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  التمهيد

 ثقةأن تكسب مسؤوليات جسيمة إذ يجب  لمحاسبةاو  المالية للرقابة العليا جهزةاأليعول على . 1

يتوجب لذا  ،)وغيرهم والمراجعين والتنفيذية، التشريعية، والهيئات المواطنين( المصلحة أصحاب

 رئيسي مكون األخالقي السلوكحيث أن و  ،والمصداقية الثقةب بعثالعمل بشكل نموذجي ي عليها

 أساسي شرط المهني هي السلوك قواعدفإن  ،ينتالالزم والسمعة الثقة على والمحافظة لتأسيس

 .والمحاسبة المالية لرقابةا جهاز في العمل لسير

بغرض والمحاسبة  المالية للرقابة العليا لألجهزة الدولية قواعد السلوك المهني للمنظمة أعدت. 2

 كأساس والمبادئ القيم من مجموعةب هافي العاملينو  المحاسبةألجهزة العليا للرقابة المالية و اتزويد 

 تكون ما غالبا( العام القطاع مراجعةالطبيعة الخاصة ب علىكما أنها تساعد في التعرف  ،للسلوك

 في القيم تلك تضمين كيفية حول إضافية إرشادات عطيتو  ،)الخاص القطاع مراجعة عن مختلفة

 .المالية لرقابةا لجهاز معينةمواقف  وفي اليومي العمل

، المالية لرقابةا جهازمن ينوب عن  أو ،الجهاز الرقابي في العاملين جميعهذه القواعد معدة ل. 3

 التعاقدب أو مباشرة، العاملين األفراد جميع و، التنفيذية اإلدارة و، المالية لرقابةا رئيس جهاز مالاش

 اإلداري الهيكل موظفيعلى  أيضاالقواعد  نطبقو ت ،المالية الرقابة جهاز عن نيابة العمل لمزاولة

(بالعاملين في الجهاز هذه القواعد  في إليهم يشارس األفراد، هؤالء كل ،المالية الرقابة جهازل

قابلية  في حال و، ةالمهنيحياتهم  في عليها المنصوص القيمم باتز عليهم االل ينبغي ،الرقابي)

 .كذلك الخاصة حياتهم ،التطبيق

 على وبناء ،فيها يعملون التي البيئةب أيضا للعاملين بالجهاز الرقابي األخالقي السلوك يتأثر. 4

 و صون تعزيز في األجهزة العليا للرقابة المالية و المحاسبة مسؤولياتالقواعد  تناولت ذلك

 .وأنشطتها المنظمة جوانب كل في األخالقية والقيم ياتاألخالق

جهزة العليا لأل العامة للمسؤوليات فوصو  األخالقي، للسلوكالعام  منهجالقواعد على ال نضمتت. 5

  . األخالقي السلوك توجه التي األساسية قيم خمسةالو  المحاسبةللرقابة المالية و 

 :يلي ماعلى  والقيم المحاسبةألجهزة العليا للرقابة المالية و ا مسؤوليات فيتضمن وص
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 .االمتثال لها فيهاوالعاملين  المحاسبةألجهزة العليا للرقابة المالية و االتي يجب على  متطلباتال) أ(

 تلبيةعلى  العاملين فيهاو  المحاسبةألجهزة العليا للرقابة المالية و ا لمساعدة التوجيهات التطبيقية) ب(

 لتحقيقالمقترحة  جراءاتاإل ،االساسية المفاهيم المتطلبات،هذه  معنى شملو هي ت – متطلباتال

 .الجيدة الممارسات على وأمثلة المتطلبات،

. العملية الممارسة في ستنشأ التي األخالقية الظروف جميع يعالجأن  قانون ألي يمكن ال. 6

 وعامليها المحاسبةألجهزة العليا للرقابة المالية و ا. المبدأالقانون من ناحية  كتابة يتم لذلك،استنادا 

 الصلة ذات المتطلبات ومتابعة جهونهاايو  التي لظروفعلى ا المهني حكمهم قيتطبعليهم  ينبغي

 .المعيار هذا في عليها المنصوص

ألجهزة ا على تطبقالتي  محددةال قواعدال مثل( واالجتماعية القانونية النظمو  الثقافة تنوع لتلبية. 7

 أو تطويرعلى  يشجعكل جهاز رقابي  ،)قضائية طبيعةوالتي لها  المحاسبةالعليا للرقابة المالية و 

 يشكل القانون هذا. ذلك لتنفيذ المناسبين االخالقيات مراقبة نظامو  السلوك لقواعدقانون  اعتماد

 قانون صرامةأن يكون بنفس  األقل على يجبوالذي  ،ية لقانون كل جهاز رقابياألساسالقاعدة 

  .والمحاسبة العامة المالية للرقابة العليا لألجهزة الدولية المنظمة
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  األخالقي للسلوك الشامل المنهج

 األساسية األخالقية القيم

 :القانون هذا ألغراض. 8

األجهزة العليا للرقابة أن توجه قرارات  ينبغي بالتاليو  مهم، هو مال مفاهيم هي األخالقية القيم) أ(

 .والعاملين فيها المالية و المحاسبة

 أن ينبغيماذا  وبالتالي، الواقع، أرض على القيم هذهالقيام ب كيفية توجه األخالقية المبادئ) ب(

 .المناسب السلوك يكون

 :متمثلة باآلتيخاصة  توجيهية مبادئلها . أساسية قيم خمس على المعيار هذا يستند. 9

 .العامة لمصلحةول نية بحسنو  ،وبثقة بصدق، لعملا -  النزاهة) أ(

 يمكن أو ،تؤثر التي المؤثرات أو الظروف من خالي تكون أن - والموضوعية يةاالستقالل) ب(

 .متحيزة وغير محايدة بطريقة والتصرف ،المهني الحكم تؤثر علىنها أ على اإليه ينظر أن

 للمعايير وفقا والتصرف للدور، المناسبة والمهارات المعارف على والحفاظ لحصولا - الكفاءة) ج(

 .الواجبة العناية بذلو  بها، المعمول

 من سلوك أي وتجنب بها، المعمول واالتفاقيات واللوائح للقوانين االمتثال - المهني السلوك) د(

 .جهاز الرقابة المالية في التشكيك شأنه

 الشفافية إلى الحاجة مع التوازن وتحقيق للمعلومات، المالئمة لحمايةا -  والشفافية السرية) ه(

 .والمساءلة

 والضوابط المخاطر

 للقيم االمتثال عدم") الضعف نقاط" أو" التهديداتب" أيضاإليها  يشار ما غالبا( مخاطر. 10

على سبيل المثال وليس  ، وتشمل. خطرال عوامل من بعدد تتأثر أن يمكنو  أعاله المذكورة

