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مقدمة عن الدليل

متهيد: 
أييت إصــدار هــذا الدليــل كثمــرة جلهــود فريــق عمــل قواعــد الرقابــة لألجهــزة العليــا للرقابــة املاليــة 
واحملاســبة جمللــس التعــاون لــدول اخلليــج العربيــة حيــث حظــي املشــروع ابلفحــص اجلــاد والدراســات 
املعمقــة وذلــك هبــدف الوصــول إىل صيغــة انبعــة مــن ظــروف دولنــا وجمتمعنــا وحتقــق احتياجــات 

ومتطلبــات العمــل الرقــايب ألجهــزة الرقابــة وتوفــر الفــرص املالئمــة لالرتقــاء بــه وتطويــره.
وميثل هذا الدليل وثيقة اسرتشــاديه تســاعد العضو الفين يف الفحص بطريقة مهنية متكاملة، 
وهــو عبــارة عــن جمموعــة مــن اإلجــراءات الــي يتعــن االلتــزام هبــا يف مجيــع مراحــل الفحــص جبميــع 
الرقــاابت وعــرض بعــض الطــرق الفنيــة املتعلقــة أبســاليب الفحــص مســتوفية الشــروط اجلوهريــة 
والشــكلية وفــق االرشــادات الفنيــة املرتكــزة علــى املعايــري الصــادرة مــن منظمــة اإلنتوســاي هبــذا 
الشأن، ويف ذات الوقت سيكون قاباًل إلجراء التعديالت الالزمة يف ضوء املستجدات. وسيتم 
يف هــذا الدليــل عــرض إجــراءات مراحــل الرقابــة )التخطيــط، التنفيــذ، التقريــر( لتنفيــذ الرقــاابت 

الثــالث )الرقابــة املاليــة، رقابــة املطابقــة وااللتــزام، رقابــة األداء(. 
أواًل: أهداف الدليل: 

التعريــف مبراحــل الرقابــة لــكل نــوع رقابــة وأهدافهــا ومكوانهتــا وأمهيتهــا وبيــان خصائــص كل   - 1
نــوع.

2 - توحيــد منهجيــة العمــل الرقــايب يف األجهــزة العليــا للرقابــة املاليــة واحملاســبة بــدول جملــس 
التعــاون لــدول اخلليــج العربيــة، مبــا يتفــق واملعايــري الفنيــة اخلاصــة مبراحــل وأنــواع الرقــاابت 

شــكاًل ومضمــوانً واإلرشــادات الصــادرة عــن منظمــة اإلنتوســاي يف هــذا الشــأن.
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3 - تعريــف األعضــاء الفنيــن املبتدئــن ابخلطــوات الواجــب اتباعهــا أثنــاء الفحــص، والطــرق 
وأالســاليب املنهجيــة املختلفــة الــي يصدرهــا اجلهــاز األعلــى للرقابــة، والقواعــد الــي جيــب 

مراعاهتــا عنــد الفحــص لــكل نــوع مــن أنــواع الرقــاابت.
4 - احلــد مــن فــرص األخطــاء الــي قــد تؤثــر علــى جــودة التقريــر وتســتنزف الوقــت وحتــول دون 

إبــراز اجلهــد املبــذول أثنــاء تنفيــذ املهمــة الرقابيــة.
اثنيا:املنهجية واملعايري السارية يف الرقابة:

مت إعــداد هــذا الدليــل مبــا يتفــق مــع غــريه مــن األدلــة املتخصصــة الــي تصدرهــا األمانــة العامــة 
جمللــس التعــاون لــدول اخلليــج العربيــة. 

تعتــر املبــادئ واملنهجيــات واملعايــري الــواردة يف هــذا الدليــل نتاجــاً للتطويــر الــذي قــام بــه جهــاز 
الرقابــة املاليــة واإلداريــة للدولــة بســلطنة عمــان الــذي تــوىل إعــداد هــذا الدليــل يف ضــوء املبــادئ 
الوحــدات  علــى  الرقابــة  جمــال  الدوليــة يف  املمارســات  أفضــل  متثــل  الــي  واملعايــري  واملنهجيــات 

واملؤسســات   احلكوميــة بشــكل عــام.
وفيمــا يلــي أهــم املنظمــات املهنيــة الــي تعتــر مصــادر للمعايــري الــي مــن املمكــن لألجهــزة 

