إعالن عن تنظيم املنظمة العربية
املسابقة الثالثة عشرة
للبحث العلمي في مجال الرقابة
ً
بناء على القرار الذي اتخذته الجمعية العامة للمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية
واملحاسبة في دورتها العادية الثالثة عشرة املنعقدة بمدينـة الدوحة خالل الفترة من  21إلى ،1122/22/21
وعلى قرار املجلس التنفيذي غير العادي باملراسلة رقم  1111/122الذي تم بموجبه إضافة ثالثة مواضيع
تماشيا مع الحداث الدولية إثر جائحة كورونا  ،تعلن المانة العامة للمنظمة العربية عن إجراء املسابقة
الثالثة عشرة للبحث العلمي في م جال الرقابة املالية الختيار أحسن خمسة أبحاث تكتب خصيصا للمسابقة
في كل موضوع من املوضوعات الستة التالية :
املوضوع االول
املوضوع الثاني
املوضوع الثالث
املوضوع الرابع
املوضوع الخامس
املوضوع السادس

تقنيات تحليل ورقابة البيانات
دور الجهزة العليا في الرقابة على التحول من موازنة الوسائل
(البنود ) إلى موازنة البرامج
دورالجهزة العليا في الرقابة على االستثمارات العامة
الدروس املستفادة من خالل مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا
الحصول على أدلة اإلثبات عند تنفيذ مهام الرقابة عن بعد
استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي في تنفيذ املهام الرقابية

وذلك وفقا للشروط التي سبق أن اعتمدها املجلس التنفيذي في اجتماعه الخامس والخمسين املنعقد
بدولة قطر.
 -1يتقدم الباحث للمسابقة بطلب يعده على نموذج قسيمة االشتراك املرفقة ويحال الطلب بموجب
كتاب من جهاز الرقابة املالية الذي يعمل به إلى المانة العامة قبل انتهاء املوعد املحدد لقفل باب
االشتراك وهو يوم  0201/1/11وترفق السيرة الذاتية بالطلب.

 -1أن يكون الباحث من بين املوظفين الفنيين العاملين في أحد الجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة
العضاء في املنظمة العربية.
 -3يتم قبول البحوث املشاركة إلذكاء روح الفريق في العمل ،على أال يزيد عدد املشاركين في البحث عن
عضوين ويعد كل منهما قسيمة اشتراك موضحا بها تلك املشاركة.
 -1ال يجوز االشتراك بأكثر من بحث للشخص الواحد.
 -2أال يقل مؤهل الباحث عن شهادة الباكالوريوس أو ما يعادلها.
 -6االلتزام في إعداد البحث بأصول وقواعد البحث العلمي املتعارف عليها سواء النواحي الشكلية
كإعداد مقدمة للبحث تبين املشكلة والهدف ومنهج البحث وخطته وتقسيماته وتوثيق مصادره
بدقة وأمانة وااللتزام بقواعد وأصول التوثيق املتعارف عليها أو النواحي املوضوعية كعرض
املوضوع بدقة ووضوح وعمق واالنتهاء بالنتائج والتوصيات.
 -7يجب أن يتناول البحث املقدم الجوانب العلمية والتطبيقية للموضوع والتي تساهم في تطوير وإثراء
العمل الرقابي.
 -8أن يكون البحث قد أعد خصيصا لالشتراك في املسابقة وأال يكون قد أعد في نطاق جامعي أو لنيل
درجة علمية أو جائزة تشجيعية أو تقديرية من قبل.
 -2أال تقل عدد كلمات البحث عن  7.211كلمة وال تزيد عن  12.111كلمة وأن يكون حجم الصفحة
( )A4والخط املستخدم ( simplified Arabicحجم .)21
 -21يقدم ملخص للبحث بحدود  311إلى  211كلمة.
 -22أن يكون البحث محررا بلغة عربية سليمة من الناحيتين اللغوية واإلمالئية.
 -21يرسل البحث في شكل وثيقة غير قابلة للتغيير ( )PDFعلى العنوان اإللكتروني لألمانة العامة في
موعد غايته يوم .0201/8/11وتعتبر البحوث التي ترسل بعد هذا التاريخ غير مقبولة لالشتراك في
املسابقة.

 -23يتم تقويم البحوث املقدمة من قبل أعضاء لجنة التقويم وفقا للشروط التي يعدها املجلس
التنفيذي للمنظمة .وتمنح خمس جوائز مالية لصحاب البحوث الفائزة في كل من موضوعات
املسابقة الثالثة وبحيث ال تقل درجة تقييم البحوث عن  71وتكون الجوائز وفقا للتالي:
 الجــائزة الولى 1122 :دوالرأمريكي
الج ــائزة الثانيــة 1122 :دوالرأمريكي
الجــائزة الثالث ــة 022 :دوالرأمريكي
الجــائزة الرابعة 022 :دوالرأمريكي
الجــائزة الخامسة 022 :دوالرأمريكي
 21ـ وعند تعادل بحثين أوأكثرفي النقاط لية جائزة من الجوائز ،تمنح الجائزة املستحقة والجوائزالتي
تليها بعددهم ويتم تقسيم قيمة الجوائزعلى عدد البحوث الفائزة بالتساوي لكل منها.
 22ـ يتم منح الفائزين في املسابقة شهادات تقدير وتوجه المانة العامة خطابات شكر إلى املشاركين الذين
لم يفوزوا في املسابقة .
 26ـ يحق للجنة تقويم البحوث حجب أي من جوائز املسابقة إذا رأت أن البحوث املقدمة ال ترتقي إلى مرتبة
الفوز بالجائزة.
 -27تتولى المانة العامة طباعة البحوث الفائزة بجوائز املسابقة بعدد كاف من النسخ لتوزيعها على العاملين
في أجهزة الرقابة العليا العضاء وذلك دون اإلخالل بحق أصحاب تلك البحوث في ملكيتها والتصرف فيها
وفق مشيئتهم.

املنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة
المانة العامة
قسيم ـ ــة اشـ ـ ــتراك
في املسابقة الثالثة عشرة للبحث العلمي في مجال الرقابة
القسم الول :يعده الباحث
 -1االسم بالكامل :
..........................................................................................................
 -0الجهاز الذي يعمل فيه:
......................................... ................................................................
 -1الوظيفة التي يشغلها:
..........................................................................................................
 -4املــؤهل العلمي وسنة ومكان الحصول:
................................................................ ........................... .............
 0ـ مدة الخبرة في مجال الرقابة
................................. ......................................................................
 -6املوضوع الذي يرغب الكتابة فيه:
........................................................................................................
-0إق ـ ـرار الباحث:
أقر بأنني اطلعت على شروط املسابقة الثالثة عشرة في مجال البحث العلمي وأوافق عليها .كما أنني أخول للمنظمة
العربية حق طباعة بحثي وتوزيعه على الجهزة العضاء ونشره على موقع املنظمة.

توقيع املشارك

القسم الثاني:شهادة جهازالرقابة املالية الذي يتبعه الباحث
يشهد ............................................................... .......................... .................
بأن السيد  ................................... ............... :هو أحد موظفيه ويشغل وظيفة:
..........................................................................................................
اسم املسؤول املخول.......................................................................
الوظيفة...........................................................................................:

توقيع املسؤول وختم الجهاز

بطاقة وصفية لدورة تعلم الكتروني

.I

عنوان الدورة التدريبية2 ..................................................................................................................................................... :

 .IIالجهاز2 ................................................................................................................................................................................. :
 .IIIاملدربون وصفاتهم2 ............................................................................................................................................................. :
 .IVطريقة العرض2 ....................................................................................................................................................................:
 .Vوصف الدورة التدريبية2 ..................................................................................................................................................... :
 .VIأهداف الدورة 3 .....................................................................................................................................................................
 .VIIهيكلة املادة التدريبية3 .........................................................................................................................................................
 .VIIIملحة عن الوحدة 4 .................................................................................................................................................................
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.I

عنوان الدورة التدريبية:

.II

الجهاز:

.III

املدربون /امليسرون ومؤهالتهم وخبراتهم العملية:

.IV

طريقة العرض:

سيتم عرض هذه الدورة بصفة  :متزامنة (مباشرة) ☐
.V

غير متزامنة (غيرمباشرة) ☐

كال الطريقتين ☐

وصف الدورة التدريبية:

املدة اإلجمالية للدورة
باألسابيع:
املعارف واملهارات التي
سيتم اكتسابها:
أدوات التعلم خالل
الدورة:
عدد الوحدات:
ُ
سيطلب من املشاركين قضاء فترة زمنية في التدريب تتراوح بين  ...و ...ساعات في اليوم أو ما
املدة الزمنية املطلوبة من
يقرب من  ....ساعة في األسبوع( .ينصح بساعتين كحد أقص ى في اليوم)
املتدرب:
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أهداف الدورة

.VI

سيتمكن املشاركون في نهاية املادة التدريبية من ..............................................................وسيساعدهم
ذلك بشكل خاص على ما يلي:
................................................ 
............................................... 
............................................... 
.VII

هيكلة املادة التدريبية

يتم تعديل األسبوع بالتاريخ املضبوط النطالق الدورة وتعميمها
األسبوع

اسم الوحدة

هدف التعلم لكل وحدة

نقاط التعلم الرئيسية

والوحدة

أدوات التعلم*

بالوحدة

األسبوع 1





الوحدة 1
األسبوع 2





الوحدة 2
األسبوع 3



الوحدة 3
األسبوع 4



الوحدة 4
* انظر امللحق عدد 1
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.VIII

ملحة عن الوحدة

يتعين إعداد جدول مماثل لكل وحدة موجودة بالدورة
هدف التعلم من الوحدة
اكتب هدف التعلم من الوحدة كما
هو مكتوب في مستند هيكل املادة
التدريبية.

األدوات والخصائص املطلوبة
أدرج مواد التدريس الالزمة لتقديم
الوحدة.

طرق تيسير التعلم اإللكتروني

هيكل الوحدة
.1
.2
.3

املستخدمة

نظرة عامة عن الجلسة
هدف التعلم
املفاهيم األساسية

اكتب الطريقة املستخدمة في كل نشاط.

نقاط التعلم الرئيسية
بالنسبة لكل نقطة تعلم رئيسية ،حدد طرق التيسير التي تتوافق
مع مكونات دورة التعلم التجريبي ،أي التجربة والتأمل والتعميم
والتطبيق.

 .1نقطة التعلم الرئيسية 1

 .2نقطة التعلم الرئيسية 2
 .3نقطة التعلم الرئيسية ...
حدد أسلوب التقييم املستخدم لتقييم مدى تحقيق هدف
التعلم.

 .4التمرين التقييمي
 .5خالصة الوحدة

الوقت اإلجمالي:
املالحظات
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الوقت املطلوب

ملحق عدد  1طريقة العرض :أمثلة من أدوات التعلم املمكن استعمالها

أدوات التعلم املتزامنة (املباشرة)

الندوات عبر
اإلنترنت:

جلسات الدردشة:

مؤتمر
الهاتف/الفيديو:

البث الشبكي:

أدوات التعلم غير املتزامنة (غير املباشرة)

ندوة مقامة على شبكة اإلنترنت .إذ ينخرط املشاركون
في املناقشة مباشرة عبر اإلنترنت حيث يشرح امليسر
ً
موضوعا أو يقود مناقشة حول موضوع في وقت وتاريخ
محددين ،وبهذه الطريقة ،تكون جلسة الندوة عبر
اإلنترنت تفاعلية للغاية حيث يستطيع امليسر تقديم
املعلومات وتلقي التعقيبات ومناقشة موضوع ما.

هي عبارة عن منصة عبر اإلنترنت تتيح التفاعل في
الوقت الفعلي ،ويمكن تنظيم جلسات الدردشة
الحصرية بين امليسرين وجميع املشاركين في التاريخ
والوقت املتفق عليهما ،كما يمكن استخدام برنامج
الدردشة في الندوات عبر اإلنترنت ،إذ يمكن للمشاركين
التفاعل أو توجيه أسئلة إلى امليسر خالل الجلسة

هي تسهيالت عقد مؤتمرات الهاتف والفيديو بين
امليسرين واملشاركين في الوقت والتاريخ املتفق عليهما
أثناء تقديم املادة التدريبية

البث الشبكي هو "بث" عبر اإلنترنت ،كما أنه عرض
إعالمي ينشر عبر اإلنترنت باستخدام تقنية وسائط
البث إلى العديد من املشاركين املتزامنين ،وقد يتم
نشرها مباشرة أو عند الطلب .ويكمن الفرق بين البث
الشبكي والندوة عبر اإلنترنت في أن التقديم في البث
الشبكي يكون من طرف واحد وهو امليسر إلى املشاركين
وال يوجد تفاعل

منتديات النقاش:

االختبارات
والتقييمات
الذاتية عبر
اإلنترنت:

التكليفات
العملية:

املواد السمعية
البصرية:

نص القراءة:

دراسات الحالة:
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توفر منصة إلجراء مناقشات حول موضوع
الوحدة ،ويمكن للمشاركين الوصول إلى منصة
خاصة عبر اإلنترنت حيث يمكنهم نشر
التعليقات والردود على املوضوعات التي أعدها
امليسرون ،ويوفر منتدى النقاش مساحة
للمناقشة على نطاق أوسع حول التعليقات
املقدمة من اآلخرين ،كما أنها تتيح التفاعل
الفردي بين امليسرين واملشاركين.
هي بيئة اختبارية تفاعلية عبر اإلنترنت حيث
يمكن للميسرين إعداد اختبارات للمشاركين
من أجل التوصل إلى فهمهم للموضوعات
واختبارها ،وقد يوفر االختبار عبر اإلنترنت
تعليقات في الوقت الفعلي أثناء االختبار مع
إجابات وشرح للموضوعات التي تمت تغطيتها
أثناء االختبار ،وقد تتكون االختبارات من أسئلة
متعددة الخيارات وجلسات قصيرة من األسئلة
واألجوبة
هي املهام  /األنشطة املحددة التي وضعها امليسر
للمشاركين لتنفيذها من أجل استكمال املواد
ً
التعليمية ،وعادة ما تتطلب األنشطة /
التكليفات تعليقات من امليسر حول كيفية
تنفيذ املشارك النشاط أو التكليف
هي مقاطع الصوت أو الفيديو أو األفالم التي
توضح أو تشرح نظرة عامة على املوضوع أو
تسجيل ملحاضرة ،أو شرائح باوربوينت تم
ً
مسبقا.
إعدادها

ً
يتعين على املشاركين عادة ،في هذه الطريقة،
قراءة النصوص وفهم الخلفية أو املفاهيم
األساسية أو املوضوعات التي تتناولها وحدات
املادة التدريبية ،ويتم إدراج معظم املحتويات
داخل نص القراءة.
تتمثل في السيناريوهات الحقيقية والعملية
ً
وتقدم مزيدا من التوضيح وإظهار كيفية تطبيق
الجوانب النظرية للمواد ونقاط التعلم
الرئيسية للوحدة خالل املادة التدريبية ،وتمكن

أدوات التعلم غير املتزامنة (غير املباشرة)

أدوات التعلم املتزامنة (املباشرة)

دراسة الحالة املشاركين من ممارسة مختلف
املفاهيم التي يتم تدريسها خالل املادة
التدريبية.

