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مقدمة

النظامية و/ أو االنضباط يف رقابة االلتزام. ( 1 هناك حاجة إىل إرشادات خصوصية لتحديد معايري 

ويف املعايري الدولية لألجهزة العليا للرقابة فإن رقابة االلتزام قد تكون معنية بالنظامية )االلتزام 

باملعايري الرسمية مثل القوانني واللوائح واالتفاقيات ذات الصلة امللزمة للجهة الخاضعة للرقابة( 

التشغييل  والترصف  السليم  املايل  الترصف  تحكم  التي  العامة  املبادئ  )مراعاة  االنضباط  أو  و/ 

االلتزام،  لرقابة  الرئييس  املحور  النظامية هي  أن  ويف حني  العموميني(.  املوظفني  سلوك  وكذلك 

فإن االنضباط قد يكون أيًضا ذا صلة يف ضوء سياق القطاع العام، حيث توجد انتظارات معينة 

بشأن الترصف املايل واإلداري وامليزانيايت وسلوك املسؤولني. واعتامًدا عىل صالحيات الجهاز األعىل 

للرقابة، قد يشمل نطاق الرقابة بالتايل جوانب االنضباط.
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الهدف

الهدف من هذه اإلرشادات هو مساعدة املدققني عىل تحديد معايري النظامية واالنضباط املناسبة ( 2

يف رقابة االلتزام. وتقدم اإلرشادات مزيًدا من التفاصيل حول االختالف والعالقات بني مفهومي 

النظامية واالنضباط.
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املفاهيم

رقابة االلتزام - أحد األنواع الثالثة لرقابة القطاع العام، وهي تقييم مستقل ملدى التزام موضوع ( 	

معني بالسلطات املعمول بها واملستمدة منها املعايري. ويتم تنفيذ عمليات رقابة االلتزام من خالل 

تقييم ما إذا كانت األنشطة واملعامالت املالية واملعلومات تلتزم، من جميع النواحي الجوهرية، 

بالسلطات التي تحكم الجهة الخاضعة للرقابة1. وقد تشتمل عمليات رقابة االلتزام عىل معايري 

النظامية و/أو االنضباط2 ، واعتامًدا عىل صالحيات الجهاز األعىل للرقابة واالختصاصات. وتحدد 

التي تتخذها  التي ميكن استخدامها الحقا كأساس لقرارات قضائية أو للعقوبات  املعايري األدلة 

السلطات املختصة.

السلطات - القوانني، والقواعد، واللوائح، والسياسات، واملعاهدات واالتفاقيات الدولية، واملدونات ( 	

املعمول بها، والرشوط املتفق عليها أو املبادئ العامة التي تحكم الترصف املايل واإلداري وامليزانيايت 

السليم يف القطاع العام وسلوك املوظفني العموميني، ومدونات األخالق و’املعايري’ األخرى املشتقة 

يف إطار التحقق من االمتثال عند إجراء رقابة االلتزام.

الرقابة. ويجب أن يكون لكل ( 	 املعايري – مؤرشات املقارنة/املقاييس املستخدمة لتقييم موضوع 

رقابة معايري مناسبة لظروف تلك الرقابة. وميكن أن تكون املعايري محددة أو أعّم، وميكن اشتقاقها 

من مرجعيات مختلفة.

1  املعيار الدويل لألجهزة العليا للرقابة )إيساي( 2/4000.

2  إيساي 13/400 وإيساي 24/4000.
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اإلرشادات 4900 - اإلرشادات بشأن السلطات واملعايري التي يتعني أخذها يف االعتبار عند فحص جوانب النظامية  

واالنضباط يف رقابة االلتزام 

يقصد بالنظامية االلتزام بالسلطات الرسمية مثل القوانني ذات الصلة أو قرارات الهيئة الترشيعية أو ( 	

غريها من اآلليات القانونية، والتوجيهات الصادرة عن السلطات العامة ذات الصالحيات املنصوص 

اعتبار  أيًضا  . وميكن  لها3  للرقابة ملزمة باالمتثال  الخاضعة  الجهة  القانون، والتي تكون  عليها يف 

الرشوط امللزمة للجهة الخاضعة للرقابة، عىل سبيل املثال االتفاقات والعقود كجزء من النظامية.

يقصد باالنضباط االمتثال للمبادئ واألطر العامة التي تحكم الترصف املايل واإلداري السليم وسلوك ( 	

املوظفني العموميني. ويف سياق رقابة القطاع العام، قد يشمل ذلك معايري السلوك املقبولة املتعارف 

عليها يف إدارة القطاع العام وتقديم الخدمات العامة .

يقصد مبوضوع الرقابة املعلومات أو الوضعية أو النشاط الخاضعة للقيس أو التقييم وفًقا ملعايري ( 	

معينة .

يعني الترصف املايل واإلداري وامليزانيايت السليم املبادئ املقبولة عموًما التي تحكم سلوك املوظفني ( 9

الترصف  يحيل  ذلك،  إىل  وباإلضافة  والعمليات(.  )القرارات  املالية  املعامالت  تنفيذ  العموميني يف 

اإلداري إىل املبادئ التي تضبط القواعد اإلجرائية التي تحكم األنظمة اإلدارية لتقديم الخدمات 

العامة.

كمبادئ ( 10 املتبعة  واالنضباط  والسلوكيات  األخالقية  الحكمة  العموميني  املوظفني  بسلوك  يقصد 

وأخالقيات يف املجتمع.

إيساي 13/400، 24، 32.  3
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نطاق اإلرشادات

توفر هذه الوثيقة إرشادات رقابية تكميلية بخصوص معيار رقابة االلتزام  ISSAI 4000 ، وال ( 11

تحتوي عىل أي متطلبات إضافية إلجراء الرقابة.

تستهدف هذه الوثيقة املدققني الذين يحتاجون إىل إرشادات حول مصادر املعايري يف رقابة االلتزام ( 12

وكيفية تحديد املعايري املستمدة من هذه املصادر. وسيعتمد ذلك عىل صالحيات الجهاز األعىل 

للرقابة وعىل رشوط وظروف كل مهمة رقابية، بحسب ما إذا كان من املناسب النظر يف معايري 

االنضباط عند إجراء رقابة االلتزام. واملدققون الذين يستخدمون هذه االرشادات يف سياق رقابة 

االلتزام الذي ال يتضمن معايري االنضباط، يجب أن ال ينظروا إىل اإلرشادات املقدمة فيام يتعلق 

باالنضباط. 
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االلتزام
مصادر املعايري يف رقابة 

ومحتواها ( 13 هيكلها  ويوفر  االلتزام.  رقابة  يف  أسايس  عنرص  وهي  املعايري  مصادر  هي  السلطات 

معايري الرقابة ويضع اإلطار التنظيمي إلجرائها. وميكن استخدام السلطات لوضع معايري النظامية 

واالنضباط. وبسبب األطر القانونية املختلفة، قد تفرس األجهزة العليا للرقابة مفاهيم النظامية 

واالنضباط بشكل مختلف.

