائج الرقابة  ستاابةتمكين القائمين عل  إدارة القطاع العام من االضطالع بمسئولياتهم في اإل: المبدأ الثالث - 1/3
ل: بةالتصحيحية المناس اتجراءاإل إتخاذوالتوصيات و 

ل لتضمية لأا ل ةللرريءهن  ات ع لربغهكة لقلابة   لريةض   لرهل  ةح ل   لرقت رصج ل سة لربرحملة،ت  لرملةق   لقلابة   رق ل ة
ل سنل لرمل ا نو للةلرإلبتضة أص ةبلرمل ل   لرقاة    ل ةملسةئج ل ت لق لم مية لرقابة   لللىل ستجعرحللميل   لتطل هة لربأا و

إدرا لرهل  ةحلريةض  للرربرملةق  لربرحملة،ت ولربمجملةلقتب  ضهةولرقسلط لرقتكا    لربجلةملةوللرق ل ةلقلابة  لرريءهن تنربدلربللألمية لرجلهةز
ت لللىلرق ل ةلقلابة  لرملةق  لربرحملة،لرريءهن تلمللت ميجلربلل ةمل ل  ةحلرهلة  لربرمل ض ل  لربيفلرق ب لرملاة،نلرإلدرا قلابة  لربجمةق ل

رجلوا  لربربض لت ص ةحللربرري،تةبرقسةئع للجتةكةحربرإلرض  لربرقاتةئولرملكرتك لللىل ع لقت ع علرمل لل  لحتل جلتجملةا الرقابة  لك
ولتجملعتلرملك ا لةإ،تجمل هل رق ل ةلقلابة  لربدربالرملسةسللرريءهن  ات علللىلربل. رقابة  ولرب اةبكتهةل  لأص ةبلرمل ل  لرقائ س ن

 أب ىلتتاهولرب ةلذقمللت مهلإا ةدرحلرملميةا، لرجل ع ل تةئولرقابة  لرباارئهةلث  لحتجملقلإ،تكعرارقف ب  لرقيتل فةلهبةلل كتا
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 .6و 2 المبدأين: والمحاسبة المالية للرقابة العليا جهةةلأل الدولية المعايير من العاشر المعيار في التوجيهات من المةيد على االطالع يمكن 
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ل لللى لللرريءهن  ات ع لإبة   لقلابة  ل رقابة    لرهل  ةحلريةض   لربإدرا  لذرحلرق ل  لرقتكا     لرقابة    لرقلجةا ل   بةحل ها  
لرريءهن للىلربل رملاة،ت لرحر ءالرإللإختةذقتجملةا الرقابة  لللىلرحلسة ةحلربت ص ةهتةلربللأمضجلملسةلعهتةلللىلمهتلرإلدرا ربجمةق ل

ل.رملتة   لرقيتلتتكوكةلم ميةل ت لقل ت ص ةهتةلرحإءار ل كتارق ل ةلقلابة  لرقتجملعال تجملةا اكةل
ل
ل:لتمكين الامهور من مساءلة هيئات القطاع الحكومي والقطاع العام  وعن نتائج الرقابة  االبالغ :المبدأ الرابع- 1/4

لإ،تكعرا  لرملةق  لربرحملة،ت لتجملعتلتجملا ال  ض لعل ت  ل ةقتسة  لربرق ض حولربذقمللرق ل ةلقلابة لرريءهن  ات علللىل
للىلتجملةا اكةل ةلبتجللرإل  عربأالتاكالتجملةا اكةلل    لربأالتسهجللوربيفلت ب تةحلحمعد ل.ق  ل بهميهةلمج  لأص ةبلرمل ل  

ل.أدربرحلرقت رصجلرملاة،ت  إ،تكعرا أص ةبلرمل ل  ل
لل:لب مع البيئات المتغيرة والمخاطر الناشئةاو تاال: المبدأ الخامس 1/5

ولرإلبتضة بل  هةول سنلةربلرق ل ةلقلابة  لللىل  ا ل ةلت ب ةحلأص ةبلرمل ل  لربأالتتجلرريءهن  ات علأالتف ال
رقيتلت االلرملاة،نل  لرقجملضة ةلرقائ س  لقلابة  ل ةقكفجرق ل ةللرريءهن بلةربلتتجلربأا ةإ،تجمل هل يفلرق ب لرملاة،نلرب عربالرملسةسل

بل  هةليفلرق ب لرملاة،نولرب ةلذقمللت ن نلةربلتجمل ال تجمل  تلرملكة الرقاة   لربرملت ه ليفل    لرقابة  لرملةق  لربرقتجربللللىلرلتمي 
ت ب ةحلأص ةبلرمل ل  لربرملكة الرقاة   للربض لرريءهن تلمللتضميةلالأربللربرقبسةدلرإل ت ة ربلاق ةحلمل ةجل لرملكةقبةحلرملةق  ل

رق ل ةلقلابة  لرملسةئجللرريءهن  ات علأالت ركنلربلولرإلبتضة رب ططلرقابة  ول سنلل رإل،رترت ج لاعلربض لريططللرإللتتةايفل
لرريءهن كميةلتض للل ذرحلرق ل لربرقيتلجتايل اةبكتهةليفلرحملةمجلرحملل  لربرقعربق  لربرملكةاك ليفلتلمللرحملةمجل  ثميةلكةالذقملل اة،تة

ل.قت ن نلصلتهةل تص ةبلرمل ةةلدر رريةحلربصا لرقجملارالربب ةسلمج لرمل ل  لاق ةحرق ل ةلقلابة  ل
ل:للالتواصل الفعال مع أصحاب المصلحة: لمبدأ السادسا 1/1

ل لتت رصج لأا لدرباللرريءهن  ات ع لربمهت لرمل ل   لأص ةب ل  ام  ل ة لتن ع ل طا جمل  لربرحملة،ت  لرملةق   لقلابة   رق ل ة
رق ل ةلقلابة  لرملةق  لربرحملة،ت للرريءهن لحإت ة  ات علأالتسهتل ربلعلرق ةارب س  ق ةحلرجلهةزل  بتال عبقل ةدل ستجملجلقلجملطةل

ل ل ةحلةء  تتبةلجل ةقكفجلرملاة،نل  لرب،ةئجلربللتا، خلرقكبةم  لربرملسة ق ليفلرقجملطةعلرق ةالرىل تص ةبلرمل ل  ليفلرقت ل  
لرريءهن  ات علللىلربللرجلهةزلإ،تجمل   ملسةسل  ءهةحل  اكةولدربالرلرإلكتميةاربل رمل ر ان  ةلأءجلتسه جلرقت رصجل  للل ارإل

تجمل  تلدربايلقلت االللىلاأيلأص ةبلرمل ل  ل   ل ةلإذرلكةالرجلهةزل ت رصجل كفجللإءار رق ل ةلقلابة  لرملةق  لربرحملة،ت ل
ل. م ة لأال

ل
ل:لللقطاع العامأن تكون مصدرا موثوقا للتبصر المستقل والموضوعي لدعم التغيير المفيد في ا: المبدأ السابع 1/7

ربتسهتل رحلفتلرملهينلرملستجملجلربرقت ل جلرقسل تلربرقجمل يلرىلرق ل ةلقلابة  لرملةق  لربرحملة،ت للرريءهن  ات علأال ستاعللميجل
لرريءهن ربتست جلللةإ،تجمل هلرق ل ةلقلابة  لرملةق  لربرحملة،ت ليفلرقاجملةشل   لرقت س اةحليفلرقجملطةعلرق ةالدربالرملسةسل لرريءهن 
رقجملطةعللإص  ةحلدلتلابة  ل  صبهةل ا ملل كطليفل ها لرقابة  لللىلرقجملطةعلرق ةالحمل ة لربدربق ة ول  ةامهةلرباؤركةليفلرق ل ةلق

ولر  ت ،ةيرق ل ةلقلابة  لرملةق  لربرحملة،ت لدربق ةلدر جللرريءهن الةربلأالتت ربلل .رق ةاولربللىل،ت جلرملثة ليفلجمة لإدرا لرملةق  لرق ة  
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رقابة   ليفل  ةجل لرقجملضة ةلرق ةمل  لرملت ل ل ةقابة  للرريءهن ذرحلرق ل ل ةلأءجلت ن نلدربالجمتمي للرري اع  لرب  لرملا ميةحلرملها
ل.للىلرقجملطةعلرق ةالربرحملة،ت لربرملسة ق 

ل
ل:  العليا للرقابة المالية والمحاسبة األجهزةضمان شفافية ومساءلة : المبدأ الثامن - 1/8

لتاهضل لأا لرق ة  للرق ل ةلرريءهن  ات ع لربرإلدرا  لربرقكبةم   لرملسة ق  لتفبج ل طا جمل  ل  رءتةهتة لربرحملة،ت  لرملةق   قلابة  
ربتستكعال  ة هلربلميل ةحلربأ،ةق نلرقابة  لرقيتلتت  ل ةمل ض ل  للإ،رترت ج تهة ق ةهتةلرب هة هةلربل ق ةهتةلرب ساربأالت لةللرقا  ع 

رق ل ةلقلابة  لرملةق  لربرحملة،ت للميل ةهتةللرريءهن لتع الاأربللربأ،ةق نلربرقكبةم  ولربت ا  لأص ةبلرمل ل  لمبةلتستكع ال ةل  ة ه
لإ لهبةو لرمل مي   لقلجمل ر نلربرقل رئح لربمجملة لربم ةق   لرب فبة   لأربلبت ةد ة لا لريةاءعللرريءهن ختض  لربرقتعب ق لقلميارء   لقلابة   رق ل ة

ل.القلجهةحلرمل ا  رملستجملجولمبةليفلذقمللرقابة  لريةاء  لللىللميل ةهتةولربإتة  لكوهلرقتجملةا 
ل
ل:لالعليا للرقابة المالية والمحاسبة لألجهزةالرشيدة  اإلدارةضمان : المبدأ التاسع - 1/1

لرقكتاللرريءهن    لتتتىل رق ل ةلقلابة  لرملةق  لربرحملة،ت لملتةدئلرإلدرا لرقا  ع لربتجملعالتجملةا اكةل كفجل اة،نلهبور
لقفعلختض لملال للةلأدرئهة لتجملةا الدربا   لإدرا لربتجملعا لرب ف القع هة لرقا ار  رء  ل ستجملل ولرب ةلذقمللللىل،ت جلرملثة ل ارء  

تا  مي  ل اة،ت لربك فجلدلتل ةل ت التاب وللميل ةحلرإلدرا لرقا  ع لربدلتلرقابة  لرقعر ل  لربرملميةا،ةحلرإلدرا  لرقسل مي لربتجمل ال
ل. ت ةاإتابول كفجل اة،نلربتاصعل ل تجمل  تلرملكة الرقتا  مي  ل كفجلدربايلربتفميجلكورل  ل تةدارحلإدرا لرة ا

ل
ل:للمدونة قواعد السلوك بالاهاز األعل  للرقابة المالية والمحاسبة  اإلمتثال: المبدأ العاشر - 1/13

ل لتطتق ل اة،ت للرريءهن  ات علأا لربتف ا لتب  ضهة ل   لرقسل كلتاسجت لقجمل رلع ل عرب   لربرحملة،ت  لرملةق   لقلابة   رق ل ة
لر  ت ،ةيلرب ات علأالتطتقللق اربمهةول ثجل عرب  لب رلع رق ل ةلقلابة  ل ست  ةحللةق  ل ةلرقانرك للرريءهن رقسل كلرقيتلتتاتهة

لربادليفل عرب  لللربرري  ق لرقس ة،ةحلربرق ميل ةحلرملاة،ت لقضميةالرق لعللرريءهن ربتض لل72ب رلعلرقسل كل كمية لقلابة   رق ل ة
هةلإقتنر ربلل،ة،  رريرق ل ةلقلابة  لرملةق  لربرحملة،ت لرقجمل تللرريءهن تطتقللمبتطلتةحل عرب  لب رلعلرقسل كلدر جلرجلهةزلكميةلرإلقتنراربل
ل.رملها ليفلمج  لء ر نللميلهةولربذقمللقتف ال ثة لحتوعل الت  ب ةح 
ل
ل:ل73لوجودة الخدمة إمتيازبذل الاهد نحو تحقيق : المبدأ الحادي عشر - 1/11

لرملةق  لربرحملة،ت ل، ة،لرريءهن تض ل لقلابة   لكعلرري،ةسليفللرىلهتعاللرحإءار ةحلربلرق ل ة لأالرجل د  ت ن نلاجملةم 
رق ل ةلقلابة  لرملةق  لربرحملة،ت لأالتجملتضعل ةلمج  لرمل ابنللرريءهن لرحإءار رب ات علقس ة،ةحلربلل تاب ولمج  لء ر نللميلهة

                                                           
72
 .الماليين المدققين سلوك تحكم التي المؤسسية لألحكام وتؤسس جهاة، كل لبيئة وفقا وضعت داخلية، الئحة هي السلوك قواعد مدونة 

 من الثالثين المعيار في التوجيهات من مةيدال على االطالع ويمكن. السلوك قواعد مدونة في المدرجة والمبادئ القيم المدونة وتتضمن
 4 المبدأ ، والمحاسبة المالية للرقابة العليا لألجهةة الدولية المعايير

73
 .والمحاسبة المالية للرقابة العليا لألجهةة الدولية المعايير من االربعين المعيار في التوجيهات من المةيد على االطالع يمكن 
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للىللرحءار رإلس ة،ةحلربللمللرقتتاصلالأربللقلميتطلتةحلرري  ب  لذرحلرق ل للرإل تثة ربمج  لرري ارالرق ة ل ل ةقا ة  للاهةل
رق ل ةلقلابة  لرملةق  لربرحملة،ت ل  رادلكةم  للرريءهن  ات علأالتف القععلربلللأالرجلهةزلقةل ابول، علرق ميجلرقويلم ضل تاب وه

ل لرق ب لرملاة،نللدر ريرب اة،ت  ليف ليفلذقمللرقلج   لمبة لرملتطلتةحو ل ة لربغهكة لذرحلرق ل  لقلمي ة ه لربمجملة  ك ا للرىللميلهة
ت ، للميل  لاصعلتضميةلأال ف ال  ةالابة  لربللربرملارء  لرإل ارا ق ةحل س رب ات علأالحتعدللةاء  لرب ستجملل للاعلرقضاربا  

ل.رب  ميجل ب ةق  لرب  ئترجل د ليفلرجلهةزلمبةليفلذقمللألمية لضميةالرجل د لك لذربلصل ول
لل:لبادل المعارفبناء الكفاءات من خالل التشايع عل  التعلم وت: المبدأ الثاني عشر - 1/12

رق ل ةلقلابة  لرملةق  لربرحملة،ت لرقتط  الرملهينلرملستميالربرقويل سهتليفلمت نلرقبادلربرقبا قلربرجلهةزلربتتتىللرريءهن تكج ل
للرريءهن  لرمل ك حلربريو للإ،رترت ج  رقابة    ل ة لرريدىن ل ست  ةحلرحلع لللى لربتجمل ا لذقمللرقتعا نو ليف لمبة لرملهينو قلتط  ا
رق ل ةلقلابة  لرملةق  لربرحملة،ت لءةكع لقضميةالأال تلملل  اب هةلرقفبة رحللرريءهن رملطل   لقتاب وللميجلرجلهةزلتس ىلربرقفبة  ل

لرريءهن أالتستب عللربرملها  لرب تلجمل الرقعلتل ةلرقن   لربرإلدرا لقلجمل ةال  ميلهتلربتكج لللىلتتةد لرمل ةاالرب اة لرقفبة رحل
ربجممي لةحلرق ميجللر  ت ،ةيرق ل ةلقلابة  لرقا ه ولرب ا مي للرريءهن ولمبةليفلذقمللرآل ا ةت ل ةللميجلرق ل ةلقلابة  لرملةق  لربرحملة،

لإ كط ملكةاك ليفلرلرب ل طةبة ل ةلأءجلت ن نلرملها ل، ربلر ال  ل ها لرقتعب قلةربلتس ىلءةكع لقتت الأربللذرحلرق ل ل  رإلبل مي
ربرمل ،سةحلذرحلرق ل ولمل ركت لرقجملضة ةلرقاة   لربت ن نلتتةد لرمل ةاالل اعرريرقابة   للرريءهن بةحل  ل رب اة لرق ر  ت ،ةيل

ل.رري اعرقابة   للرريءهن لإلمةد 
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 رملتةدئلر اىللكا لقجمل مي لرب اةم لرجلهةزلرريللىلقلابة  لرملةق  لربرحملة،ت 

ل

 ل
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 الثالثالمبحث 

 إطار حديث للمعايير المهنية

 

 نيةتقديم إطار حديث للمعايير المهفكرة  -1

ول2111-2115(لرإل ت ،ةي)قلميا مي لرقعربق  لقألءهن لرق ل ةلقلابة  لرملةق  لربرحملة،ت لل رإل،رترت ج للىلريط للر ل اة 
ل لبااحلرملا مي  ل" لرملها   ل ع  لقلمي ة ه لإ ةا لتجملعت ل ورحلرق ب ل ةلضميةال" لرب فاهت لرريلضة  لقألءهن  ل  ئمية  ف ا

متة  ةل  لإل ينل ةلتط  ال هةارهتتلرب ها تهتللرريءهن الدلةئتلمتفةلرق ة لنلهبوهل  عرب تهتلربرقام ل ةلء د لألميةهلتلرب  م
 الربرقتكا  ةحل ةلألضة ل ا مي لرإل ت ،ةيليفلحتع علرملاهةجلرقويل ت ل  لكجلءهةزإ،تجمل قق ميةلربرملفس مللربكوقمللرإلبارال 

ل ةل   ل لإرق  ا   لرمل متا لقل21تبةبةحلء كة سوغلدلة لرق ل ة لرإل ت ،ةيلقألءهن  ل ا مي  ل ةلألضة  إ ةاللإ،تكعرالابة  
للل ا ل ت ةاا ل اء ع لكإ ةا لرقعربق   لرمل ة ه ل. للرىل ةإلضةم  لملكمي  هتةللرريءهن تكج   لربمجملة لرقعربق   لرمل ة ه لتطت ق للى

ل.لربرقتكا  ةحلرق  ا  لربكوقمللب ةسلأدرئهةلربت ء هةحلرقابة  ل جملةا  ل ةمل ة هلرقعربق  
   لرمل متال(لISSAIs)ل ل ة ل ل ةلرمل ة هلرقعربق  لقألءهن لرق ل ةلقلابة  لرملةق  لربرحملة،ت ليفلرقجملطةعلرق ةالربم  لمتلتتينلجممي ل

ل:للىلأ  ة لا ا ل ةلرقلجةالرقعرئمي ل ة  ت ،ةيلربكعلر لرب ترلكورلرقتتينل اة .ل2111رقثة ةللكالقإل ف ،ةيلرملا جملعل،ا ل
لوPSC Professional standards committeeجلا لرمل ة هلرملها  ل-ل
لوKSC Knowledge sharing committeeجلا لتتةد لرمل ام ل-ل
لوCBC capacity building committeeجلا ل اة لرقجملعارحل-ل

إ ةاللميجل تط ال اتفنلللىلرمل ة هلرقعربق  لرمل مي  لهبةلربللىلرملتةدئلرقت ء ه  لل    ل فا لأ  ة لكوهلرقلجةال ةلهت  
 .مضجلرملميةا،ةحليفلرقجملطةعلرق ةاقلابة  لربأ

 تطبيق المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة والمحاسبة -2

رببعلعلرإلبل ميرق   علرقعربدلربلللىللرإلكتميةاإالتطت قلإ ةالرمل ة هلرقعربق  ل همي لذرحل تطلتةحل ةص لربرقيتلتستعلعل
لرربل لرإل ت ،ةيلمن ذجلت مي تلرمل ة هل رإل،رترت ج كل لريط  للملا مي  لرقويلربرمجمل-رقعربق   لرإل ت ،ةيليفلأكت  ال للل ا  ا مي 

رب ةلأءجلتاب ول هة هةلمب ءنلكورلرقت ك جلأ لجمل لل«دعم تطبيق المعايير الدولية »ل تةدا لتامي  لرإل ت ،ةيللرىل-ل2111
لر لقألءهن  لتطت قلرمل ة هلرقعربق   لبعارحل ة جلحميجلر،تل تةدا  لرإل ت ،ةيل ا ة ولتامي   لتامي   لربرحملة،ت ل تةدا  لقلابة   ق ل ة

 (.ل3i ا ة ول)



45 
 

ل لربكوقملل اةبك  لرإل ت ،ةيل ل  ة ه ل إ ةا لتت لق ل  ل  ةحل  ءن  لرجلهةزلل رإل،رترت ج لحلتتةاررإلرب، ال جملعا رقيتلحتةج
لرإلقتنراتجمل  تلتطت قلرمل ة هلرقعربق  لربكوقملل سةالتطت قلكوهلرمل ة هلكميةل جملعالقفتلأدر للأااة رقتبفهلم هةللرىلرريللىلقلابة  ل
ل.رريدر كوهللإ،تكعرا ةل   لرق اضل اهةلربص  تهةلرب  ضلرملتةدئلرق ة  لرملت لجمل ل ف ب  ل(لايلكةح)ل ةمل ة هلرقعربق  

 74 إطار المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة - 2/1
لرملها  لأصعاح  لرمل ة ه لرإل ت ،ةيلجممي لتنل ة ل: لرق ل ة لقألءهن  لرقعربق   لرمل ة ه لISSAI)قلابة   ربت ء هةحلرإل ت ،ةيل(

ل(.لINTOSAI GOV)قل فتلرقا  عل
لربكوقمللريورحل للةا ل  ءا لرقا  عللةلرملتةدئلرملت ةااللل هة لربت ء هةحلرإل ت ،ةيلقل فت لقلابة   ربتب حلرمل ة هلرقعربق  

لرىلرق رءت ل ةقاست للرحءار  اهميةلربمجملةلقإللرببعلمتلربض لربتط  الك .لرملها  لرملكرتك ليفلرلتمي لرقعربدلقألءهن لرق ل ةلقلابة  
ل لكةم  ل ة لرقاهةئع ل ةقت ع ق لبارا لمب ءن لربصعاح لقإل ت ،ةي لرملها   للرريءهن رمل ة ه ليف لقلابة   رإل ت ،ةيللإءتميةعرق ل ة

ل(.لINCOSAIل-إ ف ،ةيل)
 : االنتوسايمعايير هدف  - 2/1/1
لريلك  لرقعلت لربتجملعت لربم ةق  ل ستجملل  لابة   لألمية  لرملهينلرية لهبتلضميةا لرملاهو لأءجلربض  لرإل ت ،ةيل ة ل ا مي  لضة 

ل.لص   ةهتتلرحملعد لرىللإ،تاةدر
 75المعايير تصنيف - 2/1/2

.لت ا  ل ة ل تف ال ةل ست  ةحلرب ةلأابةالإلتميةد كفجلأ ساولمتللإ،ت ميةهلةهلرق اةئقلربلوربقتسه جلرقاء علهل
    لهلةلرريابةالرملف   ل ةللINTOSAI GOVب ل  تةا لمتةقاست لقإلا ةدرحلمهعلحتميجلأابة ةلا ةل  ل ست ل

