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  الرابعمحضر االجتماع 

 رقابية للجنة المعايير المهنية وال

 للمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

 

 (المملكة االردنية الهاشمية) عمان

 2022 ابريل 22 – 22خالل الفترة من 
 

مصطفى البراري ، رئيس / الدكتور معاليبناء على الدعوة الكريمة الموجهة من 

نة المعايير المهنية والرقابية ديوان المحاسبة بالمملكة االردنية الهاشمية ، عقدت لج

خالل الفترة من للمنظمة العربية اجتماعها الرابع بمدينة عمان بالمملكة االردنية الهاشمية 

 :ء واألمانة العامة في اللجنة وهمبمشاركة ممثلي األجهزة األعضا 2102ابريل  22 – 22

 

 : ديوان المحاسبة بدولة قطر ●

 رئيس اللجنة-مدير إدارة الرقابة على القطاع االقتصادي  ▪ ليطيعبدالرحمن إبراهيم الس/ السيد 

 عضو -رئيس قسم الرقابة على النفط و الغاز ▪ عبداهللا عبدهللا المهندي/ السيد 

 :ديوان المحاسبة بدولة الكويت  ●

  نائب رئيس اللجنة  -مدير إدارة التدريب       ▪ سعود غصاب الزمانان/ السيد 

 :حاسبة بالمملكة األردنية الهاشمية ديوان الم ●

                    عضــــو  -مدير الرقابة على األداء والبيئة  ▪ محمد عبدالفتاح حياصات/ السيد 

 :الجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورية مصر العربية  ●

 عضــــو  -               جهازالوكيل   ▪ محمد حسين خفاجي/ السيد 

 عضــــو  -                مراقب أ ▪ شرف محمد شعراويأ/ السيد 

 :المجلس األعلى للحسابات بالمملكة المغربية  ●

 عضــــو  -مستشار مشرف بالنيابة العامة ▪ بوشعيب بيبط/ السيد 

 
 :الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالجمهورية اليمنية  ●

 عضــــو –وكيل الجهاز  ▪ محمد درهم زيد/ السيد 

 ( :األرابوساي)األمانة العامة للمنظمة العربية  ●

مقررررر  –المددددير المكلدددد بالتددددريب والبحددد  العلمدددي  ▪ خميس الحسني/ السيد 

  اللجنة
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مصددطفى البددراري ، رئدديس ديددوان / معددالي الدددكتور ألقددى،  االجتمدداعوفددي بدايددة 

 االجتمداع الرابددع شداركين فدديكلمدة رحددب فيهدا بالم الهاشدمية األردنيددةالمحاسدبة بالمملكدة 

مهنددة تدددقي   تواجدد المهنيددة والرقابيددة ، وأشددار فيهددا الددى التحددديات التددي لجنددة المعددايير ل

الحسابات فدي القطداعين العداا وال داث وهاارهدا علدى النشداا االقتصدادي حيد  صداحب 

تقيددديم لددددور المهندددة ودور مددددق  الحسدددابات وب اصدددة فدددي الددددول  إعدددادةهدددال التحدددديات 

وتطدوير  ترجمدةلجنة المعايير المهنية والرقابية فدي عمل  أهمية إلى أشاركما  . عيةالصنا

 ختدااوتمندى فدي المعايير المهنية والرقابية التي تالئم بيئة عمل األجهدزة الرقابيدة العربيدة 

في بلدهم الثداني المملكدة  اإلقامةللمشاركين ايب وللجنة التوفي  والنجاح في عملها  كلمت 

 .الهاشمية  األردنية
 

رئدديس  ممثددل ديددوان المحاسددبة بدولددة قطددر عبدددالرحمن السددليطي/ السدديد ألقددىاددم 

رئديس  مصدطفى البدراري / الددكتورإلدى معدالي  واالمتندان كلمة توج  فيها بالشدكراللجنة 

 االجتمدداعومسدداعدي  علددى استضددافة هدداا  الهاشددمية  األردنيددةبالمملكددة ديددوان المحاسددبة 

وكدرا الضديافة وعلدى الجهدود الكبيدرة  االسدتقبالوعلدى حسدن  اشدميةاله األردنيةبالمملكة 

 .نجاح التي بالت لإلعداد ل  وتوفير جميع مستلزمات 
 

تقددا العامدة للمنظمدة العربيدة كلمدة  األماندةخميس الحسدني ممثدل / كما ألقى السيد 

 كددرا الضدديافة وايددب معددالي الدددكتور مصددطفى البددراري علددى إلددىفيهدا بالشددكر والتقدددير 

مراجعدة الترجمدة العربيدة ل الداي ي صد استضافة اجتماع لجنة المعايير، وعلى  الوفادة

علددى  العمددلنتوسدداي فددي مجددال المعددايير المهنيددة واإلالصددادرة عددن منظمددة  لإلرشددادات

