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 مقدمــــــــــة

بما في ذلك الوصول إلى معلومات الرقابة،  ،ممارسة الرقابةفي  بُعدمهام الرقابة عن  أداءيتمثل 

مان ضبهدف وذلك ، الخاضعة للرقابةدون الحاجة إلى التنقل الميداني لفريق الرقابة إلى الجهة 

وضع إجراءات خاصة للرقابة وتتمثل أدواتها في  .ظرف من الظروف أيّ استمرار الرقابة تحت 

، باإلضافة لتنفيذ الرقابة وسائط االتصال وتقنيات المعلومات الحديثةوسائل وواالعتماد على  بُعدعن 

 .المؤهلة الموارد البشريةر إلى توفّ 

واضيع م في إطار مهام روتينية للجهاز األعلى للرقابة تخصّ  بُعدتنفيذ مهام الرقابة عن  قد يتمّ و

من طرف إدارة مختّصة صلب  بُعددة وفقا لتفويضاتها القانونية )مثل رقابة المناقصات عن دّ مح

و أ لجهات الحكوميةتحليل البيانات المالية للتدقيق الحسابات وأو المهام الدورية الجهاز األعلى 

 لخ( إ....، التي تمارسها بعض األجهزة العليا للرقابةبُعدهيئات القطاع العام عن 

، عدبُ ا لتنفيذ مهام الرقابة عن مضطرّ  ، في حاالت أخرى،هلكن قد يجد الجهاز األعلى للرقابة نفس

 مقتضياتة الموظفين وسالمتهم ومراعاة تستدعي ضمان صحّ في حال وجود ظروف استثنائية 

ئة األوب انتشار حاالت . ومن هذه الحاالت،عن العمل ف التامّ االجتماعي دون التوقّ أو العزل التباعد 

 .أو الكوارث الطبيعية أو الطوارئ مثل الفيضانات والزالزل 19على غرار جائحة كوفيد والجوائح 

 أمرا ضروريا، بل وحتميا. بُعدما يجعل من تنفيذ المهام عن وهو 

اء إجراءات العزل أو الحجر العام رّ ل الزيارات الميدانية للجهات الخاضعة للرقابة جطيتع يؤدي وقد

على الوصول إلى الملفات يدويا وإجراء المحاورات  فريق الرقابة عدم قدرة إلىأو القيود على التنقل 

ني االمباشرة مع موظفي الجهة الخاضعة للرقابة وتنفيذ أعمال البحث والتفتيش واالستقصاء الميد

وإجراء المعاينات والفحوصات على عين المكان. وقد يواجه فريق الرقابة في مثل هذه الحاالت 

اإلثبات وبناء االستنتاجات وهوما يتطلب االستئناس بأفضل  أدلّةصعوبات كبرى في جمع 

 .بُعدبات تنفيذ مهام الرقابة عن ف مع متطلّ الممارسات للتكيّ 

ة، مسألة تنامي أهمية ودور استخدام تقنيات المعلومات ووسائل بقوّ  بُعدويطرح تنفيذ مهام الرقابة عن 

بالنسبة لكل األجهزة العليا للرقابة مهما كان الصنف  وتقنيات الذكاء االصطناعيالتواصل الحديثة 

اعتماد ضرورة التزام. وكذلك  –أداء  –مالية  الرقابة:أو النموذج الذي تتبعه ومهما كان صنف 

وساي اإلصدارات المهنية لإلنت ماوال سيّ  باتالممارسات لتنفيذ إجراءات التدقيق وفقا للمتطلّ أفضل 

  باعتبارها المرجعيات األساسية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.  
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يير ف معاتعرّ و .الدعامة األساسية لبناء استنتاجات المدقق ،الرقابة أدلّةأو ثبات اإل أدلّةعتبر ت

 االمدقق لتحديد ما إذا كان موضوع الرقابة متوافق يستخدمهامعلومات  ةيّ أ بأنهاالرقابة  أدلّة نتوساياإل

البيانات ت المعامالت الورقية واّل ة، كسجدّ أشكاال ع دلّةوقد تأخذ األ ها. بمع المعايير المعمول 

اإللكترونية، والتواصل الكتابي واإللكتروني مع األطراف الخارجية، ومالحظات المدقق، واإلفادات 

ع )ذلك باإلضافة إلى الوثائق ذات الّطاب ة الخاضعة للرقابةئالهي تقدمهاأو الكتابية التي  الشفهية

 الّرسمي(. 
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النتائج معقولة موضوعيا ومناسبة  بأنّ  ،لعيا( إلقناع شخص مطّ مّ كافية )ك دلّةويجب أن تكون األ

ازنا. تقييما عادال ً ومتو دلّةأي مالئمة وصحيحة وموثوقة. ويجب أن يكون تقييم المدقق لأل –ا( )نوعيّ 

 .1 كما يجب إطالع الهيئة الخاضعة للرقابة على النتائج األولية ومناقشتها معها لتأكيد صحتها

