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  قدمةم

  

  

  

 

ى حاجة هناك) 1 ر  تحديدل خصوصية إرشادات إ امرقابة  ي االنضباط أو  /و النظامية معاي ي. االل ر  و  الدولية املعاي

ام رقابة فإن للرقابة العليا لألجهزة ام( بالنظامية معنية تكون  قد االل ر  االل ن مثل الرسمية باملعاي  واللوائح القوان

 التصرف تحكم ال العامة املبادئ مراعاة( االنضباط أو  /و) للرقابة الخاضعة للجهة امللزمة الصلة ذات واالتفاقيات

ي ي  تصرفوال  السليم  املا ن  سلوك  وكذلك  التشغي ن  املوظف ي).  العمومي ن  و  لرقابة   الرئيس  املحور   ي  النظامية  أن  ح

ام  بشأن معينة انتظارات توجد حيث العام، القطاع سياق ضوء ي صلة اذ  أيًضا كون ي قد إن االنضباطف ،االل

ي التصرف انياتي واإلداري  املا ن وسلوك وامل ى واعتماًدا. املسؤول ى الجهاز  صالحيات ع  نطاق يشمل قد للرقابة، األع

ي الرقابة    .االنضباط جوانب بالتا
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  الهدف

  

  

  

  

نا مساعدة هو ات اإلرشاد ه هذ من الهدف) 2 ى ملدقق ر  تحديد ع ام ي املناسبة النظامية واالنضباط معاي . رقابة االل

ن والعالقات االختالف حول  التفاصيل من مزيًدا اتاإلرشاد  قدمتو    .النظامية واالنضباط مفهومي ب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



جوانب فحص  االعتبار عند في أخذھا  يتعين والمعايير التي بشأن المرجعيات اإلرشادات - 4900 اإلرشادات       
  االلتزام رقابة  واالنضباط في  النظامية  

6 
 

  

  املفاهيم

  

  

  

  

ام) 3 ي العام، القطاع لرقابة الثالثة األنواع أحد - رقابة االل امملدى  مستقل تقييم و ن موضوع ال  املرجعياتب مع

ر  ا املعمول  ا املعاي ام  عمليات  تنفيذ  يتمو .  واملستمدة م  واملعامالت األنشطة  كانت إذا  ما  تقييم  خالل  من  رقابة االل

م واملعلومات املالية ي جميع من ،تل  تشتمل قدو . 1للرقابة  ةالخاضع الجهة تحكم ال املرجعياتب الجوهرية، النوا

ام عمليات ى رقابة االل ر  ع ى اعتماًداو  ،2االنضباط  أو /و النظامية معاي ى الجهاز  صالحيات ع  للرقابة األع

ر  تحددو . واالختصاصات  تتخذها ال لعقوباتل أو  ةقضائي لقرارات كأساس الحقا استخدامها يمكن ال األدلة املعاي

  .املختصة السلطات

ن، - املرجعيات) 4  ا، املعمول  واملدونات ،الدولية واالتفاقيات واملعاهدات والسياسات، واللوائح، والقواعد، القوان

ا  املتفق  والشروط ي  التصرف  تحكم  ال  العامة  املبادئ  أو   عل انياتي  واإلداري   املا  وسلوك  العام  قطاعي ال  السليم  وامل

ن ن،  املوظف ر'امل'و  األخالق  ومدونات  العمومي ي إطار ا  عاي ام  إجراء  عند  االمتثال  من  لتحققاألخرى املشتقة    .رقابة االل

ر) 5 ر  رقابة لكل يكون  أن يجبو . الرقابة موضوع لتقييم املستخدمة املقاييس/مؤشرات املقارنة – املعاي  مناسبة معاي

ر  تكون  أن يمكنو . الرقابة تلك لظروف   .مختلفة مرجعيات من اشتقاقها ويمكن ،أعّم  أو  محددة املعاي

ام نظاميةالب يقصد) 6 ن مثل الرسمية باملرجعيات االل رها أو  التشريعية الهيئة قرارات أو  الصلة ذات القوان  من غ
ات  القانونية،  اآلليات ا  املنصوص  الصالحيات  ذات  العامة  السلطات  عن  الصادرة والتوج  كون ت  وال  القانون،  ي  عل
ى  للرقابة، الخاضعة للجهة امللزمة الشروط اعتبار  أيًضا يمكنو . 3لها باالمتثال ملزمة للرقابة ةالخاضع الجهة  سبيل ع
  .النظامية من كجزء والعقود االتفاقات املثال

 
 .4000/2) إيساي (  للرقابة العليا لألجھزة الدولي المعيار 1
  . 4000/24وإيساي  13/ 400إيساي  2
  .32، 24،  13/ 400إيساي  3
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ي التصرف تحكم ال العامة واألطر  للمبادئ االمتثال االنضباطب يقصد) 7 ن وسلوك السليم واإلداري  املا  املوظف
ن ر  ذلك يشمل قد العام، القطاع رقابة سياق يو. 4العمومي ا املقبولة السلوك معاي  القطاع إدارة ي املتعارف عل

  .5العامة الخدمات وتقديم العام

ر  وفًقا الخاضعة للقيس أو التقييم النشاط أو  الوضعية أو  املعلومات الرقابة موضوعب يقصد) 8   .6معينة ملعاي

ي يع التصرف) 9 انياتي واإلداري  املا ن سلوك تحكم ال عموًما املقبولة املبادئ السليم وامل ن املوظف  ي العمومي
ى باإلضافةو ). والعمليات القرارات( املالية املعامالت تنفيذ ى اإلداري  التصرف يحيل ذلك، إ  تضبط ال املبادئ إ

  .العامة الخدمات لتقديم اإلدارية األنظمة تحكم الاإلجرائية  القواعد

ن سلوكب يقصد) 10 ن املوظف ي  واالنضباط ياتوالسلوك األخالقية الحكمة العمومي املتبعة كمبادئ وأخالقيات 
  .املجتمع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  . 13/ 400إيساي  4
  ). OED(  اإلنجليزي أوكسفورد قاموس 5
  . 26/ 100إيساي  6
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  اإلرشادات  نطاق

  

  

  

ام إيساي رقابة معيار  بخصوص تكميلية ةيرقاب إرشاداته الوثيقة هذ وفر ت) 11 ى حتوي ت وال  ،4000 االل  أي ع
  .الرقابة إلجراء إضافية متطلبات

دفت) 12 ن الوثيقة هذه س ى يحتاجون  الذين املدقق ر  مصادر  حول  إرشادات إ ام رقابة ي املعاي  تحديد وكيفية االل
ر  ى ذلك سيعتمدو . املصادر هذه من املستمدة املعاي ى الجهاز  صالحيات ع ى و  للرقابة األع مهمة كل  وظروف شروطع
ر   ي  النظر   املناسب  من  بحسب ما إذا كان  ،رقابية ام  إجراء  عند  االنضباط  معاي  يستخدمون   الذين  املدققون و .  رقابة االل

