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املــــــقدمة

اقرت الدول األعضاء ملنظمة اإلنتوساي يف إطار اعالن “ليام” لسنة 1977 ما ييل: ( 1

تكون املؤسسات الدولية واملؤسسات عابرة الحدود، والتي تغطي نفقاتها، بفضل مساھامت من 	 

الدول األعضاء، خاضعة لرقابة خارجية ومستقلة، مثلها يف ذلك مثل مؤسسات أي دولة.

رغم أن العمليات الرقابية يجب أن تأخذ بعني االعتبار هيكل ومهام ھذه املؤسسات، فإن عليھا 	 

أن تتبع مبادئ مشابهة لتلك التي تحكم العمليات الرقابية التي تقوم بھا األجھزة العليا للرقابة 

يف البلدان األعضاء.

لضامن استقاللية عمليات الرقابة، يتم تعيني أعضاء جھاز الرقابة الخارجية أساسا من بني أعضاء 	 

األجھزة العليا للرقابة.

 ألغراض ھذه الوثيقة، تم تحديد مفھوم مؤسسة دولية كاآليت:( 2

تعترب املؤسسة مؤسسة دولية، سواء كان تأسيسھا مبقتىض اتفاقية أو معاھدة، أو مّن دون وجود 

أو  حكومية  )وكاالت  أكرث  أو  دولتني  عضويتها  يف  ضمت  إذا  واالتفاقيات،  املعاهدات  تلك  مثل 

مؤسسات متول من املال العام( ويرشف عىل شؤونھا املالية املشرتكة مجلس ادارة.

ميكن ان يكون الغرض من مثل ھذه املؤسسات الدولية تحقيق التعاون الدويل يف معالجة مسائل 

ذات طابع اقتصادي، فني، اجتامعي، ثقايف او انساين. وميكن ان يكون التعاون املذكور يف مجاالت 

اقتصادية،  تقنية مشرتكة،  انجاز مشاريع  او  العلمي والبيئة  الحوكمة واألمن، والتمويل والبحث 

مالية أو اجتامعية.
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او ( 3 مساھامت  خالل  من  العامة  األموال  طريق  عن  األول  املقام  يف  الدولية  املؤسسات  متويل  يتم 

من  متويالت  الدولية  املؤسسات  بعض  تتلقى  ذلك  إىل  باإلضافة  األعضاء.  الدول  توفرھا  ضامنات 

قبل املانحني الذين ليسوا بالرضورة من الدول األعضاء، مثال ذلك املانحني الخواص. كام أن بعض 

املؤسسات الدولية تقوم بتوفري ايرادات من خالل مبيعات ملواد أو خدمات. ويتمثل الدور األسايس 

بصفة  جيداً، ومنظم  رقابياً  نظاما  ان  االعتقاد  الرقابة كام يسودھا  للرقابة يف متكني  العليا  لألجھزة 

للمؤسسة  الرشيدة  والحوكمة  الشفافية  يعزز  وبالتايل  املساءلة،  تحقيق  ّ جيدة ومستقالً ميكن من 

أن  األعضاء  للدول   / ادارة  االدارية/ مجلس  الھيئة  إىل  معقولة  توفري ضامنات  الدولية. ميكن من   ّ

املؤسسات الدولية قامت باستعامل املوارد املتوفرة وادارة شؤونھا املالية مبا يتوافق مع املبادئ املالية 

واإلطار القانوين املنظم لھا.

تعترب منظمة االنتوساي أن تدقيقا خارجيا فعاال ومھنيا وذا جودة عالية ميثل عنرصاّ  حاسام يف تحقيق ( 4

حوكمة أفضل، كام أن األجهزة العليا للرقابة بوصفھا أعضاءاً ملنظمة اآلنتوساي ھي وحدھا املخولة 

باملساهمة يف تحقيق ذلك. من أجل ذلك فإن منظمة اإلنتوساي كمجموعة وأعضاءھا بصفة منفردة 

قاموا منذ سنوات بتعزيز الرتتيبات التي من شأنھا تشجيع املؤسسات الدولية عىل اللجوء لخدمات 

األجھزة  واستقاللية  االنتوساي، معتربين يف ذلك خربة  أعضاء مجموعة  قبل  الخارجي من  التدقيق 

العليا للرقابة يف الرقابة املالية ورقابة املطابقة ورقابة األداء عىل املال العام.

