إطار إالنتوساي للتوجيهات وإالصدإرإت إلمهنية ()IFPP
INTOSAI FRAMEWORK OF PROFESSIONAL PRONOUNCEMENT
قامت منظمة االنتوساي ومن خالل مؤتمر االنكوساي الثالث والعشرون املنعقد في موسكو بالعمل على استبدال
االطار القديم للمعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة ( )ISSAIsباالطار الجديد تحت مسمى إطار
االنتوساي للتوجيهات واإلصدارات املهنية ( ،)IFPPوالذي تم بموجبه إجراء تعديالت هيكلية على اإلطار السابق،
إضافة إلى إجراء تعديالت على وثائق ( (ISSAIsبين عملية سحب معايير لغاية إجراء تعديالت عليها وإصدار مبادئ
ومعايير وإرشادات جديدة.

وتضم التوجيهات واالصدارات املهنية لالنتوساي التصريحات أو االعالنات الرسمية املوثوقة ملجتمع االنتوساي ،حيث
أنها تستند إلى الخبرة املهنية الجماعية ألعضاء االنتوساي ،وتقدم البيانات الرسمية لالنتوساي حول املسائل املتعلقة
بالرقابة املالية ،ويتم تنظيم وترقيم كل التوجيهات واإلصدارات بحسب وضعها وهدفها ضمن إطار واحد.

ويتضمن إطار االنتوساي للتوجيهات واإلصدارات املهنية ثالث فئات من التوجيهات واإلصدارات املهنية ،وكما يلي:
 -1مبادئ االنتوساي.
وهي عبارة عن مبادئ تأسيسية ومبادئ أساسية ،وللمبادئ التأسيسية أهمية تاريخية ،حيث أنها تحدد الدور
والوظائف التي يجب أن تطمح إليها األجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة ،وقد تكون هذه املبادئ غنية باملعلومات
املفيدة بالنسبة إلى الحكومات والبرملانات وكذلك األجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة والجمهور العام ،ويمكن
استخدامها كمرجعية في إطار عملية تحديد الصالحيات الوطنية لألجهزة العليا للرقابة.
وتدعم املبادئ األساسية املبادئ التأسيسية بالنسبة لألجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة ،وتوضح دور هذه األجهزة
في املجتمع ،وكذلك الشروط املسبقة الرفيعة املستوى الالزمة لحسن سير عملها وسلوكها املنهي.
 -2املعاييرالدولية لألجهزة العليا للرقابة واملالية واملحاسبة.
إن املعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة هي املعايير الدولية الرسمية للرقابة املالية على القطاع
العام ،والغرض من املعايير الدولية هو:
 ضمان جودة العمليات الرقابية الجارية. تعزيز مصداقية الرقابة املالية بالنسبة إلى املستخدمين.1

 تعزيز شفافية العملية الرقابية. تحديد مسؤولية املراقبين املاليين بالنسبة إلى األطراف املعنية األخرى. تحديد مختلف أنواع العمليات الرقابية ومجموعة املفاهيم ذات الصلة التي تقدم لغة مشتركة للرقابة املاليةعلى القطاع العام.
وترتكز املجموعة الكاملة للمعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة إلى مجموعة أساسية من املفاهيم
واملبادئ التي تحدد الرقابة املالية على القطاع العام ،ومختلف أنواع الواجبات وااللتزامات املدعومة من املعايير
الدولية.
 -3إرشادات/توجيهات االنتوساي.
توضع اإلرشادات والتوجيهات من جانب االنتوساي من أجل دعم األجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة واملراقبين
األفراد فيما يلي:
 كيفية تطبيق املعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة عمليا في العمليات املالية أو في عملياتتدقيق األداء أو االمتثال(االلتزام).
 كيفية تطبيق املعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة عمليا في الواجبات وااللتزامات األخرى. -كيفية فهم موضوع محدد وتطبيق املعايير الدولية للرقابة املالية واملحاسبة ذات الصلة.

وتتمثل أهداف االنتوساي من عملية وضع وتطوير املعايير املهنية إلى تعزيز وجود أجهزة عليا للرقابة املالية
واملحاسبة تتسم بالقوة واإلستقاللية وتعدد التخصصات ،وتشجيع الحكم الرشيد عن طريق:
 .1الدعوة إلى وضع معايير دولية لألجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة وتوفيرها واملحافظة عليها.
 .2اإلسهام في تطوير واعتماد معايير مهنية مناسبة وفعالة.
حيث تقوم منظمة اإلنتوساي من خالل لجنة املعايير املهنية ،بتعزيز مساعيها الرامية لتوفير معايير مهنية واضحة
ٔ
وذات صلة من شانها ٕاضفاء املصداقية على عمل مدقق الحسابات على املستوى الفردي وتقارير الرقابة املالية الناتجة
عن عملية مراجعة الحسابات .وضمان تحقيق الرقابة املالية املستقلة على القطاع العام ومراجعة الحسابات
الحكومية بطريقة عالية الجودة لتعزيز اإلستقاللية ،واملساءلة ،والفعالية داخل الحكومة.
وتعتمد املعايير املهنية الخاصة باإلنتوساي على الخبرات املتراكمة عن طريق تطوير املعرفة وتبادل املعرفة الخاصة
بكافة األجهزة العليا للرقابة املالية .حيث يتم تطوير جميع املعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة املالية واإلرشادات
الخاصة بها وفقا للقواعد واإلجراءات القانونية الواجبة الخاصة بمنتدى اإلصدارات املهنية لإلنتوساي وتكون متاحة
للجميع على املوقع الرسمي لالنتوساي.
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إطاراالنتوساي للتوجيهات واإلصدارات املهنية:

فيما يلي بيان لإلطار الجديد لالنتوساي
مبادئ إالنتوساي INTOSAI Principles -
 INTOSAI-P 1-9مبادئ إلتاسيس
 INTOSAI-P 10-99إلمبادئ إالساسية

INTOSAI-P

معايير إالنتوساي INTOSAI Standards -

ISSAI

 ISSAI 100-129إلمبادئ إالساسية للرقابة على إلقطاع إلعام
 ISSAI 130-199إلمتطلبات إلتنظيمية للجهزة إلعليا للرقابة
معايير (إرتباطات
رقابة إاللتزإم
رقابة إالدإء
إلرقابة إلمالية
إخرى)
مبادئ إلرقابة
مبادئ رقابة إالدإء مبادئ رقابة إاللتزإم
ISSAI 600-699
إلمالية
()499-400
()399-300
()299-200
معايير إلرقابة
ISSAI 6000معايير رقابة إالدإء معايير رقابة إاللتزإم
إلمالية
6499
()4899-4000
()3899-3000
()2899-2000

معايير إلك فاءة
Competency Standards
()COMP
COMP 700-799
COMP 7000-7499

إرشادإت/توجيهات إالنتوساي INTOSAI Guidance -
إرشادإت/توجيهات حول إلمتطلبات إلتنظيمية للجهزة إلعليا للرقابة
GUID 1999-1900
إرشادإت تكميلية
إرشادإت تكميلية إرشادإت تكميلية إرشادإت تكميلية
إعمال رقابية إخرى
حول إلرقابة إلمالية حول رقابة إالدإء حول رقابة إاللتزإم
()6999-6500
()4999-4900
()3999-3900
()2999-2900

GUID
إرشادإت حول موإضيع محددة
GUID 5999-5000

توجيهات إلك فاءة
Competency Guidance
()COMP
توجيهات إلك فاءة إلتكميلية
supplementary
competency Guidance
COMP 7500-7999

إرشادإت إخرى ()GUID 9999-9000
معايير محجوزة للمستقبل – (ال يوجد تصريحات في هذه إلفئة).
معايير تحت إلمرإجعة

ملحظة :إلفائت إلمحجوزة للمستقبل تمثل فائت مستحدثة من قبل منظمة إالنتوساي ولم تكن ضمن وثائق إالنتوساي سابقا.
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وفي ضوء التعديالت الهيكلية التي تمت على اإلطار السابق وعلى وثائق ( (ISSAIsنورد فيما يلي:
 أوال :قائمة تتضمن املعايير حسب اإلطار القديم ( )ISSAIوالتغيرات التي طرأت عليها سواء من حيث
الترقيم واملستوى ،وتصنيفها إستنادا لإلطارالجديد (.)IFPP
 ثانيا :املبادئ واملعايير واإلرشادات (التوجيهات) الجاري العمل بها حاليا ضمن إطاراالنتوساي للتوجيهات
واإلصدارات املهنية (.)IFPP
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أولا :قائمة معايير الانتوساي حسب التصنيف القديم ( )ISSAIوتصنيفها وترقيمها حسب الإطار الجديد ()IFPP
 -وبيان المعايير المعتمدة والمعايير تحت المراجعة حسب إطار (.)IFPP

التصنيف القديم ISSAI
الرقم

اسم المعيار

1

إعلن ليما.

ISSAI 1

2

إعلن مكسيكو بشان إالستقللية.

ISSAI 10

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

إاليضاحات وإلتطبيقات .إلجيدة إلمتعلقة
باستقللية إالجهزة إلعليا للرقابة
وإلمحاسبة.
قيمة ومنافع إالجهزة إلعليا للرقابة إلمالية
وإلمحاسبة – إحدإث إلفارق في حياة
إلموإطنين.
مبادئ إلشفافية وإلمساءلة.
إلممارسات إلجيدة إلمتعلقة بشفافية
إالجهزة إلعليا للرقابة.
قوإعد إلسلوك إلمهني.
رقابة إلجودة للجهزة إلعليا للرقابة إلمالية
وإلمحاسبة.
إلمبادئ إالساسية لرقابة إلقطاع إلعام.
إلمبادئ إالساسية للرقابة إلمالية.
إلمبادئ إالساسية لرقابة إالدإء.
إلمبادئ إالساسية لرقابة إاللتزإم.
معجم إلمصطلحات إلخاصة بتوجيهات
إالنتوساي للرقابة إلمالية.
إالهدإف إلعامة للمدقق إلمستقل وإجرإء
إلعملية إلرقابية وفقا لمعايير إلتدقيق
إلدولية.
إالتفاق على شروط إلمهام إلرقابية.
ضبط إلجودة الجرإء رقابة على إلبيانات
إلمالية.
إلتوثيق إلرقابي.
مسؤوليات إلمدقق بخصوص إالحتيال في
عملية إلرقابة على إلبيانات إلمالية.
مرإعاة إلقوإنين وإالنظمة في إلرقابة على
إلبيانات إلمالية.
إلتوإصل مع إالطرإف إلمكلفة بالحوكمة.