العروض
التقديمية:

ويكي

املواد واملوارد
اإلضافية للقراءة:
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تستخدم العروض التقديمية لوصف نقاط
التعلم الرئيسية ،وفي بعض األحيان يمكن
استخدام هذا كبديل لنص القراءة .وفي هذه
الحالة ،يمكن إضافة صوت مع العرض
ً
توضيحيا  .ويمكن
التقديمي لجعله أكثر
استعمال  POWERPOINTخاصة لتقديم هذه
العروض.
إنها مجموعة قابلة للتوسع من صفحات الويب
املترابطة التي تتيح ألي مستخدم إنشاء املحتوى
وتحريره بسرعة وسهولة ،ومن خالل ويكي،
يشارك الطالب املعلومات والخبرات مع
املشاركين وامليسرين اآلخرين ،ويمكنهم التعاون
عبر اإلنترنت مع بعضهم ،والعمل ً
معا
كمجموعة ،ومراجعة عمل بعضهم ،وتوفر
ويكي ً
أيضا أداة اتصال فعالة بين مجموعات
املتعلمين ،وتكون املعلومات املنشورة على ويكي
أكثر عرضة لخطر عدم الدقة ،إذا كان
الشخص الذي نشرها ال يتحقق من صحة
املعلومات
هي منطقة مخصصة للمشاركين من أجل
الوصول إلى مزيد من التفاصيل أو الروابط
لزيادة التعمق في نفس املوضوع إذا لزم األمر،
مثل؛ القراءات والكتب والنصوص والروابط
عبر اإلنترنت ،إلخ

مرفق1
توصيات اللقاءات التدريبية واللقاء الغلمي لسنة 9112

  1ـ اللقاء التدريبي بسلطنة عمان حول موضوع":فحص نظم الرقابة الداخلية وفقا لمعاييراالنتوساي:

* توصيات اللقاء:
ّ
تم إيالء محاور اللقاء االهتمام الالزم من قبل كافة املشاركين ،والذين تقدموا في ختامه بعدد من
التوصيات لإلسهام في تفعيل هذا اإلطار باألجهزة األعضاء في املنظمة العربية وتعزيز االستفادة من مزاياه،
وهذه التوصيات هي:
* اقامة الدورات التعريفية ملوظفي الدوائر التنفيذية الخاصة بمطابقة معايير االنتوساي من قبل
االجهزة العليا للرقابة وتعزيز برامج التدقيق املبني على املخاطر وزيادة التوعية بأهميتها
*زيادة تفعيل التعاون والشراكات بين االجهزة الرقابية لتبادل الخبرات فيما بين واالهتمام بالدورات
التدريبية في هذا املجال
* قيام االجهزة الرقابية بتقييم الجهات املشمولة بالرقابة وحصر حاالت تكرار املخاطر والتنسيق مع
جهات االختصاصات لعمل برنامج او لقاء علمي توعوي يتم فيه بحث هذه املخاطر والعمل على ايجاد آلية
متفق عليها لتوحيد اجراءات العمل وطرق االداء لتقليل املخاطر
*تضمين تجارب الدول العربية في مجال تطبيق املعايير الرقابية والدراسات العلمية ضمن موقع املنظمة
*تنظيم املؤتمرات واللقاءات العلمية والندوات التعريفية والبرامج التدريبية بشأن املعايير الدولية
الصادرة من االنتوساي تتناول :
*التعريف باملعايير وأهميتها وأنواعها وبحث الطرق واآلليات الخاصة بكيفية تطبيقها واالستفادة منها
*تقديم أوراق عمل متخصصة في كل مجال من مجاالت املعايير ومناقشتها والخروج بالتوصيات الخاصة
بكيفية االستفادة منها

*ب حث في التحديات والصعوبات التي تواجهه تطبيق هذه املعايير في ضوء خصوصية االطر القانونية
واألنظمة املعمول بها في كل دوله
*تبادل الخبرات والتجارب بين أعضاء األجهزة الرقابية بما يعزز مفهوم العمل بثقافة ومهنية هذه املعايير
*تشجيع األجهزة على اعداد املقاالت العلمية والنشرات التوعوية الخاصة بهذه املعايير واملشاركة بها في
مجلة الرقابة التي تصدرها املنظمة وكذلك في املجالت الرقابية التي تصدرها األجهزة نفسها.
*العمل على اعداد دليل ارشادي موحد للعمل بهذه املعايير يوضح آليات التطبيق وإجراءات العمل
الخاصة بهذه املعايير يرتكز على تجارب األجهزة ويراعي البدائل التي تغطي الظروف والخصوصيات الخاصة
بكل جهاز.

 -2اللقاء التدريبي حول الرقابة على البعثات الدبلوماسية في الخارج المنعقدة بديوان المحاسبة
بدولة الكويت اللقاء التدريبي حول "الرقابة على البعثات الدبلوماسية في الخارج"
التوصيات:

أ-توصيات املشاركين:
تم إيالء محاور اللقاء الالزم من قبل كافة املشاركين ،والذين تقدموا في ختامه بمجموعة من التوصيات
لإلسهام في تفعيل هذا اإلطار باألجهزة األعضاء في املنظمة العربية وتعزيز االستفادة من مزاياه ،ومن أهمها
التوصيات التالية:
 .1التأكيد على االستمرار في تنظيم البرامج املشتركة لتبادل الخبرات واملعارف وتقييم العمل
الرقابي مقارنة باألجهزة األخرى.
 .2مزيد تنظيم دورات في نفس املوضوع.
ب-توصيات ديوان املحاسبة بدولة الكويت:
 -التأكيد على االستمرار في تنظيم البرامج املشتركة لتبادل الخبرات واملعارف وتقييم العمل الرقابي.

 استضافة مدققين من أجهزة لها خبرة أكبر في التدقيق على البعثات الدبلوماسية الكتساب خبرةمن تجاربهم.
 ضرورة القيام بالتدقيق الدوري امليداني على البعثات الدبلوماسية. االطالع على تجارب األجهزة التابعة للمنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة (اإلنتوساي ) .
 إيجاد آلية ربط بين وزارت الدولة والبعثات الدبلوماسية واملكاتب امللحقة لسهولة التحكم بعملياتالصرف والقيام بعمل الحساب الختامي.
 تفعيل نظام التراسل اإللكتروني بين الوزارات والبعثات الدبلوماسية واملكاتب امللحقة وذلك لتسهيلعملية املراجعة والتدقيق.
 عمل ملفات دائمة الكترونية لتجميع كافة القرارات والتعاميم الخاصة بكل جهة يتبعها مكاتبدبلوماسية بالخارج للتسهيل على املدقق القيام بعملية الفحص سواء كان داخل أو خارج دولة
الكويت.

 -3اللقاء العلمي حول موضوع " تقارير األجهزة العليا للرقابة ودورها في رفع كفاءة الجهاز المالي
للدولة" والذي استضافه الجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورية مصر العربية

التوصيات:
أفرزت عروض املدربين واملشاركين والنقاشات التي تلتها مجموعة من التوصيات لإلسهام في الرفع من
فعالية ونجاعة األجهزة األعضاء في املنظمة العربية
-1

تعزيز وتطوير التواصل بين الجهاز األعلى للرقابة والجهات أصحاب املصلحة من التقارير الرقابية.

-2

تفعيل ما ورد بمعايير األنتوساى فيما يتعلق بنشر التقارير الرقابية.

-3

حث األجهزة العليا للرقابة على تطوير أدلة العمل (الرقابة املالية – رقابة األداء – رقابة االلتزام).

-4

حث األجهزة العليا للرقابة على إنشاء وتطوير نظم لرقابة الجودة وضمان الجودة فيما يتعلق بإصدار
التقارير الرقابية.

-5

ً
التحسين املستمر للتقارير الرقابية وفقا ملتطلبات املنظمات املهنية الدولية واملحلية فيما يتعلق
بإعداد التقارير وبما يواكب متطلبات األطراف أصحاب املصلحة املستفيدة من هذه التقارير.

-6
-7

ضرورة التأكد من توافر عناصر النتيجة (الحالة/املعيار/األثر/األسباب/التوصية).
ً
حث األجهزة على االهتمام بالتدريب على إعداد التقارير الرقابية وفقا للمعايير الدولية لألجهزة العليا
للرقابة املالية املعنية.

-8

ضرورة قيام األجهزة العليا للرقابة بمتابعة اعتماد الحكومة االلكترونية (تحدي تكنولوجيا املعلومات
والتجارة اإللكترونية) في ممارسة مهامها وأنشطتها املختلفة.

-9

حث األجهزة العليا للرقابة على تبني منهجية التدقيق االلكتروني وتطويره في ظل الحكومة االلكترونية.

-11

املساهمة في تحقيق أهداف التنمية املستدامة بتفعيل دور األجهزة في قياس كفاءة األجهزة املالية
للدولة واألخذ بالنموذج العربي للتميز املؤسس ي الصادر عن جامعة الدول العربية لرفع كفاءة األداء
املؤسس ي للجهاز املالي للدولة.

-11

زيادة التعاون والتنسيق بين املنظمة العربية واألجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة في الدول العربية
بهدف االستمرار في إقامة هذه اللقاءات وبشكل سنوي من أجل تطوير العمل الرقابي وتجديد أواصر
الصداقة والتعاون بين األجهزة الرقابية.

-12

حث األجهزة العليا للرقابة على تبني منهجية التقييم الذاتي باستخدام (األنتوسنت) وإطار قياس أداء
األجهزة العليا للرقابة الصادر عن اإلنتوساى وذلك للوقوف على نقاط القوة والتحسين بما يدعم
االرتقاء بالدور التي تقوم به.
 -4اللقاء التدريبي بالمملكة العربية السعودية حول موضوع " دور االجهزة العليا للرقابة في التدقيق
في ظل الكوارث " والذي استضافه الديوان العام للمحاسبة بالمملكة العربية السعودية

التوصيات:
خلص املشاركون في آخر اللقاء الى التوصيات التالية:
 )1أن تعمل األجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة في الدول العربية على الحصول على التفويض
التشريعي الذي يمكنها من إعمال اختصاصها في الرقابة في ظل الكوارث.
 )2تكثيف التدريب املستمر داخل األجهزة وعلى مستوى املنظمة العربية في مجاالت التدقيق في ظل
الكوارث.
 )3العمل على إصدار دليل استرشادي يساعد األجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة على تطبيق املعايير
الدولية بشأن تنفيذ مهام الرقابة في ظل الكوارث.

 )4حث األجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة في الدول األعضاء على تنفيذ مهام رقابية ومراجعة النظير
حول استعدادات الدول العربية ملواجهة الكوارث ،والتدقيق على االعتمادات واملساعدات املرتبطة
بالكوارث.
 )5تعزيز التعاون مع املنظمات الرقابية اإلقليمية لالستفادة من خبراتها في هذا املجال وبخاصة الكوارث
املرتبطة بتقنية املعلومات ومكافحة اإلرهاب.
 )6تضمين موقع املنظمة ترجمة للمعايير واألدلة االسترشادية والبحوث وبعض التجارب الدولية حول
املوضوع.
 -5ورشة العمل حول "الدليل التطبيقي لمراجعة ضمان الجودة للفريق اإلقليمي" المنعقدة
بالجمهورية التونسية

التوصيات:
 )1تنظيم دورات تدريبية أخرى في نفس املجال مع مراعاة:
 )2زيادة الفترة الزمنية املتاحة للتدريب .
 )3إتاحة الفرصة لنفس املجموعة لحضور تلك البرامج.
 )4تخفيف املادة التدريبية بعد فترة الغذاء.
 )5التدريب على حاالت عملية خاصة فيما يتعلق بتقييم املخاطر واألهمية النسبية واختيار العينة.
 )6موافاة املتدربين باملادة التدريبية قبل بدء البرنامج.
 )7تصميم منصة تواصل معرفية معتمدة من األرابوساي لطرح األفكار والتصورات املهنية.
 )8نقل املعرفة املحصلة لدى املشاركين إلى أجهزتهم املوقرة.
 )9االستفادة من املشاركين في البرنامج في تكوين فريق مراجعة ضمان الجودة اإلقليمي.
 )11إجراء التعديالت والتطوير الالزم على الدليل اإلقليمي ملراجعة ضمان الجودة ،خاصة بعد
التطبيق العملي له.
 )11تطوير أدلة رقابية وتطبيقها وصيانتها.
 )12تعديل التشريعات لدعم الوضع املؤسس ي لألجهزة.
 )13تطبيق مراجعات لضمان الجودة بعد اإلصدار باإلضافة للمراجعة بعد اإلصدار.
 )14التأكيد على أهمية مفهوم الجودة وعلى إجراء املراجعات املتعلقة بها لدى مختلف األجهزة.
 )15إنشاء وحدات تعنى بضمان الجودة ضمن الهياكل التنظيمية باألجهزة.

 )16تأهيل مدربين لدى األجهزة لنشر ثقافة الجودة.
 )17تقديم منظمة األرابوساي لشهادات خبرة في مجال مراجعة ضمان الجودة.
 )18تفعيل تطبيق األدلة املتعلقة بمراجعات ضمان الجودة املعتمدة من قبل األرابوساي .
 )19تعميم القوائم املستخدمة لتنفيذ عمليات مراجعة ضمان الجودة على مختلف األجهزة.
 )21إتاحة فرص تدريبية للمنتسبين إلى وحدات مراجعة ضمان الجودة باألجهزة.
 )21تفعيل إدارات ضمان الجودة باألجهزة.
 )22االستفادة من خبرات املشاركين في هذا البرنامج.
 )23نشر املعرفة باملعايير ذات الصلة بالجودة.

مرفق()2
مذكرة مفاهيم ورشة العمل
حول عمل األهجزةة العليا للرقابة المالية والمحاسبة مع الهجزات المانحة
نبذة عامة
أعربت عدة أجهزة عليا للرقابة المالية والمحاسبة أعضاء بالمنظمة عن نيتها  -وفي مناسبات مختلفة -في تحسين الطريقة التي
يتم من خاللها طلب الحصول على الدعم  ،وتعني األجهزة بذلك كيفية االتصال مع الجهات المانحة بشكل أفضل ،باإلضافة إلى
كيفية إعداد مذكرات مفاهيمية بجودة عالية لطلب التمويل والتي تصف وضعها الحالي وخططها المستقبلية القائمة على احتياجاتها
للرفع من مهنيتها وقيمتها المضافة .كما تبينت من تعليقات ومالحظات المنظمات اإلقليمية و من بينها المنظمة العربية والتي
ُجمعت في اجتماع مبادرة األنتوساي /لجنة بناء القدرات المنعقد في  8102رغبتها في تطوير قدراتها في تعامالتها مع الجهات
المانحة.

الزدف من ورشة العمل
تهدف ورشة العمل إلى تأسيس شراكة بين األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة مع الجهات المانحة و تقديمها الدعم إلعداد
مذكرات مفاهيمية عالية الجودة والتي ستحسن من وضعها عندما تحاول العمل مع شركاء التطوير ،ومن ثم إتاحة الفرصة لها
لتولي زمام إدارة المشاريع المدعومة من قبل المانحين بكفاءة.
ويكمن الهدف األسمى في تمكين األجهزة لتكون قادرة على طلب الدعم ألنشطتها المتصلة بالتعزيز المؤسسي.
وفيما يلي المواضيع التي سيتم التطرق اليها خالل الورشة:







اتخاذ قرارات بشأن تقديم الدعم
إشراك الجهات المانحة
فهم عمليات الجهات المانحة
إعداد المذكرات المفاهيمية
تخطيط المبادرة الممولة من قبل الجهة المانحة وتنفيذها ومتابعتها
التنسيق

الفئة المستزدفة
ورشة العمل مفتوحة لجميع األجهزة األعضاء بالمنظمة العربية (األرابوساي) التي تعبر عن رغبتها في المشاركة وخاصة
األجهزة بالدول التي تتلقى الدعم اإلنمائي وقفا لقائمة لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية OECD
 .كما يتابع ه\ه الورشة ممثلون عن األمانة العامة لمنظمة األرابوساي .ومن المتوقع أن يكون المشاركون من كبار الموظفين
الذين يضطلعون بمسؤولية التخطيط اال ستراتيجي لجأجهزة الرقابية ،ويتوقع منهم أيضا أن يكونوا مشاركين فاعلين خالل ورشة
العمل .وستكون الترجمة متاحة خالل سير حلقة العمل ،إال أننا نوصي بأن يكون المشاركون المرشحين قادرين على التواصل
باللغة اإلنجليزية لتعزيز تفاعل أكبر مع مقدمي العروض والجهات المانحة الحقا.

توقعات من المشاركين
من المتوقع أن يعمل المشاركون خالل سير ورشة العمل على دراسات الحالة المقدمة باإلضافة إلى مخرجات حلقة العمل
المذكورة أدناه.
بعد االنتهاء من ورشة العمل؛ يُتوقع من المشاركين تقديم المسودات النهائية للمخرجات لمراجعتها من قِبل فريق مبادرة تنمية
االنتوساي  IDIفي الجدول الزمني المتفق عليه وكذلك االستفادة منها على أفضل وجه ممكن في مؤسساتهم.

مخرهجات حلقة العمل:
 .0صياغة خطة الدعم الخارجي
 .8صياغة استراتيجية إشراك المانحين
 .3مذكرة مفاهيمية لمبادرة تعزيز القدرات
 .4اختصاصات فريق التنسيق

تحمل التكاليف المالية للورشة
تتحمل مبادرة تنمية االنتوساي  IDIالتكاليف التالية المرتبطة بانعقاد االجتماع.
تتحمل المنظمة العربية تكاليف الترجمة.

مذكرة مفاهيم حول خطة املنظمة في مجال التعلم
اإللكتروني
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مذكرة مفاهيم حول خطة املنظمة في مجال التعلم االلكتروني
.I

الخلفية

ساهم تطور التكنولوجيا الخاصة بالتعلم اإللكتروني في ّ
تطور هذا املجال عبر العالم .وأصبح التعلم اإللكتروني جزءا
من البرامج التدريبية لعديد األجهزة العليا واملنظمات اإلقليمية ومجموعات عمل االنتوساي .وفي إطار مواكبة
التطورات في مجتمع االنتوساي ّ
توجهت املنظمة العربية نحو التعاون مع مبادرة االنتوساي للتنمية قصد تفعيل
التعلم اإللكتروني باملنطقة .وقد تم في هذا اإلطار تدريب عدد من العاملين باألجهزة العربية في مجالين متعلقين بالتعلم
اإللكتروني وهما مسيري منظومات التعلم اإللكتروني وأخصائي التدريب اإللكتروني.

.II

األهداف:

في إطار إعداد خطة للتعلم اإللكتروني في املنظمة العربية تم إعداد وتعميم استبيان على األجهزة العربية للوقوف
على مدى الحاجة لهذه اآللية وسبل إرسائها واالستفادة منها .وقد عبرت األجهزة التي تولت اإلجابة على االستبيان عن
حاجيتها في املشاركة في مسار التعلم اإللكتروني باملنطقة العربية.
وتهدف املنظمة من خالل هذا املشروع إلى الشروع في االستفادة من التدريب اإللكتروني بحلول سنة  2222وذلك عبر:
 تأمين جزء من الدورات التدريبية التي ستنظمها املنظمة في إطار دورة إلكترونية تسبق الدورة الحضورية .ويتم خاللّ
هذه الدورة اإللكترونية التركيز خاصة على الجوانب النظرية بما يمكن من فسح املجال خالل الدورة الحضورية لدرس
الحاالت العملية و النقاش.
 -الشروع في إعداد مواد تدريبية لدورات إلكترونية بحتة.

