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المقدمة.1

الخلفية

ول العيالم متفاوتية.1 ات الدوليية ح  هناك عدد كبير من المؤسس
الحجم والتعقيد. بعض المؤسسات ذات حجم صغير وعدد اضئيل
نن البعييض الخيير منهييا اضييخمة وذات ميين العضيياء، فييي حييين أ

عضوية دولية.
نم تموييييل المؤسسيييات الدوليييية بالسييياس مييين خلل.2  يتييي

نميية المسيياهمات/التبرعييات والضييمانات أو ميين خلل أمييوال عا
نن هييذه المييوال أخرى تدفع من قبل الدول العضاء. وعليييه، فييإ
تعتبر جزءا من الموزانات الوطنية.  تولي الجهزة العليا للرقابة
اهتماما اساسيا بالحوكمة الرشيييدة والمسيياءلة والدارة المالييية
الفعالة وادارة الداء الفعال وشفافية المؤسسات الدولية وتعتبر
نلة من شييأنها أن أن النظمة الرقابية الجيدة والمنظمة والمستق
تساهم فييي رقابيية افضييل واكييثر شييفافية للمؤسسييات الدولييية

وتساهم بالتالي في كفاءتها وفعاليتها واقتصادها.
نم.3 نلقة بالتييدقيق علييى المؤسسييات الدولييية تيي  ان المسائل المتع

عراضها في جدول اعمال النتوساي (المنظمة الدولييية للجهييزة
العليا للرقابة) منذ امد بعيد، وقد وافقت منظمة النتوساي على

التوصيات خلل:
) 1956مؤتمر النكوساي الثاني في بلجيكا(
) 1959مؤتمر النكوساي الثالث في البرازيل(
) نم فيييه1977مؤتمر النكوساي التاسع في البيرو )، الذي ت

نصيية بالمبييادئ الرقابييية" اعتماد "اعلن ليما للتوجيهييات الخا
نر في القسم   مراجعة الهيئات الدولية والهيئات25والذي اق

والفوققطرية من قبل الجهزة العليا للرقابة.
) 1980المؤتمر العاشر للنكوساي بكينيا(
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) 2004المؤتمر الثامن عشر للنكوسيياي المقييام بييالمجر،(
نم فيه اعتماد "افضل ترتيبات المراجعة للمؤسسييات الذي ت
الدوليييية" و"توجيهيييات للجهيييزة العلييييا للرقابييية الماليييية

والمحاسبة"،
) نم خللييه2007المؤتمر التاسع عشر للنكوساي )، الييذي تيي

(انشيياء اطييار المعيييار الييدولي للجهييزة العليييا للرقابيية 
ISSAI(.

 قام اعضيياء منظميية النتوسيياي بإنشيياء معييايير2004في سنة .4
للمؤسسات الدولييية قصييد تحييديث ترتيبييات التييدقيق الخييارجي
لمواءمتها بشييكل وثيييق مييع افضييل الممارسييات. شييهدت هييذه

 تحسينات كييبيرة وقييامت العديييد ميين2004الترتيبات منذ سنة 
المؤسسات الدولية بإدخال منهجية اكييثر مهنييية للحصييول علييى
خييدمات التييدقيق وذلييك بتييدعيم المنافسيية لختيييار المييدققين
الخييارجيين بالعتميياد علييى الجييدارة وكييذلك لتحقيييق الييدوران
المنتظم للمدققين الخارجيين ومجابهة المخاطر التي تنتييج عيين
اللفة وتحديث المدخلت ميين قبييل المييدققين الخييارجيين علييى
اساس اكثر إنتظاما. هذه التوجيهات الاضافية تهدف الييى مزيييد

تعزيز الترتيبات المتعلقة بالتدقيق الخارجي.
خلل العشرية الخيرة حققت العديييد ميين المؤسسييات الدولييية.5

نصيية بالقطيياع تقييدما باسييتعمال المعاييرالمحاسييبية الدولييية الخا
).IFRS) والمعايير الدولية للتقارير المالية (IPSASالحكومي (

في الواقع، قامت منظمة المم المتحييدة ومؤسسييات منظوميية
المييم المتحييدة بالنتقييال تييدريجيا لعتميياد  المعاييرالمحاسييبية

نصيية بالقطيياع الحكييومي ( )  بحلييول سيينةIPSASالدولييية الخا
 وكذلك الشأن بالنسييبة إلييى عديييد المؤسسييات الدولييية2014

الغير أممية. إن اعتماد معايير محاسبية معترف بهييا مكنييت ميين
تحقيق تحسن في التقييارير المالييية والدارة المالييية والشييفافية
بخصييوص ايييرادات ونفقييات واصييول  والتزمييات المؤسسييات
الدولييية. ان اعتميياد معييايير محاسييبية اكييثر صييلبة يسييتدعي
مهارات تدقيق خارجي مناسبة وانه علييى المؤسسييات الدولييية،
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اكثر من أي وقت مضى، ان تقوم بتعيين مدققين خارجيين اكثر
ملءمة للنشطتها الخصوصية.

تعتييبر منظمية النتوسيياي ان تيدقيقا خارجيييا فعييال يعتيبر عيامل.6
نن اعضيياء منظميية النتوسيياي دون حاسييما لحوكميية أفضييل، وأ
نن مجموعيية سواهم مخولون للمساهمة في تحقيق ذلك. لذا فييإ
النتوساي واعضائها تعهييدوا بتطييوير ترتيبييات التييدقيق لتشييجيع
التدقيق على المؤسسات الدولية من قبل مجموعة النتوسيياي،
بنيياء علييى خييبرتهم واسييتقلليتهم فييي الرقابيية المالييية ورقابيية

المطابقة ورقابة الداء على المال العام.

مبادئ ترتيبات التدقيق الخارهجي على المؤسسات الدولية

نم اعتبييار مجموعيية المبييادئ التالييية اساسييية لضييمان تييدقيق.7 تيي
خارجي فعال على المؤسسات الدولييية، انظيير معيييار توجيهييات

، مبادئINTOSAI GOV 9300النتوساي للحوكمة الرشيدة 
ترتيبات التدقيق الخارجي للمؤسسات الدولية:

يتعين عليى كيل المؤسسيات الدوليية اليتي يتيم تمويلهيا او
دعمها من خلل المال العام ان تخضع الييى تيدقيق خيارجي
فعييال وذي جييودة عالييية لتعزيييز حوكميية أفضييل وتحقيييق

الشفافية والمساءلة.
ينبغييي تعيييين المييدقق الخييارجي (المشييار اليييه فيمييا بعييد

بالمدقق) بطريقة مفتوحة وعادلة وشفافة.
ينبغي على المؤسسة الدولية أن تضمن استقللية المييدقق

عند انجازه لعمله الرقابي.
ينبغي ان يضمن الطار القييانوني للمؤسسيية الدولييية و / او

اللوائح  المالية سلطة المراجع لنجاز عملييه الرقييابي علييى
المال العام بما يتوافق مع المعايير الدولييية للجهييزة العليييا

أو اي معايير دولية أخرى معترف بها. ISSAIsللرقابة  
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.ينبغي توفير الموارد الكافية لنجاز العمل الرقابي
ينبغييي ان تضييمن المؤسسيية الدولييية للمييدقق أن يرفييع

تقاريره حول نتائج التدقيق إلى مجلس ادارة المؤسسة.
نم تقديم هذه المبادئ للعتماد خلل مييؤتمر النكوسيياي.8 سوف يت

الثاني والعشرين الذي سينعقد فييي المييارات العربييية المتحييدة
.2016خلل سنة 

تعريف المؤسسات الدولية

 لغرض استعمالها في اطار مبييادئ ترتيبييات التييدقيق الخييارجي.9
للمؤسسيات الدولييية المقييترح فييي معيييار توجيهيات النتوسياي

INTOSAIللحوكميية الرشيييدة   GOV نم تعريييف 9300  تيي
المؤسسة الدولية كالتي:

نميية، سييواء كييان تأسيسييها بمقتضييى المؤسسة الدولية هي منظ
نم فييي عضييويتها دولتييان أو اتفاقية أو معاهدة أو من دونهييا، تضيي
أكثر (وكييالت حكومييية او مؤسسييات تمييول ميين المييال العييام)

ويشرف على شؤونها المالية المشتركة مجلس ادارة.
يمكيين ان يكييون الغييرض ميين مثييل هييذه المؤسسييات الدولييية
تحقيق التعاون الدولي في معالجة مسائل ذات طابع  اقتصادي،
فني، اجتميياعي، ثقييافي او انسيياني. ويمكيين ان يكييون التعيياون
المذكور في مجالت الحوكمة والمن والتمويل والبحث العلمييي
والبيئيية او انجيياز مشيياريع تقنييية مشييتركة، اقتصييادية، مالييية أو