املعايري املناسبة مطلوبة من أجل ضامن قياس متسق بشكل معقول ملوضوع ما باستخدام الحكم ( 14

املهني. وبدون اإلطار املرجعي املقدم من خالل معايري مناسبة، فإن أي نتائج أو استنتاجات رقابة 

تكون عرضة للتأويل الفردي وسوء الفهم.

تتطلب املعايري الدولية لألجهزة العليا للرقابة أن يكون لكل رقابة معايري مناسبة لظروف الرقابة. ( 	1

ومبجرد تحديد املعايري املتاحة، يحتاج املدقق إىل تحديد ما إذا كانت املعايري مناسبة. ومن أجل 

وإمكانية  مالءمتها  مدى  االعتبار  يف  يأخذ  أن  املدقق  عىل  يجب  املعايري،  مالءمة  مدى  تحديد 

وتتسم  وموضوعيتها.  وموثوقيتها  اكتاملها  عن  فضالً  املستهدفني،  املستخدمني  قبل  من  فهمها 

املعايري املناسبة بنفس الخصائص بغض النظر عام إذا كانت معايري االنضباط أو النظامية: الصلة، 

واالكتامل، واملوثوقية، والحياد، والقابلية للفهم، والفائدة، وقابلية املقارنة، واملقبولية، والتوافر4.

4  إيساي 4000/	11.
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اإلرشادات 4900 - اإلرشادات بشأن السلطات واملعايري التي يتعني أخذها يف االعتبار عند فحص جوانب النظامية  

واالنضباط يف رقابة االلتزام 

السلطات كمصدر ملعايري النظامية

تتعلق النظامية بااللتزام بالسلطات املنبثقة عن القانون والقواعد واللوائح واالتفاقيات.( 	1

قد تشمل السلطات كمصادر ملعايري النظامية ما ييل:( 	1

قرارات الجلسات العامة الربملانية، مبا يف ذلك السياسات؛	 

القانون الدويل الذي انضمت إليه الدولة أو أدرجته، مثل قانون البحار والقانون الجنايئ الدويل 	 

وقانون الالجئني أو قانون الدول األجنبية الذي يؤثر عىل املنظامت الوطنية مثل قانون الواليات 

املتحدة األمريكية الصادر بعنوان “قانون االمتثال الرضيبي للحسابات األجنبية “)FATCA(؛

املعاهدات الدولية وفوق الوطنية مثل حقوق املشاركة يف تدفق النهر؛	 

القوانني واللوائح والقواعد والترشيعات األخرى؛	 

املوازنة 	  وقوانني  األنظمة(  بعض  يف  )امليزانية  باملوازنة  املتعلقة  الدستورية  والقرارات  القوانني 

السنوية؛

اللوائح ذات األثر املايل يف الترصف العمومي؛	 

اللوائح التي تحكم األنظمة اإلدارية والوظيفية للدولة أو البلد؛	 

فقه القضاء؛	 

العقود/ االتفاقيات )عىل سبيل املثال مع املزودين(؛	 

والقواعد واإلجراءات والعمليات الداخلية الصادرة عن الجهات الخاضعة للرقابة )قابلة للتطبيق 	 

اعتامًدا عىل ما إذا كانت تشكل جزًءا من القواعد الرسمية لالختصاص(.

ميكن وصف مصادر معايري النظامية عىل نطاق واسع عىل النحو التايل	 : ( 	1

الهرمي  الهيكل  عىل  كيلسون  لدى  الخالصة  القانون  نظرية  تستند   .https://www.slideshare.net/Rohitshrivastava	9/kelson-pure-theory  	

للتسلسل الهرمي للمعايري التي تدفع بالصالحية من القاعدة األساسية التي أطلق عليها اسم Grundnorm. وفًقا لهذه النظرية، يعترب كيلسون العلوم القانونية 

مبثابة هرم من القواعد مع وجود Grundnorm )القاعدة األساسية( يف القمة. ويتم التحكم يف القواعد الثانوية من خالل معايري أعىل منها.
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اإلرشادات 4900 - اإلرشادات بشأن السلطات واملعايري التي يتعني أخذها يف االعتبار عند فحص جوانب النظامية  

واالنضباط يف رقابة االلتزام 

الرسمية، 	  والترشيعات  والقوانني  الدولة،  دستور  السلطات  هذه  تشمل  قد   - األسايس  الترشيع 

والقواعد واللوائح التي تحكم موضوًعا ما والتي ميكن تصنيفها مًعا كإطار ترشيعي أسايس.

السلطات 	  عن  صادرة  وتعليامت  عرفية  أحكاًما  أيًضا  السلطات  تكون  قد   - الثانوي  الترشيع   

التنظيمية يف الحكومة أو عن الهيئات التنظيمية واألحكام القضائية وفقه القضاء. وميكن تصنيفها 

مًعا عىل أنها ترشيع ثانوي يحكم نشاطًا أو معلومات، والتي متثل موضوع الرقابة.

تتعلق 	  إلخ.  وعقود  واتفاقيات  معاهدات  أيًضا  السلطات  تكون  أن  ميكن   - التعاقدية  الرشوط 

باملوضوع قيد الرقابة، والتي تكون ذات طبيعة تعاقدية وتكتيس صبغة تنفيذية مبقتىض قانون 

البلد. عىل سبيل املثال، يتم التدقيق عىل إدارة ترتيبات االستعانة مبصادر خارجية يف ضوء البنود 

التعاقدية/ االتفاقية.

البالد أعىل مرجعية ( 19 ما يكون دستور  الترشيع. وعادة  أنواع مختلفة من  هناك عالقة هرمية بني 

رسمية وتليه القوانني والقواعد واللوائح والترشيعات واألحكام القانونية األخرى. واملرجعية األدىن يف 

هذا التسلسل الهرمي أو هي جزء من ترشيع ثانوي ال ميكن أن تخالف	 مرجعية أعىل يف التسلسل 

الهرمي. عىل سبيل املثال، إذا كانت القوانني التي تحكم نظام الرعاية االجتامعية تحدد متطلبات 

استحقاق املنافع االجتامعية، فإن القواعد أو األوامر الالحقة الصادرة مبوجب هذه القوانني ال ميكنها 

تغيري متطلبات هذا االستحقاق. ويف رقابة االلتزام يجب عىل املدقق التأكد من أن املعايري املشتقة 

من الترشيعات الثانوية تتوافق مع املتطلبات املذكورة أعاله.

