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ذرمباٌؿؾؽةماٌغربقةماديمعاحلاجؿؿاسفامماٌعاؼريماٌفـقةمواظرضابقةسؼدتمىـةم

م/األدؿاذمععاظيبـاءمسؾىماظدسوةماظؽرميةماٌوجفةمعنمم2018صرباؼرمم23إىلمم19معنمخاللماظػرتة

،مالدؿضاصةممظؾقلاباتمباٌؿؾؽةماٌغربقةجملؾسماألسؾىماألولملرئقسمالمإدرؼسمجطو

األعاغةماظعاعةميفماظؾفـةمممـلمومبشارطةمممـؾيماألجفزةماألسضاءموماالجؿؿاعماٌذطورم

م:ػمومعؾادرةمتـؿقةماإلغؿودايمممـلمو

مدؼوانماحملادؾةمبدوظةماظؽوؼت

مدعودمشصابماظزعاغان/ماظدطؿور

عدؼرمإدارةماظؿدرؼبمواظعالضاتم

ماظدوظقة

ماظؾفـةرئقسم

سؾدماظؾطقفمسؾدماظوػابم/ماألدؿاذ

ماظلفقل

مطؾريماٌدضؼني

مسضو

مسضومعدضقمأولمأصـانماظـؿش/ماألدؿاذة

ماىفازماٌرطزيمظؾؿقادؾاتمجبؿفورؼةمعصرماظعربقة

مسالءاظدؼنمسؾدماظرمحن/ماألدؿاذ

محمؿد

مرئقسمضطاع

مغائبماظرئقس

ماجملؾسماألسؾىمظؾقلاباتمباٌؿؾؽةماٌغربقة

مبوذعقبمبقؾطمم/األدؿاذ

اظؿدضققمواظؾتميفممرئقسمشرصة

 ايلابات
مسضو
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مبنمبقهابراػقمم/مماألدؿاذ

اظؿأدؼبمواٌؿعؾقممرئقسمشرصة

مباٌقزاغقةمواظشؤونماٌاظقة

مسضو

مدٌوان الرقابة المالٌة االتحادي بجمهورٌة العراق

مسضومعدؼرمساممزػريمدرطقسمتوعا/ماألدؿاذ

مسضومرئقسمضلمماٌعاؼريمديسؾداظؽرؼممخؾفمدو/ماظدطؿور

ماٌؿؾؽةماظعربقةماظلعودؼةبدؼوانماٌراضؾةماظعاعةم

مسضومعراضبمعاظيمسادلمبنمداملمباربود/ماألدؿاذ

مسضومعراضبمعاظيمإبراػقممبنمحمؿدماىعػري/ماألدؿاذ

مدؼوانماحملادؾةماٌؿؾؽةماألردغقةماهلامشقة

مسضومعدضـــقمهحمؿدماظشكاتر/ماألدؿاذ

ماظعاعةاألعاغةم

ماٌؼررمممـلماألعاغةماظعاعةمسؾدايقماًؿريي/ماألدؿاذ

معؾادرةماإلغؿودايمظؾؿـؿقة

معؾادرةمتـؿقةماإلغؿودايمممـلممدؿاذمسؾدايؽقممبنماألزرقاأل

م

جملؾسملماألولمرئقسالغائبممصوابيعدمالعح/ممدؿاذيفمبداؼةماالجؿؿاع،مأظؼىماأل

مإدرؼسمجطوم/مععاظيماألدؿاذصقفامترحقبممغؼلماباتمباٌؿؾؽةماٌغربقةمطؾؿةاألسؾىمظؾقس
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األسؾىمظؾقلاباتمباظلادةماٌشارطنيميفماالجؿؿاعمعؿؿـقًامظؾفؿقعممجملؾسلماألولمرئقسال

م.رقبماإلضاعةمواظؿوصققميفمانازماٌفاممماٌوطؾةمإىلماظؾفـة

،مممـلمدؼوانماحملادؾةمبدوظةماظؽوؼتمورئقسمدعودماظزعاغان/ممدطؿورظؼىمالأطؿام

هموغائبماظرئقسماألولساظيموتؼدؼرهمملمهذؽرسربمصقفامسنم،مطؾؿةماٌعاؼريماٌفـقةمواظرضابقةمىـةم

أثـىمسؾىمسؾىمادؿضاصةمػذاماالجؿؿاعمومجملؾسماألسؾىمظؾقلاباتامتليبوىؿقعمعن

.معؿؿـقًاماظؿوصققمظؾؿشارطنيمباالجؿؿاعممإلناحماالجؿؿاعموػااظيتمبذلمجفودػمماٌكؾصة

ثمماغؿؼؾتماظؾفـةمإىلمدرادةموعـاضشةمخمؿؾفماظؾـودماٌدرجةميفمجدولماألسؿالم

م.واختذتمبشأغفاماٌؼرتحاتماظؿاظقةمبغقةمسرضفامسؾىماجملؾسماظؿـػقذيميفماجؿؿاسهماظؼادم