اجتماعية.
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توهجيهات لفائدة الهجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

تهدف هذه الوثيقة إلى توفير توجيهييات إاضييافية للجهييزة العليييا.10
للرقابة المالية والمحاسبة لتعزيز إنشاء ترتيبات تدقيق خييارجي
افضل للمؤسسات الدولية وإعداد الجهزة العليا للرقابة المالية
والمحاسبة لنجاز مثل هذا التدقيق. هذه التوجيهات ل تكرر اييية
ننهييا ل تفييترض انهييا معايير أخرى صدرت في اماكن أخرى، كما ا
تقدم ملخصا لجميع المسييائل الييتي يحتيياج جهيياز اعلييى للرقابيية
المالية والمحاسيبة اعتبارهيا قبيل اخيذ قيرار الموافقية او عيدم
الموافقة على قبول مهمة تدقيق دولييية. الروابييط التالييية تييوفر
امكانييية الوصييول إلييى معييايير الجهييزة العليييا للرقابيية المالييية

 توجيهيياتISSAI" و يشكل هييذا المعيييار ISSAIsوالمحاسبة "
الاضافية لها:

 http://www.issai.org/3-fundamental-auditing-
principles/

 http://www.issai.org/4-auditing-guidelines/general-
auditing-guidelines).

.  ارهجع الى الملحق أ

ينبغييي علييى مييدققي المؤسسييات الدولييية الرجييوع كييذلك إلييى.11
التوجيهييات حييول الحوكميية الرشيييدة المتييوفرة فييي توجيهييات

INTOSAIالنتوسيياي للحوكميية الرشيييدة    GOV بإسييتعمال
الرابط التالي:

 http://www.issai.org/intosai-guidance-for-good-
governance-(intosai-gov)

.ارهجع الى الملحق ب

يييوفر هييذا المعيييار الييدولي للجهييزة العليييا للرقابيية المالييية.12
ISSAIوالمحاسييبة  ، توجيهييات للجهييزة العليييا للرقابيية5000 

المالية والمحاسبة – التدقيق على المؤسسات الدولية كما توفر
INTOSAIتوجيهييات النتوسيياي للحوكميية الرشيييدة   GOV
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، مبادئ ترتيبات التدقيق  الخارجي للمؤسسييات الدولييية9300
كما توفر اطارا للعمل الجاري لتعزيز ترتيبات التدقيق الخارجي

توجيهييات مفيييدة حييول مسييائل عملييية للجهييزة العليييا للرقابيية
المالية والمحاسبة التي تعوزها الخبرة في مجال التييدقيق علييى

،1المؤسسات الدولية. بإعتبييار هييذه الخلفييية الييواردة بالفصييل 
نسمة إلى ثمانية فصول: نن هذه الوثيقة مق فإ

الفصل الثاني حدد اهم فوائد المييدققين الخييارجيين للمؤسسييات
نم تعيينهم من بين الجهزة العليييا للرقابيية المالييية الدولية الذين يت
والمحاسبة، ويرجع ذلك بالساس إلى خبرتهم الواسعة في مجال
الرقابيية علييى القطيياع الحكييومي. بالاضييافة إلييى الرقابيية علييى
البيانات المالية فإن الجهزة العليا للرقابة لها خييبرة واسييعة فييي
توفير خييدمات تييدقيق إاضييافية وذلييك بإنجيياز الرقابيية علييى الداء

ورقابة المطابقة. 
الفصل الثالث يحدد المسائل الهامة للجهزة العليا للرقابيية الييتي

ترغب في التدقيق على المؤسسات الدولية.
الفصل الرابع يوفر لمحيية عاميية حييول اهييم النقيياط والتوجيهييات
ة ام عييروض الرتبياط لنجياز مهم حيول المبيادئ الساسيية لتم

رقابية جديدة في اطار ممارسة العطاءات التنافسية.
الفصييل الخييامس يييوفر توجيهييات حييول تقييييم المخيياطر لقبييول
ترتيبات التدقيق الخارجي، سواء كان ذلييك فييي المرحليية الولييية

قبل قبول التعيين وكذلك عند اجراء التدقيق.
الفصل السادس يحدد افضل المماراسات التي يجب اتباعها فيما

نلق بترتيبات التسليم   لتبادل المعلومييات والمعييارف والبيانيياتيتع
بييين المييدققين الخلييف والسيييلف بمناسيييبة تغييييير الميييدققين

الخارجيين.
الفصل السابع يشير إلى المعايير الدولية للجهيزة العليييا للرقابيية
المالية والمحاسبة او اي معايير دولييية أخييرى ذات صييلة معييترف
نلقة بالتدقيق على المؤسسييات بها، كما يحدد بعض الجوانب المتع
الدولية التي يمكن ان تختلف عن التدقيق على النطاق الوطني.

الفصل الثامن يييوفر توجيهييات حييول دور ومجييال لجييان التييدقيق
التي انتشرت بشكل ملحوظ في المؤسسات الدولية.
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تعزيز مبادئ ترتيبات التدقيق الخارهجي.2

المقدمة

 ما يلي :1977اقرت منظمة النتوساي في اعلن ليما لسنة 

تكون المؤسسات الدولية والمؤسسات فوق الوطنية، التي تغطي نفقاتها
نلة، ة خارجيية ومسيتق بفضل مساهمات من الدول العضاء، خااضيعة لرقاب

مثلها في ذلك مثل أي دولة فردية.

نن العمليات الرقابية يجب أن تأخييذ بعييين العتبييار مسييتوى المييوارد رغم أ
نن عليها أن تتبع مبادئ شبيهة بتلك نم  هذه المؤسسات، فإ المستعملة ومها
التي تحكم العمليات الرقابية التي تقييوم بهييا الجهييزة العليييا للرقابيية فييي

البلدان العضاء.

ة از الرقاب نم تعييين أعضياء جه تأمينا لستقللية هذه العمليات الرقابية، يتي
الخارجية أساسا من بين أعضاء الجهزة العليا للرقابة.  

نل، مسييؤولة علييى.13 نن المؤسسيية الدولييية، بوصييفها كيانييا مسييتق ا
اعداد قواعدها ولوائحها، بما في ذلييك ترتيبييات التييدقيق. ينبغييي
ان ترتكز القواعد واللوائح على المبادئ الدولية المتفق بشييأنها.
نم ننه، عييادة، مييا يتيي تختلف المؤسسات الدولية في تكوينها. غير أ
تشكيلها تحت القانون الدولي ككيان قييانوني ويمكيين ان تخضييع

الى عديد اللتزامات وفقا لقواعد تكوينها.
ان مجلس الدارة، المتكون من ممثلين لكييل (او بعييض) الييدول.14

العضاء، يقرر مثل تلك القواعد، وعلى رأسها القواعد واللوائييح
الييتي تغطييي الدارة المالييية والموازنيية والمحاسييبة وكييذلك
التدقيق. تقوم الدارة بالتسيير اليومي للمؤسسة الدولية اضييمن
اطار يضعه مجلييس الدارة. ان مسييألة القواعييد واللوائييح الييتي
ة الجهيزة العلييا من مشيمولت منظم تغطي التدقيق تدخل اض
للرقابة "النتوساي" والجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسييبة.
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ينبغي علييى الجهييزة العليييا للرقابيية التواصييل مييع المؤسسييات
نن القواعييد واللوائييح تييوفر الدولية وممثليها الوطنيين  لتضييمن ا

الترتيبات المناسبة لنجاز التدقيق الخارجي.