امرقابة  سياق ي ه االرشاداتهذ ر  يتضمن ال  الذي االل ى أن يجب ،االنضباط معاي  قدمةامل رشاداتاإل  ال ينظروا إ
   .باالنضباط يتعلق فيما

  

  

  

  

  

  

  

  



جوانب فحص  االعتبار عند في أخذھا  يتعين والمعايير التي بشأن المرجعيات اإلرشادات - 4900 اإلرشادات       
  االلتزام رقابة  واالنضباط في  النظامية  

9 
 

  

ي   ر    مصادر املعاي

امرقابة    االل

  

  

  

  
ر  مصادر  ي املرجعيات) 13 ام رقابة ي أساس عنصر ي و  املعاي ر  ومحتواها هيكلها يوفر و . االل  ويضع الرقابة معاي

ر  لوضع املرجعيات استخدام يمكنو . اإلجرا التنظيم اإلطار   القانونية  األطر  بسببو . واالنضباط النظامية معاي

  .مختلف بشكل واالنضباط النظامية مفاهيم للرقابة العليا األجهزة تفسر  قد املختلفة،

ر  )14  بدون و . امل الحكم باستخدام ما ملوضوع معقول  بشكل متسق قياس ضمان أجل من مطلوبة املناسبة املعاي

ي اإلطار  ر  خالل من املقدم املرج  وسوء الفردي للتأويل عرضة رقابة تكون  استنتاجات أو  نتائج  أي فإن مناسبة، معاي

  .الفهم

ر  تتطلب) 15 ر  رقابة لكل يكون  أن للرقابة العليا لألجهزة الدولية املعاي  تحديد بمجرد و . الرقابة لظروف مناسبة معاي

ر  ى  املدقق  يحتاج  املتاحة،  املعاي ر   كانت  إذا  ما  تحديد  إ ر،  مالءمة  مدى  تحديد  أجل  منو .  مناسبة  املعاي ى  يجب  املعاي  ع

ا  مدى  االعتبار   ي  يأخذ  أن  املدقق نمن قبل ا  فهمها  وإمكانية  مالءم ن،  ملستخدم دف ا  اكتمالها  عن  فضالً   املس  وموثوقي

ا ر   وتتسم.  وموضوعي ر   كانت  إذا  عما  النظر   بغض  الخصائص  نفسب  املناسبة  املعاي  ،الصلة:  النظامية  أو   ضباطاالن  معاي

  .7والتوافر ،واملقبولية املقارنة، وقابلية والفائدة، للفهم، والقابلية والحياد، واملوثوقية، واالكتمال،

  

  

  

 
  .4000/118 إيساي 7
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ر     النظاميةاملرجعيات كمصدر ملعاي

ام النظامية تعلقت) 16   .واالتفاقيات واللوائح  والقواعد القانون  عن املنبثقة بالسلطات باالل

ر  كمصادر  املرجعيات تشمل قد )17 ي ما النظامية ملعاي   :ي

رملانية، قرارات الجلسات العامة•   ؛السياسات ذلك ي بما ال

ي القانون  • ي الجنائي والقانون  البحار  قانون  مثل أدرجته، أو  الدولة إليه انضمت الذي الدو ن وقانون  الدو  أو  الالجئ

ى يؤثر  الذي األجنبية الدول  قانون   قانون " بعنوان الصادر  األمريكية املتحدة الوالياتقانون  مثل الوطنية املنظمات ع

  ؛(FATCA)" األجنبية للحسابات الضري االمتثال

ر تدفق ي املشاركة حقوق  مثل الوطنيةفوق و  الدولية املعاهدات •   ؛ال

ن •   ؛األخرى  والتشريعات والقواعد واللوائح  القوان

ن• ي بعض األنظمة) باملوازنة املتعلقة الدستورية والقرارات القوان انية  ن (امل   ؛السنوية املوازنة وقوان

ي األثر  ذات اللوائح  •   ؛التصرف العمومي ي املا

  ؛بلدال أو  دولةلل والوظيفية اإلدارية األنظمة تحكم ال اللوائح  •

  ؛فقه القضاء •

ى( االتفاقيات /العقود •   ؛)املزودين مع املثال سبيل ع

ى اعتماًدا للتطبيق قابلة( للرقابة ةالخاضع الجهات عن الصادرة الداخلية والعمليات واإلجراءات القواعدو  •  إذا ما ع

  ).لالختصاص الرسمية القواعد من جزًءا تشكل كانت

ر  مصادر  وصف يمكن )18 ى النظامية معاي ى واسع نطاق ع    :8يالتا النحو  ع

ن  الدولة،  دستور   املرجعيات  هذه  تشمل  قد  -  األساس  التشريع  •  ال  واللوائح   والقواعد  الرسمية،  والتشريعات  والقوان

ي كإطار  مًعا تصنيفها يمكن وال ما موضوًعا تحكم   .أساس تشري

 
8theory‐pure‐https://www.slideshare.net/Rohitshrivastava59/kelson   .الھيكل   على  كيلسون  لدى  الخالصة  القانون  نظرية  تستند 

 كيلسون   يعتبر  النظرية،  لھذه  وفًقا.  Grundnorm  اسم  عليھا  أطلق  التي  األساسية  القاعدة  من   بالصالحية  تدفع  التي  للمعايير  الھرمي  للتسلسل  الھرمي
  أعلى   معايير  خالل  من  الثانوية  القواعد  في  التحكم  يتمو.  القمة  في)  األساسية  القاعدة(  Grundnorm  وجود  مع  القواعد  من  ھرم  بمثابة  القانونية  العلوم
  .منھا



جوانب فحص  االعتبار عند في أخذھا  يتعين والمعايير التي بشأن المرجعيات اإلرشادات - 4900 اإلرشادات       
  االلتزام رقابة  واالنضباط في  النظامية  

11 
 

 أو   الحكومة  ي  التنظيمية  السلطات  عن  صادرة  تعليماتو   عرفية  أحكاًما  أيًضا  املرجعيات  تكون   قد  -  الثانوي   التشريع   •

ى مًعا تصنيفها يمكنو . وفقه القضاء القضائية واألحكام التنظيمية الهيئات عن ا ع  أو  نشاًطا يحكم  ثانوي  تشريع أ

  .موضوع الرقابةتمثل  وال معلومات،

  ، الرقابة قيد باملوضوع تتعلق .إلخ وعقود  واتفاقيات معاهدات أيًضا املرجعيات تكون  أن يمكن - التعاقدية الشروط •

ى. بلدال قانون  وتكتس صبغة تنفيذية بمقت تعاقدية طبيعة ذات تكون  وال ى تمي املثال، سبيل ع  التدقيق ع