اتباعهــا:-
إىل جانــب   )INTOSAI( واحملاســبة  املاليــة  للرقابــة  العليــا  لألجهــزة  الدوليــة  املنظمــة    -
املنظمــات اإلقليميــة والــي تتضمــن، علــى ســبيل املثــال ال احلصــر، املنظمــة العربيــة لألجهــزة 
العليــا للرقابــة املاليــة واحملاســبةARABOSAI، املنظمــة اآلســيوية لألجهــزة العليــا للرقابــة 
العامــة  للرقابــة  العليــا  األجهــزة  املاليــة واحملاســبة،ASOSAI وAFROSAI جمموعــة 

واحملاســبة بــدول أفريقيــا وغريهــا مــن املنظمــات اإلقليميــة.
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ومعايري الرقابة الصادرة من اإلنتوساي، وتتضمن ما يلي:
-  املبادئ األساسية لرقابة القطاع العام )100(.

-  املبادئ األساسية لرقابة املالية )200(.
-  املبادئ األساسية لرقابة األداء )300(.
-  املبادئ األساسية لرقابة االلتزام )400(.

رقابة القطاع العام وأهدافها:
تُعــد عمليــة الرقابــة علــى القطــاع العــام عمليــة منهجيــة هتــدف للحصــول علــى األدلــة وتقييمهــا 
مبوضوعيــة لتحديــد مــا إذا كانــت املعلومــات والظــروف الفعليــة تتطابــق مــع املعايــري املعمــول هبــا، 
وتعتــر الرقابــة علــى القطــاع العــام أًمــرا ضــرورًي حيــث أهنــا متــد - الســلطات التشــريعية واالشــرافية 
ومديــري املــوارد واملواطنــن - مبعلومــات وتقييمــات مســتقلة وموضوعيــة بشــأن إدارة سياســات 
بــدور مهــم يف تعزيــز  أو برامــج أو عمليــات احلكومــة وأدائهــا، وتقــوم األجهــزة العليــا للرقابــة 
إدارة القطــاع العــام والتأكيــد علــى مبــادئ الشــفافية واملســاءلة واحلوكمــة واالداء. وتنطلــق مجيــع 
عمليــات رقابــة القطــاع العــام مــن هــذه األهــداف الــي قــد ختتلــف ابختــالف نــوع الرقابــة املنفــذة. 
وتنفــذ األجهــزة العليــا للرقابــة وفقــاً للمعيــار الــدويل لألجهــزة العليــا للرقابــة املاليــة واحملاســبة 
)ISSAI 100( ثالثــة أنــواع مــن الرقابــة وهــي: الرقابــة املاليــة ورقابــة االلتــزام ورقابــة األداء. 
وحيتــاج املراقــب إىل فهــم االختــالف بــن املهمــات الرقابيــة الثــالث مــن حيــث التخطيــط والتنفيــذ 

ومجــع أدلــة االثبــات وصياغــة النتائــج، وفيمــا يلــي توضيــح ملفاهيــم أنــواع الرقابــة الثــالث:
الرقابــة املاليــة: تركــز علــى حتديــد مــا إذا كانــت املعلومــات املاليــة للهيئــة معــرا عنهــا وفقــاً 

إلطــار إعــداد التقاريــر املاليــة واإلطــار التنظيمــي املعمــول هبمــا.
ويتحقــق ذلــك ابحلصــول علــى أدلــة رقابــة كافيــة ومناســبة لتمكــن املدقــق مــن إبــداء رأي حــول 
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مــا إذا كانــت املعلومــات املاليــة خاليــة مــن األخطــاء ذات األمهيــة النســبية النامجــة عــن االحتيــال 
أو اخلطــأ.

رقابــة األداء: تركــز علــى مــا إذا كانــت التدخــالت والرامــج واملؤسســات تعمــل وفقــاً ملبــادئ 
االقتصــاد والكفــاءة والفعاليــة ومــا إذا كان هنــاك جمــال للتحســن.