فوائد الستعانة بالهجهزة العليا للرقابة كمدقق خارهجي

 
بتعزيز اعتميياد مبييادئ ترتيبييات التييدقيق الخييارجي للموسسييات.15

الدولية، فان الجهزة العليييا للرقابيية المالييية والمحاسييبة ترغييب
في التأكيد على الفوائد الكييبرى لنجيياز التييدقيق الخييارجي ميين

قبل مجموعة الجهزة العليا للرقابة. 
يذكر المعيار الدولي للجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسييبة ".16

ISSAI " ، قيميية ومنييافع الجهييزة العليييا للرقابيية المالييية12 
والمحاسبة – احداث الفارق فييي حييياة المييواطنين، ينييص علييى
مدى امكانية الجهزة العليا للرقابة المالييية والمحاسييبة احييداث

الفارق في حياة المواطنين وذلك بناء على ما يلي:
تعزيز المسياءلة والشيفافية والنزاهية فيي الهيئيات الحكوميية

نم وهيئات القطاع العام (بما في ذلك المؤسسات الدولية كما ت
 أعله)،9تعريفها في الفقرة 

ابراز أهميتها المستمرة للمواطنين والبرلمان وبقية الطييراف
المعنية؛ 

.أن تكون منظمة نموذجية يحتذى بها
نن المؤسسيييات الدوليييية اليييتي تغطيييي مصييياريفها مييين خلل.17 ا

نل مساهمات الدول العضيياء، تسييتدعي تييدقيقا خارجيييا ومسييتق
مميياثل للتييدقيق الييذي يطبييق علييى حكومييات البلييدان بصييفة
منفردة. مع مراعاة وجوب مواءمة هذا التدقيق مع هيكل ومهام
ننه ينبغيي كيذلك هيكلتهيا بطريقيية مماثلية المؤسسة المعنية، فييإ
للتييدقيق المتبييع ميين قبييل الجهييزة العليييا للرقابيية المالييية

والمحاسبة على النطاق الوطني.
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ينبغي أن تحدد القواعد واللوائح المالية للمؤسسة الدولية ما إذا.18
كان اختيار المراجع الخييارجي ميين بييين الجهييزة العليييا للرقابيية
المالية والمحاسييبة للبلييدان العضيياء او بصييفة اوسييع ميين بييين

الجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.
ان العوامل التي يمكن أخذها بعييين العتبييار ميين قبييل الجهييزة.19

العلييييا للرقابييية الماليييية والمحاسيييبة عليييى أنهيييا تيييؤثر عليييى
المؤسسات الدولية في اللجؤ إلى خدماتها تتمحور فيما يلي:

استقللية الجهييزة العليييا للرقابيية المالييية والمحاسييبة عيين
حكوماتها في بلدانهم وكذلك عن المؤسسات الدولية وفييي

التزامهم بمعايير التدقيق،
الخبرة الواسعة للجهزة العليا للرقابيية المالييية والمحاسييبة

وسجلها الحافل في توفير تدقيق خارجي فعال لمؤسسييات
القطاع الحكومي،

خبرة الجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسييبة فييي القيييام
برقابة على الداء بالاضافة إلى الرقابة على القوائم المالية

ورقابة المطابقة مع القوانين واللوائح،
التجربة الكبيرة والتدريب العملي لمجموعة الجهييزة العليييا

للرقابة المالية والمحاسبة فييي التييدقيق الييدولي بنيياء علييى
أعلى المعايير المهنية، مثال ذلك عدد مهم من المؤسسات
الدولية يتم التدقيق عليها من قبييل الجهييزة العليييا للرقابيية

المالية والمحاسبة،
تييوفر الجهييزة العليييا للرقابيية المالييية والمحاسييبة خييدمات

تدقيق بكلفة فعالة،
تواصل قوي بين الجهزة العليا للرقابية الماليية والمحاسييبة

العضاء في منظميية النتوسيياي، الييتي تييوفر آليييات لعييداد
ومعالجة معايير ذات علقة بالتدقيق على القطاع الحكومي
وتقاسم أفضل المماراسات في كل مجالت التييدقيق علييى

القطاع الحكومي، 
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رغبة وقدرة الجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسييبة علييى
العمل مع أجهزة عليا أخرى للرقابة المالية والمحاسبة اقل

خبرة في التدقيق على المؤسسات الدولية.
يعتبر المدقق الخارجي مصييدر معلومييات مسييتقل عيين مجلييس.20

الدارة والبلدان العضاء حول ما اذا كان أداء المؤسسة الدولية
اقتصاديا وناجعا وفعال لتحقيق الهدف الييذي انشييأت ميين أجلييه.
يمثل أعضاء مجلس الدارة للمؤسسة الدولييية الييدول العضيياء
نن المييوال المخصصيية للمؤسسييات الدولييية "المييالكين". بمييا أ
متأتية من الموال العمومييية، فييإن السييلطات الوطنييية خااضييعة
للمسيياءلة بخصييوص اسييتعمال هييذه المييوال. وتعتقييد منظميية
نن اللجييوء إلييى الجهييزة العليييا للرقابيية المالييية النتوسيياي ا

والمحاسبة افضل وسيلة لضمان حسن أداء وشفافية النظام. 
نن للجهاز العلى للرقابة المالييية والمحاسييبة، بوصييفه المييدقق.21 ا

على المؤسسة الدولييية، دور هييام فييي تقييييم ترتيبييات التييدقيق
ننه يندرج فييي اطييار مهمتييه الشييارة إلييى نقيياط المتوفرة، كما ا
الضعف الممكنة في ترتيبات المساءلة، بمييا فييي ذلييك ترتيبييات
التييدقيق الخييارجي، وان اقتضييى الحييال، رفييع الخللت إلييى

مجلس الدارة.
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اعداد الهجهزة العليا للرقابة للقيممام بمهمممة مممدققين.3
خارهجيين

المقدمة
يمكن أن تتحقق فوائد لصالح مجموعيية الجهييزة العليييا للرقابيية.22

المالييية والمحاسييبة اذا مييا ارتفييع عييدد الجهييزة العليييا للرقابيية
المالية والمحاسبة التي تقوم بمهام التييدقيق علييى المؤسسييات
نم اخطييار المؤسسييات الدولييية بييأن تنشيير اعلن الدولية. وقد تيي
طلييب خييدمات التييدقيق علييى موقييع منظميية النتوسيياي كمييا
شجعت الجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لزيارة الموقييع

للستعلم حول هذه الطلبات.
لغاية أن تكون الجهزة العليا للرقابيية المالييية والمحاسييبة علييى.23

بينة بطلبات المهام الرقابية المتوفرة، ينبغي عليها اقامة علقيية
تواصييل مييع الييوزارات المعنييية اوممثلييي دولهييم فييي مجييالس

ادارات المؤسسات الدولية لمتابعة الفرص المتوفرة.
يمكن للجهيياز العلييى للرقابيية المالييية والمحاسييبة الييذي يتعهييد.24

بمراجعيية المؤسسيية الدولييية ان يحصييل علييى فوائييد كييبيرة.
وتشمل هذه الفائد ما يلي:

تطييور مهنييي لمييوظفي الجهيياز العلييى للرقابيية المالييية
والمحاسبة من خلل احتكاكهم بالبيئة الدولية،

تطور مهني من خلل العمل مع أجهزة عليا أخييرى للرقابيية
المالية والمحاسبة في اطار مجلس التدقيق، الشييراكة مييع

أجهزة عليا أخرى للرقابة المالية والمحاسبة، إلخ.،
تحييديات ايجابييية وخييبرة دولييية فييي التييدقيق للمييوظفين

العضاء من الجهاز العلى للرقابة المالية والمحاسبة، 
اكتساب مزيد المعرفة حول المؤسسات التي تحصل علييى

مساهمات من الموازنات الوطنية للدول العضاء.
كما يحتمل وجود عددا من التحديات، وهي كالتي:.25
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نن أعمال التييدقيق الدولييية ل تييؤثر علييى الحاجة إلى التأكد أ
الولويات الوطنية،

الحاجيية إلييى مزيييد تييدريب وتطييوير المييوظفين الييذين
سيقومون بهذا العمل، 

الحاجيية إلييى تعييديل ترتيبييات التخطيييط لتلبييية الحتياجييات
والجدول الزمني للتدقيق الدولي، مثل تقديم تقرييير ونتائييج

التدقيق.