اعتامًدا عىل النظام القانوين الوطني، قد يتضمن هذا التسلسل الهرمي أيًضا بعض القواعد القانونية ( 20

يعني  مام  مكتوب،  قانوين  أو  دستوري  نص  يف  تدوينها  يتم  مل  والتي  القانون،  مبادئ  أو  العامة 

الوكالة  تخضع  قد  املثال،  سبيل  عىل  مكتوبة.  وغري  مكتوبة  تكون  أن  ميكن  القانون  مصادر  أن 

التي تقيض برضورة معاملة  العامة  للقاعدة  االجتامعية  املنافع  قراًرا بشأن  تتخذ  التي  الحكومية 

جميع املستحقني بطريقة متساوية حتى لو مل يتم التنصيص رصاحة عىل هذه القاعدة يف أي نص 

قانوين يحكم النظام )املبدأ القانوين للمساواة(.

الترشيعية ( 21 الهيئة  الصادرة عن  األساسية والقرارات  املبادئ/املنطلقات  السلطات من  تنشأ معظم 

تعريف قاموس أكسفورد اإلنجليزي )OED(: ما وراء السلطات أو املرجعية القانونية.  	



12

اإلرشادات 4900 - اإلرشادات بشأن السلطات واملعايري التي يتعني أخذها يف االعتبار عند فحص جوانب النظامية  

واالنضباط يف رقابة االلتزام 

سبيل  عىل  العام  للقطاع  التنظيمي  الهيكل  يف  أدىن  مستوى  عىل  إصدارها  ميكن  ولكن  الوطنية، 

املثال كقرارات	 إلخ. ويف نفس الوقت يجب أن تكون القواعد واللوائح الصادرة يف املستوى األدىن 

متطابقة بوضوح مع القواعد الصادرة عن الهيئة الترشيعية الوطنية. وعالوة عىل ذلك، يجب أن 

تكون الرشوط التعاقدية متسقة مع أحكام القواعد واللوائح املعمول بها.

معايري ( 22 مصادر  مبثابة  مرجعيات  عليها  املتفق  والرشوط  بها  املعمول  املدونات  اعتبار  أيًضا  ميكن 

النظامية. وهذا يشمل املعاهدات الدولية، مثل:

املعاهدات املنشئة ملنظامت دولية أو فوق وطنية عندما يعتمدها بلد ما؛	 

املعاهدات املتضمنة ألحكام جبائية أو متعلقة باملوازنة امللزمة عند اعتامدها من قبل بلد ما؛	 

األحكام القانونية الصادرة عن املؤسسات املختصة للمنظامت الدولية أو فوق الوطنية التي لها 	 

تأثري مبارش وملزم يف النظام القانوين لكل دولة عضو، عىل سبيل املثال االتفاقيات/ املعاهدات 

الدولية بشأن مواضيع تغري املناخ والتنمية املستدامة عندما يتم اعتامدها من قبل دولة ما؛ 

وقابلة 	  تعاقدية  طبيعة  ذات  باعتبارها  الرقابة،  مبوضوع  املتعلقة  األخرى  والعقود  واالتفاقات 

للتنفيذ قانونًا يف بلد ما.

وضعت معظم الدول سياسات لقطاعات معينة من االقتصاد الوطني. وقد تتم املوافقة/ املصادقة ( 23

عىل هذه السياسات من قبل الربملان/ الحكومة. والسياسات هي قواعد عليا )قواعد تحكم قواعد 

التي تنظم قطاعا  القانونية  أخرى( يف هذا السياق. ويجب أن تعكس السياسات جميع األحكام 

معينا، ويجب أن يكون اإلطار القانوين يتناسب مع السياسات. ومن ثم، ميكن أن تكون السياسات 

ذات صلة مبارشة كمعايري عندما تقوم األجهزة العليا للرقابة بتقييم أو التأكد من االلتزام بتنفيذ 

محتويات السياسات والنوايا.

والفقرات ( 24 املواد  باستخدام  املدقق  يُنصح  ووصفها،  السلطات  من  النظامية  معايري  اشتقاق  عند 

واألقسام والفصول وما إىل ذلك من السلطات ذات الصلة باملوضوع املحدد الخاضع للرقابة. 

	   إيساي 113/4000.
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اإلرشادات 4900 - اإلرشادات بشأن السلطات واملعايري التي يتعني أخذها يف االعتبار عند فحص جوانب النظامية  

واالنضباط يف رقابة االلتزام 

السلطات كمصدر ملعايري االنضباط

يف حني أن النظامية تتعلق باالمتثال للمرجعيات املنبثقة عن القواعد واللوائح وما إىل ذلك، فإن ( 	2

االنضباط يهتم أكرث بالتوقعات من املستخدمني املستهدفني ومعايري السلوك والسلوكيات والحوكمة 

املؤسسية و/ أو العامة. واعتامًدا عىل االختصاص، قد تتضمن القيم واملبادئ املقبولة عموًما مثل 

املوظفني،  تعيني  يف  واإلنصاف  العامة،  الشؤون  من  الشخيص  الربح  وتجنب  والنزاهة،  اإلنصاف 

املفتوحة يف منح  للعائلة واألصدقاء، واملنافسة  الفرص  املحسوبية من خالل عدم إعطاء  وتجنب 

العقود، واإلنصاف تجاه املزودين املحتملني يف وضع مامثل ووضع حدود لتجنب الهدر واإلرساف 

)عىل سبيل املثال فيام يتعلق بدرجة السفر(. ويف العديد من األنظمة القانونية، تم تدوين بعض 

هذه األمثلة يف قواعد أو قانون رسمي )أي املنافسة املفتوحة وتجنب املحسوبية( وبالتايل ميكن 

اعتبارها معايري نظامية.

عادة ما تكون مرجعيات معايري االنضباط عامة بطبيعتها، وبالتايل قد يصعب تحديد هذه املعايري ( 	2

مقارنة باملعايري املنبثقة عن السلطات التي تحكم معايري النظامية.