كعلإا ةدرحللINTOSAI GOVل9199لرىللINTOSAI GOVل9100 ثة ل.ليفلرآل ال9ابتل
ل(.رقابة  لرقعر ل  لررب)  ءه لقلسلط لرإلدرا  ل ت لجمل لمب ة هلرقضتطلرقعر لعل

ست  ةحلرب كهللعدلرريابةالرملست قل  تةا لأ ةل ةقاست لقلمي ة هلمهعلصاب ل كفجلكا علتسلسلعل ف ال ةلأا  ل 
ISSAIل21 ثة لرمل  ةال.ل ست علرمل  ةاليفلكورلرقتسلسجلرىللISSAIلك ل   ةال ةلرملست علرقثةينل

 ( 1إيساي )مبادئ التأسيس  – 1المستوى  -2/1/2/1
لرملست عل لرإل ت ،ةيل1 كتميج لملا مي  لرملتةدئلرقتت، س   لللى لرقعربق   لرمل ة ه ل ةلإ ةا للةال. ل او لق مية لإل ا رب عل 

لرريءهن ربإالكة جلجممي ل ل  ة هل.لب ةق لرب  مالت ء هةحلتت لقلمبتةدئلرقابة  رقتت،  لأءهن للل ةلقلابة  للرىلل1977
ل.ل ل ةقتب  جلكوهلرق ا جمل لرقتةاُي  ةربلرق ل ةلقلابة  لت تميعلربتتا

 ( 11-13إيساي )للرقابة العليا  األجهزةلعمل  ساسيةاألالمتطلبات  – 2المستوى  -2/1/2/2

                                                           
74
 www.issai.orgعلى الموقع اإللكتروني  االطارد حول اإلطالع على المزي يمكنو  
75
 يونيو 12 - مايو 26 من الفترة خالل المغربية المملكةب المنعقد االنتوساي معايير تطبيق مبادرة -المادة العلمية  – 3iورشة عمل برنامج  

2015 
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ماكةليفلررملستجمل لرق رءنلت لل،ة،  رريللىل تةدئلرقتت،  ولمإالرمل ة هلرملضميا ليفلكورلرملست علتتطاقلقلكاربطللر ل اة 
رق ل ةلقلابة  لرملةق  لربرحملة،ت لرقيتلتضميةل سةل،هلرق ميجلربت ، لب رلعلرقسل كلرملهينلريءهن لرقابة  لرق ل ةللرريءهن 

ربتكميجلكوهلرمل ة هل  ة ةحللة  للابة  لرقجملطةعلرق ةال كفجلمةلجلللىلرملست علرقعربدلدر ئل،ل مي لريربت ، ل تةد
ل: ةلضمياهة(ل لتت هل   ا ل تفاا )رب تةدئلللىل ست عللة ل

لل  ،تجمل قرإل-ل

لرقكبةم  لربرملسة ق ل-ل

لرملها لأ  ب ةح-ل

لابة  لرجل د -ل

 تعئل ةللرىلول كهللعدلرق كارحل(ملست ركةليفلرهلاالرقتسلسلعلقلمي ة هل ست )هلرمل ة هل ةللعد ةلورب تف الابتلك
ل  ،تجمل قةإلك ل   ةال ت لقل لISSAI 10مميث لرمل  ةال.لتب  جل ت لقلهبورلرملتعألرىلرملتةدئلرب كهللعدلرق  عرحل

 ةق كارحلل2فورلمإالابتلربكل  ،تجمل قةإلك ل امقلُيصلرإل ضة ةحلربرقتطت جملةحلرجل ع لرملت لجمل ل لISSAI 11ربرمل  ةال
ء د للرىل ةق كارحلل4ربل  ب ةحبة  الرريلرىل ةق كارحلل3رمل ة هلرملت لجمل ل ةقكبةم  لربرملسةئل لرب كهلابتللرىل كهل
ل.رقابة  

 ( 111-133إيساي )للرقابة  ساسيةاألالمبادئ  – 3المستوى  -2/1/2/3

ل ل ةملتةدئ لرملت لجمل  لرمل ة ه لرملست ع لكور لضمية لرقابةثل،ة،  رريتعاج لقل ميج ل. لرقثةين لرملست ع لكةا ةري  ال ل هتتمإذر
ل.لرملت لجمل ل تاب ولرملهةالرقابة    هتتل ةري  الرمل ،سةت  لمإالرملست علرقثةق ل

لإلعرد تعأل ةل تةدئلرق ميجلرمل عرينل  اميةلتكهللرىل كهللعدلرمل ةحللإلعردل3رب تف الابتلرمل ة هليفلكورلرملست عل ةل
ل:تب  جل ت لقلهبورلرملتعألمميث ل كهلرىلرق  عرحلرق كارحلربل

 قابة  لرقجملطةعلرق ةاول،ة،  رريرملتةدئللرىللISSAI 100رمل  ةال

لقلابة  لرملةق  ل،ة،  رريرملتةدئللرىللISSAI 200رمل  ةال

لدر قابة  لرريل،ة،  رريرملتةدئللرىللISSAI 300رمل  ةال

لرملطة جمل لرربلرإلقتنراابة  لقل،ة،  رريرملتةدئللرىللISSAI 400رمل  ةال
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ل1رملست عل)للىلت ،  ل تةدئلرقتت،  لل3  ميجلرملست عل لرملةق  للرريءهن ريلمية لل،ة،  رريربرقكاربطل( لقلابة   رق ل ة
ل لرقابة  ليفلرقجملطةعلرق ةال ا تالربقفجل  عل ةلأ  رعلرقابة  ليفلرقجملطةعلرق ةال(2رملست عل)ربرحملة،ت  ول   ل جملعاللاةصا

 76ل.(رملطة جمل لرربلرإلقتنراربللدر رملةق  لربرري)

 ( 5111-1333إيساي )اإلرشادات الرقابية  – 4المستوى  - 2/1/2/4

لرربرإلا ةد  لرق ميل  لرملت لجمل ل ةقابة  لرمل عر   لرقيتل فةلقلميعبقللررب ضتلكورلرملست علجممي ل ل ةلرمل ة هلرقت ء ه  ل
لأكثاأدق لتطت جمل  للرىلل،ة،  رريرحل تا  لللىلتامج ل تةدئلرقابة  لربكعلإا ةد.لهبةليفلألميةقالرمل عر   لرإل،ت ة  رملارء ل

ربرق اضل ةلكوهلرملتةدئلرقت ء ه  لك لهت   ل.لةلللىلأ،ةسلتس هل هةالرقابة  هإ،تكعر حتع عرلربتب   ولربرقيتل فةل
ل.ألضة لر  ت ،ةيلريءهن ةرقجملطةعلرق ةاول فةلتطت جملهةل ةلبتجلرق ة لنل ل كتابةلع ل ت ا لقلمي ة هلربأدق لرقتعب قل

  ض عللةال  اميةلتكهللرىل ست ركةلرقتسلسلعلرب كهللعدلرآل اللرىل ست للإلعردرب ضتلتاب تلكوهلرمل ة هلأا   ل
لللعردرإل لرق ةالرىلرري اع ل ةمل ض ع ل ت لق لتب  ج لرقعربق  ل. لرمل ة ه لأ ع ليف لأصلهة ل  ءع لرقيت لقلمي ة ه ل ةقاست  أ ة

رقويلمتللISAابتلرمل  ةاللرىلرقث ا لرملتتجمل  لللعردرمل ض عل  اميةلتكهلرإللرىلرآل ال كهللمإاللعدلISAقلمي ة،ت ل
(ل1رياللعدلرآل الك ل) ت لقل ةقابة  لرملةق  للISSAI 1250مميث لرمل  ةالل.ISSAIهليفلص ةغ لرمل  ةالإلتميةد

لرقعربدلقلمي ة،ت ل لللىلرمل  ةا ل ف اللحةارلتتةإلربرملت لقل لISA 250ربك ل  عل اة  ل ةقجمل ر نلربرقل رئحلربهبور رملت لجمل 
ل".رملت لجمل ل ةقجمل ر نلربرقل رئحليفلابة  لرقت ة ةحلرملةق  لحلتتةاررإل" ت لقلبللISSAI 1250رمل  ةال

ت ع لهةل سنلرقضاربا لقت ف لرق اربالرقباد  لقاطةقلرق     لرملت لقل فجللرربكوهلرقت ء هةحلكل ةللإلتميةدرب فةل
لقلابة   لرق اربالرقتب  ضلرقجملة  ينلرب ن عل ةل.لءهةز لرق ل ةللةحرإل،رترت ج رب فةلأالتكميجل ثجلكوه لرمل ،س  رببعا 

ل.لقلابة  لربكوقمللرق اضلرحملعدلرب ت   ل هةالرقتعب ق

رقتط  الرملستميالربرقت ع  ل ةلبتجلرقلجةالرقبال  لرملتك   لربت وللةلرقعاربسلرقائ س  للرىلربختض لكوهلرقت ء هةحل
ل.جملة،تلرمل ةاالربرملميةا،ةحلرجل ع ل نل ور لر  ت ،ةيرقاةجت للةلت

 77لماذا يتعين عل  الاهاز األعل  للرقابة تطبيق المعايير الدولية ؟ - 2/1/3

رق ل ةلقلابة  ل ت دلرملهمي لرقكةب لرملتميثل ليفلتطت قلرمل ة هلرقعربق  ول، ف الرقس ر لرقويللرريءهن بتجلأال جمل الأيل ةل
رب ةلرملهتلقإلدرا لرق ل ةلقلجهةزلأالجت نل.ل«فلرريءهن  ةلكعلرملاةم لرحملتميل لرقيتلحت جللل هةل»ك لرقوكةللرىل تتةدال

ل.ليفلتطت قلرمل ة هلرقعربق  لقألءهن لرق ل ةلقلابة  لرإل  ميةسلللىلكورلرقس ر لربأالتف ال جملتا  ل ةإلءة  لبتجل

                                                           
76
 intosai.org-www.pscالمشروع على الموقع اإللكتروني اإلطالع على المزيد حول  يمكنو  
77
 6، ص 2012 االلتةام لرقابة( كات آي) اإلنتوساي بمعايير اإللتةام تقييم أدوات -  IDIمبادرة تنمية االنتوساي  

http://www.psc-intosai.org/
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لرمل ة ل تطت ق لرقجملعارحلرملت لجمل  ل اة  لت ء هةحلجلا  لإال س د  لرقعربق   ل ةملاةم للإ،رترت ج  لحإلتتةارل– ه لبةئمي  تجملعا
 رقث ا لرقتةق  ل

لألمية لل:لالاودة - 2/1/3/1 لتاب و ل ضمية ، ا
رقابة  لربمجملةلقلمي ة هلرملجملت ق للةمل ةلربء دل ست عل  نل ةل

رق ل ةللرريءهن ربتس ىل.لرجل د لربرإلتسةقليفلألمية لرقابة  
ري ارالرمل ا  لللىل علكسنلاجمل لرمل ر انلربرللرىلقلابة  ل
رب  علتطت قلرمل ة هلرملجملت ق لللىلرملست علرقعربدليفل.ل، ر 

لرقثجمل  لكوه ل  ج لجتةه لكة   لربر ع  ل ط   لرقابة   .لألمية 
لللىل لكةم ل ا ميةحلرقابة   لرملارء لربتتىل  عرب   لرقيتل ت اضلهلة لتجمللجل ةلرملكة ا لرجل د     لأالرمل ة هللةق  

رمل ة هلرملجملت ق للةمل ةل، ال تسطلأ  الرملجملةا  للإ،تكعراإاللوجملهةليفلألمية لرقابة  لرقيتلتجمل الهبة ست علرجل د لرقيتلحتجمل
ل لرب تةدارحلضميةالرجل د  لل  رإلبل ميرمل  ةا   ل ةإلضةم  لتجملة،تلريورحل طاقلأ اعلرىلرب ارء ةحلرقا ار  ل لهتل. رببع

 .تينلرقت سنلرملستميا اقلابة  ل كةهب ليفلدرب لرتلب لرملا ميةحل ةلأءجلتلإ،تكعرا

لل:لالمصداقية - 2/1/3/2 ل  نز لرقابة  للإ،تكعرا، ا ل  ،س  ل ة لك  ل  عرب   ل ة للةمل ة ل جملت ق    ة ه
رب، التفسنلرري ارالريةاء  لذرحلرق ل لاجمل لأكولرب  عرب  ليفلألمية لرملارء نلرقو ةل ستكع  ال .رب ارء  هة

ةحلرقابة  لرقيتلمتلإءارؤكةلربمجملةلمل ة هل جملت ق للةمل ةلأال تتلرقابة  للل هةل ةلإ،تاتةءرب فةلقاتةئولربل .  ة هل جملت ق للةمل ة
ل لدربا ل ةاء   ل كف حلإكتكةاءهةح ل .أ   ل  ماكة لرقيت لرقكبةم   لت دي لء عرللإ،تكعراكمية لرمل اربم  رمل ة ه

لرري اعل لربرري ارالرمل ا   لقلابة   ليفل تةئولألميةلرىلقلميا ميةحلريةض   لرمل عرب   لرقابة  ز ةد  لز ةد ل .  رب،تسةلع
رق ل ةلقلابة  ليفلرقت ة جل  لرهل  ةحلرقعرلمي لهلةل ةلأءجلحتسنلرإل ةالرمل ،سعلرب كمي  حلابة   للرريءهن رمل عرب  ل

 .ب  لأكثا

لرملارء نلرب ا ميةحلرقابة  ل ةل   لتجملعتللميل  لل:لمستوى المهنية - 2/1/3/3 تكفجلرمل ة هلأ،ةسل ها  
رب فةلأالحتسةلرقجمل ة،  لرملت ةااللل هةلما لتتةد لرآلار لرملها  لربريورحل نلرجلهةحلرق  ا  ل قابةث ا مي لقل ميجلر

رقتعا نلرملكرتكلربتجملة،تلريورحلأ،هجلق ل تقلرملارء  ال ب لجممي ل للإ كط رب، التف ال ربدر جلرقجملطةعل بسا
كميةلت مالرمل ة هلرملجملت ق للةمل ةلق  ل كرتك ل نل عبجملعلرقجملطةلنلرق ةالربرية ليفلجمة حلرملس ربق  للل .رمل ة هلرملها  

 .كميةل،  نزلتطت قلرمل ة هلرملجملت ق للةمل ةل ةل ها لرقابة  ل  ءاللةا .رملتكةهب 

 في تطبيق المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة ةاإلستراتياي تعتبارااإل 2/1/4

 :رقتةق  لحلتتةاررإلولمميةلرملست سةلرقتبفهليفللذرللبّاالءهةزلأللىلقلابة  لتطت قلرمل ة هلرقعربق  إ
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 تع جلإ ةالرمل ة هلرقعربق  لللىلربللأالتطت قلرمل ة هلرقعربق  ل اط يلللىلتامي  لرقجملعارحلرمل ،س  لربرقتا  مي  لربرملها  
 كميجلمجملطلكةم لرق اةئ ليفلرجلهةزلرريللىل لربكفورلمه ل ست علرجلهةزلربللىل ست علكجللميل  ل اباد لقلابة  ل

لرجلهةز لرمل ،سعلرقويل  ميجل ةل  قا ل  طعلرإل ةا ل جلأ ضة ل  نللوقلابة  و تطت قلرمل ة هللرإللتتةاربلاعلرري و
ل لرجلهةز لإدللربض لإ،رترت ج ةحلت طعلكجلرجل ر نلرقث ا لرىلرقعربق  ل،ت تةجلإدرا  لتبفا را لم لىل،ت جلرملثة لبع

ولربيفلكوهلرحلةق لبعل ل ف الكةم ةلأال عابلدر  ةمل ة هلرقعربق  ليفلرباةئبهةلرملت لجمل ل ابة  لرريلرإلقتنرارجلهةزلءع ةليفل
إ عرثلت  هرحليفلاةا،ةحللرإللتتةامجملعلحتةجلرجلهةزلأال ت ول  نلللدر   اب المجملطلللىلرمل ة هلرقعربق  لقابة  لرري

رقتبفهلءع ةليفل سةئجل ثجلرملكمي  حلرمل ئمي لربرمل ابنلذربيللرىلرببعلحتةجللرقتا  ميعلللىلرملست علدر ابة  لرري
 .لرري  ب  لرب اهج  لرقابة  لربكوقمللرقابة  لللىلرجل د لحلتتةاررإلرقفبة  لربل

لربرقتكط طل للرإل،رترت جعأالتطت قلرمل ة هلرقعربق   لبعل لتكّفجللميل ةحلرتلب  لبعارحلرجلهةز أالل  تجملعل–ربتامي  
حتجمل قلاؤ  لربتط  البعارحلرجلهةزلكعلمج  ةلء ر نللرىلهتعاللإ،رترت ج  تطت قلرمل ة هلرقعربق  لربكوقمللربض لربتطت قل

تكاعليفلم جلكوهللربأ رتلب لق ميل  لربر ع ل لغهلرب ةلرملهتلأالتست لنلب ةد لرجلهةزلكورلربتع ولكوهلرق ميل ةحل
 .رقتفارالرىلرق ميل ةحل كفجل  ديل

ربتتميّثجل  ضللوحتتةجلب ةد لرجلهةزلأالتل نلدربارل ةاةليفلتطت قلرمل ة هلرقعربق  ل–لر قيادة الاهازدو  2/1/4/1
ل لربص ةغ  ل سةلع  لرب     لاجملةم  ل كا ليف لرجلهةز لقجمل ةد  لرقائ س   لرمل ا  للإ،رترت ج  رريدربرا لرري ارا لربءوب قلتطت ق

 .لرقعر ل نلربريةاء نلربربض لاق  ل اربت لربتجمل  تلء ع 

لرقت  هإالأ علرجل ر نلرهلة  ليفلتطت قلرملل–لقيادة وإدارة التغيير 2/1/4/2 لك لإدرا  لبعل جملتضعل ة هلرقعربق   و
لرري.لتطت قلرمل ة هلرقعربق  لإلةد ل  الربت  هرحلحمتميل ليفلكةم ل  ر علرق ميجليفلرجلهةز ا ت لرب  مةلل ارببعلُيلقلكور

.لااةالرقت  هلربتبّفاليفلتعر هلإلدرا لرقت  هلرىلةزلأالتا ال  اة  ل  ل ةل  ابعلرجلهةزلم لىلإدرا لربب ةد لرجلهةربلرب جمل
لرجلهةزليفلام ل ست علرق لعل ةمل ة هلرقعربق  لربتتينل لرقت  هلرقيتلبعل ست نلهبة رببعلتتميثجل  ضلإ،رترت ج ةحلإدرا 

 .رمل ةاالربرملهةارحلرق ز  ل اهولتكةاكعليفللميل  لرقتطت قلرب لقل اةصا ةلقتطت قلرمل ة هلربت مهلما لقل    لللى

إذرلباالرجلهةزلتطت قلرمل ة هلرقعربق  ل ةقاست لقلابة  لرملةق  لللمية  ضلرقا الل–لبيئة الاهاز األعل  للرقابة 2/1/4/3
ك ل ةلرمل  سةحلرقعر ل  لربريةاء  لللرإللتتةاول، ت نلللىلرمل ،س لأالتت ول  نلرإلقتنراابة  للرربلدر ابة  لرريلررب
  لرمل  سةحلرملكتلب لثسنلرمل ة هلرقعربق  لرقيتلتطتقلربقفةلأ  مي لرإلدرا لرحملة،ت  لربرملةق  لربإ فة   لأمهلتتتة ةللرببع

اجملةم لرقابة  ليفلرقعربق للرىلرمل ل  ةحلرقضاربا  لربرق  بةحل  لرقوملةالربرري ارالرري اعلرمل ا  ل ةإلضةم للرىلرق ص  ل
لوب  دلبعلت االللىلتطت قلرمل ة هلرقعربق  لرربكوهلرمل  سةحلبعلت مالماصةلربللورقابة  لكعلأ  الربا جمل لرق ل ل فةم ل هةا

ل لقلمي ة ه لربمجملة لءع ع  لابة   ل هةا لإضةم  لرجلهةز ل  ع للرقعربق  وربإذر لقع اللرريمه  ممية لرجلهةز لأا لضميةا مبفةا
ربء دل تلجملنل  ئمينلربمةللنلقاتةئوللرق    ةحلرملاة،ت لربأّالكجلرملتطلتةحلرقجملة     ل ت ما لول ةلرملهتلأ ضةلضميةا
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لللىل ل،  اا لإ ا ل ج لرريللىلقلابة  و لمجملطلللىلرجلهةز لقةل  اا لرباةا،ةحلءع ع  لر،ت مية ل  ة هلابة   لربإا رقابة  
ت ب  لربك ب  لرقت رصجل  لرري ارالريةاء  للرإللتتةارجلهةحلريةض  لقلابة  لربرقوملةالربقوقملل ةلرملهتلرري ول  نل

ربإالإل الرري ارالرمل ا  ل عربرم لرب نر ةلر،ت مية لرمل ة هلرجلع ع ل.ل ب ل ةلأءجلضميةاللميل  لتطت قل،لس ذرحلرق 
 .    لدرلمي لريلمية لرقابة  لربمجملةلقلمي ة هلرقعربق  لإ كة كةالءعرل ةلأءجللأ ا

لال ت نلللىلرجلهةزلبارال ت لقلمبسةالرقتطت قلرق رءنلإتتةلإختةذ ةلأءجلل–لتوقعات األطراف المعنية 2/1/4/4
رقت ب ةحلرقيتلقععلرجلهةحلريةض  لقلابة  لربرري ارالريةاء  لذرحللرإللتتةارريللىلقلابة  لأال ت جملقلربأال ت وليفل

 .لرق ل 

مبفةالرقتبا قل نل تطلتةحلرمل ة هلرقعربق  لرقيتل، الختلقلحت  ليفلرملبةك تللرريمه   ةلل–لالتطبيق أثر 2/1/4/5
 .لرحءار رقابة  ولرب نلتلمللرقيتلبعلتتطلنلمجملطلت  هرحليفل  ضلرإلربيفلاةا،ةحل

لرىلق لكةال طل  ةلتطت قلرمل ة هلرقعربق  لربكوقمللإتتةعل تطلتةهتةولبعلحتةجلرجلهةزلل–لالموارد المطلوبة 2/1/4/1
، ت نلللىلرجلهةزلربض لل رإل،رترت ج ربض للأااة ربل.لت مهل  رادلكته لرحلجتل  ا رالرري  ر لربرري  مي لربرريماردلربغهه
 .ل  ب م لتطت قلربرقيتلتتنل ةقتب  جل طتالقت ز  لرمل رادلرملطل   

 عملية تطبيق المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة - 3

إتتةعلرملار جلرقتةق  ليفللميل  ل ات علربقوقملللرإل،رترت جعأاللميل  لتطت قلرمل ة هلرقعربق  لكعل ب للميل  لرقتكط طل
ل:ت قرقتط

 78تطبيق معايير اإلنتوساي بشأنالقرار  إتخاذ مسار - 3/1

                                                           
78
 مرجع سبق ذكره – 3iورشة عمل برنامج  
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ل
ل