تقدم هذه الوثيقة إرشادات للمؤسسات الدولية بشأن ترتيبات املراجعة الخارجية. تاريخياً، كانت ( 5

هذه الوثيقة بعنوان مبادئ أفضل ترتيبات التدقيق للمؤسسات الدولية )الصادرة عام 2004( وتم 

املهنية  الترصيحات  إطار  إنشاء  مع   .INTOSAI GOV 9300و  ISSAI 5000 أنها  عىل  تصنيفها 

)IFPP( يف عام 2016، متت إعادة تسمية الوثيقة وإعادة تسميتها كدليل إرشادي -5091 ترتيبات 

تدقيق املؤسسات الدولية.
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الخارجية للمؤسسات 

مبادئ ترتيبات املراجعة

الدولية

 ينبغي أن تسعى املؤسسات الدولية العتامد املبادئ التالية لتحقيق مامرسة أفضل واعتامد ترتيبات ( 6

تدقيق خارجي فعال:

1. ينبغي عىل كل املؤسسات الدولية املمولة او املدعمة باملال العام أن تخضع إىل تدقيق خارجي 

فعال وذا جودة عالية من أجل تعزيز الحوكمة والشفافية واملساءلة.

2. يجب تعيني املدقق الخارجي )املشار اليه فيام ييل باملدقق( بطريقة مفتوحة، عادلة وشفافة.

3 .يتعني عىل املؤسسة الدولية أن تضمن استقاللية املدقق يف انجاز عمله الرقايب.

4. يجب أن يضمن اإلطار القانوين للمؤسسة الدولية و/أو لوائحها املالية سلطة املدقق يف إجراء 

تدقيق لألموال العامة بطريقة تتفق مع املعايري الدولية للمؤسسات العليا للرقابة املالية واملحاسبة 

)ISSAI( أو غريها من معايري التدقيق املعرتف بها دوليًا.

5. يجب توفري املوارد الكافية للمدقق إلنجاز العمل الرقايب.

6. يتعني عىل املؤسسات الدولية أن تضمن رفع املدقق لتقريره حول نتائج التدقيق إىل مجلس 

ادارة املؤسسة.
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املراجعة الخارجية

دلة تطبيقية لرتتيبات

للمؤسسات الدولية

ينبغي عىل كل املؤسسات الدولية املمولة او املدعمة باملال العام أن تخضع إىل تدقيق خارجي 

فعال وذي جودة عالية من أجل تعزيز الحوكمة والشفافية واملساءلة.

املبدأ 1:

. أن املؤسسة الدولية، بوصفها، كيانا مستقال، مسؤولة إلنشاء القواعد واللوائح املالية املتعلقة بھا   1.1

مبا يف ذلك ترتيبات التدقيق. يتعني أن تعتمد القواعد واللوائح املالية عىل املبادئ الدولية املعتمدة، مثال 

 ،)SASPI( ذلك القواعد واللوائح املالية ملنظمة األمم املتحدة، املعايري املحاسبية الدولية للقطاع العام

أنّه،  تركيبتھا. غري  الدولية يف  املؤسسات  الخ. تختلف   ،  )SRFI( املالية  التقارير  الدولية إلعداد  املعايري 

عادة، ما يتم تأسيسھا تحت القانون الدويل كمؤسسات قانونية وميكن أن تشملھا التزامات مختلفة بناء 

عىل القواعد التي تضعھا. ويتكفل مجلس االدارة املتكون من ممثلني عن الدول األعضاء )أو البعض منھا( 

بإقرار ھذه القواعد مبا يف ذلك القواعد واللوائح املالية التي تغطي االدارة املالية، واملوازنة والحسابات 

وكذلك الرتتيبات املتعلقة بالتدقيق الداخيل والتدقيق الخارجي. ومن جھة أخرى، فإن االدارة مسؤولة 

عىل اإلدارة اليومية للمؤسسات الدولية من خالل اإلطار الذي يضعه مجلس اإلدارة. 