ل أصناف ك بُعدإلثبات في إطار تنفيذ مهام الرقابة عن ا أدلّةوتشمل أفضل الممارسات الخاصة بجمع 

 مع االخذ باالعتبار ،التزام. كما تشمل كل أصناف األجهزة العليا للرقابة –أداء  –الرقابة: مالية 

 األجهزة ذات الصبغة القضائية.بالتفويضات الخاصة بكل جهاز واالعتبارات الخاصة 

ائل وس بشكل أساسي على ،بُعدنفيذ مهام الرقابة عن إطار تفي اإلثبات  أدلّةجمع  تعتمد أعمالو

شبكات وتطبيقات االتصال المسموعة والمرئية ومنظومات ك وتقنيات المعلومات الحديثةالتواصل 

ج والمواقع االلكترونية المفتوحة للعموم أو التي يكون الولو التراسل االلكتروني ونظم تراسل البيانات

لجهات الحكومية وهيئات القطاع العام...إلخ. ذلك باإلضافة إلى التطبيقات دا من بعض ايّ إليها مق

ها تحليل البيانات المتحصل عليمعالجة ووالمنظومات واألدوات المعلوماتية التي يعتمدها المدققون ل

 لكترونيا. إ

 

مهام الرقابة  أداءإطار  اإلثبات في أدلّةعند جمع المبادئ العامة للرقابة تطبيق  -2

 بُعدعن 

زام بها تنفيذ المهام عن بُعد بما يضمن االلتمراعاة بعض الجوانب ذات الخصوصية التي بتطلّ  ينبغي

قانون لااعتراف  نكّ يموبقواعد الموضوعية واخالقيات المهنية واستقاللية التدقيق في كل مراحله. 

من إحكام  ،ممارسة الرقابة عن بُعدب ،لديه ةاألنظمة المعتمدوالجهاز األعلى للرقابة المنّظم لعمل 

 االثبات واتمدى مشروعية واكتمال أدالتخطيط لمهام الرقابة ونطاقها وصلة بالجوانب المتّ 

 الحقا. استنتاجات الرقابةوانعكاس ذلك على الخاضعة للرقابة، الجهات  معالتواصل و

قا للمتطلبات وفإلى نفس المبادئ العامة للرقابة الميدانية  بُعديجب أن يخضع تنفيذ مهام الرقابة عن و

  من المبادئ األساسية لرقابة القطاع العام.  وتتمثل تلك المبادئ العامة في أخالقيات  44إلى  37من 

قابة رالواجبة وإدارة الفريق الرقابي ومهاراته و نايةالمهنة واالستقاللية والتقدير المهني والشك والع

  .والتوثيق والتواصلواألهمية النسبية ومخاطر الرقابة الجودة 

 

 بُعداإلثبات عن  أدلّةالمسائل المتصلة بجمع  فيما يخصّ  إدارة الفريق الرقابي ومهاراته 1.2

صية صّ مهارات تخ علىر الفريق الرقابي فّ إلى تو بُعداإلثبات عن  أدلّةقد تزيد الحاجة عند جمع 

حتى يكون الفريق قادرا على التعامل مع نظم وتقنيات تراسل ت الخاصة بتقنيات المعلومات اكالمهار

وكذلك التطبيقات واألنظمة المستخدمة للحصول  عدبُ عن  البيانات واالتصال ومشاركة المعلومات

  تحليلها.معالجتها وعلى البيانات و

ر  تتوفّ من ذوي المهارات التي اليين أو الخبراء الفنّ ب االستعانة إلىكما قد تزيد حاجة الفريق الرقابي 

ساعدة على مالو االتصالي في مجال تقنيات المعلومات وفنّ الدعم ال لتقديم لدى الجهاز األعلى للرقابة

  .بكفاءة الحصول على البيانات المطلوبة والتعامل معها

                                                           
 المبادئ األساسية لرقابة القطاع العام 100من المعيار  50المتطلب  -1 
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، يمكن كذلك لفريق الرقابة طلب الحصول على تقارير الرقابة دعم أعمال الرقابة عن بُعدوبهدف 

أو التدقيق التي تعلّقت بالجهة الخاضعة للرقابة واستخدامها لجمع معلومات وأدلّة الرقابة وبناء 

 وتستخدم بعضعد، وذلك وفقا للضوابط المعمول بها. بُ االستنتاجات في إطار مهمة الرقابة عن 

 على مستوى الدولة أو المقاطعة أو اآلخرينلمالية والمحاسبة أعمال المدققين العليا للرقابة ا األجهزة

ق تعلّ رقابية ت الأو الدائرة أو المستوى المحلي، أو شركات المحاسبة العامة التي أنجزت أعما اإلقليم

 ذت وفقاقد نفّ  األعمالمن تلك  يّاأ د من أنّ ويجب إجراء الترتيبات للتأكّ  .الرقابة/موضوع بهدف