  

هل يرغب الجهاز األعلى للرقابة في تطبيق معايير 
 اإلنتوساي؟ 

 نعم

للرقابة؟ الجهاز األعلىصالحيات  يما ه  

 ما هي البيئة التي يعمل فيها الجهاز؟

 ما هي توقعات األطراف ذات الصلة؟

  ما هي المواد المتاحة للجهاز؟

من معايير اإلنتوساي  4عتماد المستوى إهل يريد الجهاز 
من  3تطوير معايير وطنية متوافقة مع المستوى /أو  وضع

 معايير اإلنتوساي؟

 المستوى الرابع

 4عتماد الجهاز معيايير المستوى إ
 كمعايير رسمية

مقارنة منهجية وممارسات الرقابة بمعايير 
 اإلنتوساي باستخدام اآلي كات 

حتياجات تطبيق المعاييرإتقييم   

ستراتيجية تطبيق المعاييرإ  

 المستوى الثالث

هل يملك الجهاز معايير وطنية 
المالية؟/األداء/لرقابة اإللتزام  

 ال

وضع معايير وطنية متوافقة 
3مع المستوى   

 نعم

3مقارنة المعايير الوطنية بالمستوى   

مقارنة الممارسات بمتطلبات 
 المعايير

حتياجات تطبيق المعاييرإتقييم   

ستراتيجية تطبيق معايير إ
رقابة / اإلنتوساي لرقابة اإللتزام

 الرقابة المالية/األداء
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 عملية تطبيق المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة 3/2

 

 

ل
  

 لتزامتقييم حاجات ال 

مقارنة وضعية الجهاز التيقن من متطلبات المعايير الدولية وتقييم  للجهاز هيإن الخطوة األولى  •
كي يكون ملتزما وسيكون الناتج النهائي لهذه المرحلة  الجهازلتزام وما يحتاجه بالمتطلبات وأسباب عدم اإل

 .لتزام بالمعايير الدوليةهو تقرير تقييم مدى اإل

وضع إستراتيجية 
 تطبيق المعايير الدولية

لتزام بالمعايير الدولية، سيتعين على التي تم تحديدها في تقرير مدى اإل المسائل واألسبابستنادا إلى إ •
وأهدافه من أجل تطبيق هذه المعايير الجهاز تحديد إستراتيجية تطبيق والتي تبين رؤية  الجهازإدارة 

ذي تشاركي تباع منهج إبويوصى . كي يحقق هذه األهدافالجهاز الدولية واإلستراتيجية التي سيتبناها 
 .قاعدة عريضة

 تنفيذ االستراتيجية

التسلسل وينصح أن تدمج هذه اآللية في . ستراتيجيتهإأن تضع آلية لتنفيذ  الجهازيجب على قيادة ا •
أن يقوم باألمور بشكل الجهاز وسيتعين على . وأن ال تكون موازية لهذه الوظائف للجهاز الهرمي الوظيفي

 .مغاير بدال من القيام بأمور مختلفة

المراقبة والتقييم 
 والدورس المستفادة

كما . كون لديه آلية منتظمة لمراقبة أنشطة التنفيذ وكذلك إدارة مخاطر التنفيذتإلى أن الجهاز يحتاج •
وقد تساعد . تطبيق المعايير الدولية ه فيأن يفسح المجال إلجراء تقييم دوري لجهودالجهاز سيتعين على 

 .على تحسين جهود التنفيذ المستقبليةالتطبيق، الجهاز الدروس المستفادة في 

 رفع تقرير عن األداء

 .الجهات المعنيةعن مدى ما حققه في تقرير أداء عام يقدم إلى  اأن يرفع تقرير الجهاز سيتعين على •
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 الرابعالمبحث 

 آي كات لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبةبالمعايير الدولية  اإللتزامأداة تقييم 
(iCAT) 

يفلأبةق تلرإل ت ،ةيلرب ات عللدر رمل  ةَالرملكرتكلقجمل ةسلرري"لISSAIsعربق  لقألءهن لرق ل ةلقلابة  لرملةق  لرمل ة هلرق" ُوَ ّعلإ ةال
للاإ،تكعر  لُ ستاعللربك لورملستطةعبعا لب ةسللإق هةبةلع  لىفلإ ةا لرقابة    لقألءهن  لرجل ع  كةلأدر قت ا  لرملميةا،ةحلرقعربق  

ل.لميل  لرقتجمل  تيفلل  رربلقوقمللمتالتلمللرمل ة هلأصت  ل جالرقنل

مب ة هلر  ت ،ةيللرإلقتنرابتجلأال كاعلرجلهةزليفلا،تل ستجملتلال ل علقال ةلحتع علربض الرحلةدل ةل   لأدربرحلتجمل  تلربل
لقتجمل  تلهإ،تكعر ولربحتع علرآلق  لرقيتل، تتل(رآليلكةح) ول"ر ةلحنةلرآلا"ضةلالرقعر ل  لربرقيتلجت نلللىلرقتسةؤ لرهلةالرربلة

مل ةجل لرقبةاقلرحملعدل نلرق ض لرحلةدلقلجهةزلربذركل"لرق ض لرملاغ بلم ا"لرىلقل ص  للرإل،رترت جعرقتكط طللاإ،تكعررب تتل
ل.حتل جلرقت   لرقعر ل  لربريةاء  لقلجهةزلرىلرملستهعالربرقويل  وللاال ةقبج رحولربمل ام لأ،تةبلكوهلرقبج رحل لجتللةد ل

لاةا،ةحلرقابة  لرمل ة هلرقعربق  رب تتلذقملل ةل   ل جملةا   ل ةملتطلتةحلرقيتلت صعلهبة لقع ا رب ةلأءجل سة ع للوق  ت ،ةيل 
 ةمل ة هلرقعربق  لرببعلمتللرإلقتنراصميمي ل تةدا لتامي  لرإل ت ،ةيلأدر لتجمل  تللةإلقتنرارملت لجمل ل لةإ ت ةءةهترق ل ةليفلتجمل  تللرريءهن 

 :ل79ربكعلكةقتةد.لحربض لجممي ل ل ةلرريدربرحلتكتميجلللىلأا  لأدربرحلتجمل  تلايلكة

 ةلرمل ة هلرقعربق  لل2أدر لتجمل  تلايلكةحلقلميست عل . 
 ةلرمل ة هلرقعربق  لرملت لجمل ل ةقابة  لرملةق  ل4أدر لتجمل  تلايلكةحلقلميست عل . 
 در  ةلرمل ة هلرقعربق  لرملت لجمل ل ابة  لرريل4أدر لتجمل  تلايلكةحلملست عل. 
 رإلقتنراعربق  لرملت لجمل ل ابة  ل ةلرمل ة هلرقل4أدر لتجمل  تلايلكةحلقلميست عل. 

 ةقل  للربت ين )ISSAI Compliance Assessment Tool)ىللربلرري االر لإ ت ةاربكعلل: (iCAT)تعريف اآلي كات -1
ل(لكةحلاي)لرإل ت ،ةيلمب ة هلرإلقتنرالتجمل  تأدر لرق ا   ل

تطلتةحلرمل ة هلرقعربق  ليفلص   ل س ط لإالرق اضل ةلأدربرحلرقتجمل  تلايلكةحلك للاضل :للالغرض من تطبيق اآلي كات-2
لرمل ة هل ةجلهةزلربكجلرمل  ةال تتل تطلتةحل تتلتطت قلأيل عيللرىلمل ام للهبةلرإلقتنراربحتع عللميل  لتجمل  تل ععل هلإ،ت بة كوه

ل.ر ال ل اطتقلللىلرجلهةزلرربلر الغهل ست يفلرربءنئعللررب كفجلكلعل

                                                           
72
 لمةيد من التفاصيل  

 www.idi.no االلتةام لرقابة (كات آي) اإلنتوساي بمعايير اإللتةام تقييم أدوات -( 2012)بادرة تنمية االنتوساي م -
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لاإللتزامدولية المتعلقة برقابة من المعايير ال 4للمستوى  عملي مثال -3 ل1,3 تطلنل): يفل  ضلرحلة حولبعلحعدل(
رحلفتلرملهينللرىللرإلقتنراربيفل ة حلأ اعولبعل ستاعل  ض علرب طةقلابة  ل.لرب طةبهةللرإلقتنرامبهمي لرقابة  ل  ض علابة  لل ارري

ل لرقجملطةعلرق ةا ل4111إ سةيل)قابة   ل (11و لم هة لربيفلرحلة حلرقيتل لحتّعد لرريللىلقلابة   لرجلهةز رقتكا  ةحل طةقللرربهةا
رقاست  لربتجمل  تللرريمه  رقابة  ول، ت نلللىلرملارء لرقكاربعليفلرقابة  ل ةل   لحتع عهلربحعدل طةقلرقابة  ل ةل   لحتع عل

تللميل  لرقابة  لإمجة للرقابة  لربرملت لقل ةمل ض علربرمل ة هلرب نلت مي لكعراكميةلأّال طةقلرقابة  لك ل  ةالربرضحلري.لرملكة ا
ل(71ول411 س د لإ سةيل.ل)كعلت طعل طةقلرقابة  

ل:للالتقييم

ك ب  لحتع عل طةقل(لت ء هةحلقلابة  ل ث لرربيفلدق جل)كجل ّعدلرجلهةزلرريللىلقلابة  ل:لالسياسة
رء ولرري فةالرملها  لقلمياللرىلرقابة  لإذرل ل فةلحمعدرليفل هةالرجلهةزفلربإذرلكةالرقاطةقل ستاعرل

لت ء هةحل   لك ب  لرب  لعلإءارئهةفلرربكجل  ءعلدق جلابة  ل
رمل ء د ل ةلأءجلحتع عل طةقلرقابة  لإذرلكةالرقاطةقللرحءار    ل ةلكعلرإللرإل،تبسةا:لالتنفيذ

لغهل تنليفلرملهةاف
ل.ة  رقت  للةلرحلة حلرحملعد لرقيتلكةالم هةل طةقلرقابة  لغهل تنليفل هةالرقاب:لالمخرجات

 .آي كات  تطبيقنموذج  -4

لأدربرحلرقتجمل  تلايلكةحلحتت يلللىلرملف  ةحلرق ة  لرقتةق   

 رإلقتنراأ،تةبللعال رإلقتنراربض   ل رإلقتنراأدر ل/لاق  ل  تطلتةحلرمل  ةا  اء لرمل  ةا

لرق مي دل لكور  ا ط
لرمل ة هل  تطلتةح
  ةمل ة هلرقعربق  ل

لرق مي دل لكور حت ي
لرمل  ل تطلتةح ة هلللى

لص   ل ليف رقعربق  
 .ل  ءن 

لرقويل لرقككص لللى  ن
لايل لرقتجمل  ت لأدر  ل تاب و  جمل ا
لكورل ليف ل فتن لأا كةح
لرحملعد ل لرملستاعرح رق مي د
لرقيتل لربرقا ةا ربرملك  ةح
ل  ل لرجلهةز ل  هلة ل ة  تثج
لرقعربق   لرمل ة ه .ل تطلتةح
لرق مي دل رب، ال تتل ج لكور

ل لربض    لتف ا لرإلقتنرا  امية
لرإل لإ،ت بة لرربل ،ت بةمت

  كفجلءنئع

 :لرإلقتنرات ءعلا ا ل  ةارحل تة  لق ض   ل
لرإل ل تتلل–ل،ت بة مت ل  امية لر ت ةاكة  تت
 كورلرملتطلنل ةقفة جلإ،ت بة 
للإ،ت بة  لءنئع لري ةالل– كفج لكور   طع

رقسلسل لكة ل ل ةل   ل عألرجلهةزليفلتاب ول
ل لل ر ج ل ض   لربقع ا لرملتطلنو لإقتنراكور

إ لأ الق  للرإلقتنرا جملعرالكتهل ةل طتجمل ولربقال
 . لتن ةل ةقفة ج
 ل لتنالرجلهةزل ةملتطلتةحلللىلل– ل ست ال
 رإل  ق

ل ل اطتق لللىلل–  ل اطتق ل  لرملتطلن كور
 رجلهةزل ستنلرقجمل ر نلربرقل رئحلرحلةكمي لقا

ل لربض    لتف ا لرإلقتنرا  امية
 كفجللإ،ت بة لررب ل ست ال

لتسججل لأا ل ن ءنئعو
لكورللرإلقتنرالأ،تةبللعا يف

لرملفةا لذيل. لرق مي د لربكور
لأمه لحتع ع ليف لإ،رترت ج    

لربرقيتل لرملستجملتل   رقتطت ق
للعال لأ،تةب ل  ةجل  تتضمية

 للرإلقتنرا

ل
ل
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ل
 عل  الاهاز المركزي للمحاسبات ي كاتلآلعملي تطبيق  -5

لرملاكنيلرجلهةزل كتال1988لقسا ل144لابتلرقجملة  الولرق ا   ل  الجلميه ا  ل2114لد،ت امتلدار، للرق ميل  لكوهل   
ل ئ  لإصعرال كتال1999لقسا ل196لابتلرجلميه ا  لائ  لبارالول1998لقسا ل157لابتل ةقجملة  الرمل ع لقلمي ة،تةح

ل كتال2118لقسا ل1311لابتلقلمي ة،تةحلرملاكنيلرجلهةزلائ  لبارال ةجلهةزولرق ة لنل   التا تلربرق ل ةجلهةزلرق ة لن
رية لل2119لقسا ل2112لابتلرجلهةزلائ  لبارالوللر  اعلرقتتكعلرب هةالرحملعربدلربرقب صلقلميارء  لرمل ا  لهرمل ة لإلتميةد

ل كتال2115لقسا ل841لابتلرجلهةزلائ  لبارالربرملارء  ولرحملة،ت ل ها لدرربل نللرب،ل ك ةحلآلدربلرمل اعلرق ةالرمل ثةقلإلتميةد 
ل.قلتعا نلرقسا   لريط لولرقتعا نل ئ  لول ةجلهةزلريةص لرقبينلرقتبت  ل ئ  لول رجل دلرب اربت لرقبىلرقتبت  لردرارحلإ كة 

ل
مرجع المعيار 
 الدولي 

 

متطلبات المعيار 
 الدولي

 اإللتزامأداة / آلية 
وضعية 
 الاهاز

 أمثلة من المستوى الرابع

ولإ سةيل5رقبجملا ل
ل31

 المهنة أخالقيات

 

أي قصور في السلوك 
أي  واالمهني للمدققين 

سلوك اير الئق في 
حياتهم الشخصية من 
شأنه أن يلقي ب الله 
عل  نزاهة المدققين 

والاهاز األعل  للرقابة 
الذي يمثلونه وكذلك 
عل  جودة وصدق 
العمل الرقابي الذي 

يقومون به، كما قد يثير 
شكوكا حول موثوقية 
 .وأهلية الاهاز ذاته

الباب  -بالاهاز  ، الئحة العاملين  25قانون الاهاز المادة  
 ،  ( واجبات العاملين وتأديبهم)السادس 

الاهاز وعملياته  إنشطةلدى الاهاز إدارة مختصة لفحص 
 الداخلية تتبع رئيس الاهاز بشكل مباشر

الميثاق  إعتمادب 2331لسنة  2132قرار رئيس الاهاز رقم 
ل  مهنة المحاسبة او العام المصرى آلدآب وسلوكيات مز 

 لنزاهة  ا -والمراجعة 
لسنة  841قرار رئيس الاهاز المركزى للمحاسبات  رقم  

تم بموجبه إعادة هيكلية الاهاز وذلك لتقسيم   2315
ل  او ل  إدارة و إدارتين اال ال األدارة المركزية للتفتيش الفن  

للتفتيش الفن  ومراقبة الاودة وإدارة ثانية للتفتيش الفن  
 .ومراقبة الاودة 

 مستوفي
  

حص عينة الحاالت الرقابية لم يتبين لنا وعند ف
 همابشأناى مخالفات 

 أخالقياتإّن تبني  
لمهنة المدققين في 

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

ولإ سةيل6رقبجملا ل
ل31

 المهنة أخالقيات

 

 

بمكان أن  األهميةمن 
الاهاز األعل   ال يُن ر 
عل  أنه مصدر للرقابة 

للثقة واألمانة 
 .والمصداقية

 88لسنة  144، قانون الاهاز رقم  218الدستور  مادة 
 1مادة   1118لسنة  157المعدل بالقانون رقم 

 مستوفي
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 تابع

 

يعمل المدقق عل  تعزيز 
مستوى الموثوقية والثقة 
والمصداقية من خالل 

تبنيه وتطبيقه للمتطلبات 
التي األخالقية للمفاهيم 
تاّسمها المفردات 

الرئيسية المستخدمة، 
وهي النزاهة 

 يةستقاللاإلو 
والموضوعية والسرية 

 . والكفاءة

واجبات العاملين )الباب السادس  -الئحة العاملين بالاهاز 
 2132، قرار رئيس الاهاز رقم   55،  54مادة (  وتأديبهم
الميثاق العام المصرى آلدآب  إعتمادب 2331لسنة 
 ل  مهنة المحاسبة والمراجعة او ات مز وسلوكي

 
مستوفي 
 جزئيا

المتطلب 
17 

بالمستوى 
 الرابع

 األهميةيتم ممارسة الحكم المهني لتحديد 
النسبية في جميع مراحل الرقابة وذلك تحقيقا 

ية وحساسية أهم المستخدمين و حتياجاتإل
موضوع الرقابة والسياق العام له والتي تتمحور 

وتعزيز قيم النزاهة والشفافية مكافحة الفساد )ف  
الوظيفة العامة والحفاظ عل   أداء، ضمان حسن 

والمستخدمين لدى الاهاز هم ( المال العام
رئيس الامهورية ، مالس النواب ، رئيس )

مالس الوزراء ، وزارة المالية ، الامعيات 
العمومية وماالس إدارات الشركات التي تخضع 

لسنة  144رقم لرقابة الاهاز وفقا للقانون 
الاهاز المركزى للمحاسبات  بشأن 1188

،كما  1118لسنة  157المعدل بالقانون رقم 
ان لدى الاهاز كوادر من األعضاء الفنيين لديها 

الكفاءة والخبرة وحاصلين عل  العديد من 
 الشهادات العلمية والمهنية 

الئحة التدريب المستمر  ألعضاء الاهاز 
 املين بهالمركزي للمحاسبات والع

 للتدريبباإلضافة ان للاهاز إدارة مركزية 
تقوم بعمل برامج تدريبية طوال  المستمر والتعليم

العام في ماال معايير المراجعة المصرية والدولية 
كافة القوانين والقواعد واألن مة    ال باإلضافة 

ذات الصلة بالمراجعة بكافة أنواعها وتنتدب 
 ز محاضرين من داخل وخارج الاها

 االطار المصري
 323معيار المراجعة المصري رقم 

ومن خالل فحص عينة من المهام الرقابية ان 
يستخدمون الحكم ( المدققين)المراجعين 

والتقدير المهني من خالل خبراتهم المتراكمة في 
يدة ماال موضوع الرقابة ومعرفتهم الا

 مستخدمين التقرير  حتياجاتإل
ولإ سةيل7رقبجملا ل
31 

 المهنة ياتأخالق

 

من حّق السلطة 
السلطة  او/التشريعية و

التنفيذية وعامة الناس 
والاهات الخاضعة 
للرقابة أن يتوقعوا أن 
يكون سلوك الاهاز 

وأسلوبه بعيدين عن كل 
المآخذ  اوالشكوك 

 .  وجدير باالحترام والثقة

وكذا الئحة   218ومادة  217الدستور المصري مادة 
واجبات العاملين )باب السادس ال -العاملين بالاهاز 

 ،  55،  54مادة (  وتأديبهم
الميثاق  إعتمادب 2331لسنة  2132قرار رئيس الاهاز رقم  

ل  مهنة المحاسبة او ب وسلوكيات مز االعام المصرى آلد
 والمراجعة 

 مستوفي
  

من واقع قيام الاهاز برفع تقاريره  ستيفاءتم اإل
التنفيذية وما السلطة التشريعية و  ال بصفة دورية 

ينشر منها عبر وسائل االعالم كما ان الاهاز ال 
حزبية و مح ور  اويشترك في اى اعمال سياسية 

 عل  أعضائه ممارسة العمل السياسي
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ولإ سةيل8رقبجملا ل
ل31

 المهنة أخالقيات

 

 

ينبغي أن يسلك 
المدققون سلوكا يدعم 

ن والعالقات او التع
الايدة بين المدققين 

  .وداخل المهنة

 بشأن 1111لسنة  111قرار رئيس الامهورية رقم  -  
إصدار الئحة العاملين بالاهاز والت  تن م شئون العاملين 

مادة (  واجبات العاملين وتأديبهم)بالاهاز،  الباب السادس 
توضح عل  اعضاء الاهاز مراعاة االحكام (  55،  54)

  .والقوانين واللوائح والتعليمات الت  تصدرها الاهات
 إعتمادب 2331لسنة  2132قرار رئيس الاهاز رقم  - 

لي مهنة او ب وسلوكيات مز االميثاق العام المصرى آلد
 (.25/2)المحاسبة والمراجعة ، تسويق الخدمات المهنية البند

  مستوفي
 .نماذج لبطاقات الوصف الوظيفي  -
االشراف عل  العمليات الرقابية من قبل  -

ن المراقبين او لفة ، وتعالمستويات اإلدارية المخت
في تنفيذ  برامج العمل التي تتضمن اعضاء 
 .الفريق المشارك في تنفيذ المهمات الوظيفية

موقع الاهاز عل  شبكة االنترنت  -
www.asa.gov.eg  يدعم ويعزز العالقات

صفحات  إنشاءالايدة بين اعضاء الاهاز وكذا 
 يجتماعاإلللاهاز عل  شبكات التواصل 

لاهاز العضائه للحصول عل  تشايع ا -
 عضوية جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية 

إن دعم المهنة من قبل  
نهم مع او أصحابها وتع

بعضهم البعض يعتبران 
عنصرين أساسيين 

 .للطابع المهني

 بشأن 1111لسنة  111قرار رئيس الامهورية رقم  -  
ملين إصدار الئحة العاملين بالاهاز والت  تن م شئون العا

مادة (  واجبات العاملين وتأديبهم)بالاهاز،  الباب السادس 
توضح عل  اعضاء الاهاز مراعاة االحكام (  55،  54)

 . والقوانين واللوائح والتعليمات الت  تصدرها الاهات
 إعتمادب 2331لسنة  2132قرار رئيس الاهاز رقم  - 

لي مهنة او ب وسلوكيات مز االميثاق العام المصرى آلد
 (.25/2)لمحاسبة والمراجعة ، تسويق الخدمات المهنية البندا
قيام اعضاء الاهاز اصحاب الخبرة والكفاءة وذوي  -

الشهادات العلمية والمهنية بعمل دوارات وورش عمل تدريبية 
 العضاء الاهاز وفقا لخطة التدريب السنوية

 مستوفي
 ا

 
 .نماذج لبطاقات الوصف الوظيفي  -
مليات الرقابية من قبل االشراف عل  الع -

ن المراقبين او المستويات اإلدارية المختلفة ، وتع
في تنفيذ  برامج العمل التي تتضمن اعضاء 
 .الفريق المشارك في تنفيذ المهمات الوظيفية