يجب أن تضمن الرتتيبات املتعلّقة بالتدقيق الخارجي للمؤسسة الدولية عىل أّن التدقيق عىل    .1.2

املؤسسة مالئم وينفذ وفقا للمعايري الدولية لألجھزة العليا للرقابة )sIASSI( أو أي معايري دولية أخرى 

معرتف بھا. كام يجب أن تتّم  ترتيبات تعيني املدقق وفقا إلجراءات الصفقات املتعلّقة باملؤسسة الدولية 

3
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، والتي يجب أن تتوافق بدورھا مع أفضل املامرسات يف مجال الصفقات. كام يجب أن  تتّم املصادقة عىل 

تعيني املدقق من قبل مجلس االدارة )ارجع إىل املبدأ 2: “يجب تعيني املدقق الخارجي بطريقة مفتوحة، 

عادلة وشفافة”(.

اذا كان تطور املؤسسة او تسجيل تغيري  بانتظام تقييم ما  1.3.  يتعني عىل مجلس اإلدارة ان يتوىل 

املتطلبات الخارجية تقتيض تغيريا يف ترتيبات التدقيق. عندما يتم تسجيل تغيري أسايس يف نطاق املؤسسة 

الدولية أو ھيكلھا يتعني اعادة النظر يف ترتيبات التدقيق الخارجي بعناية وتحيينها ان لزم األمر.

الدولية عىل تدعيم  املالية واملحاسبة وحدھا مخولة ملساعدة املؤسسات  العليا للرقابة  األجھزة    4.1

الحوكمة الرشيدة والشفافية واملساءلة. ويستخلص ذلك من خالل استقالليتھا املخولة لھا مبقتىض القانون 

وتقاليدھا الطويلة يف توفري نفس الضامنات عىل املستوى الوطني. كام أن األجھزة العليا للرقابة لھا الخربة 

للمؤسسات  املايل. ميكن  باملجال  للحصول عىل معلومات ذات صلة  بعناية  الجمھور  تقييم حاجيات  يف 

نتجزه  الذي  األداء  ورقابة  املطابقة  ورقابة  املايل  التدقيق  من خالل  مضافة  قيمة  عىل  الحصول  الدولية 

األجھزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة.

انجاز  عىل  مسؤوالً  وحيدا  للرقابة  أعىل  جھاز  تعيني  الدولية  املؤسسة  عىل  يجب  االمكان،  عند    .1.5

التدقيق. ذلك أن تعيني جھازا واحداّ  للقيام بالتدقيق يعني أن ترتيبات التدقيق ميكن أن تكون أكرث مرونة، 

باإلضافة إىل خطوط تواصل ميرسة. غري أنّه بالنسبة إىل بعض املؤسسات، عىل غرار األمم املتحدة وحلف 

الناتو واإلتحاد اإلفريقي، الخ...، يكون من األجدر تعيني مجلس أو مجموعة مدققني نظرا لحجم املؤسسات 

املعنية والتعقيدات املتعلقة بھا.

إطار  التدقيق، سواء كان ذلك يف  أو جھازين إلنجاز أعامل  للرقابة  تعيني جھاز أعىل  تم  ما  إذا    .1.6

مجلس أو مجموعة تدقيق، ميكن لرتتيبات التدقيق ان تتسم كذلك باملرونة.  ميكن للمؤسسة أن تستفيد 

من وجھات نظر مختلفة ممثلة يف التدقيق كام أن القاعدة املھنية املتعلقة بالتدقيق والخربات تكون أكرب. 

أن يكون عدد  ينبغي  أو مجموعة مدققني،  األعضاء تكوين مجلس  الدول  ما قررت إحدى  إذا  وبالتايل، 

األجھزة العليا للرقابة ضئيال نسبيا - ال يتجاوز ثالثة او أربعة أجھزة.

عندما يشارك أكرث من جھاز أعىل للرقابة يف أعامل التدقيق، يتعني عىل املؤسسة الدولية العمل    .1.7
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مع األجھزة العليا للرقابة عىل تحديد قائد التدقيق املسؤول بصفة واضحة عىل ابداء الرأي العام وفقا لـ 

)sIASSI( أو أي معايري دولية أخرى معرتف بھا.  

فإنه  االستحقاق،  أساس  عىل  تّم  املدقق  تعيني  وأن  الصفقات  قواعد  احرتام  تّم  أنّه  اعتبار  عىل    .1.8

يتعني تشجيع الرشاكات يف مجال التدقيق بني األجھزة العليا للرقابة التي لھا الخربة واألجھزة العليا للرقابة 

األخرى، عىل سبيل املثال يتعني ان ال متنع القواعد واللوائح املالية اللجوء إىل مثل ھذه الرتتيبات.