الختصمماص القممانوني والدسممتوري للهجهممزة العليمما للرقابممة
المالية والمحاسبة

ينبغي على الجهاز العلى للرقابة المالية والمحاسبة الذي ينييوي.26
نن القيام بدور المدقق الخارجي للمؤسسة الدولييية التأكييد ميين أ
هذا الدور يندرج اضمن اختصاصاته. يمكيين ان ل ينييدرج التييدقيق
علييى المؤسسييات الدولييية اضييمن مهييام بعييض الجهييزة العليييا
للرقابيية المالييية والمحاسييبة بينمييا يمكيين ان تحتييوي تشييريعات
البعض الخر على قيود تجاه تلقي دفوعات لقاء هذا النييوع ميين

العمال.
اذا ل تحتييوي المهييام بشييكل وااضييح علييى بنييد يسييمح بالقيييام.27

بالتدقيق الدولي، يمكن للجهزة العليييا للرقابيية أن تعتمييد علييى
نن نص علييى أ محتوى اعلن ليمييا لمنظميية النتوسيياي، والييذي ينيي
التدقيق على المؤسسات الدولية يجييب أن ينييدرج اضييمن مهييام
الجهاز العلى للرقابة المالية والمحاسبة. تشجع الجهييزة العليييا
للرقابة المالييية والمحاسييبة الييتي ل تمكنهييا مهامهييا ميين القيييام
بالتدقيق على المؤسسات الدولية ان تحاول التأثير قصييد ادارج

هذا النوع من التدقيق اضمن مهامها. 
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اعداد الهجهزة العليا للرقابة

  
هناك عديد المجالت التي ينبغي التحري بشييأنها لضييمان قييدرة.28

الجهاز العلى للرقابة المالية والمحاسييبة علييى تقييديم خييدمات
التييدقيق المطلوبيية. يمكيين للجهييزة العليييا للرقابيية المالييية
والمحاسييبة الييتي لهييا الخييبرة فييي التييدقيق علييى المؤسسييات
الدولية ان تكون ملمة بمجمل المسائل المتعلقة بهذا المواضوع
ننه يمكن ان توفر التوجيهات التالية فائييدة ان لم تكن كلها، غير أ

لصقل سياساتها واستراتيجياتها. من المهم أن:
يعتمييد عمييل الجهيياز العلييى للرقابيية المالييية والمحاسييبة

كمدقق على المؤسسات الدولية على القييرارات المضييمنة
في إطار سياستها والتزام قيادتها،

ينبغييي تييوفر اطييار قييانوني لمثييل هييذه العمييال، يواضييح
مسيييؤولية الجهييياز العليييى للرقابييية الماليييية والمحاسيييبة

نم تعيينهم للقيام بالتدقيق،  والموظفين الذين يت
يتعين على الجهيياز العلييى للرقابيية المالييية والمحاسييبة ان

ننييه تتييوفر لييديه يعتمد وينفذ المعييايير ذات الصييلة ويضييمن أ
المهارات المهنية للتدقيق على المؤسسات الدولية والقيام

بأعمال تدقيق عالية الجودة.
نم تطوير هذه النقاط فيما يلي: سيت

 القرارات المضمنة في إلطار السياسات

لنجاز أعمال التدقيق الييدولي، يتعييين ان تتييوفر للجهيياز العلييى   .29
للرقابة المالية والمحاسبة بنود تخص كييل ميين المييوارد المالييية
والبشرية. إن قرارات القييام بالتيدقيق اليدولي ينبغيي ان تتخيذ
من قبل الدارة العليا على المستوى الستراتيجي ويتعييين ادراج
بنود في الغرض في المخططات  الستراتيجية  للجهيياز العلييى
للرقابييية الماليييية والمحاسيييبة وكيييذلك بمخططاتهيييا السييينوية

وموازناتها.
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نظرا للقيود المالية، فإن بعييض الجهييزة العليييا للرقابيية المالييية.30
والمحاسبة ل يمكن لها القيام بمثل هذه العمال الرقابية ان لم
تتم تغطية كلفتها بالكامل. و كجزء من التخطيط، يتعييين تحديييد
حجم الرغبة في المشاركة وطيف المراجعيية والمييوارد الكافييية

للتدريب واعداد الموظفين.
نم تعيييين أفييرادا ميين.31 في اطار اعداد ترتيبات التدقيق، عنييدما يتيي

بين موظفي  الجهاز العلى للرقابيية المالييية والمحاسييبة عواضييا
عن الجهاز العلى للرقابة المالية والمحاسبة نفسه، يتعين على
الجهيياز العلييى للرقابيية المالييية والمحاسييبة أن يتحمييل كامييل
المسؤولية بخصوص التدقيق واعطاء تعليمات وااضحة لموظفيه
نم تعيينهم وانشاء نظام اضمان الجودة  لتحقيق اللييتزام الذين يت

بالتعليمات المعطاة.

اللطار القانوني

ان الثار القانونية لتعيين جهاز اعلى للرقابة المالية والمحاسييبة.32
كمدقق خييارجي لمؤسسيية دولييية يمكيين أن يختلييف عيين الثييار
نلقة بالعمييل علييى النطيياق الييوطني. ينبغييي علييى الجهييزة المتع
العليييا للرقابيية المالييية والمحاسييبة الييتي تنييوي القيييام بأعمييال
التدقيق الدولي أن تأخذ بعين العتبار الثار القانونييية والعييواقب

ندم تفاصيييل للعوامييل6المحتملة لمثل هذه العمال. الفصل   يق
التي يتعين على الجهاز العلى للرقابة المالية والمحاسبة أخذها

في العتبار عند قبول التعهد بالقيام بمهمة تدقيق خارجي. 

اللتزمات تجاه الخللت

نم تسجيل ارتفاع في عدد الدعاوي اضييد.33 خلل السنوات الخيرة ت
شييركات التييدقيق فييي القطيياع الخيياص. وميين المحتمييل كييذلك
تسييجيل حييالت يكييون فيهييا الجهيياز العلييى للرقابيية المالييية

18



ISSAI 5000
توهجيهات لفائدة الهجهزة العليا للرقابة المالية التدقيق على المؤسسات الدولية م 

والمحاسبة

والمحاسبة او موظفوه العاملون كمدققين خييارجيين لمؤسسيية
دولية معراضين للمثول امام القضاء. يتعين على الجهيياز العلييى
للرقابة المالية والمحاسبة أن يدرك هذه المسألة دون أن يكون

لها تأثير عند التفكير في تولي مثل هذا اللتزام بالتدقيق.
يمكيين ان تيوفر التشييريعات الوطنييية المتعلقيية ببعييض الجهييزة.34

العليا للرقابة المالية والمحاسبة الحصانة للجهاز العلى للرقابة
ند التتبعات العدلييية ميين أي نييوع المالية والمحاسبة وموظفيه اض
ناتجيية عيين قيييامهم واجبيياتهم الرسييمية. اعتمييادا علييى تلييك
التشاريع، يمكن تطييبيق ذلييك علييى اعمييال التييدقيق للمؤسسيية

الدولية.

مسؤولية الهجهزة العليا للرقابة بوصفها المشممغل للمممدققين
المعنيين بالتدقيق على المؤسسات الدولية

عادة يعتبر موظفو الجهيياز العلييى للرقابيية المالييية والمحاسييبة.35
المعينيون فيي أعميال التيدقيق خيارج الحيدود كعياملين بشيكل
كامل بالجهاز العلييى للرقابية المالييية والمحاسييبة عنيد قيييامهم
بتلييك العمييال خييارج الحييدود ويتقااضييون لقيياء ذلييك كامييل
مستحقاتهم ميين الجهيياز العلييى للرقابيية. فييي معظييم الحييالت
يكون الجهاز العلى للرقابة المالية والمحاسبة مسؤول وملتزما
تجيياه مييوظفيه بوصييفه المشييغل للمييوظفين المعينييين بأعمييال
التدقيق الييدولي. ينبغييي علييى الجهيياز العلييى للرقابيية أن يأخييذ
كييذلك فييي العتبييار جييوانب أخييرى مثييل سييلمة المييوظفين
ننييه يمكيين والترتيبات الواجب اتباعها في الحالت الطارئة. كمييا أ
ادراج اي شروط أخرى اضمن اتفاقية او العقد الييذي يربييط بييين
الجهاز العلى للرقابة المالية والمحاسبة والموظفين المعنيين.