 :الحصر

 األخرى؛ األطراف أوللمراجعة  الخاضعة الجهات من الخارجية والضغوط السياسي التأثير) أ(



6 

 

 الشخصية؛ المصالح) ب(

 .العاملين فيهاجهاز الرقابة المالية أو  هاقدم التي السابقة ألحكامل مناسب غيرال التحيز) ج(

 األخرى؛ األطراف أو مراجعتها تمت التي الجهات مصالحتأييد ) د(

 .وثيقةال أو طويلةال عالقاتال) ه(

  .ةمتصور  أو ةحقيقي إما تكونأن  المخاطر لهذه يمكن

 أهمية تقييم يتم الخمس، األساسية القيمالذي يواجه  التهديدتقوم بتحديد  المخاطرن حيث أ. 11

 وضعهال") اإلجراءات الوقائية" باسم أيضاإليها  يشار ما غالبا( المناسبة الضوابطب التهديدات هذه

 الضوابط هذه. مقبول مستوى إلى أخالقيالغير  السلوك مخاطر من للحد المناسب المكان في

 .جهار الرقابة المالية أو التنظيم وأ التشريع طريق عن وضعها يمكن

 والمحاسبة المالية للرقابة العليا لألجهزة العامة المسؤوليات

 متطلباتال. 12

 ويتولى المعيار هذا مع يتفق بماالمهني  السلوك قواعد وتنفيذ اعتمادب جهاز الرقابة المالية يقوم) أ(

 .تعميمه

 .المنظمة في خالقيةاأل ثقافةال وتعزيز األخالق أهمية على التأكيدب جهاز الرقابة المالية يقوم) ب(

 خالل من ل الذي يحتذى بهاالمث تكونبأن  جهاز الرقابة الماليةيتوجب على اإلدارة العليا في ) ج(

 .األخالقية القيم معأن تكون تصرفاتها متوافقة دائما و   أفعالها،

 السلوك في دائما لمشاركةا العاملين لديه جميعمن  طلبأن ي جهاز الرقابة المالية على يجب) د(

 التوجيه تقديم ويجب ،المهني السلوك قواعد في عليها المنصوص والمبادئ القيم مع يتفق بما

 . فهمهم لتسهيل والدعم

 المخاطر وتحليل لتحديد األخالق مراقبة نظام تنفيذأن يقوم ب على جهاز الرقابة المالية يجب) ه(

 بما األخالقية، للقيم خرق أي ومعالجة األخالقي السلوك لدعمو  منها تخفيفمن أجل ال األخالقية،

 .مخالفات ارتكاب المبلغين عن شبهات حماية ذلك في
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 بين تحديدها تم التي النزاعات لمعالجة إجراءات وضع جهاز الرقابة المالية على يجب) و(

جهاز الرقابة المالية أعضاء  موظفيالتي قد يكون  المهنية الهيئات ومعايير األخالقية هامتطلبات

  .فيها

   توجيهات تطبيق المعيار

 يقوم جهاز الرقابة المالية وأنشطتها، المنظمةجانب من جوانب  في األخالق وحماية تشجيعل. 13

 لتوجيهل مناسبة ٕاجراءاتو  سياساتو  محددة استراتيجيات تضمنالذي ي األخالق مراقبة نظام قيتطبب

 مجموعة باعتباره األخالق مراقبة نظام تصميم يمكن. األخالقي السلوك في والتحكم دارةاإلو 

 .لجهاز الرقابة المالية العام الداخلية الرقابة نظام ضمن متكاملة أو الضوابط من منفصلة

 أعلى على والقيادةالمهني  السلوك قواعد: هي األخالقمراقبة  لنظام الرئيسية المكونات. 14

 .والمتابعة األخالق وٕادارة ،ياألخالق والتوجيه المستويات،

 قواعد االخالقيات

 التي والطريقة األخالقية والمبادئ القيم تقوم بتحديد القواعد السلوكية أواالخالقيات  قواعد. 15

 ومن ،الفردي السلوك توجيه وبالتالي ،العاملين لديهتصرف بها جهاز الرقابة المالية  يتوقع

 الواردة والمبادئ القيم مع يتفق لسلوك مواتية بيئة يدعمجهاز الرقابة المالية  قانون أنالضروري 

 االلتزام يعنيلقانون جهاز الرقابة المالية  االمتثال أن فهم تعزيزيتضمن ذلك و ، المعيار هذا في

  .نص القانون مجرد وليسالقانون  روحب

 القانونية والنظم لثقافته، وفقا واإلجراءات والسياسات كل جهاز رقابي يحدد القانون. 16

 كونت قد. التنظيمية والثقافة السياقالل خ منالقانون  تفاصيل مستوى تحديد يتمو . واالجتماعية

. األنماط أو األشكال من متنوعة مجموعةهيئة  فيلجهاز الرقابة المالية  المهنيقواعد السلوك 

 المتوقع للسلوك وصف السلوك، توجه التي القيم حولبيانات : هي فيها النظر يتعين التي العناصر

 األخالقية، النزاعات حل الحساسة، والمواقف األخالقية المعضالت من محددة أمثلة ،المصاحب

 .السلوك سوء مع تعاملالخاصة بال واألحكام المخالفات، عن اإلبالغ إجراءات

 .وشفاف المعدة بشكل شامل للقواعد ااتباع أكثر العاملين بالجهاز الرقابييكون . 17
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 قيادةال

 :خالل منأخالقيات العمل  تظهر القيادة. قيادتها مع تبدأ المنظمة في خالقيةاأل ثقافةال بناء. 18

 .واضحة أولوية باعتبارها األخالق وضع) أ(

 ومنتظمة؛ ومتسقة واضحة رسائلخالل  من األولوية هذه تعزيز) ب(

 .األخالق لتعزيز واإلجراءات والسياسات االستراتيجيات تنفيذ) ج(

 .به يحتذىالذي يجب أن  مثالالقيادة عن طريق ال) د(

 القرار؛ اتخاذ في والشفافية والمساءلة االحتراف من عالية معايير على الحفاظ) ه(

 تثار أن والحساسة الصعبة ألسئلةل يمكن حيث متبادلة،الو  مفتوحةال تعليميةال بيئةال تشجيع) و(

 .وتناقش

 إلىتؤدي  التي المعاملة في اإلنصافأن تتمتع ب الموظفين خبرةل فيها يمكن بيئة توفير) ز(

 .الزمالء بين جيدة عالقات

 .السلوك سوء معالجةيجب  حين في ،الجيد األخالقي السلوكب االعتراف) ح(

 .وٕانصاف باستمرار واإلجراءات والسياسات األخالق تطبيق ضمان) ط(

 ياألخالق التوجيه

. المهني السلوك لقواعد بالجهاز الرقابيالعاملين  وفهم وعي لزيادة ضروري واضحال التواصل. 19

