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 تغى هللا انشؼًٍ انشؼٛى

 
    إػذاد يؽًذ دسْى صٚذ 

    ٔكٛم انمطاع االلرظاد٘ 

       انعٓاص انًشكض٘ نهشلاتح ٔانًؽاعثح انًٍٛ

 

ا٠شثاخ ٔػاللرٓا تأْذاف َٔرائط انًشاظؼح أدنح 

أطثؽد يُٓح انًشاظؼح أداج سلاتٛح ذغاػذ انًعرًغ ػهٗ ذٕصٚغ يٕاسدِ تطشٚمح أفؼم يًا 

ظؼهٓا راخ أتؼاد يرؼذدج اظرًاػٛح ٔالرظادٚح ٔعٛاعٛح ٔلإََٛح َٞٓا ذغؼٗ نهٕطٕل إنٗ 

ا٠عرُراظاخ ػٍ يذٖ ا٠عرغالل اٞيصم نهًٕاسد انًراؼح تطشٚمح ذؽمك اْٞذاف انرٙ ذهثٙ 

يرطهثاخ انًعرًغ ٔانرٕطٛاخ تانرذاتٛش انٕاظة يشاػاذٓا ٔإٌ ذؽمٛك رنك تؽاظح إنٗ أدنح ا٠شثاخ 

انرٙ ذذػى َرائط انًشاظؼح ٔاعرُراظاذٓا يًا ظؼم أدنح ا٠شثاخ ذًصم ظْٕش ػًهٛح انًشاظؼح 

ٔانثشْاٌ انؽمٛمٙ انز٘ ٚصثد تأٌ ػًهٛح انًشاظؼح ذًد ٔفك أعظ ٔخطٕاخ يُٓعٛح ٔيُطمٛح ، 

ًْٔٞٛح أدنح ا٠شثاخ فٙ انؽظٕل ػهٗ انُرائط انذاػًح نؼًهٛح انًشاظؼح فمذ لايد انكصٛش يٍ 

انًُظًاخ انًُٓٛح ترؽذٚذ ا٠ظشاءاخ ٔانًفاْٛى انًٕػؽح نٝنٛح انرٙ ٚرى تٓا ظًغ ٔذمٛٛى أدنح 

ا٠شثاخ انكافٛح نؼًاٌ انؽظٕل ػهٗ َرائط ٔالؼٛح ٔداػًح ْٞذاف انًشاظؼح ٔيٍ ْزا انًُطهك 

ذًد دساعح أًْٛح أدنح ا٠شثاخ ٔػاللرٓا تأْذاف ٔيؼاٚٛش انًشاظؼح ٔذأشٛش رنك ػهٗ َرائط 

: انًشاظؼح تٛاٌ رنك فٙ اٜذٙ 

 :أدنح ا٠شثاخ يفٕٓيٓا ٔؽثٛؼرٓا  .1

أظًغ انثؼغ ػهٗ أٌ ا٠شثاذاخ ْٙ انثٛاَاخ ٔانًؼهٕياخ ٔانؽمائك انرٙ ٚغرُذ إنٛٓا 

انفشد فٙ ؼكًّ أٔ اعرُراظاذّ ػٍ لؼٛح أٔ يٕػٕع يؼٍٛ ، أيا ػٍ أدنح ا٠شثاخ 

انًؼهٕياخ انرٙ ) تأَٓا  (500)فٙ انًشاظؼح فمذ ػشفٓا انًؼٛاس انذٔنٙ سلى 

أ٘ أٌ  (ٚغرخذيٓا انًذلك نهرٕطم إنٗ االعرُراظاخ انرٙ ٚثُٙ ػهٛٓا سأ٘ انًذلك

نهرأكذ إرا يا كاَد انًؼهٕياخ انرٙ ذًد  (أدنح إشثاخ)انًشاظغ ٚغرُذ ػهٗ يؼهٕياخ 

نهرٕطم إنٗ اعرُراظاخ  (ذأكٛذاخ انًشاظؼح )يشاظؼرٓا ذرفك يغ يؼاٚٛش يٕػٕػح 

ذذػى سأ٘ انًشاظغ ٔتٓزا ًٚكٍ ٔطف ا٠شثاخ فٙ انًشاظؼح تأَّ ػًهٛح إلايح انذنٛم 

. ػهٗ يذٖ طذق انثٛاَاخ انرٙ ذؽٕٚٓا انمٕائى انًانٛح انخرايٛح 

 :أًْٛرٓا ٔػاللرٓا تأْذاف انًشاظؼح ... أدنح ا٠شثاخ  .2

: أًْٛح أدنح ا٠شثاخ -2-1
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 )أًْٛح أدنح ا٠شثاخ فٙ انًشاظؼح ًٚكٍ أٌ ذغرخهض يٍ انرؼشٚف اٜذٙ نهًشاظؼّ تأَٓا 