  .االتفاقية /ي ضوء البنود التعاقدية خارجية بمصادر  االستعانة ترتيبات إدارة

ن هرمية عالقة هناك) 19 ى البالد دستور  يكون  ما عادةو . التشريع من مختلفة أنواع ب  رسمية وتليه مرجعية أع

ن  جزءي    أو   الهرمي  التسلسل  هذا  ي  دنىاأل   واملرجعية.  األخرى   القانونية  واألحكام  والتشريعات  واللوائح   والقواعد  القوان

ى  مرجعية  9تخالف   أن  يمكن  ال   ثانوي   تشريع  من ى  .الهرمي  التسلسل  ي  أع ن  كانت  إذا  املثال،  سبيل  ع  تحكم  ال  القوان

 بموجب  الصادرة  الالحقة  األوامر   أو   القواعد  فإن  االجتماعية،  املنافع  استحقاق  متطلبات  تحدد   االجتماعية  الرعاية   نظام

ن  هذه ا  ال   القوان ر   يمك ام  رقابة  يو.  االستحقاق  اهذ  متطلبات  تغي ى  يجب  االل ر   أن  من  التأكد  املدقق  ع  املشتقة  املعاي

  .أعاله املذكورة املتطلبات مع تتوافق  الثانوية التشريعات من

ى اعتماًدا) 20 ، القانوني النظام ع  أو  العامة القانونية القواعد بعض أيًضا الهرمي التسلسل هذا يتضمن قد الوط

ا يتم لم وال القانون، مبادئ  تكون  أن يمكن القانون  مصادر  أن يع مما مكتوب، قانوني أو  دستوري نص ي تدوي

ر  مكتوبة ى. مكتوبة وغ  للقاعدة االجتماعية املنافع بشأن قراًرا تتخذ ال الحكومية الوكالة تخضع قد املثال، سبيل ع

ن جميع معاملة بضرورة تق ال العامة ى صراحة يصنصتال يتم لم لو  ح متساوية بطريقة املستحق  هذه ع

  ).للمساواة القانوني املبدأ( النظام يحكم قانوني نص أي ي القاعدة

 ولكن الوطنية، التشريعية الهيئة عن الصادرة والقرارات األساسية  املبادئ/املنطلقات من املرجعيات معظم تنشأ) 21

ى إصدارها يمكن ى العام للقطاع التنظيم الهيكل ي أدنى مستوى  ع ي نفس الوقت . إلخ 10كقرارات املثال سبيل ع و

 التشريعية  الهيئة  مع القواعد الصادرة عن  بوضوح  متطابقة  األدنى  املستوى ي    الصادرة  واللوائح   القواعد  كون ت  أن  يجب

ى عالوةو . الوطنية   .ا املعمول  واللوائح  القواعد أحكام مع متسقة التعاقدية الشروط تكون  أن يجب ذلك، ع

ا املتفق والشروط ا املعمول  املدونات اعتبار  أيًضا يمكن  22) ر  مصادر  بمثابة مرجعيات عل  وهذا. النظامية معاي

  :مثل الدولية، املعاهدات يشمل

  ما؛ بلد يعتمدها عندما وطنية فوق  أو  دولية ملنظمات املنشئة املعاهدات •

  ما؛  بلد قبل من اعتمادها عند امللزمة باملوازنة ةمتعلق أو  املتضمنة ألحكام جبائية املعاهدات •

 
  .القانونية المرجعية أو السلطات وراء ما): OED(  اإلنجليزي أكسفورد قاموس تعريف 9
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ر  لها ال الوطنية فوق  أو  الدولية للمنظمات املختصة املؤسسات عن الصادرة القانونية األحكام •  ي وملزم مباشر  تأث

ى عضو، دولة لكل القانوني النظام ر  مواضيع بشأن الدولية املعاهدات /االتفاقيات املثال سبيل ع  والتنمية املناخ تغ

   ما؛ دولة قبل من اعتمادها يتم عندما املستدامة

  .ما  بلد  ي  قانوًنا  للتنفيذ  وقابلة  تعاقدية  باعتبارها ذات طبيعة  ،الرقابة  بموضوع  املتعلقة  األخرى   والعقود   االتفاقاتو   •

ى املصادقة /املوافقة تتم قدو . الوط االقتصاد  من معينة لقطاعات سياسات الدول  معظم وضعت) 23  هذه ع

رملان  قبل  من  السياسات  يجبو .  السياق  هذا  ي)  أخرى   قواعد  تحكم  قواعد(  عليا  قواعد  ي  السياساتو .  الحكومة  /ال

 مع يتناسب القانوني اإلطار  يكون  أن ويجب ،امعين اقطاع تنظم ال القانونية األحكام جميع السياسات تعكس أن

ر   مباشرة  صلة  ذات  السياسات  تكون   أن  يمكن  ثم،  ومن.  السياسات  أو   بتقييم  للرقابة  العليا  األجهزة  تقوم  عندما  كمعاي

ام من التأكد   .والنوايا السياسات  محتويات تنفيذب االل

ر   اشتقاق  عند)  24  والفصول   واألقسام  والفقرات  املواد   باستخدام  املدقق  ُينصح  ووصفها،  املرجعيات  من  النظامية  معاي

ى وما    .الخاضع للرقابة املحدد  باملوضوع الصلة ذات املرجعيات من ذلك إ
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ر االنضباط   املرجعيات كمصدر ملعاي

ن ي) 25 ى وما واللوائح  القواعد املنبثقة عن للمرجعيات باالمتثال تعلقت النظامية أن ح  تم االنضباط فإن ذلك، إ

ر  ن  من  باالنتظارات  أك ن  املستخدم دف ر و   املس  اعتماًداو .  العامة  أو   /و  املؤسسية  والحوكمة  ياتوالسلوك السلوك  معاي

ى اهة، اإلنصاف مثل عموًما املقبولة واملبادئ القيم تضمنت قد ،االختصاص ع  من الشخ الربح  وتجنب وال

ن ي واإلنصاف العامة، الشؤون ن، تعي  واألصدقاء، للعائلة الفرص إعطاء عدم خالل من املحسوبية وتجنب املوظف

نامل املزودين تجاه واإلنصاف العقود، منح  ي املفتوحة واملنافسة  الهدر  لتجنب حدود  ووضع ي وضع مماثل حتمل

ى(  واإلسراف  األمثلة  هذه  بعض  تدوين  تم  ،األنظمة القانونية  من  العديد  يو).  السفر  بدرجة  يتعلق  فيما  املثال  سبيل  ع

ي) املحسوبية وتجنب املفتوحة املنافسة أي( رسم قانون  أو  قواعد ي ر  اعتبارها يمكن وبالتا   .نظامية معاي

