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        المقدمةالمقدمةالمقدمةالمقدمة

ما  1977لمنظمة اإلنتوساي في اطار اعالن "ليما" لسنة  األعضاءاقرت الدول  .1
 يلي:

o   تكون المؤسسات الدولية والمؤسسات فوق الوطنية، التي تغطي نفقاتھا
بفضل مساھمات من الدول األعضاء، خاضعة لرقابة خارجية ومستقلّة، مثلھا 

        في ذلك مثل أي دولة فردية.
o ن االعتبار مستوى الموارد رغم أّن العمليات الرقابية يجب أن تأخذ بعي

المستعملة ومھاّم  ھذه المؤسسات، فإّن عليھا أن تتبع مبادئ شبيھة بتلك التي 
تحكم العمليات الرقابية التي تقوم بھا األجھزة العليا للرقابة في البلدان 

 األعضاء.
o  تأمينا الستقاللية ھذه العمليات الرقابية، يتّم تعيين أعضاء جھاز الرقابة

    الخارجية أساسا من بين أعضاء األجھزة العليا للرقابة.
 :ھذه الوثيقة، تم تحديد مفھوم مؤسسة دولية كاآلتيألغراض  .2

من أو معاھدة أو بمقتضى اتفاقية  كان تأسيسھاالمؤسسة الدولية ھي منظّمة، سواء 
مؤسسات تمول من (وكاالت حكومية او  ّم في عضويتھا دولتين أو أكثرضت، ادونھ
  .دارةا مجلسيشرف على شؤونھا المالية المشتركة و العام) المال

من مثل ھذه المؤسسات الدولية تحقيق التعاون الدولي في  الغرضيمكن ان يكون 
ذات طابع  اقتصادي، فني، اجتماعي، ثقافي او انساني. ويمكن ان  مسائلمعالجة 

البحث العلمي و التمويلو، األمنو  يكون التعاون المذكور في مجاالت الحوكمة
  مشتركة، اقتصادية، مالية أو اجتماعية.تقنية البيئة او انجاز مشاريع و

        

يتم تمويل المؤسسات الدولية في المقام األول عن طريق األموال العامة من خالل  .3
افة إلى ذلك تتلقى بعض ضمساھمات او ضمانات توفرھا الدول األعضاء. باإل

من قبل المانحين الذين ليسوا بالضرورة من الدول  تالمؤسسات الدولية تمويال
كما أن بعض المؤسسات الدولية تقوم بتوفير  األعضاء، مثال ذلك المانحين الخواص.

ايرادات من خالل مبيعات لمواد أو خدمات. ويتمثل الدور األساسي لألجھزة العليا 
ا جيدا، ومنظم بصفة سودھا االعتقاد ان نظاما رقابييكما للرقابة في تمكين الرقابة 

 ةكموعزيز الشفافية والحيوبالتالي  , ن من تحقيق المساءلةجيدة  ومستقال يمكّ 
الھيئة االدارية/  إلىتوفير ضمانات معقولة  من نالدولية. يمكّ  ةللمؤسس ةالرشيد
أن المؤسسات الدولية قامت باستعمال الموارد  أءعضاأل للدول /ادارة مجلس

ا المالية بما يتوافق مع المبادئ المالية واالطار القانوني وادارة شؤونھالمتوفرة 
 المنظم لھا.
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وذا جودة عالية يمثل عنصرا  اتدقيقا خارجيا فعاال ومھنيأّن ر منظمة االنتوساي بتعت .4
أعضاءا  احاسما في تحقيق حوكمة افضل، كما أّن األجھزة العليا للرقابة بوصفھ

من أجل ذلك فإن  للمساھمة في تحقيق ذلك. ةمخول اوحدھ يلمنظمة اآلنتوساي ھ
 قاموا منذ سنوات بتعزيز بصفة منفردة ھاءوأعضاكمجموعة منظمة اإلنتوساي 

الترتيبات التي من شأنھا تشجيع المؤسسات الدولية على اللجوء لخدمات التدقيق 
الخارجي من قبل  أعضاء مجموعة االنتوساي، معتبرين في ذلك خبرة واستقاللية 

المال على ورقابة األداء  المطابقةزة العليا للرقابة في الرقابة المالية ورقابة األجھ
 العام.