املعايري املناسبة، سواء النظامية أو االنضباط، تتميز بنفس الخصائص: املالءمة، واالكتامل، واملوثوقية، ( 	2

والحياد، والقابلية للفهم، والفائدة، وقابلية املقارنة، واملقبولية، والتوافر	. وبالنسبة إىل النظامية، قد 

يكون من السهل نسبيًا يف كثري من األحيان إثبات أن املعايري تتوفر عىل هذه الخصائص ألن املعايري 

مستمدة من األحكام القانونية أو من مصادر القانون األخرى. وقد يتطلب األمر مزيًدا من الدراسة 

املتأنية عندما يأخذ املدقق يف االعتبار معايري االنضباط. لذلك من املهم أن يفحص املدقق إىل أي 

تكون  أن  استنتاج. وميكن  لتكوين  الخصائص  كافية هذه  بدرجة  املستخدمة  املعايري  تُظهر  مدى 

صياغة استنتاجات الرقابة بناًء عىل معايري االنضباط أقل موضوعية مقارنة مبعايري النظامية. ومن 

ثم، فإن الحاجة إىل االعتامد عىل الحكم املهني للمدقق من املرجح أيًضا أن تكون أعىل بالنسبة إىل 

معايري االنضباط منها إىل معايري النظامية.

اعتامًدا عىل السياق الوطني، ميكن اشتقاق السلطات )املصادر( ملعايري االنضباط من:( 	2

	  ايساي 4000/	11.
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اإلرشادات 4900 - اإلرشادات بشأن السلطات واملعايري التي يتعني أخذها يف االعتبار عند فحص جوانب النظامية  

واالنضباط يف رقابة االلتزام 

املبادئ العامة التي تحكم املوظفني العموميني يف عمليات اإلنفاق عىل السلع والخدمات العامة؛	 

مبادئ ومامرسات حامية األموال العامة من الخسارة أو الهدر؛	 

مدونات قواعد السلوك/ الحوكمة التي تضع مبادئ عامة لتوجيه سلوك املوظفني العموميني؛	 

املبادئ األخالقية )مبا يف ذلك متطلبات اإلفصاح عن تضارب املصالح(؛	 

واملامرسات الوطنية أو الدولية الجيدة.	 

عالوة عىل ذلك، قد تشري معايري االنضباط إىل السلوكيات املرجعية املقبولة بشكل متعارف عليه ( 29

يف الترصف املايل واإلداري وامليزانيايت يف القطاع العام ويف سلوك املوظفني العموميني. وميكن أن 

األعراف  عىل  اعتامًدا  القانونية  األنظمة  بني  املقبولة  السلوكيات  لهذه  املكتوبة  القواعد  تختلف 

االجتامعية واملامرسات التجارية وما إىل ذلك. وال توجد معايري انضباط مقبولة عامليًا، وبالتايل يجب 

عىل املدقق إيالء العناية الواجبة للمعايري املكتوبة السائدة يف النظام القانوين الذي يتم فيه إجراء 

الرقابة. وقد يتم تضمني هذه املعايري بالوثائق التي تتناول التوقعات العامة للسلوكيات يف القطاع 

العام وللموظفني العموميني يف الترصف املايل واإلداري وامليزانيايت يف القطاع العام وتقديم الخدمات 

العامة. وبهذه الطريقة، سيكون الجهاز األعىل للرقابة يف اتصاله شفافًا بشأن معايري االنضباط التي 

حددها باعتبارها ذات صلة وتستخدم كمعيار يف الرقابة من خالل التوثيق املناسب ويف الوقت 

املناسب بشأن القرارات املهنية للمدقق.

عىل سبيل املثال، يقوم املدقق بالرقابة عىل استحقاق النفقات وتكون الرشوط الواردة يف العقد ( 30

التي تضبط االستحقاق غري محددة مبا فيه الكفاية: يلزم عقد مشاركة اإلنتاج املتعاقد باإلبالغ عن 

جميع التكاليف )تكاليف األصول الرأساملية وتكاليف التشغيل( إىل الحكومة. وسيتم تسديد هذه 

باستخراج  تتعلق مبارشة  النفقات ال  املدققون أن بعض  التكاليف. ووجد  بآلية اسرتداد  النفقات 

البرتول ومعالجته ونقله وأنشطة بيعه وتسويقه. وطالب املقاول ببعض نفقات الرتفيه، مثل عضوية 

النادي الريايض، أو االحتفال باألعياد الدينية والوطنية، أو التربعات للمناسبات املجتمعية. ومثل 

هذا الوضع حدث ألن الحكومة فشلت يف تحديد أصناف التكلفة املستحقة و/ أو حدود التكلفة يف 

العقد، ال سيام تلك التكاليف غري املتعلقة بالعمليات البرتولية. وعىل الرغم من أن أصناف التكلفة 

املستحقة مل يتم تحديدها بشكل كاٍف، كان عىل الحكومة واملقاول اتباع مبادئ االنضباط.
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اإلرشادات 4900 - اإلرشادات بشأن السلطات واملعايري التي يتعني أخذها يف االعتبار عند فحص جوانب النظامية  

واالنضباط يف رقابة االلتزام 

املوظفني ( 31 أن  هو  العموميني  املوظفني  سلوك  مدونة  من  املستمدة  االنضباط  ملعايري  آخر  مثال 

الوثيقة.  العالقات  أو  التي تنطوي عىل تضارب مصالح  املعامالت  بأنفسهم عن  ينأون  العموميني 

القانونية من حيث طبيعة العالقة أو  وقد يتم تقنني مصطلح تضارب املصالح يف بعض األنظمة 

القانونية، قد ال توجد  القرابة بني املوظف العمومي والطرف املتعاقد. ويف بعض األنظمة  درجة 

معايري للحكم عىل طبيعة العالقة التي تشكل تضاربًا يف املصالح. ويف حالة عدم وجود مثل هذه 

املعايري املحددة، يتعني عىل املدقق االعتامد عىل الحكم املهني لتكوين استنتاج حول ما إذا كانت 

عالقة معينة تشكل تضاربًا يف املصالح وبالتايل انتهاكًا ملعايري االنضباط. وعىل سبيل املثال، يف معظم 

األنظمة القانونية، من املرجح أن يتم تطبيق معايري تضارب املصالح عىل املعامالت العامة مع زوج/ 

زوجة املوظف العمومي، ما مل يكن ذلك مسموًحا به عىل وجه التحديد مبوجب القاعدة أو كانت 

معاملة “مستقلة ”9. وميكن للمدقق اعتامد هذا املبدأ العام الستنتاج ما إذا كان هناك أي تضارب 

يف املصالح.