ر  مرجعيات تكون  ما عادة) 26 ا، عامة االنضباط معاي ي بطبيع ر  هذه تحديد يصعب قد وبالتا ر  مقارنة املعاي  باملعاي

ر  تحكم ال املرجعيات املنبثقة عن   .النظامية معاي

ر ) 27  والحياد، واملوثوقية، واالكتمال، املالءمة،: الخصائص نفسب تتم  ،االنضباط أو  النظامية سواء املناسبة، املعاي

ى. 11والتوافر ،واملقبولية املقارنة، وقابلية والفائدة، للفهم، والقابلية  نسبًيا السهل من يكون  قد ،النظامية وبالنسبة إ

ر   ي ر   أن  إثبات  األحيان  من  كث ى هذه  املعاي ر   ألن  الخصائص  تتوفر ع  مصادر من    أو   القانونية  األحكام  من  مستمدة  املعاي

ر   االعتبار   ي  املدقق  يأخذ  عندما  املتأنية  الدراسة  من  مزيًدا  األمر   يتطلب  قدو .  األخرى   القانون   من  لذلك.  االنضباط  معاي

ى املدقق يفحص أن املهم ر  ُتظهر  مدى أي إ  يمكنو . استنتاج لتكوينالخصائص  هذه كافية بدرجة املستخدمة املعاي

ى بناءً  الرقابة استنتاجات صياغة تكون  أن ر  ع ر  مقارنة موضوعية أقل االنضباط معاي  فإن  ثم، ومن. النظامية بمعاي

ى الحاجة ى االعتماد  إ ى تكون  أن أيًضا املرجح من للمدقق امل الحكم ع ى أع ر  بالنسبة إ ا االنضباط معاي ى م  إ

ر    .النظامية معاي

ى اعتماًدا )28 ، السياق ع ر ) املصادر( املرجعيات اشتقاق يمكن الوط   :من االنضباط ملعاي

نال تحكم امل العامة املبادئ • ن وظف ى اإلنفاق عمليات ي العمومي   ؛العامة والخدمات السلع ع

  ؛الهدر أو  الخسارة من العامة األموال حماية وممارسات مبادئ •

ن سلوك لتوجيه عامة مبادئ تضع ال الحوكمة /السلوك قواعد مدونات • ن املوظف   ؛العمومي

  ؛)املصالح تضاربعن  اإلفصاح متطلبات ذلك ي بما( األخالقية املبادئ •

  .الجيدة الدولية أو  الوطنية املمارساتو  •
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ى  عالوة)  29 ر   قد  ذلك،  ع ر   تش ى  االنضباط  معاي ي  التصرف  ي  تعارف عليهبشكل م  ةاملقبول  رجعيةامل  ياتالسلوك  إ  املا

انياتي واإلداري  ي سلوك العام ي القطاع وامل ن و ن.  املوظف ه لهذ املكتوبة القواعد تختلف أن يمكنو العمومي

ن  ةاملقبولالسلوكيات   ى  اعتماًدا  القانونية  األنظمة  ب ى  وما  التجارية  واملمارسات  االجتماعية  األعراف  ع  توجد  ال و .  ذلك  إ

ر  ي عاملًيا، مقبولة انضباط معاي ى يجب وبالتا ر  ةالواجب العناية إيالء املدقق ع  النظام  ي السائدة املكتوبة للمعاي

ند يتم قو . الرقابة إجراء فيه يتم يذال القانوني ر  هذه تضم  ياتللسلوك العامة االنتظارات تتناول  ال الوثائقب املعاي

نلو   العام  قطاعال  ي ن  لموظف ي  التصرف  ي  العمومي انياتي  واإلداري   املا . العامة  الخدمات  وتقديم  العام  القطاع  ي  وامل

ذه ى  الجهاز   سيكون   الطريقة،  و ر   بشأن  شفاًفا  اتصاله  ي  للرقابة  األع  صلة  ذات  باعتبارها  حددها  ال  االنضباط  معاي

ي املناسب التوثيق خالل من الرقابة ي كمعيار  وتستخدم   .للمدقق املهنية القرارات بشأن املناسب الوقت و

ى سبيل امل)30 ى املدقق يقوم ،ثالع  تضبط ال العقد ي الواردة الشروطتكون و  النفقات استحقاق بالرقابة ع

ر   االستحقاق  األصول   تكاليف(  التكاليف  جميع  عن  باإلبالغ  املتعاقد  اإلنتاج  مشاركة  عقد  يلزم:  بما فيه الكفاية  محددة  غ

ى) التشغيل وتكاليف الرأسمالية رداد  بآلية النفقات هذه تسديد وسيتم. الحكومة إ  أن املدققون  ووجد. التكاليف اس

رول باستخراج مباشرة تتعلق ال  النفقات بعض  ببعض املقاول  طالبو . وتسويقه بيعه وأنشطة ونقله ومعالجته الب

رفيه،  نفقات ،  النادي  عضوية  مثل  ال رعات  أو   والوطنية،  الدينية  باألعياد   االحتفال  أو   الريا . املجتمعية  للمناسبات  الت

 ال  العقد، ي التكلفة حدود  أو  /و املستحقة التكلفة أصناف تحديد ي فشلت الحكومة ألن حدث الوضع هذا مثلو 

ر  التكاليف تلك سيما رولية بالعمليات املتعلقة غ ىو . الب  تحديدها يتم لم املستحقة التكلفة أصناف أن من الرغم ع

ى كان كاٍف، بشكل   .االنضباط مبادئ اتباع واملقاول  الحكومة ع

ر مل آخر  مثال )31 نا سلوك مدونة من املستمدة االنضباط عاي ن ملوظف ن أن هو  العمومي ن املوظف  ينأون  العمومي

ى تنطوي  ال املعامالت عن أنفسهمب ن يتم قدو . وثيقةال عالقاتال  أو  مصالح تضارب ع  املصالح تضارب مصطلح تقن

ن  القرابة  درجة  أو   العالقة  طبيعة  حيث  من  القانونية  األنظمة  بعض  ي  بعض  يو.  املتعاقد  والطرف  العمومي  املوظف  ب

ر  توجد ال  قد ،القانونية األنظمة ى للحكم معاي  وجود عدم حالة يو. املصالح ي تضارًبا تشكل ال العالقة طبيعة ع

ر   هذه  مثل ن  املحددة،  املعاي ى  يتع ى  االعتماد   املدقق  ع  معينة  عالقة  كانت  إذا  ما  حول   استنتاج  لتكوين  امل  الحكم  ع

ي املصالح ي تضارًبا تشكل اًكا  وبالتا ر  ان ىو . االنضباط ملعاي  املرجح من ،القانونية األنظمة معظم ي املثال، سبيل ع