 المعضالت ومعالجةجهاز الرقابة المالية  قيم تعزيز حول الموظفين تثقيفعلى  شملي أن يمكنو 

 يةاألخالقالموضوعات  ونشر والقيادة، والمشاركة تدريب،وال عملال ورش تقديم خالل من األخالقية،

 .الجيدة والممارسات

العاملين بالجهاز  عاتق على األول المقام فييقع  األخالقي السلوك أن من الرغم على. 20

 إلى المسؤوليات تعيين طريق عن العاملين لديها دعمأن تقوم ب الرقابية جهزةلأل يمكن ،الرقابي



9 

 

وموظفي  سالمة ومنسقي ،لألخالق لجانيعملون ك الحاالت بعض في( األخالقمستشارين 

 المحددة القانونية واإلجراءات السرية. محددة قضايا بشأن المشورة لتقديم) مستشارين أو األخالق،

 .المساعدة لهذه الفعال االستخدام لضمانمهمة  عناصر هي

 ومراقبتها األخالق إدارة

 األخالقب االعتراف يشمل وهذا. القيم لتعزيز ضروري أمر اليومية اإلدارة في األخالق دمج. 21

 بالسلوك االعتراف ضمنا يعني أنه كما .المهني والتطوير األداء وتقييم التوظيف في كمعيار

 أو المصالح تضارب من تنشأ التي تلك مثل محددة، ألخطار ضمانات وتطبيق الجيد األخالقي

 .السرية القضايا

جهاز الرقابة . األخالقية المخاطر تخفيفجهاز الرقابة المالية على  تساعد مراقبةال ضوابط. 22

 :التالية الرصد ضوابط طبقالمالية يجب أن ي

 .والضيافة والهدايا المصالح لتتبع سجالتال على الحفاظ) أ(

 وأدوات بانتظام، استخدامها يمكن التي والخارجية الداخلية والمراجعات الذاتي، التقييم إجراء) ب(

/  و األخالق، إدارة لتحسين التدابير واقتراح الضعف نقاط وتحليل لتحديد وسيلة باعتبارها الرصد،

 المتطلبات من العديد أنتأخذ في االعتبار  أن يجب والتقييمات. المساءلة لضمان روتين أو

 األدوات. مناسبة محددة تقييم وسائل استخدام تتطلب والتي ،السهلة ضوابط إلى تشير األخالقية

 للرقابة العليا لألجهزة الدولية الذاتي ألعضاء المنظمة التقييم أداة تشمل التقييمات لهذه المتاحة

 .التغذية الراجعة استبياناتو  والمقابالت االستقصائية والدراسات والمحاسبة العامة المالية

 شملهذا ي – المخالفات عن واإلبالغ األخالقي السلوك بسوء المتعلقة السياسات وتنفيذ وضع) ج(

 .المناسب الوقت فيوالمعاقبة  والتحقيق االستجابةو  السلوك سوء حاالت إجراءاتعلى 

 لتقييملعمل ا استخدامها يمكن أعاله المذكورة اإلجراءات من جمعها تم التي المعلومات. 23

 ألصحابيرسل تقرير  قدجهاز الرقابة المالية . األخالق سياسات وتحسين وتحديث بانتظام

  ).السنوي األداء تقرير المثال سبيل على( التقييمات هذه على المعنيين المصلحة
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 األساسية األخالقية القيم

 النزاهة. 1

 جهاز الرقابة المالية مستوى على متطلبات. 24

 .النزاهة وتعزيز دعمعلى، و  التأكيدجهاز الرقابة المالية ب يقوم) أ(

 لرفع للموظفين مواتية الداخلية البيئة تكون أن ضمانجهاز الرقابة المالية ينبغي على ) ب(

 .األخالقية المخالفات

 وبطريقة المناسب الوقت في النزاهة انتهاكات على الردجهاز الرقابة المالية  علىينبغي ) ج(

 .مناسبة

 المالية الرقابة جهازب العاملين مستوى على متطلبات. 25

  .به يحتذىجهاز الرقابة المالية يجب أن يكون من خالل المثال الذي يجب أن  قيادة) أ(

 ،وموثوقية بصدق، العمل خالل من حسنة قدوةجهاز الرقابة المالية يجب أن يكونوا ب العاملين )ب(

 وعليهم. بالثقة يكونوا جديرين أن يجب ،عملهم سياق في. العامة المصلحةمن أجل و  نية حسنو 

 .المنظمة وضعتها التي والمعايير للسياسات االمتثال

 واستخدام المسؤوليات ممارسة علىوا حرصي أنيجب جهاز الرقابة المالية ب العاملين) ج(

 أن لهم يجوز ال. العامة المصلحةمن أجل  فقط لديهم المتاحة والموارد والمعلومات الصالحيات

 .ثالثة ألطراف أو لهم شخصية منافع أو امتيازات على للحصولوظائفهم  يستخدموا

 وطرق تقليلها الضعف نقاط من بينة على يكونجهاز الرقابة المالية يجب ان يكونوا ب العاملين) د(

  .لذلك وفقا تصرفوال

   توجيهات تطبيق المعيار
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 جهاز الرقابة المالية مستوى على توجيهات تطبيق المعيار

الذي  األخالق،مراقبة  نظام علىجهاز الرقابة المالية بالتنفيذ والحفاظ يقوم  ،النزاهة تعزيزل. 26

 هذال" ألجهزة الرقابة المالية العامة المسؤولية" .والضوابط التدابير من متوازنة مجموعة من تألفي

 .التنظيمي المستوى علىبجهاز الرقابة المالية  صلة لها التي الرئيسية المكوناتتصف  المعيار

 جهاز الرقابة الماليةب العاملينمستوى  على توجيهات تطبيق المعيار

 فوقجهاز الرقابة المالية بطريقة  عملي أن المتوقع من الجمهور، ثقة على الحفاظ أجل من. 27

 .جهاز الرقابة الماليةب العاملينمن  الئق غير نشاط أي في االنخراطوعدم  الشبهات، مستوى

 النزاهة ضعف نقاط

 تأهب حالة في واكوني أن إلى بحاجة العاملين بالجهاز الرقابي فإن الفردي، المستوى على. 28

 القطاع بيئة وفيبجهاز الرقابة المالية  بالعمل المرتبطة النزاهة مخاطر إلى عرضهمت قد لظروف

 :تتعلق باآلتي قد الظروف هذه. االقتضاء حسب عنها الكشف أو هاوتجنب العام،

 مصالح مع تتعارض التي العالقات أو المصالح من غيرها أو المالية أو الشخصيةالمصالح ) أ(