.III

املشاركون في البرنامج والحلول التقنية

يشارك في تفعيل هذا البرنامج كل من األمانة العامة للمنظمة واألجهزة العربية وذلك بالتعاون مع مبادرة االنتوساي
للتنمية.
 .1دورألمانة العامة واألجهزة العربية
يرتكز برنامج التعلم اإللكتروني على االستفادة من الكفاءات التي تم تدريبها بالشراكة مع مبادرة االنتوساي للتنمية
حيث يتعين توفر كفاءتين لتصميم وتنشيط دورة تعلم إلكتروني وهما:
-مسيري منظومات التعلم اإللكتروني وأخصائي التدريب اإللكتروني.
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ويتعين في هذا اإلطار تكوين قاعدة بيانات من املدربين املختصين في التعلم اإللكتروني ومسيري نظم التعلم اإللكتروني
ووضعها على ذمة كافة املستعملين قصد دعم تبادل الخبرات بين املهتمين بهذا املجال خاصة خالل فترة إعداد املواد
التدريبية.
 .0التنسيق مع مبادرة االنتوساي للتنمية.
ستتواصل أعمال التنسيق مع مبادرة االنتوساي للتنمية وذلك خاصة من أجل:
النظر في إمكانية أن تضع مبادرة االنتوساي للتنمية منظومة التعلم اإللكتروني الخاصة بها على ذمة املنظمة وذلكباعتبار أن أغلبية من استفادوا بالتكوين في التعلم اإللكتروني كانوا قد استغلوا هذه املنظومة،
مواصلة تدريب دفعات جديدة من أخصائي التعلم اإللكتروني ومسيري نظم التعلم اإللكتروني ،-توفير املساندة التقنية وتقييم الدورات التدريبية األولى في اطار التحسين املستمر.

.IV

املجاالت التي ترغب األجهزة في تقديم مادة تدريبية في اطار دورات الكترونية

ّ
عبرت خمسة أجهزة (فلسطين ،السعودية ،البحرين ،سلطنة عمان ،مصر) على استعدادها للمشاركة في تقديم مادة
علمية عبر منظومة التعلم اإللكتروني لفائدة أعضائها و أعضاء أجهزة أخرى.
وتعلقت املحاور التي بإمكان األجهزة تقديمها بعديد املواضيع على غرار املعايير والتنمية املستدامة وتقييم املخاطر.
ويبين الجدول التالي املواضيع التي عبر كل جهاز عن رغبته في تقديم مادة علمية حولها عبر التعلم اإللكتروني:
الجهاز
فلسطين

السعودية

البحرين
سلطنة عمان

مصر

املواضيع
 معايير االنتوساي برامج في املراجعة الداخلية رقابة األداءا ملراحعة املالية اإلدارة املالية أسياسيات املحاسبة العينات اإلحصائية.كتابة املالحظات،الرقابة على أساس املخاطر ،التخطيط للمهامالرقابية على أساس تقييم املخاطر.
 تقييم أنظمة الرقابة الداخلية. التدقيق املبنى على املخاطر.• استراتيجية التنمية املستدامة – رؤية مصر
.2232
• املعايير الرقابية لالنتوساي (رقابة االلتزام -
رقابة مالية -رقابة األداء)
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من ناحية أخرى ّ
عبر كل من الجهاز الجزائري والجهاز السوري عن رغبتهما في تقديم دورات في مرحلة الحقة وقد عبر
الجهاز الجزائري عن خطة عمله في هذا املجال حيث يرغب في مرحلة أولى في تدريب مجموعة من موظفيه قصد
التحكم في إدارة أنظمة التعلم اإللكتروني وتسيير أنظمة املعلومات ليقوم في مرحلة ثانية بالحصول على دورات تكوين
عبر منظومة التعلم اإللكتروني في املواضيع ذات األولوية.

.V

الدورات التي ترغب األجهزة االنتفاع بها عبرمنظومة التعلم االلكتروني

تعلقت الدورات التي ترغب األجهزة باالنتفاع بها عبر منظومة تعلم اإللكتروني بعديد املحاور التدريبية منها ما يتعلق
بإدارة أنظمة التعلم اإللكتروني (أخصائي تدريب و مسيري نظم معلومات) وأخرى تتعلق بمهام األجهزة على غرار
التدقيق املالي ورقابة األداء ورقابة املطابقة و املعايير...
ويتضمن البرنامج التدريبي للمنظمة لسنتي  2222و 2222مواضيع مشتركة مع اهتمامات األجهزة في مجال التدريب
اإللكتروني على غرار الدورات املتعلقة بمؤشرات ومعايير الرقابة على أهداف التنمية املستدامة من منظور بيئي

والرقابة على تنفيذ أهداف التنمية املستدامة ومهارات كشف مخاطر الغش واالحتيال من قبل األجهزة العليا
للرقابة والدورات املتعلقة باملعايير مما يمثل فرصة في إدراج جانب تدريب إلكتروني في إطار هذه الدورات .كما
يعتبر وجود تقاطع بين بعض املحاور ،حيث ّ
عبرت بعض األجهزة عن قدرتها في توفير مادة تدريبية إلكترونية
حولها فيما عبرت أجهزة أخرى على رغبتها في االنتفاع بدورات تدريبية في مجال تلك املحاور.
و يبين الجدول التالي الدورات التدريبية التي ترغب مختلف األجهزة في االنتفاع بها مع اإلشارة إلى أن محوري التنمية
املستدامة واملعايير الدولية يعتبران من االهتمامات املشتركة لألجهزة.
املحاور التدريبية
املعايير الدولية
التنمية املستدامة
التدقيق االلكتروني
الرقابة املالية
الرقابة املالية للحسابات الختامية للدولة
رقابة االداء في القطاع االداري و الجماعات املحلية
كتابة املالحظات
التحليل املالي
التعلم االلكتروني
تحليل البيانات
الكشف عن الغش و االحتيال تقنيات و مهارات-
تليل البيانات
إطار قياس أداء األجهزة
أنظمة الرقابة الداخلية
البيانات الضخمة

العدد الجملي
لألجهزة
5
4
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

البحرين الجزائر السعودية سلطنة عمان سوريا فلسطين مصر
x
x
x

x
x

x

x
x

x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
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.VI

االجراءات املصاحبة للمشروع:

عبرت األجهزة من خالل االستبيان على وجود صعوبات وعراقيل قد تعيق تفعيل البرنامج وقد تعلقت هذه الصعوبات
أساسا بما يلي:
 العوائق التقنية والفنية خاصة عدم توفر متخصصين في إدارة التعلم اإللكتروني وعدم توفر منظومة للتعلماإللكتروني الخاصة به.
 توفر الوقت الالزم لتصميم الدورات اإللكترونية. مدى تقبل املشاركين للتعلم اإللكتروني مقارنة بالتعلم الحضوري.ّ
 توفر البنية التحتية.وقصد التخفيض في مخاطر هذه الصعوبات فإنه من الضروري تظافر جهود جميع األطراف من أمانة عامة وأجهزة
عربية .وفي هذا اإلطار يقترح :
ضرورة إيجاد آليات داخل مختلف األجهزة لفتح املجال أمام العاملين بها لخوض تجربة التعلم اإللكتروني عبرتخصيص حيز زمني كاف ملتابعة الدورات و إعداد حقائب تدريبية.
تنظيم مسابقة في تصميم دورات تعلم إلكتروني تكون في عالقة بمواضيع ومحاور تقترحها لجنة تنمية القدرات أوتصادق عليها مع رصد جوائز مالية للفائزين بهذه املسابقة.
دعم األجهزة للتمش ي الرامي إلى ترسيخ التعلم اإللكتروني خاصة عبر تصميم دورات تعلم إلكتروني للدورات التي ّتتكرر
ّ
أو التي يتلقاها العاملون الجدد بالجهاز أو دعوة أحد األجهزة الشقيقة ممن تتوفر لديها الخبرات في تصميم دورات
إلكترونية.
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مرفق1

مذكرة مفاهيم
تنظيم ورشة عمل حول الصناعات االستخراجية تليها مهمة رقابة تعاونية
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مذكرة مفاهيم
تنظيم ورشة عمل حول الصناعات االستخراجية تليها مهمة رقابة تعاونية
.I

الخلفية

تم تأسيس مجموعة عمل اإلنتوساي املعنية برقابة مجال الصناعات االستخراجية في إطار املؤتمر الحادي والعشرين
للمنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة املالية العامة واملحاسبة (اإلنكوساي  )21املنعقد في شهر أكتوبر  /تشرين األول من
عام  2112بمدينة بكين في الصين ويضم فريق العمل  54عضوا من األجهزة العليا للرقابة برئاسة أوغندا إضافة إلى مراقبين
اثنين (.)AFROSAI-E & IDI
وتنصهر أعمال فريق العمل في مساندة األجهزة العليا للرقابة في مواجهة التحديات العديدة التي تواجهها في مجال رقابة
الصناعات االستخراجية على غرار الجانب التقني املعقد والحاجة لبناء القدرات واالحتفاظ باملوظفين املتخصصين
والقيود التي تخضع لها األجهزة العليا للرقابة املالية العامة واملحاسبة فيما يتعلق بتفويضها برقابة مجال الصناعات

االستخراجية .وقد شرعت املنظمة في التعاون فعليا مع مجموعة العمل خاصة عبر ترجمة بعض مخرجات مجموعة
العمل وحضور فعاليات امللتقى الدوري الرابع ملجموعة العمل أين أتيحت الفرصة ملمثل األمانة العامة الحديث
مع ممثلي بعض األجهزة العربية حول سبل تدعيم التعاون بين املنظمة العربية ومجموعة العمل وتهدف املنظمة
حاليا إلى إقامة ورشة عمل بالتعاون مع مجموعة العمل تليها مهمة رقابية تعاونية.

.II

األهداف

تم تحديد موضوع ورشة العمل والذي سيكون موضوع مهمة الرقابة التعاونية بناء على املحاور املتوفرة بإطار
التدريب حول الصناعات االستخراجية واهتمامات األجهزة العربية ّ
عبر أغلبية األجهزة املشار إليها آنفا عن موافقتها
على محور التدريب املقترح من األما نة العامة واملتعلق "تقييم و جمع االيرادات" .وتكمن أهمية املوضوع خاصة في
تضارب املصالح الطبيعي بين الدولة والشركات املختصة في الصناعات االستخراجية خاصة فيما يتعلق بتحمل
املخاطر وتحصيل املوارد .وفي هذا االطار فإن األجهزة العليا للرقابة في حاجة لفهم الطرق املختلفة التي يمكن
للحكومات االستفادة من إيراداتها من الصناعات االستخراجية.
وتهدف ورشة العمل إلى تقديم املمارسات الفضلى واملهارات والتقنيات الالزمة إلجراء عمليات تدقيق لإليرادات
من الصناعات االستخراجية كما سيتمكن املشاركون من تحليل هيكلة تكاليف الشركات املختصة في الصناعات
االستخراجية عالوة على االطالع على كيفية تحليل ما إذا كانت السلطات الجبائية تضمن تسعير معامالت هذه
2

الشركات وفقا لظروف السوق للسلع والخدمات املماثلة وذلك باعتبار أن الخطر الرئيس ي الذي يواجه الحكومة
هو تسعير املعامالت من قبل الشركات لتجنب الضرائب.
.III

املشاركون

من املستحسن أن يكون املشاركون بورشة العمل من بين املختصين في مجال الرقابة على الصناعات االستخراجية
بالجهاز وممن سيتولون املشاركة بمهمة الرقابة التعاونية التي ستلي الورشة.
نوص ي أن ال يقل عدد املشاركين من كل جهاز عن مشاركين اثنين أحدهما ممن سيتولى االشراف على املهمة فيما
يكون الخر ضمن الفريق الذي سيتولى تنفيذها .ومن املتوقع أن تدوم فترة الدورة  4أيام.
.IV

محتوى ورشة العمل وطرق العرض

 .1مقدمة لتقييم اإليرادات وجمعها
 .2فهم كيفية تقييم اإليرادات وتحصيلها
 .3اإلبالغ عن التكاليف واإليرادات
 .4التدفقات املالية غير املشروعة :تعاريفها وأشكالها
 .5تحديد الجهات املسئولة عن تحصيل اإليرادات
 .6اعتبارات التدقيق في إطار تقييم وجمع اإليرادات
ويشمل العرض خالل ورشة العمل خاصة ما يلي:
محاضرات مناقشات املجموعة املفتوحة خدمات خبراء املوضوع دراسات الحالة وتقارير التدقيق.V

الخبراء املدربون
يتم اختيار الفريق املدرب بالتنسيق بين األمانة العامة وفريق العمل لالنتوساي.

-IV

موعد ومكان الورشة

ستتولى األمانة ّ
العامة اإلعداد املادي لهذه الورشة بالتنسيق مع فريق العمل وفق ما يلي:
 ضبط البرنامج العلمي لهذه الورشة. تنفيذ اللقاء عبر التعلم االلكتروني.2

 تحديد موعد اللقاء.-V

املخرجات

من املتوقع أن تلي ورشة العمل تنظيم مهمة رقابة تعاونية حيث يمكن تقاسم املنهجية بين مختلف األجهزة وتتم
عمليات التدقيق في وقت واحد بواسطة كل األجهزة العليا للرقابة من قبل فرق تدقيق منفصلة وسيتم خالل ورشة
العمل تعيين رئيس ملهمة الرقابة التعاونية يكون من بين األجهزة األعضاء بلجنة تنمية القدرات قصد التنسيق بين
مختلف األجهزة في برمجة وتنفيذ املهمة الرقابية.
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التوزيع السنوي املقترح لبرامج األولويات الفرعية لألولوية الثانية والثالثة والرابعة للمخطط االستراتيجي للمنظمة 0200-0202
تعزيز تواصل األجهزة مع أصحاب املصالح
مســاعدة األجهــزة األعضــاء علــى إعــداد استراتيجية التواصــل مــع أصحــاب املصالــح

األولوية الشاملة 0
األولوية الفرعية 2.0
0222 0222
رقم املشروع املشروعات
إعداد نشرة تعريفية (إلكترونية) تهدف لرفع مستوى الوعي بأهمية التواصل مع أصحاب املصالح تتضمن أفضل املمارسات والتجارب،
2.2.0
مســاعدة األجهــزة فــي تطبيــق اســتراتيجيات التواصل مــع أصحــاب املصالح
األولوية الفرعية 0.0
0222 0222
رقم املشروع املشروعات
تنظيم ورش ةةة عمل إود إعداد وت ايت اس ةةتراتيجية التواص ةةل مع أص ةةحاب املص ةةالح دي ا ة الر ابية مدتها  3أيام خالد العام  0202بمش ةةارمة ميع
2.0.0
ا ة وعلى و ه الخص ة ةةول السب لم اس ة ةةات ل ا أ ش ة ةةارمو دي وري ممامدة ،و ي وم بت ديم ا مدر اد  IDIأو باالس ة ةةتعانة با ة السب امو بإعداد
استراتيجيتها
دع ــم قدرات األجه ــزة في التواص ــل مع أصحاب املصالح إلرس ــاء مفهوم االستقاللية
األولوية الفرعية 0.3
0222 0222
رقم املشروع املشروعات
تنظيم ندوة بالتعاو مع ال ة ة ة ة ة  IDIلدعم درات ا ة دي التواصةل مع أصةحاب املصةالح ،وارسةاه مف وم االسةت اللية ،بدعوة بمشةارمة من ادة ا ة
2.3.0
الر ابية وا طراف ذات العال ة على سبيل املثاد أعضاه البرملا وممثلي املجتمع املدن
دعم األجهزة األعضاء في اإلدارة االستراتيجية وتطبيق إطار قياس األداء واإلبالغ
األولوية الشاملة 3
دعوة املنظمة كل جهاز رقابي ملمارسة مختلف صالحياته بصورة متكاملة في نطاق القوانين التي يعمل في ظلها ووفق املعايير املتعارف عليها
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2.3.3
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الخطة التشغيلية لألولويات االستراتيجية لسنة  0202للجنة تنمية القدرات المؤسسية
األولوية الشاملة ( :)2تعزيز تواصل األجهزة مع أصحاب المصلحة
األولوية الفرعية ( :)1.2مســاعدة األجهــزة األعضــاء علــى إعــداد استراتيجية التواصــل مــع أصحــاب المصالــح
األولوية
الشاملة
()2

األولوية
الفرعية
)(1.2

مسئولية

تعزيز تواصل األجهزة مع أصحاب المصلحة

لجنة تنمية القدرات المؤسسية بالتعاون مع األمانة العامة

التنفيذ

مســاعدة األجهــزة األعضــاء علــى إعــداد استراتيجية التواصــل مــع أصحــاب

النتائج

 -1رفع مستوى الوعي بأهمية تعزيز التواصل مع أصحاب المصالح.

المصالــح

المتوقعة

 -0تعزيز قدرة األجهزة األعضاء على بناء استراتيجياتها الخاصة للتواصل مع أصحاب المصالح.