ر   تطبيق  يتم  أن ى  املصالح  تضارب  معاي  مسموًحا  ذلك  يكن  لم  ما  العمومي،  املوظف  زوجة  /زوج  مع  العامة  املعامالت  ع

ى به  الستنتاج العام املبدأ هذا اعتماد  للمدقق يمكنو . 12"مستقلة " معاملة كانت أو  القاعدة بموجب التحديد وجه ع

  .املصالح ي تضارب أي هناك كان إذا ما

 
 تم  لو كما المعامالت  تقييم يجب أنه على وتنص. الصلة ذات الشركات بين والمالية التجارية المعامالت على  عام بشكل ھذا التقييم مبدأ ُيطبق 12

  إرشادات  حول السنوي التقرير ،2006 والتنمية، االقتصادي  التعاون منظمة. الخاصة لمصلحته يعمل منھا كل مرتبطة، غير أطراف  بين تنفيذھا
  والتنمية،   االقتصادي  التعاون  منظمة  الضعيفة،  الحوكمة  مناطق  في  األعمال  إجراء:  الجنسيات  متعددة  للمؤسسات  والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة
  . باريس
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ن االئتماني بالواجباالنضباط يرتبط  )32  بحسن التصرف واجب يشمل وهذا. بالتصرف العمومي لألشخاص املكلف

ى  نية اًما  يمثل  وهو .  والوالء  والصدق  الحرص  من  مستوى   وبأع ن  ألحد  قانونًيا  ال  الطرف  مصلحة  أجل  من  للعمل  الطرف

ن االئتمانية الواجبات وصف يتم ما عادةو . اآلخر ن للموظف اتالت أو  التشريعات ي العمومي رملانية وج  مدونة أو  ال

دف املستخدم من باالنتظارات مع كون ي ما عادة االنضباط فإن لذلك. السلوك  السلوك  قواعد من النابعة املس

  .املؤسسية حوكمةالو  ياتوالسلوك

ر  القيم ،القانوني النظام بحسب ذلك يشمل وقد )33 ا املقبولةو  واملعاي اهة اإلنصاف مثل ،املتعارف عل ي وال  وتو

ر   ترتبط  قدو .  الحذر ى  ،ياتبالسلوك  املتعلقة  باالنتظارات  أيًضا  باالنضباط  املتعلقة  املعاي  اعتباره  يمكن  ما  املثال  سبيل  ع

رفيه الضيافة مستويات أو  السفر  بدرجة يتعلق فيما مقبواًل  ى وال ى صراحة يصنصتال يتم لم إذا الحكومة نفقة ع  ع

  .اللوائح  ي الحدود هذه

ي التصرف تحكم ال العامة واألطر  املبادئ تكون  ال  قد الحاالت، بعض ي )34  أو  بالكامل مقننة السليم واإلداري  املا

ى تستند أو  ضمنية تكون  قد ي  النظر  للرقابة العليا لألجهزة يمكن الحاالت، هذه مثل يو. السائدة القانون  مبادئ إ

ي هذه الحالة ضعف، مكامن   .الضعف هذا عن املسؤولة الجهة تحديد ،و

ن  ي)  35 ر   أن  ح ر   مصادر   فإن  للرقابة،  الخاضعة  للجهات  قانوًنا  ملزمة  النظامية  معاي ر   ي  االنضباط  معاي  مقبولة  معاي

ا وال  ما مجتمع ي االجتماعية التقاليدبو  بالقيم وثيًقا ارتباًطا وترتبط وأخالقية، معنوية طبيعة ذات ومتعارف عل

ن من واسع بتأييد حظىت   .املواطن

ي ذلك االختالفات الثقافي يحتملمفهوم واسع  االنضباط) 36 رات مختلفة ويتأثر بعوامل متعددة بما  فيما و  ة.تفس

ا -، فإن املقاصد التشريعية لها مع أوسع باالنضباطيتعلق  ا  انتظارا ي أن ُتدار  ي أو ال ينب حول الطريقة ال ينب

االعامة؛  الشؤون نبشأن الطريقة ال  انتظارا ن أو ال  يتع ا املسؤولون الحكوميون عند إدارة يتع أن يتصرف 

  .األموال العامة

ر   قد)  37 ام  لكن  الجديدة،  ارفاملع  بفضل  الوقت  بمرور   الجيد  السلوك  أو   املمارسات  أفضل  تتغ ن  ال ن  املوظف  العمومي

ر  ال   املمارسات  أفضل  باتباع ى  األمثلة  ومن.  يتغ ر   حيث  البيئية،  القضايا  ذلك  ع  من  الوقت  بمرور   املمارسات  أفضل  تتغ

  .الجديدة التكنولوجية والحلول  بالبيئة املعرفة زيادة خالل

ر  املرجعيات )38 ر  أيًضا ي باالنضباط املتعلقة واملعاي  هذا أخذ يجبو . بالنظامية املتعلقة تلك من للسياق مراعاة أك

ام ي االنضباط جوانب عن واإلبالغ الرقابة أدلة تقييم عند االعتبار  ي الجانب   .رقابة االل

ر   تحديد  عند)  39  العامة  النفقات  ي  االنضباط  قواعد  بعض  تطبيق  ي  للرقابة  العليا  األجهزة  تفكر   قد  ،االنضباط  معاي

ى ،السليم املنطق تستخدم اإلدارة كانت إذا ما االعتبار  ي وتضع   :املثال سبيل ع
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 ر  13مبدئيا النفقات تكون  أال  يجب  .املناسبة تتطلبه مما أك

 ى  يجب ى  ،موميع  موظف  كل   ع ى  ال  النفقات  بالنسبة إ  اليقظة  نفس  يمارس  أن  ،العام  املال  يتم تحميلها ع

 ؛مماثلسياق  ي  الخاصة أمواله بإنفاق يتعلق فيما بمستوى عادي من الحذر  يتمتع شخص أي  يمارسها ال

 رخيص صالحية ،سلطة أي تمارس أال  يجب ر  أو  مباشر  بشكل ستكون  ال النفقاتي  ال  لصالحها؛ مباشر  غ

 ؛قةالالع ذات األطراف مع تال املعام ي  14"ةالحر  املنافسة" ملبادئ االمتثال 

 ى األغلبية لحةصمل األسبقية  الفرد؛ ع

 اهة العدل ن ي اإلنصاف مثل العامة، الشؤون من الشخ النفع وتجنب وال ن تعي ى املوظف  أساس ع

 الجدارة؛

 ي ملك املوارد  حماية  ؛)الطبيعية املوارد( البلدسكان  ال 

 ن  صراحةً   القواعد  تم   األحيان،  بعض  ي  الطارئة،  والظروف  العادية  الظروف  أثناء  املخازن   استخدام/    شراء  ب

ى رة مراقبة /استخدام إجراءات املثال سبيل ع  وأثناء السلم أوقات أثناء املسلحة القوات قبل من الذخ