واجب ( 32 يشمل  وهذا  العمومي.  بالترصف  املكلفني  لألشخاص  االئتامين  بالواجب  االنضباط  يرتبط 

قانونيًا ألحد  التزاًما  الحرص والصدق والوالء. وهو ميثل  نية وبأعىل مستوى من  الترصف بحسن 

الطرفني للعمل من أجل مصلحة الطرف اآلخر. وعادة ما يتم وصف الواجبات االئتامنية للموظفني 

العموميني يف الترشيعات أو التوجيهات الربملانية أو مدونة السلوك. لذلك فإن االنضباط عادة ما 

يكون معني بالتوقعات من املستخدم املستهدف النابعة من قواعد السلوك والسلوكيات والحوكمة 

املؤسسية.

وقد يشمل ذلك بحسب النظام القانوين، القيم واملعايري واملقبولة املتعارف عليها، مثل اإلنصاف ( 33

والنزاهة وتوخي الحذر. وقد ترتبط املعايري املتعلقة باالنضباط أيًضا بالتوقعات املتعلقة بالسلوكيات، 

عىل سبيل املثال ما ميكن اعتباره مقبواًل فيام يتعلق بدرجة السفر أو مستويات الضيافة والرتفيه 

عىل نفقة الحكومة إذا مل يتم التنصيص رصاحة عىل هذه الحدود يف اللوائح.

السليم ( 34 التي تحكم الترصف املايل واإلداري  العامة  املبادئ واألطر  الحاالت، قد ال تكون  يف بعض 

مقننة بالكامل أو قد تكون ضمنية أو تستند إىل مبادئ القانون السائدة. ويف مثل هذه الحاالت، 

9  يُطبق مبدأ التقييم هذا بشكل عام عىل املعامالت التجارية واملالية بني الرشكات ذات الصلة. وتنص عىل أنه يجب تقييم املعامالت كام لو تم تنفيذها 

بني أطراف غري مرتبطة، كل منها يعمل ملصلحته الخاصة. منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 002	، التقرير السنوي حول إرشادات منظمة التعاون االقتصادي 

والتنمية للمؤسسات متعددة الجنسيات: إجراء األعامل يف مناطق الحوكمة الضعيفة، منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، باريس.
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واالنضباط يف رقابة االلتزام 

ميكن لألجهزة العليا للرقابة النظر يف مكامن ضعف، ويف هذه الحالة، تحديد الجهة املسؤولة عن 

هذا الضعف.

يف حني أن معايري النظامية ملزمة قانونًا للجهات الخاضعة للرقابة، فإن مصادر معايري االنضباط هي ( 	3

معايري مقبولة ومتعارف عليها ذات طبيعة معنوية وأخالقية، وترتبط ارتباطًا وثيًقا بالقيم وبالتقاليد 

االجتامعية يف مجتمع ما والتي تحظى بتأييد واسع من املواطنني.

االنضباط مفهوم واسع يحتمل تفسريات مختلفة ويتأثر بعوامل متعددة مبا يف ذلك االختالفات ( 	3

الثقافية. وفيام يتعلق باالنضباط، فإن املقاصد الترشيعية لها معنى أوسع - انتظاراتها حول الطريقة 

التي ينبغي أو ال ينبغي أن تُدار بها الشؤون العامة؛ انتظاراتها بشأن الطريقة التي يتعني أو ال يتعني 

أن يترصف بها املسؤولون الحكوميون عند إدارة األموال العامة.

التزام ( 	3 لكن  الجديدة،  املعارف  بفضل  الوقت  الجيد مبرور  السلوك  أو  املامرسات  أفضل  تتغري  قد 

املوظفني العموميني باتباع أفضل املامرسات ال يتغري. ومن األمثلة عىل ذلك القضايا البيئية، حيث 

تتغري أفضل املامرسات مبرور الوقت من خالل زيادة املعرفة بالبيئة والحلول التكنولوجية الجديدة.

السلطات واملعايري املتعلقة باالنضباط هي أيًضا أكرث مراعاة للسياق من تلك املتعلقة بالنظامية. ( 	3

ويجب أخذ هذا الجانب يف االعتبار عند تقييم أدلة الرقابة واإلبالغ عن جوانب االنضباط يف رقابة 

االلتزام.

عند تحديد معايري االنضباط، قد تفكر األجهزة العليا للرقابة يف تطبيق بعض قواعد االنضباط يف ( 39

النفقات العامة وتضع يف االعتبار ما إذا كانت اإلدارة تستخدم املنطق السليم، عىل سبيل املثال:

يجب أال تكون النفقات مبدئيا10 أكرث مام تتطلبه املناسبة.	 

يجب عىل كل موظف عمومي، بالنسبة إىل النفقات التي يتم تحميلها عىل املال العام، أن ميارس 	 

نفس اليقظة التي ميارسها أي شخص يتمتع مبستوى عادي من الحذر فيام يتعلق بإنفاق أمواله 

الخاصة يف سياق مامثل؛

10  تعني للوهلة األوىل )= بناًء عىل ما يبدو أنه الحقيقة عند رؤيته أو سامعه ألول مرة(. قاموس كامربدج.
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واالنضباط يف رقابة االلتزام 

يجب أال متارس أي سلطة، صالحية الرتخيص يف النفقات التي ستكون بشكل مبارش أو غري مبارش 	 

لصالحها؛

االمتثال ملبادئ “املنافسة الحرة”11 يف املعامالت مع األطراف ذات العالقة؛	 

األسبقية ملصلحة األغلبية عىل الفرد؛	 

العدل والنزاهة وتجنب النفع الشخيص من الشؤون العامة، مثل اإلنصاف يف تعيني املوظفني عىل 	 

أساس الجدارة؛

حامية املوارد التي هي ملك سكان البلد )املوارد الطبيعية(؛	 

العادية 	  الظروف  أثناء  املخازن  استخدام   / رشاء  بني  رصاحًة  القواعد  متيز  األحيان،  بعض  يف 

والظروف الطارئة، عىل سبيل املثال إجراءات استخدام/ مراقبة الذخرية من قبل القوات املسلحة 

أثناء أوقات السلم وأثناء العمليات العسكرية.