املبدأ 2:

يجب تعيني املدقق الخارجي بطريقة مفتوحة، عادلة وشفافة.

2.1.  يجب تعيني املدقق من قبل مجلس االدارة بصفة مستقلة عن االدارة.

2.2.  يجب ان تسمح عملية االختيار مبشاركة كل الدول االعضاء للتأكد من أّن العملية عادلة ومنصفة 

وشفافة.

3.2.  يجب ان تتّم عملية تعيني املدقق من قبل مجلس االدارة كام يتعني التنصيص عىل ذلك يف إطار 

القواعد واللوائح املالية. كام أّن توفري املعلومة يف الوقت املناسب بخصوص التعيينات املقبلة أمر رضوري. 

يجب االبالغ عن مھام التدقيق عن طريق ممثيل الدول االعضاء مبجلس االدارة كام ينبغي نرشھا عىل موقع 

منظمة االنتوساي قبل بداية عملية التعيني. وھو ما من شأنه اتاحة الوقت الالزم للمدقق الجديد للتنسيق 

مع املدقق الحايل الذي ال زال مبارشا لعمله.

4.2.  ينبغي عىل مجلس االدارة ان يقرر بخصوص فرتة تعيني املدقق الجديد والتي ميكن تحديدھا يف 

اطار القواعد واللوائح املالية للمؤسسة الدولية. ومن العوامل التي ميكن ان تؤثر عىل فرتة تعيني املدقيقن 

التكاليف والفوائد املرتبطة بتغيريھم، احتامل تفرغھم وكذلك التعقيدات املتعلقة باملؤسسة. ويستحسن 

ان يتّم التعيني لفرتة ثالث إىل أربع سنوات وعىل اقىص تقدير ست سنوات.
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5.2.  ال توجد ترتيبات متفق عليھا إلختيار مدقق حسابات جديد. ينبغي ان توفر عملية االختيار فرصا 

متساوية لكل األجھزة العليا للرقابة املشاركة يف العرض، مع اعتبار ضامن جودة التدقيق. ويعود القرار 

األخري يف تعيني املدقق إىل مجلس االدارة بناء عىل تقييم شامل للعروض. عىل املؤسسة الدولية ان تتصل 

رسميا باملدقق واالتفاق معه عىل ادوار ومسؤوليات الطرفني – املؤسسة واملدقق.

أن تشمل  املدقق. ميكن  ان يضع معايري واضحة ومفتوحة إلختيار  االدارة  ينبغي عىل مجلس    .6.2

عملية  تكاليف  وكذلك  التدقيق   إلنجاز  مناسبة  ومھنية  فنية  مھارات  املثال  سبيل  االختيار عىل  معايري 

التدقيق املطلوبة من االجھزة العليا للرقابة التي ترغب يف املشاركة يف املناقصات إلنجاز العمل الرقايب. 

الينبغي ان يعتمد اختيار املدقق عىل التكلفة لوحدھا.

7.2.  يجب ان تسعى املؤسسة للحصول عىل العروض يف صيغة محددة. وھو ما يعني ان يتّم تحديد 

مبادئ توجيهية وتوصيات يتّم اعتامدا عند اعداد العروض. وميكن ان تشمل ھذه املبادئ التوجيهية كيفية 

تقديم مختلف بنود املوازنة، عىل سبيل املثال تكلفة املوظفني الدامئني، األعامل التحضريية يف بلد املدقق، 

خطط السفر الخ...، كام يجب التأكيد عىل أّن املنافسة بني األجھزة العليا للرقابة يف رغبتھم يف تعيينھم 

يجب ان تكون عادلة وشفافة. وينبغي عىل املؤسسة الدولية أن تقوم بتقييم فني للعروض التي تّم قبولھا 

وفقا ملعايري شفافة والتي يتّم وضعھا عند االعالن عن املناقصة.

8.2.  يتعني عىل املؤسسة الدولية تطبيق معايري أفضل مامرسات الصفقات بخصوص العروض الفنية 

واملالية مبناسبة دعوة االجھزة العليا للرقابة للمشاركة يف طلب العروض.