المقترحدات المقدمدة مدن  إلدى باإلضدافة، الرقابيدة العربيدة  األجهزةمواءمتها مع متطلبات 

وتقدديم توصديات  يلة بنشر التوعية في مجال است داا المعدايير حول الوسائل الكف األجهزة

 .اللجنة بالنجاح والتوفي  أعمالتمنى أن تكلل و، بهاا ال صوث
 

علدى جددول األعمدال ام انتقلت اللجنة إلى دراسة ومناقشة م تلد البنود المدرجة  

اي فدددي التوصدديات والمقترحددات التاليددة لعرضددها علددى المجلددس التنفيدد بشددهنهاوات ددات 

 .واألربعين السابعاجتماع  
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   إقرار مشروع جدول األعمال :األولالموضوع 

مشروع جدول األعمال ، تم إقرارل بعد إدخال بعد أن استعرض رئيس اللجنة 

 .بعض التعديالت علي  
 

 الخاصة بالمعايير العامة للرقابة الحكومية اإلرشاداتمراجعة  :الثاني الموضوع
 

المنعقد بالجمهورية  واألربعينلتنفياي في اجتماع  السادس المجلس اواف  

بالبدء اللجنة  أعضاء على أن يقوا ، 01/00/2100 الى 02اللبنانية خالل الفترة من 

المبادئ األساسية في  -011اإلرشادات المتعلقة بالمعيار الدولي لألجهزة الرقابية ترجمة ب

المعايير العامة في الرقابة  -211الرقابية  الرقابة الحكومية والمعيار الدولي لألجهزة

 : الحكومية والتي تتضمن ما يلي

 

 
 

 

 المبادئ األساسية في الرقابة الحكومية -011المعيار الدولي لألجهزة الرقابية  - أ

 
 المعيار الدولي لألجهزة الرقابية

 0111 
 اليمن مقدمة لتوجهات اإلنتوساي للرقابة المالية :

جهزة الرقابية المعيار الدولي لأل
0211 

األهداف العامة للمدق  المستقل وتنفيا  :

 العملية الرقابية وفقا لمعايير التدقي  الدولية

 

 اليمن 

المعيار الدولي لألجهزة الرقابية 
0102 

تحديد وتقييم م اار األخطاء الجوهرية من  :

 خالل فهم الهيئة ال اضعة للرقابة وبيئتها

 

 قطر

هزة الرقابية المعيار الدولي لألج
0121 

األهمية النسبية في الت طيط للعملية الرقابية  :

 وتنفياها 

 

 اليمن

المعيار الدولي لألجهزة الرقابية 
0211 

 قطر األدلة الرقابية :

المعيار الدولي لألجهزة الرقابية 
0210 

اعتبارات محددة لبنود  –األدلة الرقابية  :

 م تارة

 قطر 

 

 

 المعايير العامة في الرقابة الحكومية  -211ة الرقابية المعيار الدولي لألجهز - ب

 
المعيار الدولي لألجهزة الرقابية 

0201 
 مصر الموافقة على شروا المهاا الرقابية :
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المعيار الدولي لألجهزة الرقابية 
0221 

مراقبة الجودة بالنسبة لرقابة المعلومات  :

 المالية

 مصر

المعيار الدولي لألجهزة الرقابية 
0211 

 األردن التواي  الرقابي :

المعيار الدولي لألجهزة الرقابية 
0221 

مسؤولية المدق  فيما يتعل  بالغش في رقابة  :

 البيانات المالية

 

 األردن

المعيار الدولي لألجهزة الرقابية 
0111 

 مصر  الت طيط لعملية الرقابة على البيانات المالية  :

ة المعيار الدولي لألجهزة الرقابي
0221 

  أاناء العملية الرقابية المكتشفةتقييم األخطاء  :

 مصر

المعيار الدولي لألجهزة الرقابية 
0221 

 الكويت اإلجراءات التحليلية  :

المعيار الدولي لألجهزة الرقابية 
0211 

 الكويت المعاينة الرقابية  :

المعيار الدولي لألجهزة الرقابية 

0011 

البيانات المالية رقابة  –اعتبارات خاصة  :

بما في ذلك عمل مدققي )الجماعية 

 (المكونات

 

 المغرب

المعيار الدولي لألجهزة الرقابية 
0001 

 األردن استعمال عمل المدققين الداخليين :

المعيار الدولي لألجهزة الرقابية 
0021 

 المغرب ال بيراستعمال عمل  :

المعيار الدولي لألجهزة الرقابية 
0111 

 الكويت رأي واإلبالغ عن البيانات الماليةتكوين  :

 