مبادئ افضل """"    تيسم    في اطار وثيقةتّم تقديمھا مسبقا  ةالمبادئ المضمنة بھذه الوثيق . . . . 5555
). وتّم فيما بعد تبويبھا 2004(تّم اصدارھا سنة " " " " ترتيبات التدقيق للمؤسسات الدولية

. ھذه المبادئ تّم تحيينھا ISSAI 5000ISSAI 5000ISSAI 5000ISSAI 5000الدولي لألجھزة العليا للرقابة     المعيار في اطار 
وتوفر توجيھات  INTOSAI GOVINTOSAI GOVINTOSAI GOVINTOSAI GOVتوجيھات اإلنتوساي للحوكمة الرشيدة في اطار 

    للمؤسسات الدولية حول ترتيبات التدقيق الخارجي.
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        1111    أأأأالمبدالمبدالمبدالمبد
ينبغي على كل المؤسسات الدولية الممولة او المدعمة بالمال العام أن تخضع إلى تدقيق ينبغي على كل المؤسسات الدولية الممولة او المدعمة بالمال العام أن تخضع إلى تدقيق ينبغي على كل المؤسسات الدولية الممولة او المدعمة بالمال العام أن تخضع إلى تدقيق ينبغي على كل المؤسسات الدولية الممولة او المدعمة بالمال العام أن تخضع إلى تدقيق 

        . . . . جودة عالية من أجل تعزيز الحوكمة  والشفافية والمساءلةجودة عالية من أجل تعزيز الحوكمة  والشفافية والمساءلةجودة عالية من أجل تعزيز الحوكمة  والشفافية والمساءلةجودة عالية من أجل تعزيز الحوكمة  والشفافية والمساءلة    ييييخارجي فعال  وذخارجي فعال  وذخارجي فعال  وذخارجي فعال  وذ

 واللوائح المالية، مسؤولة إلنشاء القواعد مستقال اان المؤسسة الدولية، بوصفھا، كيان 1.1
المالية  واللوائحذلك ترتيبات التدقيق. يتعين أن تعتمد القواعد  قة بھا بما فيالمتعلّ 

المالية لمنظمة األمم  واللوائحلية المعتمدة، مثال ذلك القواعد على المبادئ الدو
)، المعايير الدولية IPSASIPSASIPSASIPSASالمتحدة، المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العمومي (

غير  )، الخ. تختلف المؤسسات الدولية في تركيبتھا.IFRSIFRSIFRSIFRSإلعداد التقارير المالية (
 شملھاويمكن أن ت لدولي كمؤسسات قانونيةأنّه، عادة، ما يتّم تأسيسھا تحت القانون ا

المتكون من  االدارة مجلس تكفل يو التزامات مختلفة بناء على القواعد التي تضعھا.
(أو البعض منھا) بإقرار ھذه القواعد بما في ذلك القواعد  األعضاء ممثلين عن الدول

المالية التي تغطي االدارة المالية، والموازنة والحسابات وكذلك الترتيات واللوائح 
المتعلّقة بالتدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي. ومن جھة أخرى، فإن االدارة مسؤولة 

 اإلدارة. مجلسضعه يعلى اإلدارة اليومية للمؤسسات الدولية من خالل اإلطار الذي 
أّن بالتدقيق الخارجي للمؤسسة الدولية على الترتيبات المتعلّقة  تضمنيجب أن  1.21.21.21.2

لألجھزة العليا للرقابة  وينفذ وفقا للمعايير الدولية مالئم التدقيق على المؤسسة
)ISSAIsISSAIsISSAIsISSAIs تعيين  تترتيبا يجب أن تتمّ ) أو اي معايير دولية أخرى معترف بھا. كما

التي يجب أن تتوافق والمدقق وفقا إلجراءات الصفقات المتعلّقة بالمؤسسة الدولية، 
المصادقة على  بدورھا مع أفضل الممارسات في مجال الصفقات. كما يجب أن تتمّ 

:" يجب تعيين المدقق 2إلى المبدأ  ارجعتعيين المدقق من قبل مجلس االدارة (
    الخارجي بطريقة مفتوحة، عادلة وشفافة")

تطور المؤسسة او  ما اذا كان تقييم بانتظام ولىتي يتعين على مجلس اإلدارة ان 1.3
المتطلبات الخارجية تقتضي تغييرا في ترتيبات التدقيق. عندما يتّم تسجيل تغيير 

ظر في ترتيبات التدقيق ناعادة اليتعين  ، ھاھيكل وأالمؤسسة الدولية اساسي في نطاق 
  ان لزم األمر. ھاوتحيينبعناية الخارجي 

الدولية  اتمخولة لمساعدة المؤسسوحدھا حاسبة مالمالية والاألجھزة العليا للرقابة  1.4
والشفافية والمساءلة. ويستخلص ذلك من خالل  ةالرشيد ةكموعلى تدعيم الح

 نفس الضماناتفي توفير ة ليلھا بمقتضى القانون وتقاليدھا الطو استقالليتھا المخولة
على المستوى الوطني. كما أن األجھزة العليا للرقابة لھا الخبرة في تقييم حاجيات 

المجال المالي. يمكن للمؤسسات بجمھور بعناية للحصول على معلومات ذات صلة ال
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ورقابة  ورقابة المطابقةالدولية الحصول على قيمة مضافة من خالل التدقيق المالي 
 .المالية والمحاسبة األجھزة العليا للرقابة جزهنتاألداء الذي 