  ؛جهاز الرقابة المالية

 .المكافآت أو الهدايا قبول) ب(

 .شخصية مكاسب لتحقيق السلطة استغالل) ج(

 ذلك؛ إلى وما ،المؤثرة جماعاتال في والمشاركة السياسية، األنشطة في المشاركة) د(

 السرية؛ أو/  و حساسةالمعلومات ال إلى الوصول) ه(

 .لجهاز الرقابة المالية قيمةال مواردال واستخدام، إلى، الوصول) و(

 مثل ،أيضانزاهتهم  تهدد قدجهاز الرقابة المالية  لموظفي الخاصة بالحياة المتعلقة الظروف. 29

  .الشخصية العالقات أو بهم الخاص المالي الوضع

 جهاز الرقابة الماليةنزاهة  تجاه العاملين بالجهاز الرقابي مسؤوليات
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جهاز الرقابة  قواعدو  لوائحو  سياسات على التعرفإلى  العاملين بالجهاز الرقابي حتاج. ي30

 قواعدو  لوائحو  سياساتل االمتثال. لها واالمتثالدعمها  عن مسؤولينالمالية التي تتعلق بالنزاهة و 

 هذه من الهدف االعتبار بعين أيضا أخذت اولكنه رسمية، عملية مجرد ليستجهاز الرقابة المالية 

 .والقواعد واللوائح السياسات

 سبيل على بالنزاهة، المتعلقة القضاياإلى التعرف على  الرقابيالعاملين بالجهاز  حتاج. ي31

 .للنزاهة انتهاكاتعن  شكوك أو مخاوف عن إلبالغا أو المشورة على لحصولا المثال

 في المشاركةجهاز الرقابة المالية  وعامليلقادة  المهم من ،اهةاستمرار ضوابط النز  لضمان. 32

 جديدةال مخاطرال عن المزيد ولمعرفة النزاهة ثقافة لتعزيز العادية والمناسبات واالجتماعات التدريب

 .محددةال حاالتالو 

في رقابة النزاهة داخل جهاز  ضعفهناك  بأن يشعرون العاملين بالجهاز الرقابي كان إذا. 33

 .جهاز الرقابة المالية إدارة أو األخالق مستشاريعليهم إخطار يجب   ،الرقابة المالية

 والموضوعية يةاالستقالل. 2

 جهاز الرقابة المالية مستوى على متطلبات. 34

 ه الرقابيةتقارير  وٕاعداد هبموقف يتعلق فيما مستقل كوني أن جهاز الرقابة المالية على يجب) أ(

 ههذ ،وظائفه أداء في الكامل التصرف حريةله  جهاز الرقابة المالية ،في إدارته الذاتي والحكم

 يقوم ، ووفعال مناسبوتنظيمي  وقانوني دستوري إطارمن خالل إقرارها يتم ية يجب أن االستقالل

 .ألعمالهتكفل له استقالليته و موضوعيته عند أدائه  سياسات تبنيب جهاز الرقابة المالية

مع  والموضوعية، الستقالليةل الكبيرة تتهديداال تحديدل إطار وضعب جهاز الرقابة المالية يقوم) ب(

 هذا في للعاملين بالجهاز الرقابي والتوجيه اإلرشاد توفير عن فضال منها، للتخفيف ضوابط وضع

 .الصدد

 وال ،العاملين بمجال التدقيق أن لضمان سياسات اعتماد ينبغي على جهاز الرقابة المالية) ج(

الجهات الخاضعة للتدقيق بصورة مع  العالقاتيقومون بتطوير  ال ،الرؤساء مستوى على سيما

 .موضوعيتهم في خطر أو هميتاستقالل تجعل
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 التدقيقاستشارية أو خدمات أخرى غير  خدمات ميتقد يجب عليه ال جهاز الرقابة المالية) د(

  .دارةاإل مسؤولياتتولي  الخدمات هذه ستشمل حيث ،للتدقيق الخاضعة للجهة

  

  

 جهاز الرقابة المالية العاملين في مستوى على متطلبات. 35

ممن لم يشهد لهم بارتكاب شبهة فساد في يجب أن يكونوا  جهاز الرقابة المالية العاملين في) أ(

 السياسي، التحيز عن نتجوالذي ي ،متصور أو حقيقي كان سواء والموضوعية، االستقاللية

 التأثير أو عالقات،ال أو شخصية،ال أو ماليةال مصلحةوال الذاتية، والمراجعة اإلدارة في والمشاركة

 :جهاز الرقابة المالية العاملين فيينبغي على  الغرض لهذا.  يناآلخر  من مبرر غيرال

 السياسي؛ التحيز من والتحرر السياسي التأثير عن االستقالل على الحفاظ .1

 .للتدقيق الخاضعةالجهة  إدارة قرار صنع فيعدم المشاركة  .2

 .الخاص عملهمعدم مراجعة  .3

 ضمانات تقديم دون كانوا موظفين فيها مسبقا التيالجهات الخاضعة للمراجعة  تجنب .4

 .مناسبة

 القرار؛ صنععلى  ؤثرت قد الشخصية المصالح فيها تكون التي الظروف تجنب .5

للمراجعة  الخاضعة الجهة موظفي أو اإلدارة مع عالقاتتكون فيها ال التي الظروف تجنب .6

 القرارات؛ اتخاذ على تؤثر أن يمكن خرىالجهات األ أو

 أو يةاالستقاللعلى  تؤثر أن يمكن التي التفضيلية المعاملة أو واإلكراميات الهدايا رفض .7

 .الموضوعية

يمكن  التي المحتملة والحاالت التهديدات تحديدجهاز الرقابة المالية  العاملين فيينبغي على  -ب

 .موضوعيتهم أو استقالليتهمإفساد  من خاللها

 ذات مواقفو  عالقات أي عن اإلدارة إبالغجهاز الرقابة المالية يجب عليهم  العاملين في) ج(

 .الموضوعية أو يةلالستقالل تهديدا تشكل قد التي صلة
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 توجيهات تطبيق المعيار

 استقاللية. االستقاللية تنقسم إلى نوعين هما االستقاللية في الواقع واالستقاللية في المظهر. 36

 التي العالقاتب تأثرال دون األنشطة أداء على قادرين األفراد فيها يكون التي الحالة هي الواقع

 وممارسة بنزاهة التصرف لهم يتيح مما ،إبداء الرأي المهني على يكون لها تأثير  أن يمكن

 أن شأنها من التي الظروف غياب هو هرأما االستقاللية في المظ. المهني والشك الموضوعية

 وأفي نزاهة  لشكمما يؤدي إلى ا الصلة، ذات المعلوماتب معرفةعلى علم و  ثالث طرف لعتج

 مهنية المراجعين.  أو موضوعية

 محايدة بطريقة التصرف على قادرين األفرادعندما يكون  العقلي الموقف هي الموضوعية. 37

 دون الخاصة، والمصالح مشاعرال وليس الحقائق أساس على األمور تقييم أو وتقديم متحيزة، وغير