 .ةالعسكري ياتالعمل

ى نة،معيّ  خاصة ظروف ظل ي عامة نفقات للتحّم  محددة إجراءات هناك تكن لم إذا  حالة خالل املثال سبيل ع

ر   تكون   أن  يمكن  الفيضانات،  مثل  طارئة  يمارس  العمومي  املوظف  كان  إذا  مافيتتمثل    اتباعها  يجب  ال  االنضباط  معاي

 املرجح منو . النفقات هذه مثل تحّمل ي الحيطةبمستوى عادي من  شخص يمارسه الذي الحذر  من املستوى  نفس

ا املنصوص اإلجراءات بمستوى عادي من الحذر  الشخص ال يّتبع أن ريات عطاءات لتقديم الدعوة مثل عل  وما للمش

ى ى يجب لذلك. الطوارئ  حالة ي املمتلكات أو  األرواح إنقاذ  أجل من ذلك إ ى بناءً  امل الحكم استخدام املدقق ع  ع

ى  للوصول   بمستوى عادي من الحذر   يتمتع  لشخص  ةاملتوقع  ياتالسلوك  االنحرافات  كانت  إذا  ما  حول   الرقابة  استنتاج  إ

ّر  اتباعها، عاملتوقّ  اإلغاثة، مواد  شراء إجراءات عن   .الطوارئ  ظروف ظل ي أم ال  رةم

   

 
  . كامبردج قاموس). مرة  ألول سماعه أو رؤيته عند الحقيقة أنه يبدو ما على بناءً (=  األولى  للوھلة تعني 13
 العقود  قانون في التحديد وجه على استخدامه يتم. المساواة قدم وعلى مستقلون الصفقة أطراف   نأ حقيقة أو شرط ھو) ALP( ة الحر المنافسة  مبدأ 14

  على( مشتركة مصالح لھما يكون قد الطرفين أن من  الرغم على القانوني، التدقيق أمام تصمد أن شأنھا من عادلة اتفاقية صياغة يھدف إلى الذي
 ... تماًما مستقلين  اعتبارھما يمكن ال بحيث  وثيًقا ارتباًطا نومرتبط أو) والموظف العمل صاحب المثال، سبيل

)https://payrollheaven.com/define/arms‐length‐principle (  
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ر من املصادر  اشتقاقعملية            املعاي

  

ر الدولية لألجهزة العليا للرقابة أن يحّد ) 40 ر مسبقا  املدققد تتطلب املعاي ر أساس  الرقابةمعاي ذات الصلة لتوف

ر متاحة و . 15الرقابة  الستنتاج/ رأي حول موضوع رهم حسب يجب أن تكون املعاي ن وغ دف ن املس للمستخدم

ىكما يجب   .االقتضاء    .16الطرف املسؤول تبليغها إ

ر   رقابةعملية    لكل  يكون   أن  يجب)  41 ى  استناًداو   ،للرقابة  التخطيط  أثناءو .  الرقابة  ههذ  وظروف  لنطاق  مناسبة  معاي  إ

ر  املدقق يستمّد  املخاطر، وتقييم هانطاق ر  أو  الرسمية املرجعيات من املعاي ا املعاي  تقييم ي ويطبقها ،املتعارف عل

ام   .ا ملوضوعا ال

ر  بلوغمن أجل ) 42 ى  ةيرقابمعاي ر من  اشتقاقمناسبة، يحتاج املدقق إ ر ذات صلة  وبيان أّن  املرجعياتاملعاي املعاي

ر لفقرات  وهذا البيان الرقابة. بموضوع تؤخذ نوايا يمكن أن و   ن.معّ  رقابةملوضوع  املعّدة املرجعيات وأقسامهو تفس

ن االعتبار  وضع املحددة عندواملنطلقات املشرع  ر  يالقانون بع ر معاي   .النظامية واالنضباطتفس

ر  تحديد يعّد ) 43 ام معاي  من كل ومعرفة امل الحكم قدرا هاما من املدقق قبل من تتطلب ةمهّم  عملية رقابة االل

رها ومصادر  الصلة ذات املرجعيات رة من مستوى  يتطلب وهو ما تفس ام لتقييمو . الرقابة ممارسة  ي الخ  االل

ركيبة كافية معرفة توفر  الضروري  من العام، القطاع ي باملرجعيات   .نفسها املرجعيات ومحتوى  ب

ر أمًرا بالغ األهمية ب الجهة الخاضعة للرقابة  إبالغيعد ) 44 ا مناملعاي رهذه تقديم مالحظات حول  لتمكي   .املعاي

ي  بالشروعنصح األجهزة العليا للرقابة تُ و  أن تكون ضمان ل الرقابةعملية  من ةممكن مرحلة أبكر ي هذا االتصال 

ا الرقابة ى وجه التحديد من  ُتستمّد و جدوى. ذات  ال تّم القيام  ر ع ال تحكم الجهة الخاضعة  املرجعياتاملعاي

ر  ااملقبولة و للرقابة أو املعاي ر املتعارف عل ى آخر رقابة من موضوع آلّيا، وال يمكن استخدام املعاي ي الحاالت ال و .إ

ر  ر غ ن االعتبار ما إذا كان الخالف ناتًجا عن املعاي ر ، يأخذ املدقق بع ى املعاي ا الجهة الخاضعة للرقابة ع ال توافق ف

 
  .4000/110إيساي  15
  .4000/97 إيساي 16
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ر تقييمهاالجهة الخاضعة للرقابة ال تريد أن يتم  املناسبة أو أّن  مع املدقق  يتعامليجب أن و   .باستخدام هذه املعاي

ىالمع ضمان استقاللية  للرقابة واردة من الجهة الخاضعة التعليقات ال   .للرقابة جهاز األع

رز أن يجب) 45 ر  ت ي لألجهزة  ي املدرجة الخصائص ،االنضباط أو  النظامية سواء املناسبة الرقابة معاي املعيار الدو

ر  تحديد عند ةخاصّ . وذلك 400017إيساي) العليا للرقابة (  ي االنضباط معاي لجهة الخاضعة ل والشرح التواصل و

ر  تحديد عندو . للرقابة ي ما أخذ يمكن املناسبة، الرقابة معاي   :االعتبار ي ي

 " ر بشكل مناسب للظروف الخاصة  18"مالءمةيجب ى استنتاج  للرقابةاملعاي ح تتمكن من الوصول إ

 .داللةذات  رقابة(استنتاجات) 

   ام، ستكون ى عملياتالنسبة  وب.  قابلة للتحديد بوضوح  املنطبقةاملرجعيات  ي العديد من عمليات رقابة االل  إ

ى سبيل املثال، يمكن أن يكون قانون أو الئحة (أو    .النظامية  الرقابة ي   فصل،  قسم،  فقرة،،  ة منهماد ع إلخ) 