قيام أعضاء الاهاز من أصحاب الخبرة  -
والكفاءة باللقاء محاضرات وعمل دورات وورش 

ن مع ادارة و اعمل لبقية اعضاء الاهاز بالتع
 .التدريب

 23، إيساي 8المبدأ 
معيار الشفافية 

 والمساءلة

توفير ملخصات لتقارير 
الرقابة واألحكام 

اللغات  إحدىالقضائية ب
الرسمية لالنتوساي 

لغاتها  ال إضافة 
  .الوطنية

اير 
 مستوف 

 

 23، إيساي 8المبدأ 
معيار الشفافية 

 والمساءلة

توفير تقارير الاهاز 
لرقابة بصيغة األعل  ل

مفهومة ومتاحة للعموم 
عبر وسائل مختلفة 

مثل الملخصات )
والرسوم البيانية 

والعروض المصورة 
 (والبيانات الصحفية

تقدم الهيئات المستقلة " من الدستور المصري  217وفقا للمادة 
رئيس الامهورية ومالس النواب  ال الرقابية تقارير سنوية  األجهزةو 

وعل  مالس النواب ان ين رها . فور صدورها ورئيس مالس الوزراء
ز اربعة أشهر من تاريخ او المناسب حيالها ف  مدة التا جراءاإلويتخذ 

 األجهزةورودها وتنشر عل  الرأي العام ، وتبلغ الهيئات المستقلة و 
الرقابية سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دالئل عل  

تلك التقارير تتخذ الالزم حيال جرائم وعليها ان  اوارتكاب مخالفات 
والقانون  رقم " كله وفقا ألحكام القانون   كخالل مدة محددة وذل

 الخاص بالاهاز  88لسنة  144

مستوفي 
 جزئي

 

ل
ل



58 
 

 

 

  

 اإللتزامأسباب عدم  اإللتزامآليات  اإللتزامحالة  الفئة
متطلب من متطلبات معايير  11من بين  الموارد

تزم الاهاز اإلنتوساي في هذة الفئة، يل
متطلبات  5متطلبات ويلتزم جزئيا بى 5بى

وهو  وال ينطبق عليه متطلب واحد 
ص بقبول الخا 43يساي إ 3العنصر)
ستمرار العالقات مع الاهات إو 

 ...(الخاضعة للرقابة 

يتحكم الاهاز ف  موارده  وله الحق ف  تعيين االعضاء مت  يشاء وفقاا للموارد 
جته لشغل الوظائف المطلوب عالن الاهاز عن حاإذلك المتاحة  ومن األمثلة عل  

ات و يشاع الاهاز اعضائه للحصول عل  الشهادات العلمية بمنحه عالو . تعينها
  .ومكافأت تشايعية للحاصلين عل  درجتي الماجستير والدكتوراه

 .يوفر الاهاز منح للحصول عل  الشهادات العلمية ف  بعض الدول
 .دراسة تلك الشهادات  أثناءكامل لألعضاء   جازات بمرتبأيعطي الاهاز 

العلمية  وورش  التدريبية واللقاءاتتن يم ومشاركة الاهاز ف  العديد من الدورات 
العمل والمؤتمرات الداخلية والخارجية، والتي تهتم برفع المهارات الخاصة  بالعمل 

 .الرقابي بما ينعكس علي جودة التقارير الرقابية للاهاز
اصدار الئحة العاملين بالاهاز  بشأن 1111لسنة  111الامهورية رقم  قرار رئيس

 (.12الفصل الثان  التعيين مادة  -ل و الباب اال)
 2315/2311الخطة التدريبية للدورات التخصصية لعام  -
 2315الاهاز هو الرئيس السابق للمالس التنفيذي لالفروساي في مارس  -

، رئيس فريق ( االنتوساي)افحة الفساد  ،رئيس ماموعة عمل اسل األموال ومك
 ،( االربوساي)،عضو فريق عمل البيئة ( االنتوساي)تحديث معايير الخصخصة  

شارك في وضع وتطوير معايير المراجعة الدولية لألجهزة الرقابية الحكومية 
ISSAIs  لاان المن مة العربية  إحدى،الاهاز عضو ف  لانة المعايير المهنية
 ليا للرقابةلألجهزة الع

مزيد من الموارد  ال يحتاج الاهاز 
 إستراتيايةالمادية والبشرية لتطبيق 

 والكفاءة الفعالية المزيد من ال تهدف 
 .في ممارسة دوره الرقابي

للتأكد  اإللتزاملرقابة عدم وجود دليل -
من توافق طريقة تشكيل فرق الرقابة مع 

، وان فرق اإللتزامطبيعة عملية رقابة 
بة مشكلة وفقاا الرقا

 ال التوجيهات وما /العمليات/لألن مة
 .وفقا لمعايير االنتوساي ذلك
أخصائيين مزيد من ينبغي مراعاة تعيين -

 ف  ن م المعلومات بالاهاز
ينبغي استحداث ادارة جديدة -

 لمراجعة ن م المعلومات
عدم وجود دليل للتأكد من توافق -

طريقة تشكيل فرق الرقابة مع طبيعة 
، وان فرق الرقابة اإللتزامية رقابة عمل

مشكلة وفقاا 
 ال التوجيهات وما /العمليات/لألن مة
 .ذلك
التحقق أيضاا من توفير الاهاز األعل  -

للرقابة للبرامج التدريبية للمراقبين 
مثل )لتحديث مهارات العاملين بالاهاز 

 (مراجعة ن م المعلومات 
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 تقييم آي كات إجراءالمبادئ التوجيهية من أجل  -1

لرقابة  لللىلمهتل تطلتةحلرملل3i81ص   لأدربرحلايلكةحلكجن ل ةلكعال ا ة ول  ة هلرقعربق  ل ةلأءجل سةلع لأءهن 
ل.ةإ ت ةءةهتربتجمل  تل

ربكعلأدر لتجمل  تلايلكةحلقلمي ة هل.لمتلت مي تلأا  لأدربرحلايلكةحل3iكجن ل ةل ا ة وللل–لنطاق أدوات آي كات 1/1
ربأدر لتجمل  تلايللل4رملست عللدر ربأدر لتجمل  تلايلكةحلقابة  لرريل4در لتجمل  تلايلكةحلقلابة  لرملةق  لرملست علربأل2رقعربق  لرملست عل
كةم لأدربرحلتجمل  تلايلكةحلرريا  ل  ل فةلربض لللإءار ربللىلبعالرملستطةعل ةلرريمضجل.ل4رملست عللرإلقتنراكةحلقابة  ل
ذيلءعربعلقلجهةزولمإ ال  صىل تال ستكعالل اربقفةولإال ل فةلذقمللرريل   ع ل ةلأءجلتطت قلرمل ة هلرقعربق  لإ،رترت ج  

ل ادهلأال.ل  لأدر لتجمل  تلايلكةحلرملست علرقار  لللىل سةارحلرقابة  لرملكتةا ل2رجلهةزلأدر لتجمل  تلايلكةحلرملست عل ربكور
ل ليف للرإلقتنرارقبج رح لرقابةث لرملست ع لللى ل)رحملعد  ل4رملست ع ل ةقتتك ( لهلة ل ف ا لرمل ،سعلبع لرملست ع لللى لأ،تةهبة ع

ل(.2رملست ع)

 جملّاالأال ت ىلل ابسالتاب ولأدربرحلل فاالأاإذرلكةالقععلرجلهةزلرقجملعارحلرمل ئمي لل– ةل فاالت دلتاب ولأدر لتجمل  تلايلكةحل
الجممي ل لتجمل  تلايلكةحلرب ةلرملت  الألإءار تجمل  تلايلكةحلرب فةلقلجهةزلأال طلنل سة ع ل ةاء  ل ةلأءجلرملسةلع ل

لرقويلأ، لكجن ل ةل ا ة ول لرق ل ة لأ اعليفلرريبةق تلل3i  سايلرمل ة هلرقعربق  لقألءهن  لأءهنهتتلربأءهن  ، ال سةلعربر
 .لتجمل  تلايلكةحلءار إل

أدر لرقتجمل  تلايلكةحل ةلبتجلما قللإ،تكعرا  هميةلكة  لرملاهج  لرقيتلُيتةاكةلءهةزلرقابة  ول ا حلل–لفريق آي كات 1/2
ايلكةحل تميت للإ ت ةءةحيفلتكف جلما قلتجمل  تللإتتةلهةىللرق رءنلربلربمتثجلريط  لر .لةلبتجل كصلربر علمجملطربق  ل 

رب نلأال.ل ةصجلللىلتعا نلبجرب نلأال تتق لما قلايلكةحل ةل  سال  ة هلدربق  لربر علللىلرري.ل ةقفبة  لربرمل عرب  
  ا للة  لتا  مي  لء ع لربكوقمللرقتتاهلرق زاليفلرقتطت قلرق  ق ف القععلألضة لرقبا قل لب ةحلإدرا  ل  لتف القع هتل 

ول نلأ ضةلأال( ةلرمل ة هلرقعربق  ل2رملست عل)ءة نلرريلضة لرقو ةلقع هتلمهتلء علقلميسةئجلللىلرملست علرمل ،سعللرىلربل
 هلرقعربق  لربكميةلكعل طتجمل ل ضتلرقبا قلألضة لقع هتلإ  علء علللىلاةا،ةحلرقابة  لرمل ا  ل سنل ةلك ل تنليفلرمل ة

 .ل ةقب جليفلرجلهةز

لرملهت   ل ةل.لتجمل  تلايلكةحلإءار ربر،  لرقاطةقل ةلأءجللإ،تكةا    ميل  للةإل،ت ة   ا حل ل–منهج تشاركي  1/3
ل  ابنل ةلرتل لإ،تكةا رب نل.لقبا قلايلكةحلأال ستكهلل ا لإ  ةئ  ل ةل  ابعلرجلهةزل ةلكةم لرملست  ةحلرملكتلب 

كميةل نلأالللورملست  ةحلرب طةبةحلرجلهةزليفلكوهلرق ميل  لربأال  طىلق ءهةحل  اكتلرقثجملجلرق رءنليفلأدربرحلتجمل  تلايلكةح
                                                           

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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اار للرربحل نلتجملعتل  ل  ةحلرربلكوهلرملكةاك لترتل.لرإللتتةارري ارالريةاء  لذرحلرق ل ليفللإ ت ةءةحت  ولربءهةحل  الربل
ربكلميةل  الرريماردل تملتل  ا  اولكلميةلكول ست عل.لق  ةحربلربر ل ت ةءةحرارحلرملت لجمل ل ةإلرقجملاللإختةذرب نلرملكةاك لرقب ل  ليفل

ربإذرلكة  لإدرا لرجلهةزلبةدا لللىلت سهلمتلمللرق ميل  ليفل ا ل لتجمل  تلايلكةحلذرهتةول، ال.لرقتميلمللرب ةقتةدلم ةق  لرقاتةئو
 .رقعربق  ل جملت  لأكوليفلرجلهةزلرريللىلقلابة  لرمل ة هلإ،رترت ج  حت ىلرملار جلرقتةق  ل ةلربض لربتطت قل

لاعلرملست  ةحللرإلقتنرا  تميعلجنةحلتجمل  تلايلكةحل كفجلكتهلللىل ست علل–مساندة اإلدارة العليا وكبار المديرين  1/4
ربللىلإدرا ل.لل ةكميةلكعلم لل ت ةءةح   ل نلأالت ّالإدرا لرجلهةزلللىل  ام لرمل ب لربرإل.لرق ل ةليفلرجلهةزلرريللىلقلابة  

 .لألمية لتجمل  تلايلكةحلإءار رجلهةزلأالتضميةلأالما قلايلكةحلقع الرمل رادلرق ز  ل ةلأءجل

ارقلرق ميجلربرريدق لرقيتلتاتوللةلألمية لت ت  لرربل ت نلللىلما قلتجمل  تلايلكةحلأال  اقل كفجل ا تلكةم لل–لالتوثيق 1/5
لايلكةح لأدربرحلتجمل  ت لص    لرقبلرىلربل. ل ست علءة نل سةلع  لتجمل  ت لتجملا ا لقعربللرإلقتنراا قليفلجتمي   لرقعربق    ةلرربل ةمل ة ه

لماقلايلكةحل لرب سةلع  لرجلهةز لايلكةحلإلدرا  لتجمل  ت لربءعه لللىلت ض حل ة لرقت ا قلأ ضة ل، ال سةلع لرق ل ةو رحملة،ت 
 . ب لرقتميةا ةلإءار رق  جمل ليفل

 تقييم آي كات إجراءعملية  1/1

ل

ل

ل

.لتجمل  تلايلكةحل  رادل ةق  لرب ا  لحتت  لربربب لربأماردلربغههلإءار  ثجلأيل كاربعول، ال تطلنلل–رقتكط طلقتجمل  تلايلكةحل
 .ل علما قلايلكةحل ط للميجلتتنل ةقتب  جلرملار جلرب تطلتةحلرمل رادلربرملكة الرملاتتط ل ت جمل قلكجل ا ل رب ا حلأال ُل

ت ة ةحل  اضلت ت  لمن ذجلايلكةحل، ت نلللىلما قلايلل ةلأءجلمج لرقل–حلمج لرقت ة ةحلرربلجممي ل لرتلب ل ةلأدلإ،تكعرا
رملس حللإءار كةحلأال ستكعالجممي ل لرتلب ل ةلأدربرحلمج لرقت ة ةحل ثجلجممي لةحلرقرتك نلربرملجملة  حلرب ارء  لرملستاعرحلربل

أءجلتجمل  تل ععللأالتف الرريدر لرملستكع  ل  ئمي لجلمي ل  ل  ةحلص    لربربا جمل لرق ل ل ةلرملهتربرملكةكع لرقب ل  ل ةل
لإءار م لىل،ت جلرملثة لق لأاردل  سالرمل ة هلرقعربق  لأال ت جملقل ةل ععلرقتطت قلرقب لعلقس ة، ل ةولبعل ل ف ال.لرإلقتنرا

 . جملة  حل  لرريماردلكةم ةول جل، ت نللل الأال ارء لرملستاعرحلرقعرلمي لقلتطت ق

 

ل
ل

 كات التخطيط لتقييم آي
جمع البيانات من أجل 

 تعبئة النموذج

كتابة تقرير تقييم مدى 
 االلتزام بالمعايير الدولية
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ل

 :عل  األبعاد المؤسساتية األربعة( SWOTتحليل )رباعي األبعاد تطبيق التحليل نموذج  -7

ل:ربكورلرقامي ذجل جمل الللىلحتل جلكجل ةل

ل.Strengthsلقفلمي لتامج لربكىلرملكةا  ل ةلغههللةلمت نهلربرقيتلرملكاربعليفلرقجمل  للاةصا:لللللللللالقوة

ل.Weaknessesلقفلمي لتامج لربكىلرملكاربعليفلرقض  ل جملةط:للللللالضعف

لت ديلأال فةلربأ ضة للرملت  ةحلز ةد لرىللرملثة ل،ت جلللىلت ديلرببعلرملكاربعل ةاجل ةلتترلأالفة لرقيتلكعلرب:للللللالفرص
ل.Opportunitiesلقفلمي لتامج لربكع,لرريا ةحلقن ةد 

ل.Threatsلقفلمي لتامج لربكعلقلميكاربعلضطار ةحإلربتستنلرملكاربعل ةاجل ةلتترلأال فةلرقيتلربكع:للالتهديدات

 :ربكعلرريا   لرمل ،سةت  لرري  ةدلللىلل جلر،رترت جعكتدر لحتربك ل ستكعالل

 العالقة مع الاهات الخارجيةو    ساسيةاألالمسارات الرقابية ،   القيادة والحوكمة،  واإلطار القانوني يةستقاللاإل

ل11لقإل سةيلربمجملةلقلابة  لرريللىلقلجهةزلرمل ،س  لرقجملعارحلرىللرملتطلتةحل ةل ربلر لرقت عل كه لرىللرقثةينلت عرقلرب كه.
ل تطلتةحلربكعلرقابة   ل ةملسةارحلرقثةق لرقت علرب ت لقلورجلهةزليفلرقجمل ةدرحلحتاكهةلرقيتلقلجهةزلربرملها  لرقتا  مي  لرقجملعارح
ل   ل ةلرق  ب لذرحلريةاء  لرري ارال  لرق  بةحلم كصلرملتطلتةحل ةلرقار  لرقت علأ ة.لرقابة  لمبسةال ةص لتا  مي  
ل.أااربللم ةق  لأكثالابةثللميجلأءجل ةلربرقت رصجلارقتجملةا لإلعرد

 نقاط الضعف نقاط القوة
 
 واإلطار القانوني يةستقاللاإل
لص   ةحلربرض  لربب    •
ل

 القيادة والحوكمة
 ب ةد لب   لرب ا  لرب ثة لُحتوعل ال •

ل لأدق  لتجملع ا لحلسة لبعارهتت لتط  ا لرب تت لأكبة  رب  ام للرإلاتةح عبجمل ا
   لل ةملستجعرحلرقجملة   

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

  ساسيةاألالمسارات الرقابية 
ل  ةالب يلقتتل غل تةئولرقابة   •
لدلتلبة  ينلب ي •

 
 واإلطار القانوني يةستقاللاإل
ل  لرمل ابنلإ،تجمل قض  لل •
ل

 القيادة والحوكمة
للميل ةحلرقابة  لءار لعالكبة  لرمل رادلرملك   لإللررببل لرق ب ل •
ل
ل
ل
 

  ساسيةاألالمسارات الرقابية 
لرملهةارحليفلتا  تلربحتضهل • ل سه ق لرربلبل  لرقيتل فةلمهميهة ارقلرق ميج
ل(ا ق ةل تةدئلرقت ل)
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لتف  ةل ستميالريلضة لرب  ابعلرجلهةزلرريللىلقلابة  •
لرق  لرقابة  لرب اهج تهةلتضميةل سةلإدرا لرملكة الربرة الرحإءار •ل

للعالربء دلإ ةال اء علقابة  لرجل د ل •
لرقبهتلغهلرقسل تلق ميل  لإدرا لرملكة اليفلرجلهةحلريةض  لقلابة   •
لرقابة  لربرقو ة ولرقابةثل  عرال كفجل،ل تلإ،رترت ج  •ل

 التحديات الفرص
 القيادة والحوكمة

للىلء رئنللرقجمل يل ةل   لتا  حلرملعبجملنلرحلةئن ةلدر تعلتلرقجمل ةد لرري •
لقل    لللىلتفاتلرب ينو

  ساسيةاألالمسارات الرقابية 
ل،لط ل طلجمل ليفلحتع عل طةقلرقابة  لرب عربدكةلرب اهج تهة •
لرقت اال ةلرقتع  حلريةاء   •
لرقبهتلرقعب قلقلجهةحلريةض  لقلابة   •
ل
ل

 العالقة مع الاهات الخارجية
لرقتعا نلللإ كط مت  جلربء دل اكنلتعا نلربتكج  لرجلهةحلرملةحن لللىل •
ل لرقجمل ر نلرحملة،ت  ل• لرقتعا نلللى لللى لقلابة   لرجلهةحلريةض   تكج  

لربرقتكا  ةحلرملةق  لربب رلعكةلربق رئ هةلرب  ة هلرحملة،ت ل

 واإلطار القانوني يةستقاللاإل
ل  ،تجمل قرإلرة ال   لص ا لرجلهةزل ت ج لقإل سةسل ة  عرال •
ل

  ةساسياألالمسارات الرقابية 
ل ر عرملتنلرة الرقابة  ل •
لاةا،ةحلرقابة  لرملبتجملا لقلفبة  لربرقب ةق   •
ل
ل
ل

 العالقة مع الاهات الخارجية
ل  ئمي /تجملةا الغهلص    لإلعردرة ال•ل

 
 لوياتو تحديد اال 7/1

ل لرقتجمل  ت ل تةئو ل    ل  ضللإ،تكعرا  ة لتوز لربرقض  لربرقبا لربرقت ع ةحو لرقجمل   ل جملةط رآليلكةحلربحتل ج
ل: ثجق   لربلرملسةئجلذرحلر 

لرإلاتةح اهج  لمج لأدق ل •لحتع عل طةقلرملهةالرقابة    •
لابة  لرجل د  •لرقتكط طلربت مي تلرملهةالرقابة   ل جملةطلرقض  ليفل سةا •
 .  لرملعبجملنإ،تجمل ق •لارقلرق ميجرربلسةالرقت ا قلمبةلم ال  •

ل

 لويةاو حددة ذات للمسائل الم ستاابةلإل ةاإلستراتيايالخيارات  7/2
لحتع عل طةقلرملهةالرقابة   ولرحإءار  ارء  ل •

ليفل    لرقت ا قلربتجمل  تلرملكة الربرقتكط طلولرإلقتنرا ارء  ل اهج  لابة  ل •

لولرإلقتنرا اة ل هةارحلرقبا قلربكبة تاليفلت ا قلألمية لابة  ل •

ل.تط  ال  ةالضميةالء د ل،ل ت •
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ل

ل

 صيااة خطة عمل مثال عملي   7/3
لربكاةل نلص ةغ ل ط لقفجل  ةالإ،رترت جع

لءار رإل
ل

 [ما الذي سيقع تنفيذه؟]

لرجلعرب لرقن ين
ل

متي سيقع ]
ل[التنفيذ؟

لرري كة /لرقككصل
ل قن رملس

من المسؤول عن ]
ل[التنفيذ؟

لرمل راد
الموارد /الموارد البشرية]

األدوات /المعدات/المالية
ل[ذلك ال وما 

لرقتجمل  ت
كيف سيتأكد الاهاز من ]

ما هي ? التقدم في التنفيذ
لمؤشرات التقييم؟/مقاييس

لرقجمل ةد ل ل ست عل ة لأللى لللى لميج
رب ةقتكةاكل  لرقسلط لرقتكا    لإلبارال

ل ةإل لتت لق رملةدلل،تجمل  أ فةا
لقلجهةزل

رقا  لرري هل ةللةال
   جل)ل2121
 (رملعع

 ال   لرقك ائ  لرجلهةزلرب س
 رقجملة     

ل ما قللميج
 

رملةدلل،تجمل   ةإلرري فةالرملت لجمل ل
   نلرقتاب و

لميجلللىلأللىل ست عل ةلرقجمل ةد ل
رب ةقتكةاكل  لرقسلط لرقتكا    لإلبارال

  لرجلهةزلإ،تجمل قأ فةالتت لقل 
  لرقت االم ميةلُيصلإ،تجمل قربل

رقت ا  لربر اتجملة لرملهىل لضة ل
 .رجلهةزللرب  اب ا

رقا  لرري هل ةللةال
   جل)ل2121
 (رملعع

س رب لائ  لرجلهةزلرب 
  رقك ربالرقجملة     

 كةا  لرري فةالرملت لجمل ل  ما قللميج
يفلرقت ا  لل  ،تجمل قةإل 

ربرقت االيفلرمل رادلرقتكا  ل
قلجهةزلرريللىل  اربض لللىل

 .رقوملةا

ق  ةحليفل    لرريلمية لرربلحتع عل
 رقابة   لرملوجم ل

لرملت ما ل لربرقتكا   لرملةق   لقلمي راد ربمجمل ة
ل.اب اربكبة  لألضة لرجلهةزلرب  ل