ال اصة بالمعيارين سالفي اإلرشادات اللجنة مشاريع  راجعتوبناء على ذلك،    

وف  ما تم  الثال  والرابع عينبين االجتما ماخالل الفترة  عضاءاألعدها أ التيوالاكر 

وذلك من خالل التواصل المستمر بين أعضاء اللجنة بواسطة البريد  االتفاق بشهن  بينهم

 .االلكتروني

مدققة لغويا النهائية لإلرشادات  الصيغةب ئيس اللجنةوقد تم االتفاق على موافاة ر

نهاية يتعدى  خالل االجتماع وذلك في أجل ال تم االتفاق عليهامنقحة بالتعديالت التي و

 .2102شهر مايو
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القانونية  اإلدارية ومن األمانة العامة ات اذ اإلجراءات اللجنة  البتهاا وقد 

بمراجعة ترجمة المعايير المعدة من قبل اإلنتوساي باللغة العربية ومواءمتها المتعلقة 

المعدلة من ارف  الصيغةفي على الموقع اإللكتروني للمنظمة العربية وذلك  هانشرو

نة العامة بمواصلة اتصاالتها مع منظمة االنتوساي ، وأوصت في هاا الشهن األمااللجنة 

 . بهاا ال صوث وإبالغ اللجنة بما يتم التوصل إلي 

 

رفررع التوعيررة العربيررة بشررون موضرروع  األجهررزةدراسررة مقترتررات : الموضرروع الثالرر  

 بالمعايير

الداي ات دال المجلدس  011/2100الفقدرة السادسدة مدن القدرار رقدم  أحكداابناء علدى 

 األجهدزةمقترحدات  إحالدة" والتدي نصدت علدى  واألربعدينفي اجتماعد  السدادس التنفياي 

المتعلقة بموضوع رفع التوعية بشهن المعايير المهنية والرقابيدة لالنتوسداي الدى  األعضاء

لجنة المعايير المهنيدة والرقابيدة للمنظمدة لدراسدتها فدي اجتماعهدا الرابدع وتقدديم توصديات 

، درسددت اللجنددة "واألربعدديننفيدداي فددي اجتماعدد  السددابع المجلددس الت إلددىبهدداا ال صددوث 

 .في المنظمة األعضاء األجهزةالمقترحات المقدمة من 

 

ا دت اللجندة ان تتقدتدهراهدال المقترحدات،  دوبعد المناقشدة وتبدادل الدرأي حدول م تلد

 :الى المجلس التنفياي بالتوصيات التالية

 
معدايير الدوليدة التدي تدم تبنيهدا مدن التشجيع على إعداد ونشر مقاالت علميدة حدول ال -

اددرف المنظمدددة العربيددة فدددي المجددالت والنشدددرات الدوريددة سدددواء فددي المنظمدددة أو فدددي 

، تددم الشددهنفددي هدداا و. المجددالت الدوريددة المت صصددة فددي الرقابددة لألجهددزة العليددا للرقابددة

اقتددراح ت صددي  ركددن خدداث بالمعددايير فددي مجلددة الرقابددة الماليددة  لنشددر مقدداالت علميددة 

عدها أعضداء اللجندة علدى أن يتدولى عضدو اللجندة ممثدل ديدوان المحاسدبة بدولدة الكويدت ي

، فيمدا سديتولى   2102أكتدوبر في موعدد أقصدال نهايدة  بإعداد توائة عامة حول  المعايير

ممثل المجلس األعلى للحسابات بالمملكة المغربية إعداد مقال اان حول المبادئ األساسدية 

 ؛ 2101أجل اقصال نهاية مايو  للمعايير الحكومية في

 ؛من قبل المدققين بحوث في مجال المعايير عدادالتشجيع على إ -

وذلك بالتعاون مع مبدادرة تنميدة  المهنية المعايير مجالإعداد مدربين مت صصين في  -

 ؛لتكوين نواة لتدريب مدققين اإلنتوساي
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ئدددة مدددققي األجهددزة لفافددي مجددال المعددايير تدريبيددة الدورات سلسددلة مددن الددتنظدديم  -

 :الموضوعات التالية يتم البدء بعلى أن العربية 

  الماليةالت طيط لعملية الرقابة  -0

 اإلجراءات التحليلية -2

 األدلة الرقابية -1

تجربدة مدن وذلدك باالسدتفادة  حملدة توعيدة للمعدايير علدى مسدتوى كدل جهداز تنظيم -

أبريدل مدن   22لدى ا 10خدالل الفتدرة الممتددة مدن ديوان المحاسبة بدولدة الكويدت 

 :والتي تمثلت فيما يلي 2101عاا 

  ديددوان  أعضدداءتنظدديم بددرامد وندددوات وورأ عمددل أسددهمت فددي توعيددة

 المحاسبة

  ن اإلنتوسدداي عددإعددداد قددرث ممغددنط حددول جميددع اإلصدددارات الصددادرة

واألسوسدداي والمنظمددة العربيددة واألمانددة العامددة لمنظمددة التعدداون ال ليجددي 