وحيدا مسؤوال لى للرقابة لمؤسسة الدولية تعيين جھاز أعا يجب علىعند االمكان،  1.51.51.51.5
للقيام بالتدقيق يعني أّن ترتيبات  واحدا انجاز التدقيق. ذلك أن تعيين جھازعلى ا

خطوط تواصل ميسرة. غير أنّه  باإلضافة إلىالتدقيق يمكن أن تكون أكثر مرونة، 
واإلتحاد  الناتوحلف بالنسبة إلى بعض المؤسسات، على غرار األمم المتحدة و

يكون من األجدر تعيين مجلس أو مجموعة مدققين نظرا لحجم  .،اإلفريقي، الخ
    ....المؤسسات المعنية والتعقيدات المتعلقة بھا

التدقيق، سواء كان ذلك  أعمال ما تّم تعيين جھاز أعلى للرقابة أو جھازين إلنجاز ذاا 1.6
. بالمرونةكذلك تسم يمكن لترتيبات التدقيق ان ت في اطار مجلس أومجموعة تدقيق،

ة ممثلة في التدقيق كما أن القاعد يمكن للمؤسسة أن تستفيد من وجھات نظر مختلفة
 الدول ىحدإ تتكون أكبر. وبالتالي، اذا ما قررالخبرات والمھنية المتعلّقة بالتدقيق  

عدد األجھزة العليا  يكون أن ينبغياألعضاء تكوين مجلس أو مجموعة مدققين، 
 ال يتجاوز ثالثة او أربعة أجھزة. -نسبيا  للرقابة ضئيال

التدقيق، يتعين على المؤسسة  أعمال  عندما يشارك أكثر من جھاز أعلى للرقابة  في 1.71.71.71.7
بصفة  على تحديد قائد التدقيق المسؤولالعليا للرقابة  الدولية العمل مع األجھزة

    ))))ISSAIsISSAIsISSAIsISSAIs(((( وفقا للمعايير الدولية لألجھزة العليا للرقابة  العام على ابداء الرأي  واضحة
        ....أو أي معايير دولية أخرى معترف بھا

قواعد الصفقات وأن تعيين المدقق تّم على أساس تّم احترام  ه على اعتبار أنّ  1.8
كات في مجال التدقيق بين األجھزة العليا للرقابة ااالستحقاق، فإنه يتعين تشجيع الشر

ة واألجھزة العليا للرقابة األخرى، على سبيل المثال يتعين ان ال تمنع التي لھا الخبر
 جوء إلى مثل ھذه الترتيبات.للاالقواعد واللوائح المالية 
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        2222المبدأ المبدأ المبدأ المبدأ 
        يجب تعيين المدقق الخارجي بطريقة مفتوحة، عادلة وشفافة.يجب تعيين المدقق الخارجي بطريقة مفتوحة، عادلة وشفافة.يجب تعيين المدقق الخارجي بطريقة مفتوحة، عادلة وشفافة.يجب تعيين المدقق الخارجي بطريقة مفتوحة، عادلة وشفافة.

 ب تعيين المدقق من قبل مجلس االدارة بصفة مستقلة عن االدارة.جي   2.1
للتأكد من أّن العملية  االعضاء الدولبمشاركة كل  تسمح عملية االختيار يجب ان 2.2

 عادلة ومنصفة وشفافة.
عملية تعيين المدقق من قبل مجلس االدارة كما يتعين التنصيص على  يجب ان تتمّ  2.3

ذلك في اطار القواعد واللوائح المالية. كما أّن توفير المعلومة في الوقت المناسب 
عن  التدقيقروري. يجب االبالغ  عن مھام  المقبلة أمر ضبخصوص التعيينات 

طريق ممثلي الدول االعضاء بمجلس االدارة كما ينبغي نشرھا على موقع منظمة 
للمدقق  الالزم  قبل بداية عملية التعيين. وھو ما من شأنه اتاحة الوقتاالنتوساي 

 عمله.ل مباشرالتنسيق مع المدقق الحالي  الذي ال زال لالجديد 
ينبغي على مجلس االدارة ان يقرر بخصوص فترة تعيين المدقق الجديد والتي يمكن  2.4

في اطار القواعد واللوائح المالية للمؤسسة الدولية. ومن العوامل التي يمكن  تحديدھا
غييرھم، احتمال تان تؤثر على فترة تعيين المدقيقن التكاليف والفوائد المرتبطة ب

يستحسن ان يتّم التعيين لفترة ثالث والمتعلقة بالمؤسسة. ت تفرغھم وكذلك التعقيدا
 إلى أربع سنوات وعلى اقصى تقدير ست سنوات.