ػًهٛح يُظًح نهؽظٕل تطشٚمح يٕػٕػٛح ػهٗ ا٠شثاذاخ انًرؼهمح تانرٕكٛذاخ ػٍ 

انُشاؽاخ ٔاٞؼذاز االلرظادٚح ٔذمًٛٛٓا نهرأكذ يٍ دسظح انرٕاطم تٍٛ ْزِ 

ٔيٍ ْزا انرؼشٚف ٚرؼػ أٌ انرؽمك يٍ طؽح  (انرٕكٛذاخ ٔانًؼاٚٛش انًؽذدج

اٞؼذاز ٔانؼًهٛاخ انًانٛح ْٕ انٕعٛهح انرٙ ذُمم انًشاظغ يٍ ؼانح انشك إنٗ ؼانح 

انٛمٍٛ ٔال ٚرى رنك إال تاعرخذاو أدنح ا٠شثاخ ٌٞ إػطاء انًشاظغ نشأ٘ غٛش يثُٙ 

ػهٗ انذنٛم ال ٕٚطف تأَّ سأ٘ ػهًٙ َّٞ سأ٘ تذٌٔ أعاط ، ٔعؼٙ انًشاظغ فٙ 

انؽظٕل ػهٗ اٞدنح انكافٛح ٚؼرثش اٞعاط نشأّٚ ٔٚؼطّٛ يغرٕٖ ػانٙ يٍ انصمح 

 .تؼًهّ ٔٚفٙ تاؼرٛاظاخ ٔذٕلؼاخ انًغرخذيٍٛ 

: ػاللح أدنح ا٠شثاخ تانٓذف يٍ انًشاظؼح2-2

انًؼهٕياخ انرٙ ٚؽظم ػهٛٓا  )ػشف انًؼٛاس انذٔنٙ نهًشاظؼح أدنح ا٠شثاخ تأَٓا 

. (انًشاظغ نهرٕطم إنٗ اعرُراظاخ ٚثُٙ ػهٗ أعاعٓا سأّٚ انًُٓٙ 

انؽظٕل ػهٗ سأ٘ فُٙ )ٔيٍ ْزا انرؼشٚف ٚرؼػ تأٌ انٓذف انشئٛغٙ نهًشاظؼح 

ٚغرُذ ػهٗ أدنح إشثاخ نذػًّ ٔأٌ أدنح ا٠شثاخ يٍ شأَٓا أٌ ذؤشش ػهٗ ؼكى  (يؽاٚذ

ػٍ يذٖ طذق ٔػذانح انمٕائى انًانٛح ٔيذٖ ذؼثٛشْا ػٍ  (سأّٚ)ٔذمذٚش انًشاظغ 

انؽمٛمح االلرظادٚح نٟؼذاز انًانٛح ٌٞ ذؽمٛك أْذاف انًشاظؼح ٔانٕطٕل إنٗ 

اعرُراظاخ ٔذأكٛذاخ يؼمٕنح ٚرى ػهٗ أعاعٓا تُاء انشأ٘ انًُٓٙ ْٔزا ٚرطهة 

 )انؽظٕل ػهٗ أدنح ا٠شثاخ انكافٛح ٔنٓزا انغشع ذى ذؼشٚف انًشاظؼح تاٜذٙ 

دساعح انغعالخ ٔغٛشْا يٍ اٞدنح انذاػًح تمظذ ا٠ػشاب ػٍ سأ٘ ػًا إرا كاَد 

ْزِ انثٛاَاخ أٔ انًؼهٕياخ يمذيح تظٕسج طؽٛؽح ٔفماً ٞعاط يالئى ٚكشف ػُّ 

ْٔزا انرؼشٚف ٚؤكذ ػًك انؼاللح تٍٛ ْذف انًشاظؼح انشئٛغٙ ٔأدنح  (نهًؽاعثح

ْذف )ا٠شثاخ ٔإظشاءاخ انًشاظؼح ٌٞ َشاؽ انًشاظغ ٚمٕو ػهٗ ذؽذٚذ انٓذف 

انرٙ ذكٌٕ يؽالً ( ذٕكٛذاخ انثٛاَاخ انًانٛح)ٔيٍ شى ٚؼغ انفشػٛاخ  (انًشاظؼح

نهفؽض ٔانرؽمك نغشع ذمًٛٛٓا أٔ إشثاذٓا ٔٚؽذد اٞعانٛة انالصيح نهٕطٕل إنٗ 

ُٔٚخؼغ ا٠شثاذاخ ٔانمشائٍ انرٙ ٚؽظم ػهٛٓا نهفؽض  (إظشاءاخ انًشاظؼح )انٓذف 

ٔانرمٛٛى نكٙ ٚظم إنٗ االعرُراظاخ ٔانرٕطٛاخ ، أ٘ أٌ يالؼظاخ انشلاتح َٔرائعٓا 

يٍ لٕاػذ  (153)ٔذٕطٛاذٓا ذغرُذ ػهٗ دنٛم ا٠شثاخ ٔلذ أٔػؽد انفمشج سلى 

إٌ يالؼظاخ انشلاتح انًانٛح َٔرائعٓا ٔذٕطٛاذٓا )انشلاتح انًانٛح نَٟرٕعا٘ اٜذٙ 

 . (ٚعة أٌ ذغرُذ إنٗ دنٛم إشثاخ
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كم رنك ٚؤكذ أٌ أْذاف انًشاظؼح ذمٕو ػهٗ أدنح ا٠شثاخ انكافٛح ػٍ يذٖ ؼمٛمح 

ٔيظذالٛح انثٛاَاخ انًانٛح ٔػٍ يذٖ يطاتمح انثٛاَاخ ٔانًؼهٕياخ انًمذيح يغ 

. انًؼاٚٛش ٔانمٕاػذ ٔانمٕاٍَٛ انُافزج 

: ششٔؽ دنٛم ا٠شثاخ انًؤشش ػهٗ أْذاف انًشاظؼح -2-3

ٚعة ) يٍ لٕاػذ انشلاتح انًانٛح نَٟرٕعا٘ اٜذٙ  (152)ؼذدخ انفمشج سلى 

انؽظٕل ػهٗ دنٛم إشثاخ كاٍف ٔيؼمٕل ٔر٘ طهح تانًٕػٕع نذػى انشأ٘ ٔانُرائط 

ٔذرؽذد انخظائض اٞستؼح انرانٛح كًؽذداخ نذسظح  (انظادسج ػٍ انًشالة انًانٙ 

ْٔزِ انخظائض ْٙ  (انًالئًح ، انظالؼٛح ، انكفاٚح ، انرٕلٛد  )ا٠لرُاع تانذنٛم 

. ششٔؽ دنٛم ا٠شثاخ انًؤشش ػهٗ أْذاف انًشاظؼح 

 :انًالئًح - أ

   ْٙ لٛاط ظٕدج أدنح ا٠شثاخ ٔيذٖ ذؼهمٓا تأْذاف انًشاظؼح انرٙ ٚمٕو انًشاظغ تاخرثاسْا نذػى   

. يؽرٕٚاخ ذماسٚش انًشاظؼح 

 :انظالؼٛح -ب

   ؼرٗ ذرؽمك طالؼٛح أدنح ا٠شثاخ ٚعة أٌ ذكٌٕ اٞدنح يٕشٕق فٛٓا ًٔٚكٍ االػرًاد ػهٛٓا فٙ 

. اعرُراض سأ٘ يُطمٙ ، ٔأٌ ذكٌٕ أدنح ا٠شثاخ راخ ػاللح ٔشٛمح تأْذاف انًشاظؼح ٔلاتهح نهمٛاط 

 :انكفاٚح -ظـ

   ذرؼهك انكفاٚح تؽعى انؼُٛح انز٘ ٚخراسِ انًشاظغ ٔيذٖ كفاٚرٓا فٙ ذؽمٛك أْذاف انًشاظؼح 

ٔذأكٛذ سأ٘ انًشاظغ ، نزنك فأٌ انؼُٛح ٚعة أٌ ذكٌٕ كافّٛ نرمذٚى أعاط يؼمٕل نركٍٕٚ سأ٘ 

. انًشاظغ 

 :انرٕلٛد -د

   ٚؼثش انرٕلٛد ػٍ انفرشج انرٙ ذى فٛٓا ظًغ اٞدنح أٔ انفرشج انرٙ ذغطٛٓا انًشاظؼح ٔتٓزا 