إذا مل تكن هناك إجراءات محددة لتحّمل نفقات عامة يف ظل ظروف خاصة معيّنة، عىل سبيل املثال خالل 

حالة طارئة مثل الفيضانات، ميكن أن تكون معايري االنضباط التي يجب اتباعها تتمثل فيام إذا كان املوظف 

العمومي ميارس نفس املستوى من الحذر الذي ميارسه شخص مبستوى عادي من الحيطة يف تحّمل مثل 

هذه النفقات. ومن املرجح أن ال يتّبع الشخص مبستوى عادي من الحذر اإلجراءات املنصوص عليها مثل 

الدعوة لتقديم عطاءات للمشرتيات وما إىل ذلك من أجل إنقاذ األرواح أو املمتلكات يف حالة الطوارئ. 

يتمتع مبستوى  لشخص  املتوقعة  السلوكيات  بناًء عىل  املهني  الحكم  استخدام  املدقق  يجب عىل  لذلك 

عادي من الحذر للوصول إىل استنتاج الرقابة حول ما إذا كانت االنحرافات عن إجراءات رشاء مواد اإلغاثة، 

املتوقّع اتباعها، مرّبرة أم ال يف ظل ظروف الطوارئ.

11  مبدأ املنافسة الحرة )ALP( هو رشط أو حقيقة أن أطراف الصفقة مستقلون وعىل قدم املساواة. يتم استخدامه عىل وجه التحديد يف قانون العقود 

الذي يهدف إىل صياغة اتفاقية عادلة من شأنها أن تصمد أمام التدقيق القانوين، عىل الرغم من أن الطرفني قد يكون لهام مصالح مشرتكة )عىل سبيل املثال، صاحب 

)https://payrollheaven.com/define/arms-length-principle( ... أو مرتبطون ارتباطًا وثيًقا بحيث ال ميكن اعتبارهام مستقلني متاًما )العمل واملوظف
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املصادر
عملية اشتقاق املعايري  من 

تتطلب املعايري الدولية لألجهزة العليا للرقابة أن يحّدد املدقق مسبقا معايري الرقابة ذات الصلة ( 40

لتوفري أساس الستنتاج/ رأي حول موضوع الرقابة12. ويجب أن تكون املعايري متاحة للمستخدمني 

املستهدفني وغريهم حسب االقتضاء.  كام يجب تبليغها إىل الطرف املسؤول13. 

الرقابة. وأثناء التخطيط ( 41 يجب أن يكون لكل عملية رقابة معايري مناسبة لنطاق وظروف هذه 

أو  الرسمية  السلطات  املعايري من  املدقق  املخاطر، يستمّد  نطاقها وتقييم  إىل  للرقابة، واستناًدا 

املعايري املتعارف عليها، ويطبقها يف تقييم التزام املوضوع بها.

من أجل بلوغ معايري رقابية مناسبة، يحتاج املدقق إىل اشتقاق املعايري من السلطات وبيان أّن ( 42

املعّدة  السلطات  وأقسام  لفقرات  تفسري  هو  البيان  وهذا  الرقابة.  مبوضوع  صلة  ذات  املعايري 

ملوضوع رقابة معنّي.  وميكن أن تؤخذ نوايا املرشع واملنطلقات املحددة عند وضع القانون بعني 

االعتبار يف تفسري معايري النظامية واالنضباط.

يعّد تحديد معايري رقابة االلتزام عملية مهّمة تتطلب من قبل املدقق قدرا هاما من الحكم املهني ( 43

ومعرفة كل من السلطات ذات الصلة ومصادر تفسريها وهو ما يتطلب مستوى من الخربة يف 

كافية  معرفة  توفر  الرضوري  من  العام،  القطاع  يف  بالسلطات  االلتزام  ولتقييم  الرقابة.  مامرسة 

برتكيبة ومحتوى السلطات نفسها.

12  إيساي 110/4000.

13  إيساي 4000/	9.

6
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اإلرشادات 4900 - اإلرشادات بشأن السلطات واملعايري التي يتعني أخذها يف االعتبار عند فحص جوانب النظامية  

واالنضباط يف رقابة االلتزام 

يعد إبالغ الجهة الخاضعة للرقابة باملعايري أمرًا بالغ األهمية لتمكينها من تقديم مالحظات حول ( 44

هذه املعايري.  وتُنصح األجهزة العليا للرقابة بالرشوع يف هذا االتصال يف أبكر مرحلة ممكنة من 

عملية الرقابة لضامن أن تكون الرقابة التي تّم القيام بها ذات جدوى. وتُستمّد املعايري عىل وجه 

واملتعارف عليها،  املقبولة  املعايري  أو  للرقابة  الخاضعة  الجهة  التي تحكم  السلطات  التحديد من 

وال ميكن استخدام املعايري آليّا من موضوع رقابة إىل آخر. ويف الحاالت التي ال توافق فيها الجهة 

الخاضعة للرقابة عىل املعايري ، يأخذ املدقق بعني االعتبار ما إذا كان الخالف ناتًجا عن املعايري غري 

املناسبة أو أّن الجهة الخاضعة للرقابة ال تريد أن يتم تقييمها باستخدام هذه املعايري.  ويجب أن 

يتعامل املدقق مع التعليقات الواردة من الجهة الخاضعة للرقابة مع ضامن استقاللية الجهاز األعىل 

للرقابة.

املعيار ( 	4 املدرجة يف  الخصائص  االنضباط،  أو  النظامية  املناسبة سواء  الرقابة  معايري  تربز  أن  يجب 

االنضباط ويف  معايري  تحديد  عند  14. وذلك خاّصة  )إيساي( 4000  للرقابة  العليا  لألجهزة  الدويل 

التواصل والرشح للجهة الخاضعة للرقابة. وعند تحديد معايري الرقابة املناسبة، ميكن أخذ ما ييل 

يف االعتبار:

يجب “مالءمة”	1 املعايري بشكل مناسب للظروف الخاصة للرقابة حتى تتمكن من الوصول إىل 	 

استنتاج )استنتاجات( رقابة ذات داللة.

يف العديد من عمليات رقابة االلتزام، ستكون السلطات املنطبقة قابلة للتحديد بوضوح  .وبالنسبة 	 

إىل عمليات الرقابة النظامية. عىل سبيل املثال، ميكن أن يكون قانون أو الئحة )أو مادة منه، 

فقرة، قسم، فصل، إلخ( يف بعض الحاالت واضًحا مبا يكفي الستخدامه مبارشة كمعيار. وإذا برزت 

حاالت يوجد فيها شك يف التفسري الصحيح للمرجعية ذات الصلة، فقد يرى املدققون يف القطاع 

العام أنّه من املفيد النظر يف نوايا املرشع واملنطلقات املعتمدة يف وضع املرجعية )مثل القانون( 

أو التشاور مع الجهة املسؤولة عن الترشيع.  وإذا مل يكن هذا ممكنا بالنظر إىل النظام القانوين، 

يجوز للمدققني يف القطاع العام اتباع القواعد املستمدة من نظامهم القانوين بشأن تأويل القوانني 

عند الرضورة عندما تكون مقبولة قانونًا. وميكن للمدققني أيًضا أخذ األحكام ذات الصلة الصادرة 

عن السلطات القضائية بعني االعتبار	1.