 

 :إقرار مشروع جدول األعمال: البند األول

مم.وإضرارهمسؾقهاظؿعدؼالتممإدخالضررمت،مجدولماألسؿالمبـودضمرئقسماظؾفـةماادؿعرمبعد

م

 :بالمعاٌٌر ذات العالقة البحثٌة وراقواألالعلمٌة مناقشة المقاالت :  ثانًالالبند 

ععاؼريماألغؿودايمماٌؼدعةمعنمضؾلماألسضاءمبشأنمضاعتماظؾفـةممبراجعةماٌؼاالت

م:اظؿاظقةمضاالتوؼؿعؾقماألعرمباملمسؾقفامجراءمتعدؼالتإجازتفامبعدمإو

 :العلٌا للرقابة  قٌاس أداء االجهزة  -1
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دؼوانماٌراضؾةماظعاعةمباٌؿؾؽةماظعربقةماٌؼدعةمعنمضؾلمماظورضةماظؾقـقةػذهممسؾؼتت

خمؿؾفمحقثممتماظؿطرقمإىلمبؿؼدؼمماإلرارماظعاممظؼقاسمأداءماألجفزةماظعؾقامظؾرضابةماظلعودؼةم

مضؿانمجودةماظؿؼققم،مطؿاممتعلارممطذظكماٌؿؾعةميفمػذاماجملالمواألداظقبماٌـاػجمو

مغشرمغؿائجمسؿؾقاتماظؿؼققمموعامؼرتتبمسـفامعنمصوائدمظؿطوؼرمأداءماألجفزةعوضوعممررح

ةماألجفزةموسؾىمعؽانميؽنمأنمتؤثرمسؾىماظيتمخاررماملوطذظكممداخؾفاظةمءوتعزؼزماٌلا

م.ضراراتماىفاتماٌادمة

 :تهاومستجدامعاٌٌر اإلنتوساي  تصنٌفرشادات حول إ  -2

إسطاءمغؾذةمماظؽوؼتدوظةميفماٌؼدعةمعنمضؾلمدؼوانماحملادؾةماظورضةمػذهممميفمت

،ماٌعاؼريماظرضابقةماظيتمتصدرػامعـظؿةماإلغؿودايمغففقةماٌؿؾعةميفمتصـقفموترتقباملسنم

اإلصداراتمعنمحقثممتمادؿعراضماٌلؿفداتماياظقةمسنموضعمخمؿؾفمػذهماٌعاؼريمو

،موذظكم(ععاؼريم4)اؼريماظيتممتمإظغاؤػامواٌعم(ععقارم20)واٌعاؼريماٌعدظةم(مععاؼريم9)اىدؼدةم

م:سؾىماظـقوماظؿاظي

: وهًمعاٌٌر جدٌدة  (9) 2016المعاٌٌر التً تم إصدارها فً سنة بلغت : أوالًال 

 .تقرٌر المدققبعنوان اإلبالغ عن مسائل التدقٌق الرئٌسٌة فً ( 1701)المعٌار رقم  -1
 (.توجٌهات حول مسار الرقابة على األداء"بعنوان ( 3200)المعٌار رقم  -2
 ".الدلٌل اإلرشادي حول تدقٌق تكنولوجٌا المعلومات"بعنوان ( 5300)المعٌار رقم  -3
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 ".التوجٌهات الخاصة بمراجعة أنظمة معلومات الدٌن العام"بعنوان ( 5450)المعٌار رقم  -4
 ".دلٌل تدقٌق مكافحة الفساد"بعنوان ( 5700)المعٌار رقم  -5
 ".دلٌل حول العملٌات الرقابٌة التعاونٌة"بعنوان ( 5800)المعٌار رقم  -6
 ".دلٌل تعزٌز الحوكمة الرشٌدة للموجودات"بعنوان ( 9160)المعٌار رقم  -7
 ".مبادئ المراجعة الخارجٌة على المؤسسات الدولٌة"بعنوان ( 9300)المعٌار رقم  -8
 ".الخطوط التوجٌهٌة لتقٌٌم السٌاسات العمومٌة"بعنوان ( 9400)المعٌار رقم  -9

 

 