 .لمعايير رقابة القطاع العام

المبادئ األساسية لرقابة القطاع العام للمدققين أن يستخدموا  100المعيار من  40المتطلب  جيزوي

إذا كان ذلك ً مالئما أو  ،األعمال التي قام بها المدققون الداخليون أو غيرهم من المدققين أو الخبراء

وبما يتماشى مع تفويض الجهاز األعلى للرقابة المالية والمحاسبة والتشريع المعمول به.  ،ضروريا

وعلى المدقق في جميع  .أعمال اآلخرين أن توفر إجراءات المدقق أساسا كافيا الستخدام ويجب

براهين لكفاءة واستقاللية المدققين أو الخبراء اآلخرين وجودة األعمال " األحوال أن يحصل على

". غير أن الجهاز األعلى للرقابة المالية والمحاسبة وحده مسؤول عن أي رأي أو تقرير نفذوهالتي ا

طراف أ نفذتهالية استخدامه لألعمال التي ؤولمساف من هذه فّ وال يخ .رقابي ينتجه بشأن الموضوع

 .أخرى

 

   بُعداإلثبات عن  أدلّةعند جمع  المهني ديرقوالت الشكإعمال     2.2

بة ه ومتسائل عند تقييم مدى كفاية ومناسبّ ة وموقف متنيّ الشك المهني المحافظة على مسافة مهنيعني 

با البقاء منفتح العقل ومستجيمنه التي تم الحصول عليها طوال عملية الرقابة. كما يستلزم  دلّةاأل

لجميع اآلراء والحجج. ويعني التقدير المهني تطبيق المعرفة الشاملة والمهارات والخبرات على 

 عملية الرقابة. 

عمال إيجب على المدقق  حيث. بُعداإلثبات عن  أدلّةمع جويكتسي هذا المبدأ أهمية قصوى عند 

المرسلة  البياناتوجودة واتر للتحقق من صحة وسالمة الشك والتقدير المهني بدرجة أكبر وبشكل مت

 ها لالستخدام واعتمادها كبراهين تدعم االستنتاجات.يله ومن موثوقيتها ومن قابلت

  

 بُعداإلثبات عن  أدلّةبشأن جمع  األهمية النسبيةتطبيق  3.2

 توقيتهاو بُعدتؤثر اعتبارات األهمية النسبية على القرارات بخصوص طبيعة إجراءات الرقابة عن 

وتقييم نتائج الرقابة. وقد تشمل االعتبارات مخاوف أصحاب المصلحة والمصلحة العامة  ومداها

ير على أعمال تأث بُعدلتنفيذ التدقيق عن حيث قد يكون لإلجراءات المعتمدة والمتطلبات التنظيمية.  

وهو ما قد  ،اإلثبات أدلّةعلى مالئمة وكفاية وجودة كذلك اإلثبات و أدلّةمعلومات الرقابة و جمع

 عدبُ ينعكس على نتائج أعمال الرقابة والمخرجات المنتظرة من التقرير. وبفرض تنفيذ المهام عن 

 حججكاإلثبات وتحليلها واعتمادها  أدلّةعلى فريق الرقابة إبالء هذا المبدأ األهمية الالزمة عند جمع 

 تدعم استنتاجات المدقق. 
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       بُعداإلثبات عن  أدلّةإجراءات جمع  توثيق    4.2

يجب على المدققين إعداد وثائق الرقابة بقدر كاف من التفصيل لتقديم ضي معايير اإلنتوساي أنه تتق

 2.ليها إالتي تم التوصل  واالستنتاجاتالتي تم الحصول عليها  دلّةواألفهم واضح للعمل المنجز 

وينطبق المتطلب على الوثائق أو البيانات ذات الطابع اإللكتروني حيث يجب تسجيلها وحفظها بشكل 

ول توثيق إجراءات الحصووفق فهرسة مضبوطة لتيسير االطالع عليها. كما ينبغي مفصل ومنظم 

تمرس لملتمكين المدقق اى معلومات الرقابة وأدلّة اإلثبات ألغراض الحّجية والموثوقية من جهة، وعل

 ل عليهاالتي تم الحصو دلّةواألالمنفذة  اإلجراءاتيملك معرفة مسبقة بالرقابة من فهم طبيعة  الالذي 

  .، من جهة أخرىلدعم استنتاجات الرقابة والتوصيات عن بُعد

 بُعدعن  اإلثبات أدّلةجمع ال بشأن عّ التواصل الف 5.2

ويجب  .ال طوال عملية الرقابةعّ إرساء تواصل فه يجب على المدققين نّ أمعايير اإلنتوساي على  تنصّ 

ن عن وليؤقة بالرقابة وتزويد اإلدارة والمسن التواصل الحصول على المعلومات المتعلّ أن يتضمّ 