انخظٕص ٚعة ػهٗ انًشاظغ أخز انؼايم انضيُٙ تؼٍٛ ا٠ػرثاس نًا نّ يٍ ذأشٛش يٓى فشتًا 

ٚكٌٕ نذنٛم يا لًٛح فٙ ٔلد يؼٍٛ ٔيغ يشٔس انضيٍ ٚظثػ ػذٚى انمًٛح ٌٞ اٞدنح انرٙ ٚرى 

. انرٕطم إنٛٓا فٙ ذاسٚي لشٚة يٍ إػذاد انًٛضاَٛح ذكٌٕ أكصش إلُاػاً 

 :ػاللح أدنح ا٠شثاخ تًؼاٚٛش انًشاظؼح  .3

يؼاٚٛش انًشاظؼح ْٙ ػثاسج ػٍ ذؼهًٛاخ ٔإسشاداخ نًغاػذج انًشاظغ فٙ ذؽذٚذ 

انكٛفٛح انرٙ ٚرى تًٕظثٓا يًاسعح يُٓح انًشاظؼح ٔذرؼهك ترأْٛم ٔأداء انًشاظغ 

ٔظًغ أدنح ا٠شثاخ ٔانرمشٚش تُرائط انًشاظؼح ، ٔذرؽذد انؼاللح تٍٛ أدنح ا٠شثاخ 

ذمشٚش انًشاظؼح ٔذأْٛم ٔأداء )ٔيؼاٚٛش انًشاظؼح تأٌ يخشظاخ يؼاٚٛش انًشاظؼح 

الذرى إال تٕاعطح أدنح ا٠شثاخ ، ؼٛس ٚمٕو انًشاظغ تعًغ أدنح ا٠شثاخ  (انًشاظغ 

اني ...يٍ فؽض فؼهٙ ٔيظادلاخ  (أعانٛة انؽظٕل ػهٗ أدنح ا٠شثاخ )تٕاعطح 

ٔانًرًصهح  (خظائض أدنح ا٠شثاخ)ٔفك ذؼهًٛاخ يؼُٛح تعًغ ٔذمٛٛى ْزِ اٞدنح 
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 (ؼعى انؼُٛح )، انكفاٚح  (انًرؼهمح تئظشاءاخ انًشاظؼح  )تـانًالئًح ، انظالؼٛح 

:  ٔانشكم انرانٙ ٕٚػػ ْزِ انؼاللح –ٔانرٕلٛد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. شكم ٕٚػػ انؼاللح تٍٛ يؼاٚٛش انًشاظؼح ٔأعانٛة ٔخظائض أدنح ا٠شثاخ 

: َٔخهض انٗ ياٚهٙ 

ٚهمٗ يٕػٕع أدنح ا٠شثاخ إْرًاياً يرضاٚذاً يٍ انًُظًاخ انًُٓٛح انًؼُٛح تانًشاظؼح  –

 .تئػرثاسْا ٔعٛهح ْايح نهرأكذ يٍ طؽح اٞؼذاز ٔانؼًهٛاخ انًانٛح 

ذؼرثش أدنح ا٠شثاخ اٞعاط انز٘ ُٚثُٗ ػهٛٓا سأ٘ انًشاظؼح  ػٍ يذٖ طذق ٔػذانح  –

 .انمٕائى انًانٛح ٔتانرانٙ فئَٓا ذؤشش ػهٗ أْذاف انًشاظؼح ٔػٍ يذٖ ذؽمٛمٓا 

ٚشرشؽ فٙ دنٛم ا٠شثاخ انز٘ ٚؤشش ػهٗ أْذاف انًشاظؼح ٔٚكٌٕ يمُؼاً أٌ ذرٕفش فّٛ  –

 . انٕلرٛح – انكفاٚح – انظالؼٛح – انًالئًح –انخظائض اٜذٛح 

خظائض أدنح ا٠شثاخ ذؽذد دسظح إلُاع دنٛم ا٠شثاخ يٍ َاؼٛح ٔيٍ َاؼٛح شاَٛح  –

 .ذؼرثش انٕعٛهح انرٙ يٍ خالنٓا ذؤشش أدنح ا٠شثاخ ػهٗ أْذاف انًشاظؼح 

ٚرغى سأ٘ انًذلك تاًْٞٛح ٔانخطٕسج نًا نّ يٍ أشش ػهٗ َرائط انًشاظؼح ٔػهٗ  –

إؼرٛاظاخ ٔذطهؼاخ يغرخذيٙ انثٛاَاخ انًانٛح ٔاٞنرضاو تًؼاٚٛش انًشاظؼح ٚؽمك 

 .خظائض أدنح ا٠شثاخ يًا ٚؤشش إٚعاتاً ػهٗ ذؽمٛك أْذاف انًشاظؼح 

: انًشاظغ 

 
إسشاداخ ػايح 

ذرؼهك ترأْٛم ٔأداء 

انًشاظغ ٔظًغ 

 انرمشٚش اٞدنح ٔانرمشٚش

يؼاٚٛش 

 انًشاظؼح
 انرأْٛم ٔاٞداء

 ظًغ اٞدنح
انفؽض انفؼهٙ 

انًظادلاخ 

انرٕشٛك 

 (انًؼاُٚح)انًالؼظح 

االعرفغاس يٍ انؼًٛم 

إػادج انرشغٛم 

 ا٠ظشاءاخ انرؽهٛهٛح

 أعانٛة ظًغ اٞدنح
يعًٕػح يٍ اٞعانٛة 

يراؼح ًٚكٍ نهًشاظغ أٌ 

 ٚعًؼٓا

إظشاءاخ 

 انًشاظؼح

ذؼهًٛاخ يؼُٛح نعًغ ٔذمٛٛى 

 اٞدنح

 ذٕلٛد االخرثاساخ
ؼعى انؼُٛح ٔانؼُاطش 

 انرٙ ٚرى اخرثاسْا

خظائض أدنح ا٠شثاخ 

 – كفاٚح –يالئًح : -اٞستؼح

 . ذٕلٛد –طالؼٛح 

 (يخشظاخ انًؼاٚٛش)



 

5 

ا٠ذؽاد انذٔنٙ نهًؽاعثٍٛ ، إطذاساخ انًؼاٚٛش انذٔنٛح نشلاتح انعٕدج ٔانرذلٛك  .1

ؽثؼح – انعضء اٞٔل –ٔانًشاظؼح ٔػًهٛاخ انرأكٛذ اٞخشٖ ٔانخذياخ راخ انؼاللح 

 .و 2010ػاو 

 .و 1997د ؽاسق انغهطٙ ، .يُظًح االَرٕعا٘ ، لٕاػذ انشلاتح انًانٛح ، ذشظًح أ .2

يؽًذ يؽًذ /انفٍٛ أسُٚض ، ظًٛظ نٕتك ، انًشاظؼح يذخم يركايم ، ذشظًح د .3

 انشٚاع –أؼًذ ؼايذ ؼعاض ، داس انًشٚي نهُشش /ػثذانمادس انذٚغطٙ يشاظؼح د

 .انًًهكح انؼشتٛح انغؼٕدٚح 

خانذ ٚاعٍٛ انمٛغٙ ، يُٓعٛح ا٠شثاخ فٙ انشلاتح انًانٛح ٔانرذلٛك ، إششاف ػثذ انفراغ  .4