ويفحــص األداء ابلقيــاس إىل معايــري مناســبة، ويتــم حتليــل أســباب االحنرافــات عــن تلــك 
املعايــري أو حتليــل املشــاكل األخــرى، ويهــدف ذلــك إىل اإلجابــة عــن أســئلة الرقابــة الرئيســية 

للتحســن. التوصيــات  وتقــدمي 
-  هل يتم استخدام املوارد املالية والبشرية بطريقة اقتصادية؟

-  هل نسبة املدخالت إىل املخرجات مثالية يف العمليات احلكومية الي تغطيها الرقابة؟ 
-  هل تستطيع اجلهة احلكومية إيصال النتائج واآلاثر املرجوة؟

رقابــة االلتــزام: تركــز علــى مــا إذا كان موضــوع معــن ملتزمــاً ابملرجعيــات احملــددة كمعايــري 
وتــؤدى رقابــة االلتــزام بتقييــم مــا إذا كانــت األنشــطة واملعامــالت املاليــة واملعلومــات ملتزمــة مــن 
مجيــع اجلوانــب ذات األمهيــة النســبية ابملرجعيــات الــي حتكــم اهليئــة اخلاضعــة للرقابــة، وقــد تشــمل 
هــذه املرجعيــات القواعــد أو القوانــن واألنظمــة أو قــرارات املوازنــة أو السياســة أو القواعــد املقــررة 
أو الشــروط املتفــق عليهــا أو املبــادئ العامــة الــي حتكــم اإلدارة املاليــة الســليمة للقطــاع احلكومــي 

وســلوك املوظفــن احلكوميــن.
عناصر رقابة القطاع العام:  

تُعــد رقابــة القطــاع العــام متطلبــا أساســيا إلدارة األمــوال العامــة حيــث أهنــا تعــزز الثقــة يف إدارة 
املــوارد العامــة مــن خــالل توفــري معلومــات وتقييمــات مســتقلة وموضوعيــة خبصــوص االحنرافــات 
عــن املعايــري املقبولــة أو مبــادئ احلوكمــة الرشــيدة. وتتكــون عمليــات رقابــة القطــاع العــام مــن 
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العناصــر التاليــة: 
1.  أطراف الرقابة الثالثة: املدقق والطرف املسئول واملستخدمن املستهدفن.

2.  معايري تقييم املوضوع وتقارير النتائج.  
األطراف الثالثة:

تتكون عملية رقابة القطاع العام من ثالثة أطراف على األقل وهم: 
املدقــق: يُعــرف أبنــه املفــوض أو املكلــف بتنفيــذ أعمــال الرقابــة علــى القطــاع العــام وإصــدار 

التقاريــر، ويطلــق علــى رئيــس اجلهــاز / الديــوان واألعضــاء.
البيــاانت  الرقابــة / او توفــري  بــه املســؤولن عــن إدارة موضــوع  الطــرف املســؤول: يقصــد 
واملعلومــات الالزمــة ملوضــوع الرقابــة / أو تنفيــذ التوصيــات الــواردة بتقاريــر األجهــزة والدواويــن. 

وابلتــايل فــإن الطــرف املســؤول هــو اجلهــة اخلاضعــة للرقابــة وموظفــي احلكومــة.  
املســتخدمني املســتهدفني: ويقصــد هبــم األفــراد أو املؤسســات أو الفئــات الــي يعــد املدقــق 
تقريــر الرقابــة هلــم، وقــد يكــون املســتخدمون املســتهدفون هــم اهليئــات التشــريعية أو االشــرافية أو 

املســئولون عــن احلوكمــة أو عامــة النــاس )معيــار100(.
ويتــم تنظيــم العالقــة بــن األطــراف الثالثــة وفقــاً للرتتيبــات الدســتورية والقوانــن الــي تنظــم 

والدواويــن.  األجهــزة  أعمــال 
املبادئ العامة للرقابة على القطاع العام: 

هي القواعد األساسية إلجراء رقابة القطاع العام، وتنقسم هذه املبادئ على قسمن:
القسم األول: املبادئ العامة املتعلقة ابملتطلبات التنظيمية للجهاز الرقايب.

القسم الثاين: املبادئ املتعلقة بعملية الرقابة. 
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يوضح الشكل التايل املبادئ العامة لرقابة القطاع العام:
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القسم األول: املبادئ العامة املتعلقة ابملتطلبات التنظيمية للجهاز الرقايب:
حتــرص األجهــزة العليــا للرقابــة املاليــة واحملاســبة علــى وضــع سياســات ألخالقيــات املهنــة ورقابــة 
اجلــودة وفقــا للمعايــري املهنيــة واملتطلبــات األخالقيــة والقانونيــة والتنظيميــة املعمــول هبــا وااللتــزام 
هبــا مــن قبــل اجلهــاز وموظفيــه، وميكــن لألجهــزة االسرتشــاد ابلتوجيهــات الــواردة ابملعيــار) 130( 
األخالقيــات املهنيــة واملعيــار) 140( رقابــة اجلــودة الصــادرة مــن منظمــة االنتوســاي يف وضــع 