م

المشاريع المقترحة لتنفيذ األولوية

1.1.2

إعداد نشرة تعريفية (إلكترونية) تهدف لرفع

الفترة
2 1

مستوى الوعي بأهمية التواصل مع أصحاب
المصالح تتضمن أفضل الممارسات والتجارب،

3

الموارد

4
  فريق

عمل

المعوقات المتوقعة

من

األجهزة  عدم توافر التمويل الالزم لتصميم وإخراج النشرة وضــــع نمــــويج قياســــي وفقــــا ألفضل

األعضاء التى شاركت فى في صورتها النهائية.
برنامج

ال

IDI

مؤشرات قياس األولوية الفرعية

في

 2112/2018والتي أعدت
استراتيجياتها ،باإلضافة إلى
ممثل من األمانة العامة.

 تمويل تصميم وإخراج النشرة
التعريفية في صورتها النهائية.

التجارب في مجال التواصـــــــــل لتتم ن

األجهــزة األعضــاء من االسترشــاد بــه
عنــــــد إعــــــداد اســــــتراتيجية التواصــــــل
وبمــــــــا لحــــــــي احتياجــــــــات الجهــــــــاز

وأصحــــــاب المصالــــــح وســــــحل متابعــــة
عمليــــــــة التواصــــــــل بالتنســــــــيق مــــــــع
محــادرة تنميــة اإلنتوساي.
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 تقوم األمانة
العامة بنشره
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 يقوم الجهاز
العراقي بتزويد
األمانة العامة
للمنظمة
بالمنهجية من
خالل دليل المعد
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الهولندي
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اإللكتروني
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غير واضحة

مؤشرات قياس األولوية الفرعية
 نشر معايير اخالقيات المهنة المعتمدة في مؤتمر اإلنكوساي  6102علىالموقع االلكتروني للمنظمةةة والتوعيةةة ب ة والتركيز على أهميةةة المعيةةا
واعتماده في وضع قواعد السلوك الخاصة باألجهزة األعضاء.

 ال يوجد

التوعية بمفهوم التقييم الذاتي للنزاهة (اإلنتوسنت(  -نشر المنهحية
 عدد األشخاص الذين قاموا باالطالع على المنهجية من خالل تحميل
ملف المنهجية 01 :شخص سنويا إلى غاية انتهاء فترة المخطط
االستراتيجي

األولوية الشاملة :.......ال توجد
األولوية الفرعية :مساندة األجهزة في مجال الرقابة من خالل البيانات الضخمة
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الشاملة
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من
الرقابة
مجال
في
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مساندة
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 توفير الجهاز
تنظيم دورة
السوداني للمدربين
تدريبية 2121
 تتحمل األجهزة
تكاليف المشاركة

لجنة تنمية القدرات المؤسسية

المعوقات المتوقعة
تكاليف  9أجهزة مشاركة
ارتفاعاإلقامة في السودان
األجهزة
قلةالراغبة بالمشاركة

مؤشرات قياس األولوية الفرعية

مذكّرةّمفاهيمّقيسّأداءّاألجهزة ّ
(التقريرّاإلقييي ) ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
1

 .1اإلطارّالعام
ّ
ّ
ّ
اتفاقية التعاون املوقعة بين املنظمة العر ّبية لألجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة
في إطار تنفيذ
ّ
ّ
ّ
اإلنجليزية (األفروساي-إي) وبعد
اإلفريقية لألجهزة العليا للرقابة الناطقة باللغة
(األرابوساي) واملنظمة
االستطالعية ملمثلين عن املنظمة العربية لألمانة ّ
ّ
العامة لألفروساي-إي في أكتوبر 7102
القيام الزيارة
للوقوف على أفضل املمارسات تم االتفاق على تنفيذ أنشطة متعددة في مجاالت التدريب ،والتخطيط
االستراتيجي لبناء القدرات ،ومبادرات املراجعة التعاونية وتبادل املعلومات والخبرات ...وتبعا لذلك ّ
تم تنفيذ
العديد من األنشطة .كما يتواصل إنجاز أنشطة أخرى بما في ذلك اإلعداد إلصدار تقرير إقليمي لقيس أداء
األجهزة األعضاء.
فأسوة بنظيرتها األفروساي-إي ،تعمل األرابوساي ،على إعداد تقرير إقليمي لقيس أداء األجهزة
األعضاء يقدم معلومات من منظور ّ
مؤسس ي لألجهزة على مستوى التطور ومستوى رقابة القطاع العام في
املنطقة .كما ستحاول األرابوساي ربط نتيجة هذا التقييم الذاتي باحتياجات األجهزة األعضاء وتأثير
تدخالت بناء القدرات والتي ستساعد بدورها على تعزيز احترافها.
وباعتبار ّأن إطار قياس أداء األجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة (ّ )SAI PMF
يعد أحد وسائل
ّ
التقييم الذاتي املعتمدة في إنكوساي  7102 -والذي يمكن من إجراء التقييم الذاتي وقياس أداء األجهزة
والتزامها باملعايير الدولية واملمارسات ّ
الجيدة ،ستعمل األرابوساي على إعداد تقريرها ً
بناء على هذا اإلطار.
ً
و في إطار هذا التوجه وتنفيذا لقرار املجلس التنفيذي رقم  7102/722م.ت ( )72في اجتماعه السابع
والخمسين املنعقد بتونس يومي  01وّ 7102/10/02
تم خالل الفترة  7171/17/12-17تنظيم ورشة عمل
ّ
ّ
املرجعية " "ICBFو"– SAI
اإلقليمية في تقييم أداء األجهزة األعضاء استنادا إلى األطر
حول "دور املنظمات
ً
ّ
ّ
العربية) بمشاركة  77مشاركا من  1أجهزة أعضاء باملنظمة .وقام
(جمهورية مصر
 "PMFبمدينة القاهرة
ّ
بإعداد املادة العلمية للقاء وتقديمها خبيرتين اثنتين تنتميان إلى منظمة األفروساي-إي (أNancy /
ّ
ّ
ّ
 )Gathunguواألمانة ّ
عطار) .و ّ
تضمنت العديد من األنشطة الجماعية
العربية (أ/فاطمة
العامة للمنظمة
والتمارين تطبيقية وفسح املجال للنقاشات وتبادل تجارب األجهزة التي ّ
تم عرضها.
ّ
التحضيرية لهندسة وإعداد التقرير
وتعتبر ورشة العمل املذكورة بمثابة حجر األساس بالنسبة إلى األعمال
اإلقليمي لتقييم أداء األجهزة من خالل التعرف على تجربة املنظمة اإلفروساي إ وتحقيق أهداف أخرى
ّ
تمثلت فيما يلي:
-0إعداد االستبيان اإلقليمي (أساس تقرير التقييم اإلقليمي)،
2

ُ
ّ -7
النظر في استغالل األرابوساي ملخرجات أعمال أنجزت في هذ املجال على مستوى األجهزة،
 -0تشكيل فريق إقليمي للعمل على إعداد التقرير.
وتجدر اإلشارة إلى تحقيق أهداف الورشة ّ
جزئيا نظرا لعدم إملام أغلب املشاركين بإطار قيس األداء( (SAI
ّ ّ
العلمية ّ
تطلب تعديل ّ
املقدمة واألنشطة لتتالءم مع معارف املشاركين وهو ما ّ
ّ
تم الوقوف
املادة
 )PMFمما
عليه في التقييم البعدي للمعارف املكتسبة.
كما ّ
تم في ختام الورشة التأكيد على أهمية استمرار مشاركة ذات األعضاء أو الفرق املشكلة في هذه الورشة
ّ
ستقبلية لضمان سير األعمال واعتبارهم نقاط االتصال بين األجهزة
خالل ورشة أو ورشات العمل امل
واملنظمة العربية في ما يخص إعداد التقرير اإلقليميً ،
بداء من األعمال التحضيرية إلى مراجعة ضمان
الجودة واإلخراج النهائي للتقرير .و ّ
تطوع املشاركون من جهاز سلطنة عمان لترجمة استبيان قياس األداء
ّ
العربية كتحضير لهندسة وتحسين االستبيان اإلقليمي.
وفقا إلطار  SAI-PMFإلى اللغة
ّ
املنظمة في ّ
التعويل على الخبراء الفنيين باملنطقة بما يضمن لها إشعاعا على الصعيد
ودعما ملجهودات
ّ
ّ
ّ
الدولي ويجعل منها منظمة مؤثرة وفاعلة تساهم ّ
عمليا في ّ
العربيةُ ،يقترح تثمينا
الرفع من أداء األجهزة
ّ
لألعمال املنجزة إلى ّ
حد اآلن تشريك حضور ّ
ممن تابعوا أشغال ورشة العمل سالفة الذكر للمساهمة في
هندسة ّ
التقرير اإلقليمي وذلك مع احترام معايير اختيار أعضاء الفريق.
 .7األهداف
ّ
العربية استنادا إلى إطار
يهدف إعداد األرابوساي لتقرير إقليمي لتقييم أداء األجهزة العليا للرقابة باملنطقة
قيس األداء ) (SAI-PMFإلى تحقيق النتائج التالية:
 تحديد نقاط القوة والضعف داخل هذه األجهزة وتسليط الضوء على ّأهمية قياس األداء من حيث جعل
األجهزة أمثلة يحتذى بها في الشفافية واملساءلة،
 رفع التقارير عن أداء اإلدارة وآليات الحوكمة.ّ
ّ
العربية إلعداد تقرير إقليمي
 تركيز مجموعة عمل على صعيد إقليمي تتركب من خبراء ينتمون إلى األجهزةّ
ّ
العربية استنادا إلى إطار (،)SAI-PMF
دوري حول تقييم أداء األجهزة
ّ
ّ
العربية
 تقييم ومعالجة احتياجات األجهزة وتحديد املسائل/التحديات التي تواجهها ويمكن للمنظمةمساندتها فيها ومناصرتها.
 دعم التواجد العربي على صعيد اإلنتوساي من خالل الترويج للخبراء العرب في مجال قيس األداء.3

كما ّأن العمل على إعادة تنفيذ هذا املشروع بشكل سنو ّي سيضمن قياس ّ
التقدم الذي ستحرزه األجهزة
باملجاالت التي ّ
يغطيها إطار قيس األداء.
 .3املشاركونّ
ّ
يتمثل املشاركون في هذا املشروع في األطراف التالية:
 األمانةّالعامة  :أساسا مدير املشروع مع املساندة التقنية من قبل خبير إطار قيس األداء (SAI- )PMFباألمانة.
 ّفريقّعملّإقييي ّبقيادةّاألمانةّالعامةّ:ّ
سيتم اختيار أعضاء الفريق ً
بناء على املعايير التالية:
معيار :0تنفيذ الجهاز األعلى للرقابة لقيس أدائه استندا إلى إطار .SAI PMF
معيار :7مشاركة العضو في مهمة قيس األداء املنجزة من قبل الجهاز.
وسيتم اختيار أعضاء الفريق ممن شاركوا في لقاء مصر أو ممن تابعوا مبادرة "اإلدارة اإلستراتيجية،
قياس األداء واإلبالغ" الذي تشرف عليه مبادرة تنمية االنتوساي .وسيعمل الفريق على هندسة
االستبيان اإلقليمي في مرحلة أولى ثم تحليل املعطيات بعد ّ
تلقي ردود األجهزة في مرحلة ثانية.
ّ
اإللكترونية) :إلبداء ّ
الرأي حول االستبيان اإلقليمي
 هياكلّاملنظمةّواألجهزةّاألعضاء (باملراسالت(النسخة ّ
ثم النسخة ّ
املعدلة من استبيان إطار قيس األداء) في مرحلة أولى ّ
األو ّلية من التقرير
اإلقليمي في مرحلة ثانية.
 .4البرنامجّالزمن ّاألولي
ُيقترح إنجاز مراحل مشروع التقرير اإلقليمي مبدئيا وفق البرنامج الزمني بامللحق.
 .5املعوقاتّاملتوقعةّ
ّ
ً
ّ
العربية أن ّ
ّ
أعدت تقريرا إقليميا حول قيس أداء األجهزة باملنطقة العر ّبية،
نظرا إلى أنه لم يسبق للمنظمة
ّ
ّ
ّ
فإنه ُيتوقع أن تتمثل املعوقات املمكن مواجهتها باألساس فيما يلي:
 محدودية عدد األجهزة التي تقوم بقيس أدائها استنادا إلى إطار ( ،)SAI PMF ضعف استجابة األجهزة العليا للرقابة لإلستبيان ّاملوجه إليهم،
4

ّ
ّ
 تفاقم جائحة فيروس كوفيد 02 -وما يمكن أن ّينجر عنها من الحظر وتوقف/تعطل العمل ببعض
األجهزة.
 .6متابعةّاملشروع
ّ
سيتم العمل على رفع املعوقات أعاله قدر اإلمكان وحسب ظهورها حالة بحالة والحرص على مالءمة
املؤسسية بتقرير عن ّ
ّ
املستجدات وموافاة لجنة تنمية القدرات ّ
تقدم األعمال ّ
بكل
البرنامج الزمني وفق
اجتماع لها.

5

ّ
ّ
امللحق ّ
-البرنامجّالزمن ّليمشروع-

6

عّ

املراحل ّ

الجهةّاملسؤولةّعنّالتنفيذ ّ

الجدولّالزمن ّ

مخطط التقرير

ّ
التحضيرية:
األعمال

اإلقليمي

منهجية إعداد ّ
ّ
التقرير اإلقليمي،
أّّّ -تصميم
بّّّ-تشكيل فريق عمل بقيادة األمانة ملتابعة املشروع.

0

جّّّ -مراجعة ترجمة استبيان قياس األداء وفقا إلطار (SAI-
العربية والذي ّ
ّ
تطوع املشاركون من جهاز
 )PMFإلى اللغة
سلطنة عمان بورشة العمل (القاهرة )7171/17/2-7
بترجمته كتحضير لهندسة وتحسين االستبيان اإلقليمي.

املخرجات ّ

األمانة العامة  /مدير املشروع

نوفمبر – ديسمبر 7171
فريق إقليمي

إطار  SAIPMFمترجم
إعداد مشروع استبيان ً
بناء على إطار قياس األداء ّيضمّ
املجاالتّواملؤشراتّمعدلة (تخفيف األسئلة/املتطلبات باإلطار فريق العمل على مشروع التقرير اإلقليمي
 7األصلي لقيس األداء لتتناسب مع رؤية ّ
عامة للمنطقة العربية لقيس أداء األجهزة بقيادة األمانة العامة
تضم كل األجهزة).

فبراير 7170

استبيان إقليمي
( النسخة ّ
األولية)

*األمانة العامة
مراسلة هياكل املنظمة واألجهزة األعضاء إلبداء ّ
الرأي حول *هياكل املنظمة
0
مشروع االستبيان اإلقليمي ( تعديالت/مقترحات)
*األجهزة األعضاء

7

فبراير 7170

استبيان إقليمي
ّ
النهائية)
( النسخة

عّ

املراحل ّ

 2توجيه االستبيان اإلقليمي إلى األجهزة األعضاء

الجهةّاملسؤولةّعنّالتنفيذ ّ

األمانة العامة  /مدير املشروع

الجدولّالزمن ّ

املخرجات ّ

دراسة
بعد
مباشرة
التعديالت املقترحة من قبل
الهياكل واألجهزة األعضاء

ردود األجهزة
والتحليل

* األمانة العامة  /مدير املشروع
 7تجميع الردود وتحليل املعطيات

*فريق العمل على مشروع التقرير اإلقليمي

يوليو 7170

لقيس أداء األجهزة بقيادة األمانة العامة
 2صياغة التقرير اإلقليمي

فريق العمل على مشروع التقرير اإلقليمي
لقيس أداء األجهزة بقيادة األمانة العامة

سبتمبر 7170

 2توجيه مشروع التقرير األولي لألجهزة االعضاء قصد إبداء الرأي األمانة العامة  /مدير املشروع

أكتوبر 7170

 1دراسة الردود وإعداد التقرير النهائي

األمانة العامة  /مدير املشروع

نوفمبر 7170

 2صباغة التوصيات وتوجيهها إلى الهياكل املعنية

األمانة العامة  /مدير املشروع

 01ترجمة التقرير إلى اللغة االنجليزية

األمانة العامة  /مدير املشروع
(استنادا إلى مذكرة إجراءات نشر مخرجات
املنظمة العربية)

التقرير اإلقليمي

التقرير اإلقليمي
(النسخة ّ
األولية)
التقرير اإلقليمي

نوفمبر 7170

8

(النسخة النهائية)

ديسمبر 7170
التوصيات

عّ

املراحل ّ

الجهةّاملسؤولةّعنّالتنفيذ ّ

الجدولّالزمن ّ

 00مراجعة الترجمة

07

النشر على الصعيد الدولي

املخرجات ّ
تقرير مترجم إلى اللغة

األمانة العامة  /مدير املشروع
(استنادا إلى مذكرة إجراءات نشر مخرجات
املنظمة العربية)