ال توجد ترتيبات متفق عليھا إلختيار مدقق حسابات جديد. ينبغي ان توفر عملية  2.5
متساوية لكل األجھزة العليا للرقابة المشاركة في العرض، مع اعتبار  ااالختيار فرص

ة التدقيق. ويعود القرار األخير في تعيين المدقق إلى مجلس االدارة بناء ضمان جود
على تقييم شامل للعروض. على المؤسسة الدولية ان تتصل رسميا بالمدقق واالتفاق 

    ....المؤسسة والمدقق –معه على ادوار ومسؤوليات الطرفين 
ينبغي على مجلس االدارة ان يضع معايير واضحة ومفتوحة إلختيار المدقق. يمكن  2.6

على سبيل المثال مھارات فنية ومھنية مناسبة إلنجاز أن تشمل معايير االختيار 
وكذلك تكاليف عملية التدقيق المطلوبة من االجھزة العليا للرقابة التي ترغب  التدقيق 

ز العمل الرقابي. الينبغي ان يعتمد اختيار المدقق المشاركة في المناقصات إلنجاي ف
 على التكلفة لوحدھا.

لحصول على العروض في صيغة محددة. وھو ما يعني لالمؤسسة  تسعىيجب ان  2.7
ويمكن  وتوصيات يتّم اعتمادھا عند اعداد العروض. توجيھية  ان يتّم تحديد مبادئ 

الموازنة، على سبيل  بنودتقديم مختلف  كيفيةالتوجيھية  المبادئ  ھذه  تشملان 
خطط السفر،  في بلد المدقق، يةالتحضير األعمال ، الدائمينالمثال تكلفة الموظفين 

الخ. كما يجب التأكيد على أّن المنافسة بين األجھزة العليا للرقابة في رغبتھم في 
تقوم بتقييم تعيينھم يجب ان تكون عادلة وشفافة. وينبغي على المؤسسة الدولية أن 
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عن االعالن وضعھا عند تّم يفني للعروض التي تّم قبولھا وفقا لمعايير شفافة والتي 
 المناقصة.

بخصوص  الصفقاترسات ايتعين على المؤسسة الدولية تطبيق معايير افضل مم 2.8
العروض الفنية والمالية بمناسبة دعوة االجھزة العليا للرقابة  للمشاركة في طلب 

        ....العروض
لمھمة التدقيق ان تتوفر لديھم معرفة دقيقة وخبرة في مجال يتعين على المرشحين  2.9

التدقيق وفحص العمليات الحكومية وفقا للمعايير الدولية لألجھزة العليا للرقابة 
ISSAIsISSAIsISSAIsISSAIs  أو أي معايير تدقيق دولية أخرى معترف بھا.  ينبغي التنصيص على المعايير

عند تعيين المدقق  بالمھمة الرقابية  رتباطاال ب خطاالتي سيتم اعتمادھا في اطار 
 للرقابة أو مجلس تدقيق. واحداسواء كان جھازا 

حدى اللغات الرسمية المعتمدة إجيدا يتقن يتعين على المرشح للقيام بمھمة التدقيق ان  2.10
 لدى المؤسسة الدولية.
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        3333المبدأ المبدأ المبدأ المبدأ 
        انجاز عمله الرقابي.انجاز عمله الرقابي.انجاز عمله الرقابي.انجاز عمله الرقابي.    يتعين على المؤسسة الدولية أن تضمن استقاللية المدقق فييتعين على المؤسسة الدولية أن تضمن استقاللية المدقق فييتعين على المؤسسة الدولية أن تضمن استقاللية المدقق فييتعين على المؤسسة الدولية أن تضمن استقاللية المدقق في

االلتزام مع المدقق حتى يتمكن من تناول المھمة الرقابية  يتعين على المؤسسة الدولية 3.1
لتمكينه من الحصول على فھم للمؤسسة. بناء على ذلك، يمكن للمدقق تحديد نطاق 

 المھمة واالساليب والموارد الالزمة إلنجاز التدقيق الخارجي.
ال يمكن  لدارة والمؤسسة امر الزامي، على سبيل المثاان استقاللية المدقق عن اال 3.2

 انجازه مسؤولياته ومھامه. فياو التداخل  المدقق لإلدارة توجيه
يتعين على المؤسسة الدولية التأكد من أن المدقق اليطلب او يتلقى اية تعليمات من  3.3

علق بمخاطر تتدولة من الدول األعضاء. غير أّن، المدقق يحتاج لمناقشة مسائل 
 انّ التدقيق والمنھجية الخ. مع ادارة المؤسسة الدولية وممثلين عن مجلس االدارة. 

لجمع المعلومات ليست ممنوعة طالما اّن المدقق ھو الذي يقرر  ةالطريق هھذ
 استراتيجية التدقيق.بخصوص 

ين تعيبنودا تضمن أّن  وائح المالية للمؤسسة الدوليةلالقواعد وال تدرجينبغي ان  3.4
إلى مجلس  هوأنّه مسؤول على رفع تقاريريتّم عن طريق مجلس االدارة المدقق 
 االدارة.