الإطار الجديد IFPP

رقم المعيار

المستوى

رقم المعيار

المستوى

ملاحظات

إالول

INTOSAI-P 1

إالول

إلثاني

INTOSAI-P 10

إالول

معتمد
معتمد
(مبدإ معدل)

ISSAI 11

إلثاني

GUID 9030

إلثالث

معتمد

ISSAI 12

إلثاني

INTOSAI-P 12

إالول

معتمد

ISSAI 20

إلثاني

INTOSAI-P 20

إالول

معتمد

ISSAI 21

إلثاني

GUID 9040

إلثالث

معتمد

ISSAI 30

إلثاني

ISSAI 130

إلثاني

معتمد

ISSAI 40

إلثاني

ISSAI 140

إلثاني

معتمد

ISSAI 100
ISSAI 200
ISSAI 300
ISSAI 400

إلثالث
إلثالث
إلثالث
إلثالث

ISSAI 100
ISSAI 200
ISSAI 300
ISSAI 400

إلثاني
إلثاني
إلثاني
إلثاني

معتمد
تحت إلمرإجعة
معتمد
معتمد

ISSAI 1003

إلرإبع

ISSAI 2003

إلثاني

تحت إلمرإجعة

ISSAI 1200

إلرإبع

ISSAI 2200

إلثاني

تحت إلمرإجعة

ISSAI 1210

إلرإبع

ISSAI 2210

إلثاني

تحت إلمرإجعة

ISSAI 1220

إلرإبع

ISSAI 2220

إلثاني

تحت إلمرإجعة

ISSAI 1230

إلرإبع

ISSAI 2230

إلثاني

تحت إلمرإجعة

ISSAI 1240

إلرإبع

ISSAI 2240

إلثاني

تحت إلمرإجعة

ISSAI 1250

إلرإبع

ISSAI 2250

إلثاني

تحت إلمرإجعة

ISSAI 1260

إلرإبع

ISSAI 2260

إلثاني

تحت إلمرإجعة
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

إبلغ إلمسؤولين عن إلحوكمة وإالدإرة عن
جوإنب إلنقص في إلرقابة إلدإخلية.
إلتخطيط لعملية إلرقابة على إلبيانات
إلمالية.
تحديد مخاطر إالخطاء إلجوهرية وتقييمها
من خلل فهم إلهيئة إلخاضعة للرقابة
وبيئتها.
إلمادية في إلتخطيط للعملية إلرقابية
وتنفيذها.
إجوبة إلمدقق على إلمخاطر إلمقدرة.
إعتبارإت رقابية تتعلق بهيئة تستخدم
منظمة للخدمات.
تقييم إالخطاء إلمحددة (إلتي تم إلوقوف
عليها) إثناء عملية إلتدقيق.
إدلة إلرقابة.
إدلة إلرقابة  -إعتبارإت محددة لبنود
مختارة.
إلتاكيدإت إلخارجية.
إلعمليات إالولية للرقابة  -إرصدة إالفتتاح..
إالجرإءإت إلتحليلية.
إنتقاء إلعينات إلرقابية.
رقابة إلتقديرإت إلمحاسبية بما فيها
تقديرإت إلمحاسبة ذإت إلقيمة إلعادلة
وإالفصاحات ذإت إلعلقة.
إالطرإف ذإت إلصلة.
إالحدإث إللحقة.
إلمؤسسة إلعاملة.
إالقرإرإت إلخطية.
إعتبارإت خاصة – عمليات إلرقابة على
إلبيانات إلمالية للمجموعة (بما في ذلك
عمل مدققي إلحسابات).
إستخدإم عمل إلمدققين إلدإخليين.
إستخدإم عمل خبير إلتدقيق.
تكوين إلرإي وإعدإد إلتقارير حول إلبيانات
إلمالية.
توصيل مساءل إلتدقيق إلرئيسية في تقرير
مدقق إلحسابات إلمستقل.
تعديلت إلرإي في تقرير إلمدقق إلمستقل.
فقرإت عن تاكيد إلمادة وفقرإت عن موإد
إخرى في تقرير إلمدقق إلمستقل.