ديسمبر 7170
أبريل 7177

اإلنجليزية
تقرير منشور

إعداد كراس
األمانة ّ
العامة

ّ
إعالمية إلعداد ومتابعة التقرير اإلقليمي سنويا
 00إرساء منظومة

الشروط ملنظومة
يونيو 7177

معلوماتية تتعلق
بإعداد التقرير
اإلقليمي

9
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مرفق عدد 9
دليل الرقابة املالية -مرحلة التقرير
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القسم الرابع مرحلة التقرير
تم ثل ت قارير التدقيق مخر جات ن ظام عمليات التدقيق ،وتحتوي على قدر معين من
المعلومات ،مصننننننرتب ومرتلب ُعنننننن ل يعظ من فائدة هذه التقارير ،ومن المرتعب التي
يح صل عليها م ستخدميها .ويجب الحرص على زيادة مرتعب تقارير التدقيق ،وتح سين
القيمب اإلعالميب لها ،لزيادة ثقب مسننننتخدمي القوائ الماليب فيها ،وقد يرجع ذلك إلى أن
هذه التقارير تمثل األداة التي يح من خاللها مسنننننننتخدمو القوائ الماليب على مدى
عدالب تلك القوائ .
تهدف مرحلب التقرير إلى تحديد اإلجراءات الواجب إجرائها في نهايب عمليات التدقيق
حتى إصدار التقارير الرهائيب ل ل عمليب من تلك العمليات وفيما يلي نلقى الضوء على
تلك اإلجراءات.
أو ال :محتويات تقارير التدقيق:1
يجب أن ي ون تقرير المدقق م توب ويحتوي على ما يلي- :
[ ]1العروان.
[ ]2الموجه إليه.
[ ]3رأي المدقق.
[ ]4أساس الرأي.
[ ]5مسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمب ُالرسلب للقوائ الماليب.
[ ]6مسؤوليات المدقق عن عمليب تدقيق القوائ الماليب.
[ ]7وصف لطليعب مسؤوليات المدقق عن تدقيق القوائ الماليب.
[ ]8مسؤوليات التقرير األخرى.
[ ]9االستمراريب.
[ ]11فقرات لتت االنتلاه.
[ ]11األمور الرئيسيب للتدقيق.
 ،ISSAI 1700 1تكوين الرأي وإعداد التقارير حول البيانات المالية ،إبريل .8102
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[ ]12فقرة األمور األخرى في التدقيق.
[ ]13اس العريك المسؤول عن االرتلاط.
[ ]14توقيع المدقق.
[ ]15عروان المدقق.
[ ]16تاريخ التقرير.
وفيما يلي شرح ل ل نقطب من الرقاط الساُقب:
 العنوان :يعنننير ُو نننوح إلى أنه تقرير المدقق المسنننتقل .لتمييزه عن التقارير
التي قد تصنننندر عن نخرين مثل مديري المرعننننلة أو مجل اإلدارة أو المدققين
اآلخرين الذين ال يتطلب عمله االلتزام ُمتطللات السننننننلون المهري التي يلتزم
ُها مدقق الحساُات.
 الموجه لليه التقرير :غناللنا إ إمنا إلى المسنننننننناهمين أو الم لتين ُنالحوكمنب في
المرعننننلة التي يت تدقيق قوائمها الماليب وذلك ُالرسننننلب لعمليات التدقيق المعقول
أو المحنندود لقوائ ذات غرع عننام ،وقنند يحنندد نظننام أو الئحننب أو شنننننننروط
االرتلاط إلى من سنننننننيو جه إليه تقرير ال مدقق ،أما في حا لب مهمات التدقيق
ألغراع خاصنننننننب فيت تحديد من يوجه إليه التقرير فق ُرا إء على شنننننننروط
االرتلاط المرتلطب ُالمهمب.
 رأى المدقق (الفقرة الفتتاحية) :يجب أن تحدد التقرة االفتتاحيب في تقرير
مدقق الحسننننننناُات ،الجهب التي ت تدقيق قوائمها الماليب والقوائ الماليب التي ت
تدقيقها ،كما يجب أن تحدد التقرة االفتتاحيب أيضا ما يلي:
(أ) تحديد عروان كل قائمب من القوائ الماليب التي ت ون المجموعب ال املب
من القوائ الماليب.
(ب) اإلشنننننننارة إلى ملخس السنننننننياسنننننننات المحاسنننننننليب الهامب وغيرها من
اإليضاحات المتممب.
(ج) تحديد التاريخ والتترة التي تغطيها القوائ الماليب.
(د) اإلشنننارة إلى إطار التقارير الماليب المطلق سنننواء كان إطار عام أو إطار
خاص ،وفى حالب األطر الخاصنننننننب ذات األغراع الخاصنننننننب يصنننننننف
األغراع التي أعدت القوائ لتحقيقها ،إلعالم مسنننننننتخدمي تقرير المدقق
ُالسياق الذي ت فيه اُداء رأي المدقق ،ولي ُغرع الحد من التقيي الذي
قام ُه المدقق ،عردما ت َعد القوائ الماليب طلقا إ إلطارين للتقرير المالى يت
أخذ كل إطار في الحسنننننلان ُعننننن ل مرتصنننننل عرد ت وين رأي المدقق عن
القوائ الماليب ويعير رأي المدقق إلى ك ٍل من اإلطارين.
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(ه) عردما تتضمن القوائ الماليب التدقيق وثيقب تحتوي على معلومات أخرى،
مثل التقرير السروي ،فقد يلخذ المدقق في الحسلان تحديد أرقام الصتحات
التي عر ننننت فيها القوائ الماليب التدقيق .ويسنننناعد ذلك المسننننتخدمين في
تحديد القوائ الماليب التي يتعلق ُها تقرير المدقق.
(و) ما انتهى إليه رأى المدقق ُعلن القوائ الماليب.
 أساس الرأي :قد يضاف إلى هذا العروان كلمب المتحتظ أو المعارع في حالب
وجود رأى معدل وفقا لما يقضنننننننى ُه معيار ال تدقيق  ،1715هذا ويجب أن
ترس هذه التقرة من تقرير المدقق على المعايير التي ت االلتزام ُها عرد القيام
ُعمليب التدقيق ،كما يجب أن يعننننرح التقرير أيضننننا أن تلك المعايير تتطلب أن
يلتزم المندقق ُنالمتطللنات األخالقينب وأن يقوم المندقق ُتخطي عملينب التندقيق
وأدائها للحصنننننننول على درجب تلكد معقول ُلن القوائ الماليب خاليب من أيب
تحريتات هامب ومؤثرة في حالب تدقيق قوائ ماليب كاملب ذات غرع عام،
ودرجب تلكد محدود في حالب التدقيق المحدود للقوائ الماليب التتريب ،أو درجب
التلكد المتتق عليها في اتتاق االرتلاط ُالرسلب للتدقيق ألغراع خاصب.
إذا كان الرأي الذي توصننننل إليه المدقق معدل (متحتظ ،معارع االمتراع عن
إُداء رأي) ناتجا إ عن عدم القدرة على الحصننول على ما ي تي من أدلب التدقيق
المراسلب ،فيجب إدراج أسلاب عدم القدرة في قس أساس الرأي ،وتعديل علارة
أن األدلب التي حصننننل عليها كافيب ومراسننننلب ُاإلشننننارة إلى ما توصننننل إليه من
الرأي ُإ افب كلمب "متحتظ" أو "معارع".
 م سؤوليات اإلدارة والم سؤولين عن الحوكمة بالن سبة للقوائم الماليةُ :حيث
يت إيضاح أن اإلدارة هي المسؤولب عرما يلي:
أ) إعداد القوائ الماليب طلقا إ إلطار التقرير المالي المطلق.
ب) الرقاُب الداخليب التي تراها االدارة نننننننروريب ،لتم يرها من إعداد قوائ
ماليب خاليب من تحريفٍ جوهري سواء ُسلب غش أو خطل.
ج) تقدير قدرة المرعلة على اللقاء كمرعلة مستمرة ،وما إذا كان استخدام أساس
االستمراريب في المحاسلب مراسلاإُ ،اإل افب إلى اإلفصاح عن األمور ذات
العالقب ُاالستمراريب ،إذا كان ذلك مرطلقاإ.
كما يت أيضنننننا تو ننننني المسنننننؤولين عن الحوكمب ُالجهب المعنننننمولب ُالرقاُب
ودوره ُالرسلب لعمليب االشراف على عمليات إعداد التقرير المالى.
 مسؤوليات المدقق عن تدقيق القوائم المالية :ويجب أن ترس على ما يلي:
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أ) أهداف المدقق تتمثل في الحصنننننننول على تلكيد معقول/محدود (حسنننننننب
األحوال) على القوائ المنناليننب ،والتننلكينند المعقول هو مسنننننننتوى عننا ٍل من
ننننننمانا إ على أن عمليب التدقيق سننننننت عننننننف دائما إ عن
التلكيد ،إال أنه لي
تحريف جوهري عردما ي ون موجوداإ.
ب) أن التحريتات يم ن أن ترعننل عن غش أو خطل ،أنها ت َعد جوهريب ،إذا كان
يم ن ُعننننننن ل معقول توقع أنها سنننننننتؤثر ُمتردها أو في مجموعها ،على
القرارات االقتصنننناديب التي يتخذها المسننننتخدمون على أسنننناس هذه القوائ
الماليب ،مع ت قدي وصننننننن تا إ للهميب الرسنننننننليب طل قا إ إل طار التقرير المالي
المرطلق.
 وصف لطبيعة مسؤوليات المدقق عن عملية تدقيق القوائم المالية وهي:
 -1تو ني ممارسنب المدقق للح المهري ويحافظ على نزعب العنك المهري خالل
عمليب التدقيق طلقا إ لمعايير التدقيق
 -2ويصف عمليب التدقيق من خالل الرس على ما يلي:
أ) تحديد مخاطر التحريتات الجوهريب في القوائ الماليب وتقديرها سنننننننواء
ُسنننننننلب غش أو خطل ،لتصنننننننمي وترتيذ إجراءات تدقيق اسنننننننتجاُبإ لتلك
المخاطر ،والحصول على أدلب تدقيق كافيب ومراسلب لتوفير أساس لرأيه.
ب) تته للرقاُب الداخليب ذات الصلب ُعمليب التدقيق ،من أجل تصمي إجراءات
مراسنننننننلب للظروف ،ولي ُغرع إُداء رأي في فاعلىب الرقاُب الداخليب
للمرعنننننلة .وفي الظروف التي ي ون فيها المدقق مسنننننؤوالإ أيضنننننا إ عن إُداء
رأي في فاعلىب الرقاُب الداخليب ُالتزامن مع عمليب تدقيق القوائ الماليب،
يجب عليه حذف علارة أن أخذ المدقق للرقاُب الداخليب في الحسنننننننلان لي
ُغرع إُداء رأي في فاعلىب الرقاُب الداخليب للجهب المعمولب ُالتدقيق.
ج) الح على مدى مراسلب السياسات المحاسليب المستخدمب ،ومدى معقوليب
التقديرات المحاسليب واإلفصاحات ذات العالقب التي قامت ُها اإلدارة.
د) اسنترتاج مدى مراسنلب اسنتخدام اإلدارة ألسناس االسنتمراريب في المحاسنلب،
واسننتراداإ إلى أدلب التدقيق التي ت الحصننول عليها ،وأن اسننترتاجاته في هذا
الخصنننننننوص ُراءاإ على أدلب التدقيق التي ت الحصنننننننول عليها حتى تاريخ
تقريره .ومع ذلك ،فإن األحداث أو الظروف المسنننننننتقلليب قد تتسنننننننلب في
توقف المرعلة عن اللقاء كمرعلة مستمرة.
ه) تقوي العرع العننننننننامنل للقوائ المنالينب وهي لهنا ومحتواهناُ ،منا في ذلنك
اإلفصننننننناحات ،وما إذا كانت القوائ الماليب تعلر عن المعامالت واألحداث
التي تمثلها ُطريقب تحقق عر ا إ عادال.
 -3عرد القيام ُتدقيق القوائ الماليب المجمعب يجب إدراج ايضاح إ افي ُما يلي:
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أ) أن مسنننننننؤوليات المدقق هي الحصنننننننول على ما ي تي من أدلب التدقيق
المراسنننننلب فيما يتعلق ُالمعلومات الماليب للجهات أو األنعنننننطب التجاريب
داخل المجموعب ،إلُداء رأي في القوائ الماليب للمجموعب.
ب) أن المننندقق هو المسنننننننؤول عن التوجينننه واإلشنننننننراف وأداء تننندقيق
المجموعب.
ج) يلقى المدقق وحده المسؤول عن رأيه.
 -4يعنننننننير إلى اتصننننننناله ُالم لتين ُالحوكمب فيما يتعلق ،من ُين أمور أخرى،
ُالرطاق والتوقيت المخط عمليب التدقيق والرتائج المهمب لهاُ ،ما في ذلك أيب
أوجه قصور مهمب في الرقاُب الداخليب ت اكتعافها أثراء التدقيق.
 -5يعنننننننير ُإعالمه الم لتين ُالحوكمب ُليان ُلنه قد التزم ُالمتطللات األخالقيب
ذات الصننلب ُعننلن االسننتقالل ،وأُلغه ُجميع العالقات واألمور األخرى ،التي
قد يعتقد أنها تؤثر ُعن ل معقول على اسننتقالليب المدقق في حالب عمليات تدقيق
القوائ الماليب للمرعنننننندت المدرجب في ُورصننننننب األوراق الماليب ،واإلجراءات
التي ت اتخاذها لمواجهب أي تهديدات في هذا العلن.
 -6يو ن أنه من األمور التي ت إُالغها للم لتين ُالحوكمب  -يذكرها تتصننيالإ –
أمور كانت لها أهميب ُالغب عرد تدقيق القوائ الماليب للتترة الحاليب  -في حالب
عمليات تدقيق القوائ الماليب للمرعدت المدرجب وأيب مرعدت أخرى  -والتي يت
اإلُالغ ُاعتلارها األمور الرئيسيب للتدقيق طلقا إ لمعيار التدقيق ( .)1711ما ل
يمرع نظام أو الئحب اإلفصنننناح العلري عن هذا األمر ،أو في حالب تقدير المدقق
أن اإلُالغ عن هذا األمر في تقريره ،قد يسنننلب تلعات سنننلليب تتوق التوائد من
وراء ذلك اإلُالغ.
 -7يجب وصننف مسننؤوليات المدقق عن عمليب التدقيق في صننلب التقرير ويجوز
أن يدرج كملحق على أن يعنننننننار في التقرير لم ان هذا الملحق ،كما يم ن أن
يعننار لمس نؤولياته في موقع إل تروني لسننلطب مختصننب في حالب سننماح اللوائ
والرظ والمعايير الوطريب ُذلك.
 -8في حالب إصننننننندار تقرير ُامتراع المدقق عن إُداء الرأي فيجب عليه إ نننننننافب
علارة وُسننلب األمور المو ننحب في قس ن أسنناس االمتراع عن اُداء رأي ،فإن
المدقق كان غير قادر على الحصنننول على ما ي تي من أدلب التدقيق المراسنننلب،
لتوفير أساس لرأي المدقق في القوائ الماليب.
 التقرير عن المتطلبات النظامية والتنظيمية األخرى :يدرج في التقرير قسننننننن
مرتصنننننننل في تقرير المدقق يتراول مسنننننننؤوليات تقرير أخرى في تقريره عن
القوائ الماليب ،والتي ت ون ُاإل افب إلى مسؤولياته ُموجب معايير التدقيق.
 السههههههتمرارية :يجب على المدقق 2أن يلين حصننننننوله على ما ي تي من أدلب
التدقيق حول مراسنننلب اسنننتخدام اإلدارة لترع االسنننتمراريب عرد إعداد القوائ
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الماليب ،وفى حالب وجود عدم تلكد جوهري ذي عالقب ُلحداث أو ظروف ،قد
تلقي شنننن ا إ ُعننننلن قدرة المرعننننلة على االسننننتمرار أن يعد تقرير ُذلك متضننننمرا
العوامل التي أدت لوجود شك في استمرار المؤسسب ،ومو حا ُه استتساره
عن اإلدارة تقيي اإلدارة لقدرتها على االسننننننتمرار ،وخططها لمواجهب مظاهر
التي تمثل خطر يهدد استمرارها أن وجدت ،ورأيه ُمدى مراسلتها.
 فقرة لفت النتباه :تلدأ تلك التقرات ُعلارة وفيما ال يعد تحتظا وتعننير إلى أمر
ما ت عر نننه أو اإلفصننناح عره ُعننن ل مراسنننب في القوائ الماليب ،والذي يعد
حسننب ح المدقق ،من األهميب ُحيث يع ن ل أسنناسننا لته المسننتخدمين للقوائ
الماليب ،وذلك ُعنننرط أن تتضنننمن هذه التقرة ما يتطلب تعديل رأى المدقق عن
القوائ الماليب وال تعتلر ُديال للرأي المعدل في القوائ الماليب أو إلفصننننننناح
مطلوب في القوائ المنننالينننب ،وأن ال تتضنننننننمن محتوى فقرة لتنننت االنتلننناه
مو ننننوعات تمت مراقعننننتها مع المسننننؤولين عن الحوكمب وتدرج في األمور
الرئيسننننيب للتدقيق ،وتو ننننع قلل أو ُعد األمور الرئيسننننيب في التدقيق وفقا لما
يقضى ُه المعيار (.)1716
تعتبر فقرة لف االنتباه ضرورية في الحاالت التالية:
 oإذا كان إطار التقرير المالي المنصوووووووو عليه بموجب نظام أو الئحة غير
مقبول ،ولكن للحقيقة فإنه منصو عليه بموجب نظام أو الئحة.
 oلتنبيه المستخدمين بأن القوائم المالية معدة طبقا إلطار ذو غرض خا .
 oعندما تصوووبل الحقائع معروفة للمدقع بعد تاريخ تقريره ،ويقدم المدقع تقرير
جديد أو معدل (أي أحداث الحقة).
 ويمكن أن يرى المددددقف لادددت االنتبددداه في بعا الحددداالت التي ال تعتبر
ضرورية  -المدقف غير ملزم باإلفصاح  -مثل:
 oعدم تأكد فيما يتعلع بالنتيجة المستقبلية لتصرف استثنائي قضائي أو تنظيمي.
 oحدث الحع مهم والذي يحدث بين تاريخ القوائم المالية وتاريخ تقرير المدقع.
 oالتطبيع المبكر (عندما يكون مسوووووووموحا به) لمعيار محاسوووووووبي جديد له تأثير
جوهري على القوائم المالية.
 oكارثة كبيرة أثرت أو ال تزال تؤثر بشكل مهم على المركز المالي للمنشأة.
 األمور الرئيسههههههه ية لل تدقيق :3يدرج هذا القسننننننن في التقرير عن التدقيق على
مجموعب كاملب من القوائ الماليب ذات الغرع العام لجهات معنننننننمولب ُالرقاُب
مدرجب في اللورصنننننننب ،أو ي ون ذلك مطلوب وفقا لالئحب أو نظام ،ول ن يحذر
إدراج هذا القسنننن في حالب االمتراع عن إُداء الرأي إال إذا كان ذلك مطلوب وفقا
لرظام أو الئحب.
واألمور الرئيسننننيب في التدقيق هي ُعض المو ننننوعات التي ت إُالغها للم لتين
ُحوكمب تلك الجهات ويرى المدقق أن لها أهميب ُالغب عرد القيام ُعمليب التدقيق
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عن التترة الحاليب ويقصنند ُذلك األهميب الرسننليب والتي ترتل ُالح الرسننلى لللرد
وطليعب اللرد (درجب الخطر التي يتعرع لها) وتلثيره على قرارات أصنننننننحاب
المصال والمستتيدين مع التركيز على األمور التاليب:
أ) اللرود ذات المخاطر المرتتعب.
ب) المجاالت في القوائ الماليب التي ترطوي على درجب مرتتعب من عدم
التلكد وتمثل أح ام هامب لإلدارة مثل التقديرات المحاسليب.
ج) تلثير تلك األحداث الهامب على القوائ الماليب.
يت إدراج عروان ل ل مو نننوع من األمور الرئيسنننيب لعمليب التدقيق ،ول ن يجب عدم
إدراج األمور الرئيسننننيب للتدقيق التي يحذر نظام أو الئحب اإلفصنننناح عرها ،أو األمور
التي تؤدى إلصنننندار رأى معدل في القوائ الماليب سننننواء في صننننورة تحتظ أو رفض
للقوائ الماليب ،أو األمور التي تؤدى ل حدوث شنننننننك في قدرة الجهب على االسنننننننتمرار
ويجب على إلقاء الضوء في تلك التقرة على ما يلي:
 السلب وراء اعتلار هذا األمر رئيسياإ.
 الطريقب التي ت التعامل ُها مع هذا األمر عرد القيام ُلعمال التدقيق.
يجنب أن يقوم المندقق ُنإُالغ الم لتين ُنالحوكمنب ُناألمور التي سنننننننيت اعتلنارهنا من
األمور الرئيسننننننيب في عمليب التدقيق ،أو عدم وجود أمور رئيسننننننيب ُعمليب التدقيق فى
حالب عدم وجود مثل تلك األمور.
ال يعد اإلُالغ عن األمور الرئيسننيب للتدقيق ُديالإ عن اإلفصنناحات التي يجب إدراجها
في القوائ الماليب ،كما يجب اإلشنننارة إلى أن إدراج فقرة األمور الرئيسنننيب في التدقيق
ال يعرى مانا إ للقوائ الماليب أكثر مصداقيب.
مننا ل ي ن مطلوُنا إ ُموجننب نظننام أو الئحننب ،عرنندمننا يمترع المنندقق عن اُننداء رأي في
القوائ الماليب ،فيجب عليه أال يضمن في تقريره قسما إ عن األمور الرئيسيب للتدقيق.
 فقرة األمور األخرى في التدقيف :تتضمن األمور األخرى ما يلي:
 oاالبالغ عن أمور التخطيط والنطاق في تقريره يتطلبها نظام أو الئحة ،ويرى
المدقع ضووووووورورة االبالغ عنها والتي ال يتم مناقشوووووووتها م المسوووووووؤولين عن
الحوكمة وإدراجها في األمور الرئيسية للتدقيع.
 oعدم قدرة المدقع على االنسحاب من االرتباط بسبب قيد فرضته اإلدارة على
نطاق التدقيع ،والتأثير المحتمل لعدم القدرة على الحصوووول على ما يكفي من
أدلة التدقيع المناسبة ،لتوضيل أسباب عدم قدرته على االنسحاب.
 oالموضوعات التي قد يتطلب أو يسمل نظام أو الئحة أو ممارسة مقبولة قبوال
عاما إدراجها ضووومن فقرة األمور األخرى في التدقيع توضووويل بعض األمور
التي توفر تفسوووووويرا إضووووووافيا لمسووووووؤولياته عند تدقيع القوائم المالية أو تقرير
المدقع بشأنها.
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 oعندما يتضوومن قسووم األمور األخرى أكثر من أمر ذو صوولة بفهم المسووتخدمين
لعمليات أو مسووووووؤوليات المدقع أو تقريره  -وفقا لحكم المدقع -يمكن إدراج
عناوين فرعية مختلفة لكل أمر.
 oتضووومين تقريره إشوووارة إلى حقيقة أنه قد تم إعداد مجموعة أخرى من القوائم
المالية من قبل نفس المنشووووأة ،طبقا إلطار آخر ذو غرض عام وذلك في حالة
إعداد المنشووووأة لمجموعتين من القوائم كالهما يخضوووو إلطار ذو غرض عام
ويو جد اختالف بين اإل طارين (على سوووووووب يل المثال أ حدهما يطبع المعايير
الوطنية واآلخر يطبع المعايير الدولية) ويرى المدقع أن تلك األطر مقبولة
ويكون مكلف بإ عداد تقرير عن القوائم المالية للمجموعتين من القوائم ،وأن
المدقع قد أصدر تقرير عن تلك القوائم المالية.
 اسههم اليههري المسههؤوع عن الرتبا  :إسنن المدقق الم لف ُعمليب التدقيق في
الجهب المعمولب ُالرقاُب ،وقد يتطلب أيضا إس مدير اإلدارة أو القس الذي تقع
تلك الجهب نمن نطاق إشنرافه ويت ذلك وفقا لما تقضنى ُه الرظ واللوائ في
الجهاز األعلى للرقاُب ،مال يمثل ذلك تهديدا لهذا المسنننننننؤول وعليه في هذه
الحالب إُالغ المسؤولين عن الحوكمب ُذلك.
 توقيع المدقق :يم ن أن يعنننننننمل توقيع كل من المدقق المسنننننننؤول عن تدقيق
القوائ الماليب للجهب المعنننننمولب ُالتدقيق واعتماد مدير اإلدارة المسنننننؤول عره
ويرظ ذلك ُع ل كلير الرظ واللوائ المرظمب في األجهزة العلىا ُالرقاُب.
 عنوان المدقق :عادة ي ون عروان المدقق هو عروان الجهاز األعلى للرقاُب أو
عروان إدارة التدقيق المختصننننننب وفقا إ للوائ والرظ الخاصننننننب ُالجهاز األعلى
للرقاُب.
 تاريخ تقرير التدقيق :يؤرخ تقرير المدقق ُتاريخ ال يسلق التاريخ الذي حصل
فيه على ما ي تي من أدلب التدقيق المراسننننلب ،التي يسننننترد إليها رأيه في القوائ
الماليب ،وذ لك في تاريخ الحق النتهاء إدارة الجهب من إ عداد القوائ الماليب
الرهائيب واإليضنناحات المتممب لها ،وإقرار من لديه سننلطب معترف ُها ُتحمل
المسؤوليب عرها.
ثانيا ا :أنواع الرأي في تقرير المدقق واألسههباا التي تؤدى للإ لصههدار رأى معدع
في تقريره:
[أ] أنواع الرأي :يتروع رأى المنندقق في القوائ المنناليننب إلى أرُع أنواع من الرأي
وهي:





الرأي الرظيف (غير معدل).
الرأي المتحتظ.
الرأي السللي (المعارع)
االمتراع عن إُداء الرأي.
الع ل التالي أنواع الراي في تقرير المدقق:
ويو
231

دليل الرقابة المالية الحكومى العربى

أنواع الرأي المعدع

بيعة األمر الذي أدى للإ التعديل

وجود تحريفات جوهرية في القوائم
المالية

جوهرية ولكن
ليست شائعة

الرأي المتحفظ

جوهرية
وشائعة

الرأي السلبي

عدم القدرة علإ الحصوع علإ أدلة
تدقيق المناسبة

جوهرية ولكن
ليست شائعة

جوهرية
وشائعة

الرأي المتحفظ

عدم لعطاء رأي

وجدير ُالذكر أن كلمب شائع في هذا الصدد يستخدم لوصف تلثيرات التحريتات على
القوائ الماليب ،أو التلثيرات المحتم لب للتحري تات على القوائ الماليب  -إن و جدت -
والتي ل يت اكتعننافها ُسننلب عدم القدرة على الحصننول على ما ي تي من أدلب التدقيق
المراسلب .والتلثيرات العائعب على القوائ الماليب هي ،التي ُحسب ح المدقق:
أ) ال تقتصر على عراصر أو حساُات أو ُرود معيرب في القوائ الماليب.
ب) وإذا اقتصرت على ذلك ،تمثل أو يم ن أن تمثل جزءاإ كليراإ من القوائ الماليب؛ أو
ج) فيما يتعلق ُاإلفصاحات ،فإنها ت ون أساس اإ لته المستخدمين للقوائ الماليب.
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وُذلك فت ون جوهريب وليسنننننت شنننننائعب إذا ل تتعدى حدود قيمب الخطل المحدد
•
كلهميب نسليب وكانت ذات قيمب كليرة ُالرسلب لللرد أو القائمب.
يتوقف القرار ُخصوص مراسلب أي نوع من تلك اآلراء المعدلب على أمرين وهما:
 oطليعب األمر ا لذي أدى إلى التعد يل ،أي إما أن ت ون القوائ الماليب محرفب
ُعننننن ٍل جوهري ،أو أنها  -في حالب عدم القدرة على الحصنننننول على ما ي تي
من أدلب التدقيق المراسلب  -قد ت ون محرفب ُع ٍل جوهري.
 oح المدقق ُعلن مدى شيوع التلثيرات أو التلثيرات المحتملب لهذا األمر على
القوائ الماليب.
[ا] الظروف التي تؤدى للإ لصدار تقرير برأي غير معدع (نظيف) :يصدر المدقق
تقرير نظيف عردما يرتهي رأيه إلى أن القوائ الماليب تعلر ُعدالب وو نننننننوح في
جميع جوانلها الهامب طلقا إلطار إعداد التقارير الماليب المطلق ،ولذلك فيرلغي أن
ترس فقرة الرأي في تقريره على ذلك (مرفقات أرقام  1،2،3،4نماذج لتقارير
غير معدلب (نظيتب)).
عرد إصدار تقرير ُرأي غير معدل ،يجب أال يعير المدقق إلى عمل أى خلير.
[ج] الظروف التي تؤدى للإ لصههدار تقرير برأي متحفظ :يقوم المدقق ُإصنندار رأى
متحتظ عردما:
 oيسترتج ُ -عد الحصول على ما ي تي من أدلب التدقيق المراسلب  -أن التحريتات
ُمتردها أو في مجموعها ،تعد جوهريب ُالرسننننننلب للقوائ الماليب ،ل رها ليسننننننت
شائعب؛
قادر على الحصننننننول على ما ي تي من أدلب التدقيق المراسننننننلب التي
 oي ون غير ٍ
تعننننن ل أسننننناس الرأي ،ول ره يسنننننترتج أن التلثيرات المحتملب للتحريتات غير
الم تعنننننننتب على القوائ الماليب  -إن وجدت  -يم ن أن ت ون جوهريب ،ل رها
ليست شائعب.
ويقصنننند ُ لمب التلثير العننننائع على القوائ الماليب أنه وفقا لح المدقق تتوافر فيه أحد
العروط الثالثب التاليب:
( أ) ال تقتصر على عراصر أو حساُات أو ُرود معيرب في القوائ الماليب.
(ب) تمثل أو يم ن أن تمثل جزءا إ كلير اإ من القوائ الماليب؛
(جـ) ُالرسلب لإلفصاحات أن ت ون أساسا إ لته المستخدمين للقوائ الماليب.
ويجب على المدقق في هذه الحالب إخطار إدارة الجهب ُمالحظاته على القوائ الماليب
التي توصننننل إليها من خالل أعمال التدقيق التي قام ُها ويطاللها ُإجراء التصننننويلات
الالزمب ومراعاة طليعب تلك التحريتات ُالرسنننننننلب للعمليات التي تمت على ت لك اللرود
وفى حالب إسننننتجاُب اإلدارة يقوم ُعمل إجراءات تدقيق إ ننننافيب للتلكد من أن الليانات
الماليب ُعد التصنننننننويب ال تحتوي على تحريتات جوهريب وفى حالب ظهور تحريتات
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جدي دة تؤدى إلى اسنننننننتمرار حالب عدم التلكد من قي اللرد فيجب مراقعنننننننب األمر مع
الم لتين ُالحوكمب ،وأن يتحتظ في تقريره على تلك اللرود ،مع تحديد األسننننننلاب التي
أدت إلى تحتظه وأن يرس في فقرة الرأي على أنه ُاستثراء تلثيرات األمور المو حب
في قسنننننن أسنننننناس الرأي المتحتظ فإن القوائ الماليب تعلر ُعدالب وو ننننننوح في جميع
جوانلها الهامب طلقا إلطار إعداد التقارير الماليب المطلق (مرفقات أرقام  5،7نماذج
لتقارير متحتظب).
[د] الظروف التي تؤدى للإ لصدار تقرير برأي سلبي (معارض) :يلدى المدقق رأي
معارع) في القوائ الماليب ،في ننوء أدلب التدقيق التي يلري عليها رأيه
سننللي (
إ
مسترتجا إ مرها أن الليانات الوردة في القوائ الماليب ُها تحريتات سواء ُمتردها أو
في مجموعها ،تعد جوهريب وشنننننننائعب في القوائ الماليب (مرفقات رق  6نماذج
لتقارير ُرأي سللي (معارع)).
[ه] المتناع عن لبداء رأي :يمترع المدقق عن إُداء رأي عردما ي ون غير قادر على
الحصنننننول على ما ي تي من أدلب التدقيق المراسنننننلب التي تعننننن ل أسننننناس الرأي،
ويسنننننننترتج المدقق أن التلثيرات المحتملب للتحريتات غير الم تعنننننننتب على القوائ
الماليب قد ت ون جوهريب وشنننننننائعب (مرفقات أرقام  8،9نماذج لتقارير ُاالمتراع
عن إُداء الرأي).
عرنندمننا يوجنند قينند على نطنناق عمننل المنندقق يتطلننب التعلير عن رأي متحتظ أو
االمترنناع عن إُننداء رأي ،يجننب أن يلين تقرير التنندقيق هننذا القينند ويعنننننننير إلى
التسويات المحتملب التي كان من المم ن حدوثها إذا ل يوجد هذا القيد.
ثالثااا :لعتبارات أخرى عند لعداد تقرير المدقق:
[أ] التقرير عن أرقام المقارنة واألرقام المقابلة:4
 تتمثننل األرقننام المقننارنننب في الملننالو واإلفصنننننننناحننات المنندرجننب في القوائ المنناليننب
والخاصننب ُتترة واحدة سنناُقب أو أكثر ،أما األرقام المقاُلب هي المعلومات المقارنب
حيث ت ون الملالو واإلفصننناحات األخرى للتترة السننناُقب مضنننمرب كجزء ال يتجزأ
من القوائ الماليب للتترة الحاليب ،والقصننننننند مرها أن تقرأ فق في عالقتها ُالملالو
واإلفصاحات األخرى المتعلقب ُالتترة الحاليب.
 يجب على المدقق تحديد ما إذا كانت القوائ الماليب تتضنننننننمن معلومات مقارنب
مطلوُننب ُموجننب إطننار التقرير المننالي المطلق ،ومننا إذا كننانننت تلننك المعلومننات
مصرتب ُع ٍل مراسب من خالل تدقيق ما يلي:
 oاتتاق المعلومات المقارنب مع الملالو واإلفصنننناحات األخرى المعرو ننننب في
التترة الساُقب.