االجــراءات التنظيميــة اخلاصــة هبــا.  
األخالقيات املهنية واالستقاللية: 

علــى األجهــزة العليــا للرقابــة املاليــة واحملاســبة وضــع السياســات الــي تنظــم أخالقيــات املهنــة 
والتأكيــد علــى االلتــزام هبــا مــن قبــل املدققــن.  وأن يتــم االسرتشــاد ابملعايــري الدوليــة واحملليــة 
املتعلقــة أبداء وواجبــات املدققــن وتوضيــح معايــري األخــالق الــي يتوقــع االلتــزام هبــا أثنــاء قيامهــم 

بواجباهتــم.
وهتــدف السياســات املنظمــة للســلوك األخالقــي للمدققــن إىل ضمــان حياديــة واســتقاللية 
املدققــن عنــد قيامهــم أبداء مهامهــم.  ونــّص معيــار االنتوســايISSAI 130 علــى مخســة قيــم 

رئيســية الــي جيــب مراعاهتــا، وهــي:
1. النزاهة:

علــى مجيــع املدققــن العمــل بصــدق، وبثقــة وحبســن نيــة للمصلحــة العامــة، وإظهــار النزاهــة يف 
مجيــع مناحــي أعماهلــم مــن خــالل االمتثــال للسياســات واملعايــري يف ســياق العمــل كمــا ال جيــوز 
هلــم ان يســتخدموا وظائفهــم للحصــول علــى امتيــازات أو منافــع شــخصية هلــم او إلطــراف اثلثــة. 

2. االستقاللية واملوضوعية
 أال يتأثــر املدققــن ابلظــروف أو املؤثــرات عنــد قيامهــم ابعمــال الفحــص وكذلــك حكمهــم 
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املهــين علــى املواضيــع، وااللتــزام ابحليــاد التــام.   وعليهــم حتديــد التهديــدات واحلــاالت احملتملــة الــي 
ميكــن مــن خالهلــا افســاد اســتقالليتهم وموضوعيتهــم.   

3. الكفاءة:
أن ميتلــك املدققــن املعــارف واملهــارات املناســبة للــدور املنــوط هبــم والســعي حنــو صيانــة وتطويــر 
تلــك املهــارات ملواكبــة التطــورات مــن اجــل أداء وظائفهــم علــى النحــو األمثــل، كمــا يتعــن عليهــم 
بــذل العنايــة املهنيــة الواجبــة وفقــا ملتطلبــات املعايــري املعمــول هبــا، وال ينبغــي هلــم قبــول أو تنفيــذ 

أي عمــل غــري مؤهلــن للقيــام بــه، إال إذا وجــد اإلرشــاد والدعــم.
4. السلوك املهين:

ينبغــي علــى املدققــن االمتثــال ابلقوانــن واللوائــح واالتفاقيــات املعمــول هبــا، وجتنــب أي ســلوك 
مــن شــأنه التشــكيك يف أعمــال اجلهــاز أو الفريــق القائــم مبهمــة الفحــص.

5. السرية والشفافية: 
ينبغــي علــى املدققــن االلتــزام مببــادئ الســرية املكتســبة نتيجــة لعملهــم؛ حيــث ال جيــوز هلــم 
اإلفصــاح عــن أيــة معلومــات مــا مل تكــن هنالــك دواعــي قانونيــة ومهنيــة للقيــام بذلــك، كمــا ال جيوز 
اســتعمال أيــة معلومــات يتــم احلصــول عليهــا أثنــاء ممارســة العمــل لتحقيــق مكاســب شــخصية. 

التقدير املهين والعناية الواجبة والتشكك:
 جيــب علــى املدقــق ممارســة الشــك املهــين مــن خــالل التســاؤل واإلنتبــاه إىل الظــروف الــي قــد 
تشــري إىل وقــوع أخطــاء جوهريــة، ويتــم التخطيــط وتنفيــذ أعمــال الرقابــة مــع اإلعتمــاد علــى احلــذر 
املهــين يف التعــرف علــى الظــروف الــي أدت إىل وقــوع األخطــاء، كمــا ينبغــي علــى املدقــق تطبيــق 
املعرفــة الشــاملة واملهــارات واخلــرات عنــد اجــراء عمليــة الرقابــة وتتزايــد أمهيــة إتبــاع احلــذر املهــين 
خــالل مراحــل الرقابــة للحــد مــن خماطــر جتاهــل الظــروف غــري املعتــاد، كمــا ينبغــي علــى املدققــن 
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بــذل العنايــة الواجبــة وأن يكونــوا جاديــن يف ختطيــط وتنفيــذ عمليــة الرقابــة.
رقابة ضبط اجلودة:

جيــب أن يتــم تنفيــذ األعمــال الرقابيــة وفقــا للمعايــري واألدلــة ابالجهــزة العليــا للرقابــة، وعلــى 
األجهزة وضع إجراءات لرقابة ضبط اجلودة وضمان تنفيذ اإلجراءات املرتبطة ابلعملية الرقابية، 
وميكــن لألجهــزة العليــا االسرتشــاد ابملعيــار 140 الصــادر منظمــة االنتوســاي يف وضــع نظــام 
اجلــودة، وتعتــر إجــراءات ضمــان اجلــودة جــزء مــن عمليــة التحســن املســتمرة ملهــام الرقابــة، وعلــى 

األجهــزة القيــام ابإلجــراءات التاليــة لضمــان جــودة التقاريــر والعمليــات الرقابيــة:
وضع إجراءات لضمان جودة العمليات الرقابية:

يتعــن علــى اجلهــاز وضــع املتطلبــات واإلجــراءات الالزمــة لضمــان جــودة العمليــة الرقابيــة الــي 
تُوجــه العمــل الرقــايب للجهــاز األعلــى للرقابــة والتقاريــر الناجتــة عنــه، وحتديــد املخاطــر الــي تؤثــر 
علــى جــودة العمــل الــذي يقــوم بــه ويضــع نظامــاً ُمصممــاً لالســتجابة بشــكل مناســب لتلــك 
املخاطــر. كمــا ينبغــي الرتكيــز علــى املراقبــة املســتمرة لواثئــق وإجــراءات نظــام اجلــودة مــن أجــل 

التحســن املســتمر. لكــي يتســم نظــام رقابــة اجلــودة ابلفعاليــة. 
ضمان جودة العمليات الرقابية املنفذة:

علــى اجلهــاز وضــع إجــراءات ضمــان اجلــودة ابجلهــاز لتزويــد اإلدارة العليــا ابلضمــان املعقــول 
لإللتــزام ابملعايــري املطبقــة الــي حتكــم عمليــات الرقابــة، وعلــى اجلهــاز القيــام إبعــداد مســتندات 
مناســبة لنظــام ضمــان اجلــودة لتقييــم اإللتــزام ابلسياســات واإلجــراءات، ويتــم إجــراء التقييــم مــن 
قبــل وحــدة خمتصــة أو جمموعــة مــن ذوي اخلــرات ابجلهــاز ممــن مل يشــاركوا يف تنفيــذ العمليــة 
الرقابيــة، حيــث يتــم التأكــد مــن تنفيــذ مهمــة الرقابــة طبقــاً للقواعــد والضوابــط احملــددة واإلجــراءات 

املعمــول هبــا ابجلهــاز خــالل تلــك املهمــة. 
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وقــد تقــوم بعــض األجهــزة بتقييــم أعمــال املدققــن ومــدى التزامهــم ابالدلــة واملعايــري وإجــراءات 
العمــل عنــد تنفيــذ املهــام الرقابيــة وحتديــد نقــاط القــوة والضعــف اســتناداً إىل األعمــال الــي متــت 

خــالل عمليــة رقابــة معينــة.
إدارة فريق الرقابة ومهارته:

ينبغــي علــى اجلهــاز الرقــايب اختيــار املدققــن الذيــن ميتلكــون املهــارات الالزمــة لتنفيــذ املهــام 
الرقابيــة املوكلــة إليهــم. خــالل تنفيــذ مهــام الفحــص، وقــد يتعــن يف بعــض املهــام الرقابيــة االســتعانة 
ابخلــراء مــن خــارج اجلهــاز الرقــايب، وينبغــي علــى اجلهــاز أن يضــع اإلجــراءات املناســبة لالســتعانة 

ابخلــراء وحتديــد مهامهــم.
وعلى اجلهاز عند اختيار املدققن لتنفيذ مهام الرقابة، مراعاة ما يلي:

-  ســنوات اخلــرة للمدققــن املكلفــن مبهــام الفحــص وتناســب ذلــك مــع طبيعــة ومســتوى 
صعوبــة املهمــة.  