رقا  لرري هل ةللةال
ب هل)ل2119
ل(رملعع

اؤ،ة لرقتكف  حل
ر بسةالصلنل/رهل  ةح/

ل.رجلهةز

م ةحللرىلت ا  لرجلهةحلرقابة   لل عربالتفلب 
ل(ج)رب(لب)رب(لأ)
لابة  ل،ا   (:لأ)ل
لرقابة  ل ا لكجللة نل(:لب)ل
لج) لا ثل(: لكج ل ا  رقابة  

ل.،ا رح
  ة هلرقت ا  لرملستكع  لكعل

مل نر   لرملك   لقلجهةحل جتلر
ل.رقابة   لرب ت   لرملكة الرب جميهة

ل
ل
ل

ل
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 الخامسالمبحث 

 81 العليا للرقابة المالية والمحاسبة األجهزة أداءإطار قياس 

 ؟ داءما المقصود بإطار قياس األ .1
 تة  تالمباربالرقن ةلربللدر قأللأمضجلإدرا لرىل تبقللل القل ص  للأدر   ،س لربمجملةلملجمل ةسللررب  ةاللأدر قجمل ةسلل ستكعاك ل
،تجلحتجمل قلكوهللأمضجلرب ةل.ربتاب تالدر يفلمهتلرريل سةكتالسلرب بضجلت سهلكوهلرق  ر جولمإ ورقعاربللإ،تك  لرىلربص  ل
ولرب تة   ل ةلبعل طاأللل هةل ةلت ّهرحولدر ولمةقجمل ةسلضاربايلقتتّنل ست  ةحلرريدر   ةال  ض لعلقجمل ةسلرريلإ،تكعرارق ة ةحل

ربتسةلعلرمل  ارحلرمل ض ل  للدر ولربمهتلأ،تةبلرقت ّهلرحلةصجليفل ست علرريدر  حلحتسنلرريةربلمكجلحملرربةحلربت ّاال ععلجن
ل ةلت لأالحّع ل ةل ت ا لربكور لرجلّ ع  لرمل  ارحلل.  حلرملجملّ مينلرقورت  ةربلللىل  ةال تطلوّتةحلرملميةا،  لمإّا لأ اعو  ةل ة   

أّالرملجملّ مينل ت قوّ الب ةسلرقا ر علذرهتةلقععلللرىللإلتتةارجمل  تلرقتطّ المباربالرقن ةولربذقمللرمل اّم لللىلحن لربرضحلتوَُ ّعلضاربا  لقت
ل.لكّجللميل  لتجمل  ت

 ؟الرقابية األجهزةبوكيف نقيسه " داءاأل"ماذا نعني بى - 1/1

رب جملتضعلب ةسل."للرحملّعد  همّي ل  ّ ا لب ة،ةلجبميل ل ةلرمل ة هلأدر "رملكتلب ليفلء كاكةل تميثوّل ليفللدر تتجملىلت ا بةحلرري
رب ت جل  طلحللوإق هة ةقاء عللدر هةلللىلحن لربرضحولرب ةقتةدل  ةالرقجملةلع لرقيتل، جملةسلرريأكعرمأالتوُتّنلرمل ،سةحللدر رري
كعللرريءهن لرىل ل ةقاست ل ربرقاتةئولرقائ س.ل ةقاتةئولرقيتلحتجملجملهةلرمل ،س ول  االرقا اللةلك ب  لحتجمل قلتلمللرقاتةئو"لدر رري"

زلةربلأالتتجلرىلحتتةجللرريءهن اد ةلا بةولأّالأدر لتجمل  تلرربلال تجلوّىوليفلض  لرق ة ةحلرقيتل  علأ و.ل الابة   للةق  لرجل د تجملعتلتجملةال
ل لدر ت ا  لرري لقتت و لرريلةإللتتةاكور ل ةلحتجمل ق لرقيتلمتفوّة لدر رق  ر ج لل . للميجلرجلهةز ل     ل كميج لللىلبعارتالربلربكور  
   ارحلملست  نلراانولمهةللرىلحتتةجللرريءهن لأدر رب ةقتةدلمإّالأدر لب ةسل.ل اهةل  رادهلرقتكا  لرب سةارتالرقابة   رقعر ل  ولربل

ل. جملّ  ةحلأدرئالررب تةئولرجلهةزولرببعارحلرجلهةزول

ل لقعع لرملتق م  لرملكف ح لرريلإلعردرب ة لب ةس للدر أ  مي  للة ل ةاء  لأ  ا للة ل سة قتهة ل فة ل  لرمل ،س  درئا لأّا
 ب ةق  لأبسةالأ اعل ةل  ةالإدرا لرملة لرق ةاولللىللكتهرب  لذقملولمميةلرمل ل الأّالم ةق  لرجلهةزل اتتط لللىلحن لل.لحتفوميهة

رجل ر نلرقيتل س دكةلرق مي ضول ةل ع علرققفّةلرقاة   لرق ميل  ل لختل ل ةللوغارالرقب صلرقتكا  علقتجملةا الرقابة  لريةاء  
لرىلقتت، س  ل ثجلرإل ةالرقتكا  عولربرقاتةئولرهلة  لرقيتل لتف اليفلدرئا لحتفوّتلرجلهةزل جلرقيتلبعل س ىلرجلهةزلرب اهةلرق  ر جلر
رب ثجلكوهل.لاأكعرمرمل ّ بةحلريةاء  لرقيتلبعلحتعثلت  هرلللىلرقطا جمل لرقيتل  تميعكةلرجلهةزلقت جمل قللرربلل هةوللأااأال ف القال

لرربأّيل ععلتجمل لكوهلرق  ر جليفلدرئا لحتفوّتلرجلهةزللرىلقفةل نلتت وُةل.لرجلهةزل ات علب ة،هةلأدر للىللاارملسةئجلذرحلرري

                                                           
81
 إطار - (2012)ومةاياها المالية للرقابة العليا األجهةة قيمة حول اإلنتوساي عمل فريق عن المانحة والجهات نتوساياإل بين التعاون أمانة 

 ، بتصرفمرجعية  وثيقة المالية للرقابة العليا لألجهةة األداء قياس
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رقضا يبلربرملسة ق للرإل ضتةطولللىلغارالكعرارب  ءعلحتّعلا الربك لأال ف الرجلهةزلءن رل ةل  ةال كرتكل  اليفلرريولتتاهه
ل.جتةهلرمل ر انل

 ل  للرقابة الماليةجهاز أع أداءإطار قياس  إستخدامكيفية  .2
ل:رإل ةال ةلرقاة   لرق ميل  لإ،تكعرارملت لجمل ل ف ب  لل،ة،  رريكاةكلا ثلجممي لةحل ةلرملسةئجل

 رقتجمل  تللإءار ل كتارقجملاراللإختةذ:لل1رملستق لابتلل. 
o رقتجمل  تلفلإءار ل كتا ةلك لرقطاالرقويل تكولرقجملارال 
o ف(لة كتمللررب)ال كت   تلرب وةل توّكولرقجملارالرقتجمللإءار  وةل(ل ةلكعلرريغارضلررب) ةلكو لرق واضل 
o رقتجمل  ميةحلرب ةلك لت رتوُُاكةولرب ةل تكولرقجملاراليفلكورلرقكتالفلإءار   ل ات عل 
 منةذجل اقلرقتجمل  ت:ل2رملستق لابتل 

o هولرب ةل تكولرقجملاراليفلكورلرقكتالفإءار رقتجمل  تولرب ةل ت قوّىللإءار ك  ل ات عل 
o ةل ت مّيجلتفلب لرقتجمل  تلفلل  
 ت   ل سةالضميةالء د لرقتجمل  ت:لل3رملستق لابتل . 
 كجل ات عل كالرقتجمل  تلرملاَجنولرب ةل تكولرقجملاراليفلكورلرقكتالف:لل4رملستق لابتل 

رب ةحملّ ل ولمإّالكةم لرقجملارارحلرملت ل ل.لربكوهلرملسةئجل رتر ط ولربتت بّو لرإلءة  لرري سنل فّجل ستق لللىلرق اضل ةلرقتجمل  ت
رإل ةالرملكتلب لربمجملةللإ،تكعراب ةد لرجلهةزلربيفل ةل لعلتبسهلقت ضلرملسةئجل ُتَتُ ل ت ثل لجتّسعل اقللرىلت  دللرإل ةالإ،تكعرا 

ل.قس اةا  كةحلربأغارضلرتلب 

 التقييم إجراءقرار  إتخاذ:  1المسألة رقم  2/1

لذقملل ةقتكلإختةذ ات علل لرجلهةزلرب بضجلأال تّت لب ةد  لرقجملارال ةلبتوَج لرقتامي  لل  رإلبل مي  ةحلرإل ت ،ةيلال  لكةربلكور رب اكة 
ل) لرملميةا،ةحل(رإلبتضة لاع ل ارلة  ل   لرقجملةئمي ةربلتبةب ةحلرقت إربلل  رإلبل ميو لا ل ُتوّكول. ل ات علأا لرقجملارا لمإّا لأ اعو  ةل ة   

ل:لميل ةحلرقتجمل  تلريغارضلرتلب ول اهةللإءار رب فةل.لال  لرجلهةحلرملميّ ق لقلتجمل  تةربل ةقتك

  82رقجمل ةال تجمل  تلدربايلريدرئالرقوررلربإ  غلرجلميه ال اتةئجالرىله دلرجلهةزلرقار   ليفلءلرملسةمه. 
  قجمل ةسلرتل لرق اةئ لربرريبسةالدر يفل  ةالرجلهةزلرقعر لعلإلدرا لرريلرملسةمه. 
  للرملسةمه لبعارحلرجلهةز ل اة  لدربا  لقأل)يف ل ست  ةحل اء    لربربض  لربرقض  و لرقجملّ   لربب ةسلدر كت ّاال  ر ة و

 .(در ولرب كعلرقعلتلرقعر لعلقلت  هولربإا،ة لاجملةم لحتسنلرريدر طّ ارحلرريت
 در إلطة لرملثة ليفلرقجملطةعلرق ةاليفل ةل ت لقل ةإل  غلرقكبوّةاللةلرري. 
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 جملة س ل جملةا  ل ةقا ار لدر جللدر إ ةالب ةسلرريلإختةذ
ُ
 جملةا  لهب  ةحلذرحل  ةئصلاةال وللرربلرإلبل تأدر لقت سهلرمل

 .ت سهلرقت لوّتل نلرقا ار ربذقمللق
   إ ارزلب مي للميجلرجلهةزلرب نر ةهلقلجهةحلرمل ا  لريةاء. 
 ل لرقتامي  لرريءهن  ةل املةاولربك  ةحلرإل ت ،ةيولربرريبةق تلربل)ء جلرهل  ةحلرقعرلمي  لرقا ه ولرب اكة  ل( لأّا لأدر تتتّن

 .رملاغ   لدر  تةئولرريلرىلالبعارحلرجلهةزلبعلأمض لرجلهةزلبعلحتّسةلمباربالرقن ةلربأّالرمل رادلرقيتلءاعلت مهكةلقتط  

لمةري ل ت ب  لرقتجمل  ميةحلربت رتاكةو ل ت لوّق ليفل ة لربرق اضل اال اأّ ة ل ت بّو لللىل، ةقلرقتجمل  ت لمميةل ة   ول. رب  لذقملو
ربدربارهتةلرقتامي   لرقوررللرإل،رترت جعختط طهةللرىلأالجتاَيللميل ةحلرقتجمل  تليفلرق ب لرري سنل ةقا اللرريءهن  ات علللىل
لميل ةحلدربا  لقتجمل  تللءار رب ةل ة   لأ اعولمإّالرقت ضل ةلأبةق تلرإل ت ،ةيلبعلأا، ل سةارحل اّسجمل لإل.لريةص لهبة
علربرقعربدلرإلبل ميرب  االرقا اللةلت ب  لرقتجمل  ميةحلرقباد  ولمإ وّال ات علللىلجممي ل لرإل ت ،ةيليفلرملست  نل.لرريءهن 

رقباد  للرريءهن لأدر رإلم ةحللةل تةئوللرىلدربالرحلةء ل)رلمي ل ل  ب لدربا  للأدر تجمل ال ةإل  غللةلأالجتمي لرقاتةئولربل
ل(.رقيتلبعل لتكميجلرب  تهةلرقجمل ةال وقمل

 التقييمطرق نماذج :  2المسألة رقم  2/2

رب ات علت مي تلإ ةال.لرقتجمل  تلرقتجمل  تل كفجلربرضحلللىلرق اضل ةلإءار رقتجمل  تلربرجله لرقيتلتت قوّىللإءار تت بّو لك ب  ل
ل:للىلحن ل  لال اطتقلللىلكةم لأ فة لرملجملةا ةحلرب ةل نلرقاميةذجلرملميفا ول فةلأال وكاللدر تجمل  تلرري

رإل ةاولربذقمللربمجملةللإ،تكعرارب جمل لإءارؤهل ةلبتوَجلما قل ةلدر جلرجلهةزل تعّابلللىل:للالتقييم الذاتي 2/2/1
ليفلجمة لرقورت   لملسةارحلرجلهةز لرجل د و ل  ام للررب لضميةا لقا ل اال ةاءع لبتوَج ل ة لرجل د  لضميةا لملارء   ربمجملة

 . ةجلهةز
ك   ل ةلأبةق تلرإل ت ،ةيوللرربءهةزلا اللرىلرب جمل لإءارؤهل ةلبتوَجلما قل اتميعل:للالتقييم من قبىَل الن راء2/2/2

 .رإل ةالإ،تكعراهلةلُدا  لللىللرربتف القال
للىلغارال) ا مي ل اة،ت ليفلرقتلعلرمل ينللرىلإءارؤهل ةلبتوَجلما قل تعّابل اتميعلرب جمل ل:لللالتقييم الخارجي2/2/3

ل ل ها   لحمة،ت  لتعب قلرربك    ل اك  لرمل ينللررب( ليفلذقملل ور ل) ةل ةاجلرقتلع لمبة لرقتامي  و لأ عل اكة  للىلغارا
 (. جمل لرقت ةبعل  هتلقل اضلإ،تكةا  فتنل

أ عللدر تعب قل ةاءعل ستجملجلتف الابة  لرريلرىليفل  ضلرقتلعرالل رريءهنلختض ل:للداءتقييم تدقيق األ 2/2/4
 .للدر رجلهةزلإ ةَالب ةسلرريل،تكعرارب فةلأال كميجلتجمل  ميةلإل.ل فّ  ةتا

مإذرلل.ل ت بّو لللىلرقس ةقلرق ةاليفلرقتلعلربرق اضل ةلرقتجمل  تل اأّ ةليفل ةل ت لقل ةجله لرملتفبوّل ل فلب لرقتجمل  تولمةري
رقتط ارحلرملاغ   ليفللرىل لجملةليفلءن ل اال تجملعتلتتك علقلجهةحلريةاء  لرملةحن لأّالرمل رادلرقيتلربموّاهتةلبعلأمض لكةالرق اضل ت

كميةلأّالرجلهةحلريةاء  لرملةحن لبعلمتّ  لأ ضةل.لولمإّالكوهلرجلهةحلكعلرقيتل،تميّ  للميل  لرقتجمل  تلللىلررياءحدر جمة لرري
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 ةملجملة جولمإّال.لقتاة لرقجملعارحل ت قوّىلرجلهةزلتاب وكةلإ،رترت ج   عاجلذقملليفل طةقلربض لإ  ثميةللرريءهن لأدر تجمل  تلإ ةالب ةسل
يفلرملست علرقعر لعل ايلمت  لهةلللىللدر ربإدرا لرريلدر لميل ةحلرقتجمل  تلرملاجن ليفل طةقلدلتل  ةالرجلهةزلقإل  غللةلرري

لأدر  تلرإل ت ،ةيلمت  جلق ميل ةحلتجمل  تلإ ةالب ةسلأبلوليفل  ضلرريبةق تولهل   لربأ هرولمجملعل ت موّا.لررياءحل ةلبتوَجلرجلهةزلذرتا
جملة س ل ت ةءةحقتجمل  تلرإلل  رإلبل ميل كط يفل طةقلرإللرريءهن 

ُ
ل.لربرمل

لتهتلرقاك ط ل جملّ  ةالضاربا ةال ةل جملّ  ةحلأيّلأمهلالألضة لرجلهةزلرمل ا نلرب  ةربلامي ذجلرمل تمَيعولمإّالت رب  االرقا اللةلرق
ل.تجمل  تل ةءح

 طبيعة مسار ضمان جودة التقييم:  3المسألة رقم  2/3

لللىلرملععلرقت  ع لرملتةدا  ل لغىللااليفلجنةحلكوه ل ا ة للميل ةحلرقتجمل  تلرب  ض ل تهة لضميةالء د  ل ُوَ ّع لب ةد ل. ذقمللأّا
ةحلرقتجمل  تلذرحلء د ل تع وّ  ولمإ وّهتلرجلهةزلربرجلهةحلرملتع ل ليفلتامي  لبعارتالرب اكة لرجلهةزلريةاء نولإالربءعربرلأّاللميل 

رقجمل ةال تجمل  ميةهتتلرقورت  ولمبةل اجّاللااللن للرىلربيفلأ، ألرري  ر ولمإّالرقكاكة لريةاء نل، س  ال.لقةل  تّعربرلكثهرل اتةئجهة
ل. اكةئالريةاء نلأّالرقتجمل  َتلذرلرجل د لرملتع   لربغَهلرمل ض لعل، جملّ ضل  عرب  لرجلهةزلقععلرربولرريءهن إضةيفلللىل

ربرملجملةا  لرمل َصىلهبةول.لضميةالرجل د لرملاة،نلإلتميةدرقتجمل  تل لإءار ةلمبةل فبجلهإ،تكعر ربت ءعللعدل ةلرقاميةذجلرقيتل فةل
 كفجللرريءهن لأدر من ذجل   اال جملعال ةلكعلإ عرثلت بوِّ ل تال ب حلكّجلتجمل  تلإل ةالب ةسللإلتميةدلرىلإذاولق س لرقعل  ل

ل:رقا ر علرقتةق  لصا حللةل

  رقتجمل  تلإلعرد ةلبةال. 
 ةلت قوّىلضميةالء د لرقتجمل  ت . 
  ةلكعل س  ق ةحلرجله لرقضة ا لقلج د . 
  ك  لءاحل  ةجل لرملسةئجلرملثةا ليفلضميةالرجل د. 

لب ةسل لإ ةا لتجملةا ا لرتل ل ستكع ع لمإّا للل او لرقتجملا لرريءهن لأدر رب اة  لكةا لإذر ليفل ة لرقا ا لهلت لرمل ك   الكت
 ا طل ةجلهةحلرقيتلتت قوّىلرقتفل َ ل تجملةا الرقتجمل  تلل ارجل د لربك ل ةل ستتت لأالرريل كتا ك ة هتتلإتلربلإ ت ةءةهتلرىل ستج نل

رحملتميل لل ت ةءةحأالتفبجلأّالرإل(لرإلبتضة رب اكة لرقتامي  للاعلل  رإلبل ميال  لك  ةحلرإل ت ،ةيلةربلأيلب ةد لرجلهةزول ةقتك)
ل.للل،تتةبهةل اولرقتعر  لربأّال جملةا  لضميةالرجل د لرملاة،ت لبعلءاعلتطت جملهةإنلبعلءاعل رقائ سلتكع علرقتجملةا املس

لأبةق تلرإل ت ،ةي لأالت ّدَي لكةّ ةليفلجمة لضميةالرجل د لرب ةلرملت بوّ  رب جملرتحولل.  ل ارلة لص   ةهتةلرب  رادكةلدربار
رقيتلتطلنلكوهللرريءهن ،ةيلربرجلهةحلرملةحن ل ع  لضميةالرجل د لقفةم لال نلرإل ت لةربل ا ط لت موّالرمل رادولأالتجملّعالأ ة  لرقت 

ريع  ولمبةل  ينل ارء  لتجملةا الرقتجمل  تلقلتتكوّعل ةلأّالإ ةالرمل  البعلءاعلتطت جملالللىلحن ل،ل تلربأّال   ّعرحلكةم  لبعلءاعل
لرملساع  لرق   ةحلرقتجملع ا   لقت ل ج لت مهكة لرجل د . ل ةل تالضميةا لأّا ل ل ف الل وَ ع لمجملع ل طةقلحمعربدو ل ف الذر لأا كور
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ال نلرإل ت ،ةيلربرجلهةحلرملةحن لق  ل  ، هةل  ام لةربلأّالأ ة  لرقت لرىلبّ  لرمل ل  ةحلرملت موّا ل ةقا الرِ ع  ةإل فةالرقتتكوّعل ةل
ةالرجل د ل ةلبتوَجلءه لرب  َصىل تّال ةل نلرملسةارحلرجلّ ع لقضميةالرجل د ل ارء  لضمي.لرق ض ليفلكّجلءهةزل كفجل بّ ج

ل83.هلةل  ام ل ةجلهةزولللىلأ ّلتف ال امةليفللميل  لرقتجمل  ت

 هل ينبغي نشر التقييم المنَاز ؟:  4المسألة رقم  2/4

ل لابت لرمل  ةا لل21 اّص ل" ة لرملةق   لقلابة   لرق ل ة لقألءهن  لرقعربق   لISSAIsرمل ة ه ل و" لرقكبةم  ل"رملت لق  تعأْي
لربرملسة ق  ل" لللىلأا لربأدرئهةلرريءهن تجمل ا ل ةإل  غلرق لينللةللميل ةهتة لب ةسل. لإ ةا لرريدر للرريءهن لأدر رب ةل تا أال ثوّج

 جمل ل كاكةل ةقت ع عولربكورلت ب  للميل  للدر أّيل ةلرمل ل  ةحلرملت ل ل ةريل كتارب  لذقملولمإّالرقجملارال.لرمل تمَيع لهلورلرق اض
ل ل   د لربرقت ز  و لرمل ينلرىلرقاكا لرجلهةز لرمل  ةالابتل. لرملةق  ل" ةلل21ربقل ّ لللىلإ بةذ لقلابة   لرق ل ة لقألءهن  رمل ة هلرقعربق  

ISSAIs"يفلغض الأءجلز ينللرريءهن لأدر لتتةالأّالرملتعألرق ةال جملتضعلأالَ اَيل كُالكةم لتجملةا الإ ةالب ةسلإال ات علولمإ و
ةحلرجلّ ع لأال جمل لحتع علرريءجلرملن  لقاكالرقتجملا الرب اهج  ل كاهل اولربق ّجل ةل ةبلرملميةا،.لرقتجمل  تلإكتمية لأاا ت رضوَ للل ال

ل.لرقتجمل  تلإءار رقجملارال لإختةذ ا ل ل

 ؟ األجهزة أداءما هي الفوائد والمخاطر إلطار قياس   .3 

 :الفوائد  3/1
للةل لرقب رئعلرقاةجت  لب ةسللإلتميةدتترلأ از للرريءهن لأدر إ ةا لللىلحتسنلأدرئهةلرقباللرريءهن  ةلحتسنلبعا  د  