 .و 1998أيٍٛ ؼغٍ ، تغذاد 

ٕٚعف ػثذِ ساشذ انشتاػٙ ، يخاؽش انرذلٛك ٔأششْا فٙ يظذالٛح انُرائط ، إششاف  .5

 .و 2002ؼغٍ ػثذانكشٚى عهٕو ، 

إؼغاٌ طانػ /عهًٛاٌ يؽًذ انؽًٛذ ٔآخشٌٔ ، أدنح ا٠شثاخ فٙ انًشاظؼح ، إششاف د .6

. و 2010انًؼراص 



 (1)  

 

 اإلخزاءاث انتحهيهيت في انتدقيق
 

 ،،،انًقديت
 

  (1520)  سلُ اٌّؼ١بس ٚفك اإلعشاءاد اٌزؾ١ٍ١ٍخ (االٔزٛعبٞ)ػشفذ إٌّظّخ األ١ٌٚخ ٌألعٙضح اٌؼ١ٍب ٌٍشلبثخ 

 ِغ ِزؼبسػخ رىْٛ اٌزٟ ٚاٌؼاللبد ٌٍزمٍجبد ِٚٓ ػّٕٙب اٌجؾش اٌّّٙخ، ٚاٌّؤششاد رؾ١ًٍ إٌغت رؼٕٝ "ثأٔٙب  

 وّب رزؼّٓ اإلعشاءاد اٌزؾ١ٍ١ٍخ ."ثٗ اٌّزٕجأ اٌّجبٌغ ػٓ رٕؾشف اٌزٟ رٍه أٚ اٌؼاللخ،  راد اٌّؼٍِٛبد األخشٜ

 .دساعخ اٌؼاللبد ث١ٓ ػٕبطش اٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ ٚاٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ راد اٌؼاللخ

  :انتحهيهيت انتدقيق أهداف إخزاءاث

 : ا٢ر١خ رغزخذَ ٌألغشاع اٌزؾ١ٍ١ٍخ اإلعشاءاد أْ (1520) سلُ ِؼ١بس االٔزٛعبٞ  أٚػؼ 

 اعزخذاِٙب ٠ىْٛ ػٕذِب عٛ٘ش٠خ اٌزذل١ك وئعشاءاد إعشاءاد ِٚذٜ ٚرٛل١ذ رخط١ؾ فٟ اٌّذلك ِغبػذح -

 .االوزشبف ِخبؽش ٌزخف١غ االخزجبساد اٌزفظ١ٍ١خ ِٓ أوضش ٚفؼب١ٌخ رأص١ش را

  .اٌزذل١ك ٌؼ١ٍّخ إٌٙبئٟ اٌفؾض ِشؽٍخ ػٕذ اٌّب١ٌخ ٌٍج١بٔبد شبٍِخ وٕظشح -

 :أسانية اإلخزاءاث انتحهيهيت

اٌؼاللخ                       راد اٌّب١ٌخ اٌّب١ٌخ ٚغ١ش اٌّؼٍِٛبد ػٕبطش ث١ٓ اٌؼاللبد دساعخ اٌزؾ١ٍ١ٍخ اإلعشاءاد رزؼّٓ

 ٚاٌجٕٛد اٌزمٍجبد ثفؾض رٙزُ  اٌزٟ اٌغٛ٘ش٠خ ٚاٌّؤششاد االرغب٘بد رؾ١ًٍ ثٙذف (أعٍٛة ِمبسٔخ اٌّؼٍِٛبد )

 :اإلعشاءاد رٍه رزؼّٓ ؽ١ش اٌؼبد٠خ غ١ش

 اٌغبثمخ  اٌفزشاد ػٓ ِزّبصٍخ اٌؾب١ٌخ ثّؼٍِٛبد اٌّؼٍِٛبد ِمبسٔخ .أ 

 أٚ اٌّٛاصٔبد ؽش٠ك ػٓ أٚ اٌّغزٙذفخ اٌّزٛلؼخ ثبٌٕزبئظ ِؼٍِٛبد رزؼٍك ِغ اٌؾب١ٌخ اٌّؼٍِٛبد ِمبسٔخ .ة 

 .اٌزٕجؤاد

 ِغ ّٔٛرط ٚرى١١فٙب ِطبثمزٙب ثغشع اٌّزٛلؼخ اٌّب١ٌخ ٚغ١ش اٌّب١ٌخ اٌّؼٍِٛبد ػٕبطش ث١ٓ اٌؼاللخ دساعخ .ط 

 ثّٕؾ ِؼ١ٓ اٌؼاللخ ٘زٖ ٚعٛد ٠زٛلغ ؽ١ش اٌغٙخ اٌخبػؼخ ٌٍشلبثخ، خجشح ػٍٝ رأع١غب ٌٍزٕجؤ لبثً

 .رغ١شٖ إٌٝ أدد لذ عٛ٘ش٠خ رغ١شاد ٕ٘بن ٠ىٓ ٌُ إرا ػ١ٍٗ ٚاعزّشاس٘ب

ثبٌمطبع  رشرجؾ ِّبصٍخ ٌٛؽذاد رٕظ١ّ١خ أخشٜ ٚثّؼٍِٛبد ِب١ٌخ ِؼٍِٛبد ِغ اٌّب١ٌخ اٌّؼٍِٛبد ِمبسٔخ .د 

 .ف١ٗ اٌغٙخ اٌخبػؼخ ٌٍشلبثخ رؼًّ اٌزٞ

 .اٌّالئّخ اٌّب١ٌخ اٌّب١ٌخ ٚغ١ش ث١ٓ اٌّؼٍِٛبد ػاللخ دساعخ .ٖ 

ٕٚ٘بٌه اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌطشق اٌزٟ ٠ّىٓ اعزخذِٙب ٌزٕف١ز ٘زٖ اإلعشاءاد ثبعزخذاَ اٌّمب١٠ظ إٌمذ٠خ أٚ اٌى١ّخ 

٠ّٚىٓ أْ رظ١ٕف ٘زٖ اإلعشاءاد إٌٝ , أٚ إٌغج١خ ٚرٌه ِٓ خالي اٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ ٌٍغٙخ اٌخبػؼخ ٌٍشلبثخ 

 : صالس ِغز٠ٛبد ٟٚ٘

 :(غيز انكًيت  )اإلخزاءاث انتحهيهيت انىصفيت : انًستىي األول

 لذ اٌزٟ إٌشبؽ عٛأت ثؼغ ػٓ اٌغٙخ اٌخبػؼخ ٌٍشلبثخ ِٓ ٘ٛ االعزفغبساد ٚأُ٘ ٘زٖ اإلعشاءاد