 الديوان؛ وتوزيعها على جميع مدققي

 

  2023إعداد مشروع برنامج العمل لسنة  : الرابعالموضوع 

وقدد . 211و  111 ينمواصلة ترجمة اإلرشادات المتعلقة بالمعيار  علىاللجنة  اتفقت

  :عضاء للسنة المقبلة على الشكل التالي ألتم توزيع العمل بين ا
 

 
 

 

رقم 

 المعيار

 الجهاز المكلد المعيار

المتعلقددة بددالقوانين واللددوائق فددي رقابددة االعتبددارات  

 البيانات المالية

 األردن

 األردن المؤسسة المزدهرة  

 األردن اإلقرارات ال طية 

تهكيددد الفقددرات الماديددة وفقددرات ماديددة أخددرى فددي  

 تقرير المدق  المستقل

 اليمن 

 اليمنأرقدداا مطابقددة وبيانددات ماليددة  –معلومددات مقارنددة  
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 مقارنة

مسؤوليات المدق  ب صدوث معلومدات أخدرى فدي  

 واائ  تتضمن بيانات مالية مدققة

 اليمن

إادددالع المسدددؤولين عدددن الحوكمدددة واإلدارة علدددى  

 جوانب النق  في المراقبة الداخلية

 مصر

 مصر ةمالمدق  على الم اار المقي اباتإج 

ة للرقابدة اعتبارات رقابية ذات عالقة بهيئدة خاضدع 

 تستعمل هيئة خدماتية

 الكويت

رقابددددة الحسددددابات التقديريددددة بمافيهددددا التقدددددديرات  

 المحاسبية للقيمة العادلة واإلفصاحات ذات العالقة

 الكويت

 الكويت األاراف ذات العالقة ، األاراف المعنية 

 الكويت األحداث الالحقة 

 قطر التواصل مع القائمين بالحوكمة 

 قطر التهكيدات ال ارجية 

 قطر ميزانيات االفتتاح -المهاا الرقابية األولية 

 قطر تعديالت الرأي في تقرير المدق  المستقل 

رقابة البيانات المالية المعدة وفقا  -اعتبارات خاصة 

 لألار ذات الهدف ال اث

 المغرب

لماليددة الفرديددة رقابددة البيانددات ا -اعتبددارات خاصددة 

والعناصدددر أو الحسدددابات أو البندددود المتعلقدددة ببيدددان 

 مالي 

 المغرب

 المغرب عملية اإلبالغ عن البيانات المالية الموجزة 
 

 

 
 

اللجندة قبدل نهايدة ينداير  رئيس إلىهاا وتم االتفاق على أن يتم إرسال هال األعمال 

3102. 

 معجم المصطلحات :الموضوع الخامس 

اللجنة على إعداد معجدم للمصدطلحات ال اصدة بالمعدايير المهنيدة والرقابيدة اتفقت 

العربيدة  هال المهمة الدى ممثلدي الجهداز المركدزي للمحاسدبات بجمهوريدة مصدر  وكلتوأ

وذلددك انطالقددا مددن معجددم المصددطلحات ال اصددة بتوجيهددات اإلنتوسدداي المتعلقددة بالرقابددة 
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المعدة من ارف المنظمدة العربيدة إضدافة  ومن قوائم المصطلحات  ISSAI 0112المالية 

 . مصطلحات أخرى مست دمة في مجال الرقابة المالية الى

 

اللجنددة قبددل نهايددة يندداير  رئدديس إلددىوتددم االتفدداق علددى أن يددتم إرسددال هددال األعمددال 

3102. 
 

 القادم للجنة  االجتماعتحديد موعد ومكان :الموضوع السادس 

وذلك ببلد  سنة قادا خالل شهر أبريل من قررت اللجنة أن يعقد االجتماع ال

للمنظمة  أحد األجهزة األعضاء في اللجنة الاي يرغب في ذلك أو في مقر األمانة العامة

  .العربية

 

 

جزيددل الشدكر وخدال  االمتندان إلدى معددالي بقددمت اللجندة تجتمداع، االوفدي نهايدة 

وإلدى كدل  الهاشدمية  ألردنيدةابالمملكدة رئيس ديوان المحاسدبة الدكتور مصطفى البراري 

بد  أعضداء اللجندة مدن ايدب الوفدادة وكدرا االستضدافة،  يعلى مدا حظد بالديوانالعاملين 

 . ا األار الكبير في نجاح االجتماعكان له إمكاناتوعلى ما تم توفيرل للجنة من 
 

 .// األربعاءواختتمت اللجنة أعمالها يوا 

 

 
                                        

 يس اللجنةرئ               مقرر اللجنة ممثل األمانة العامة

 عبدالرتمن السليطيالسيد         خميس الحسنيالسيد   

 

 

 