 ولمإ وّالت ءعلم رئعلربلربيفلرملجملةالر .لربت ن نل نرك لرجلهةزلجتةهلرجلهةحلرمل ا  لريةاء  لربرحلبةظلللىلدلتل ةاءعلقتامي  لرجلهةز
ل ةلرإل لتتتتوّى لاةاولت ءعلم رئعلغهل تة ا  لقلجهةزولربيفل جملةا لك لل ت ةءةحإلل،تجة   تة ا  رجلهةحلرمل ا  لرري اعولكمية

ل:لللّستليفلرقا،تلرقت ةينلرقتةدلجم
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تحسين مقاربات الجهاز لتنمية القدرات من خالل إدارة األداء•

ف فر  تعزيز أداء الجهاز• تعر 

األجهةة العليا للرقابة المالية 

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

البرلمان المحلي والمواطنون 

تيسير تعل  م أفضل بين الن راء •

في المستو  العالمي  اإلنتوسايومجموعة  اإلنتوساي اقاليم

تتبي ن التحوالت الحاصلة في أداء الجهاز  تالمعنيةجعل الجهات •

الجهات المانحة والجهات الداعمة )شركاء التنمية الدوليون 
( للجهاة

الجهاة
ر يح ى الجهاز بنزاهة ومصداقية أكب•

لدى الجهات المعنية المحلية

برامج  تنمية قدرات أكثر متانة •
ب شراف الجهاز

يصب  الجهاز مثاال للمن مة •
الحريصة على التعل  م

سياسات قائمة على الم يدات •
 وبرامج دولية وإقليمية  ذات أهداف

أكثر دقة

ة الح ا  على الدعم الخارجي لتنمي•
قدرات الجهاز

الجهات المعنية ب طار قياس أداء الجهاة والغرض من اإلطار ةالفوائد  ةللجها المنجر 

 

لل
 الاهاز أداءفرص تعزيز  عل  تىَعىَّرفال 3/1/1

ل: كميجلرقا ر علرقتةق  للدر ت مهلتجملا الام  لرملست عل   لرري
 لام  لرملست علرب ة  للةل ل لكوّ ة قلمية لرق ةاللأمضجلراإ،تكعرجلهةزليفلل سةمه رجلهةزولمبةليفلذقملللأدر   موّا

 .ربرحل كمي لرقا  ع لربرملسة ق لرب فةم  لرقبسةد
 رجلهةزلريةاءعلرب  ضوّ هةلأدر حّعدلرق  حل نل    لرجلهةزلرببعارحلرجلهةزلرقعر ل  لربل 
 ل ت ّاال لربرريلدر جمة حلرريللى لربحتع عللدر رجلّ ع لرق مي جمل  لرري،تةب ل ،تجمل ة  ل عر   ل جملط  ل ةلتتةاكة رقض   و

 .تامي  لرقجملعارحلرملستجملتل  لإ ت ةءةح
 رقاةجت للةلرجله دلرقسة جمل لقتامي  لرقجملعارحلدر   ّسالتت ّوَُةلحت  حلرري. 
 طعلص ا للة  للةلءه دلرجلهةزلرقاركا لقتامي  لرقجملعارحلرب   اهةليفلرقاجةح  . 
 ربرملا مي ل ثة لل رريءهنلربك لأالت تحللرإل،رترت جعكعالرإل ت ،ةيللرىلل،تجة  ربرإل ت ،ةيل ةلرإللرريءهن  فوّةل

 .لللقله  ةحلرقجملةئمي لللىلرقت لوّت
 داءتحسين الاهاز لتنمية القدرات من خالل إدارة األ 3/1/2
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لرريءهن إ فة ةل ةل   لمتفنللأكثارب ططللميجلتامي   للإ،رترت ج  يفل ططلل سةكتأاللرريءهن لأدر  ةل تالإ ةالب ةسل
لأدر  اء   لرب ست  ةحللأدر ذرحلد ق لرببة ل لقلجمل ةسولرب ست  ةحللأدر ارحلحتس اهةولمبةلم هةل   لرربأ ال تةئوللإلتميةد ةل

ل: ستهَعم لتكميجل
  تجملةا اهلرقابة   لإجنةزلرجلهةزليفللأدر. 
 ربإدراتالرإل،رترت جعلميلالرقابةثلربختط طاللأدر بعا لرجلهةزلللىل. 
 ربرإل ةالرقجملة  ينل  ،تجمل قرإل:ل    للميجلرجلهةزل. 

ل:قتامي  ل اة لبعارحلرجلهةزولربذقملل ةل   ل سةلع لب ةد لرجلهةزلللىللأمضجليفلب ةال ار ولت سةكربكورل ةل ت الأال
 رقاركةلدر تجمل  تلرريلرىلقتامي  لرقجملعارحلتستاعللأكعراربض ل. 
 رقاركةلربتووَ وَّاالرقت س اةحلرق ز  لدر  كعلرقعلتلملسةارحلرقت  هل ةل   لإ اركلرمل ابنليفلتجمل  تلرري. 
 تامي  لرقجملعارحل إ كط تة   ل. 
 ب ةسل تةئولتامي  لرقجملعارح. 
  تجمل  تلم ةق  ل ار ولتامي  لرقجملعارحل ةلأءجلرقت لوّتلربحتسنلتامي  لرقجملعارحل ستجملت. 

المعايير "من  23المعيار )الاهاز  أداءالنهوض بالشفافية والمساءلة عبر اإلبالغ العام ذي المصداقية عن  3/1/3
 "(ISSAIsالمالية  الدولية لألجهزة العليا للرقابة

أال  جل ةلرجلهةزلبعرب ليفلرقاه ضل ةقكبةم  لربرملسة ق لربذقملل ةل   لب ةسلأدرئالربتجمل  تللرريءهن لأدر  ةل تالإ ةالب ةسل
ل:لميل ةتالربرإل  غللاهةولمبةليفلذقملل

  تجملةا اهلرقابة   لإجنةزلرجلهةزليفللأدر. 
 ربإدراتالرب ع ةتالرإل،اةد  لرت جعرإل،رتللميلالرقابةثلربختط طاللأدر بعا لرجلهةزلللىل. 
 ربرإل ةالرقجملة  ينل  ،تجمل قرإل:ل    للميجلرجلهةزل. 

رب  عرب تهةلجتةهلكةم لرجلهةحلرمل ا  لولربذقملل ةل   للرريءهن يفلت ن نل نرك لل سةكتأاللدر كميةل ةل تالإ ةالب ةسلرري
ل:ح ىل ةمل عرب  لري وّاللدر تجمل  تل  ض لعلريلإلعرد
   عرحبةئتلللىلرمل. 
 ستكعالإ ةارل ت رضوَ ةللل الدربق ة . 
 جملةا  لمب ة هلدربق  ل ت رَض للل هةللدر  جمل  لرريل (رمل ة هلرقعربق  لقألءهن لرق ل ةلقلابة  لرملةق  ل"إ ةالISSAIs)".ل
 رب تة  تالللىلحن ل توّسقلربمباربالرقن ةلدر  سميحل جمل ةسلرري. 
  كميجل سةارل بةمةلرب ستجمل لقضميةالرجل د . 

 من الن راء أفضل سير تعلىّمتي 3/1/4
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   ارحللإ،تكعرايفلرقت لوّتل نلرقا ار ليفل طةقلرإل ت ،ةيولربذقملل ةل   لل سةكتأاللرريءهن لأدر  ةل تالإ ةالب ةسل
ل:   ةا  ل فةلأال

  لربرقت لربرحل را لرقجمل    لقلميجملةا   لبةلع  ل ت لقل ةقت   لرحلةصجليفللأكتلتوُ موّا ليفل ة لربحتّسةلرجلهلأدر  نلرقا ار  ةز
 .ربِصل لذقملل تامي  لرقجملعارحلدر رري

 ل اة علرري  .رملست علرقعربدلربللىرملكرتك لقتامي  لرقجملعارحليفلأبةق تلرإل ت ،ةيلل ت ةءةحربرإللدر توَتّنَ
  بالربض لدر رجلهةزلربتامي  لبعارتالمبةل سةلعلللىلتوَ وََاالأ،تةبلبّ  لرريلتدر توُ موّالبةلع لقلت  لربرقتجمل  تليفل ةل ت لقل

 .يفلتامي  لبعارحل ةء  لرملسةمه ربرق  ر جل
لأكعراربض ل، ة،ةحلبةئمي لللىلرمل  عرحلرب ار ولقتامي  لرقجملعارحلذرحللرىلربكورل ةل ت الأال بضعليفلرملععلرقت  عل

ل.دبوّ لأكثا
 .الاهاز أداءة تتبّين التحّوالت الحاصلة في يجعل الاهات المعنية الرئيس 3/1/5

 للةلأدرئالربرقت ّ  حلرقطةائ للل المباربال أال فوّةلرجلهةزل ةلإ  غلرجلهةحلرمل ا  لرقائ سلريءهن رلأدر  ةل تالإ ةالب ةسل
 :إ ةالرمل  الذرتالللىلحن ل توّسقولمبةليفلذقملللإلتميةدرقن ةولربذقملل ةل   ل

 تجملةا اهلرقابة   لإجنةزلرجلهةزليفل ةل ت لقلبلأدر رقت   حل   ع لرملععليفل 
 ربإدراتالرب ع ةتالرإل،اةد  للرإل،رترت جعلميلالرقابةثلربختط طاللأدر  لرملععليفلبعا لرجلهةزلللىلرقت   حل ت ،ط 
 تالربإ ةاهلرقجملة  ينإ،تجمل قرقت   حل ت ،ط لرملععليفل    للميجلرجلهةزولمبةليفلذقملل  
 رمل ض ل لقتامي  لبعارحلرجلهةزلرملستجملتل  لكعراريططلربرري 

ل لأا ل ت ا ل ة لرحلبل سةكتربكور لرإليف ل    لربذقملل ة لبعارحلرجلهةزو لقتامي   لريةاءع لرقعلت لللى لرىلل،تجة  ةظ
ل:رجلهةحلرمل ا  لرقتةق  للإ ت ةءةح
 لأدر أال ُثت لجلهةتالرمل ا  لأّاللرىلرقوملةالرقويل ةقنل تامي  لبعارحلرجلهةزلربدلميهةلربمت  لهةلربرقويلك ليفل ةء ل

 .رجلهةزلبعل جملقلحتّساة
 أالتثت لجلهةهتةلرمل ا  لأّالدلميهةلبعل جملقلرقب ةق  لرملاءّ  لرىلربرقيتلكعليفل ةء لرجلهةحلرقعرلمي لقلجهةزل. 
 أالتثت لجلهةهتةلرمل ا  لأّاللرىلتامي  لبعارحلرجلهةزلرب ّ قتهةلربرقيتلكعليفل ةء للإ كط رجلهةحلرملةحن لرقيتلدّلمي ل

 .دلميهةلبعل جملقلرقب ةق  لرملاءّ  
 تجمل  تل  ض لعلق ا اللرىليفلت مهلدلتل ةدلقتلعل  ّنلربرقيتلكعليفل ةء لرجلهةحلرملةحن لرقيتلكعل  عدلرقا ال

 .رقابة  لريةاء  لللىل  ةالإدرا لرملة لرق ةا
 أالتثت للرىلرجلهةحلرملةحن لرقيتلبّع  لدلميةل ةق ةللولأ  مي لإدرا لرملة لرق ةالقلعربق لرقكا ف لربرقيتلكعليفل ةء ل

 .ف ل  عدلحتجمل قل ط رحليفلجمة لت ن نلرقابة  لريةاء  لللىلكةم لرري  ر لرق ة  جلهةهتةلرمل ا  لأّالرقتلعرالرقكا 
ل

 ل
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 :المخاطر  3/2ل
 ك ة ليفلأبةق تلرإل ت ،ةيلرب تعربلأّالأ ازل ة  تنلقإل.لتع هلحُمفتلرىلالت ءعلرة البعلحتتةجلكميةلحعثللاعلكّجلت  هولمإ و

 ةلتتةاكةلب   لقفةلبعللإق هةرقيتل ُا اللرريءهن  جلرب توّىليفل)ض بةللكثارريلهن رريءيفللدر رقفك للةل جملةئصلرريلأاا لرربلل.مهة
لإ،تكعرا تميةُ لأال جمل لإولرباة  ةل"(ISSAIsرمل ة هلرقعربق  لقألءهن لرق ل ةلقلابة  لرملةق  ل"  ضللاةصاللللى لتف الت تميعل

رقيتلجتعل بسهةليفللرريءهن بعل ل قلرقضاالمب عرب  للاّةلرريءهن لدر  لتات نلريرربلق ض لءعلدر ل  ةحلتجملع ال   ارحلرري
ل.أ،بجلرقرتت ن

 داءالكشف عن نقائص األ 3/2/1
 لللىلذقملولمإّالربلل .لرريءهن ق  لقباضلتجمل  ميةحل ةاء  لللىللرريءهن لأدر أّالإ ةالب ةسللرىلجتعالرإل ةا ل

ب ةد لرجلهةزلربكعلتسةلعللرىل كاكةل   دل عرباهللررب/رب ععلتجملة،تل تةئولرقتجمل  تل  لرجلهةحلرمل ا  لريةاء  لل كتارقجملارال
رجلهةزلذرتالخب   ل ععلتجملة،تللرىلللىلت ّاالكّجل ةلَ  ر ةلرقجمل  لرب فة ةلرقض  لدر جلرجلهةزولمإّالرقجملارال،   دل

لتجمل  ميةحل لرمل ل  ةحل  لرق هلرببعلأ ازحلجتا   لرملةق  "كوه لربك ل سةالاةاج" PEFAرإل بةقلرق ةالربرملسة ق  إل ةاللو
ل للرريءهن لأدر ب ةس لرملةق   لقلابة   ل(SAI-PMF)رق ل ة لأّا للإ بتةحو ل ةي   لللى لرقاة    تجمل  ميةحللإءار رقعرب 

.لملتةدارهتةليفلجمة لتامي  لرقجملعارحلرب  ةجل ل فة ةلرقض  لر ع ُوَ ّعل ط  ل ةا لقل    لللىلدلتل تنللدر   ض ل  لقأل
لريةاء نلحجمي ا لرقكاكة  للةلء ج لرإللربل ضة ليفلاربحل ة ل جملةئصلأدرئا لرقفك للة لمإّا لرجلهةزو لدلت ل بتةحلة

ل. ةق ميجل  لرجلهةزلةإلقتنرارجلهةحلللىلررياءحل له ةإلص حل،تجملا لكولرإلقتنراربل

 داءل ترتيب األاو جد إستخدام 3/2/2

مي  ل  ه لربغهكةولربحتع عرل أبلأءهن للتدر رجلهةزل لأدر ملجملةا  للاإ،تكعر يفللرريءهن لأدر م رئعلإ ةالب ةسللإ ععتفميةل
 ةلذقملل ث ولأّال ةلرملب علربرقسل تل جملةا  لرق   ةحلرقتجملع ا  لربرملسةارحلرملتوّت  ل.ليفل ست علرمل رض  لربرمل  ارحلرقباد  

لأدر سل  علأّالإ ةالب ة.لربرريبةق تولربك ل ةل ت حلما لرقت لوّتل ةلرقا ار لرريءهن رقابة  لرملةق  للولرتل للإ كط يفلجمة ل
رقويل تضمّيةلل  ةحلتجملع ا  لمل  ارحلرتلب ل ل جملَ عل الأالُ ستكَعالقتجمي  لرق   ةحلرملساع لقفجل   اللرريءهن 

ل لقلجهةز لمُجل   لتجملع ا   ل تسإقل    لللىلل    لرمل  ارحلق س لكلوّهة ل ةل   لةربل لأّا لربلرريمه     رقاست  للرريمه  و
رملكتلب ل رتر ط ل  ل  ضهةللدر رقس ةقلرق ةالقفجلدربق لمّثلأّالرمل  ارحلربجمة حلرريلقلمي  ارحلرملكتلب لبعلتت بّو لللى

لرقت ض ليفلجمة لا اول. لتجملع ا  لد  ة ربيفل  ضلرلة حل فةلأالت ّ ضلل   لتجملع ا  للل ةليفلجمة ل  ّنللةلل   
يفلل سةمه ول ةلتتةاكةلرريءهن لأدر إ ةالب ةسللرريدر ولأيلإ،تكعرارملكتلب لربللدر ربرملهّتلك لمهتلرقّ  حل نلجمة حلرري

 .در حتسنلرري

 

ل
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 طفرة أدوات التقييم  3/2/3

لرريءهن لإ ت ةءةحلرىلك لأال  تحلأدر لبة ل لقلتطت قليفلرملست علرقعربدلرب ستج ت للرريءهن لأدر رملجمل  دل إ ةالب ةسل
أدربرحلإضةم  لقتجمل  تللإ،تاتةطلرىلرحلةء للإ تبة قملل ةلمةقجمل علك لأال فوّةلذ.لربرجلهةحلرملةحن لربرجلهةحلرمل ا  لرري اع

لرقاّ  لتتوّجاللل84.يفلرملست  نلرقتا  ميعلربرمل ،سعلرريءهن  لأّا لةل با لأدربرحللرريءهن لأدر أال وُ يَنلإ ةالب ةسللرىلكمية
ل  ضوّ التجملا الرملسحلرق ةداللةلرإللرريءهن تجمل  تل لرإل ت ،ةيلربرجلهةحلرملةحن لكمية رب  لذقملولل85. ت ،ةيرقيتلربض تهة
ل جملتضعلأالت االلإ،تكعرا تمية لربرادلأال ت رصجلمةإل ربللىل.للعدرلأكول ةلأدربرحلرقتجمل  تلرريءهن أدربرحلأ اعولاّة

ولكميةل(SAI-PMF)لرريءهن لأدر أ ّ ل ة ولمهاةكلدلتلب ّيل ةلبتجلرإل ت ،ةيلربرجلهةحلرملةحن لقتط  الإ ةالب ةسل
ل.لر ل ستجملت لقت ّجلحمّجلرريدربرحلرقجملةئمي رريدلإلتميةد  ءعلت رمقللةالللىل

 :األجهزة أداءإطار قياس في المقاربة أسلوب  إعتماد -4

لرجلهةزولقفاوّهةل اتتط ل ت   لرجلهةزولرىلرجلهةزلربرملاس   للأدر مجل ل ةلرمل  ارحلرمل  ةا  لرملاتفن لللىلل•

لرب  ليفلدرئا لرقت فوّتلرملتة القلجهةزومجل ل ةلرمل  ارحلرمل  ةا  لرملاتفن لللىلبعا لرجلهةزولربرق لل•

رملميّ ن لقلجهةزل(لربرإل ةالرقجملة  ينل  ،تجمل قةإلل ر جل  ،س  ولك)مجل ل ةلرمل  ارحلرمل  ةا  لرملاتفن لللىل    لرجلهةزلل•
لقفةلق س ل ةض  ل، علقتتاهلرجلهةزلغهلرملتة او

ل ةق  رل• ل ةلرإل ة   لرق صبعلقلجهةزل فوّة للرريمه   جلذرحلبستليفلرقتجملا ا رجلهةزلقفةل ل فةللأدر لرىل ةقاست 
لب ة،هةو

ذرحلصل للض   ل ب ةق  لرجلهةزلقفاوّهةلتجمل للدر سلررية لقا ةالب  بستليفلرقتجملا الرق صبعلقلجهةزل   ل  رحلائ سل•
لو( ع أ اعلءعلإ،تاتةطتجمل  ميةحلرب   ارحل  ء د لل ضةللةللرىلتستاعل)يفلجمميلهةل ةاجلدرئا لتتاهلرجلهةزل

ل.ام  لرملست علأاارجلهةزلرحملتميل ليفلحتجمل قللأدر ل سةمه تجمل  تلربصبعل  ءنل   لل•

 .الاهازقانون وصالحيات في ضوء  داءقياس األ -5

رمل ة هل"كة  لللرذرالةالقفجلءهةزل ابادولرتبقلللىلأ و اة،تةلبعالرإل فلرريءهن لأدر ضميةالأال ف الإ ةالب ةسلق
 ات عللرريءهن لأدر  ّعلكتهل  ة لرملميةا، لرجل ع ولمإّالإ ةالب ةسللرىلحتّعدل"لISSAIsقلابة  لرملةق  لرقعربق  لقألءهن لرق ل ةل

ل للرىلب ةسللرىلأال توّجا ل ععل  ّديلرجلهةز لأّي لرببة   ا لق    ةتا لتكهلربمجملة لقلابة  ل"مميث و لرق ل ة لقألءهن  رمل ة هلرقعربق  
لأال جمل لتجملع هةليفللأّالتجملةا الرجلهةزل ات علرىل"لرملةق   حتّعدلرب   للرب  ثمية".ل  رل عكة" وولقفاوّهةل لحتّعدلرملجمل  دل  رل عكة

لبلرربرجلهةزل لأ اعلرآلءة لرق رءنلأ ّ  لب ةسلإ ر نلرب ا   لإ ةا لمإّا لرقابة   و لقتجملعتلرقتجملةا ا  ات علأاللرريءهن لأدر  رتر هة
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مجل ل  ّ ع ل ةلرملجملة   للرىلرب ل جمل لتجمل  تلرجلهةزل ةقا اللجلهةزلرببة   الص   ةحلرلرىل جمل  لرقتجملعتلرقب لعلقلتجملةا ال ةقا ال
ل.لللرقعربق  لإ ّليفلرحلة حلرقيتل ل اّصلم هةلرإل ةالرقجملة  ينلقلجهةزلللىلاءة لحمّعد 

 المؤشرات  إزدواجية تانب -1

مميث ول جمل  ل.ل،لتةل اّتنلرربإ ة ةللرمل  ارحلقفعل ل جمل لتجملع ال  ر علب  لرجلهةزلرب  ر علض بالإزدربرء  لجتانلمت
رجلهةزلللىلحن لللص   ةحدرئا للإتسةع ععل"(لربرإل ةالرقجملة  ينل  ،تجمل قرإل"رملت جل و"لب"يفلرلة ل)ل8ابتلل ربلرمل  الر 
(ل"  ر وتا"أيل)  ضلأصاةالرقابة  ول ل ات علإ،اةدهلل   لتجملع ا  ل،لت  للإءار ص   ةحلمإذرل ل فةلقلجهةزللوكةا

ربيفلكوهلرحلة ولتف الرق    لرقتجملع ا  ل"(.لأ"رلة ل"ل)در جمة لرري" ثجلكوهلرريصاةالرقابة   ليفل طةقللإءار للىللعال
ل.لضميةلرقتجملا الرق صبع(لِبَ ُالرق    )ولللىلأال جمل لت ض حلرقستنل" ل اطتق"ل   ل"لدر جمة لرري"رملساوَع لقو