ا يوجد حاالت برزتإذا و  .كمعيارواضًحا بما يكفي الستخدامه مباشرة بعض الحاالت  ر ي شك  ف التفس

ي يرى فقد  الصلة،ذات لمرجعية لالصحيح  ي نوايا القطاع العام أنّ  املدققون  املشرع ه من املفيد النظر 

 إذا لم و   املسؤولة عن التشريع.أو التشاور مع الجهة  مثل القانون)(املرجعية  وضعي  املعتمدة طلقاتواملن

ىيكن هذا  يالنظام القانوني، يجوز  ممكنا بالنظر إ ن  القطاع العام اتباع القواعد املستمدة من  للمدقق

ن عند الضرورة  تأويلنظامهم القانوني بشأن  ن يمكنو  .مقبولة قانوًناكون تعندما القوان  أخذ أيًضا للمدقق

ن االعتبار ذات الصلة الصادرة عن السلطات القضائية األحكام  .19بع

 ر   ذات الصلة  املرجعيات  أحكام  تكون   قد  الحاالت،  بعض  ي ى  واضحة،  غ  نص  يقت  عندما  املثال،  سبيل  ع

ي ر  أحكام وضع ضرورة تشري ن  اإلدارية الهيئة قبل من تحديًدا أك ي ح  األحكام هذه وضع يتم لماملعنّية، 

 ذات التشريعاتتتطّلبه  ما الرقابة تقرير  ي بوضوح العام القطاع مدققو  يذكر  الحاالت، هذه مثل يو. بعد

ىف. التضييق هذا أسباب ويبينوا الرقابة نطاقمن  التضييق ه تمأنّ  أو  ،حسب اعتقادهم الصلة  سبيل ع

ر  قد الحالة، هذه ي املثال، ى التقرير  يش ر  الوضوح أّن  إ ي غ ر  من حّد  قد للقانون  الكا ال تّم  الرقابة معاي

ر  التخاذ  حاجة هناك وأّن  اعتمادها  .عالجية تداب

 االتساق  عدم  يكون   أن  يمكن  الحاالت،  هذه  يو.  املتطلبات  مع  متوافقة  الثانويةاملرجعيات    تكون   ال   قد  ،أحيانا 

ى األساسيةالتشريعات  أحكام تعلو  أن يجب ذلك، ومع. ذاته حّد  ي رقابية نتيجة  ي املوجودة تلك ع

ىف. الثانوية التشريعات ريات يحكم الذي القانون  كان إذا املثال، سبيل ع  تقديم  عملية يفرض العامة املش

ن ي إلزامية، عطاءات ى تنص ي املجال املوضوعةاألقل درجة  القواعد أّن  ح  تعتمد أن يجب استثناء، ع

 
  .4000/118إيساي  17
ر ذي  بأكبر قدر ممكن من الدقة كيفية قياس المتغيّ  مؤشر يبّينيمكن القيام بذلك باستخدام  .هتوضيح كيفية قياس المتغير مالءمةتضمن تعادة ما  18

  .مترجم من الموسوعة النرويجية الكبيرة الصلة،
  .4000/117إيساي  19
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ركيبة كافية معرفة توفر  الضروري  من لذلك، ونتيجة. مناسبة كمرجعية القانون  أحكام الرقابة  ومحتوى  ب

ااملرجعيات  ام لتقييم ي حّد ذا  .20العام القطاع يرجعيات بامل االل

  ى أجزاء أو تضييق  الرقابةيمكن أيًضا تقسيم نهج ر يمكن تحديدها  يتسبحيث  ،هانطاقإ تطبيق معاي

  .بوضوح

   

 
  . 30/ 400إيساي  20
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    النظامية واالنضباط الفرق بين معايير        
  

  

  

ى) 46 ن من ُيتوقع: املثال سبيل ع ن املوظف انياتية وإدارية مالية بشكل عام اتخاذ قرارات العمومي  عندسليمة  وم

ريات تنفيذ  ي اتباعها يجب نمعّ  نظام قانوني ي دةمحّد  .الخ وإجراءات ولوائح  قواعد وجود حالة يو. العامة املش

راط الشراء، عمليات ى بناءً  عقدال إسنادو ها وتقييم مناسب عطاءات تقديم مسار  كاش ر  ع  طبيعةفإّن  محددة، معاي

ر  هذه ر تجعلها  دةاملحّد  املعاي ن يتم لم إذا ذلك، ومع. للنظامية معاي يالتصرف  مبادئ باتباع التوقع هذا تقن  املا

انياتي  واإلداري  ريات  ي  السليم  وم ر   فإّن   ،اتدوي  ي  قصور   أوجه  هناك  كانت  أو   ،نظام قانوني ما  أي  ي  العامة  املش  معاي

ا املبادئ ستكون  اعتمادها نيتعّ  ال الرقابة ن سلوك  تحكم ال املتعارف عل ن املوظف  املعامالت تنفيذ ي العمومي

 الشفافة، الشراء إلجراءات معقولة انتظارات العامة املبادئ هذه تكون  أن يمكنو . ذلك النظام القانوني ي املالية

ن مساءلة وانتظارات ن املوظف راة البضائع ي املعقولة الجودة وانتظارات العامة، املعامالت ي العمومي  واألعمال املش

ر  وهذه. املقدمة الخدمات أو  املنفذة ا مكني املعاي ر  أن يطلق عل   .االنضباط معاي

ي  فيما) 47 ر  آخر  مثالي ر  طبيعة ي املتأصلة للمعاي ى معها التعامل يمكن ولكن االنضباط معاي ا ع ّ ر  أ . نظامية معاي

ي  للتصرف  العامة  املبادئ  تنص  ، األنظمة القانونية  بعض  فيف انياتي  واإلداري   املا ى  وامل  املوظف  ايجن  ال  املنحة  أّن   ع

ي ال  الحكومي  قد  ،النظام القانوني نفس ي ذلك، ومع. انضباط معيار  بطبيعته هذاو . لها /له ربح  مصدر  يكون  أن ينب

 مثل وجود  حالة يو. لها تخضع ال والشروط هاومقدار  املقبولة املنح نوع دتحّد  معّينة وأنظمة قواعد هناك تكون 

رها القواعد هذه ي أصلها ذات ،وغ ر ال تكون  ر  انضباططبيعة  فإّن املعاي  بسبب التفصيل نظاميةتصبح معاي

ي ي قواعد اإلضا ي حالة عدم وجود قواعد محّد   .للمبدأ العام  ، املنح ن من دة تحكم قبول أي نوع معّ ومع ذلك، 

ى املدقق ممارسة حكمه يتعّ  ى ربح  تقد أد  ةاملدفوع املنحة تامل الستنتاج ما إذا كانن ع ومثال  . ما للشخصإ