ISSAI 1265

إلرإبع

ISSAI 2265

إلثاني

تحت إلمرإجعة

ISSAI 1300

إلرإبع

ISSAI 2300

إلثاني

تحت إلمرإجعة

ISSAI 1315

إلرإبع

ISSAI 2315

إلثاني

تحت إلمرإجعة

ISSAI 1320

إلرإبع

ISSAI 2320

إلثاني

تحت إلمرإجعة

ISSAI 1330

إلرإبع

ISSAI 2330

إلثاني

تحت إلمرإجعة

ISSAI 1402

إلرإبع

ISSAI 2402

إلثاني

تحت إلمرإجعة

ISSAI 1450

إلرإبع

ISSAI 2450

إلثاني

تحت إلمرإجعة

ISSAI 1500

إلرإبع

ISSAI 2500

إلثاني

تحت إلمرإجعة

ISSAI 1501

إلرإبع

ISSAI 2501

إلثاني

تحت إلمرإجعة

ISSAI 1505
ISSAI 1510
ISSAI 1520
ISSAI 1530

إلرإبع
إلرإبع
إلرإبع
إلرإبع

ISSAI 2505
ISSAI 2510
ISSAI 2520
ISSAI 2530

إلثاني
إلثاني
إلثاني
إلثاني

تحت إلمرإجعة
تحت إلمرإجعة
تحت إلمرإجعة
تحت إلمرإجعة

ISSAI 1540

إلرإبع

ISSAI 2540

إلثاني

تحت إلمرإجعة

ISSAI 1550
ISSAI 1560
ISSAI 1570
ISSAI 1580

إلرإبع
إلرإبع
إلرإبع
إلرإبع

ISSAI 2550
ISSAI 2560
ISSAI 2570
ISSAI 2580

إلثاني
إلثاني
إلثاني
إلثاني

تحت إلمرإجعة
تحت إلمرإجعة
تحت إلمرإجعة
تحت إلمرإجعة

ISSAI 1600

إلرإبع

ISSAI 2600

إلثاني

تحت إلمرإجعة

ISSAI 1610
ISSAI 1620

إلرإبع
إلرإبع

ISSAI 2610
ISSAI 2620

إلثاني
إلثاني

تحت إلمرإجعة
تحت إلمرإجعة

ISSAI 1700

إلرإبع

ISSAI 2700

إلثاني

تحت إلمرإجعة

ISSAI 1701

إلرإبع

ISSAI 2701

إلثاني

تحت إلمرإجعة

ISSAI 1705

إلرإبع

ISSAI 2705

إلثاني

تحت إلمرإجعة

ISSAI 1706

إلرإبع

ISSAI 2706

إلثاني

تحت إلمرإجعة
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إلمعلومات إلمقارنة  -إالرقام إلمناسبة
وإلبيانات إلمالية إلمقارنة.
مسؤوليات إلمدقق إلمتعلقة بالمعلومات
إالخرى إلوإردة في إلوثائق إلمتضمنة
للبيانات إلماليةإلمدققة.
إعتبارإت خاصة عمليات إلرقابة على
إلبيانات إلمالية إلتي تم إعدإدها وفق إطار
لهدف خاص.
إعتبارإت خاصة  -عمليات إلتدقيق في
إلبيانات إلمالية إلفردية وفي عناصر إو
حسابات إو بنود معينة في بيان مالي.
مهام (إلتزإمات) إالبلغ عن إجمالي
(ملخص) إلبيانات إلمالية.
معايير إلرقابة على إالدإء.
مبادئ توجيهية بشان إلمفاهيم إلرئيسية
لرقابة إالدإء.
عملية تدقيق إالدإء
معيار رقابة إاللتزإم.
إلتدقيق على إلمؤسسات إلدولية–
توجيهات لفائدة إالجهزة إلعليا للرقابة
إلمالية وإلمحاسبة.
إالنشطة ذإت إلمنظور إلبيئي.
إلرقابة إلبيئة وإلرقابة إلنظامية.
إلتنمية إلمستدإمة  -دور إالجهزة إلعليا
للرقابية إلمالية وإلمحاسبة.
توجيهات إالنتوساي حول إلتعاون في
عمليات تدقيق إالتفاقيات إلبيئية إلدولية.
توجيهات بخصوص إفضل ممارسة لرقابة
عمليات إلخصخصة.
إلتوجيهات حول إفضل إلممارسات
إلخاصة بتدقيق حسابات إلتمويل إلعام
وإلخاص وإالمتيازإت.
توجيهات بخصوص إفضل ممارسة لرقابة
إلتنظيم إالقتصادي.
إرشادإت عامة عن إفضل قوإعد إلممارسة
لمرإجعة وتدقيق إلمخاطرة في شرإكات
إلقطاع إلعام وإلقطاع إلخاص.

ISSAI 1710

إلرإبع

ISSAI 2710

إلثاني

تحت إلمرإجعة

ISSAI 1720

إلرإبع

ISSAI 2720

إلثاني

تحت إلمرإجعة

ISSAI 1800

إلرإبع

ISSAI 2800

إلثاني

تحت إلمرإجعة

ISSAI 1805

إلرإبع

ISSAI 2805

إلثاني

تحت إلمرإجعة

ISSAI 1810

إلرإبع

ISSAI 2810

إلثاني

تحت إلمرإجعة

ISSAI 3000

إلرإبع

ISSAI 3000

إلثاني

معتمد

ISSAI 3100

إلرإبع

GUID 3910

إلثالث

معتمد

ISSAI 3200
ISSAI 4000

إلرإبع
إلرإبع

GUID 3920
ISSAI 4000

إلثالث
إلثاني

معتمد
معتمد

ISSAI 5000

إلرإبع

GUID 5090

إلثالث

معتمد

ISSAI 5110
ISSAI 5120

إلرإبع
إلرإبع

GUID 5200
GUID 5201

إلثالث
إلثالث

معتمد
معتمد

ISSAI 5130

إلرإبع

GUID 5202

إلثالث

معتمد

ISSAI 5140

إلرإبع

GUID 5203

إلثالث

معتمد

ISSAI 5210

إلرإبع

GUID ….