المعايير والمهارات المهنية

19



ISSAI 5000
توهجيهات لفائدة الهجهزة العليا للرقابة المالية التدقيق على المؤسسات الدولية م 

والمحاسبة

ينبغي انجاز أعمال التدقيق وفقا للمعايير الدولية للجهزة العليييا.36
للرقابة المالية والمحاسبة أو اييية معييايير دولييية أخييرى معييترف

بها.
نن المييؤهلت والمهييارات المطلوبيية ميين المييوظفين.37 عمومييا، فييإ

المعنيين بالتدقيق على المؤسسة الدولية هيي بيذاتها المطلوبية
لرقابة مماثليية بنفييس الحجييم والتعقيييد. هنيياك عوامييل ااضييافية

ينبغي اعتبارها عند اختيار الموظفين لمثل هذه المهام :
،المهارات اللغوية اللزمة
القدرة على العمل بصفة منفردة، خارج الحييدود وفييي بيئيية

ثقافية مختلفة، و
المعرفة والخبرة في تطبيق المعايير الدولية للجهزة العليييا

للرقابة أو معايير تدقيق دولي أخرى ذات صلة.  
كما ينبغي اعتبار طريقة تحديد العدد المطلييوب مين الميوظفين.38

المؤهلين. تنظم بعض الجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسييبة
ورش عمل لموظفيها حول مهام التدقيق الدولي. يستحسن ان
تسعى الجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة التي لهييا خييبرة
اضئيلة أو ليست لها خبرة فييي التييدقيق الييدولي، إلييى الحصييول
علييى المسيياعدة ميين قبييل الجهييزة العليييا للرقابيية المالييية
نلييق الميير بمهيام والمحاسبة التي تتوفر لديها الخبرة. عنييدما يتع
تدقيق مشتركة، يمكن كذلك دعوة موظفين من الجهييزة العليييا

للرقابة المالية والمحاسبة المشاركة.
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اعداد العروض لمهام تدقيق هجديدة.4

عنييدما تقييوم مؤسسيية دولييية بييإعلن للحصييول علييى خييدمات.39
المراجعيية الخارجييية ميين خلل طلييب عييروض تنافسييي، فييإن
نصييلة بشييأن مجلييس الدارة يقييوم عييادة بإصييدار تعليمييات مف
ندم. من أجل ذلك فإنه ينبغييي  أي مكونات المقترحات التي ستق
مقدم محتمل للعروض اتبيياع التعليمييات الدقيقيية المحييددة فييي
طلييب العييروض حييتى يضييمن توافييق مقترحيياته مييع الشييروط
المحددة. ويعتبرهذا المر مهما  في تمكين المؤسسات الدولييية
ميين تقييييم المقترحييات بطريقيية متسييقة ونزيهيية وبمييا يعطيهييا
القدرة على المقارنيية والتقييييم الفنييي للمعلومييات علييى نفييس

قدم المساواة.
في بعض الحالت ل يحييدد طلييب العييروض بدقيية مييا ينبغييي أن.40

يتالف منه العرض، وتهدف التوجيهات التالية إلييى تييوفير نظييرة
عاميية حييول الملمييح الرئيسييية الييتي يجييب ان يتضييمنها طلييب

العروض.

النقاط الرئيسية لعداد المقترح للمؤسسة الدولية

ينبغييي ان يييوفر القسييم الفتتحيياي للعييرض ملخصييا تنفيييذيا.41
للخدمات المزمع تقديمها، والمؤهلت والخبرة والطييار الزمنييي
للتسليم والتكلفة المتوقعة. ويجب ان ينتهي هذا القسم بتوصية
حول العييرض الموقيع مين قبيل رئييس الجهياز العليى للرقابية

المالية والمحاسبة المقدم للعرض.
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معلومات عامة

على مستوى هذا القسم يتعين توفير تفاصيل للمجالت التالية:.42
معلومات حول الجهاز العلييى للرقابيية المالييية والمحاسييبة

نلق بدوره، مسؤولياته، حجمه واختصاصاته، فيما يتع
الهيكل التنظيمي للجهاز العلى للرقابة المالية والمحاسبة
 ،ترتيبات اضمان الجودة والتدقيق
الخبرة بصفة عامة وفي مجالت معينة تعمل بها المؤسسة

الدولية. 

مؤهلت الموظفين والتدريب والخبرة

ينبغي ان يسعى هذا القسم إلى تغطية المجالت التالية:.43
بيانات حول ميوظفي الجهيياز العليى للرقابية الماليية

والمحاسييبة – عييدد المييوظفين فييي كييل مجييال ميين
مجالت الختصاص،

تركيبة الفريق الذي سيقوم بتقييديم خييدمات التييدقيق
للمؤسسة الدولية المعنية،

:بيانات تفصيلية حول الموظفين أعضاء الفريق
نطة الخ
 الدور
الخبرة

نم مجالت الختصاص، علييى سييبيل المثييال ملخص له
نظم المعلومات والخبرة في التدقيق، 

الترتيبييات المعتمييدة فييي مجييال التطييوير المهنييي
المستمر 

منهجية واستراتيجية التدقيق
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يجب ان يحتوي العرض على بعض التفاصيل حول طريقة تقديم.44
خدمات التدقيق وفيما يلي الملمح الرئيسية لذلك: 

اسييتراتيجية المراجعيية الييتي سيييتم اتباعهييا لتنفيييذ اعمييال
التدقيق، بما في ذلك التفاصيل حول دورة التدقيق،

تقييم أهم المجالت التي سيييتم عليهييا تركيييز التييدقيق بنيياء
على معرفة المؤسسة الدولية،

ترتيبات رفع التقارير، متى وكيف سيرفع المدقق الخييارجي
تقريره إلى الدارة وإلى مجلس الدارة،

خطيية التواصييل بخصييوص اللييتزام مييع الدارة، التييدقيق
الداخلي، مجلس الدارة  و أصحاب العلقة الخرييين  مثييال

ذلك لجان الموازنة والمالية ولجان التدقيق.

تكاليف التدقيق
ينبغييي أن يحييدد العييرض بواضييوح اجمييالي التكلفيية الييتي سيييتم.45

تحميلهييا بعنييوان خييدمات التييدقيق الخييارجي. يجييب احتسيياب
التكلفة بالعملة التي سيرفع بها التقرير للمؤسسة الدولييية كمييا
هو مطلوب من خلل طلب العيروض. فيي حالية ميا اذا تعلقيت
المصادقة على اكثر من موازنة مالية، على سبيل المثال عنييدما
يتييوفر للمؤسسيية صييندوق تقاعييد منفصييل او صييندوق ادخييار
للموظفين، ينبغي أن يتم  تحديد التكلفة المقترحة بواضوح لكييل

بيانات مالية.  
يجب ان يتضمن العرض اتفاقا بخصوص تعديل اتعيياب المراجييع.46

في حال بروز ظروف غييير متوقعيية او طلبييات معينيية ميين قبييل
مجالس ادارة المؤسسات الدولية والتي يمكن ان تتطلب زيادة
في المجهودات والمييوارد الييتي ينبغييي توفيرهييا لنجيياز خييدمات

تدقيق ااضافية.
ة الماليية والمحاسيبة.47 ا يتعيذر عليى الجهياز العلييى للرقاب اذا م

نم فييرض تحميل اتعيياب التييدقيق لي سييبب ميين السييباب، او تيي
تخفيضات على قيمة التعاب بعنوان خدمات التدقيق الخييارجي،
ينبغيي الشيارة إليى التشييريعات الوطنييية أو اي اسييباب أخييرى

23



ISSAI 5000
توهجيهات لفائدة الهجهزة العليا للرقابة المالية التدقيق على المؤسسات الدولية م 

والمحاسبة

لذلك. بالاضافة إلى ذلييك، ينبغييي علييى الجهيياز العلييى للرقابيية
الماليية والمحاسيبة ان يشيير إليى عيدد السياعات اليتي يمكين
احتياجها لتمام التدقيق، وهو ما من شأنه ان يييوفر  للمؤسسيية

الدولية بعض النماط من المعلومات القابلة للمقارنة.

معايير التدقيق المعتمدة

يجب ان يحدد العرض بواضوح المعايير التي سيتم العتماد عليها.48
ننييه ينبغييي لتقييديم خييدمات التييدقيق الخييارجي. وهييو مييا يعنييي أ
الشارة إلى المعايير الدولية للجهزة العليا للرقابيية والمحاسييبة

ISSAIs .أو معايير تدقيق دولية أخرى معترف بها
 

السيرة الذاتية لكبار اعضاء الفريق

ينبغي توفير السيرة الذاتية لكبار اعضاء الفريق  واي عضو آخر.49
يعتبر وجوده اضروريا في الفريق في ملحق العرض  مع تفصيييل
الخبرات ذات الصلة للفريق الذي سيشارك فييي تقييديم اعمييال
التدقيق. مرة أخييرى، فييإن ذلييك ميين شييأنه أن يسييمح بييالتقييم

الفني للمهارات المتوفرة لنجاز خدمات التدقيق الخارجي.