9.2.  يتعني عىل املرشحني ملھمة التدقيق ان تتوفر لديھم معرفة دقيقة وخربة يف مجال التدقيق وفحص 

العمليات الحكومية وفقا لـ ISSAIs أو أي معايري تدقيق دولية أخرى معرتف بھا. ينبغي التنصيص عىل 

املعايري التي سيتم اعتامدھا يف إطار خطاب االرتباط باملھمة الرقابية عند تعيني املدقق سواء كان جھازا 

واحدا للرقابة أو مجلس تدقيق.

اللغات الرسمية املعتمدة لدى  التدقيق ان يتقن جيدا إحدى  10.2.  يتعني عىل املرشح للقيام مبھمة 

املؤسسة الدولية.
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املبدأ 3:

يتعني عىل املؤسسة الدولية أن تضمن استقاللية املدقق يف انجاز عمله الرقايب.

3.1.  يتعني عىل املؤسسة الدولية االلتزام مع املدقق حتى يتمكن من تناول املھمة الرقابية لتمكينه من 

الحصول عىل فھم للمؤسسة. بناء عىل ذلك، ميكن للمدقق تحديد نطاق املھمة واالساليب واملوارد الالزمة 

إلنجاز التدقيق الخارجي.

3.2.  ان استقاللية املدقق عن االدارة واملؤسسة امر الزامي، عىل سبيل املثال ال ميكن لإلدارة توجيه 

املدقق او التداخل يف انجازه مسؤولياته ومھامه.

3.3.  يتعني عىل املؤسسة الدولية التأكد من أن املدقق اليطلب او يتلقى اية تعليامت من دولة من 

ادارة  الخ. مع  واملنھجية  التدقيق  تتعلق مبخاطر  ملناقشة مسائل  يحتاج  املدقق  أّن،  األعضاء. غري  الدول 

املؤسسة الدولية وممثلني عن مجلس االدارة . اّن ھذه الطريقة لجمع املعلومات ليست ممنوعة طاملا اّن 

املدقق ھو الذي يقرر بخصوص اسرتاتيجية التدقيق.

3.4.  ينبغي ان تدرج القواعد واللوائح املالية للمؤسسة الدولية بنودا تضمن أّن تعيني املدقق يتّم عن 

طريق مجلس االدارة وأنّه مسؤول عىل رفع تقاريره إىل مجلس االدارة.

3.5.  يجب ان تحتوي القواعد واللوائح املالية للمؤسسة الدولية التي تغطي جانب التدقيق الخارجي 

عىل مواد تؤمن للمدقق انه ليس ممنوعا من القيام بأي عمل رقايب يعترب رضوريا إلنجاز املھمة الرقابية.

3.6.  يكون املدقق لوحده مسؤوال عىل انجاز املھمة الرقابية مبا يف ذلك تحديد نطاق املھمة ومنھجية 

التدقيق. 

3.7.  ملجلس االدارة دون سواه ان يطلب من املدقق ان يقوم بأعامل خاصة أو اعامل اضافية. ينبغي ان 

تتأكد املؤسسة الدولية، قبل ان يقبل املدقق ھذه االعامل االضافية، انه تتوفر لديه املوارد الكافية إلنجاز 

ھذه األعامل، وان ھذا العمل يتامىش مع مھمة واختصاص املدقق. عند قبوله لألعامل الخاصة أو اإلضافية، 
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فإنّه يرجع إىل املدقق ان يحدد نطاق ومنھجية العمل واملوارد الالزمة للعمل الرقايب.

والوالية  واملوارد  السلطة  كفاية  مثل عدم  أخرى،  بعوامل  املدقق  استقاللية  تقيد  ان  ينبغي  ال    .3.8

الرقابية أو تلك املتعلقة بالحقوق والواجبات يف اعداد ورفع التقرير كام سيتم بيانه الحقا يف إطار املبدأ 

.4.6

3.9.  وفقا للمعيار الدويل لألجھزة العليا للرقابة P-IASOTNI 01، اعالن مكسيكو حول استقاللية 

األجھزة العليا للرقابة، يتعني ان ينظر إىل املدقق عىل أنّه مستقل. وھو ما يعني انّه يتعني عىل املدقق 

ان يكون موضوعيا عند التعامل مع املسائل املتعلقة بالتدقيق وليس له مصلحة شخصية واي ضغوطات 

خارجية، واّن االستنتاجات التي يتوصل اليھا تستند حرصا إىل ادلة التدقيق التي يحصل عليھا وفقا ملعايري 

التدقيق ذات الصلة.