 لاهاز المحلية تراعي بيئة امعيارية  أداءمؤشرات  - 7

ب ةسلأدرئهةلرقوررلربرإل  غللااولربرمل  ارحلمتفوّاهةل ةلرقجمل ةال وقمللربقفعلتثتَ لب ميتهةلرب نر ةكةللرريءهن للىلكةم ل
لرىلمهعلإذال لحتتةجللو(أيلُ فّ ب )   ارحل اة،ت لق ض هةلرقوررللرىلحتتةجللرريءهن ربت موَّال جملّ  ةحلرقت سنلرملستميّاولمإّال

رمل ة هلرقعربق  لقألءهن لرق ل ةل"تكرتكليفلرقاؤ  لرقعرلمي لقتاب وللرريءهن رب  لذقملولمإّالكةم للوةم لرمل  ارحل   ةا  أالتف الك
ل لرملةق   لرري"ISSAIsقلابة   لتجمل  ت ل جمل  ل كرتكة ل جمل ة،ة لربرقيتلت موّا لرمل  ارحلرقعربق  لربلل لويفلض ئالدر و لمإّا لذقملو لللى  

رب ةقتةدولمثميوّ ل نر ةل تتتوّ  ل ةل.ل   ارحلأدرئهةلريةص لإلعردلرىلكةم لللرريءهن  لدربق ةلحتّعل ةل ةء لرمل  ةا  لمتثوّجلرب، ل لُ كةل
ل.  ضلرمل  ارحلرمل  ةا  ل  ثميةلأ فةلذقمللإلعرد

لرملست  نلرقعربدلربل لرإلبل ميربيف لك  ةحلرإل ت ،ةيلحتتةج لمإّا للرىلعو ل تّا لريةاء   لرجلهةحلرمل ا   لإباةع لللى لريءهن ررقجملعا 
ل  للو،تمياراإتت ّسة لك  ةحلرإل ت ،ةيلتاب و لأ اعلتت قوّى ل ة    ل ةلأبللإ كط  ة لربك  لرقجملعارحو ل اة  ليفلجمة  لربدربق    مي  

رقت ة ةحليفلرملست  نلرقعربدللرىلربرحلةء ل.لعلربرقعربدرإلبل مي اة لرقجملعارحليفلرملست  نللإ ت ةءةح جملتضعل  ة ةحل   ةا  ل   ل
ربض ل  ضلرمل  ارحلرمل  ةا  لرقيتلتكميجلكّ ل ةل تةئولرجلهةزلربكوقمللل ةلتلمللرملت ل لمبست علرجلهةزلتب   لأبجعلرإلبل ميربل
ل.لهولكميةلتكميجلرهل ةكجلربرملسةارحلرقيتلت ّسالحتجمل قلتلمللرقاتةئوأاالربل

 المؤشرات والتقييم النوعي  - 8

كاَجلرقل  ة هلكمّيّ  لربحتل جل  لعلإ،تكعرا ، جايلرقتجمل  تل
ُ
  اضلرق   ةحلرقتجملع ا  للدر اهةئعلقلتجمل  تلتجملا ارللةلرريرب ف الرمل

لربصبع لحتل ج لقلمي  ارحليفلإ ةا ل ل.رملساع  لكةّ ة لرق صبع لرقت ل ج لإرب ُوَ ّع ل ةقا ا ل سميح لأ وّا رق   ةحلرقتجملع ا  للرىللتتةا
ل.ارملساع لقلمي  ارحليفلإ ةالأمشجلرب فوّةل ةلتجمل  تلل ر جلكةّ  ل ل فةلأال جمل لضتطهةليفل   
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 األجهزةمستويات نمّو رسم يوضح 

لقلمي  ارحل  لل  ةحلتجملع ا   للإلتميةدرب، جايلإ،اةد لابميعل ة ل ةلبتجلجممي ل ل4لرىلل1،لوّت لرملميةا،ةحلرمل تميع  لربمق و
ل ل ةإلجنل ن   لرقاة جمل  لقاميةذجلول86رريمارب،ةي لربمجملة لرجلهةز لمنّ  ل ست ع ل   للةّا ل كفج لرق   ةحلرقتجملع ا   لتتطة ق لأا رب ت ّن

لامي ذجلقلإ،تاةدرولرريءهن ملست  ةحلمنّ للت ا بةحل تّسط لرقتةدرقت ةينللرقكفجرب  اضل.لعارحلرمل تميع ل ةلبتجلرإل ت ،ةيرقجمل
ل ةإلجنل ن   لرريمارب،ةيلرقاة جمل  لبتجلجممي ل  ل ة  ّع

ُ
لرمل ل. لرقامي ذجلأّا لأ ازلاةحلكور لرلمي ل للرريءهن رب ة ليفلكوه رريلضة 

 كفجللةاولرب  ينلأّال جملّ  ةحلرجلهةزل ت موّا لربأّالرجلهةزل  ميجلربمقلل3 ل غلرملست علابتللرىل ولق ربلتس ىوليفل ا ل لمنّ كةلر 
ربلاع ةلتتلغل  ،س ل.لولقفةل ةل نر لمثّ لجمة لملن علرقت سن"ISSAIsرمل ة هلرقعربق  لقألءهن لرق ل ةلقلابة  لرملةق  ل" تطلتةحل

ل3رملست علابتل ل ل غلرملست علابت لمتإ فةملة لأدرئهةول4و لربلل ةل   لتاب   ل ضةم و لإربت مهل ع ةحلذرحلب مي  لرىلاتجملةئهة
رقويل(ل4ك لرملست علابتل)برترحلإدارجل ست علرب  علأام لإقوقملول اعل.ل  ،س لبةئمي لللىلرقت لوّتلربذرحل  ا لر،تكارم  

ربقةل جمل وليفلكوهلرملا ل ل.ل  لرجل ع لرملت ةاَم ربرملميةا،ةحلرقعربق"لرمل ة هلرقعربق  لقألءهن لرق ل ةلقلابة  لرملةق  "زل تطلتةحلةربل تج
ل لإدارجلرملست علابت لب ةسلل5 ةقورحو ل، تجملىل برريءهن لأدر يفلإ ةا لرلة  لأّا ل  ع لرملست عل ستجملت و لكور لإلضةم  لت  ة

لرإل ل  ج لللىلحن  لرمل  ارحل ات علت ا بهة لكةم  لمإّا لملتطلتةحلل،تجة  رب ةقتةدو لرقعربق " كفجللةا لرق ل ةلرمل ة ه لقألءهن   
ربابتلل2رب ثوّجلرملست  ةالابتللو3ابتللدر ربغهكةل ةلرملميةا،ةحلرجل ع لرملت ةاَم لدربق ةلت ةدُ ل ست علرري"لISSAIsقلابة  لرملةق  ل

أ وّهةل لغهل بّ ل ولأيللررب تّالرق ا ب لغهل  ء د للدر رب فةلت ا  ل ست علرري)رللةلرمل ة هلرقعربق  لرملوك ا لر عرحنارمةل تنلل1
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،تجةبلقلكاربطلرملاة،ت لرق راد ليفلرمل ة هلإأّالرجلهةزلبعللرىلل4ابتللدر يفل نل كهل ست علرري.(لتع جل ّ نلرقتاب ول  عُل
ل.لري ةئصلرمل اّم لرملت بوّ لأالت ّنزلب مي لرجلهةزلرب نر ةهلرىلرقعربق  لرملوك ا ل ةإلضةم ل

 87عريف مستويات تنمية الاهازت -1

كعل  ء د ل ة ،تللرربيةص  لرمل ا  لغهل  ء د للررربلكعل لتع جل ّ نلرقتاب وللرربريةص  ل لتوُاكتل  علل: رصفالمستوى 
لمجملطلقفةل ل التاب وكةل

ل  موّالرجلهةزلبةلع لملسة ق لرقفةدالرقتاب ويل:المستوى التأسيسي :  1المستوى 

  لإ،تجمل قهةزلءن رل ةلك فجلرحلف   لرقتاب ويلربقالمجملعل ف الرجلللريةص  ل  ء د ولقفةلكّجل ع ليفل  ال عرئع
لحمعربد  لربلميل ةت   لل. ةق   لرجلهةز للرىلرب بتجملا لربللإ،رترت ج   ططللميج لرقتكا  للإ،رترت ج  لرىلربتامي    لرمل راد ليفلجمة  ا  ع 

لرقابة  لرق  ا  لربتجملا ةهتةول  ل  ة هلإ،تكعرارببوَعال ةلرقابة  لرملةق  ولقفةلدرباللرإلقتنرارب ايلتاب ولابة  للإت ة لإ،رترت ج  ربل
رملةق  لقفاهةل لل ت  حرإلض  ب لربتوُاكوّنلتجملةا الرقابة  لللىللرربمهعلغةئت للدر أّ ةلابة  لرريل. ست علض   ل ةلرقت ط  لرقابة   
ل.إ  غلقلجميه ال ةقتجملةا الرقابة   لرربكةال  لرجلميه الللإت ة توُ ّاالرملسةئجلرقا ة   لرب ل  ءعل

لرمل رادلرق ة  لإ،تكعرال كتا  موّالرجلهةزلبةلع لقلميسة ق ل:للمستوى التنمية:  2ى المستو 

ربرقس ة،ةحلرملاة،ت لربتاب وكةلربقلجهةزل  ضلرري فةاللةحرإل،رترت ج لإلعردريةص  ل  ء د لربرجلهةزلبعل اعليفل
ربتامي   للإ،رترت ج  ربقلجهةزل ططللميجل.لميةا،  تاولقفاوّهةلغهل فتميل لربلةد ل ةل جمل لت ط لهةليفلرملإ،تجمل قرقجملة     لرملت ل ل 

رب ايلتاب ولابة  للل ايلتاب وكةل كفجلءنئعلمجملطلرربولقفاهةلض  ب لإت ة لإ،رترت ج  يفلجمة لرمل رادلرقتكا  لربللإ،رترت ج  ربل
ولربت ءعلت ط  ل"ISSAIة  لرملةق  لرمل ة هلرقعربق  لقألءهن لرق ل ةلقلاب"إل ةالل3ربرقابة  لرملةق  ولربمجملةلمل ة هلرملست علابتللرإلقتنرا

لءّ ع  لابة    لرري. لابة   ل ةللميج ل سه لبعا ل ايلتاب و لدر كمية لرملست علابت ل  ة ه لدربا لقفة لل4و لرقعربق  ل"إل ةا رمل ة ه
  لرباأ ةلخب   لرملة لرق ةال ةلبتوَجلرهل لإ،تكعراربتوجملّعالرقتجملةا الرقابة   ل  ا للة  للةل".لISSAIقألءهن لرق ل ةلقلابة  لرملةق  ل

رب  ءعلإ  غلءنئعل.ل  لرقوملةالض  ب لامّبةلت ة رقوملةاولربإالكة  لبا رحلرإللرىلرب ايلام لرقتجملةا الرقابة   ل.لرقت ة ةحلرملةق  
ل.لرجلميه الرىلقتجملا الرجلهةزلرقسا يلربأ ازل تةئولرق ميل ةحلرقابة   ل

لرحلف  علدر ع لقلميسة ق للةلرري  موّالرجلهةزلبةل:للمستوى النضج المؤسسي:  3المستوى 

 فّاسلرقجملة  ال".لISSAIرمل ة هلرقعربق  لقألءهن لرق ل ةلقلابة  لرملةق  ل"ريةص  لت ميجلكميةلك ل ت بوّ لهلةليفل طةقلل
لميجلربقلجهةزل ططل.ل  لرجلهةزلربك ل ستجملجل ةلرقاة   لرملةق  لربرق ميل  لجتةهلرقسلط لرقتاب و  ليفلكةم لرقا ر علرملةد  إ،تجمل ق

رب ايل.ل ّعلكتهلربمقلرملكططةحلرىل جمل لتاب وكةللإت ة لإ،رترت ج  يفلجمة لرمل رادلرقتكا  لربللإ،رترت ج  ربتامي   لربقاللإ،رترت ج  
لمل ة هلرملست علابتللدر ربرقابة  لرملةق  لربابة  لرريلرإلقتنراتاب ولابة  ل لقلابة  لرملةق"إل ةالل4ربمجملة لرق ل ة   لرمل ة هلرقعربق  لقألءهن 
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ISSAIدربا ل ت اّك وللإلتميةدربجتايلابة  لكةم لرهل  ةحلريةض  لقلابة  ل .لرقتب  جلررب  ة هل فةم  ل ةل   لرملست عللررب"ل
رب ايل.لرهل  ةحلريةض  لقلابة  لأدر رمل رادلرق ة  لربلةللإ،تكعراربمتاحلرقتجملةا الرقابة   ل  ا للة  للةل.ل  أمهلربمجملةلقلميكة الربقج

كميةل جمل ل كال   تلرقتجملةا الرقابة   ليفلص   ل اة،ت ل.ل  لرقوملةال ت ا لت ة رقوملةاولربتوُ ّعلبا رحلرإللرىلابة   لام لرقتجملةا الرق
ل.لللللقلجميه الرملستهعا

ل ف  علحَمّسةلتدر رجلهةزل اهضل :للالمستوى الموّجىَه:  4المستوى لل

ل كط رب ُابوّولرجلهةزلرإل"لISSAIءهن لرق ل ةلقلابة  لرملةق  لرمل ة هلرقعربق  لقأل"ت ميجلريةص  لكميةلك ل ت بوّ ليفل طةقل
  لرجلهةزلربك ل ستجملجل ةلرقاة   لرملةق  لربرق ميل  لجتةهلإ،تجمل ق فّاسلرقجملة  ال.لللىلحن ل فوّاال ةلتجمل  تلأدرئالربحتس اال ة،تميارا

ع ل ستجملل لقلميسة ق ولأّ ةلرجلهةزلرقتاب ويلمهعلم الربيفل  الرلتمي ولمإّالرجلهةزل ثوّجلبةل.لرقسلط لرقتاب و  ليفلكةم لرقا ر ع
لإ،رترت ج  يفلجمة لرمل رادلرقتكا  لربللإ،رترت ج  ربتامي   لربللإ،رترت ج  ربقلجهةزل ططللميجل.ل ف  علحُمّسوَةلتدر لة جلمل ضل 

ربرقابة  للرإلقتنرايلتاب ولابة  لرب ال.ليفلرقت لوّتلرمل ،سعلميسةمه  جمل لتاب وكةلكلوّهةلربمقلرملكططةحلرب تة  تهةلربتجمل  ميهةلقللإت ة 
 ةللإق هةرب ُا ال"لISSAIرمل ة هلرقعربق  لقألءهن لرق ل ةلقلابة  لرملةق  ل"إل ةالل4ربمجملةلمل ة هلرملست علابتللدر رملةق  لربابة  لرري

 لللىلذقملولربلل .ل لكّجل،ا ربجتايلابة  لكةم لرهل  ةحلريةض  لقلابة .لبتجلرهل  ةحلريةض  لقلابة  ل ةلتتةاكةلتوجملّعالب مي ل ضةم 
رملسةئجلرملةق  لربرملسةئجلذرحللأكتل جملّعال  ا لر،تكارم  لرب ك ا ل   للررب/مإّالرجلهةزل  موّالأ ضةل ع ةحلذرحلب مي ل ضةم لرب

ربتوُاكالكةم ل.لرقوملةاليفلإ ةال  رال ت رصجلرب اوّة ل نلرجلهةزلربرقوملةالرىلرب ايلام لرقتجملةا الرقابة   ل.لرحلف  علدر رق ل ل ةري
 ل  ر،ط لجممي ل ل تاّ ل ل رقتجملةا الرقابة   لرب وُسخل  ءن لثسنلرق اضلرب ايلت ز  هةل كفجل ك طلللىلرجلهةحلرمل ا  لرقائ س

ل ةلبا رحلرإلل ا لرملهميةحل. لقت سنلر تجملةئا لرمل ل  ةحلرقيتل مي هة لرب ستكعا لرجلهةحلرمل ا   ل  لكةم  ل  رار لرجلهةز رب جمل ت
ل.ربح ىلرجلهةزلثض ال ةازليفلرلتمي لرب ُك  لب ميتالرب نر ةهليفلرلتمي .ل طهةلربتاب وكةرقابة   لربختط

 88مسائل فنية أخرى للمعالاة   - 13
رب  اضليفل ةل لعلرملجملةا ةحل.لرريءهن لأدر أّيلإ ةالقجمل ةسللإلعردمجل ل ةلرقت ع ةحلرقيتل ات علام هةلقععللربكع

لرقت ع ةح لكوه لمل ةجل  لرملجملرت   لرق. ل نلرب ة لمإ وّا لرملتعئ  و للإلعرداة    ل   ةا   ل   لل  امية   ارح لدربد لت رمق   ءع
 ةل ة   لأ اعول(.لربغهكةل ةلرمل ةدا"لISSAIsرمل ة هلرقعربق  لقألءهن لرق ل ةلقلابة  لرملةق  ل" ةل   ل)رملميةا،ةحلرجل ع ل

لرملميّ ن لقالربدرئا لللتتةاةإل  ة هلإضةم  لذرحل  علحملعلقأل ول لإلعرد فةلقلجهةزلأال جمل ال  يفللص   ةتارق اربالرحملل  
ل.رقجملة  ينلقارقس ةقل

 التحّدي المعالاة المقترحةل
رب  ثميةلأ فةل ايلت ا  لكّجل   ال.لتجمل ل  ةجل ل ثجلكوهلرملستق للاعلت مي تلرمل  ارحلرقباد  

لعدللإ،تكعراقا اليفلول ات علر ارب  ثميةلت والرري.لرريءهن رمل ة َا لرملاطتقلللىلكةم للرب جمل ةس
ك  لرقست جلجل جلكةم لرمل  ارحل اة،ت لريءهن لذرحل

 (لول  ةالما سعولإخلرجنل نيل  ةال)إاثلإدرايلرتل ل

                                                           
88
مرجع  (2012)ومةاياها المالية للرقابة العليا األجهةة قيمة حول اإلنتوساي عمل فريق عن المانحة والجهات اإلنتوساي بين تعاونال أمانة 
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 التحّدي المعالاة المقترحةل
كميةل نلرحلا لللىلرحلبةظلللىللة جلرملجملةا  ل.لدر أدىنل ةلرمل  ارحلرملت رز  لقجمل ةسلجمة لرري

 .ليفل  ةالرق   ةحلرقتجملع ا  
 جملت ا لللىلرجلهةزلرملت ةَااليفلرقتلعولمبةليفلذقملللرريءهن لأدر إ ةالب ةسلل ات علأالتف الدرئا 

أّ ةلرملفةتنلرقابة   لرملستجملل لقل ف  ةحلرحملل  لم ات عوللاعل.لقله   لرقجملة     لذرهتةل  رإلبل ميرقباربعل
 .ل ع ولتجمل  ميهةلللىلرإلبتضة 

رق  ا  لأال/لبت ةالللىلرحلف   لرملاكن  كجل ات علرإل
رهل  ةحللإ كط أالمتتّعلدرئا لرإل ةالقتكميجللرىل علرقس

 .رملجملة  ةحلرربرقابة   ليفلرحلف  ةحلرحملل  ل
لرىلل1للىلرمل ة هل ةلللتميةد ةإل"لرب   لرجلهةز" ايلت ط  لكوهلرقاة   ليفل طةقلرمل  الرملت لقل و

 لللىلربلل (.لل ال فس ف إل الق ميةلربإ) ةلرمل ة هلرقعربق  لقألءهن لرق ل ةلقلابة  لرملةق  لل11
 .لذقملولمجملعلت ءعل   ارحلحمل  ل اة،ت 

رق   ةحلرقابة   وللإ ت اك  ل ايلرقت ة جل  ل
ذرحلرملس ربق  للةلرقكاكةحللرريءهن للىلغارال

 ل.رملميل ك لقلعربق 
رحلربء دلرب ع"ل) ِا  لرإل،اةدلربرقتا  لرقت ت  " ايلت ط  لكوهلرقا ر عليفل طةقلرمل  الرملت لقل و

أّ ةلإ،عر ل".لدر لابة  لرقا ة   لربرريقرقابة   للرحءار رإل"ربرمل  الرملت لقل و(لما  للة ل لرب اة،ت 
.ل4ابتللدر رمل ة َا لملست علرريل جمل ةس ع ةحلأ اعلذرحلب مي ل ضةم لمتةإل فةالإدارءهةلضميةل

 . لللىلذقملولمجملعلت ءعل   ارحلحمل  ل اة،ت ربلل 

رقابة   لرإلضةم  ولل كط ك  ل ايلرقت ة جل  لرإل
ابة  لللىلغارالرقابة  لللىلتجملا  لرمل ل  ةحولربرق

 .رقجملضةئ  لربرقابة  لرقت    

جتايل  ةجل لكوهلرملستق للاعلت مي تلرمل  ارحلرقباد  ولربذقملليفل طةقل ةلتجملتض الرمل ة هلرقعربق  ل
 .لل اة،ت  لللىلذقملولمجملعلت ءعل   ارحلحمل  لربلل .لقألءهن لرق ل ةلقلابة  لرملةق  

أّيل ععل نلللىلرإل ةالأال جملّ تلدربالرجلهةزللرىل
 .يفل ةل ت لقل ةمل نر   لرقسا   لقل ف   

جتايل  ةجل لكوهلرملستق للاعلت مي تلرمل  ارحلرقباد  ولربذقملليفل طةقل ةلتجملتض الرمل ة هلرقعربق  ل
 .لل  ل اة،ت  لللىلذقملولمجملعلت ءعل   ارحلحملربلل .لقألءهن لرق ل ةلقلابة  لرملةق  

دربالرجلهةزليفللةإللتتةارري ول لرىلك  لرقست جل
 .رملهميةحلرقابة   لإءار رملا ل ل ةلبتجل

غهل"رمل  اللربص  فةل:لرإل بةقلرق ةالربرملسة ق لرملةق  ل"رملجملةا  لرملستكع  ليفلإ ةاللإلتميةد
حلة حلرب فةلر،تتةقلر(.لNA"ل) ل اطتق"لررب(لNU"ل)غهل ستكعا"لرربول(NR"ل) جملّعا

قفّجلرمل ة َا لل جمل ةسغ   للاعلت مي تلرقيتلتف الم هةلأ  مي لرجلهةزلغهلكةم  لإل تةجلرقت ة ةحلرملال
 .   ا

رملجملةا  لرملتوّسجمل لقلت ة جل  لرحلة حلرقيتل ف الم هةل
 ل فةلإ،اةدلل   للررب   ال ةلغهل ستكعال

 .تجملع ا  لقا
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 محتوى المؤشرات  - 11

لجمة لرب   ا  اضلرجلعرب لرقت لكّج ليفلإ ةا لةدلرحملت علرملجملرتَح ل ةل. لكّج لرمل  ارحلب ةُس ل فةم  لرملجمل  د لأّا لرمل     ربجتعا
لأ فة لرقجمل رلعلرقكفل  لربرملميةا،ةحلرقب ل  ول  ثمية رببعل اتوللةلرق ميجلرقتب  لعلقبا قلرق ميجلت ع جلقلميكططلرمل ردليفل.