 ،ISSAI 1710 4المعلومات المقارنة  -األرقام المناسبة والبيانات المالية المقارنة ،إبريل .8102

234

دليل الرقابة المالية الحكومى العربى









 oالسياسات المحاسليب المرع سب في المعلومات المقارنب ،تتسق مع تلك المطلقب
في التترة الحاليب ،أو إذا كان هران تغيير في السننننياسننننات المحاسننننليب ،ما إذا
كانت تلك التغييرات قد تمت المحاسلب عرها ُع ٍل سلي  ،وعر ها واإلفصاح
عرها ُع ٍل كافٍ .
 oاألحداث الالحقب التي حدثت في التترة الحاليب وإذا ما كان قد ت تعديل القوائ
الماليب السننننننناُقب ،وتحديد المعلومات المقارنب التي تتتق مع القوائ الماليب
المعدلب.
عردما يت عرع القوائ الماليب المقارنب أو أرقام مقاُلب ،فيجب أن يعنننننننير رأي
المدقق إلى كل فترة ت عرع القوائ الماليب عرها ،والرأي السننننننناُق في تقارير
التدقيق ُعلنها.
يطلب المدقق من اإلدارة شننننننهادات عن جميع التترات عن القوائ الماليب المقارنب
المعار إليها في تقرير المدقق ،إلعادة تلكيد على أن اإلفادات الم توُب التي أعدتها
مسنننلقا إ فيما يتعلق ُالتترة السننناُقب ال تزال مراسنننلب .وفي حالب األرقام المقاُلب ،يت
طلب اإلفادات الم توُب عن القوائ الماليب للتترة الحاليب فق  ،ألن رأي ال مدقق
ي ون عن تلك القوائ الماليب ،التي تتضنننننننمن األرقام المقاُلب .ومع ذلك ،يطلب
المدقق إفادة م توُب محددة فيما يتعلق ُلي إعادة عرع ت لتصنننننننحي تحريف
جوهري في القوائ الماليب للتترة الساُقب والذي يؤثر على المعلومات المقارنب.
عرد التقرير عن القوائ الماليب للتترة السنناُقب ُالتزامن مع تدقيق التترة الحاليب ،إذا
اختلف رأي المدقق في القوائ الماليب للتترة السننناُقب عن الرأي الذي أُداه سننناُقاإ،
فيجب عليه اإلفصاح عن األسلاب األساسيب الختالف الرأي في فقرة أمر نخر.
إذا كانت القوائ الماليب للتترة الساُقب ت تدقيقها عن طريق مدقق نخر ،فيجب على
المدقق أن يرس في فقرة أمر نخر على أن القوائ الماليب المقارنب ل يق ُتدقيقها،
ونوع الرأي الذي توصنننل إليه المدقق السننناُق وفى حالب أن تقرير المدقق السننناُق
يحتوي على رأى معدل أن يذكر أسنننلاب ذلك ،وتاريخ هذا التقريرُ .الرغ من أن
هذا ال يعتي المدقق من وجوب الحصول على ما ي تي من أدلب تدقيق مراسلبُ ،لن
األرصننننندة االفتتاحيب ال تحتوي على تحريتات تؤثر ُعننننن ٍل جوهري على القوائ
الماليب للتترة الحاليب.
في حالب تضنننمن تقرير المدقق عن التترة السننناُقب رأيا إ متحتظا أو رأيا ع سنننيا أو
امتراع عن إُداء الرأي وت ون الدواعي التي أدت إلى هذا التعديل مازالت قائمب
فيرلغي أن يعندل تقرير المندقق فيمنا يخس األرقنام المقنارننب ،وُنالرغ من األمر
الذي ل يت حله والذي أدي إلى تعديل رأى المدقق السنننننناُق قد ال ي ون ذا صننننننلب
ُلرقام التترة الحاليب .فعلى المدقق دراسنننننننب تعديل رأيه إلى المتحتظ أو االمتراع
عن إُننداء رأي أو الرأي المعننارع قنند ي ون مطلوُ نا إ في القوائ المنناليننب للتترة
الحاليب ُسنننننننلب التلثيرات أو التلثيرات المحتملب للمر الذي ل يت حله على قاُليب
األرقام الحاليب والمقاُلب للمقارنب.
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 في حالب التقرير عن التترة السنناُقب ُرأى غير متحتظ وتلين للمدقق وجود تحريف
جوهري يؤثر على القوائ الماليب للتترة الساُقب فيجب على المدقق إُالغ التحريف
للمستوى اإلداري المراسب ،والم لتين ُالحوكمب ما ل ي ونوا جميعا إ معاركين في
إدارة المرعنننننننلة ،ويطلب إطالع المدقق السننننننناُق على ذلك .وإذا ت تعديل القوائ
الماليب للتترة السنناُقب ،ووافق المدقق السنناُق على إصنندار تقرير جديد عن القوائ
الماليب المعدلب للتترة السنناُقب ،فيجب على المدقق أن يعد تقريره عن التترة الحاليب
فق  ،وعليه أن يطلب من اإلدارة تعديل أرقام المقارنب ،وفي حالب رفض اإلدارة
إجراء ذلك ،يقوم ُتعديل التقرير تعديال مالئماإ.
[ا] المعلومات األخرى المرافقة للقوائم المالية التي تمت تدقيقها:5








المعلومننات األخرى هي معلومننات منناليننب أو غير منناليننب (ُخالف القوائ المنناليننب
وتقرير المدقق عليها) ،المدرجب في التقرير السننننروي للمرعننننلة .وقد ي ون التقرير
السروي للمرعلة وثيقب واحدة أو مجموعب من الوثائق التي تخدم نت الغرع.
إن تحديد الوثائق التي ت َعد مصننننننندر للمعلومات األخرى ومرها التقرير السنننننننروي،
غاللا ما تسترد ُو وح على نظام أو الئحب أو عرف ،وفي العديد من الحاالت ،قد
تصننندر اإلدارة أو الم لتين ُالحوكمب مجموعب من الوثائق التي تعننن ل معا تقريراإ
سرويا ،ومع ذلك ،فتي ُعض الحاالت ،قد ال ي ون وا حا ما هي الوثائق التي تعَد
أو تعنننننننمل التقرير السنننننننروي .في مثل تلك الحاالت ،فإن توقيت وغرع الوثائق
وأولئك المسننتهدفين مرها واألمور التي قد ت ون أسنناسننا ُتوثيق المدقق للمس نتردات
التي تعَد أو تعمل التقرير السروي.
عرد ترجمب التقرير السننننروي إلى لغات أخرى ُمقتضننننى نظام أو الئحب ،أو عردما
يت إعداد "تقارير سننننننرويب" متعددة ُموجب قوانين مختلتب عردما ت ون المرعننننننلة
مدرجب في أكثر من دولب ،قد تحتاج إلى الرظر عما إذا كان واحد أو أكثر من واحد
من "التقارير السنننننرويب" تعننننن ل جزءا من المعلومات األخرى .وقد يوفر نظام أو
الئحب محليب المزيد من االرشادات في هذا الصدد.
ال تعتلر من قليننل المعلومننات األخرى اإلعالنننات األوليننب عن القوائ المنناليننب ،أو
وثائق طرح األوراق الماليبُ ،ما في ذلك نعرات االصدار.
يقوم المدقق ُإُالغ اإلدارة أو الم لتين ُالحوكمب ُما يلي:
 oتوقعات المدقق فيما يتعلق ُالحصول على الرسخب الرهائيب من التقرير السروي
في الوقت المراسنننننننب قلل تاريخ تقريرهُ ،حيث يسنننننننتطيع إكمال اإلجراءات
المطلوُب قلل تاريخ التقرير ،أو إذا ل ي ن ذلك مم را ،في أقرب وقت مم ن
وعلى أي حال قلل إصدار الجهب لتلك المعلومات.
 oاالنع اسننات المحتملب عردما يت الحصننول على المعلومات األخرى ُعد تاريخ
تقرير المدقق.
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عرد إتاحب المعلومات األخرى للمسنننننننتخدمين علر الموقع اإلل تروني فق  ،فإن
نسننخب المعلومات األخرى التي ت الحصننول عليها من المرعننلة ،ولي ملاشننرة من
موقع المرعلة ،هي الوثيقب ذي الصلب التي سيرتذ عليها المدقق إجراءاته وال يتحمل
أيب مسننننؤوليب ُموجب هذا لللحث عن المعلومات األخرىُ ،ما في ذلك المعلومات
األخرى التي قد ت ون على الموقع االل تروني للمرعنننننننلة ،وال لترتيذ أيب إجراءات
للتلكد من أن المعلومات األخرى يت عر نننننننها ُعننننننن ل مراسنننننننب على الموقع
اإلل تروني للمرعلة ،أو غير ذلك قدت نقلها أو عر ت إل ترونيا ُع ل مراسب.
ال يمثل تدقيق المعلومات األخرى عمليب تلكد ُالرسنننننلب لتلك المعلومات إال إذا كان
ذلننك مطلوب وفق نا إ لرظننام أو الئحننب ،وُننالرغ من ذلننك يجننب قراءة المعلومننات
األخرى ونخذها في الحسننننننلان ،ألن المعلومات األخرى التي ال تتسننننننق ُعنننننن ل
جوهري مع القوائ الماليب أو معرفب المدقق التي ت الحصنننننننول عليها عرد القيام
ُعمليب التدقيق قد تعنننننننير إلى وجود تحريف جوهري في القوائ الماليب ،أو وجود
تحريف جوهري في المعلومات األخرى ،وقد يضننننننعف أي مرهما من مصننننننداقيب
القوائ الماليب وتقرير المدقق ُعنننننلنها .وقد تؤثر تلك التحريتات الجوهريب أيضنننننا
ُع ل غير مراسب على القرارات االقتصاديب للمستخدمين ،الذين يت إعداد تقرير
المدقق له .
كما قد تسننننننناعد عمليب تدقيق المعلومات األخرى المدقق في االلتزام ُمتطللات
قواعنند سنننننننلون ونداب المهرننب التي تتطلننب من المنندقق تجرلننا الرتلنناط عن عل
ُمعلومات يعتقد المدقق أنها تحتوي على علارة خاطئب أو مضللب ُع ل جوهري،
أو قوائ أو معلومننات معنندة ُننإهمننال ،أو تحننذف أو تحجننب معلومننات مطلوب
تضميرها في حين أن ذلك الحذف أو الحجب يعد مضلال.
يجب على المدقق القيام ُما يلي:
 oتحديد ،من خالل المراقعننننب مع اإلدارة ،ماهيب الوثائق التي تعنننن ل التقرير
السروي ،والطريقب والتوقيت المخط من المرعلة إلصدار تلك الوثائق.
 oو ننع الترتيلات المراسننلب مع اإلدارة للحصننول في الوقت المراسننب ،على
الرسنننننخب الرهائيب من الوثائق التي تعننننن ل التقرير السنننننروي ،وإذا كان ذلك
مم را ،قلل تاريخ تقرير المدقق.
 oعرنندمننا ال ت ون ُعض أو جميع الوثننائق المحننددة متنناحننب حتى ُعنند تنناريخ
تقرير المدقق ،يطلب من اإلدارة تقدي افادة م تو ُب ُلن الرسنننننننخب الرهائيب
للوثائق سنننننيت تقديمها للمدقق عرد توافرها ،وقلل أن تصننننندرها المرعنننننلة،
ُحيث يستطيع المدقق إكمال إجراءاته.
يجب على المدقق قراءة المعلومات األخرى لتحديد أيب اختالفات هامب ُيرها وُين
القوائ الماليب التي قام ُتدقيقها.
إذا تلين للمدقق وجود اختالف هام ،يجب عليه تحديد ما إذا كانت القوائ الماليب
التي قنام ُتندقيقهنا تحتناج إلى تعندينل أم أن المعلومنات اآلخري المرافقنب هي التي
يجب تعديلها.
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إذا عل المنندقق ُننلن المعلومننات اآلخري المرافقننب تحتوي على أي تحريف هننام
للحقائق قلل تاريخ التقرير ،يجب عليه مراقعنننننننب األمر مع إدارة الجهب والم لتين
ُالحوكمب ،وإذا ل يت تصننحي تلك المعلومات يجب أن يلخذ في الحسننلان انع اس
ذلننك على تقريره وإُالغ الم لتين ُننالحوكمننب عن كيتيننب تخطي عمليننب التنندقيق
لمعالجب التحريف الجوهري في تقريره.
س المننندقق إلى وجود تحريف جوهري في المعلومنننات األخرى التي ت
إذا خَل َ
الحصول عليها ُعد تاريخ التقرير ،يجب عليه:
 oترتيذ اإلجراءات الالزمب ُحسب الظروف ،إذا ت تصحي المعلومات األخرى.
 oاتخاذ التصنننننرف المراسنننننب إذا ل يت تصنننننحي المعلومات األخرى ُعد اُالغ
الم لتين ُالحوكمب ،أخذا في الحسنننننننلان الحقوق وااللتزامات القانونيب ،و كذا
السنننننننعي إلى ل تت اهتمام المسنننننننت خدمين ا لذين ي عد له تقرير عن التحريف
الجوهري غير المصح ُع ل مراسب.
يجب أن يتضننمن تقرير المدقق قسننما مرتصننال ننمن األمور الرئيسننيب ُالتدقيق أو
أمور التدقيق األخرى  -وفقا لما هو مراسنننننننب ُ -عروان "المعلومات األخرى"،
مو نننننننحا ُه أن إدارة الجهب هي المسنننننننؤولب عن المعلومات األخرى ،وتحديد
المعلومات األخرى التي حصننننننل عليها قلل تقريره ،والمعلومات األخرى المتوقع
حصننننوله عليها ُعد تقريره ،ومو ننننحا أن رأى المدقق ال يغطيها وُالتالي فإنه ل
ولن يلدي رأيا إ كمدقق عرها ولن يوفر أى ش ل من أش ال االسترتاج التلكيدي فيها،
مع وصننننف مسننننؤولياته كمدقق ذات العالقب ُقراءة ومراعاة المعلومات األخرى،
والتقرير عرها.
إذا كننان مطلوب من المنندقق ُموجننب نظننام أو الئحننب اإلشننننننننارة إلى المعلومننات
األخرى في تقريره ُاسنننتخدام تصنننمي أو صنننياغب محددة ،فيجب أن يعنننير تقريره
لذلك ،مع تحديد المعلومات األخرى التي حصننننل عليها المدقق قلل تاريخ تقريره،
وصتا لمسؤولياته فيما يتعلق ُالمعلومات األخرى وفقا إ لما يقضى ُه هذا الرظام أو
نتيجب عمله لهذا الغرع.
تلك الالئحب ،علارة تو

[ج] اعتبارات تدقيق قائمة مالية واحدة وعناصر أو حسابات أو بنود محددة:6
 إذا كلف المدقق ُإعداد تقرير عن قائمب ماليب واحدة أو عن عرصر محدد في قائمب
ماليب ُالتزامن مع ارتلاط لتدقيق مجموعب كاملب من القوائ الماليب للجهب المعمولب
ُالرقاُب ،فيجب عليه اُداء رأي مرتصل ل ل ارتلاط.
 يجب عدم نعننر القائمب الماليب الواحدة التي ت تدقيقها أو العرصننر المحدد مع قائمب
ماليب ت تدقيقه مع المجموعب ال املب من القوائ الماليب للجهب المعننننننمولب ُالرقاُب.
حتى إذا اسننننترتج المدقق أن عرع القائمب الماليب الواحدة أو العرصننننر المحدد في

 6معيار المدققة الدولى  ، 218اعتبارات مدققة قائمة مالية واحدة وعناصر وحسابات أو بنود محددة في قائمة مالية ،ترجمة الهيئة
السعودية للمحاسبين القانونيين.8102 ،
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قائمب ماليب ال يختلف ُعنننننن ل كاف عن المجموعب ال املب من القوائ الماليب ،وفى
حالب حدوث ذلك يطالب اإلدارة ُتصحي الو ع.
 يجب على المدقق أيضنننننننا إ أن يميز ُين الرأي في القائمب الماليب الواحدة أو عن
العرصر المحدد في قائمب ماليب والرأي في المجموعب ال املب من القوائ الماليب.
 يجب أال يصننننندر المدقق تقريره الذي يحتوي على رأي في القائمب الماليب الواحدة
أو العرصر المحدد في قائمب ماليب حتى ي ون مقترعا إ ُهذا التمييز وُمراعاة ما يلي:
 oإذا توصنننننننل المدقق إلى أنه من الضنننننننروري إُداء رأي معارع أو
االمترنناع عن إُننداء الرأي في المجموعننب ال نناملننب من القوائ المنناليننب
للمرعننلة ك ل ،فال يم ن للمدقق إصنندار رأيا إ غير معدل في تقريره عن
قائمب ماليب واحدة والتي تعننننننن ل جزءاإ من تلك القوائ الماليب أوعن
عرصننر محدد من تلك القوائ الماليب ،وذلك ألن هذا الرأي غير المعدل
يتراقض مع الرأي المعارع أو االمتراع عن إُداء الرأي في المجموعب
ال املب من القوائ الماليب للمرعلة ك ل.
 oيم ن للمدقق إذا توصننل إلى أنه من الضننروري إُداء رأي معارع أو
االمترنناع عن إُننداء الرأي في المجموعننب ال نناملننب من القوائ المنناليننب
للمرعلة ك ل ،إال أنه  -في سياق عمليب تدقيق مرتصلب لعرصر محدد في
تلك القوائ الماليب  -يرى أنه من المراسننب إُداء رأي غير معدل ُعننلن
هذا العرصر ،فيجب عليه أن يقوم ُذلك فق في الحاالت التاليب:
 ال يوجد نظام أو الئحب تمرع من فعل ذلك.
 الرأي الذي ت اُدائه في تقرير المدقق ل يت نعننننره مع تقريره
الذي يحتوي على رأي معارع أو االمتراع عن إُداء الرأي.
 العرصنننر ال يمثل نسنننلب كليرة في المجموعب ال املب من القوائ
الماليب للمرعلة.
 oإذا كانت القائمب الماليب الواحدة تمثل نسننلب كليرة من المجموعب ال املب
من القوائ الماليب و كان رأي المدقق في المجموعب ال املب ك ل رأيا إ
معار نننننننا إ أو امتراعا إ عن إُداء الرأي ،فال يم ن للمدقق أن يلدي رأيا إ
غير معدل عن ال قائمب الماليب الواحدة ،حتى لو كان تقرير المدقق عن
القائمب الماليب الواحدة ل يت نعننننره مع تقرير المدقق الذي يحتوي على
رأيا إ معار ا إ أو االمتراع عن إُداء الرأي.
 يجب على المدقق مراعاة انع اسنننننننات ُعض األمور المضنننننننمرب في تقريره عن
المجموعب ال املب من القوائ الماليب للمرعننننلة مثل إصننننداره رأى معدل ،أو فقرات
ل تت االنتلاه أو األمور األخرى ،أو وجود شننننننننك في االسنننننننتمراريب ،أو ت حديده
لتحريف جوهري غير مصنننح على تقريره عن تدقيق قائمب واحدة أو عرصنننر أو
حساب.
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[د] لعتبارات تدقيق القوائم المالية الملخصة:7