14  إيساي 4000/	11.

	1  عادة ما تتضمن مالءمة املتغري توضيح كيفية قياسه. ميكن القيام بذلك باستخدام مؤرش يبنّي بأكرب قدر ممكن من الدقة كيفية قياس املتغرّي ذي الصلة، 

مرتجم من املوسوعة الرنويجية الكبرية.

	1  إيساي 4000/	11.
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اإلرشادات 4900 - اإلرشادات بشأن السلطات واملعايري التي يتعني أخذها يف االعتبار عند فحص جوانب النظامية  

واالنضباط يف رقابة االلتزام 

يف بعض الحاالت، قد تكون أحكام السلطات ذات الصلة غري واضحة، عىل سبيل املثال، عندما 	 

يقتيض نص ترشيعي رضورة وضع أحكام أكرث تحديًدا من قبل الهيئة اإلدارية املعنيّة، يف حني مل 

يتم وضع هذه األحكام بعد. ويف مثل هذه الحاالت، يذكر مدققو القطاع العام بوضوح يف تقرير 

الرقابة ما تتطلّبه الترشيعات ذات الصلة حسب اعتقادهم، أو أنّه تم التضييق من نطاق الرقابة 

ويبينوا أسباب هذا التضييق. فعىل سبيل املثال، يف هذه الحالة، قد يشري التقرير إىل أّن الوضوح 

غري الكايف للقانون قد حّد من معايري الرقابة التي تّم اعتامدها وأّن هناك حاجة التخاذ تدابري 

عالجية.

أحيانا، قد ال تكون السلطات الثانوية متوافقة مع املتطلبات. ويف هذه الحاالت، ميكن أن يكون 	 

عدم االتساق نتيجة رقابية يف حّد ذاته. ومع ذلك، يجب أن تعلو أحكام الترشيعات األساسية عىل 

تلك املوجودة يف الترشيعات الثانوية. فعىل سبيل املثال، إذا كان القانون الذي يحكم املشرتيات 

العامة يفرض عملية تقديم عطاءات إلزامية، يف حني أّن القواعد األقل درجة املوضوعة يف املجال 

تنص عىل استثناء، يجب أن تعتمد الرقابة أحكام القانون كمرجعية مناسبة. ونتيجة لذلك، من 

الرضوري توفر معرفة كافية برتكيبة ومحتوى السلطات يف حّد ذاتها لتقييم االلتزام بالسلطات يف 

القطاع العام	1.

ميكن أيًضا تقسيم نهج الرقابة إىل أجزاء أو تضييق نطاقها، بحيث يتسنى تطبيق معايري ميكن 	 

تحديدها بوضوح. 

	1  إيساي 30/400.
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واالنضباط
الفرق بني معايري النظامية 

عىل سبيل املثال: يُتوقع من املوظفني العموميني بشكل عام اتخاذ قرارات مالية وإدارية وميزانياتية ( 	4

سليمة عند تنفيذ املشرتيات العامة. ويف حالة وجود قواعد ولوائح وإجراءات الخ. محّددة يف نظام 

قانوين معنّي يجب اتباعها يف عمليات الرشاء، كاشرتاط مسار تقديم عطاءات مناسب وتقييمها 

وإسناد العقد بناًء عىل معايري محددة، فإّن طبيعة هذه املعايري املحّددة تجعلها معايري للنظامية. 

ومع ذلك، إذا مل يتم تقنني هذا التوقع باتباع مبادئ الترصف املايل واإلداري وميزانيايت السليم يف 

املشرتيات العامة يف أي نظام قانوين ما، أو كانت هناك أوجه قصور يف تدوينها، فإّن معايري الرقابة 

العموميني يف  التي تحكم سلوك املوظفني  املبادئ املتعارف عليها  التي يتعنّي اعتامدها ستكون 

تنفيذ املعامالت املالية يف ذلك النظام القانوين. وميكن أن تكون هذه املبادئ العامة انتظارات 

معقولة إلجراءات الرشاء الشفافة، وانتظارات مساءلة املوظفني العموميني يف املعامالت العامة، 

املقدمة. وهذه  الخدمات  أو  املنفذة  واألعامل  املشرتاة  البضائع  املعقولة يف  الجودة  وانتظارات 

املعايري ميكن أن يطلق عليها معايري االنضباط.

فيام ييل مثال آخر للمعايري املتأصلة يف طبيعة معايري االنضباط ولكن ميكن التعامل معها عىل ( 	4

املايل واإلداري  العامة للترصف  املبادئ  القانونية، تنص  أنّها معايري نظامية. ففي بعض األنظمة 

وامليزانيايت عىل أّن املنحة التي يجنيها املوظف الحكومي ال ينبغي أن يكون مصدر ربح له/ لها. 

وهذا بطبيعته معيار انضباط. ومع ذلك، يف نفس النظام القانوين، قد تكون هناك قواعد وأنظمة 

معيّنة تحّدد نوع املنح املقبولة ومقدارها والرشوط التي تخضع لها. ويف حالة وجود مثل هذه 

القواعد وغريها، فإّن املعايري التي تكون يف أصلها ذات طبيعة انضباط تصبح معايري نظامية بسبب 

التفصيل اإلضايف للمبدأ العام يف قواعد.  ومع ذلك، يف حالة عدم وجود قواعد محّددة تحكم قبول 

أي نوع معنّي من املنح، يتعنّي عىل املدقق مامرسة حكمه املهني الستنتاج ما إذا كانت املنحة 

7
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اإلرشادات 4900 - اإلرشادات بشأن السلطات واملعايري التي يتعني أخذها يف االعتبار عند فحص جوانب النظامية  

واالنضباط يف رقابة االلتزام 

املدفوعة قد أدت إىل ربح ما للشخص.  ومثال ذلك، فيام يتعلق بنفقات السفر حني ال توجد مبادئ 

توجيهية محّددة بشأن االستحقاق، يجوز للمدقق فحص ما إذا كان هناك ربح من خالل مقارنة 

الدفع الفعيل مبا ميكن قبوله وفًقا ألسعار السفر املرجعية حسب وسيلة السفر الفعلية املستخدمة 

واألسعار املرجعية لتعريفة الغرف يف الفندق الذي أقام فيه املسؤول.