 . اٌغٙخ ث١بٔبد ِٚمبسٔخ اٌغبثمخ ػ١ٍّبد اٌزذل١ك ٔزبئظ ػٍٝ اإلؽالع ٚوزٌه ِىزٛثخ، شف١ٙخ أٚ رىْٛ

 : اإلخزاءاث انتحهيهيت انكًيت انبسيطت: انًستىي انثاني

رزّضً اٌفىشح اٌشئ١غ١خ ِٓ ٚساء اعزخذاَ  اإلعشاءاد اٌزؾ١ٍ١ٍخ فٟ اٌزذل١ك، فٟ ٚعٛد ػاللبد ث١ٓ 

اٌج١بٔبد ثّٕؾ ِؼ١ٓ ٚاعزّشاس٘ب ػٍٝ ٘زا إٌّؾ فٟ اٌّغزمجً ِب داِذ اٌظشٚف اٌّؾ١طخ ٌُ رزغ١ش، ٠ّٚزبص ٘زا 

إٌٛع ِٓ اإلعشاءاد ثبػزّبد اٌّؼٍِٛبد اٌى١ّخ ِٚؼبٌغزٙب ثطش٠مخ عٍٙخ ٌزؼطٟ دالئً فٟ ػ١ٍّخ اٌشلبثخ ٚأُ٘ 

 : ٘زٖ اإلعشاءاد ِب ٠ٍٟ

 :انًاني انتحهيم أسانية : أووًال 

 ٠غبػذٖ اٌزٞ ٠خزبس األعٍٛة أْ فؼ١ٍٗ اٌّذلك، لجً ِٓ اعزخذاِٙب اٌّّىٓ اٌّبٌٟ اٌزؾ١ًٍ أعب١ٌت رزٕٛع

 اٌّغزمجً، فٟ رؼزشػٙب لذ اٌزٟ اٌظؼٛثبد ٚاٌّخبؽش ِٚؼشفخ اٌغٙخ اٌخبػؼخ ٌٍشلبثخ، ٔشبؽ ػٍٝ اٌزؼشف فٟ

 ث١ٓ ٚوزٌه ِؼشفخ اٌؼاللبد اٌّب١ٌخ اٌمٛائُ أسطذح ث١ٓ اٌؼاللبد ارغبق ِؼشفخ ِذٜ فٟ وج١ش ثشىً ٠غبػذ ٚرٌه



 (2)  

 

 اٌشاعٟ ٚاٌزؾ١ًٍ األفمٟ اٌزؾ١ًٍ فٟ اٌّبٌٟ اٌزؾ١ًٍ أعب١ٌت ٚرزّضً.اٌّب١ٌخ غ١ش ٚاٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ اٌج١بٔبد

 .اٌّب١ٌخ  إٌغت ٚاٌزؾ١ًٍ ثبعزخذاَ

 :اإلخزاءاث انكًيت انًتطىرة: انًستىي انثانث

٠شًّ ٘زا إٌٛع اإلعشاءاد ػٍٝ أعب١ٌت إؽظبئ١خ ٚس٠بػ١خ ِزطٛسح رؼزّذ ػٍٝ ِؼٍِٛبد و١ّخ، 

 . ٚثشىً أعبعٟ رؼزّذ ػٍٝ اٌّؼبدالد اٌش٠بػ١خ ٚرٌه ثبعزخذاَ اٌج١بٔبد اٌزبس٠خ١خ

 ٌٟؽجمبً ٌٙزا إٌّٛرط ٠زُ اٌجذء ثبخز١بس أؽذ ثٕٛد اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ: ّٔٛرط اٌزخط١ؾ اٌّب . 

 اإلعشاءاد ِغّٛػخ ثٗ ٠مظذ اٌزؾ١ٍ١ٍخ اإلعشاءاد اططالػ أْ ٠زؼؼ رمذَ ِب ػٛء ٚػٍٝ

 .اٌزؾ١ٍ١ٍخ

  :انتحهيهيت انتدقيق إخزاءاث تطبيق يزاحم

 ِٓ اٌّذلك ٘ذف ػٍٝ ٠زٛلف ٚ٘زا اٌزذل١ك، ِشاؽً ع١ّغ فٟ  اٌزؾ١ٍ١ٍخ اٌزذل١ك إعشاءاد٠زُ رطج١ك 

 :ٚرٌه ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ اإلعشاءاد ٘زٖ رٕف١ز

 :انتدقيق نعًهيت انتخطيط يزحهت في انتحهيهيت انتدقيق إخزاءاث:  ُ  أوو

 اٌزخط١ؾ ػٕذ ٌإلعشاءاد اٌزؾ١ٍ١ٍخ اٌّذلك اعزخذاَ أْ إٌٝ (1520  )سلُ  ِؼ١بس االٔزٛعبٞ أشبس  

 ػٍٝ دالئً إٌٝ ٚرؤدٞ اٌخطش اٌّخزٍفخ ِٕبؽك ٚرؾذ٠ذ إٌشبؽ فُٙ ػٍٝ رغبػذٖ اٌزذل١ك ٌؼ١ٍّخ

 ٚإٌطبق ٚاٌٛلذ اٌزخط١ؾ عٛ٘ش رؾذ٠ذ رغبػذٖ فٟ عٛف ٚاٌزٟ اٌّذلك ٠غٍٙٙب اٌزٟ ارغب٘بد إٌشبؽ

 .األخشٜ اٌزذل١ك إلعشاءاد

 :انتدقيق عًهيت تنفيذ عند انتحهيهيت انتدقيق إخزاءاث:  ًال  ثانيا

 اٌؼ١ٍّبد طؾخ ٚاٌزؾمك ِٓ اٌفؾض ثؼ١ٍّخ ل١بِٗ أصٕبء اٌزؾ١ٍ١ٍخ اٌزذل١ك إعشاءاد اٌّذلك ٠غزخذَ

 اٌّشرجطخ االوزشبف ٌزخف١غ ِخبؽش رٙذف ٟٚ٘ - ٌٍؼ١ٍّبد االخزجبساد فٟ ص٠بدح - ٚاألسطذح

 .اٌّب١ٌخ ثبٌمٛائُ

 اإلداسح ٠غزفغش ِٓ ِب ػبدح اٌّذلك أْ (1520)سلُ  اٌذٌٟٚ اٌّؼ١بس  ِٓ (11)اٌفمشح  فٟ ٚسد ٚلذ

 اإلعشاءاد ٘زٖ ٚٔزبئظ ِٚذٜ ِٛصٛل١خ اٌزؾ١ٍ١ٍخ اإلعشاءاد فٟ إ١ٌٙب ٠ؾزبط اٌزٟ اٌّؼٍِٛبد رٛفش ؽٛي