: معٌار وذلك كما ٌلً( 20) بلغتالمعاٌٌر التً تم تعدٌلها : ثانٌا

 ".قواعد السلوك المهنً"بعنوان ( 30)المعٌار رقم  -1
". االتفاق على شروط المهام الرقابٌة"بعنوان ( 1210)المعٌار رقم  -2
". التواصل مع األطراف المكلفة بالحوكمة"بعنوان ( 1260)المعٌار رقم  -3
". المؤسسة العاملة"بعنوان ( 1570)المعٌار رقم  -4
". استخدام عمل المدققٌن الداخلٌٌن"بعنوان ( 1610)المعٌار رقم  -5
". تكوٌن الرأي وإعداد التقارٌر حول البٌانات المالٌة"بعنوان ( 1700)المعٌار رقم  -6
 ".الرأي فً تقرٌر المدقق المستقلتعدٌالت "بعنوان ( 1705)المعٌار رقم  -7
فقرات لفت االنتباه وفقرات أمور أخرى فً تقرٌر المدقق "بعنوان ( 1706)المعٌار رقم  -8

". المستقل
مسؤولٌات المدقق المتعلقة بالمعلومات األخرى الواردة فً "بعنوان ( 1720)المعٌار رقم  -9

". الوثائق المتضمنة للبٌانات المالٌة المدققة
عملٌات الرقابة على البٌانات المالٌة  –اعتبارات خاصة "بعنوان ( 1800)رقم المعٌار  -10

". المعدة طبقا ألطر ذات هدف خاص
عملٌات التدقٌق للقوائم المالٌة الفردٌة  –اعتبارات خاصة "بعنوان ( 1805)المعٌار رقم  -11

". وعناصر أو حسابات أو فً بنود معٌنة فً قائمة مالٌة( الواحدة)
". معاٌٌر الرقابة على األداء"بعنوان ( 3000) المعٌار رقم -12
". مبادئ توجٌهٌة بشأن المفاهٌم الرئٌسٌة لرقابة األداء"بعنوان ( 3100)المعٌار رقم  -13
". الخطوط التوجٌهٌة لرقابة المطابقة"بعنوان ( 4000)المعٌار رقم  -14
جهزة توجٌهات لفائدة األ –مراجعة المؤسسات الدولٌة "بعنوان ( 5000)المعٌار رقم  -15

". العلٌا للرقابة المالٌة والمحاسبة
توجٌهات بخصوص تنفٌذ عملٌات المراجعة على األنشطة "بعنوان ( 5110)المعٌار رقم  -16

". ذات المنظور البٌئً
". المراجعة البٌئٌة والمراجعة النظامٌة"بعنوان ( 5120)المعٌار رقم  -17
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هزة العلٌا للرقابة المالٌة دور األج: التنمٌة المستدامة"بعنوان ( 5130)المعٌار رقم  -18
". والمحاسبة

كتٌب اإلنتوساي حول الكٌفٌة التً ٌمكن أن تتعاون بها "بعنوان ( 5140)المعٌار رقم  -19
". األجهزة العلٌا للرقابة فً رقابة االتفاقٌات البٌئٌة الدولٌة

". دلٌل حول مراجعة النظٌر الطوعٌة"بعنوان ( 5600)المعٌار رقم  -20

 

 

 

: هًمعاٌٌر ( 4) تم إلغاء: ثالثا

 ".مقدمة عامة لتوجٌهات اإلنتوساي للرقابة المالٌة"بعنوان ( 1000)معٌار رقم  -1
الخطوط التوجٌهٌة لرقابة المطابقة المستقلة عن مراجعة "بعنوان ( 4100)معٌار رقم  -2

 ".البٌانات المالٌة
مراجعة الخطوط التوجٌهٌة لرقابة المطابقة المنجزة مع "بعنوان ( 4200)معٌار رقم  -3

 ".البٌانات المالٌة
الدلٌل اإلرشادي لألجهزة الرقابٌة العلٌا فً مجال الرقابة على "بعنوان ( 5010)معٌار رقم  -4

 ".المؤسسات الدولٌة
 

 :(ISSAI 3000)لرقابة على األداء ل الدولً اريالمع -3

متممةاألردغيباٌؿؾؽةماٌعدةمعنمضؾلمدؼوانماحملادؾةمػذهماظورضةمعنمخاللم

اٌعقارممغطاقمػذاتـاولممتم،محقثم (ISSAI 3000)ظرضابةمسؾىماألداءماظدوظيملمسقارملاادؿعراضم

باتماظعاعةمل،مطؿاممتماظؿطرقمإىلماٌؿطاألداءمرضابةماظؿعرؼػاتمواٌؾادئماٌرتؾطةممبػفومو

عنمختطقطمظؾؿفاممموطذظكماٌؿطؾؾاتماٌؿعؾؼةمباٌراحلماظرئقلقةمظرضابةماألداءمظرضابةماألداء