إلثالث

تحت إلمرإجعة

ISSAI 5220

إلرإبع

GUID ….

إلثالث

تحت إلمرإجعة

ISSAI 5230

إلرإبع

GUID ….

إلثالث

تحت إلمرإجعة

ISSAI 5240

إلرإبع

GUID ….

إلثالث

تحت إلمرإجعة

64

إرشادإت حول تدقيق إنظمة إلمعلومات.

ISSAI 5300

إلرإبع

GUID 5100

إلثالث

معتمد
(توجيه تم
إقرإره)

65

رقابة ضمانة معالجة إلمعلومات
بالمؤسسات إلعامة.

ISSAI 5310

إلرإبع

GUID ….

إلثالث

تحت إلمرإجعة

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
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66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

78
79
80
81
82
83

دليل بشان إلتخطيط وإجرإء إلرقابة على
وحدإت إلمرإقبة إلدإخلية للدين إلعام.
مؤشرإت إلدين إلعام.
لجنة إلدين إلعام إدإرة إلدين إلعام
وإحتمالية إلتعرض لمخاطر مالية :إالدوإر
إلتي يمكن إن تلعبها إلمؤسسات إلعليا
للمرإجعة إلمالية.
إلخطوط إلتوجيهية حول تعريف وتحديد
إلدين إلعام.
مشروع نطاق إلصلحية لتنفيذ رقابة إدإء
إلدين إلعام.
إلتعرض إلمالي  -دالالت في مجال إدإرة
إلديون ودور إلمؤسسات إلعليا للمرإجعة
إلمالية.
إلخطوط إلتوجيهية الجرإء مرإجعة إلدين
إلعام إستخدإم إالختبارإت إلفنية في
عمليات إلمرإجعة إلمالية
إلتوجيهات إلخاصة بتدقيق إنظمة
معلومات إدإرة إلدين إلعام.
مقدمة حول سلسلة  5500من إلمعايير
إلدولية الجهزة إلرقابة إلعليا ومعيار
إالنتوساي للحوكمة إلجيدة .9250
(.)GOV 9250
إلرقابة على خفض مخاطر إلكوإرث.
إلمساعدإت إلمرتبطة بالكوإرث.
تكييف إجرإءإت إلتدقيق لتاخذ بعين
إالعتبار إلمخاطر إلمتزإيدة للحتيال
وإلفساد في مرحلة إلطوإرئ بعد حدوث
إلكوإرث.
إستخدإم معلومات إلجغرإفيا إلمكانية في
إلتدقيق على إدإرة إلكوإرث وإلمساعدإت
إلمتعلقة بالكوإرث.
دليل مرإجعة إلنظرإء.
دليل تدقيق مكافحة إلفساد.
إلمرإجعات إلتعاونية بين إالجهزة إلعيا
للرقابة.
إرشادإت إالنتوساي حول معايير إلرقابة
إلدإخلية في إلقطاع إلحكومي.
تعليمات متعلقة بتقارير حول فعالية
إلرقابات إلدإخلية  -تجارب إالجهزة إلرقابية
خلل تقييم إلرقابات إلدإخلية.

ISSAI 5410

إلرإبع

GUID ….

إلثالث

تحت إلمرإجعة

ISSAI 5411

إلرإبع

GUID 5411

إلثالث

تحت إلمرإجعة

ISSAI 5420

إلرإبع

GUID ….

إلثالث

تحت إلمرإجعة

ISSAI 5421

إلرإبع

GUID ….

إلثالث

تحت إلمرإجعة

ISSAI 5422

إلرإبع

GUID ….

إلثالث

تحت إلمرإجعة

ISSAI 5430

إلرإبع

GUID ….

إلثالث

تحت إلمرإجعة

ISSAI 5440

إلرإبع

GUID ….

إلثالث

تحت إلمرإجعة

ISSAI 5450

إلرإبع

GUID 5259

إلثالث

معتمد

ISSAI 5500

إلرإبع

GUID ….

إلثالث

تحت إلمرإجعة

ISSAI 5510
ISSAI 5520

إلرإبع
إلرإبع

GUID ….
GUID ….

إلثالث
إلثالث

تحت إلمرإجعة
تحت إلمرإجعة

ISSAI 5530

إلرإبع

GUID ….

إلثالث

تحت إلمرإجعة

ISSAI 5540

إلرإبع

GUID ….