املبدأ 4:

انجاز  املدقق عىل  املالية سلطة  لوائحھا  و/أو  الدولية  للمؤسسة  القانوين  اإلطار  يضمن  أن  يجب 

التدقيق عىل املال العام وفقاً لـ ISSAIs او معايري رقابية أخرى معرتف بھا دوليا.

الرشيدة  الحوكمة  تعزز  فعالة  انظمة  ارساء  مسؤولية  الدولية  املؤسسة  ادارة  ملجلس  يكون    .4.1

البيانات املالية تخضع للتدقيق وارساء نظم محاسبية  أّن  التأكد من  والشفافية واملساءلة. ويشمل ذلك 

موثوق بھا بخصوص املوارد املالية املمنوحة وارساء نظم جيدة للرقابة الداخلية والحفاظ عىل انظمة جيدة 

لتحقيق الكفاءة والفعالية واالقتصاد مبا يضمن انفاق املوارد بشكل جيد.

ان اعداد البيانات املالية واطار التقارير املالية للمؤسسة من اختصاص الرئيس التنفيذي للمؤسسة   .4.2

الدولية، مثال ذلك األمني العام او املدير العام، الذي يقوم بتقدميھا إىل املدقق. يكون اطار التقارير املالية 

املعتمد من املؤسسة الدولية يف معظم الحاالت املعايري الدولية املحاسبية للقطاع الحكومي )SASPI( او 

املعايري الدولية للتقارير املالية )SRFI(. ويتمثل دور املدقق يف التدقيق عىل ھذه البيانات املالية وابداء 

رأيه فيھا عىل انھا تتوافق مع اللوائح املالية وھو ما ينبغي أن يعكسه خطاب االرتباط و/او اتفاقية التدقيق 
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الخارجي حول بنود االرتباط املوقعة من قبل املدقق واملؤسسة الدولية.

4.3.  يتعني ان تحتوي والية التدقيق، التدقيق املايل ورقابة املطابقة ورقابة األداء كام يجب ان تسمح 

بالقيام بأعامل تدقيق خصوصية مثل التدقيق عىل البيئة.

يتعني أن يتم التدقيق وفقا لـ )sIASSI( أو أي معايري دولية أخرى معرتف بھا.

املايل  التدقيق،  أنواع  ملختلف  األساسية  واملبادئ  مفاھيم  مثل  معلومات  عىل  الحصول  ميكن    .4.4

	 gro.iassi.www :واملطابقة واألداء عىل املوقع اإللكرتوين

ISSAI 100، املبادئ األساسية لرقابة القطاع العام. 	 

ISSAI 200، مبادئ الرقابة املالية. 	 

ISSAI 300، مبادئ رقابة األداء. 	 

ISSAI 400، مبادئ رقابة االلتزام.	 

4.5.  ميكن للوقاية من التفسري الضيق لوالية التدقيق، يتعني تشجيع املدقق عىل اإلبالغ عىل املسائل 

والظروف الخاّصة إىل مجلس اإلدارة للنظر وما اذا كانت تستوجب او تستدعي تدقيقا. 

6.4.  ال ينبغي ان تكون ھناك قيود للمدقق للوصول إىل السجالت والوثائق واملوظفني وإىل أي معلومة 

باملؤسسة ميكن أن تعترب رضورية إلنجاز التدقيق مبا يف ذلك أعامل التدقيق الداخيل. 

7.4.  ينبغي عىل املؤسسة الدولية تعيني/ التعاقد مع أخصائيني وخرباء عند االقتضاء عندما يتطلب 

األمر املشورة والتقييامت والتقديرات، عىل سبيل املثال خرباء التأمني والتقييم. عندما ال يتسنى للمدقق 

االستعانة  للمدقق  السامح  يتعني  الدولية،  املؤسسة  قبل خرباء  الكافية من  املناسبة  األدلة  الحصول عىل 

بخربائه.

4.8.  بناء عىل حجم املؤسسة الدولية وتعقيداتها، ميكن إرساء ما ييل: 

خطة تدقيق داخيل فعالة، تعتمد املعايري الدولية للتدقيق الداخيل املتفق عليھا، و 	 
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لجنة تدقيق متكونة من اعضاء مستقلني من الخارج .	 