التدقيق جانب يجب ان تحتوي القواعد واللوائح المالية للمؤسسة الدولية التي تغطي  3.5
الخارجي على مواد تؤمن للمدقق انه ليس ممنوعا من القيام بأي عمل رقابي يعتبر 

 الرقابية.ضروريا إلنجاز المھمة 
د نطاق المھمة الرقابية بما في ذلك تحدييكون المدقق لوحده مسؤوال على انجاز  3.6

 المھمة ومنھجية التدقيق.
أو اعمال  خاصةان يطلب من المدقق ان يقوم بأعمال  دون سواهمجلس االدارة ل 3.7

، ينبغي ان تتأكد المؤسسة الدولية، قبل ان يقبل المدقق ھذه االعمال االضافية اضافية.
انه تتوفر لديه الموارد الكافية إلنجاز ھذه األعمال، وان ھذا العمل يتماشى مع مھمة 

أو اإلضافية، فإنّه يرجع إلى المدقق  الخاصةواختصاص المدقق. عند قبوله لألعمال 
 والموارد الالزمة للعمل الرقابي.العمل ومنھجية ان يحدد نطاق 

، مثل عدم كفاية السلطة والموارد ل أخرىال ينبغي ان تقيد استقاللية المدقق بعوام 3.83.83.83.8
الرقابية أو تلك المتعلقة بالحقوق والواجبات في اعداد  ورفع التقرير كما  الواليةو

    .4.6في اطار  المبدأ  الحقا سيتم بيانه 
اعالن مكسيكو حول  ، ISSAIISSAIISSAIISSAI 10101010   وفقا للمعيار الدولي لألجھزة العليا للرقابة 3.9

استقاللية األجھزة العليا للرقابة، يتعين ان ينظر إلى المدقق على أنّه مستقل. وھو ما 
ئل المتعلقة عند التعامل مع المسا ايعني انّه يتعين على المدقق ان يكون موضوعي

شخصية واي ضغوطات خارجية، واّن االستنتاجات التي  ةلحبالتدقيق وليس له مص
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معايير التدقيق ل وفقاالتي يحصل عليھا تدقيق الادلة  إلىحصرا  تستند يتوصل اليھا
 .ذات الصلة
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        4444المبدأ المبدأ المبدأ المبدأ 
يجب أن يضمن االطار القانوني للمؤسسة الدولية و/أو لوائحھا المالية سلطة المدقق على يجب أن يضمن االطار القانوني للمؤسسة الدولية و/أو لوائحھا المالية سلطة المدقق على يجب أن يضمن االطار القانوني للمؤسسة الدولية و/أو لوائحھا المالية سلطة المدقق على يجب أن يضمن االطار القانوني للمؤسسة الدولية و/أو لوائحھا المالية سلطة المدقق على 

    ISSAIsISSAIsISSAIsISSAIsانجاز التدقيق على المال العام بما يتوافق مع المعايير الدولية لألجھزة العليا للرقابة انجاز التدقيق على المال العام بما يتوافق مع المعايير الدولية لألجھزة العليا للرقابة انجاز التدقيق على المال العام بما يتوافق مع المعايير الدولية لألجھزة العليا للرقابة انجاز التدقيق على المال العام بما يتوافق مع المعايير الدولية لألجھزة العليا للرقابة 
    او معايير رقابية أخرى معترف بھا دوليا.او معايير رقابية أخرى معترف بھا دوليا.او معايير رقابية أخرى معترف بھا دوليا.او معايير رقابية أخرى معترف بھا دوليا.

    
عزز ت ةفعال ةنظما ارساءمجلس ادارة المؤسسة الدولية مسؤولية يكون ل 4.1

ويشمل ذلك التأكد من أّن البيانات  الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة.
 نظم محاسبية موثوق بھا بخصوص الموارد وارساءالمالية تخضع للتدقيق 

نظم جيدة للرقابة الداخلية والحفاظ على انظمة جيدة  وارساءالممنوحة  المالية
 لتحقيق الكفاءة والفعالية واالقتصاد بما يضمن انفاق الموارد بشكل جيد.

 اختصاصان اعداد البيانات المالية واطار التقارير المالية للمؤسسة من   4.2
او المدير العام،  الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية، مثال ذلك األمين العام

الذي يقوم بتقديمھا إلى المدقق. يكون اطار التقارير المالية المعتمد من 
المؤسسة الدولية في معظم الحاالت المعايير الدولية المحاسبية للقطاع 

. ويتمثل دور ))))IFRSIFRSIFRSIFRS((((او المعايير الدولية للتقارير المالية  ))))IPSASIPSASIPSASIPSAS((((الحكومي 
انھا تتوافق على ات المالية وابداء رأيه فيھا المدقق في التدقيق على ھذ البيان