-  مستوى املعرفة واملهارات للمدققن الذين سيقع عليهم اإلختيار.
خماطر الرقابة:

خماطــر الرقابــة هــي اخلطــر املتمثــل يف أن يكــون تقريــر الرقابــة غــري مالئــم، ويقــوم املدقــق بتنفيــذ 
املدقــق ختفيــض  اســتنتاجات غــري صحيحــة، وعلــى  الوصــول إىل  تقــوده اىل  الــي  اإلجــراءات 

مســتوى خماطــر الرقابــة إىل أدىن مســتوى.  
األمهية النسبية )اجلوهرية(: 

يســتخدم املدقــق تقديــره املهــين يف حتديــد األمهيــة النســبية، وينبغــي أن يتــم مراعــاة األمهيــة 
النســبية يف مجيــع مراحــل العمليــة الرقابيــة. وميكــن أن يقــال عــن مســألة مــا أهنــا ذات أمهيــة نســبية 
إذا كان مــن املرجــح أن تؤثــر معرفتهــا علــى قــرارات املســتخدمن املســتهدفن. وحتديــد األمهيــة 
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النســبية يتــم وفقــا لتقديــر املدقــق حلاجــات مســتخدمي التقاريــر الرقابيــة، ويتعــن علــى املراقــب 
حتديــد األمهيــة النســبية بعــد حتديــد جمــاالت الرقابــة اهلامــة، وميكــن احلكــم علــى موضــوع مــا أنــه ذو 
أمهيــة إذا كان مــن احملتمــل أن تؤثــر املعرفــة بــه علــى قــرارات املســتخدمن املســتهدفن علــى ســبيل 
املثــال، يعتــر عــدم االلتــزام أبحــكام وشــروط املشــروع املمــول مــن قبــل اجلهــة املاحنــة مهــم نســبًيا، 
إذا كان عــدم االلتــزام هــذا قــد يدفــع اجلهــة املاحنــة إىل إيقــاف متويــل املشــروع أو فــرض ضوابــط 

أكثــر صرامــة كشــرط مســبق الســتمرار التمويــل.  
ــا مــا  وقــد ترتبــط األمهيــة النســبية بعنصــر فــردي أو جمموعــة مــن العناصــر املرتبطــة مًعــا، وغالًب
يُنظــر إىل األمهيــة النســبية مــن حيــث القيمــة، إال أن هلــا جوانــب كميــة ونوعيــة أخــرى. وقــد جتعــل 
اخلصائــص الكامنــة لبنــد أو جمموعــة مــن البنــود ذات أمهيــة نســبية يف طبيعتهــا، ومــع ذلــك قــد 
يكــون احلــدث مهًمــا نســبًيا بفعــل الســياق احمليــط بــه عنــد حدوثــه. وميكــن إجــراء حتديــد األمهيــة 

النســبية لوضــع أســاس لتصميــم املهمــة الرقابيــة ومــن مث إعــادة تقييمهــا أثنــاء املهمــة.
التوثيق:

إن التوثيــق الرقــايب الــكايف أحــد اإلجــراءات املهمــة خــالل مجيــع مراحــل العمليــة الرقابيــة، 
ويكمــن الغــرض مــن التوثيــق يف تعزيــز الشــفافية املتعلقــة ابلعمــل املنجــز، ومتكــن املراقــب ذي 
اخلــرة الــذي ليــس لــه صلــة ســابقة ابلرقابــة، مــن فهــم املوضوعــات املهمــة الــي تنشــأ أثنــاء الرقابــة، 
مســافة واالســتنتاج( االســتنتاجات)الرأي( اآلراء )الــي مت التوصــل إليــه، والتقديــرات املهنيــة اهلامــة 
الي تصدر عند الوصول إىل هذا االســتنتاج( االســتنتاجات )أو الرأي )اآلراء(. وتســاعد عملية 

التوثيــق األغــراض التاليــة: 
-  تقدمي اإلثبات لتقرير الرقابة.

-  املساعدة يف ختطيط وأداء ومراجعة أعمال الرقابة.
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-  توثيق ما إذا كان قد مت حتقيق أهداف الرقابة. 
-  تسهيل مراجعات األطراف األخرى.  

-  تقدمي أساس لتقييم جودة برانمج ضبط جودة جهة الرقابة.  
التالعــب واإلختــالس  التأمــن وحــاالت  مثــل مطالبــات  معينــة  ظــروف  الدعــم يف  تقــدمي    -

األخــرى. والقضــاي 
-  املساعدة يف التطوير املهين ألعضاء اجلهاز.