 .3 الحوكمة بالمالحظات والنتائج في األوقات المناسبة طوال المهمة

مع موظفي الجهة الخاضعة  بُعدوبالمقارنة مع التواصل الميداني المباشر، بفرض التواصل عن 

ومن بين تلك التحديات القدرة على التواصل في الوقت المطلوب المدققين. على  أكبريات دّ للرقابة تح

لكافية اأو تزويدهم بالمعلومات  ينعلى استفسارات المدقق مع موظفي الجهة الخاضعة للرقابة للردّ 

قد يرتبط . وبُعداإلثبات التي تم الحصول عليها عن  أدلّةان وكذلك فعالية مناقشة بّ في اإل والمناسبة

ر موظفي الجهة الخاضعة للرقابة وحاالت نقص الموارد البشرية بسبب فّ مر بمدى جاهزية وتواأل

 الخضوع لقيود الحجر الذاتي أو الحجر العام في حاالت الكوارث والجوائح مثال.

ل والمستمر الضمان التواصل الفعّ  واآلليات ائلعلى الفريق الرقابي إيجاد البد بوفي هذه الحاالت يج

اإلثبات من عدة مصادر داخل  أدلّةمع الجهة الخاضعة للرقابة بهدف الحصول على المعلومات و

مع مسؤولي الجهة الخاضعة على  االتفاق الشائعة التطبيق. ومن الحلول الجهة الخاضعة للرقابة

الفريق  معبالتنسيق )لضمان سرعة اتخاذ القرار(  م الوظيفي األعلىلّ تكليف أحد موظفيها من الس

بُعد ن ع التواصلتيسير في صورة وجود صعوبات للحصول على المعلومات والبيانات و الرقابي

 . اآلخرين موظفي الجهة الخاضعة للرقابة مع

 بُعدثبات عن اإل أدلّةالمتصلة بجمع  مخاطر الرقابة   6.2   

عن تنفيذ المهام الرقابية الميدانية من حيث مخاطر الرقابة  بُعدال يختلف تنفيذ المهام الرقابية عن 

التي قد يواجهها الفريق الرقابي. بل قد تزيد تلك المخاطر بكثير في إطار تنفيذ المهام الرقابية عن 

 .باعتبار الظروف التي تُؤّدى فيها المهمة بُعد

المبادئ األساسية لرقابة القطاع العام، يجب على المدققين أن  100من المعيار  41ووفقا للمتطلب 

مخاطر الرقابة هي الخطر ويديروا مخاطر تقديم تقرير غير مالئم في ظل الظروف الراهنة.  

المتمثل في أن يكون تقرير الرقابة غير مالئم. وينفذ المدقق إجراءات للحد من مخاطر الوصول إلى 

لة في جميع عمليات غير مالئمة أو إدارة هذه المخاطر، مدركا أن المحدودية المتأصّ استنتاجات 

م تأكيدا مطلقا عن حالة الموضوع الرقابي. وحين يكون الرقابة تعني أن الرقابة ال يمكن أبدا أن تقدّ 

ل في مقبو نّ من مخاطر الرقابة إلى مستوى متد الهدف هو تقديم تأكيد معقول، فعلى المدقق أن يحدّ 
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ظل ظروف الرقابة. كما قد تهدف الرقابة إلى تقديم تأكيد محدود، وفي تلك الحالة تكون المخاطرة 

عدم االلتزام بالمعايير أكبر مما هو في رقابة التأكيد المعقول. وتقدم رقابة التأكيد بالمقبولة المتمثلة 

 قدير المهني للمدقّق.المحدود مستوى من التأكيد ذا مغزى للمستخدمين المستهدفين حسب الت

 دق أو بُعدتنظيمية وظروف العمل عن المتصلة بالجوانب  أداء الرقابة عن بُعد قد تكون مخاطرو

التي يتم  ةدلّ البيانات واألوجودة بطبيعة بالقيود على الحصول على معلومات الرقابة وتكون متصلة 

  .بُعدوإجراءات الرقابة عن المعتمدة منهجية ال ائصأو حتى بخص بُعدالحصول عليها عن 

استخدام  اتاحتمال وجود فجوة في مهاربأداء مهام الرقابة عن بُعد  المتصلة المخاطر نومن بي

وانعكاس ذلك على مدى تصميم إجراءات تدقيق فعالة عن بُعد. كما قد ترتبط تلك تقنيات الرقابة 

 .بشأن أدلّة اإلثباتالتواصل عن بُعد المخاطر بمحدودية 

تقنيات الذكاء االصطناعي، أصدر لوبالنظر للمخاطر والتحّديات المرتبطة باالستخدام المتنامي 

"الذكاء االصطناعي: إطار المسائلة  GAO 2021 في يونيوالمسائلة الحكومي األمريكي  مكتب

 على تعزيز ويهدف هذا اإلطار المرجعي إلى المساعدة. 4 الفيدرالية والهيئات األخرى" للوكاالت

الهيئات و ةالمسائلة واالستخدام المسؤول للذكاء االصطناعي من قبل الوكاالت الفيديرالية األمريكي

 األخرى في مستوى كل ما يخص البرامج والعمليات الحكومية.