تقييم المخالطر لقبول مهمة التدقيق الخارهجي.5

نر المعيييار الييدولي للجهييزة العليييا للرقابيية المالييية.50 في حييين اقيي
ISSAIوالمحاسبة    بنود التفاق علييى شييروط المهييام1210 

نن هذا القسم يوفر توجيهات ااضافية حول الجييراءات الرقابية فإ
التي يجب على الجهاز العلى للرقابة المالية والمحاسبة اخييذها
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بعين العتبار قبل الموافقة رسميا علييى الرتبيياط. ينبغييي علييى
الجهاز العلى للرقابة المالية والمحاسبة اعتبار المسائل التالييية

عند تقديم عراضها بخصوص انجاز خدمات التدقيق الخارجي: 
 

الشروط المسبقة لمهمة التدقيق

ينبغي على الجهاز العلى للرقابة المالية والمحاسييبة اعتبييار مييا.51
يلي عند قبول الرتباط  بخصوص التدقيق الخارجي:

نن اطار اعداد التقارير المالية المعتمد لعييداد البيانييات هل ا
نن نص علييى ا المالية يتوافق مع الشييروط المسييبقة الييتي تنيي
ننييه يعتييبر نم وفقا للطار المييذكور وأ اعداد البيانات المالية يت

اطار عرض نزيه ؟  
نن الدارة على معرفة وفهم لمسؤولياتها ؟ هل ا
هل يتوفر نظام رقابة داخلية ملئم، علييى اعتبيياره اضييروريا

للتمكييين ميين اعييداد بيانييات مالييية خالييية ميين الخطيياء
ننه يسمح بالوقاية من المخالفات الجوهرية ؟ الجوهرية، وأ

نن المؤسسة الدولية قادرة على توفير كييل المعطيييات هل ا
ذات الصلة بالموااضيع التي تعلمها او التي يطلبهييا المييدقق،
نن المدقق غير مقيد للدخول إلييى النظميية والتصييال وهل ا
بالشييخاص الييذين يمكيين لهييم تييوفير ادليية التييدقيق داخييل

المؤسسة ؟ 

تقييم نزاهة الحريف

ينبغي على المدقق التأكك من عدم وجود اية مخاطر بخصييوص.52
نلقة بالمؤسسة المعنية بالتييدقيق. يمكيين أن يكييون النزاهة المتع
من الصعب الوصول الى مصادر معلومييات موثييوق بهييا  للقيييام
بهذا التقييم عند التفكير في المشاركة في طلب العروض. غييير
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نن اي مدقق محتمل يمكن له السييتئناس بمصييادر المعلومييات أ
التالية لستكمال هذا التقييم:

موقييع الييواب للمؤسسيية الدولييية الييذي يييبرز انشييطتها
وتطورها الحالي،

موقع الواب للمؤسسة الدولية الييذي يمكيين ان تتييوفر فيييه
وثائق على غرار تقارير المراجعة السابقة وتقييارير الرقابيية
الداخلية السنوية وتقارير لجان التدقيق السيينوية ومييذكرات

حول مسائل ادارية وغيرها من المعلومات ذات الصلة،
مييدقق الحسييابات الحييالي، الييذي قييد يرغييب فييي تقاسييم

المعلومات حول مجالت مثل نتائج التييدقيق واهييم مخيياطر
التدقيق وجودة التقارير المالية،

وزارة الشؤون الخارجية واي وزارة اخرى ذات صلة ممثليية
بمجلس ادارة المؤسسة الدولية التي يمكن ان توفر بعييض
المعطيييييات حييييول انشييييطة المؤسسيييية واداء وجييييودة

الدارةالمالية.
 التقارير العلمية
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قبول التعهد بمهمة تدقيق خممارهجي هجديممدة – ترتيبممات.6
الستلم

ترتيبات الستلم

 
ينبغي ان يقوم المدقق الجديد بالترتيب الرسمي للسييتلم ميين.53

المدقق المتخلييي. يمكيين ان يكييون المييدقق المتخلييي قييد قييام
بتجميع معارف وعادات ومماراسييات حييول المؤسسيية لييم يقييم
بالضرورة بتوثيقها. بناء على ذلك، عادة مييا يتعييين عقييد اجتميياع

مع المدقق المتخلي للنظر في هذه المسائل.
ة.54 نم تطيبيق مبيادئ توجيهيية مماثل ون قيد تي ن المرجيح ان يك م

لعمال تدقيق دولية أخرى. عندما يتم التدقيق على المؤسسات
الدولية سابقا من قبل مدققين من غير الجهييزة العليييا للرقابيية

نم الستلم وفقا لمعايير التدقيق المالية والمحاسبة، ينبغي ان يت
المعتمدة وكذلك ميع اعتبيار التوجيهيات المشيار اليهييا فيي هيذا

القسم.
نظييرا إلييى محدودييية المعلومييات المتييوفرة قبييل تسييلم مهييام.55

التييدقيق ، ينبغييي علييى المؤسسييات العليييا للرقابيية المالييية
والمحاسييبة ان تتسييم بالمرونيية عنييد تخصيييص المييوارد لمهميية
التدقيق الولى وذلك لتلبية احتياجييات النشييطة غييير المتوقعيية.
ذلييك أن اعمييال التخطيييط المفصييل ونتائييج اول عملييية تييدقيق

يمكن ان يشير إلى الحاجة لعمال إاضافية.

توهجيهات بخصوص ترتيبات الستلم

بمناسبة تحويل اعمال التدقيق الخارجي ميين مييدقق إلييى آخيير،.56
للمييدققين السييلف والخلييف مسييؤولية مشييتركة لتمييام عملييية
نم التعيين بصفة رسييمية يقييوم المييدقق استلم سلسة. عندما يت
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الخلف بالتصال بالمييدقق السييلف للتفيياق بخصييوص اجييراءات
نم اعلم المؤسسة بهذه الترتيبات. يتقاسم الستلم. ينبغي ان يت
المييدقق السييلف المعلومييات مييع المييدقق الخلييف علييى القييل

بخصوص ما يلي:
منهجية واستراتيجية التدقيق المطبقة بالنسبة لتقارير

تخطيط التدقيق،
نمييت تغطيتهييا خلل الفييترات المالييية المجالت الييتي ت

السييابقة وبرنامييج العمييل بخصييوص الفييترة المالييية
الحالية،

نم المخاطر والجراءات الاضييافية المتبعيية لمجابهيية اه
تلك المخاطر

عوامل الخطر التي تعتبر جزءا من التدقيق ولكن لييم
نم اعتبارها مخاطر محددة، يت

نم اتخاذهييا للمعالجيية المحاسييبية اهم القرارات التي تيي
نم والمسييائل ذات الصييلة والقييرارات الهاميية الييتي تيي

أخذها بخصوص مسائل في التدقيق،
التواصل مع لجان التدقيق واللجان الخييرى الييتي لهييا

سيييلطة مماثلييية وكيييذلك بشيييأن عملييييات الحتييييال
والعمال غير القانونية بالمؤسسة، ان وجدت. وينبغي

أن يشمل ذلك:
نولة تقارير التدقيق في صيغتها المط
خطابات الدارة
نم اعييدادها لفائييدة الدارة نصة التي ت التقارير الخا

ومجالس الدارة
مجييالت الختلف مييع المؤسسيية بخصييوص المبييادئ

نميية أخييرى، المحاسبية واجراءات التدقيق ومسييائل ها
ان وجدت و

المسائل العالقة بخصوص التدقيق واية مسائل أخرى
يمكن أن يكون لها تأثير هييام علييى عمليييات التييدقيق

المستقبلية، ان وجدت.
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نجع المدقق السلف على تييوفير امكانييية الحصييول علييى.57 كما يش
نم اعييداد سييجل اوراق العمل اذا ما طلبت منه بصفة محددة. يتيي
رسمي لعملية الستلم والحتفظ به علييى التييوالي فييي ملفييات
المييدققين السييلف والخلييف يتييم، فييي اطيياره بالسيياس، سييرد
نم توفيرهييا نم تسييليمها واهييم المعلومييات الييتي تيي الوثائق التي تيي
نم اعييداد وثيقيية شفاهيا. فيي نهاييية تمريين عملييية السييتلم ، يتي

نم إمضاؤها من قبل المدققين السلف والخلف.  الستلم يت
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توهجيهممات اضممافية حممول التممدقيق علممى المؤسسممات.7
الدولية

المقدمة

نم كييل عمليييات التييدقيق علييى المؤسسييات الدولييية.58 ينبغي ان تت
وفقا للمعايير الدولية للجهزة العليا للرقابة المالييية والمحاسييبة

ISSAIs أو اية معايير تدقيق دولية أخرى معترف بها. بناء على
نم ننه يتعين على الجهزة العليا للرقابة والمييدقق الييذي يتيي ذلك فإ
تعيينه متابعة التغييرات التي تحصييل علييى معييايير التييدقيق ذات

الصلة.
عند العداد لمهمة التدقيق يتعين علييى المييدققين الطلع علييى.59

القواعد واللوائح المالية والتأكيد على أن المؤسسة قادرة علييى
رفع تقاريرها بالعتماد على إطارها المحاسبي.