-  إظهار التزام اجلهاز ابملعايري والضوابط املطبقة.
وجيب أن تتضمن ملفات العمل الي توثق عملية الرقابة املستندات التالية:

-  مستندات التخطيط وبرامج الفحص.
-  إستبياانت الرقابة والرسومات البيانية وقوائم الضبط واملراقبة واإليضاحات التفسريية.

-  املالحظات واملذكرات الناجتة عن املقابالت.
-  البياانت املتعلقة ابجلهة مثل املخطط / اهليكل التنظيمي والوصف الوظيفي. 

-  صور من العقود واإلتفاقيات اهلامة.
-  املعلومات حول السياسات املالية والتشغيلية.

-  آلية اختيار العينة والعينات املختارة الي مت احلصول عليها.
-  نتائج تقييم الرقابة.

-  ِخطاابت التأكيد واإلقرارات.
-  حتليل واختبارات املعامالت والعمليات وأرصدة احلساابت.

-  نتائج إجراءات املراجعة التحليلية.
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-  تقرير الرقابة وردود اإلدارة.
-  مراسالت الرقابة إذا كانت توثق نتائج الرقابة الي مت التوصل إليها.

-  البياانت والتسلسل التارخيي للفحص والتدقيق.
التواصل:

تتــم عمليــة التواصــل بــن املدققــن واجلهــة حمــل الفحــص خــالل كافــة مراحــل الرقابــة: قبــل 
بــدء الرقابــة، وأثنــاء التخطيــط املبدئــي، وخــالل مجــع األدلــة وتقييمهــا، ووصــواًل إىل مرحلــة إعــداد 
التقاريــر، ومــن الضــروري أن تبقــى اجلهــة حمــل الرقابــة وكذلــك اجلهــاز األعلــى للرقابــة علــى علــم 
بكافــة املوضوعــات املتعلقــة ابلرقابــة، وهــو أمــر مهــم للغايــة يف تطويــر عالقــة عمــل بنــاءة بــن 
املراقــب واجلهــة وفريــق الرقابــة، وسيســاعد ذلــك األمــر علــى إطــالع كافــة األطــراف بتقــدم الرقابــة 
واملســاعدة علــى حــل مجيــع املشــكالت الــي قــد تعرقــل الرقابــة وحُتــدث أتخــريًا فيهــا، وجيــب أن 
يتضمــن التواصــل احلصــول علــى معلومــات ذات صلــة ابلرقابــة وتزويــد اإلدارة وأولئــك املكلفــن 
ابحلوكمــة مبعايــري الرقابــة واملالحظــات الوقتيــة والنتائــج يف مجيــع مراحــل التنفيــذ وينبغــي إبــالغ 
املســتوى اإلداري املناســب أو املســؤولن عــن احلوكمــة أبي صعــوابت ابلغــة جتــري مواجهتهــا أثنــاء 
الرقابــة ويصعــب حلهــا، وقــد يتحمــل املراقــب أيًضــا مســؤولية توصيــل كافــة املواضيــع الرقابيــة إىل 

مســتخدمن آخريــن كاجلهــات التشــريعية أو اإلشــرافية.
ويتم التواصل مع اجلهة وإبالغها كتابياً أو بعقد اجتماع بشأن املوضوعات التالية: 

-  موضوع الرقابة.
-  ومعايري الرقابة. 

-  واملدة الزمنية للرقابة.
-  نطاق مهمة الرقابة.
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-  طريقة التواصل )مع األقسام داخل اجلهة الي يتم الرقابة عليها(.
-  توصيل النتائج.

-  املوارد الداخلية املطلوبة.  
وقــد يســاعد التواصــل يف هــذه املوضوعــات علــى حتقيــق التفاهــم املشــرتك للرقابــة وعمليــات 
اجلهــات حمــل الرقابــة، وينبغــي أن يتوافــق شــكل التواصــل مــع املكلفــن ابحلوكمــة يف مجيــع مراحــل 

الرقابــة، ويراعــي املراقــب توقيــت التواصــل ســواًء كان شــفهًيا أو كتابًيــا أو كليهمــا. 
القسم الثاين: املبادئ املتعلقة بعملية الرقابة:   

متــر عمليــة الرقابــة أبربــع مراحــل وهــي مرحلــة التخطيــط ومرحلــة التنفيــذ ومرحلــة إعــداد التقريــر 
ومرحلــة املتابعــة، وفيمــا يلــي عــرض للمراحــل الرقابيــة األربــع، ويوضــح الشــكل التــايل مراحــل 