٘زٖ  لجً ِٓ اٌّؼذح اٌّؼٍِٛبد اٌزؾ١ٍ١ٍخ اعزخذاَ ٠ّىٓ  ؽ١ش،اٌغٙخ اٌخبػؼخ ٌٍشلبثخ لجً ِٓ إٌّغضح

 .ِٕبعت ثشىً ر١ٙئزٙب رّذ اٌّؼٍِٛبد لذ ٘زٖ ثبْ ِمزٕؼب اٌّذلك ٠ىْٛ أْ ثششؽ ثىفبءح اٌغٙخ 

 عذ٠ذح أدٌخ إصجبد ٠ؼ١ف اٌزذل١ك ثؼ١ٍّخ ل١بِٗ خالي اٌزؾ١ٍ١ٍخ ٌإلعشاءاد اعزخذاِٗ ػٕذ ٚاٌّذلك

 .سأ٠ٗ رى٠ٛٓ فٟ رغبػذٖ

 

 :انتدقيق نعًهيت اننهائيت انًزحهت في انتحهيهيت انتدقيق إخزاءاث: ثانثاًال   

 ٌؼ١ٍّخ ٚاٌزم١١ُ إٌٙبئٟ اٌزخط١ؾ ِشؽٍزٟ فٟ عٛ٘شٞ ثشىً ِطٍٛثخ اٌزؾ١ٍ١ٍخ اٌزذل١ك إعشاءاد أْ

 اإلفظبػ وفب٠خ ِذٜ ٌٍغٙخ اٌخبػؼخ ٌٍشلبثخ ٌزم١١ُ اٌّب١ٌخ اٌمٛائُ ٌؼٕبطش إٌظشح اٌشبٍِخ أٞ اٌزذل١ك

 اٌّشؽٍخ ٘زٖ فٟ اٌزؾ١ٍ١ٍخ اعزخذاَ اإلعشاءاد ِٓ األعبعٟ اٌغشع أْ ٠ٚزؼؼ اٌّب١ٌخ، اٌمٛائُ فٟ

 :ا٢رٟ فٟ ٠زّضً

 غ١ش أٚ غ١ش اٌؼبد٠خ اٌؼاللبد خالي ِٓ ٚرٌه وىً اٌّب١ٌخ اٌمٛائُ أسطذح ِؼم١ٌٛخ ِذٜ رم١١ُ .1

 .رؾذ٠ذ٘ب ٌٍّذلك ٠غجك ٌُ ٚاٌزٟ اٌّزٛلؼخ

 اػزجش٘ب اٌؾغبثبد اٌزٟ أسطذح ثخظٛص اٌّذلك عّؼٙب اٌزٟ اإلصجبد أدٌخ وفب٠خ ِذٜ  ثؾش  .2

 .اٌزذل١ك ٌؼ١ٍّخ اٌزخط١ؾ ِشؽٍخ ػٕذ ِزٛلؼخ غ١ش أٚ اٌؼبد٠خ غ١ش

 .ِغجمب اٌّؾذدح اٌّخبؽشح دسعخ ِغ اٌفؼ١ٍخ اٌّخبؽشح دسعخ ِمبسٔخ .3

ٔشبؽ اٌغٙخ اٌخبػؼخ  ؽم١مخ ػٓ ف١ٙب اإلفظبػ ٚوفب٠خ وىً اٌّب١ٌخ اٌمٛائُ عالِخ ػٍٝ اٌؾىُ .4

 فٟ ِشوض٘ب اٌّبٌٟ ٚؽم١مخ اٌزذل١ك ِٛػغ اٌّب١ٌخ اٌفزشح خالي ٔزبئظ ِٓ رظٙشٖ ِٚب ٌٍشلبثخ

 .رؾىُ ػٍّٙب اٌزٟ ٚاألٔظّخ ٚاٌزؼ١ٍّبد اٌمٛا١ٔٓ ِزطٍجبد ِغ ارفبلٙب ِٚذٜ اٌفزشح ٔٙب٠خ

 :أهى اوعتباراث انىاخة يزاعاتها عند استخداو اإلخزاءاث انتحهيهيت

ػٍٝ اٌّذلك أْ ٠زجغ ػذح ِشاؽً ػٕذ رطج١ك اإلعشاءاد اٌزؾ١ٍ١ٍخ ٚرٌه ثؼذ اؽالػٗ ػٍٝ ؽغُ اٌغٙخ 

 :ِٛػغ اٌزذل١ك ٚٔشبؽٙب ثششؽ أْ ٠أخز ثؼ١ٓ االػزجبس ػذح اػزجبساد ِٕٚٙب



 (3)  

 

 :تحديد أهداف اإلخزاءاث انتحهيهيت:  أووًال 

٠غزخذَ اٌّذلك اإلعشاءاد اٌزؾ١ٍ١ٍخ ثغشع اٌزٛطً إٌٝ أ٘ذاف ػبِخ ٚأ٘ذاف خبطخ، فبأل٘ذاف 

اٌؼبِخ رشًّ رٛع١ٗ ا٘زّبَ اٌّذلك إٌٝ اٌّغبالد ٚإٌّبؽك اٌزٟ رؾزبط إٌٝ فؾض أوضش ٚرٌه ٌزٛف١ش 

د١ًٌ عٛ٘شٞ أٚ ٌٍّغبػذح فٟ اٌزم١١ُ إٌٙبئٟ ٌؼ١ٍّخ اٌزذل١ك، أِب اٌٙذف اٌخبص فمذ ٠ىْٛ رغ١ّغ األدٌخ 

اٌالصِخ ٌٍزأوذ ِٓ ِذٜ ِالئّخ ٚوفب٠خ ِخظض اٌذ٠ْٛ اٌّشىٛن فٟ رؾظ١ٍٙب ثبٌٕغجخ ٌشط١ذ 

 .اٌّذ١ٕ٠ٓ ػٍٝ عج١ً اٌّضبي

 :وضع قاعدة انقزار:  ثانياًال 

ٌىٟ ٠غزط١غ اٌّذلك رؾذ٠ذ ِب إرا وبٔذ اٌفشٚلبد إٌبرغخ ػٓ اٌّمبسٔبد رؼزجش عٛ٘ش٠خ أَ ال ٠غت ػ١ٍٗ 

 :إرجبع أؽذ اٌطش٠مز١ٓ اٌزب١ٌز١ٓ

ٚفٟ ٘زٖ اٌطش٠مخ ٠ؼغ اٌّذلك ِجٍغ ِؼ١ٓ وؾذ ِغّٛػ ثٗ، ثؾ١ش إرا  :رغبٚص اٌفشق ٌّجٍغ ِؼ١ٓ .أ 