إلثالث

تحت إلمرإجعة

ISSAI 5600
ISSAI 5700

إلرإبع
إلرإبع

GUID 1900
GUID 5270

إلثالث
إلثالث

معتمد
معتمد

ISSAI 5800

إلرإبع

GUID 9000

إلثالث

معتمد

INTOSAI
GOV 9100

إلرإبع

GUID ….

إلثالث

تحت إلمرإجعة

INTOSAI
GOV 9110

إلرإبع

GUID ….

إلثالث

تحت إلمرإجعة

8

إلرقابة إلدإخلية  -دليل يتعلق بالمساءلة
لحسابات إالدإرة إلعامة.
إلدليل إالرشادي لمعايير إلرقابة إلدإخلية
للقطاع إلعام معلومات إضافية حول إدإرة
إلمخاطر في إلجهات.
إستقللية إلتدقيق إلدإخلي في إلقطاع
إلعام.
إلتنسيق وإلتعاون بين إالجهزة إلعليا
للرقابة إلمالية وإلمحاسبة وإلمدققين
إلدإخليين بالقطاع إلعام.
مسودة دليل تعزيز إلحوكمة إلرشيدة
للموجودإت إلعامة.

84
85
86
87
88
89

إهمية وجود عملية مستقلة لوضع إلمعايير.

90

نظم إلمساءلة إلمالية إلمتكاملة.
مبادئ إلتدقيق إلخارجي على إلمؤسسات
إلدولية.
إلخطوط إلتوجيهية لتقييم إلسياسات
إلعمومية.

91
92

INTOSAI
GOV 9120

إلرإبع

GUID ….

إلثالث

تحت إلمرإجعة

INTOSAI
GOV 9130

إلرإبع

GUID ….

إلثالث

تحت إلمرإجعة

INTOSAI
GOV 9140

إلرإبع

GUID ….

إلثالث

تحت إلمرإجعة

INTOSAI
GOV 9150

إلرإبع

GUID ….

إلثالث

تحت إلمرإجعة

إلرإبع

GUID 5260

إلثالث

معتمد

إلرإبع

GUID 9010

إلثالث

معتمد

إلرإبع

GUID ….

إلثالث

تحت إلمرإجعة

إلرإبع

GUID 5091

إلثالث

معتمد

إلرإبع

GUID 9020

إلثالث

معتمد

INTOSAI
GOV 9160
INTOSAI
GOV 9200
INTOSAI
GOV 9250
INTOSAI
GOV 9300
INTOSAI
GOV 9400

معايير جديدة
التصنيف الجديد IFPP

الرقم

اسم املعيار

1

مبادئ إالنشطة إلقضائية للجهزة إلعليا للرقابة
إرشادإت بشان مرإجعة تطوير وإستخدإم إلمؤشرإت
إلوطنية إلرئيسية

2

رقم املعيار

املستوى

مالحظات

INTOSAI-P 50

إالول

معتمد

GUID 5290

إلثالث

معتمد

ملحطة :بالنسبة لمعايير إلرقابة إلمالية ( )1810-1003فان بنية كل معيار تتكون من إلمعيار إلدولي للتدقيق إلصادر عن إالتحاد إلدولي للمحاسبين
وإلمذكرة إلتطبيقية إلتابعة له ،وإن عمليات إلمرإجعة تتم فقط على إلجزء إلمتعلق بالمذكرإت إلتطبيقية.

9

 المبادئ والمعايير والإرشادات (التوجيهات) الجاري العمل بها حاليا ضمن إطار الانتوساي للتوجيهات:ثانيا
.)IFPP( والإصدارات المهنية

:فيما يلي قائمة بالتوجيهات واإلصدارات المهنية المعتمدة
التصنيف الجديد املعتمد حسب إطار
)IFPP(
1
INTOSAI P
10
INTOSAI P
12
INTOSAI P
20
INTOSAI P
50
INTOSAI P
100
ISSAI
130
ISSAI
140
ISSAI
300
ISSAI
400
ISSAI
3000
ISSAI
4000
ISSAI
1900
GUID
3910
GUID
3920
GUID
5090
GUID
5091
GUID
5100
GUID
5200
GUID
5201
GUID
5202
GUID
5203
GUID
5259
GUID
5260
GUID
5270
GUID
5290
GUID
9000
GUID
9010
GUID
9020
GUID
9030
GUID
9040
GUID

التصنيف القديم
)ISSAI(
1
ISSAI
10
ISSAI
12
ISSAI
20
ISSAI
New
100
ISSAI
30
ISSAI
40
ISSAI
300
ISSAI
400
ISSAI
3000
ISSAI
4000
ISSAI
5600
ISSAI
3100
ISSAI
3200
ISSAI
5000
ISSAI
9300
INTOSAI GOV
5300
ISSAI
5110
ISSAI
5120
ISSAI
5130
ISSAI
5140
ISSAI
5450
ISSAI
9160
INTOSAI GOV
5700
ISSAI
NEW
5800
ISSAI
9200
INTOSAI GOV
9400
INTOSAI GOV
11
ISSAI
21
ISSAI