خطاب االرتباط و/او اتفاقية وھو ما ينبغي أن يعكسه  مع اللوائح المالية
بنود االرتباط الموقعة من قبل المدقق والمؤسسة حول التدقيق الخارجي 

 الدولية.
ورقابة األداء  المطابقة رقابةيتعين ان تحتوي والية التدقيق، التدقيق المالي و 4.3

.  خصوصية مثل التدقيق على البيئةكما يجب ان تسمح بالقيام بأعمال تدقيق 
 او ))))ISSAIsISSAIsISSAIsISSAIs(((( يتعين ان يتم التدقيق وفقا للمعايير الدولية لألجھزة العليا للرقابة

 معايير دولية أخرى معترف بھا. يا
واع يمكن الحصول على معلومات مثل مفاھيم والمبادئ األساسية لمختلف أن 4.4

 www.issai.orgواألداء على الموقع اإللكتروني : والمطابقةالتدقيق، المالي 
• ISSAIISSAIISSAIISSAI 100 ،المبادئ األساسية لرقابة القطاع العام  
• ISSAIISSAIISSAIISSAI 200المبادئ األساسية للتدقيق المالي ،  
• ISSAIISSAIISSAIISSAI 300 رقابة األداءل، المبادئ األساسية  
• ISSAIISSAIISSAIISSAI 400 االلتزام، المبادئ األساسية لرقابة  

للوقاية من التفسير الضيق لوالية التدقيق، يتعين تشجيع المدقق على اإلبالغ  4.5
اذا كانت ما و الخاّصة إلى مجلس اإلدارة للنظر والظروف المسائلعلى 

 تستدعي تدقيقا. تستوجب او
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ال ينبغي ان تكون ھناك قيود للمدقق للوصول إلى السجالت والوثائق  4.6
تعتبر ضرورية إلنجاز يمكن أن المؤسسة بأي معلومة الموظفين وإلى و

 التدقيق الداخلي.أعمال بما في ذلك التدقيق 
ينبغي على المؤسسة الدولية تعيين/ التعاقد مع اخصائيين وخبراء عند  4.7

االقتضاء عندما يتطلب األمر المشورة والتقييمات والتقديرات، على سبيل 
لمدقق الحصول على األدلة المثال خبراء التأمين والتقييم. عندما ال يتسنى ل

المؤسسة الدولية، يتعين السماح للمدقق  المناسبة الكافية من قبل خبراء
 خبرائه.باالستعانة 

 ما يلي: ارساء، يمكن  ھاوتعقيداتالمؤسسة الدولية بناء على حجم  4.8
المتفق الداخلي المعايير الدولية للتدقيق خطة تدقيق داخلي فعالة، تعتمد  •

 عليھا، و
 خارجاللجنة تدقيق متكونة من اعضاء مستقلين من  •
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        5555المبدأ المبدأ المبدأ المبدأ 
    يجب توفير الموارد الكافية للمدقق إلنجاز العمل الرقابييجب توفير الموارد الكافية للمدقق إلنجاز العمل الرقابييجب توفير الموارد الكافية للمدقق إلنجاز العمل الرقابييجب توفير الموارد الكافية للمدقق إلنجاز العمل الرقابي

 
يتعين على المؤسسة الدولية توفير الموارد والتسھيالت الكافية لضمان حسن سير  5.1

 مھمة التدقيق.
يتعين على المؤسسات الدولية ان توفر مخصصات كافية في اطار الموازنة الرسمية  5.2

 خدمات التدقيق.  نفقاتلتغطية كامل 
على تدقيق ال دور للرقابة المالية والمحاسبة يمكن ان ترفض بعض المؤسسات العليا 5.3

بعض  من جھة أخرى، فإنّ  تغطية كامل المصروفات. ّمتت اال اذاالمؤسسات الدولية 
 ليست مخولة للحصول على اموال من المالية والمحاسبة المؤسسات العليا للرقابة

ولوائح  طرف إال من قبل حكوماتھا أو سلطتھا التشريعية. ال ينبغي للقواعد أي
 ز بين المؤسسات العليا للرقابة بناء على قوانينھا الوطنية.المؤسسات الدولية ان تمي

دية لعقد الصفقات لتعيين المدقق. لضمان اختيار تنافسي ينبغي اتباع االجراءات العا
 بصفة متوازنة. العرضعادل وشفاف، يتعين ادراج مختلف جوانب 

اذا اعتبر المدقق ان الموارد المتوفرة غير كافية إلنجاز مھمة التدقيق، سواء كان  5.4
 الكيف، يتعين عليه رفع الموضوع إلى مجلس االدارة وكذلك ذلك من حيث الكم او