 .آلخرينعلى ا ماحكأ إخضاع

 جهاز الرقابة المالية مستوى على توجيهات تطبيق المعيار

 .ISSAI 10 المعيار رقممبينة في والية جهاز الرقابة المالية الستقالل األساسية المبادئ. 38

 العامة المسؤولية" قسم في المذكور أخالقيات المهنة مراقبة نظام من هاما جزءا باعتبارها. 39

 الضوابط تنفيذ عن مسؤوال يعتبرالمالية  الرقابةجهاز  فإن ،"والمحاسبة العامة المالية لرقابةاألجهزة 

 :مثل الموضوعيةو  يةاالستقاللب المتعلقة

 ؛يةاالستقالل تهديدات وتخفيف تحديد في للمساعدة المصالح وتضارب المصالح بيانات) أ(

 استبعاد إلى تهدف مهنية لمعايير وفقا المراجعة وعمل اإلشراف موظفي كبار لمساعدة تدابير) ب(

 موضوعيةاستقاللية و  وعلىالمالية الرقابة  جهاز على تؤثر أن يمكن التي الخارجية التأثيرات

  .موظفيه

 لتقديم التزام يكون فيها جهاز الرقابة لديه التي الحاالت في التصرف كيفية حول تشريعات) ج(

 مثل ،الخاضعة للمراجعة المناطق بشأن أوللمراجعة  الخاضعة الجهة إلىالمراجعة  غير خدمات

 .العامة المشتريات
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مع  المصالحفي  تضارب الذي لديه الفردطرد  مثل للتهديدات، للتصدي وٕاجراءات سياسات) د(

 الفريق؛عندما كان في  الشخص هذا قام التي الهامة األحكام مراجعة أو المراجعة، فريق

 الجهة في موظفالمراجعة  موظففيها  كان حاالتومعالجة  لتحديد ٕاجراءاتو  سياسات) ه(

 مختلفة؛ منظمةل الموضوع نفسقام بمراجعة  أوللمراجعة  الخاضعة

 ليس تناوبعندما يكون ال مماثلة إجراءات أو للعاملين بالتدقيق الدوري للتناوب سياسات) و(

 .ممكنا

جهاز الرقابة  بها قام التي السابقة األعمالب موضوعي المهني الحكم تأثري ال حيث بيئةتوفير ) ز(

 .المالية

 أو في الدخول رفض على قادر غير يكون قدجهاز الرقابة المالية  ،لتفويضاته  وفقا. 40

 تهديد من الحد أو للقضاء فعالة ضوابط هناك يكن لم إذا. المراجعة عملية في االستمرار

كتابة  في نظري قدجهاز الرقابة المالية  قيادة مقبول، مستوى إلى الموضوعية أو يةالستقاللا

 .التهديدعن  التقارير

 جهاز الرقابة المالية موظفي مستوى على توجيهات تطبيق المعيار

 .أدناهمبينة  والموضوعية يةاالستقالل تهديداتالتي تظهر فيها  الشائعة الحاالت. 41

 التهديدات هذه أهميةبأن  علم علىيكونوا  أنبحاجة إلى  والعاملين فيهجهاز الرقابة المالية . 42

مع  ،جهاز الرقابة المالية إلطار وفقا القرار اتخاذ وينبغي. حدة على حالة كل في هاتقييم يجب

 والمبادئ القيم مع توافقها وضمان المحتملة، العواقبو  للحالة، الخاصة الظروفاألخذ في االعتبار 

 .المحك علىالموجودة 

 السياسي الحياد

جهاز  قيادة السياسية، الضغوط من للحد بها المعمول التنظيمية الضمانات من الرغم على. 43

 السياسية اآلراء فيها تكون التي الحاالت تحديد عن المسؤولين هم والعاملين فيه الماليةالرقابة 

 السياسية وأنشطتهمنظرهم  وجهاتتكون  وحيث ،موضوعيتهم أو استقالليتهم ضعفت قد الشخصية

 .خطرفي جهاز الرقابة المالية  مصداقيةو  سمعةتضع  قد
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 العاملين فيه أوجهاز الرقابة المالية  قيادة قدرة على تؤثر قد السياسية األنشطة في المشاركة. 44

 مثل في ومشاركين تابعين إلى واكوني ان لهم يسمح عندما حتى. تحيز دون المهنية واجباتهم ألداء

. مهنية صراعات إلى ؤديت قد الحاالت هذه أن علم علىيكونوا  أن إلىبحاجة  فإنه األنشطة، هذه

 في المشاركةإلى  ينظر قد:  الواقع في يةاالستقالل عن أهمية تقل ال المظهر في يةاالستقالل

 لشغل النتخابات الترشيح أو السياسية اآلراء عن العلني التعبيرو  العامة السياسية األنشطة

 علىالرقابة المالية جهاز  قدرة على تأثير لهاعلى أنها  المعنية الجهات قبل من العامة المناصب

  .الغير متحيزة األحكام تشكيل

  

 

 الجهات الخاضعة للمراجعة إدارة في المشاركة

 بشأن القرارات اتخاذ ذلك في بما ،مسؤوليات اإلدارة تتضمن قيادة وتوجيه والسيطرة على الجهة 

يجب  المسؤوليات هذه. والمعنوية والمادية والمالية البشرية الموارد على والسيطرةاكتساب وتوزيع 

الجهة  بإدارة المتعلقة الظروفعن  أمثلة يلي فيماو . للتدقيق  الخاضعة الجهة إدارة مع إبقاؤها

 :جهاز الرقابة المالية موظفي موضوعية أو يةاستقاللتؤثر على  قد التيللمراجعة  الخاضعة

 الخاضعةالجهة  في المستوى رفيع مدير أو مدير كان، مؤخراو المراجعة  فريق في عضوا) أ(

  .للمراجعة

 الخاضعةالجهة  دارةإ منتدب بمجلس عضو منصب يشغل الذي جهاز الرقابة المالية موظف) ب(

 االتجاه على تؤثر التيالذي يضع سياسات اتخاذ القرار و  اإلدارة، مجلسرئيس  أو للتدقيق

 على الموافقة أو تطويرالو  ،الجهة موظفي على واإلشراف ،الجهة برامج وتشغيل المستقبلي

 .الجهة أصول حضانة على الحفاظ أو ،الجهة معامالت وتوثيق السياسة،

تعتبر رئيسية  ةمعينوظيفة  على للحصول واحد فرديرشح  الذي جهاز الرقابة المالية موظف) ج(

 .للمرشح دارةاإل اختيار على التأثير أو ذلك خالف ترتيب أوللمراجعة  الخاضعة لجهةل
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للجهة الخاضعة للمراجعة  تصحيحية عمل خطةيقوم باعداد  الذي جهاز الرقابة المالية موظف) د(