ق بالحوكمة والبيانات واألداء وتتمحور مضامين اإلطار المرجعي حول أربعة مبادئ متكاملة تتعلّ 

د اإلطار المرجعي فيما ويحدّ . (Governance, Data, Performance, and Monitoring) والمراقبة

ن كل ممارسة من الممارسات كما تتضمّ  .كل من المبادئ المذكورة أفضل الممارسات الرئيسية يخصّ 

ة فالتي وصفها اإلطار المرجعي مجموعة من األسئلة للهيئات وللمدققين ولألطراف الخارجية المكلّ 

ن أفضل الممارسات وصفا لإلجراءات المتبعة من المدققين واألطراف الخارجية ييم. كما تتضمّ بالتق

 ةوتساعد الممارسات واإلجراءات المقّدمة على الحصول على بيانات وأدلّ  فة بأعمال التقييم.المكلّ 

 إثبات ذات جودة ومالئمة وموثوق بها.

 

 إثبات كافية ومناسبة أدلّةلتوفير  بُعدتنفيذ إجراءات الرقابة عن  -3

 الرقابة أدلّةإجراءات جمع    1.3

 يجب على المدققين تنفيذ ،المبادئ األساسية لرقابة القطاع العام 100المعيار  من 50وفقا للمتطلب 

عم رقابة مناسبة وكافية لد أدلّةر التي توفّ  - بُعدا في ذلك إجراءات الرقابة عن مب -إجراءات الرقابة

 ةدلّ قرارات المدقق بشأن طبيعة إجراءات الرقابة وتوقيتها ومداها تؤثر على األ إنّ  تقرير الرقابة.

 .. ويعتمد اختيار اإلجراءات على تقييم المخاطرة أو تحليل المشكلةالمدقّق التي يحصل عليها

إجراء المحاورات : بُعدفي إطار تنفيذ مهام الرقابة عن  دلّةويمكن أن تشمل طرق الحصول على األ

الحظة، االلكترونية، الموالسجالت فحص الوثائق والبيانات  عبر وسائط االتصال الحديثة، بُعدعن 

، إعادة الحساب، إعادة األداء، واإلجراءات التحليلية ، التأكيدالخارجية المصادقات ،االستفسار

 . بُعدوتحليل البيانات و/أو أساليب البحث األخرى المتوافقة مع العمل عن 

                                                           
4  https://www.gao.gov/assets/720/716110.pdf 
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 تاالمعطيويمكن تبادل المعلومات والبيانات مع الجهة الخاضعة للرقابة بواسطة وسائل تراسل 

Exchange Data للبيانات يالتبادل اإللكترونكذلك من خالل تقنية وElectronic Data 

Interchange. 

(EDI, is the intercompany communication of business documents in a standard format. In EDI 
transactions, information moves directly from a computer application in one organization to a 
computer application in another. EDI standards define the location and order of information in a 
document format. IBM.COM)5 

"الدليل التوجيهي ره يما يوفّ  دة يمكن االستعانةأو معقّ  Big Data بيانات ضخمة التعامل معوفي حال 

من طرف مجموعة العمل الخاصة بالتدقيق على  2019تم إعداده في سنة  الذي 6لتحليل البيانات"

بهدف تقديم إرشادات عامة لألجهزة العليا  INTOSAI WGITAتقنيات المعلومات باإلنتوساي 

ت البيانات الدليل مفهوم تحليال ويقدمللرقابة حول تنفيذ تحليالت البيانات عند إجراء أعمال التدقيق. 

ن ه الدليل أساسا إلى المستخدميووصف العمليات العامة لتطبيق ممارسات تحليل البيانات. ويتوجّ 

من المعايير  ، بشكل سلس، العديدتضمين الدليل يق التقليدية. كما تمالذين لديهم دراية بمنهجيات التدق

دة لتحليل البيانات المعتمدة في المبادئ التوجيهية، دون التركيز على تقنيات أو والممارسات الجيّ 

 نة.منهجية معيّ 

ً  أدلّةوقد تشتمل   دلّةة من األعلى مجموع في إطار تنفيذ الرقابة المالية، التدقيق التي يتم جمعها أيضا

مليات الجرد ع لكترونية مناإلنسخ ال ومنها التي يتم الحصول عليها أثناء أو في نهاية الفترات المالية

الحصول على المصادقات من األطراف الخارجية على أرصدة  لكفي نهاية الفترة المالية، وكذ

 المنشأةالبنوك التي تتعامل معها  الجهات الحكومية، ومصادقاتمن ، أو شهادات المنشأة معامالت

كما ينبغي  .تأكيدات التي يتم الحصول عليها من اإلدارةوالوالشهادات باألرصدة في نهاية الفترة، 