ممم.رؼرموعؿابعةماظؿوصقاتااظؿـػقذموإصدارماظؿقطذظكموةموألسؿالماظرضاب
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 :المراجعة  انتقاء عٌنات  -4

ةمعنمضؾلماىفازماٌرطزيمظؾؿقادؾاتمضدماملماظورضةماظؾقـقةػذهمماظؿطرقميفمتم

وأػداصفاموعداخؾفامصفومماظعقـاتميفماٌراجعةمملتعرؼفمإىلمتؼدؼممجبؿفورؼةمعصرماظعربقةم

مم.اظوحداتماظـؼدؼةأدؾوبموتؼققممسقـاتماٌراجعةمبادؿكداممأداظقبماخؿقارماظعقـاتموذرحم

 :المراجعة المستندة على المخاطر   -5

اٌؼدعةمعنمضؾلماجملؾسماألسؾىمظؾقلاباتمماظورضةماظؾقـقةمعنمخاللمػذهمتم

ادؿعراضمعـفجماظؿدضققماٌؾينمسؾىماٌكاررميفماىفاتماٌشؿوظةمم،باٌؿؾؽةماٌغربقة

ذرحمو،محقثممتماظؿطرقمإىلماٌػاػقمماألدادقةمهلذاماٌـفجمباظرضابةميفماظؼطاعماظعام

،مطؿامتـاوظتماظورضةماًطواتماٌؿؾعةميفمإرارماظؿدضققماٌـؿظرةمعـهماألػدافمواٌزاؼا

رؼرموعؿابعةمتـػقذماوإسدادماظؿقواٌؿؿـؾةميفماظؿكطقطمواظؿـػقذمماٌؾينمسؾىماٌكارر

يفمإرارماظؿدضققماٌؾينمسؾىمموظقةماٌدضؼنيمتمتـاولمعلؤم،باإلضاصةمإىلمذظكم.اظؿوصقات

ممم.اٌكاررمرؾؼامظؾؿعاؼريماظدوظقة

 –مناقشة دلٌل المراجعة المالٌة الحكومٌة مرحلة التخطٌط :  ثالثالالبند 

المقدم من الجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورٌة 

 :مصر العربٌة
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معنمتعدؼالتمدؿوجبعاميمبعدماظؿداولميفػذاماظدظقلموعلودةمارؾعتماظؾفـةمسؾىم

واصاةمرئقسممباظؾفـةمبأنمؼؼومماىفازماٌرطزيمظؾؿقادؾاتم،مأوصتموصؼامٌعاؼريماإلغؿوداي

،مسؾىم2018عارسمم15عوسدمأضصاهميفممبعدمإدخالماظؿعدؼالتمسؾقهمعنماظدظقلمةغلخاظؾفـةمب

زؿةموضقامماألعاغةماظعاعةمظؽرتوغيمظؾؿنسؾىماٌوضعماإلماٌلودةمأنمؼؿممبعدمذظكمغشر

يفمشضونمذفرمإىلمحنيمماسؾقهواضرتاحماظؿعدؼالتممإلرالعلمبكارؾةماألجفزةماألسضاءم

يفمإسدادماىزءماظـاغيمعنمػذاماظدظقلممبدءطؿاممتماالتػاقمسؾىمالم.صقغؿهماظـفائقةماسؿؿاد

م.واٌؿعؾقممبرحؾةمتـػقذمأسؿالماظرضابة

بحضور اللجنة ومناقشته  مبادرة تنمٌة اإلنتوساي التنسٌق مع ممثل :  رابعالالبند 

مبادرة تنمٌة عن األولوٌات والتنسٌق فٌما بٌن لجنة المعاٌٌر و

 :اإلنتوساي 

معؾادرةمتـؿقةماإلغؿودايسؾدايؽقممبنماألزرقمممـلم/مباألدؿاذممرئقسماظؾفـةمرحب

غطؼةماملسنمأػممعشارؼعموبراعجمعؾادرةمتـؿقةماإلغؿودايميفماظذيمتوىلمتؼدؼممسرضم

واالحؿقاجاتمموظوؼاتتـاولمأػمماألحقثممتماظـؼاشمصؿحمبابممتمبعدمذظكموم،سربقةال

ىـةمالقمبنيميتـسالمبشأغفامتػعقلمدقؿمماظيتٌرحؾةماظؼادعةموامٌـطؼةماظعربقةمباظـلؾةمإىلبا