 .وبٔذ اٌفشٚلبد رزؼذٜ رٌه اٌّجٍغ ٠ؼزجش فشق عٛ٘شٞ ٚػٍٝ اٌّذلك فؾض أعجبة ٘زا اٌفشق

ٚؽجمبً ٌٙزٖ اٌطش٠مخ ٠مَٛ اٌّذلك ثّمبسٔخ سط١ذ اٌؾغبثبد فٟ اٌغٕخ : رغبٚص اٌفشق ٌٕغجخ ِؼ١ٕخ .ب 

اٌؾب١ٌخ ثشط١ذ٘ب فٟ اٌغٕخ اٌغبثمخ صُ ٠مَٛ ثئ٠غبد ٔغجخ اٌزغ١١ش، فئرا رغبٚصد رٍه إٌغجخ اٌؾذ 

اٌزٞ لبَ اٌّذلك ثزؾذ٠ذٖ ؽغت خجشرٗ فئٔٗ ٠ؼزجش ٘زٖ اٌزغ١شاد غ١ش ػبد٠خ ِّب ٠غزذػٟ فؾظٙب 

ٌٍزأوذ ِٓ عجت اٌزغ١ش ٚػٍٝ اٌّذلك فٟ ؽبٌخ اعزخذاِٗ ٌؾذٚد ِخزٍفخ ثزٛص١ك األعبط اٌزٞ لبَ 

 .ثبالػزّبد ػ١ٍٗ فٟ ِغزٜٛ اٌؾذ اٌّغزخذَ

 :تطبيق اإلخزاءاث انتحهيهيت وتحهيم اننتائح واستنتاج انخالصت:  ثانثاًال 

ثؼذ رؾذ٠ذ اٌّذلك ٌٍفشٚلبد اٌغٛ٘ش٠خ ٠مَٛ ثززجغ رٍه اٌفشٚق ٌّؼشفخ أعجبثٙب، ٚرؼزجش ٘زٖ اٌخطٛح ِٓ 

 .أُ٘ خطٛاد اإلعشاءاد اٌزؾ١ٍ١ٍخ

ٚرجذأ ػ١ٍّخ اٌفؾض ثبالعزفغبس ِٓ اٌّغؤ١ٌٚٓ ثبٌغٙخ اٌخبػؼخ ٌٍشلبثخ ػٓ األعجبة اٌّؾزٍّخ 

ٌٍزغ١شاد غ١ش اٌؼبد٠خ ثبإلػبفخ ٌٍّشاعؼخ اٌزفظ١ٍ١خ ٌٍّغزٕذاد، صُ ِمبسٔخ ٔزبئظ اٌفؾض ِغ رٕجؤاد 

 .اٌّذلك إٌبرغخ ػٓ اإلعشاءاد اٌزؾ١ٍ١ٍخ

ٚػٍٝ اٌّذلك أْ ٠شاػٟ االػزجبساد اٌزب١ٌخ ػٕذ إرجبع اٌخطٛاد اٌغبثمخ فٟ رطج١مٗ ٌإلعشاءاد 

 :اٌزؾ١ٍ١ٍخ، ٚرٌه ثٙذف اعزخالص ٔزبئظ دل١مخ ٌؼ١ٍّخ اٌزذل١ك

  ػٍٝ اٌّذلك أْ ٠أخز ثؼ١ٓ االػزجبس ِذٜ وفبءح ٚفبػ١ٍخ اإلعشاءاد اٌزؾ١ٍ١ٍخ اٌزٟ ٠مَٛ ثزطج١مٙب

 .ِٚذٜ اػزّبدٖ ػ١ٍٙب ِٓ ؽ١ش اعزمال١ٌخ ٚرٕٛع ِظبدس اٌج١بٔبد

  ػٕذ ل١بَ اٌّذلك ثّمبسٔخ رٕجؤارٗ ِغ اٌّجبٌغ اٌفؼ١ٍخ اٌّغغٍخ ٚاٌزٟ رأوذ ِٓ طؾزٙب ػٓ ؽش٠ك

اٌفؾض ٠ٕجغٟ ػ١ٍٗ أْ ٠أخز فٟ االػزجبس أْ رىْٛ اٌؼاللخ ث١ٓ رٍه اٌّجبٌغ اٌّغغٍخ ٚرٕجؤارٗ 

ثؾ١ش رؼطٟ اٌؼاللبد اٌزٟ ٠زُ رؾ١ٍٍٙب ِؤشش ع١ذ ػٓ اٌجٕذ اٌزٞ ٠زُ اخزجبسٖ، فىٍّب , ِؼمٌٛخ

صادد دسعخ اعزطبػخ اٌّذلك ثبٌزٕجؤ ثبٌؼاللبد اٌزٟ ٠مَٛ ثّمبسٔزٙب وٍّب وبٔذ اإلعشاءاد 

 .اٌزؾ١ٍ١ٍخ أوضش فبػ١ٍخ

  إْ ٌذلخ رٛلؼبد اٌّذلك أصش ثبٌغ ػٍٝ رٛف١ش اٌّغزٜٛ اٌّشغٛة ِٓ اٌضمخ ثٕزبئظ اإلعشاءاد

اٌزؾ١ٍ١ٍخ، فؼٍٝ اٌّذلك ٕ٘ب أْ ٠شاػٟ دسعخ دلخ اٌزٛلؼبد ثؾ١ش رىْٛ وبف١خ ٚػ١ٍٗ رؾذ٠ذ 

اٌشط١ذ إٌّبعت ثئؽبس اٌىفبءح ٚاٌفبػ١ٍخ ألْ ص٠بدح دسعخ دلخ اٌزٛلؼبد ػٓ اٌّغزٜٛ 

 .اٌّشغٛة ف١ٗ ع١ىْٛ غ١ش ػشٚسٞ ٚغ١ش فؼبي
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 :انًزاخع
  

، رٛع١ٙبد رزؼٍك ثبٌشلبثخ  ، اإلعشاءاد اٌزؾ١ٍ١ٍخ(االٔزٛعبٞ  )إٌّظّخ اٌذ١ٌٚخ ٌألعٙضح اٌؼ١ٍب ٌٍشلبثخ  .1

  .(ISSAI 1520)  اٌّب١ٌخ 

 ، ِؼب١٠ش اٌشلبثخ اٌؾى١ِٛخ (االٔزٛعبٞ ) إٌّظّخ اٌذ١ٌٚخ ٌألعٙضح اٌؼ١ٍب ٌٍشلبثخ  .2

(ISSAI 100, 200, 300, 400). 