10

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ويتضمن إطار االنتوساي للتوجيهات واإلصدارات المهنية ( )IFPPثالث فائت رئيسية ،ونورد فيما يلي بيان لمكونات تلك الفائت
متضمنة المبادئ والمعايير واإلرشادات الجاري العمل بها:

إلفئة إالولى
مبادئ إالنتوساي
- INTOSAI Principles

INTOSAI P

أ
تتكون الفئة االولى من المجموعات التالية:
 INTOSAI-P 1-9 مبادئ إلتاسيس
 INTOSAI-P 10-99 إلمبادئ إالساسية
حيث تتضمن هذه الفئة ( )5مبادئ معتمدة وكما يلي:
◆ مبادئ التأسيس – ( - INTOSAI P 1-9مبدأ واحد)

 INTOSAI P-1 اعالن ليما
INTOSAI-P - 1 - The Lima Declaration
◆

المبادئ الأساسية  4( - INTOSAI-P 10-99مبادئ)

 INTOSAI-P - 10 اعالن مكسيكو بشأن االستقاللية
INTOSAI-P - 10 - Mexico Declaration on SAI Independence
 INTOSAI-P – 12 قيمة ومنافع األجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة – إحداث الفارق في حياة املواطنين.
INTOSAI-P - 12 - The Value and Benefits of Supreme Audit Institutions – making a difference to the
lives of citizens
11

 مبادئ الشفافية واملساءلةINTOSAI-P – 20 
INTOSAI-P - 20 - Principles of Transparency and Accountability
 مبادئ األنشطة القضائية لألجهزة العليا للرقابةINTOSAI-P – 50 
INTOSAI-P - 50 - Principles of jurisdictional activities of SAIs

12

إلفئة إلثانية
معايير إالنتوساي
ISSAI – INTOSAI Standards
تتكون الفئة الثانية من المجموعات التالية:









 ISSAI 100-129إلمبادئ إالساسية للرقابة على إلقطاع إلعام
 ISSAI 130-199إلمتطلبات إلتنظيمية للجهزة إلعليا للرقابة
إلرقابة إلمالية
رقابة إالدإء
رقابة إاللتزإم
معايير (إرتباطات إخرى)
معايير إلك فاءة )COMP( Competency Standards -

حيث تتضمن هذه الفئة ( )7معايير معتمدة وكما يلي:
◆  ISSAI 100-129المبادئ الأساسية للرقابة على القطاع العام ( -معيار واحد)

 ISSAI - 100 املبادئ األساسية لرقابة القطاع العام
ISSAI - 100 - Fundamental Principles of Public-Sector Auditing

◆  ISSAI 130-199المتطلبات التنظيمية للأجهزة العليا للرقابة – (معيار عدد )2

 ISSAI - 130 قواعد السلوك املنهي.
ISSAI - 130 - Code of Ethics

13

 ISSAI - 140 رقابة الجودة لألجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة.
ISSAI - 140 - Quality Control for SAIs
◆ الرقابة المالية – Financial Audit

وتتكون من مبادئ الرقابة المالية و معايير الرقابة المالية

( )299-200مبادئ الرقابة المالية financial Principles -

 ......تتضمن معيار واحد قيد المراجعة كما يلي:

 ISSAI 200 مبادئ الرقابة املالية
ISSAI - 200 - financial Audit Principles

( )2899-2000معايير الرقابة المالية financial standards -

 .................تتضمن ( )38معيار قيد المراجعة كما يلي:

 ISSAI 2000-2899 معاييرالرقابة املالية
ISSAI - 2000-2899 - Financial Auditing Standards

◆ رقابة الأداء – Performance Audit

وتتكون من مبادئ رقابة الأداء و معايير رقابة الأداء

( )399-300مبادئ رقابة الأداء performance Principles -

(معيار واحد)

 ISSAI 300 مبادئ رقابة األداء
ISSAI - 300 - Performance Audit Principles

( )3899-3000معايير رقابة الأداء performance standards -

(معيار واحد)

 ISSAI 3000 معياررقابة األداء
ISSAI - 3000 - Performance Audit Standard
14

◆ رقابة الالتزام – Compliance Audit

وتتكون من مبادئ رقابة الالتزام و معايير رقابة الالتزام

( )499-400مبادئ رقابة الالتزام compliance Principles -

(معيار واحد)

 ISSAI 400 مبادئ رقابة االلتزام
ISSAI - 400 - Compliance Audit Principles

()4899-4000معايير رقابة الالتزام compliance standards -

(معيار واحد)

 ISSAI 4000 معياررقابة االلتزام
ISSAI - 4000 - Compliance Audit Standard

◆ معايير – ارتباطات أخرى – Other Engagements
وتتكون من مجموعات معايير محجوزة للمستقبل

 .................. ISSAI 600-699 مجموعات معاييرمحجوزة للمستقبل
 ............... ISSAI 6000-6499 مجموعات معايير محجوزة للمستقبل

◆ معايير الكفاءة Competency Standards -
وتتكون من مجموعات معايير محجوزة للمستقبل

()COMP

 ...................... COMP 700-799 معاييرمحجوزة للمستقبل
 ....................COMP 7000-7499 معاييرمحجوزة للمستقبل