ممم.عؾادرةمتـؿقةماإلغؿودايمعؾادرةمو

 : 2018 ةسنل ةمشروع  وبرنامج عمل اللجن إعداد: خامسالبند ال

عؾـقةمسؾىمدرتاتقفقةمػاماإلتؽونماٌـففقةماٌؿؾعةميفموضعمخطتأضرتماظؾفـةمبأنم

سؾىممحقثمادؿعرضمرئقسماظؾفـةاظعربقة،ممتوجفاتموأػدافماًطةماالدرتاتقفقةمظؾؿـظؿة

واإلرالعمسؾىمسرضمبعدماظـؼاشموأوظوؼاتماًطةماالدرتاتقفقةمظؾؿـظؿةماظعربقةمماألسضاء
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األغشطةممهدؼدم2018دـةموصيماظؾفـةمبأنمؼؿممباظـلؾةمإىلمتاإلغؿوداي،متـؿقةمممـلمعؾادرةم

م:تاظقةالواىدوظةماظزعـقةممآظقاتماظؿـػقذو

 الزئًضًُ األولىيات الفزعًُ ألولىياتا األىشطُ املضئىلًُ تاريخ اإلجناس

 2018َىٌُى 
دٌىان المحاسبة 

 الكىٌتً

دوس  ٔشش ِماي ػٍٍّ حىي -

األخهضج اٌؼٍُا ٌٍشلاتح واٌّحاعثح فٍ 

تحمُك أهذاف يتمُُُ دوس اٌحىىِاخ 

 .اٌتُّٕح اٌّغتذاِح

اٌتىػُح  تأهُّح اٌشلاتح  1-1

ػًٍ             أهذاف 

 .اٌّغتذاِح اٌتُّٕح

 

دػُ  -1

خهضج لذساخ األ

ػضاء فٍ األ

ػًٍ  اٌشلاتح

أهذاف اٌتُّٕح 

 اٌّغتذاِح

 

 

  -  

خهضج ألِغاػذج ا 1-2

تمُُُ ِذي  ػضاءػًٍاأل

حىىِاتها ٌتحمُك  خاهضَح

اٌّغتذاِح  أهذاف اٌتُّٕح

 .ػٍّها واٌثالؽ ػٓ ٔتائح

  -  

ػضاء األ خهضجاأل ِغاػذج 2-1

ػًٍ  إػذاد اعتشاتُدُح 

طشاف األاٌتىاصً ِغ 

 .اخ اٌؼاللحر
تؼضَض   -2

خهضج ِغ تىاصً األ

اخ رطشاف األ

 اٌؼاللح

 رئٍس اللجىة 2018ِاسط 

حث األخهضج اٌشلاتُح ػًٍ  -

وِخاطثح  12 اٌذوٌٍ تفؼًُ اٌّؼُاس

ٌدٕح تُّٕح اٌمذساخ إلػذاد تشٔاِح 

 .تذسَثٍ تهذا اٌشأْ 

خهضج فٍ ِغاػذج األ 2-2

تطثُك اعتشاتُدُاخ 

طشاف اٌتىاصً ِغ األ

 .اخ اٌؼاللحر

 رئٍس اللجىة طىاي اٌغٕح
 ِثادسج تُّٕح اإلٔتىعاٌ اٌتىاصً ِغ 

 .واٌٍداْ اٌّؼُٕح تاإلٔتىعاٌ

خهضج فٍ دػُ لذساخ األ 2-3

طشاف اٌتىاصً ِغ األ

اخ اٌؼاللح إلسعاء ِفهىَ ر

 .عتمالٌُحاال

  -  

دػُ اٌمُاداخ اٌؼٍُا فٍ  3-1

إسعاء ِٕهدُح اإلداسج 

 .اإلعتشاتُدُح

خهضج دػُ األ  -3

ػضاء فٍ اإلداسج األ

االعتشاتُدُح 

وتطثُك إطاس لُاط 

 االداء واإلتالؽ

  -  

خهضج تؼضَض لذساخ األ 3-2

األػضاء فٍ ِداي اإلداسج 

 .اإلعتشاتُدُح

 طىاي اٌغٕح 

 

 

 

 

 2018َىٌُى 

+ ماوة العامة األ

 اللجىة

 

 

 

 

+ االماوة العامة 

 اللجىة

االعتّشاس فٍ دػُ األخهضج  -

 .األػضاء ػثش فشَك اٌذػُ واٌّغأذج

إػذاد لاػذج تُأاخ تأعّاء  -

اٌّختصُٓ ِٓ وً خهاص ػضى فٍ 

ِداي لُاط األداء واإلتالؽ ورٌه ػثش 

ِخاطثح األخهضج ػًٍ أْ َىىْ وً 

ِختص لذ شاسن فٍ دوساخ تذسَثُح 

خهضج فٍ ِغاػذج األ 3-3

تطثُك إطاس لُاط االداء 

 .واإلتالؽ
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 الزئًضًُ األولىيات الفزعًُ ألولىياتا األىشطُ املضئىلًُ تاريخ اإلجناس