العمليــة الرقابيــة:
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أواًل: مرحلة التخطيط:
تعتر مرحلة التخطيط اخلطوة الرئيســية لتحديد املخاطر ومواطن الضعف يف اجلهة اخلاضعة 
للرقابــة، كمــا أهنــا تســاعد يف عمليــة تقييــم وتصنيــف وضبــط املخاطــر فيمــا إذا كانــت عاليــة، 
متوســطة، أم منخفضــة. وتتضمــن مرحلــة التخطيــط اخلطــوات الالزمــة لإلعــداد لعمليــة رقابــة 

تتســم ابلكفــاءة والفاعليــة كمــا يلــي: 
-  التعــرف علــى عمليــات اجلهــة: ويشــمل ذلــك فهــم األهــداف االســرتاتيجية للجهــة وعملياهتــا 
الرئيســية وبيئتهــا التنظيميــة الــي تعمــل هبــا والضوابــط الداخليــة والنظــم املاليــة، ويتــم ذلــك مــن 

خــالل التواصــل مــع اإلدارة واملســئولن عــن احلوكمــة.
-  إجــراء تقييــم املخاطــر علــى مســتوى اجلهــة، يقــوم املدققــون إبجــراء تقييــم للمخاطــر، وحتديــد 
طبيعــة املخاطــر كالقصــور أو االحنرافــات أو البيــاانت اخلاطئــة املرتبطــة مبوضــوع الرقابــة، وجيــب 
مراعــاة املخاطــر العامــة واخلاصــة علــى حــد ســواء، كمــا يقــوم املدققــون بتحديــد وتقييــم خماطــر 

االحتيــال املتعلقــة مبوضــوع الرقابــة.

-  حتديد مستويت األمهية النسبية.
-  التعرف على مستويت الرقابة ابجلهة

-  حتديد أهداف ونطاق الرقابة.
-  حتديد املوارد واملهارات املطلوبة واجلدول الزمين.

-  التوثيق الرقايب.
-  إعداد خطة الرقابة واعتمادها.

اثنيًا: مرحلة التنفيذ )التحليل ومجع األدلة(:
يف هــذه املرحلــة، جيــب علــى االعضــاء حتليــل البيــاانت ومجــع األدلــة وتوثيقهــا لتكويــن اســتنتاج 
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أو رأي فيمــا إذا كان املوضــوع، مــن مجيــع النواحــي املاديــة، يتوافــق مــع املعايــري املعمــول هبــا. 
وختتلــف طبيعــة األدلــة لــكل نــوع مــن املهــام الرقابيــة. وجلمــع أدلــة كافيــة ومناســبة جيــب إختــاذ 

اخلطــوات االتيــة: 
1.  مجع األدلة من خالل طرق خمتلفة وتنفيذ اإلجراءات.

2.  القيام ابإلجراءات الالزمة للكشف عن حاالت اإلحتيال.
3.  إعادة تقييم املخاطر ومجع املزيد من األدلة. 

4.  التوثيق واالتصال. 
اثلثاً: مرحلة إعداد التقارير:

عنــد إنتهــاء أي مهمــة رقابــة جيــب أن يقــوم املدقــق إببــداء رأيــه كتابيــاً أو إبعــداد تقريــر، وفقــاً 
لطبيعــة املهمــة وحجــم املوضــوع ومــدى أمهيتــه، حبيــث يســرد النتائــج واملالحظــات بصيغــة مناســبة، 
وجيــب أن يكــون مضمــون التقريــر واضحــاً حبيــث ميكــن فهمــه بســهولة وخيلــو مــن الغمــوض أو 
اإللتبــاس، وأن يشــتمل فقــط علــى املعلومــات الــي تدعمهــا أدلــة إثبــات مقبولــة وذات صلــة، وأن 

يكــون مســتقاًل وموضوعيــاً ومنصفــاً وبنّــاًء. 
رابعًا: مرحلة املتابعة: 

تعتــر مرحلــة املتابعــة مــن املراحــل املهمــة والــي جتســد نتــاج العمــل حيــث يتــم متابعــة مــدى 
تنفيــذ اجلهــات للتوصيــات الــواردة ابلتقاريــر الرقابيــة وحــث اجلهــات اخلاضعــة للرقابــة على تصحيح 

اإلجــراءات علــى أرض الواقــع. 



مطبعة األمانة العامة جمللس التعاون لدول اخلليج العربية