بة عن ذلك والحلول المقترحة في الغرض. يتّم عادة، في الحاالت تالعواقب المتر
  التنافسية، تسوية المسائل المتعلقة بالموازنة عند تعيين المدقق.
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        6666المبدأ المبدأ المبدأ المبدأ 
تقريره حول نتائج التدقيق إلى مجلس تقريره حول نتائج التدقيق إلى مجلس تقريره حول نتائج التدقيق إلى مجلس تقريره حول نتائج التدقيق إلى مجلس للللرفع المدقق رفع المدقق رفع المدقق رفع المدقق ى المؤسسات الدولية أن تضمن ى المؤسسات الدولية أن تضمن ى المؤسسات الدولية أن تضمن ى المؤسسات الدولية أن تضمن يتعين عليتعين عليتعين عليتعين عل

    ....ادارة المؤسسةادارة المؤسسةادارة المؤسسةادارة المؤسسة

  بالمدقق وتضمن انّه: االرتبطينبغي على المؤسسة الدولية  6.1
  المالية إلى مجلس االدارة البياناتيرفع تقاريره حول  •
  و رقابة المطابقة ورقابة األداء، عند االقتضاء، نتائج يرفع تقاريره حول •
 يرفع تقاريره حول مدى التزام االدارة بتنفيذ التوصيات السابقة للمدقق. •

ادارة المؤسسة الدولية االجابة على نتائج التدقيق في وقت مناسب يتعين على  6.2
 لتمكين المدقق من اعتبار مالحظات االدارة واعداد تقريره النھائي.

يتعين دعوة المدقق إلجتماع مجلس االدارة المعني بالموضوع لتقديم تقريره.  6.3
صال في ينبغي على المؤسسة ان تضمن ان يكون تقديم تقرير المدقق عنصرا منف

 جدول اعمال االجتماع.
كل تقارير التدقيق الخارجي التي تّم لة يتعين نشر ءلغاية تعزيز الشفافية والمسا 6.46.46.46.4

االستثناءات المتعلّقة تستند         يجب ان    تقديمھا إلى مجلس االدارة للعموم.
    واضحة.معينة ومعايير  إلى  بالمعلومات المصنفة والسرية

على تحويل التقارير إلى األجھزة العليا   يتعين تشجيع اعضاء مجلس االدارة 6.56.56.56.5
    ....األعضاء لإلعالم للدولللرقابة 
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        التعريفاتالتعريفاتالتعريفاتالتعريفات
        التدقيقالتدقيقالتدقيقالتدقيقمعايير معايير معايير معايير 

منصوص عليھا  ھو كما رقابة المطابقةاالداء ورقابة و  للتدقيق الماليالمعايير المعتمدة 
  .والمعايير الدولية األخرى المعتمدة ((((ISSAIsISSAIsISSAIsISSAIs)))) بمعايير االنتوساي

        المدققالمدققالمدققالمدقق

كان ذلك سواء الخارجي  المدقق، كمصطلح عام  يغطي الوثيقة" يستخدم، في ھذه ققالمد"
  الحسابات. مدققياو في اطار مجلس  منفردةبصفة 

        الحساباتالحساباتالحساباتالحسابات    مدققيمدققيمدققيمدققيمجلس مجلس مجلس مجلس 

مھمة مسؤولون جميعا على انجاز  رقابةللينتمون الى مؤسسات عليا  مدققينمجموعة 
  .التدقيق

        التدقيق الخارجيالتدقيق الخارجيالتدقيق الخارجيالتدقيق الخارجيترتيبات ترتيبات ترتيبات ترتيبات 

ن في ھذا المجال: ان ھامايبرتللمؤسسات الدولية.  ھناك ت التدقيق الخارجيتنظيم عملية 
        واللوائح المالية. القواعد. تكون الترتيبات عادة  جزءا من المدققينومجلس  الواحد المدقق

        واللوائح الماليةواللوائح الماليةواللوائح الماليةواللوائح المالية    القواعدالقواعدالقواعدالقواعد

واللوائح المالية االدارة المالية للمؤسسات الدولية. تغطي عادة مراحل اعداد  القواعدتغطي 
التدقيق المالية، الخ. كما تغطي قواعد  انالموازنة، المحاسبة وصالحيات االدارة واللج

        .الخارجي

        الرشيدةالرشيدةالرشيدةالرشيدةالحوكمة الحوكمة الحوكمة الحوكمة 

  والشفافية.لة ءواالستقامة والنزاھة والمسا اتذ القراراختمصطلح عام يغطي معايير ا

        االدارةاالدارةاالدارةاالدارة    مجلسمجلسمجلسمجلس

شمل في بعض يمصطلح عام يشير إلى اإلدارة العليا في المؤسسة الدولية. كما يمكن ان 
 ھانأھو لھذه المجالس المشترك   القاسمالمؤسسات بعض اللجان مثل اللجنة المالية، الخ. ان 

  ممثلين عن الدول األعضاء. مّ ضت
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        ))))IFRSIFRSIFRSIFRSالمالية (المالية (المالية (المالية (المعايير الدولية العداد التقارير المعايير الدولية العداد التقارير المعايير الدولية العداد التقارير المعايير الدولية العداد التقارير 

) من قبل المجلس الدولي للمعايير IFRSIFRSIFRSIFRSتصدر  المعايير الدولية العداد التقارير المالية (
مة كي تشكل لغة عالمية مشتركة في مجال األعمال بما ). وھي مصمّ IASBIASBIASBIASBالمحاسبية (

  يسمح بفھم ومقارنة حسابات المؤسسات على النطاق الدولي.