وِاسط أػّاي لُاط فؼٍُح ألداء 

 .األخهضج

صبتنرب 

2018 

 أعضاء اللجيُ

- إػذاد ِماالخ ػٍُّح تشأْ اٌّؼاَُش  

 :وفما ٌّا ٍٍَ
بعنوان اإلبالغ عن ( 1701)المعٌار رقم  -

 .مسائل التدقٌق الرئٌسٌة فً تقرٌر المدقق
 (الكوٌت)

الدلٌل "بعنوان ( 5300)المعٌار رقم  -
اإلرشادي حول تدقٌق تكنولوجٌا 

 (األردن)".المعلومات
التوجٌهات "بعنوان ( 5450)المعٌار رقم  -

الخاصة بمراجعة أنظمة معلومات الدٌن 
 (العراق) ".العام

دلٌل تدقٌق "بعنوان ( 5700)المعٌار رقم  -
 (مصر) ".مكافحة الفساد

دلٌل حول "بعنوان ( 5800)المعٌار رقم  -
 (السعودٌة) ".العملٌات الرقابٌة التعاونٌة

بعنوان ( 9400)المعٌار رقم  -
سات الخطوط التوجٌهٌة لتقٌٌم السٌا"

 (المغرب) ".العمومٌة

مضاىذَ جوىد األجوشَ  4-1

 األعضاء يف تطبًل املعايري

مضاىذَ األجوشَ  4-2

االعضاء يف تىثًل العنل 

 وفل متطلبات املعايري

مضاىذَ األجوشَ  4-3

األعضاء يف إرصاء آلًات 

 ضنان اجلىدَ

مضاىذَ األجوشَ  4-4

األعضاء يف تطبًل معايري 

 أخالقًات املويُ

ِغأذج   -4

خهضج فٍ تطثُك األ

 اٌّؼاَُش

 طىال الضيُ

رقابة  -

األداء 

السعىدٌة، )

 (.العراق

رقابة  -

المغرب، )إلتزام 

 (.األردن

الرقابة  -

الكىٌت، )المالٍة 

 (.مصر

تشىًُ فشق فشػُح ِٓ اٌٍدٕح  -

ِتخصصح ٌّتاتؼح اٌّغتدذاخ فٍ 

ِداي اٌّؼاَُش اٌّهُٕح ٌألصٕاف 

 -االٌتضاَ -اٌّاٌُح)اٌثالثح ٌٍشلاتح 

وتمذَُ اٌتىصُاخ واٌتصىساخ ( األداء

  .اٌتطىَشَح فٍ اٌّداي

 رئًط اللجيُ 2018مايى 

التشاذ إػادج إدساج تشٔاِح  -

تطثُك ِؼاَُش سلاتح االٌتضاَ فٍ ِداي 

اٌشلاتح ػًٍ اٌّشتشَاخ اٌحىىُِح 

وِخاطثح ٌدٕح تُّٕح اٌمذساخ تهزا 

 .اٌشأْ

 2018أبزيل 

 

 

اجلواس املزكشٍ 

+ للنحاصبات 

+ األماىُ العامُ

 رئًط اللجيُ

وضغ ِغىدج دًٌُ اٌّشاخؼح  -

( ِشحٍح اٌتخطُظ)اٌّاٌُح اٌحىىُِح 

ػًٍ اٌّىلغ اإلٌىتشؤٍ ٌٍّٕظّح 

خُّغ األخهضج  واعتطالع آساء

 .األػضاء حىٌه
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 الزئًضًُ األولىيات الفزعًُ ألولىياتا األىشطُ املضئىلًُ تاريخ اإلجناس

أكتىبز 

2018 

اجلواس املزكشٍ 

 –للنحاصبات 

 مصز

إػذاد اٌدضء اٌثأٍ ِٓ دًٌُ  -

ِشحٍح )اٌّاٌُح اٌحىىُِح اٌّشاخؼح 

 (.اٌتٕفُز

 2018أبزيل 
+ األماىُ العامُ 

 اللجيُرئًط 

ختصًص ىافذَ يف املىقع  -

اإللكرتوىٌ للنيظنُ ليشز جتارب 

وقصص جناح األجوشَ العزبًُ يف 

جمال تطبًل املعايريوخماطبُ هذه 

 .األجوشَ  للنضاهنُ يف هذا اجلاىب

 اللجيُ طىال الضيُ

مبادرَ تينًُ التعاون مع  -

يف مزاجعُ جىدَ تزمجُ  اإلىتىصاٍ 

 .األدلُ االرشاديُ

  -  

تطىيز اليظاو األصاصٌ  5-1

واهلًكل التيظًنٌ 

والكىاعذ اإلجزائًُ 

للنيظنُ مبا يالئه مع 

التعذيالت األخريَ لليظاو 

 ولىيُ اخلامضُاأل 5 االصاصٌ مليظنُ األىتىصاٍ

تطىَش لذساخ 

 حىوّح إٌّظّح

  -  

بزات امليظنُ تطىيز خ 5-2

اعلُ لضنان إدارَ كفؤَ وف

التعلًه اإللكرتوىٌ، )