 .المراجعة في تحديدها تم التي القصور أوجهلمعالجة 

 الخاص العملمراجعة 

 بين من ،موضوعيتهم أو هميتاستقالل تضر قد وا���  المدققينالظروف ذات الصلة بعمل . 46

 :هي أخرى أمور

 .للتدقيق  اموضوع صبحأ معين نشاط في المشاركة بصفة شخصية) أ(

 .االنتقال من مدقق إلى موظف بالجهة الخاضعة للتدقيق) ب(

 .كان المدقق يعمل في منظمة رقابية أخرى  عندما الموضوع نفس التدقيق على) ج(

 شخصية اهتمامات

 موضوعية أو يةاستقاللأن تؤثر على  الشخصية لمصالحيمكن ل التي الظروف على أمثلة. 47

 :العاملين بالتدقيق 

يكون جهاز الرقابة  ىآخر جهة  أوللمراجعة  الخاضعة الجهةمع  عمل مفاوضات في الدخول) أ(

 .عالقة أخرى أومعها  تعاقدية عالقة لديهالمالية 

 المصالح على بما ينتج عنه التأثير ،إبداء الرأي  أوالمراجعة  عمليات عن المسؤولأن تكون ) ب(

 .من المصالح غيرها أو لألفراد المالية

 الخاضعة الجهةب يتعلق فيما رقابية غيرال األنشطة من غيرها أو ةخارجي اعمال في المشاركة) ج(

 ،عالقة أخرى أومعها  تعاقدية عالقة لديهيكون جهاز الرقابة المالية  ىآخر  جهة أوللمراجعة 

 غيرها؛ أو مالية هممصالح على تأثير لها يكون أن يمكن التي النتيجة

يكون جهاز الرقابة المالية  ىآخر جهة  أوللمراجعة  الخاضعةمع الجهة  مباشرة مالية مصلحة) د(

 .عالقة أخرى أومعها  تعاقدية عالقة لديه

يكون جهاز الرقابة  خرىأجهة  أو للتدقيق الخاضعة لجهةا موظفي أو اإلدارة مع العالقات

 .عالقة أخرى معها أو تعاقدية عالقة المالية لديه
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يكون جهاز  ىآخر جهة  أوللمراجعة  الخاضعة الجهة مع مهنيةال أو خاصةال عالقاتال إنهاء. 48

 إلى ؤديت أن يمكن التي العالقات أو ،عالقة أخرى أومعها  تعاقدية عالقة لديهالرقابة المالية 

 أو يةاستقالل من تنال قد ،جهاز الرقابة المالية خارج من شخص جانب من غير مشروع تأثير

 :جهاز الرقابة المالية موظف يكون عندما المثال، سبيل على هذا، يحدث قد. لموظفينا موضوعية

 الجهة في مؤثر موقف لديهم الذين الموظفين أو المديرين مع وثيق مهني أو شخصي ارتباط له) أ(

عالقة  أومعها  تعاقدية عالقة لديهيكون جهاز الرقابة المالية  ىآخر جهة  أوللمراجعة  الخاضعة

  .أخرى

 الجهة في مؤثروظيفي  ذو منصب موظف أو مدير صديق أو العائلة أفرادمن  أحدله ) ب(

عالقة  أومعها  تعاقدية عالقة لديهيكون جهاز الرقابة المالية  ىآخر جهة  أوللمراجعة  الخاضعة

 .أخرى

 الجهة من الموظفين أو المديرين من تفضيلية معاملةيعامل  أو واإلكراميات الهدايا يقبل) ج(

عالقة  أومعها  تعاقدية عالقة لديهيكون جهاز الرقابة المالية  ىآخر جهة  أوللمراجعة  الخاضعة

 .أخرى

 أو يةاالستقاللالتي تواجه  التهديدات تجنب أو منعب العاملين بالتدقيقأن يقوم  المتوقع من. 49

 حلها، وسيلة أو موضوعية،ال أو يةستقاللفي مسألة تتعلق باال شك أي وجود عند. الموضوعية

خاص  مستشار مع تشاورجهاز المراقبة المالية بال موظفي ينصح ذلك، عن اإلبالغ وقبل

وسائل  وتحديد التهديد أهمية تقييم في عدتهملمسا األخرى المختصة الجهات أو بأخالقيات المهنة

 .ة للمعالجةمالئم

 الكفاءة. 3

 جهاز المراقبة المالية مستوى على متطلبات. 50

 قبل من تنفيذها يتم المطلوبة المهام أن لضمان سياساتجهاز المراقبة المالية بتبني  يقوم) أ(

 :ذلك في بما بنجاح، إلنجازها المناسبة والمهارات المعرفة لديهمالذين  الموظفين

 الكفاءة؛ أساس علىالبشرية  والمواردللتوظيف  سياسات وضع. 1
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 .مهمة لكل الالزمة الخبرة تمتلك التي العمل فرقتعيين . 2

 ؛المناسب واإلشراف والدعمالذين لديهم التدريب  الموظفين توفير. 3

 هذه استخدام على الموظفين وتشجيع المعلومات، وتبادل المعرفة لتعزيز الالزمة األدوات توفير. 4

 األدوات؛

  .العام القطاع بيئة في التغيرات عن الناتجة التحديات معالجة. 5

  

  

  

 

 جهاز المراقبة المالية موظفي مستوى على متطلبات. 51

 بذل ومع بها، المعمول للمعايير وفقا عملهم أداءالمالية  المراقبة جهاز موظفيينبغي على ) أ( 

 .الواجبة المهنية العناية

 وفي ودقة بعناية المهمة، لمتطلبات وفقاالتصرف المالية  المراقبة جهاز موظفي) ينبغي على ب(

 .المناسب الوقت

 تطورات لمواكبة ومهاراتهم معارفهم وتطوير صيانةالمالية  المراقبة جهاز موظفي ينبغي على )ج(

  .األمثل النحو على وظائفهم أداء أجل من المهنية بيئتهم

  توجيهات تطبيق المعيار

  المالية المراقبة على مستوى جهاز توجيهات تطبيق المعيار

 تلك ومصداقية ،جهاز المراقبة المالية التي يصدرها حكاماأل في المصلحة أصحاب ثقة. 52

 المالية تجميع المراقبة جهاز على يستوجب .بكفاءةيتم  الذي العمل على واالعتماد األحكام،

 .المهني التطويرالستمرار  الدعم تقديمو  المناسبة الكفاءات
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 المناسبة الكفاءات تجميع

تتم إدارتها  المواردهذه وأن  األكفاء، الموظفين قبل منيتم تنفيذها  المهام أن ضمان أجل من. 53

 :المالية المراقبة جهازيجب على  ،بكفاءة مهاميقومون بتنفيذ ال الموظفينو  وفعالة، كفؤة بطريقة