املبدأ 5: 

يجب توفري املوارد الكافية للمدقق إلنجاز العمل الرقايب.

5.1.  يتعني عىل املؤسسة الدولية توفري املوارد والتسهيالت الكافية لضامن حسن سري مھمة التدقيق.

5.2.  يتعني عىل املؤسسات الدولية ان توفر مخصصات كافية يف إطار املوازنة الرسمية لتغطية كامل 

نفقات خدمات التدقيق.

التدقيق عىل املؤسسات  املالية واملحاسبة دور  للرقابة  العليا  ان ترفض بعض املؤسسات  5.3.  ميكن 

الدولية اال اذا متّت تغطية كامل املرصوفات. من جھة أخرى،  فإّن بعض املؤسسات العليا للرقابة املالية 

واملحاسبة ليست مخولة للحصول عىل اموال من أي طرف إال من قبل حكوماتھا أو سلطتھا الترشيعية. ال 

ينبغي للقواعد ولوائح املؤسسات الدولية ان متيز بني املؤسسات العليا للرقابة بناء عىل قوانينھا الوطنية. 

ينبغي اتباع االجراءات العادية لعقد الصفقات لتعيني املدقق. لضامن اختيار تنافيس عادل وشفاف، يتعني 

ادراج مختلف جوانب العرض بصفة متوازنة.

5.4.  اذا اعترب املدقق ان املوارد املتوفرة غري كافية إلنجاز مھمة التدقيق ، سواء كان ذلك من حيث 

الكم او الكيف ، يتعني عليه رفع املوضوع إىل مجلس االدارة وكذلك العواقب املرتتبة عن ذلك والحلول 

املقرتحة يف الغرض. يتّم عادة، يف الحاالت التنافسية، تسوية املسائل املتعلقة باملوازنة عند تعيني املدقق.

املبدأ 6:

يتعني عىل املؤسسات الدولية أن تضمن رفع املدقق لتقريره حول نتائج التدقيق إىل مجلس ادارة 

املؤسسة.
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ينبغي عىل املؤسسة الدولية االرتباط باملدقق وتضمن انّه:    .6.1

يرفع تقاريره حول البيانات املالية إىل مجلس االدارة  	 

يرفع تقاريره حول نتائج رقابة املطابقة ورقابة األداء، عند االقتضاء، و  	 

يرفع تقاريره حول مدى التزام االدارة بتنفيذ التوصيات السابقة للمدقق.	 

6.2.  يتعني عىل ادارة املؤسسة الدولية االجابة عىل نتائج التدقيق يف وقت مناسب لتمكني املدقق من 

اعتبار مالحظات االدارة واعداد تقريره النھايئ.

يتعني دعوة املدقق الجتامع مجلس االدارة املعني باملوضوع لتقديم تقريره .ينبغي عىل املؤسسة   .6.3

ان تضمن ان يكون تقديم تقرير املدقق عنرصا منفصال يف جدول أعامل االجتامع.

إىل  تقدميھا  تّم  التي  الخارجي  التدقيق  تقارير  كل  يتعني نرش  واملساءلة  الشفافية  تعزيز  لغاية    .6.4

مجلس االدارة للعموم. يجب أن تستند االستثناءات املتعلّقة باملعلومات املصنفة والرسية إىل معايري معينة 

وواضحة.

5.6.  ينبغي تشجيع أعضاء مجلس اإلدارة عىل إرسال تقارير لألجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة يف 

الدول األعضاء لغرض توفري املعلومات



16

قامئة املصطلحات

معايري التدقيق  •

 املعايري املعتمدة للتدقيق املايل ورقابة االداء ورقابة املطابقة وفقا لـ ))sIASSI واملعايري الدولية األخرى 

املعتمدة.  

املدقق  •

 “املدقق” يستخدم، يف ھذه الوثيقة، كمصطلح عام يغطي املدقق الخارجي سواء كان ذلك بصفة منفردة 

أو يف إطار مجلس مدققي الحسابات.  

مجلس مدققي الحسابات  •

مجموعة مدققني ينتمون إىل مؤسسات عليا للرقابة مسؤولون جميعا عىل انجاز مھمة التدقيق.  