التعامل مع املاحنني، ضنان 

 (اجلىدَ

  -  
دعه املىارد البشزيُ  5-3

 للنيظنُ

 

التواصل والتنسٌق مع ممثل المنظمة العربٌة فً لجنة المعاٌٌر التابعة :  السادسالبند 

 :لجنةالواستعراض آخر المستجدات فً أعمال ( PSC)لألنتوساي 
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ىـةمملسؿاأمممـلماٌـظؿةميفمضامماظلقدمرئقسماظؾفـةمبادؿعراضمتؼرؼرمعشارطة

مععاؼريمةىنطلمعنممومتماالتػاقمسؾىمادؿؿرارماظؿواصلمواظؿـلققمبنيمععاؼريماإلغؿوداي

مم.اإلغؿودايىـةمععاؼريماألرابودايمو

 

( FAAS)اللجنة الفرعٌة للرقابة المالٌة والمحاسبة التنسٌق مع :  السابعالبند 

واستعراض المشارٌع التً تنوي اللجنة القٌام بها قبل اجتماع 

 :2019اإلنكوساي القادم فً عام 

ضامماظلقدمرئقسماظؾفـةمبادؿعراضمتؼرؼرمعشارطةمممـلماٌـظؿةماظعربقةمظألجفزةماظعؾقام

يفماجؿؿاعماظؾفـةماظػرسقةمظؾرضابةماٌاظقةماظؿابعةم(ماالربوداي)ظؾرضابةماٌاظقةمواحملادؾةم

متعدؼالتالاالجؿؿاعمبشأنممهامتضؿناألسضاءمسؾىمأبرزممعمرالمتمإوٌـظؿةماالغؿودايم

ممم.اٌعاؼريماٌدخؾةمسؾىمبعض

 

تجربة دٌوان المحاسبة بدولة الكوٌت عن موضوع الموسوعة الرقابٌة :  الثامنالبند 

وفكرة تعمٌم التجربة على ( نظام إدارة العملٌات الرقابٌة اإللكترونٌة)

 :بقٌة األجهزة لتبنٌها

واٌؿعؾقممذروعاملمسرضمحولممتؼديممـلمدؼوانماحملادؾةمبدوظةماظؽوؼتمبمضام

م.اظؾقاغاتماظرضابقةخمؿؾفمتقلريماظؾقثمسنموخمرجاتمأسؿالماظرضابةمومتبؿوثققمعدخال
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سؾىممرالعمبؼقةماألجفزةماألسضاءإلماحملادؾةماظؽوؼيتمبادؿعدادمدؼوانمرئقسماظؾفـةوأصادم

مم.ميفمػذاماجملالموربؿه

 

فً مجموعات وفرق العمل التً لها  الكوٌتً مشاركة دٌوان المحاسبة:  التاسعالبند 

البٌانات على المشترٌات العامة و الرقابة على عالقة بالمعاٌٌر مثل

 (Big Data) الضخمة

عؾؿؼقاتمميفدؼوانمالعشارطةمممـلمدؼوانماحملادؾةمبدوظةماظؽوؼتمبادؿعراضممضام

مسؾىماظرضابةومٌشرتؼاتماظعاعةظرضابةمسؾىماامؼريوضعمععاحولممالمصرقمسؿلماإلغؿودايسموأ

م.(Big Data)ماظؾقاغاتماظضكؿة

 

تجربة دٌوان المراقبة العامة بالمملكة العربٌة السعودٌة لقٌاس أداء   : عاشرالالبند 

 الجهاز

حقثممدؼوانالضقاسمأداءمموربةادؿعرضمممـلمدؼوانماٌراضؾةماظعاعةماظلعوديم

ماظيتممتماالدؿـادمسؾقفاماٌعاؼريوواٌراحلماجملاالتموماظيتممتماتؾاسفامتطرقمإىلماٌـففقة