 قدو  المطلوبة؛ المشاركةأنواع  من نوع كل لتنفيذ الالزمة الكافية والمهارات المعارف يحددأن ) أ(

 .مهاراتلدية  عمل وفريقالمطلوبة  المعرفة لديها التخصصات متعددة فرق تشكيل تشمل

 .لقدراتهم وفقا تحديدها تم التي لمؤهالتهم وفقا محددة مهامب الموظفينتكليف ) ب(

 تقنياتقد تتطلب  الخاصة، والتحقيقات األداء رقابة عمليات المثال سبيلعلى  المهام، بعض. 54

 الحاالت، هذه مثل في. جهاز المراقبة المالية داخل متوفرة غير مهاراتو  أساليبو  متخصصة

 .محددة بمهام قيامل أو المعرفة لتوفير الخارجيين الخبراء استخدام يمكن

  

 المستمر المهني التطوير

 التقنية التطورات لمواكبة أساسية وسيلة تعتبر والمحافظة عليها المهنية الكفاءة تطوير. 55

عن  أمثلة. المصلحة صحابالمتزايدة أل توقعاتالو  المتغيرة البيئة على للرد والتجارية، والمهنية

 تكنولوجيا:  والموارد الوقت استثمارمن جهاز المراقبة المالية أن يقوم ب تحتاج قد التي المجاالت

 .المحاسبة أطرالقطاع العام و  إدارةوتطوير  المعلومات،

 :تنفذ من خالل كفاءتهم وتطوير تطبيق في العاملين بالتدقيق لدعم المستمر ميالتعل بيئة. 56

 .جهاز المراقبة المالية ألداء الرئيسية المجاالت فيأولية ومستمرة  برامجو  استراتيجيات) أ(

 .مكتوبةال رشاداتاإلو  كتيباتال وتحديث تطوير) ب(

 ؛المرتدة وآليات التغذية  واإلشراف التدريب) ج(

 الشخصية؛ التنمية خطط) د(

  . البيانات وقواعد الداخلية الشبكة مثل المعارف، تقاسم أدوات) ه(
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  جهاز المراقبة المالية موظفي مستوى على توجيهات تطبيق المعيار

  : جهاز المراقبة المالية يجب على العاملين في ،الكفاءة تحقيقا لمتطلبات . 57 

  .بها القيام يتعين التي والمهام الدور فهم) أ(

 ؛ااتباعه يجب التي واألخالقية والمهنية الفنية المعاييرب اإللمام) ب(

 متطلبات على اعتمادا والمواقف، السياقات من متنوعة مجموعة في العمل علىقادرين ) ج(

 المهمة؛ أو الوظيفة

 .الحاجة حسب المهارات وتحسين وتحديث والقدرات الجديدة المعارف اكتساب) د(

 العاملين فيينبغي على  معينة، مهمة لتنفيذ كافية أو مناسبةغير  خبراتهمأن كانت  حالة في. 58

 .المسؤولة اإلدارة أو رؤسائهم معالتدريب على ذلك جهاز المراقبة المالية 

 المهني السلوك. 4

 جهاز المراقبة المالية مستوى على متطلبات. 59

 قبل من المتوقع المهني السلوك مستوىينبغي على جهاز المراقبة المالية أن يكون على علم ب) أ(

 ،يطبق ذلك الذي المجتمع واالتفاقيات واللوائح القوانين في المحدد النحو على المصلحة، أصحاب

 .لذلك وفقا التجارية باألعمال والقيام

 .المعيار هذااإللتزام ب في الموظفين مساعدةجهاز المراقبة المالية ب يقوم) ب(

 المالية المراقبة جهاز العاملين في مستوى على متطلبات. 60

الخاصة  واالتفاقيات واللوائح لقوانينل االمتثالجهاز المراقبة المالية  العاملين في(أ) ينبغي على 

 المراقبة جهاز وضعها التي سلوكهمالخاص ب اتالتوجيه مع وكذلك ،ايعملون فيه يبالبيئة الت

 .المالية

 في التشكيك شأنه من سلوك في االنخراط المالية المراقبة جهاز العاملين فيال ينبغي على )ب(

 .المالية المراقبة جهاز
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 جهاز بين ينشأ نزاع أي عن رؤسائهم إبالغ المالية المراقبة جهاز العاملين فيينبغي على ) ج(

 .المهنية األخالق متطلباتو  المالية المراقبة

 توجيهات تطبيق المعيار

تجعل  أن شأنها من بطريقة تصرفعلى ال شملي المهني السلوك مع يتفقالذي  السلوك. 61

 المعايير معيتوافق  العمل أنالستخالص  الصلة، ذات المعلوماتب معرفةعلى  ثالثال طرفال

 .بها المعمول

  جهاز المراقبة المالية على مستوى المعيار توجيهات تطبيق

 يوفر المعيار، هذا مع تتفق ال التي األنشطة وتحديد المهني السلوك معايير أعلى تعزيزل. 62

 وحل وتحديد لرصد ضوابط وتنفيذ المتوقع السلوك بشأن توجيهاتالمالية  المراقبة جهاز

 في مراقبة السلوك المهني الموضح نظاممتضمنة في  الرئيسية والضوابط السياسات. التناقضات

 .القانون هذاب"  والمحاسبة العامة المالية للرقابة العليا ألجهزةل العامة المسؤولية" قسم

 بالسياسات االلتزام خالل من المهني السلوك تعززالمالية  المراقبة جهازب اإلدارة العليا. 63

  .بها المعمول واإلجراءات

  جهاز المراقبة المالية العاملين فيعلى مستوى  توجيهات تطبيق المعيار

المالية  المراقبة جهاز سياساتعلى وعي ب يكونوا أن العاملين بالجهاز الرقابيينبغي على . 64

 واالتفاقيات واللوائح والقوانين بها المعمول المهنية لمعاييرل المهني بالسلوك المتعلقة واإلجراءات

 . العمل بيئة وخارج داخل بينهم تربط والتي ،افيه يعملون بالبيئة التي

 مصداقية على أعمالهم تأثير فهم إلى بحاجة العاملين بالجهاز الرقابي فإن السياق، هذا في. 65

 قبل من إليه ينظر قد العمل، بيئة وخارج داخل سلوكهم،أن  كيف في وللنظرالمالية  المراقبة جهاز

 التوقعات.  وغيرها اإلعالم وسائلو  ،للتدقيق والجهات الخاضعة  واألصدقاء، العائلة وأفراد الزمالء

 مكان خارج أو داخلالفرد  كان إذا ما على اعتمادا تختلف قد المقبول المهني السلوك شكلالتي ت

 تحديد عندبعين االعتبار  المصلحة أصحاب توقعات في النظر إلى بحاجة الموظفين العمل،

 .االعتبار هذا من مهم جزء هوالمالية  المراقبة جهازوظائف أعضاء . العمل مسار
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فيه يعمل  الذي المجتمعفي  واالتفاقيات اللوائح حسب المصلحة أصحاب توقعات تختلف قد. 66