ترتيبات التدقيق الخارجي  •

تنظيم عملية التدقيق الخارجي للمؤسسات الدولية. ھناك ترتيبان ھامان يف ھذا املجال: املدقق الواحد، 

ومجلس املدققني. تكون الرتتيبات عادة جزءا من القواعد واللوائح املالية. 

4
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القواعد واللوائح املالية  •

املوازنة،  اعداد  مراحل  عادة  تغطي  الدولية.  للمؤسسات  املالية  االدارة  املالية  واللوائح  القواعد  تغطي 

املحاسبة وصالحيات االدارة واللجان املالية، الخ. كام تغطي قواعد التدقيق الخارجي.  

الحوكمة الرشيدة  •

 مصطلح عام يغطي معايري اتخاذ القرارات واالستقامة والنزاھة واملساءلة والشفافية.  

مجلس اإلدارة  •

 مصطلح عام يشري إىل اإلدارة العليا يف املؤسسة الدولية. كام ميكن أن يشمل يف بعض املؤسسات بعض 

اللجان مثل اللجنة املالية، الخ. ان القاسم املشرتك لھذه املجالس ھو أنھا تضّم ممثلني عن الدول األعضاء.  

 )IFRS( املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية  •

 .)BSAI( من قبل املجلس الدويل للمعايري املحاسبية )SRFI( تصدر املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية 

وھي مصّممة يك تشكل لغة عاملية مشرتكة يف مجال األعامل مبا يسمح بفھم ومقارنة حسابات املؤسسات 

عىل النطاق الدويل.  

املؤسسات الدولية  •

 املؤسسة الدولية ھي منظّمة، سواء كان تأسيسها مبقتىض اتفاقية أو دونھا، تضّم يف عضويتها دولتني أو 

أكرث )وكاالت حكومية أو مؤسسات متول من املال العام( ويرشف عىل شؤونھا املالية املشرتكة مجلس ادارة. 

 )IPSAS(املعايري املحاسبية الدولية للقطاع العام  •

 املعايري املحاسبية الدولية للقطاع العام )SASPI(، ھي مجموعة املعايري املحاسبية التي يصدرھا مجلس 

املعايري املحاسبية الدولية للقطاع العام draoB SASPI يك يتّم اعتامدا من قبل مؤسسات القطاع العام 

التي   )SRFI( املالية  التقارير  الدولية العداد  املعايري  إىل  املعايري  تستند ھذه  املالية.  القوائم  اعداد  عند 
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BSAI .تصدر عن املجلس الدويل للمعايري املحاسبية

)IFPP(إطار عمل اإلنتوساي للترصيحات املهنية  •

  إطار عمل اإلنتوساي للترصيحات املهنية )PPFI( هو االعالنات الرسمية واملوثوقة أو الترصيحات الصادرة 

عن مجتمع االنتوساي وتتكون من مبادىء االنتوساي )P-IASOTNI( واملعايري الدولية للمؤسسات العليا 

.)DIUG( وإرشادات االنتوساي )IASSI( للرقابة املالية واملحاسبة

•  اإلنتوساي

 ھي منظمة غري سياسية مستقلة بذاتھا أنشئت كمؤسسة دامئة من أجل تعزيز تبادل االفكار والخربات 

بني املؤسسات العليا للرقابة املالية واملحاسبة حول الرقابة العمومية. وتضم منظمة اإلنتوساي حوايل 002 

عضواً من املؤسسات العليا للرقابة عرب العامل.  

اإلدارة  •

تشري االدارة اىل االعامل التنفيذية اليومية التي متّكن من تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة.  

الدول األعضاء  •

 الدول املساھمة يف املؤسسات الدولية.  

املؤسسة العليا للرقابة  •

 ھي ھيئة عمومية للدولة يتم تصميمھا واحداثھا أو تنظيمھا مبقتىض القانون، تقوم بأعىل وظيفة رقابة 

عمومية للدولة. يتم تعيني مدققا عاما يف بعض املؤسسات العليا للرقابة الذي يعادل دوره دور الرشيك 

وتكون له املسؤولية العامة للرقابة عىل القطاع العمومي. يف حني أن البعض اآلخر من املؤسسات العليا 

أنھا تعتمد يف إدارتھا عىل نظام املجلس الجامعي أو نظام  للرقابة منظمة يف شكل محاكم حسابات أو 

املجلس.
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