وأذادتماظؾفـةمبؿفربةماىفازماظلعوديموأوصتمبؿعؿقممعـلمػذهممميفمتـػقذمتؾكماألسؿال،

م.األجفزةماألسضاءاظؿفربةمسؾىمبؼقةم
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المعاٌٌر  بشأن  تجربة دٌوان الرقابة المالٌة بجمهورٌة العراق:  الحادي عشرالبند 

 الرقابٌة

 

جمؾسماٌعاؼريماحملادؾقةمواظرضابقةمدورممبؿؼدؼممسرضمحولرئقسماظوصدماظعراضيممضام

اظدوظقةموإصدارماٌعاؼريمواألدظةمماحملادؾقةاظرضابقةمومتؾينماٌعاؼرييفممجبؿفورؼةماظعراق

صائدةمآلراءماالدؿشارؼةمللمهتؼدؼموماإلذرايفاظؿـظقؿيمومباإلضاصةمإىلمدورهماظعراضقةاإلرذادؼةم

سؾىمعلؿوىمميفمأطـرمعنمىـةمياظعراقمعشارطاتماىفازمتمادؿعراضمطؿامم.اهلقؽاتخمؿؾفم

ىـةمعؽاصقةمشلقلموطذظكمضقؿةموعـاصعماألجفزةماظرضابقةممعـظؿةماإلغؿودايمعـلمىـة

م.وأذادتماظؾفـةمبفذهماظؿفربةم،األعوال

 

 :تحدٌد موعد ومكان االجتماع القادم للجنة: البند الثانً عشر
 

تعؼدم:م"اظػصلماظـاغيمعنماظالئقةماظؿـظقؿقةمظؾفـةماظيتمتـصمسؾىمأنمسؿالمبأحؽامم

اظؾفـةماجؿؿاسامدـوؼامضؾلماغعؼادماجؿؿاعماجملؾسماظؿـػقذيمبشفرمسؾىماألضلموذظكميفمبؾدم

وؼؿممم،"مأوميفمعؼرماألعاغةماظعاعةمادؿضاصؿهأحدماألجفزةماألسضاءماظذيمؼعربمسنمرشؾؿهميفم

االجؿؿاعمباظؿشاورمواظؿـلققمبنيماألعنيماظعاممورئقسماىفازماٌلؿضقفممهدؼدمعوسدمػذا

م.مورئقسماظؾفـة
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 االجتماع الحادي عشر للجىة المعاٌٍر المهىٍة والرقابٍة للمىظمة العربٍة

 2018فبراٌر  23إلى  19الرباط مه 

 العىاوٌه

سماء المشاركٍهأ الهاتف البرٌد االلكترووً  البلد 

Mhammed.shakhatreh@ab.gov.jo 00962 799537233 -  ِحّذ اٌشخاتشج / األعتار المملكة األردوٍة  

 الهاشمٍة

barboud2003@yahoo.com 00966 504456927 -  ػادي تٓ عاٌُ تاستىد/ األعتار   

المملكة العربٍة 

 السعىدٌة
abos.2222@gmail.com 00966 506737491 -  إتشاهُُ تٓ ِحّذ اٌدؼفشٌ/ األعتار  

zst2003tom@yahoo.com 00964 7701303198 -  صهُش عشوُظ تىِا/ األعتار   

ػثذ اٌىشَُ خٍف عىدٌ/ اٌذوتىس  - Abdulkareem.sudi@yahoo.com 00964 7716061969 جمهىرٌة العراق  

suadz@sabq8.org 

zamanany@hotmail.com 

00965 55410101 

00965 24957077 

عؼىد غصاب اٌضِأاْ/ اٌذوتىس -   

 دولة الكىٌت

aasuhail@gmail.com 00965 99616449 - ػثذ اٌٍطُف ػثذ اٌىهاب / األعتار

 اٌغهًُ

afnan@sabq8.org 00965 66460963 

00965 24957619 

أفٕاْ أحّذ إٌّش/ األعتارج  -  

Aboad68@hotmail.com 002 01148177826 

002 01000853546 

ػالء اٌذَٓ ػثذ اٌشحّاْ / األعتار  -

 ػثاط ِحّذ
جمهىرٌة مصر 

 العربٍة

ػثذ اٌحىُُ تٓ األصسق/ األعتار -    IDI ممثل 

Abdelhak.khemiri@courdescomptes.nat.tn 00216 20593059 -  ػثذ اٌحك اٌخُّشٌ/ األعتار  ممثل األماوة العامة  

Bouchaib.bibat@courdescomptes.ma 00212 661550646 - تىشؼُة تُثظ/ األعتار  
 

 المملكة المغربٍة
Brahim.benbih@courdescomptes.ma 002126614540451 

00212 641991339 

إتشاهُُ تٓ تُه/ األعتار  -  

 

 

 

م
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