ن، فيما يتعلق بنفقات السفر ذلك ية محّد  ح دة بشأن االستحقاق، يجوز للمدقق فحص ما إذا ال توجد مبادئ توج
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ي   السفر الفعلية   وسيلةحسب    املرجعيةالسفر  يمكن قبوله وفًقا ألسعار    بماكان هناك ربح من خالل مقارنة الدفع الفع

ي الفندق الذي أقام فيه املسؤوليلتعر  املرجعيةاملستخدمة واألسعار    .فة الغرف 

ن ) 48   .االنضباط، وقد ال يكون من السهل إثبات عدم واالنضباط النظاميةقد يكون هناك أيًضا خط رفيع ب

ّن بأّن اتفاقا تعاقديا  ى سبيل املثال، قد يتب ، االنضباطإلثبات عدم و   .للقانون املعمول به ومخالف إسراففيه ع

ى أّن  ر صحيح نتهجتالسلطة العامة تصرفت بانحياز متعمد وا سيبحث املدقق عن مؤشرات/ أدلة ع  . ةخيارات غ

ر رقابة ومن ثم، فإّن  ي منح العقد االنضباط معاي   .ستكون الشفافية أو اإلجراءات ال تتبعها السلطة العامة 

ى كل جهاز ) 49 ى للرقابة يجب ع ن أع ي االعتبار نظام القوان تقييم كيفية كما عليه   .واالتفاقياتواللوائح أن يأخذ 

ن واللوائح واالتفاقيات و   وضع ا ألّ   املصادقةالقوان ر  عل ى،  النظاميةا مصادر ملعاي مراعاة املبادئ العامة ال   إضافة إ

ي واإلداري  التصرفتحكم  انياتي املا ي سياق  السليم وامل ن  ن العمومي   .نمعّ  نظام قانونيوسلوك املوظف

ر  بتب لها يسمح  ال  للرقابة عليا أجهزة هناك تكون  ) قد50 ا أو  التشريع بسبب إما ،االنضباط معاي ن ي ،صالحيا  ح

ا  أخرى   أجهزة  هناك ى  الجهاز   ي  الرقابة  صالحيات  ألّن   مهم  االنضباط  قد يكون ف   الرقابة   اتفاقيات  وكذلك  للرقابة   األع

ام فحص تتطلب ى الحاجة ينفي ال  هذا فإّن  ذلك ومع. االنضباط ملرجعيات ال تنظمبا االل ر  إ  ي بل مناسبة معاي

ي  والسياق  األعراف  تختلف  أن  يمكنو .  اإل  الحاجة  من  يزيد  الواقع ًرا  البلدان  ي  االجتما  اعتبار   املهم  من  يجعل  مما  كث

ية كأداة الوثيقة هذه ر  الستخدام توج   .االنضباط أو /  و  النظامية معاي
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ي تقارير الرقابة          ر    اإلفصاح عن املصادر / املعاي

  

  

ر   تكون   أن  يجب)  51 ن  متاحة  املعاي ن  للمستخدم دف . تقييمه  أو   األساس  املوضوع  قياس  كيفية  بفهم  لهم  للسماح  املس

ى الرقابة تقرير  يحتوي  أن يجب لذلك، ر  خاص قسم ع ر  الرقابة بمعاي ى يش ر  أنواع إ  املدقق، استخدمها ال املعاي

ر   أن  يجبو  ي  صراحةً   يش ىالرقابة    نتائج   تقييم  أو   بتحليل  املتعلقة  الفقرات  و  الجهة  كانت  ال  امللموس  /املحدد   املعيار   إ

ا يجب كان /له متثالباال  ملزمة للرقابة الخاضعة ى املتطلب ينصو . له االمتثال عل ر  أّن  ع  العنصر  من جزء ي املعاي

  .21ةاملباشر  ملهمات التقارير  التقرير  هيكل ي )ج ي إليه املشار 

امد تقرير يحّد ) 52 ر  رقابة االل ا الرئيس الرقابة وضوعمقياس أو تقييم  ال تّم و  املعتمدةاملعاي ح يتمكن  بناء عل

دفون املستخدمون  ي ظل هذه الظروف . و من فهم أساس االستنتاج املس   :عن اإلفصاحقد يكون من املناسب 

   ر ر    هذه  وما إذا كانت  ،املنطبقةمصدر املعاي راء   ال،ي قانون أو الئحة أم    مضّمنةاملعاي أو صادرة عن هيئات خ

ا تتبع إجراءات قانونية واجبة    مرخص لها رف  ي سياق موضوع شفافةو أو مع ر مشتقة  ، أي ما إذا كانت معاي

 سبب اعتبارها مناسبة)؛ بيان كذلك،(وإذا لم تكن  الرقابة الرئيس 

  ر  تسمح  عندما املستخدمة التقييم أو  القياس طرق ن باالختيار  املعتمدة املعاي  ؛الطرق  من عدد  ب

  ر رات مهمة تم إجراؤها عند تطبيق املعاي  ؛ي ظروف املهمة املعتمدةأي تفس

 ي طرق القياس أو التقييم املستخدمة رات   ؛ما إذا كانت هناك أي تغي

 ر  باملقارنة مع الرئيس الرقابة وضوعممهمة مرتبطة بقياس أو تقييم  قيود كامنةألية  شرح ، املنطبقةاملعاي

 مناسًبا؛كان ذلك  كلما
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 ر  قانون  ،القضاء فقه  .22دستوري غ

ر  اشتقاق يتم عندما) 53 ى القراء ينبه بياًنا الرقابة تقرير  يتضمن فقد ن،معّ  لهدف املنطبقة املعاي  الحقيقة، هذه إ

  .آخر لهدف مناسبةالرقابة  موضوع معلومات تكون  ال  قد لذلك، ونتيجة

ر    هاإجراء  الرقابةعندما يتطلب تفويض  )  54 ي هذه اإلرشادات حسب االنضباطبمعاي ، يمكن تطبيق املبادئ املوضحة 

ي ظل ى  باالنضباطقد يختلف شكل ومحتوى التقارير املتعلقة ف. و الظرو  هذه االقتضاء  الجهاز  صالحياتاعتماًدا ع

ى للرقابة والظروف الخاصة   .األع

يدققو امليتأكد  )  55 ر تعكس بشكل كاف املوضوع الخاضع    القطاع العام من أّن   ن  ي حاالت و .ي مجمله  للرقابةاملعاي

ننادرة،  أو الئحة، يجب ذكر هذا النطاق  قانون نة من غطي فقط أجزاء معيّ تالنطاق وقد  ةمحدود  الرقابةكون ت ح

ي تقرير املدقق   .املحدود بوضوح 

ي تقرير  ر    .املدقققد يكون من الضروري أيًضا توضيح حاالت تضارب املعاي
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