 األخالقية للقيم وفقا تصرفال تشمل المشتركة التوقعات ذلك، ومع. المالية المراقبة جهازب العاملين

 أداء في والرعاية العناية وتطبيق ،وظائفهم استخدام بإساءة وليس وتنظيمي، قانوني إطارب والتمسك

 .اآلخرين مع التعامل عند مناسب بشكل والتصرف عملهم

 الوأفعالهم  آرائهم تكون أن أجل من المناسبة والرعاية الحكمةبتطبيق  العاملين بالتدقيقيقوم . 67

 االعالم وسائل استخدام عند المثال سبيل على وعمله،المالية  المراقبة جهاز سمعة تشوه أو تمس

 .االجتماعية

 المهني، السلوك معايير لبيي ال ولكن القانونية الناحية من معين عمل مسارب حاسمتم ال إذا. 68

 .هذا العمل مسار تجنب العاملين بالجهاز الرقابيينبغي على 

 ذات والمعلومات المعارف تبادل خالل من التعاونإلى  العاملين بالجهاز الرقابي حتاج. ي69

 .المنظمة داخل الصلة

 والشفافية السرية. 5

 المالية المراقبة جهاز مستوى على متطلبات. 70

 من وغيرها مراجعةالب المتعلقة سريةالبين  موازنةالبأن يقوم المالية  المراقبة جهاز ينبغي على) أ(

 .والمساءلة الشفافية إلى الحاجةمع  المعلومات

 حسب السرية على للحفاظ مالئم نظام إنشاءب يقومأن المالية  المراقبة جهازينبغي على ) ب(

 .الحساسة البياناتب يتعلق فيما وخاصة الحاجة،

 جهازل عمل لتنفيذ المتعاقدة األطراف من أيأن يثبت أن المالية  المراقبة جهازينبغي على ) ج(

 .مناسبة سرية اتيالتفاق خضعأن يالمالية  المراقبة

 المالية المراقبة جهازب العاملين مستوى على متطلبات. 71

 القانونية االلتزاماتأن يكونوا على علم بالمالية  المراقبة جهاز العاملي فيينبغي على ) أ(

  .شفافيةالو  سريةبال تتعلقالتي و المالية  المراقبة جهازل التوجيهية والمبادئ والسياسات
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 لعملهم نتيجة مكتسبة معلومات أي عنالكشف المالية  المراقبة العاملين بجهازينبغي على ال  )ب(

 .بذلك للقيام واجب أو مهني أو قانوني حق هناك يكن لم ما ومحددة، مناسبة سلطة دون

 مكاسب لتحقيق سرية معلومات استخدامالمالية  المراقبة جهاز العاملين فيال ينبغي على ) ج(

 .ثالثة ألطراف مكاسب لتحقيق أو شخصية

 عن الكشف إلمكانية تأهب حالة فيأن يكونوا المالية  المراقبة جهاز العاملين فيينبغي على ) د(

 .ثالثة أطراف إلىالسرية  المعلوماتعن  قصد غير

 انتهاء وبعد أثناء المهنية السرية على الحفاظالمالية  المراقبة جهاز العاملين فيينبغي على ) ه(

  .عملهم

  

  

  

 توجيهات تطبيق المعيار

 المالية المراقبة جهاز مستوى على توجيهات تطبيق المعيار

 وتطبيق لمعلوماتل حماية لتوفيرمناسبة  سياسات وضع إلى يحتاجالمالية  المراقبة جهاز. 72

 .مقبول مستوىل المحتملة المخاطرمن  الحد أو للقضاء ضوابط

 :المالية المراقبة جهازقد يستخدمها  التي الضوابط من أمثلة. 73

 .اإلعالم وسائل ذلك في بما المصلحة، أصحاب مع للتواصل سياسات وضع) أ(

 السرية؛ أهمية على بانتظام التأكيد) ب(

 السرية؛ قواعد مع الموظفين المتثال مناسبةاقرارات  على الحصول) ج(
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 سرية، أنها على تعامل أن إلى تحتاجالتي  والمواد والوثائق المعلومات بشأن التوجيه توفير) د(

 نظاما تشمل قد والتي سرية، أنها علىمعها  تعامليتم ال أن إلى تحتاج التي العمل ومرحلة

 السرية؛ المعلومات لتصنيف

عن  الكشف بشروط المتعلقة القانونية والمتطلبات السرية قواعد بتطبيق يتعلق فيما التشاور) ه(

 ؛المعلومات

 بالمسؤوليات هاتجاوز  يتم قد السرية على للحفاظ المهني تزاملاال لحاالت والمشورة التوجيهتقديم ) و(

 هذه مثل عن لإلبالغ محددة إجراءات وتحديد الوطنية، القوانين تنظمها التي األخرى القانونية

 الحاالت؛

 ؛)الخ ،صوتياً  ،اإللكترونياً  ورقة،( شكل أي في آمنةبطريقة  معلوماتال تخزين) ز(

 .لكترونياإل أو ورقيال شكلال فيسواء  البيانات، تخزين أجهزة من لتخلصا إجراءات) ح(

 المالية المراقبة جهازب العاملين مستوى على توجيهات تطبيق المعيار

 عنها الكشف وعدم مالئمةبطريقة  لمعلوماتا مايةإلى ح العاملين بالجهاز الرقابي يحتاج. 74

 للقيام واجب أو مهني أو قانوني حق وجود أو ومحددة، مختصة سلطة تكن لم ما ثالثة ألطراف

 .بذلك

  :الفردي المستوى على تطبيقها يمكن التي الضمانات/  الضوابط أمثلة. 75

 وجه على المعلومات؛ سرية حترامال المهني الحكم استخدام ،المالية المراقبة جهاز داخل) أ(

 بالعمل الصلة ذات القضايا مناقشة عند االعتبار في المعلومات سرية على الحفاظ الخصوص،

 .اآلخرين الموظفين مع

 للسلطات عنها الكشف يتم أن يجب اللوائح أو القوانين في انتهاكاتفي وجود  الشك حالة في) ب(

 المراقبة جهاز داخل المتاحة القانونية المشورة على الحصول في والنظر المناسبة،) األطراف أو(

 الظروف؛هذه  في المناسب العمل مسار لتحديدالمالية 

 في بما ،غيره من البيئات أووالمجتمع  األسرة، داخل السرية على الحفاظ الخاصة، الحياة في) ج(

 .االجتماعية االعالم وسائل ذلك
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 البيانات تخزين وأجهزة المحمولة الكمبيوتر أجهزة مثل اإللكترونية، البيانات ناقالت تأمين) د(

 .المحمولة

  .المرور كلمات سرية على الحفاظ) ه(