عدم ( 	4 إثبات  السهل  من  يكون  ال  وقد  واالنضباط،  النظامية  بني  رفيع  أيًضا خط  هناك  يكون  قد 

االنضباط.

عىل سبيل املثال، قد يتبنّي بأّن اتفاقا تعاقديا فيه إرساف ومخالف للقانون املعمول به.  وإلثبات ( 49

عدم االنضباط، سيبحث املدقق عن مؤرشات/ أدلة عىل أّن السلطة العامة ترصفت بانحياز متعمد 

وانتهجت خيارات غري صحيحة.  ومن ثم، فإّن معايري رقابة االنضباط ستكون الشفافية أو اإلجراءات 

التي تتبعها السلطة العامة يف منح العقد.

يجب عىل كل جهاز أعىل للرقابة أن يأخذ يف االعتبار نظام القوانني واللوائح واالتفاقيات.  كام عليه   

النظامية،  ملعايري  ألنّها مصادر  عليها  واملصادقة  واالتفاقيات  واللوائح  القوانني  كيفية وضع  تقييم 

وسلوك  السليم  وامليزانيايت  واإلداري  املايل  الترصف  تحكم  التي  العامة  املبادئ  مراعاة  إىل  إضافة 

املوظفني العموميني يف سياق نظام قانوين معنّي.

أو ( 0	 الترشيع  إما بسبب  بتبني معايري االنضباط،  لها  للرقابة ال يسمح  قد تكون هناك أجهزة عليا 

صالحياتها، يف حني هناك أجهزة أخرى قد يكون فيها االنضباط مهم ألّن صالحيات الرقابة يف الجهاز 

األعىل للرقابة وكذلك اتفاقيات الرقابة تتطلب فحص االلتزام بالسلطات التي تنظم االنضباط. ومع 

ذلك فإّن هذا ال ينفي الحاجة إىل معايري مناسبة بل يف الواقع يزيد من الحاجة إليها. وميكن أن 

تختلف األعراف والسياق االجتامعي يف البلدان كثريًا مام يجعل من املهم اعتبار هذه الوثيقة كأداة 

توجيهية الستخدام معايري النظامية و / أو االنضباط.
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اإلفصاح عن املصادر / 

املعايري يف تقارير الرقابة

يجب أن تكون املعايري متاحة للمستخدمني املستهدفني للسامح لهم بفهم كيفية قياس املوضوع ( 1	

األسايس أو تقييمه. لذلك، يجب أن يحتوي تقرير الرقابة عىل قسم خاص مبعايري الرقابة يشري 

إىل أنواع املعايري التي استخدمها املدقق، ويجب أن يشري رصاحًة ويف الفقرات املتعلقة بتحليل 

ملزمة  للرقابة  الخاضعة  الجهة  كانت  التي  امللموس  املحدد/  املعيار  إىل  الرقابة  نتائج  تقييم  أو 

باالمتثال له/ كان يجب عليها االمتثال له. وينص املتطلب عىل أّن املعايري هي جزء من العنرص 

املشار إليه يف ج( يف هيكل التقرير ملهامت التقارير املبارشة	1 .

يحّدد تقرير رقابة االلتزام املعايري املعتمدة والتي تّم قياس أو تقييم موضوع الرقابة الرئييس بناء ( 2	

عليها حتى يتمكن املستخدمون املستهدفون من فهم أساس االستنتاج. وقد يكون من املناسب يف 

ظل هذه الظروف اإلفصاح عن:

مصدر املعايري املنطبقة، وما إذا كانت هذه املعايري مضّمنة يف قانون أو الئحة أم ال، أو صادرة 	 

عن هيئات خرباء مرخص لها أو معرتف بها تتبع إجراءات قانونية واجبة وشفافة، أي ما إذا 

كانت معايري مشتقة يف سياق موضوع الرقابة الرئييس )وإذا مل تكن كذلك، بيان سبب اعتبارها 

مناسبة(؛

طرق القياس أو التقييم املستخدمة عندما تسمح املعايري املعتمدة باالختيار بني عدد من الطرق؛	 

أي تفسريات مهمة تم إجراؤها عند تطبيق املعايري املعتمدة يف ظروف املهمة؛	 

	1  إيساي 210/4000.

8
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اإلرشادات 4900 - اإلرشادات بشأن السلطات واملعايري التي يتعني أخذها يف االعتبار عند فحص جوانب النظامية  

واالنضباط يف رقابة االلتزام 

ما إذا كانت هناك أي تغيريات يف طرق القياس أو التقييم املستخدمة؛	 

رشح ألية قيود كامنة مهمة مرتبطة بقياس أو تقييم موضوع الرقابة الرئييس باملقارنة مع املعايري 	 

املنطبقة، كلام كان ذلك مناسبًا؛

فقه القضاء، قانون غري دستوري19.	 

عندما يتم اشتقاق املعايري املنطبقة لهدف معنّي، فقد يتضمن تقرير الرقابة بيانًا ينبه القراء إىل ( 3	

هذه الحقيقة، ونتيجة لذلك، قد ال تكون معلومات موضوع الرقابة مناسبة لهدف آخر.

املبادئ املوضحة يف هذه ( 4	 الرقابة إجراءها مبعايري االنضباط، ميكن تطبيق  عندما يتطلب تفويض 

املتعلقة  التقارير  الظروف. وقد يختلف شكل ومحتوى  االقتضاء يف ظل هذه  اإلرشادات حسب 

باالنضباط اعتامًدا عىل صالحيات الجهاز األعىل للرقابة والظروف الخاصة.

يتأكد املدققون يف القطاع العام من أّن املعايري تعكس بشكل كاف املوضوع الخاضع للرقابة يف ( 		

مجمله. ويف حاالت نادرة، حني تكون الرقابة محدودة النطاق وقد تغطي فقط أجزاء معيّنة من 

قانون أو الئحة، يجب ذكر هذا النطاق املحدود بوضوح يف تقرير املدقق.

قد يكون من الرضوري أيًضا توضيح حاالت تضارب املعايري يف تقرير املدقق.  

19  قاموس كامربدج: ليس وفًقا للقانون أو مقبواًل قانونيا.
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