الوثائق  فحص التي تستخدم أثناء إلجراءات التحليليةاإللكتروني لتوثيق القيام بال فريق الرقابةعلى 

  .كدليل إثبات والبيانات

اإلثبات وتأكيد المعلومات والحجج والبراهين التي تم الحصول عليها عن  أدلّةمناقشة ألغراض و

تنظيم ة تقنيذلك من خالل وللرقابة لكترونيا، يمكن التواصل مع الجهة الخاضعة إ ومعالجتها أو/ بُعد

تطبيقات عبر وذلك  ،الجهة الخاضعة للرقابة مع موظفي Remote Meetings بُعدعن االجتماعات 

 . والمحميّة ةالمرخصّ  وسائط التواصل الحديثةو

 

شأن قواعد ب 130وكذلك المعيار  "المبادئ األساسية لرقابة القطاع العام" 100ويفرض المعيار 

  .بات المتعلقة بالسريةجميع المتطلّ يلتزم بالمدقق أن  السلوك المهني على

في الرقابة المالية، مسؤولية المدقق " توثيق العمل الرقابي" بشأن  2230ISSAI المعيار تناول كما

في الموازنة بين متطلبات الشفافية والسرية وتصنيف البيانات بحسب ما إذا كان النفاذ إليها متاحا 

 . االلتزام بهادا بموجب المتطلبات التشريعية التي يجب للعموم أو مقيّ 

يذ بطة بسرية المعلومات عند تنفوبالنظر لزيادة المخاطر المرت، ات المشار إليهاولتحقيق المتطلب

من المعلومات وسرية أمراعاة الجوانب المتعلقة باألمن السيبراني ويجب ، بُعدمهام الرقابة عن 

                                                           
5 - https://www.ibm.com/topics/edi-electronic-data-interchange 

 الرابط اإللكتروني للدليل )غير متوفر باللغة العربية(  -6 
https://www.intosaicommunity.net/document/knowledgecenter/WGITA_Data_Analytics_Guideline_Final_QAC.pdf 
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يز متر. ويعد اإلكتروني والتقارير المتداولة البيانات عند التعامل مع الوثائق والبيانات المتحصل عليها

ات مثل االتصال عبر الشبكمين أتالالزمة للبيانات وتوفير تجهيزات وتطبيقات الحماية الوثائق و

التطبيقات المستخدمة لضمان سربة و FIREWALL أنظمة التشفير وأجهزة الجدار الناري

الجهة الخاضعة للرقابة من بين الحلول التي يمكن اعتمادها من قبل  VPNوخصوصية االتصال 

ي من مخاطر قّ والتو من والسالمةدرجات األعلى ألضمان على حّد السواء  للرقابة الجهاز األعلىو

  .لكترونيةالقرصنة والهجمات اإلتوفير الحماية من االختراق وتسريب البيانات و

 

  لوصول إلى االستنتاجاتلالرقابة  أدلّةتقييم     2.3

 .الرقابة بهدف الحصول على نتائج الرقابة أدلّةعلى المدقق تقييم 

بمراجعة وثائق الرقابة لتحديد ما إذا كان الموضوع  بُعدإكمال إجراءات الرقابة عن  عدبيقوم المدقق 

قد خضع للرقابة بصورة كافية ومناسبة. وقبل الوصول إلى االستنتاجات، يعيد المدقق النظر في 

 ذد ما إذا كان يجب تنفيدّ عة ويحمّ المج دلّةالنسبية في ضوء األ واألهميةلي للمخاطر وّ التقييم األ

 إجراءات رقابية إضافية. 

ية الرقابة وتقييم األهم أدلّةسواء عند تقييم  ة على حدّ ية والنوعيّ وعلى المدقق مراعاة العوامل الكمّ  

واستنادا إلى النتائج، يجب على المدقق أن يمارس التقدير المهني للوصول إلى  .النسبية للنتائج

 .7ت الرقابة  استنتاج حول موضوع أو معلوما

خاطر م من أدلّة كافيا ومناسبا حتى تقلّ عن بُعد جمعه  إذا كان ما تمّ ما م يّ ن يقأالمدقق  وينبغي على

 .التدقيق لمستوى مقبول او معقول

تائج عن بُعد المستخدمين المستهدفين الثقة في ن أدلّة اإلثبات المستخلصة كما يعتبر من المهم أن تمنح

 ىواستنادا إلالنتائج بطريقة مدروسة ومتوازنة  ل إلى تلكه تم التوصّ خالل شرح أنّ من الرقابة 

 معطيات فعلية.