نصيية حييول المجييالت.60 توفر القسام التالييية توجيهييات إاضييافية خا
التي تقتضي فيها ظييروف معينيية للمؤسسييات الدولييية اهتمامييا

اوسع.

تقييم المخالطر والنسبية

ينبغييي علييى المييدقق تقييييم المخيياطر والنسييبية بييالتوافق مييع.61
المعايير معتمدا في ذلك على:

المعيار الدولي للجهزة العلييا للرقابية الماليية والمحاسيبة 
ISSAI ، التخطيط  لعملييية الرقابيية علييى البيانييات1300 

المالية،
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المعيار الدولي للجهييزة العلييا للرقابيية الماليية والمحاسيبة
ISSAI ، تحديد وتقييم مخيياطر الخطيياء الجوهرييية1315 

وتقييمها من خلل فهم الهيئة الخااضعة للرقابة وبيئتها،
المعيار الدولي للجهييزة العلييا للرقابيية الماليية والمحاسيبة

ISSAI ، المادييية فييي التخطيييط للعملييية الرقابييية1320 
وتنفيذها،و

المعيار الدولي للجهييزة العلييا للرقابيية الماليية والمحاسيبة
ISSAI 1330أجوبة المدقق للمخاطر المقدرة، وكذلك ،

طبيعة المؤسسة مواضوع التييدقيق. يمكيين كييذلك اعتبييار بعييض المخيياطر
الاضافية، مثل عييدم دفييع الييدول العضيياء لمسيياهماتها، التييدوال بالعمليية

الجنبية، معاشات التقاعد والتزامات أخرى للموظفين.

مهام التدقيق الضافية

ينبغييي أن تييبرز أعمييال التخطيييط والرقابيية المالييية المجييالت.62
المعنية برقابة الداء و/ أو رقابة اللتزام بالنسبة لتييدقيق السيينة
الحاليييية أو السييينوات القادمييية. يمكييين ان تسيييتوجب هيييذه
المراجعات موارد إاضافية التي قد تستدعي التفيياق بشييأنها مييع
مجلييس الدارة كجييزء ميين إعييداد ميزانييية المؤسسيية الدولييية

نلييق بمهمييات التييدقيق46( أنظر الفقييرة   بخصييوص البنييد المتع
نلقيية نصيية بطلييب ميين مجلييس الدارة). التوجيهييات المتع الخا
نم نصيية برقابيية الداء ورقابيية اللييتزام تيي بالمخيياطر والنسييبية الخا

عراضها في : 
المعيار الدولي للجهزة العلييا للرقابية الماليية والمحاسيبة 

ISSAI ، التوجيهات التنفيذية للرقابة المالييية علييى3000 
 الداء
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المعيار الدولي للجهييزة العلييا للرقابيية الماليية والمحاسيبة
ISSAI ، الخطييوط التوجيهييية لرقابيية المطابقيية –4000 

مقدمة عامة

تحليل البيانات المالية

بالنسييبة لبعييض المؤسسييات الدولييية تكييون البيانييات المالييية.63
نصيية و بنيياء والوثائق المصاحبة واسييعة جييدا نظييرا لهميتهييا الخا
علييى الطلبييات المقدميية ميين قبييل مجلييس الدارة علييى ميير
السنين. يمكن ان تحتوي هييذه الوثييائق علييى تحاليييل احصييائية،
جداول زمنية لبعض مؤشرات الداء وجداول طويلة المييد الييتي
ليست لها علقة بالبيانات المالية. ينبغي على المدقق الخييارجي
أن يتفحييص بعناييية الوثييائق ويحييدد إن كييانت تمثييل جييزءا ميين
ننه ينبغييي علييى المييدقق نل فإ البيانات المالية والتقرير المالي، وإ

أن يستبعد هذه الوثائق من مجال ابداء الرأي في التدقيق.

رفع التقارير

يرفع تقرير التدقيق حول المؤسسة الدولية دائمييا إلييى مجلييس.64
الدارة.  يمكيين أن تقتضييي القواعييد واللوائييح المالييية أن يرفييع
نصيية . ويمكيين أن يحتييوي المدقق تقريرا شامل حول مسييائل خا
نم انجازهييا، حييالت ذلك علييى نتائييج الرقابيية علييى الداء الييتي تيي
الغش أو حالت مشبوهة وخسييائر. ينبغييي علييى الجهييزة العليييا
للرقابة ان تضمن أن المواد المدرجة بالتقرير الشامل ل تلقييي،
بصفة غير مقصودة، شكا حول رأي المدقق بخصييوص البيانييات
المالية. ينبغي كذلك علييى المييدقق الخييارجي أن يعتمييد افضييل
طريقة لتفسير نتائج التييدقيق لمجلييس الدارة  الييذي يمكيين أن
يتكون من ممثلين لديهم خلفية حول الموااضيع الفنية للمؤسسة
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كما يمكن أن تكون المسائل الدارية والحوكمة المؤسسية غييير
مألوفة لديهم

تقييم ترتيبات التدقيق الخارهجي

يمكن أن يكييون اعييداد ترتيبييات التييدقيق الخييارجي للعديييد ميين.65
نم واضييعها منييذ احييداث المؤسسيية كمييا المؤسسات الدولية قد ت
نمت مراجعتها او تغييرها منذ ذلك التاريخ، يمكن ان ل تكون قد ت
حتى وان كان حجم  وطبيعة المؤسسيية قييد تغييير بشييكل كييبير.
بالرغم ميين أن اعييداد ترتيبييات تييدقيق ملئميية يبقييى مسييؤولية
ننه من المهم للمدقق الخارجي ان يقييمهييا بصييفة المؤسسة، فإ
منتظميية بييالنظر إلييى الترتيبييات الموصييى بهييا. وينبغييي علييى
المدقق أن يرفييع كييل نقيياط الضييعف إلييى مجلييس الدارة عنييد

 الرشييييدة القتضييياء. تحيييدد توجيهيييات النتوسييياي للحوكمييية
INTOSAI  GOV مبادئ أفضل المماراسات لعييداد 9300 

ترتيبات التدقيق الخارجي.
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توهجيهمات حمول دور لجمان التمدقيق فمي المؤسسمات.8
الدولية

تشتمل بعض المؤسسييات الدولييية علييى نظييام لجنيية التييدقيق..66
توفر التوجهات التالية تفاصيل حول دور لجان التدقيق وطريقيية

التعامل معها من قبل المدققين الخارجيين.
نلة من المدراء غير التنفيييذيين.67 تتكون عادة لجان التدقيق المستق

الذين ليست لهم أية مصييلحة فييي المؤسسيية الدولييية. الغييرض
الساسييي ميين لجنيية التييدقيق هييو ان تقييوم بمسيياعدة مجلييس
الدارة فييي اشييرافه علييى المؤسسيية وذلييك بمسيياءلة الدارة
التنفيذية وكيذلك التيدقيق اليداخلي والميدقق الخيارجي. تتمثيل

خصائص لجنة التدقيق في ما يلي:
،أحد المكونات الرئيسية للحوكمة المؤسسية 
تعييزز سييلمة التقييارير المالييية للمؤسسييات ميين خلل  

المراجعة والتوصية لمجلس الدارة  باعتماد البيانات المالية
المصييادق عليهييا، بعييد بالتييدقيق عليهييا، ميين قبييل المييدقق

الخارجي المستقل،
تقدم مساهمة كبيرة إلى محيط الرقابة وترتيبات الحوكميية

من خلل تقديم المشورة لتدعيمها،
تعتبر اساسية للنزاهيية وادراك مصييداقية ترتيبييات الحوكميية

للمؤسسة،
تعتمد على التقارير الرسمية للتييدقيق الييداخلي والخييارجي

لتقييييم مييدى مسيياعدة هييذه التقييارير علييى  تحسييين الداء
التشغيلي للمؤسسة،

،تعزز مساءلة الدارة
تضمن أن الدارة تسيتجيب لتوصييات التيدقيق فيي اليوقت

نعال لتحقيق تغييرات ايجابية، المناسب وبشكل ف
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تسيياعد علييى اضييمان تييوفر آليييات  فعاليية  لطمأنيية جميييع
أصحاب المصلحة حول ادارة المخاطر والحوكميية والرقابيية