        المؤسسات الدوليةالمؤسسات الدوليةالمؤسسات الدوليةالمؤسسات الدولية

ّم في ضالدولية ھي منظّمة، سواء كان تأسيسھا بمقتضى اتفاقية أو دونھا، تالمؤسسة 
عضويتھا دولتين أو أكثر (وكاالت حكومية او مؤسسات تمول من المال العام) و يشرف 

        على شؤونھا المالية المشتركة مجلس ادارة.

        ))))IPSASIPSASIPSASIPSASالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام (المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام (المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام (المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام (

)، ھي مجموعة المعايير المحاسبية التي IPSASIPSASIPSASIPSASلية للقطاع العام (المعايير المحاسبية الدو
كي يتّم اعتمادھا  IPSAS BoardIPSAS BoardIPSAS BoardIPSAS Boardالعام   المعايير المحاسبية الدولية للقطاعيصدرھا مجلس 

المالية. تستند ھذه المعايير إلى المعايير  القوائممن قبل مؤسسات القطاع العام عند اعداد 
     تصدر عن المجلس الدولي للمعايير المحاسبيةالتي ) IFRSIFRSIFRSIFRSالمالية (الدولية العداد التقارير 

IASBIASBIASBIASB.  

        ))))ISSAIISSAIISSAIISSAIالمعايير الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات (المعايير الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات (المعايير الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات (المعايير الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات (

) على الشروط ISSAIISSAIISSAIISSAI(للرقابة المالية والمحاسبة تنص المعايير الدولية للمؤسسات العليا 
 وادارتھا بشكل مھني المالية والمحاسبة للرقابةلمؤسسات العليا ااالساسية لحسن سير 

  المؤسسات العمومية. لرقابةوالمبادئ االساسية 

        االنتوساياالنتوساياالنتوساياالنتوساي

ھي منظمة غير سياسية مستقلة بذاتھا انشئت كمؤسسة دائمة من أجل تعزيز تبادل االفكار 
تضم و. العمومية الرقابةحول  المالية والمحاسبة للرقابة والخبرات بين المؤسسات العليا 

  عبر العالم. للرقابةمن المؤسسات العليا  عضوا  200نظمة االنتوساي  حوالي م

        INTOSAI GOVINTOSAI GOVINTOSAI GOVINTOSAI GOV توجيھات اإلنتوساي للحوكمة الرشيدةتوجيھات اإلنتوساي للحوكمة الرشيدةتوجيھات اإلنتوساي للحوكمة الرشيدةتوجيھات اإلنتوساي للحوكمة الرشيدةدليل دليل دليل دليل 

يمثل ادارة المال العمومي.  حسن يوفر الدليل منھجية عمل لفائدة المؤسسات العمومية حول
عن المعايير الدولية للمؤسسات  منفصلةالھذا الدليل  مجموعة من التوجيھات والتصريحات  

المسؤولين من  غيرھاالتوجيھات الحكومات و) وتستھدف ISSAIsISSAIsISSAIsISSAIsالعليا لمراجعة الحسابات (
  .المال العام أنشطة ممولة عن طريق اوعمومية ادارة اموال/ موارد  عن
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        االدارةاالدارةاالدارةاالدارة

  .مجلس اإلدارةقرارات  تنفيذ ن من التي تمكّ   اليومية التنفيذيةالى االعمال تشير االدارة 

        الدول االعضاءالدول االعضاءالدول االعضاءالدول االعضاء

  .في المؤسسات الدولية المساھمةالدول 

        للرقابةللرقابةللرقابةللرقابةالعليا العليا العليا العليا     ةةةةالمؤسسالمؤسسالمؤسسالمؤسس

على أبتقوم  ،بمقتضى القانون تنظيمھا وأللدولة يتم تصميمھا واحداثھا  ھي ھيئة عمومية 
الذي  للرقابةفي بعض المؤسسات العليا  اعام امدققللدولة. يتم تعيين  ةوميعم رقابةوظيفة 
القطاع العمومي. في حين  على للرقابةتكون له المسؤولية العامة والشريك  دوره دوريعادل 

 ھا ناو احسابات ان البعض اآلخر من المؤسسات العليا للرقابة منظمة في شكل محاكم  
  .أو نظام المجلس على نظام المجلس الجماعي ادارتھاتعتمد في 

 

    