 أدلّةم تقيي، بُعدبات أعاله، يجب على المدقق، في حال تنفيذ مهام الرقابة عن وعالوة على المتطلّ 

قية. ية والموثوجّ من حيث مراعاة متطلبات الحالمتحصل عليها عبر الوسائط االلكترونية اإلثبات 

 ت وإجراءاتاكان النظام القانوني الذي يعمل ضمنه الجهاز األعلى للرقابة يوفر ضمان ففي حال

بين بيانات لالتبادل اإللكتروني لنظمة لالعتراف القانوني والتصديق االلكتروني على الوثائق وأو

 أدلّةع لجم فريق الرقابةر التسهيالت الالزمة لعمل فّ مر من شأنه ان يوفهذا األهيئات القطاع العام، 

مل ضمن لكن في حال الع .ة الثبوتيةية والقوّ جّ بات الحر على متطلّ تتوفّ  أدلّةإثبات مالئمة واعتبارها 

ق إيالء ب على المدقر ضمانات االعتراف والتصديق االلكتروني بالشكل الكافي، يتوجّ نظام ال يوفّ 

 رونيا.  تلكإلبيانات المتحصل عليها اإلثبات وا أدلّةية وحجّ مدى مقبولية عناية أكبر لتقييم طبيعة 

 

صبغة ألجهزة العليا للرقابة ذات الاإلثبات بالنسبة ل أدلّةاالعتبارات الخاصة بكما يجدر التأكيد على 
حيث قد تفرض التفويضات الممنوحة لهذا الصنف من األجهزة والنظم القانونية التي  .8القضائية

تي يمكن ال توالمؤاخذادا وذلك بالنظر لجسامة المسؤوليات بات إضافية أكثر تشدّ تعمل ضمنها متطلّ 
                                                           

 المبادئ األساسية لرقابة القطاع العام 100من المعيار  51المتطلب  -7 

، في في الرقابة المالية" العمل الرقابي توثيق" ISSAI 0322المعيار  -بشأن الرقابة المالية  2900يرجى مراجعة اإلرشاد التوجيهي  -8 

 جزئه المتعلق باالعتبارات الخاصة بالتوثيق بالنسبة لألجهزة العليا للرقابة ذات الصبغة القضائية 
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 بات الخاصة باألجهزة العليا ذاتبة. ومن بين تلك المتطلّ كتحميلها عن األفعال أو المخالفات المرت
كذلك قواعد والقانونية الصبغة القضائية يمكن ذكر تحديد قواعد اإلثبات وتصنيفها ونطاقها وحجيتها 

بالوثائق وحقوق الدفاع ومنها خاصة اعتماد إجراءات كتابية حصرا بالنسبة لطلبات التقادم واالحتفاظ 
اعتماد إجراءات وجاهية في أعمال التحقيق االستفسار أو الحصول على معلومات أو ردود و

يدات الحجج والمؤاإلثبات و أدلّةلمناقشة التقارير والقرارات وفي بعض الحاالت االستعانة بمحام و
 غيرها.و

 

ذ اإلثبات في إطار تنفي أدلّةجمع ب الخارجة عن نطاق الجهاز األعلى للرقابة فيما يتعلق عوباتالصّ     3.3
  بُعدالمهام الرقابية عن 

خارجة  صعوبات ،بُعداإلثبات في إطار تنفيذ مهام الرقابة عن  أدلّةقد يواجه فريق الرقابة عند جمع 
بالجهة الخاضعة للرقابة أو بطبيعة تلك الصعوبات تتعلق  . وقدعن نطاق الجهاز األعلى للرقابة

 .نفسها البيانات والمعلومات

 عوبات في مستوى الجهة الخاضعة للرقابة:الصّ  -

م الرقابة تنفيذ مها عندقد تشكو الجهة الخاضعة للرقابة في إطار تواصلها مع الفريق الرقابي         
 من:، بُعدعن 

منظومات ووالتطبيقات على مستوى الجهة الخاضعة للرقابة نقص التجهيزات والبنى التكنولوجية  -
ات والتواصل مع فريق الرقابة لتزويده بالمعلوم بُعدالتي تسهل العمل عن التراسل وتبادل البيانات 

 ان. بّ والوثائق والبيانات المطلوبة في اإل

لة في الجهة الخاضعة للرقابة للتعامل والتواصل بكفاءة المؤهّ ة الموارد البشرية لّ قو دريبتنقص ال -
 لكترونيا.إوالتبادل االلكتروني وإعداد ومعالجة البيانات  بالتراسلمع فريق الرقابة فيما يتعلق 

بيئة عمل الجهة الخاضعة للرقابة واالعتماد يشكل كبير على العمل اليدوي نقص الحوسبة بالنسبة ل -
 ل التواصل اإللكتروني بشأن الوثائق والبيانات بشكل سلسبما ال يسهّ واإلجراءات الورقية/المستندية 

  ال مع فريق الرقابة.وفعّ 

 لعزل والحجر العاماء إجراءات ارّ ي أو الجزئي لنشاط الجهة الخاضعة للرقابة جف الكلّ التوقّ  -
  .ة الرقابيةموبالتالي عدم القدرة على توفير البيانات أو تحديثها طوال مسار تنفيذ المه