   .اإلعشاءاد اٌزؾ١ٍ١ٍخ ( 520 )ِؼ١بس اٌّشاعؼخ اٌّظشٞ سلُ  .3

 رؼش٠ت (IAS 520) اإلعشاءاد اٌزؾ١ٍ١ٍخ  ٌٍّشاعؼخ، اٌذ١ٌٚخ ٌٍّؾبعج١ٓ،اٌّؼب١٠ش اٌذٌٟٚ االرؾبد .4

 .اٌّغّغ ِٕشٛساد:ػّبْ)  اٌمب١١ٔٛٔٓ ٌٍّؾبعج١ٓ اٌؼشثٟ اٌّغّغ

  ) ٌٍّشاعغ اٌشخظٟ اٌؾىُ رشش١ذ فٟ ٚدٚس٘ب اٌزؾ١ٍ١ٍخ اٌّشاعؼخ إعشاءاد ) ِٛعٝ ِؾّذ ػٍٝ . د .5

 . عبِؼخ اٌضا٠ٚخ-االلزظبد  ، و١ٍخ2013   - اٌضبٟٔ اٌّغٍذ – ػشش اٌخبِظ اٌؼذد – اٌغبِؼخ اٌّغٍخ

أ١ّ٘خ اعزخذاَ اإلعشاءاد اٌزؾ١ٍ١ٍخ فٟ ِشاؽً اٌزذل١ك ِٓ لجً اٌّشالج١ٓ  )عبسٞ ؽبِذ اٌؼجذ ٌٟ ،  .6

 .عبِؼخ اٌششق األٚعؾ,  ، و١ٍخ اإلػّبي 2011، سعبٌخ ِبعغز١ش  (اٌّب١١ٌٓ 

 ػ١ٍّخ أداء وفبءح سفغ فٟ اٌزؾ١ٍ١ٍخ إعشاءاد اٌّشعؼخ رطج١ك أ١ّ٘خ )اٌشش١ذ  ٚؽبوُ اٌّخبدِخ اؽّذ .7

  .2007 ، 4 ، اٌؼذد 3، اٌّغٍخ األسد١ٔخ فٟ إداسح اإلػّبي ، اٌّغٍذ  ( ١ِذا١ٔخدساعخ -اٌزذل١ك

8. - American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) , SAS 

No 54 , "The Auditor s study and Evolution of Internal Control " , 

9. - American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) , SAS 

   No. 23 ,"Analytical Review Procedures   

10. -American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) , SAS 

No. 56, Analytical Procedures",   

  



ورشة عمل حول برنامج 

(مـعايـــير االنتــــــــــوسايتطبيق )

2014يونيو  26-24الدار البيضاء  



 2010المؤؤمتمر العشؤؤرين لسنتوسؤؤاي والؤؤجي ع ؤؤد بينؤؤوة ا ري يؤؤا سؤؤنة 

تبنؤؤح حةمؤؤة شؤؤاماة مؤؤن المعؤؤايير الدوليؤؤة بؤؤاليقةب العايؤؤا لار ابؤؤة الماليؤؤة 

والمحاسؤؤبة ت ؤؤو عنؤؤواا الر ابؤؤة االساسؤؤية و ؤؤم الر ابؤؤة الماليؤؤة ور ابؤؤة 

.الداء ور ابة االلتةام

من الجهة التً اصدرت واعتمدت معاٌٌر االنتوساي؟ / س 



.دعم مهنة الرقابة على القطاع العام 1.

أداة رئٌسييٌة لاييمان قييدر أ بيير ميين االتسيياج اييً  ٌ ٌيية  جييرا  2.

.الرقابة على القطاع العام 

.تحسٌن جودة الرقابة 3.

تسييهٌا المقارنيية بييٌن الممارسييات الحالٌيية وأااييا الممارسييات 4.

.المعترف بها دولٌا  

.راع مصداقٌة تقارٌر االجهزة العلٌا  للرقابة 5.

االنتوساي ؟ ما  و القدف من تبنم معايير / س 
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 تغيير طري ة الر ابة.

 االتساق بين االدلة والمعايير الوطنية وبين معايير االنتوساي.

 تنمية  درات موظفم الديوان لضمان التطبيق النايح.



سؤؤؤتدعم تطبيؤؤؤق المعؤؤؤايير ( IDI) تنميؤؤؤة االنتوسؤؤؤاي مبؤؤؤادرب 

و ؤؤد اطاؤؤق برنؤؤامج لار ابؤؤة الماليؤؤة والمحاسؤؤبة  بؤؤاليقةب العايؤؤا 

(3i Programme)   2012) تنفيؤج   ؤسل الفتؤرب والجي تؤم-

لاؤؤؤدول الناط ؤؤؤة بالاغؤؤؤة االنيايةيؤؤؤة وحاليؤؤؤا  يؤؤؤتم تريمؤؤؤة ( 2014

المؤؤادب العاميؤؤة الؤؤح الاغؤؤة العربيؤؤة لتطبيؤؤق نفؤؤس البرنؤؤامج عاؤؤح 

. 2016-2014الدول العربية  سل الفترب 

ايير ؟ـــتم تطبيق المعــف سيـكي/ س 



ع داف 
برنامج

3i

مساعدة األجهزة على 
تحدٌد احتٌاجاتها

ا ساب القدرة على 
تطبٌج المعاٌٌر

تسهٌا البد  اً 
تطبٌج المعاٌٌر

 نشا  مجتمع معراة



(( .مواد عالمية متاحة لايميع ))تطوير 1.

((.شقادب ميسري تطبيق معايير االنتوساي)) برامج الحصول عاح 2.

.ميتمع الممارسة / شبكة المعارف لمعايير االنتوساي 3.

.مقام ر ابية مستندب الح معايير االنتوساي 4.

.بدء تطبيق معايير االنتوساي عاح مستوى اليقاة الر ابم 5.

برنامج النتائج المتو عة من تطبيقما م/ س 

 3i Programme؟



(الشقر والّسنة)الّتاريخ المشروا

2013-10"عدوات ت ييم االلتةام بمعايير اإلنتوساي"تريمة 

ورشة عمل رمساء اليقةب

2014-09ا تيار المشاركين

"كتّيبات تطبيق معايير اإلنتوساي"تريمة 

ايتماا المدّربين إلعداد الماّدب العامّية لورشة معايير اإلنتوساي ومقارات 

الّتيسير
03-2015

تطوير بّوابة لتبادل المعارف بالاّغة العربّية

2015-09ورشة معايير اإلنتوساي ومقارات الّتيسير

ت ييم االلتةام بمعايير اإلنتوساي من  بل اليقةب المشاركة

2016 - 07 بل شقر اعداد  ّطة لتطبيق معايير اإلنتوساي من  بل اليقةب المشاركة

الح معايير اإلنتوساي من  بل اليقةب المشاركةمستندب ايراء مقام ر ابّية 



القييدرة علييى التواصييا ونقييا المعييارف وتح ٌييز االلييرٌن والتعامييا مييع •
.المجموعة وادارتها

سنوات بالجهاز 5لبرة ال تقا عن •

سنوات 10ال تقا المدة المتبقٌة عن التقاعد على •

جامعً •

ٌتقن استلدام ال مبٌوتر واالنترنت•

الميسرين



شكرا  