ل.ض  لرقتجةابلرحلةصل ليفلجمة لربض لرمل  ارح

ل
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 المؤشر الماال بعاداأل
لأاالرجلهةز:لرلة ل  

لتجمل  ميةحلأ اع لإىل ل ة ،تاةد لب ة،ا ل اي لرآلاةال. لحتجمل ق لكةا ربق ة
لأربلللىلحن ل تة القاتةئول لكلّ ة ذرحلرملست علرقام  ل ل فةل ستتهة
لرجلهةزليفلررياال ات علت ض  هةل لرقف ب  لرقيتل سةكتلهبة رجلهةزولمإّا

ل.قتجملا الأدر لرجلهةزيفلبستلرقتجمل  تلرمل ءنل

لرقضا يبل لر  ضتةط ليف لرجلهةز  سةمه 
لقلمي رادل لرقب ة  لربرقتك  ص رق ةا
لربرحل كمي ل لرقب ة  لريع ةح ربإ،عر 

ل.رقا  ع لرب فةم  لرقبسةد

 ول

  أدر لرجلهةز
ل(بةلع لرق مي  )أولت ط  لرقابة  لرملةق  لقجملةلع لرهل  ةحلريةض  لقلابة  ل

لةق  بلولتجملعتلتجملةا الرقابة  لرمل
لجلول كالتجملةا الرقابة  لرملةق  لربت ز  هة

 دلول تة   لرجلهةزلقتاب ول    ةحلرقابة  لرملةق  لربت ص ةهتة

 1رجلهةزلول  تةئولرقابة  لرملةق  

ل(بةلع لرق مي  )قجملةلع لرهل  ةحلريةض  لقلابة  للر قتنراأولت ط  لابة  ل
لر قتنرابلولتجملعتلتجملةا الابة  ل

لربت ز  هةلر قتنراابة  للجلول كالتجملةا ا
 دلول تة   لرجلهةزلقتاب ول    ةحلابة  لر قتنرالربت ص ةهتة

 2رجلهةزلول  تةئولابة  لر قتنرا

لرريدر لربر تجملةئهةلربغاضهةل ابة لميل ةحلت ط  لأول ست ل
لربت ز  هةرريدر لبلول كالتجملةا الابة  ل

 هتةربت ص ةلدلول تة   لرجلهةزلقتاب ول    ةحلابة  لرريدر 

 3رجلهةزلول  تةئولابة  لرريدر 

 4رجلهةزلول  ع ةحلرجلهةزلذرحلرقجمل مي لرملضةم  ألول ع ةحلرجلهةزلذرحلرقجمل مي لرملضةم 
لألولحمت علتجملا الرجلهةزلرقسا يلربتسل ميا
لبلول كالتجملا الرجلهةزلرقسا يلربت ز  ا

 جلولب ةسلأدر لرجلهةزلربام لرقتجملةا ال كت ال

 5هةزلولرجل رقتجملا الرقسا يلقلجهةز

  بلولر،تجمل ق  لرجلهةزلربإ ةاهلرقجملة  ين
لألوللإ ةالبة  ينل اة،نلربم ة ل ا   للل اليفلرقع،ت ا

لبلولإ ةالبة  ينل اة،نلربم ة 
لجلولر،تجمل ق  ل ةق  
 دلولر،تجمل ق  لتا  مي  

 6رجلهةزلول ر،تجمل ق  لرجلهةز

 7رجلهةزلول  س ربق ار،تجمل ق  لائ  لرجلهةزلربل ألولر،تجمل ق  لائ  لرجلهةزلرب س ربق ا
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لألولرب   لذرحل طةقلربر، لمبةلم الرقفبة  
لبلولرق ص  لإىللرمل ل   

لجلولرحلقليفلام لرقتجملةا الربإقنر  تا
 دلولربء دلاق ةحل تة   لم ةق 

 8رجلهةزلول رب   لرجلهةز

  جلولإ،رترت ج  لرقتامي  لرمل ،س  ل
لألولحمت علريط لرإل،رترت ج  

ل،رترت جعبلول سةالرقتكط طلرإل
لجلولحمت علريط لرقسا   

 دلول سةالرقتكط طلرقسا ي

 9رجلهةزلول إ،رترت ج  لرقتامي  لرمل ،س  

  دلولرمل ة الربرملاهج ةحلرقابة   
لألول سةالرقتكط طلرقابةث
 بلولحمت علريط لرقابة   

 11رجلهةزلول رقتكط طلرقابةثلقلجهةز

لألولختط طل هميةحلرقابة  لرملةق  
ل ول هميةحلرقابة  لرملةق  بلولتاب

لجلولام لرقتجملةا اللةل هميةحلرقابة  لرملةق  
 دلولر،تفمية ل هميةحلرقابة  لرملةق  ل  ل ارلة لرق ب لربرمل نر   لرملكّ  ن

 11رجلهةزلول رقابة  لرملةق  

لرملسة ق لرملةق  ل/لألولإءار رحلرقت ليفلرحلسة ةحل
 (Courts of Accountsر ت ةايل ةقاست لإىللدربرئالرحملة،تةحل)

ل لرحلسة ةح ليف لرقت  /لإءار رح
 رملسة ق لرملةق  

 أ11رجلهةزلول

لألولختط طلابة  لر قتنرا
لبلولتاب ولابة  لر قتنرا

لجلولام لرقتجملةا ال كتالابة  لر قتنرا
 دلولر،تفمية ل هميةحلابة  لر قتنرال  ل ارلة لرق ب لربرمل نر   لرملكّ  ن

ل12رجلهةزلول ابة  لر قتنرا

لألولختط طلابة  لرريدر 
لبلولتاب ولابة  لرريدر 

لجلولام لرقتجملةا ال كتالابة  لرريدر 
 دلولر،تفمية ل هميةحلابة  لرريدر ل  ل ارلة لرق ب لربرمل نر   لرملكّ  ن

 13رجلهةزلول ابة  لرريدر 

لألولضتطلء د لرق ميل ةحلرقابة   
 بلولضميةالء د لرق ميل ةحلرقابة   ل

لرق مي لء د  لرقابة   لضتط ل ةح
 ربضميةملة

 14رجلهةزلول
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  ك ةكجلرإلدرا لربرإل،اةد:لكول
لألول عرب  لأ  ب ةحلرملها 

لبلولت  نلرملس ربق ةحلربرإل ارالللىلرمل ابن
لجلولرإلدرا لرملةق  

 دلول    لرملاربت لرقعر ل  

 15رجلهةزلول رإلدرا لربرملاربت لرقعر ل  

لألولرقتا  لرقت ت  
 دلرإلدرايبلول ع ةحلرإل،اة

 16رجلهةزلول ك ةكجلرإل،اةدلربرقتا  لرقت ت  

  رمل رادلرقتكا  لربرقجمل ةد 
لألولإ،رترت ج  لرمل رادلرقتكا  

لبلولربء دلربا ب لرمل رادلرقتكا  لربرقت ا  
 جلولرقاربرتنلربرقرتب  لربامةهلرمل ابن

 17رجلهةزلول ربا ب لرمل رادلرقتكا  

 18رجلهةزلول  لربرقتعا نرقتامي  لرملها  ألولرقتامي  لرملها  
 19رجلهةزلول ب ةد لرمل رادلرقتكا   ألولب ةد لرمل رادلرقتكا  

  ر ت ة لربإدرا لرق  بةحل  لرجلهةحلذرحلرمل ل  :لربل
لألولإ،رترت ج  لر ت ة 

لبلولإدرا لربا ب لر ت ة لربت مهلرمل رادلرقتكا  ليفلجمة لر ت ة 
  ة لرقعر لعجلولرملميةا،ةحلرجل ع ليفلجمة لر ت

 21رجلهةزلول إ،رترت ج  لر ت ة لربر ت ة لرقعر لع

ل لرقتاب و   لرقسلطةح ل   لر ت ة  لجمة  ليف لرجل ع  لرملميةا،ةح لو /لأ
ل(رهل   لرقيتل ام لرجلهةزلتجملةا اهلإق هة)رقجملضةئ  ل

 بلولرقلجملة رحل نلب ةد لرجلهةزلربب ةدرحلرهل  ةحلريةض  لقلابة  

 21رجلهةزلول    ر ت ة ل  لرهل  ةحلرحلف ل

لألولرملميةا،ةحلرجل ع ليفلجمة لر ت ة ل  لرب،ةئجلرإلل ا
 بلولرملميةا،ةحلرجل ع ليفلجمة لر ت ة ل  لرمل ر انلربرلتمي لرملعين

ر ت ة ل  لرب،ةئجلرإلل الربرمل ر انل
 ربرلتمي لرملعين

 22رجلهةزلول

ل 
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 خاتمة البحث

 :الا النتائجاو 

 :هاأهمالنتائج من  ماموعة من ال توصل الباحث 

وتصحيحها وتقىوم بهىا  اإلنحرافاتتعددت تعريفات الرقابة ولكنها اتفقت جميعها عل  انها عملية مهمة للكشف عن  -
مىىوارد المتاحىىة ال يسىىاء والخطىىط المرسىىومة وان ال هىىدافالسىىلطة المختصىىة بقصىىد التحقىىق مىىن سىىير العمىىل وفقىىا لأل

وان تسىتخدم فىي ذلىك معىايير االقتصىادي بىين عوائىدها وتكاليفهىا الماليىة ياب ان تحقق الرقابة التوازن ا و هإستخدام
 .المتنوعةمرنة وقادرة عل  التكيف مع ال روف 

وهىي  التنمويىة الخاصىة بالدولىة وأصىحاب المصىلحة هدافلويات واألو تحقق الرقابة قيمة مضافة عندما تعمل وفقاا لال -
 .ونشر الخوف األخطاءوليست وسيلة لتصيد  داءوسيلة لتحسين وتقويم األ

رقابىة شىاملة،  او، سىلبية، إياابيىةرقابىة  اوالرقابة المسبقة، المتزامنة، الالحقىة )تقسيمات الرقابة مثل من هناك الكثير  -
  .(الخ.... خارجية، داخلية  اوجزئية، مفاجئة، دورية، 

بالتنسىيق  والشىفافية، المساءلة تعزيزب شيدالر  الحكم تحقيق في العام القطاع عل العليا للرقابة  األجهزة رقابة أهم تس -
 .لدولةلالدستورية األخرى  األجهزةمع 

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

 مدى تحديد وعند ل روفها مالئمة معايير رقابة ولكل الرقابة موضوع لتقييم المستخدمة المقاييس هي:  الرقابة معايير -
 الى  باإلضىافة ، المسىتهدفين للمسىتخدمين بالنسىبة الفهىم وإمكانيىة المالئمىة مىدى في المراقب ين ر المعايير مالءمة

 .رللمعايي والموضوعية والموثوقية كتمالاإل 
التابعىة لهىا  يىةاإلقليموكىذا المن مىات ( اإلنتوسىاي)والمحاسىبة  الماليّىة للرقابيىة العليىا لألجهىزة الّدوليّىة المن مىةتهدف  -

 والمعرفىة اآلراء تبىادل على  والّتشىايع الىّدعم تىوفير الى والمحاسىبة مثل المن مة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية 
 .أعضاءها  بينوالفني  العملي ناو التعو  والّتاارب

 :في حاليا اإلنتوساي لاان أهم  تتمثل -

 (المهنية بالمعايير المتعلق لإلنتوساي 1 اإلستراتياي الهدف) المهنية المعايير لانة -1
 (المهنية القدرات ببناء المتعلق لإلنتوساي 2 اإلستراتياي الهدف) المهنية القدرات بناء لانة -2
 الخبىىىىرات بتبىىىىادل المتعلىىىىق لإلنتوسىىىىاي 3 اإلسىىىىتراتياي دفالهىىىى) المعرفىىىىة وتبىىىىادل تقاسىىىىم لانىىىىة -3

 (والمعلومات
 4 اإلسىىىتراتياي الهىىىدف) المىىىانحين ماموعىىىة مىىىع اإلنتوسىىىاي ناو بتعىىى المعنيىىىة التوجيهيىىىة اللانىىىة -4

 (نموذجية دولية بمن مات المتعلق لإلنتوساي

 داءلىىىأل المسىىىتدام التعزيىىىز أجىىىل مىىىن اإلنتوسىىىاي من مىىىة عىىىن منبثقىىىة هيئىىىةوهىىىي  "اإلنتوسىىىاي تنميىىىة مبىىىادرة" أنِشىىىىئت -
 البىىرامج، هىىذه وتنسىىيق األجهىىزة قىىدرات لتنميىىة فّعالىىة بىىرامج تيسىىير خىىالل مىىنلألجهىىزة الرقابيىىة  والمهنيىىة يةسىىتقاللاإلو 
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 أكثىىرو  أكبىىر دعىىم وتعبئىىة ، يىىةاإلقليم الهيئىىات وتعزيىىز ا،هإسىىتخدام وإشىىاعة  للاميىىع المتاحىىة العالميّىىة المىىواد إعىىدادو 
  .للرقابة العليا لألجهزة فعالية

 . العليا للرقابة األجهزةية العنصر البشري بما يمثله من خبرة مهنية في أهم  -

 مىىن عليهىىا الحصىىول ويىىتم) المعرفىىة وهمىىا المراجىىع لخبىىرة محىىددات بمثابىىة اعتبارهمىىا يمكىىن أساسىىيين عىىاملين هنىىاك -
 بالحقىائق المعرفىة وهىي( تصىريحية) اإلعالمية  رفةالمع بين التفرقة مراعاة الذاتية مع والقدرات(  العامة الخبرة التعليم

 وبىين ( لىةاو المتد األصىول عناصىر أحىد هىو المخىزون أن معرفىة فمىثال ) البيانىات بمعرفىة عليها يطلق ما او والمفاهيم
 المعرفىة عليهىا ويطلىق متميىز بشىكل المهىام داءأل المطلوبىة الخطىوات او القواعىد مىن تتكىون فهىي  اإلجرائية المعرفة

 التشغيل عملياتب

 .للمراجع المهني داءاأل عل إياابي  أثرمما له  والمهني العلمي التأهيلية أهم  -

 Going Concern Expert system GCX عمليىة المراجعىة مثىل ن ىامة فىي اإللكترونيى تطىور ن ىم الخبىرة -
 ألحكىىاما وإصىىدار المالئمىىة األراء إبىىداء فىىي االىىذي يسىىاعد.Audit opinion Decision  AOD ن ىىامو 

 .المالي داءاأل قياس خالل من ذلك ويتم المشروع إستمرارية بخصوص المعقولة الشخصية
مسىاهماتها   نشىر خىالل ومىن سىعاو  نطىاق على  والمحاسىبة الماليىة للرقابىة العليىا األجهىزة وفوائد بقيمة التعريف يةأهم -

 بمثابة تكون وأن الدعم، منهم وتتلق  لدورها اآلخرين فهم تكتسب أن الرقابية لألجهزة معه يمكن بما عملها، ونتائج
 .الحكومي بالدور لالرتقاء محفز

هىىدف معىىايير االنتوسىىاي هىىو ضىىمان أعمىىال رقابىىة مسىىتقلة وفعالىىة وتقىىديم الىىدعم ألعضىىاء من مىىة اإلنتوسىىاي مىىن أجىىل  -
 علىى  عىىاييرالم إطىىار مىىن 1 المسىىتوى يشىىتملو  صىىالحياتهم المحىىددة الىى  إسىىتنادا وضىىع المىىنهج المهنىىي الخىىاص بهىىم

 للرقابىة عليىا أجهىزة تأسىيس الى الىذي يىدعو  1177 عام منذ ليما إعالنوهو  اإلنتوساي لمن مة التأسيسية المبادئ
 العمىل سىير حسىن تضىمن التىي للرقابىة العليىا األجهىزة لعمىل ساسىيةاأل المتطلبىات يمثىل 2 لمسىتوىومستقلة وا فعالة

 – 3 المسىتوىو  العىام القطىاع رقابة داءأل سليمة مبادئ وتؤسس علياال الرقابة ألجهزة المهني السلوك قواعد وتؤسس
 العمليىىة الرقابيىىة اإلرشىىاداتفهىىي  – 4 المسىىتوىامىىا  الميىىداني العمىىل مبىىادئوهىىي تشىىكل  للرقابىىة ساسىىيةاأل المبىىادئ
 الميدانية بالرقابة المتعلقة

 (ISSAI Compliance AssessmentTool) ل و اال األحرف إختصار وهي -( iCAT)كات اآليتهدف  -
 تطبيىقب الرقابيىة األجهىزة إلتزام مدي تقييم ال  -(كات آي) اإلنتوساي بمعايير اإللتزام تقييم أداة العربية باللغة وتعني

 .الاهاز عل  نطبقت ال اانه او مستوفاه اير اانه او جزئي او كلي بشكل اهإستيفاء يتم وهل المعايير هذه متطلبات

تطبيىق معىايير االنتوسىاي لتحديىد  الى العليىا للرقابىة التىي تسىع   األجهىزةفىي جميىع  (iCAT)كات يمكن تطبيق اآلي -
  والحوكمىة القيادة ، القانوني واإلطار يةستقاللاإل:وهي مؤسساتية أربعة من خالل أبعاد تطبيق تلك المعايير إستراتياية

كىىىأداة تحليىىىل  (SWOTتحليىىىل ) سىىىتخدامإمىىىع  الخارجيىىىة الاهىىىات مىىىع والعالقىىىة   ساسىىىيةاأل الرقابيىىىة المسىىىارات ،
 .ةاإلستراتيايانتهاء بالخيارات لويات و لها تمهيدا لتحديد اال استراتياي

 متفىق أداء لمقيىاس وفقىا الرقابيىة األجهىزة لقيىاس أداةيمثىل  والمحاسىبة الماليىة للرقابىة العليىا األجهىزة أداء قياس إطار -
 إسىىتخالص الىى  وصىىوال الىىزمن بمىىرور ومتابعتىىه داءلىىأل أفضىىل إدارة الىى  للوصىىول( مىىن بينهىىا معىىايير االنتوسىىاي) عليىىه

 او الىذاتي التقيىيم طريىقويمكىن تنفيىذه عىن  وترقيتىه داءاأل فهىم فىي يساهم فإنىّه العوامل، هذه تيسير وبفضل الدروس
 .الخارجي تقييمال او الن راء بواسطة
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 :ثانياا التوصيات

 :ماموعة من التوصيات يصنفها الباحث عل  النحو التالي ال توصل الباحث في ضوء النتائج السابقة 

لويىات الىدول التىي او و  أهدافشاملة للرقابة تنبع من  إستراتيايةبالدول العربية وضع  للرقابة العليا األجهزةينبغي عل   -
 .لماتمعهاها التنموية وبما يحقق قيمة مضافة أهدافتعمل بها في سبيل تحقيق 

 من مىة مبادراتمن خالل  مضافة قيمة تحقق جيدة رقابة ممارسات إياادالعربية بالدول  قابةللر  العليا لألجهزة يمكن -
المسىىىتوي الثىىىاني مىىىن معىىىايير  فىىى  للرقابىىىة األعلىىى  للاهىىىاز اإلسىىىتراتياي المسىىىتوى حىىىول تمحىىىورت والتىىىي اإلنتوسىىىاي
 .داءواأل اإللتزام لية،الماالذي يشكل االرشادات الرقابية للرقابة الرابع  المستوى ال وصوال االنتوساي 

 دعىم على  يشىاع وهىذا المىواطنين حيىاة فىي فىارق احىداث فىي الرقابيىة األجهىزة ومنىافع قيمىة ابىراز على  دائمىا العمىل -
 والعمىل هاإسىتغاللو  العامىة الموارد عل  واإلشراف العام القطاع ومؤسسات الحكومات مساءلة في األجهزة تلك عمل
 .المستقلة الرقابة خالل من والنزاهة شفافيةوال المساءلة الحوكمة تعزيز عل 

 يىىةاإلقليموكىىذا المن مىىات ( اإلنتوسىىاي)والمحاسىبة  الماليّىىة للرقابيىىة العليىىا لألجهىىزة الّدوليّىة ن مىىع المن مىىةاو تعزيىز التعىى -
والّتاارب  المعرفةو  اآلراء تبادللالستفادة من التابعة لها مثل المن مة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة 

 .المختلفة اإلنتوساي لاانب العربية بفاعلية األجهزة وان تشاركوالفني بين أعضاءها  العملي ناو والتع

مىن لىه  ممىاألعضاء الاهىاز الرقىابي  والمهني العلمي التأهيلية أهم العمل دائما عل  تحديث الخطط التدريبية لتعزيز  -
 .عل  تطوير العمل الرقابي وتحقيق قيمة مضافة لهو  للمراجع المهني داءاأل عل  اياابي أثر

 .ه في تطوير العمل الرقابيأهم ما يمكن ان تسبة الحديثة و اإللكترونيمن ن م الخبرة  اإلستفادةدراسة  -

 ان تقىىىوم بتبنىىىي معىىىايير المن مىىىة الدوليىىىة لألجهىىىزة العليىىىا للرقابىىىةالعليىىىا للرقابىىىة بالىىىدول العربيىىىة  األجهىىىزةينبغىىىي علىىى   -
(ISSAIs)   وان تسىتفاد مىن  نطىاق عملهىاتقىوم بتعىديلها بمىا يتناسىب مىع قوانينهىا وصىالحياتها و  اووطنية لهىا كمعايير

 .في هذا الشأن ة تنمية االنتوساي والبرامج التدريبية بالمن مة العربيةمبادر 

 كىىات آي والمحاسىىبة الماليىىة للرقابىىة العليىىا لألجهىىزة الدوليىىة بالمعىىايير اإللتىىزام تقيىىيم أداةمىىن  اإلسىىتفادةالعمىىل علىى   -
(iCat)  مىن ميسىري  اإلسىتفادةويمكىن  االنتوسىاي بمعىايير اإللتىزام تقيىيم أدوات خالل من الحالي اضعهو في تحديد

 .التقييمهذا تطبيق معايير االنتوساي في 

العليىا  األجهىزة ءأدااطىار قيىاس  إسىتخدامبعملهىا كىل فتىرة  أداءالرقابية ان تعمل عل  قياس  األجهزةينبغي دائما عل   -
 .من ال يتطور يتأخرأساس التطور و  داءقياس األن ألهذا االطار  إستخدامبتاارب الدول في  اإلستفادةللرقابة و 

ان الرقابيىىة فىي دولنىىا العربيىىة االنخىىراط فىي مهىىام ولاىىان المن مىىة الدوليىة لألجهىىزة العليىىا للرقابىىة و  األجهىىزةينبغىي علىى   -
 .في وضع وتطوير المعايير الدولية المساهمةدور إياابي في تشارك بفعالية وان يكون لها 

 يىىةاإلقليمالعليىىا للرقابىىة فىى  الىىدول المختلفىىة سىىواء علىى  مسىىتوى الماموعىىات  األجهىىزةن والتنسىىيق بىىين او تعزيىىز التعىى -
 (.اإلنتوساى)عل  المستوى الدول   او( االرابوساى)

 
 نو كىي نأو  ةمىئالملاو  ةبسىانملا ةر و صىلاب ثحىبلا اذهى جا ر خىا  فى تقىفو  دق نو كأ نا ريدقلا زيز علا لهلا نم وجر أ ةياهنلا  فو 
 .دصقلا ءار و  نم لهلاو  يباقر لا لمعلا لاام  ف اديفمو  اعفان لمعلا اذه

 ل
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