 

 عوبات في مستوى بيانات ومعلومات الرقابة:الصّ  -

. بُعدن اإلثبات ع أدلّةقد يواجه الفريق الرقابي صعوبات تتعلق بطبيعة البيانات عند جمع         
 عوبات:الصّ بين تلك  منو

ق فريإرسالها لأو  بُعدالنفاذ إليها عن والتي قد يصعب  BIG DATAالبيانات الضخمة التعامل مع  -

 ريق الرقابةفالمراسالت. وقد يكون حضور وشبكات كنظم  كترونية التقليديةلعبر الوسائط اال الرقابة

 تحليلها.معالجتها وعلى البيانات و لاإلثبات والحصو أدلّةميدانيا أكثر مالئمة ألعمال جمع 

 أعمالالميدانية و المعاينات. من ذلك ي الرقابة عن بُعد كل مجاالت الرقابة في الجهاتال تغطّ   -
 الجرد الماّدي للمخزون والتي تتطلّب الحضور الميداني للمدقق.

إجراء الفريق الرقابي لبعض أنواع التدقيق أو االختبارات على وظائف التطبيقات والمنظومات  -
ر مالئمة ميدانيا أكث فريق الرقابةوعلى البيانات التي تتيحها للمستخدمين. حيث قد يكون حضور 

 اإلثبات. أدلّةالبيانات وجمع االختبارات وأعمال لتنفيذ 
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 من المعلوماتمعينة البيانات أو المعلومات ذات الطابع السري: قد يفرض التعامل مع أصناف  -
والبيانات التي تكتسي درجة عالية من السرية متطلبات خاصة للتعامل معها وللسماح للفريق الرقابي 

 وأ ريعتشلوفقا  ،باالطالع عليها. من ذلك أنه قد تطلب الجهة الخاضعة للرقابة في بعض الحاالت
بات حفاظا على متطلّ  ،على المعلومات على عين المكان فقطاالطالع  ،من فريق الرقابةلوائح معينة 

ط ئوسار عبمن والسرية وتفاديا لمخاطر االختراق والتسريب في حال توفيرها للفريق الرقابي األ
  ذات طابع أمني أو عسكري. اسةمعلومات حسّ  مثال:. بُعدية عن الكترون

 الخاتمـــــة

ل خاضعا للمبادئ العامة للرقابة وألفض بُعداإلثبات في إطار تنفيذ مهام الرقابة عن  أدلّةيبقى جمع 
وعالوة على ذلك، يجب على المدقق مراعاة رقابة. لتنفيذ الجرائية الممارسات المعيارية واإل

باعتماد الوسائط االلكترونية ووسائل التواصل  بُعداإلثبات عن  أدلّةخصوصية ومتطلبات جمع 
ائل إثبات كافية ومناسبة عدة مس أدلّةلتوفير  بُعدالحديثة. حيث يطرح تنفيذ إجراءات الرقابة عن 

مع الجهة الخاضعة للرقابة  ال والمستمرّ ضمان التواصل الفعّ ذات خصوصية من بينها ضرورة 
 يالكترونإ ومعالجة البيانات بُعدية للتواصل عن الضرور المهاراتر فريق الرقابة على توفّ و

 عدبُ رة ألغراض التدقيق. كما يفرض جمع المعلومات عن نظمة المتطوّ واستخدام التطبيقات واأل
  .أمن المعلومات وسرية البياناتقة بمراعاة أكبر للجوانب المتعلّ 

عليها عن  لالمتحصّ اإلثبات والحجج والبراهين  أدلّةمالئمة تقييم باإلضافة إلى ذلك، تكتسي مسألة و
 ية قصوى لبناء استنتاجات المدقق. ، أهمّ الموثوقيةمن حيث الحجية و، بُعد

 دلّةأعوبات التي قد تواجه أعمال جمع المعلومات والصّ  كما يجب على الفريق الرقابي االنتباه إلى
 بطبيعة المعلومات والبيانات نفسها.    صلاإلثبات في مستوى الجهة الخاضعة للرقابة أو فيما يتّ 

التي قد تحّد من أداء مهام الرقابة عن بعد بالنسبة  عواملوتجدر اإلشارة أخيرا إلى أنّه من أهّم ال
اللّوائح وأنظمة العمل التي يخضع لها الجهاز األعلى قيودا على وضع  ،لبعض األجهزة العليا للرقابة

بقدر معايير مهنية دولية  عدم توفّر بأداء الرقابة عن بُعد. وكذلكالتفويضات واإلجراءات الخاصة 
، يبشكل تفصيلالرقابة عن بُعد بات وإجراءات ومخاطر كاف ومفّصل إلرشاد المدققين حول متطلّ 

 . والتطوير حيث أن منظومة المعايير وأفضل الممارسات في المجال ال تزال قيد اإلثراء

 
 