الداخلية، و
ترفع سنويا تقاريرها إلى مجلييس ادارة المؤسسيية الدولييية

حول نشاطها ونتائج عملها.
تكون هيكلة واجراءات لجنة التدقيق عادة كالتي:.68

، عادة يترأس لجنة التدقيق عضو مستقل غير تنفيذي
تتكييون لجنيية التييدقيق ميين ثلثيية إلييى أربعيية أعضيياء غييير

نم دعمهييم عنييد الضييرورة بنيياء علييى تنفيذيين ومستقلين، يت
طبيعة وحجم المؤسسة،

ينبغي أن تتوفر لدى أعضاء لجنة التدقيق الخبرة في مجييال
العمال والدارة المالية (واحد أو إثنان من العضيياء تتييوفر

لديهم درجة عليا من الخبرة في مجال التدقيق)،
نم تسيديد ننيه يتي  ل يتقااضى أعضاء لجنة التدقيق أجرا، غيير أ

مصاريفهم من قبل المؤسسة الدولية،
تجتمع لجنة التدقيق من ثلث إلى أربع مرات سيينويا، علييى

نم ذلك بناء علييى4 إلى 3أساس كل   أشهر تقريبا. عموما يت
نم تكييفهييا فترة رفع التقارير من قبل المؤسسة الدولية ويتيي
وفقا لتوقيت عييرض مخططييات وتقييارير التييدقيق الييداخلي

والخارجي. 
تسعى لجنة التدقيق لضمان حسن اسييتعمال مييوارد ونتائييج

التدقيق، و 
لجنة التدقيق ل تقوم بإنجاز أعمال التدقيق ول تعتبر مستوا

آخر للتدقيق.
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ISSAI 5000
توهجيهات لفائدة الهجهزة العليا للرقابة المالية التدقيق على المؤسسات الدولية م 

والمحاسبة

الملحق أ

المعيار
الدولي

للهجهزة العليا
للرقابة
المالية

والمحاسبة "
ISSAI"

مجال التغطية

الخطوط التوجيهية العامة للرقابة المالية 

ISSAI 1000مقدمة عامة لتوجيهات النتوساي للرقابة المالية

ISSAI 1003معجييم المصييطلحات الخاصيية بتوجيهييات النتوسيياي
للرقابة المالية
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المعيار
الدولي

للهجهزة
العليا للرقابة

المالية
والمحاسبة 

ISSAI

مجال التغطية

المبادئ الساسية للرقابة المالية والمحاسبة

ISSAI 100المبادئ الساسية لرقابة القطاع العام

ISSAI 200المبادئ الساسية للرقابة المالية

ISSAI 300المبادئ الساسية لرقابة الداء

ISSAI 400المبادئ الساسية لرقابة اللتزام



ISSAI 5000
توهجيهات لفائدة الهجهزة العليا للرقابة المالية التدقيق على المؤسسات الدولية م 

والمحاسبة

ISSAI 1200الهداف العميية للمييدقق المسييتقل واجييراء العملييية
الرقابية وفقا لمعايير التدقيق الدولية 

ISSAI 1210التفاق على شروط المهام الرقابية

ISSAI 1220ظبط الجودة لجراء رقابة على البيانات المالية

ISSAI 1230التوثيق الرقابي

ISSAI 1240مسؤوليات المييدقق بخصييوص الحتيييال فييي عملييية
الرقابة على البيانات المالية

ISSAI 1250مراعاة القوانين والنظمة في الرقابة على البيانييات
المالية

ISSAI 1260التواصل مع الطراف المكلفة بالحوكمة

ISSAI 1265إبل غ المسؤولين عن الحوكميية والدارة عيين جييوانب
النقص في الرقابة الداخلية

ISSAI 1300التخطيط لعملية الرقابة على البيانات المالية

ISSAI 1315تحديد مخاطر الخطاء الجوهرية وتقييمهييا ميين خلل
فهم الهيئة الخااضعة للرقابة وبيئتها

ISSAI 1320المادية في التخطيط للعملية الرقابية وتنفيذها

ISSAI 1330أجوبة المدقق على المخاطر المقدرة

ISSAI 1402نلييق بهيئيية تسييتخدم منظميية اعتبييارات رقابييية تتع
للخدمات

ISSAI 1450تقييم الخطاء المحددة

ISSAI 1500أدلة الرقابة

ISSAI 1501 أدلة الرقابة – اعتبارات محدد لبنود مختارة

ISSAI 1505التأكيدات الخارجية

ISSAI 1510العمليات الولية للرقابة – ارصدة الفتتاح
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ISSAI 5000
توهجيهات لفائدة الهجهزة العليا للرقابة المالية التدقيق على المؤسسات الدولية م 

والمحاسبة

ISSAI 1520الجراءات التحليلية

ISSAI 1530انتقاء العيينات الرقابية

ISSAI 1540رقابيية التقييديرات المحاسييبية بمييا فيهييا تقييديرات
المحاسبة ذات القيمة العادلة والفصاحات ذات 

ISSAI 1550العلقةالطراف ذات الصلة

ISSAI 1560الحداث اللحقة

ISSAI 1570المؤسسة العاملة

ISSAI 1580نطية القرارات الخ

ISSAI 1610استخدام عمل المدققين الداخليين

ISSAI 1620استخدام عمل خبير التدقيق

ISSAI 1700تكوين الرأي واعداد التقارير حول البيانت المالية

ISSAI 1705تعديلت الرأي في تقرير المدقق المستقل

ISSAI 1706فقرات عن تأكيد المييادة وفقييرات عيين ميواد أخييرى
في تقرير المدقق المستقل

ISSAI 1710المعلومات المقارنة – الرق ام المناسييبة والبيانييات
المالية

المعيار
الدولي

للهجهزة العليا
للرقابة
المالية

والمحاسبة "

مجال التغطية
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ISSAI 5000
توهجيهات لفائدة الهجهزة العليا للرقابة المالية التدقيق على المؤسسات الدولية م 

والمحاسبة

ISSAI"

البيانات المالية

ISSAI 1720نلقيية بالمعلومييات الخييرى مسييؤوليات المييدقق المتع
الييواردة فييي الوثييائق المتضييمنة للبيانييات المالييية

المدققة

ISSAI 1800نصيية – عمليييات الرقابيية علييى البيانييات اعتبييارات خا
المالية

ISSAI 1805 نصيية – عمليييات التييدقيق فييي البيانييات اعتبييارات خا
المالييية الفردييية وفييي عناصيير أو حسييابات أو بنييود

معينة في بيان مالي

ISSAI 1810مهام (التزامييات) البل غ إجمييالي (ملخييص) البيانييات
المالية

الخطوط التوهجيهية العامة للتدقيق لرقابة الداء

ISSAI 3000– التوجيهييات التنفيذييية للرقابيية المالييية علييى الداء
معايير وتوجيهات للرقابة المالية على الداء اسييتنادا

إلى معايير الرقابة والتجربة العملية للنتوساي

ISSAI 3100ارشادات رقابة الداء – مبادئ رئيسية

الخطوط التوهجيهية العامة لرقابة المطابقة

ISSAI 4000الخطوط التوجيهية لرقابة المطابقة – مقدمة عامة

ISSAI 4100الخطوط التوجيهية لرقابة المطابقيية المسييتقلة عيين
مراجعة البيانات المالية

ISSAI 4200الخطوط التوجيهييية لرقابيية المطابقيية المنجييزة مييع
مراجعة البيانات المالية
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ISSAI 5000
توهجيهات لفائدة الهجهزة العليا للرقابة المالية التدقيق على المؤسسات الدولية م 

والمحاسبة

الملحق ب

توهجيهات
النتوساي

للحوكمة
الرشيدة

INTOSAI GOV

الرقابة الداخلية

INTOSAI GOV
9100

ارشادات النتوساي حييول معييايير الرقابيية الداخلييية
في القطاع الحكومي

INTOSAI GOV
9110

نلقيية بتقييارير حييول فعالييية الرقابييات تعليمييات متع
الداخلييية: تجييارب الجهييزة الرقابييية خلل تقييييم

الرقابات الداخلية

INTOSAI GOV
9120

نلييق بالمسيياءلة بحسييابات الرقابة الداخلية: دليييل يتع
نمة الدارة العا

INTOSAI GOV
9130

الدليل الرشادي لمعييايير الرقابيية الداخلييية للقطيياع
العام – معلومات إظافية حييول إدارة المخيياطر فييي

الجهات 

INTOSAI GOV
9140

استقللية التدقيق الداخلي في القطاع العام

INTOSAI GOV
9150

التنسيق والتعاون بين الجهزة العليا للرقابة المالييية
والمحاسبة والمدققين الداخليين بالقطاع العام
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