15

إلفئة إلثالثة
إرشادإت إالنتوساي
INTOSAI Guidance
تتكون الفئة الثالثة من المجموعات التالية:








 - GUID 1999-1900إرشادإت حول إلمتطلبات إلتنظيمية للجهزة إلعليا للرقابة
إلرقابة إلمالية
رقابة إالدإء
رقابة إاللتزإم
معايير (إرتباطات إخرى)
توجيهات إلك فاءة )COMP( Competency Guidance -

حيث تتضمن هذه الفئة إرشادات معتمدة عدد ( )19وكما يلي:
◆  - GUID 1999-1900إرشادات حول المتطلبات التنظيمية للأجهزة العليا للرقابة

(ارشادات عدد واحد)

SAI Organizational Guidance – GUID 1900 – 1999

 ISSAI 1900 إرشادات مراجعة النظراء
GUID - 1900 - Peer Review Guidelines

◆ ( - )2999-2900إرشادات تكميلية حول الرقابة المالية
Supplementary Financial Audit Guidance – GUID 2900-2999
وتتكون من مجموعة الإرشادات ( )2999-2900محجوزة للمستقبل
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 إرشادات تكميلية حول رقابة الأداء- )3999-3900( ◆
Supplementary Performance Audit Guidance – GUID 3900-3999
)2 (ارشادات عدد

 املفاهيم املركزية لرقابة األداءGUID 3910 
GUID - 3910 - Central Concepts for Performance Auditing
 عملية تدقيق األداءGUID 3920 
GUID - 3920 - The Performance Auditing Process

 إرشادات تكميلية حول رقابة الالتزام- )4999-4900( ◆
\supplementary compliance Audit Guidance – GUID 4900-4999 ◆
) محجوزة للمستقبل4900-4999( وتتكون من مجموعة الإرشادات

 أعمال رقابية أخرى-  إرشادات تكميلية- )6999-6500( ◆
Other Engagements – GUID 6500-6999
) محجوزة للمستقبل6500-6999( وتتكون من مجموعة الإرشادات

)11 ) إرشادات حول مواضيع محددة (ارشادات عدد5999-5000( ◆
Subject Matter Specific Guidance – GUID 5000-5999

 – التدقيق على املؤسسات الدوليةGUID 5090 
GUID - 5090 - Audit of International Institutions
 ترتيبات تدقيق حسابات املؤسسات الدولية- GUID 5091 
GUID - 5091 - Arrangements for audit of International Institutions
 إرشادات حول تدقيق أنظمة املعلومات- GUID 5100 
GUID - 5100 - Guidance on Audit of Information Systems
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 – األنشطة ذات املنظور البيئيGUID 5200 
GUID - 5200 - Activities with an Environmental Perspective
 التدقيق البيئي في سياق الرقابة املالية ورقابة االلتزام- GUID 5201 
GUID - 5201 - Environmental Auditing in The Context of Financial and Compliance Audits
 دوراألجهزة العليا للرقابة: التنمية املستدامة- GUID 5202 
GUID - 5202 - Sustainable Development: The Role of Supreme Audit Institutions
 – توجيهات االنتوساي حول التعاون في عمليات تدقيق االتفاقات البيئية الدوليةGUID 5203 
GUID - 5203 - Cooperation on Audits of International Environmental Accords
 نظم معلومات الدين العام- GUID 5259 
GUID - 5259 - Public Debt Information Systems
 حوكمة املشتريات العامة- GUID 5260 
GUID - 5260 - Governance of Public Assets
 توجيهات تدقيق مكافحة الفساد- GUID 5270 
GUID - 5270 - Guideline for the Audit of Corruption Prevention
 إرشادات بشأن مراجعة تطويرواستخدام املؤشرات الوطنية الرئيسية- GUID 5290 
GUID - 5290 - Guidance on Audit of the Development and Use of Key National Indicators

) ارشادات أخرى9999-9000( ◆
Other Guidance – GUID 9000-9999

)5 (إرشادات عدد
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 - GUID 9000 املراجعات التعاونية بين األجهزة العليا للرقابة
GUID - 9000 - Cooperative Audits between SAIs
 - GUID 9010 أهمية وجود عملية مستقلة لوضع املعايير
GUID - 9010 - The importance of an independent standard setting process
 - GUID 9020 تقييم السياسات العمومية
GUID - 9020 - Evaluation of Public Policies
 - GUID 9030 املمارسات الجيدة املتعلقة باستقاللية األجهزة العليا للرقابة
GUID - 9030 - Good Practices Related to SAI Independence
 - GUID 9040 املمارسات الجيدة املتعلقة بشفافية األجهزة العيا للرقابة
GUID - 9040 - Good Practices Related to SAI Transparency

◆ توجيهات الكفاءة )COMP( Competency Guidance -
توجيهات الكفاءات التكميلية COMP 7500-7999 - supplementary competency Guidance -
وتتكون من مجموعة التوجيهات ( )7500-7999محجوزة للمستقبل

حسن دندشله
ديوان المحاسبة – المملكة الأردنية الهاشمية
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