القوائ الماليب الملخصب هى معلومات ماليب تاريخيب م عتقب من قوائ ماليب ،ول رها
تحتوي تتاصنننننننيل أقل من القوائ الماليبُ ،يرما ال تزال توفر عرع يتسنننننننق مع
العرع الوارد في القوائ الماليب للموارد االقتصاديب للجهب المعمولب ُالرقاُب ،أو
التزاماتها في لحظب زمريب معيرب ،أو التغييرات فيها خالل فترة من الزمن.
يم ن للمدقق التقرير عن القوائ الماليب الملخصنننب عرد ت ليته ُالقيام ُتدقيق القوائ
الماليب لمجموعب كاملب من القوام الماليب التي ت اشننننتقاق القوائ الماليب الملخصننننب
مرها.
يلري المدقق رأيه عن القوائ الماليب الملخصب ُترتيذ اإلجراءات التاليب:
 تقوي ما إذا كانت القوائ الماليب الملخصنننننب تتصننننن ُعننننن ل كاف عن طليعتها
الملخصب وتحدد القوائ الماليب ال املب المدققب.
 عردما ال ت ون القوائ الماليب الملخصنننننننب مصنننننننحوُب ُالقوائ الماليب ال املب
المدققب ،فيجب تقوي ما إذا كانت القوائ الماليب الملخصب تلين ُو وح:
ممن أو من أين يت الحصول على القوائ الماليب ال املب المدققب.
()i
الرظام أو الالئحب التي ترس على الحاجب لتوفير القوائ الماليب ال املب
()ii
المدققب للمسننننتخدمين المعريين للقوائ الماليب الملخصننننب ،والتي تضننننع
الضواُ إلعداد القوائ الماليب الملخصب.
 تقوي ما إذا كانت القوائ الماليب الملخصننب تتصنن ُعنن ل كاف عن الضننواُ
المطلقب.
 مقارنب القوائ الماليب الملخصنننننننب ُالمعلومات ذات العالقب الواردة في القوائ
الماليب ال املب المدققب ،لتحديد ما إذا كانت القوائ الماليب الملخصنننننننب تتتق مع
المعلومات ذات العالقب الواردة في القوائ الماليب ال املب المدققب ،أو يم ن أن
يعاد حساُها مرها.
 تقوي ما إذا كانت القوائ الماليب الملخصنننننننب قد ت إعدادها طلقا إ للضنننننننواُ
المطلقب.
 تقوي  -في ننننوء الغرع من القوائ الماليب الملخصننننب  -ما إذا كانت القوائ
الماليب الملخصب تحتوي على معلومات روريب ،وعرد مستو ى مراسب من
التجميعُ ،حيث ال ت ون مضللب ُحسب الظروف.
 تقوي ما إذا كانت القوائ الماليب التدقيق متاحب للمسنننننننتخدمين المعريين للقوائ
الماليب الملخصننننب ُدون صننننعوُب كليرة ،ما ل يرس نظام أو الئحب على أنه ال
حاجب الن ت ون متاحب ،وتضع الضواُ إلعداد القوائ الماليب الملخصب.
عردما يخلس المدقق إلى أن الرأي غير المعدل عن القوائ الماليب الملخصننننننب هو
المراسب ،فيجب أن يستخدم إحدى العلارات التاليب:

 7معيار المدققة الدولى  ، 201اعتبارات إعداد التقارير عن القوائم مالية الملخصة ،ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين،
.8102
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 تتسنننننننق القوائ الماليب الملخصنننننننب المرفقب ،من جميع الجوانب الجوهريب ،مع
القوائ الماليب ال املب المدققب ،طلقا إ الضواُ المطلقب.
 تعد القوائ الماليب الملخصننننننننب المرف قب ملخس عادل للقوائ الماليب ال ام لب
المدققب ،طلقا إ ل [الضواُ المطلقب].
 إذا اكتعنننف المدقق وجود عدم اتسننناق جوهري ُين القوائ الملخصنننب والمجموعب
ال املب من القوائ  ،فيجب عليه مراقعنننننننب األمر مع اإلدارة .وتحديد ما إذا كانت
القوائ الماليب الملخصننب أو المعلومات الواردة في الوثيقب التي تحتوي على القوائ
المنناليننب الملخصننننننننب وتقرير المنندقق عرهننا تحتنناج إلى تعننديننل .وإذا حنندد أن تلننك
المعلومات تحتاج إلى تعديل ،وترفض اإلدارة أن تعدل المعلومات عرد الضرورة،
يجب على المدقق أن يتخذ التصرف المراسب ُحسب الظروفُ ،ما في ذلك األخذ
في الحسلان االنع اسات على تقرير المدقق عن القوائ الماليب الملخصب.
 يتضمن التقرير عن القوائم المالية الملخصة العناصر األساسية التالية وبالترتيب التالي:
 العنوان :يعنون التقرير بعبارة تقرير المدقع عن القوائم المالية الملخصة.
 الموجه إليهم التقرير.
 تحديد للقوائم المالية التي تم تدقيقها واستخراج القوائم المالية الملخصة منها.
 إشارة إلى تاريخ تقرير المدقع على القوائم المالية التي تم استخراج القوائم المالية الملخصة
منها ونوع الرأي الوارد بالتقرير.
 إبداء الرأي عما إذا كانت المعلومات الواردة في القوائم المالية الملخصة متفقة م القوائم
المالية التي تم تدقيقها والتي تم استخراجها منها .وفي حالة ما إذا كان قد أصدر تقريرا
يبدي فيه رأيا ً معدالً على القوائم المالية الكاملة إال أنه مقتن بعرض القوائم المالية الملخصة،
فإن تقرير المدقع عن القوائم المالية الملخصة يجب أن يذكر أنه بالرغم من اتساقها م
القوائم المالية الكاملة إال أن القوائم المالية الملخصة قد تم استخراجها من قوائم مالية صدر
عنها تقرير برأي معدل.
 عبارة أو إشارة إلى االيضاح المرفع م القوائم المالية الملخصة والذي يبين أنه للحصول
على تفهم أفضل لألداء المالي للجهة والمركز المالي لها وكذلك لنطاق أعمال التدقيع التي
تمت وانه يتعين قراءة القوائم المالية الملخصة م القوائم المالية الكاملة وتقرير التدقيع
الصادر عنها.
 تاريخ التقرير.
 عنوان المدقع.
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 توقي المدقع.

تدقيق ما قبل اإلصدار:











يرلغي القيام ُتدقيق ما قلل اإلصننننندار من قلل مسنننننتوى إشنننننرافي أعلى في الجهاز
األعلى للرقاُب الماليب والمحاسنننننننلب عرد تدقيق القوائ الماليب للعنننننننركات المقيدة
ُاللورصب والقيام ُاآلتي:
التلكد من تعيين فاحس ما قلل اإلصدار.
مراقعننننننب األمور الجوهريب التي قد تطرأ أثراء عمليب التدقيق وتعننننننمل تلك التي ت
تحديدها أثراء تدقيق ما قلل اإلصدار مع فاحس ما قلل اإلصدار.
عدم إصدار تقرير التدقيق قلل است مال تدقيق ما قلل اإلصدار.
أداء تدقيق ما قلل اإلصنندار ُالرسننلب لمهام التدقيق اآلخري يجب أن يتلع المس نتوي
االشرافي األعلى نت المتطللات.
يرلغي أن يحتوي تدقيق ما قلل اإلصدار على تقيي مو وعي لـما يلي:
 oاألح ام العخصيب الجوهريب التي اتخذها فريق العمل.
 oالرتائج التي ت التوصل إليها عرد صياغب تقرير التدقيق.
في حننالننب حنندوث اختالفننات في الرأي داخننل فريق العمننل مع أولئننك الننذين ت
اسننننتعننننارته  ،وكذلك ُين المسننننتوي االداري األعلى وفاحس ما قلل اإلصنننندار،
يرلغي على فريق العمل إتلاع سنننننننياسنننننننات الجهاز األعلى للرقاُب والمحاسنننننننلب
وإجراءاته للتعامل مع مثل هذه األمور وحلها.
إذا حدد المدقق معلومات تتعارع مع الرتائج التي ت التوصنننننننل إليها فيما يتعلق
ُمو ننننننوع هام فعليه أن يوثق كيتيب معالجب هذا التعارع عرد ت وين اسننننننترتاجه
الرهائي.
يرلغي على المسنننننننتوي االشنننننننرافي األعلى من خالل تدقيقه لتوثيق عمليب التدقيق
والمراقعنب مع فريق العمل وقلل إصندار تقرير التدقيق أن ي ون على قراعب ُلنه قد
ت الحصنننول على أدلب كافيب ومالئمب وذلك لدع الرتائج التي ت التوصنننل إليها من
أجل إصدار تقرير التدقيق.
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مرفق رق ()4
نموذج رقم ( )1تقرير المدقق عن القوائم المالية لمنيأة مدرجة ،معدة بقا ا إل ار عرض
عادع
هذا الرموذج التو يحي لتقرير المدقق ُافتراع الظروف التاليب:
 تدقيق مجموعب كاملب من القوائ الماليب لمرعنننننننلة مدرجبُ ،اسنننننننتخدام إطار عرع عادل .عمليب
التدقيق ال تتضمن تدقيق قوائ موحدة (أي أن معيار التدقيق  4611ال يرطلق عليها).
 ت إعداد القوائ الماليب من قلل إدارة المرعنننننننلة ،طلقا للمعايير الدوليب للتقرير المالي (إ طار ذو
غرع عام)
 تع شننننننروط ارتلاط التدقيق وصننننننتا إ لمسننننننؤوليب اإلدارة عن القوائ الماليب الواردة في معيار
التدقيق ()4341
س المدقق إلى رأي غير معدل (أي نظيف) ،ويعد ذلك مراسلا إ استراداإ إلى أدلب التدقيق التي ت
 خَل َ
الحصول عليها.
 المتطللات األخالقيب ذات الصلب التي ترطلق على التدقيق هي قواعد سلون ونداب المهرب المعتمدة
لمرظمب االنتوساى.
س المدقق إلى عدم وجود تلكد جوهري ذو
 اسنننتراداإ إلى أدلب التدقيق التي ت الحصنننول عليها ،خَل َ
عالقب ُلحداث أو ظروف قد تثير ش ا إ كليراإ ُعلن قدرة المرعلة على اللقاء كمرعلة مستمرة طلقا إ
لمعيار التدقيق ()4751
 ت اإلُالغ عن األمور الرئيسيب للتدقيق طلقا إ لمعيار التدقيق ()4514
 يختلف المسؤولون عن اإلشراف على القوائ الماليب عن أولئك المسؤولين عن إعداد هذه القوائ .
ُ اإل نافب إلى تدقيق القوائ الماليب ،يتحمل المدقق مسنؤوليات تقرير أخرى مطلوُب ُموجب نظام
محلي.
تقرير المدقق المستقل
إلى مساهمي شركب أ ب ج [أو موجه إليه نخر (مراسب)]
تقرير عن تدقيق القوائم المالية
الرأي:
لقد دققرا القوائ الماليب لعننننننركب أ ب ج (العننننننركب) ،والتي تعننننننمل قائمب المركز المالي كما في 24
ديسنننننملر  ،314xوقائمب الدخل العنننننامل وقائمب التغيرات في حقوق المل يب ،وقائمب التدفقات الرقديب
للسنننننننرب المرتهيب في ذلك التاريخ ،واإليضننننننناحات المرفقب مع القوائ الماليبُ ،ما في ذلك ملخس
للسياسات المحاسليب المهمب.
وفي رأي را ،فإن القوائ الماليب المرفقب تعرع ُعدل ،من جميع الجوانب الجوهريب ،المركز المالي
للعننننركب كما في  24ديسننننملر 314xوأدائها المالي وتدفقاتها الرقديب للسننننرب المرتهيب في ذلك التاريخ،
طلقا إ للمعايير الدوليب للتقرير المالي.
أساس الرأي:
لقد قمرا ُعمليب التدقيق وفقا لمعايير التدقيق المعتمدة ُمرظمب االنتوسننننننناى ومسنننننننؤوليترا ُموجب تلك
المعايير ت تو نننننننيحها في قسننننننن مسنننننننؤوليات المدقق عن تدقيق القوائ الماليب في تقريرنا .ونحن
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مسننتقلون عن العننركب طلقا إ لقواعد سننلون ونداب المهرب المعتمدة في مرظمب االنتوسنناى ذات الصننلب
ُتدقيقرا للقوائ الماليب .كما وفيرا أيضننننننا إ ُمتطللات سننننننلون ونداب المهرب األخرى طلقا إ لتلك القواعد.
ونعتقد أن أدلب التدقيق التي حصلرا عليها كافيب ومراسلب لتوفير أساس لرأيرا.
األمور الرئيسيب للتدقيق:
األمور الرئيسننننيب للتدقيق هي تلك األمور التي كانتُ ،حسننننب ح مرا المهري ،لها األهميب اللالغب عرد
تدقيقرا للقوائ الماليب للتترة الحاليب .وقد ت تراول هذه األمور في سنننننننياق تدقيقرا للقوائ الماليب ك ل،
وعرد ت وين رأيرا فيها ،ول نقدم رأيا إ مرتصال في تلك األمور.
[وصف كل أمر رئي للتدقيق طلقا إ لمعيار التدقيق (])4514
مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية:
اإلدارة هي المسؤولب عن إعداد القوائ الماليب وعر ها العادل ،طلقا إ للمعايير الدوليب للتقرير المالي
واإلصنندارات األخرى المعتمدة في هذا الخصننوص وأح ام نظام العننركات عن التدقيق الداخلي التي
تراها اإلدارة روريب ،لتم يرها من إعداد قوائ ماليب خاليب من تحريفٍ جوهري سواء ُسلب غش
أو خطل.
وعرد إعداد القوائ الماليب ،فإن اإلدارة هي المسنننؤولب عن تقدير قدرة الجهب المعنننمولب ُالرقاُب على
اللقاء كمرعلة مستمرة وعن اإلفصاح ُحسب مقتضى الحال ،وعن األمور ذات العالقب ُاالستمراريب،
واستخدام أساس االستمراريب في المحاسلب ،ما ل ت ن هران نيب لتصتيب الجهب المعمولب ُالرقاُب أو
إيقاف عملياتها ،أو لي هران خيار مالئ ُخالف ذلك.
والم لتون ُالحوكمب ه المسننننؤولون عن اإلشننننراف على عمليب التقرير المالي في الجهب المعننننمولب
ُالرقاُب( .يجب على المدقق أن يسنننننننمي هرا من ه الم لتون ُالحوكمب وفقا إ لما يقضنننننننى ُه معيار
التدقيق ())4361
مسؤوليات المدقق عن تدقيق القوائم المالية:
تتمثل أهدافرا في الحصنننننننول على تلكيد معقول عما إذا كانت القوائ الماليب ك ل خاليب من تحريفٍ
جوهري سنننننواء ُسنننننلب غش أو خطل ،وإصننننندار تقرير تدقيق يتضنننننمن رأيرا ،والتلكيد المعقول هو
ننننننمانا إ على أن عمليب التدقيق التي ت القيام ُها طلقا إ لمعايير
مسننننننتوى عا ٍل من التلكيد ،إال أنه لي
التدقيق المعتمدة سنت عنف دائما إ تحريتا إ جوهريا إ عردما ي ون موجوداإ .ويم ن أن ترعنل التحريتات عن
غش أو خطل ،وت َعد جوهريب إذا كان يم ن ُعن ل معقول توقع أنها سنتؤثر ُمتردها أو في مجموعها،
على القرارات االقتصاديب التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه القوائ الماليب.
وكجزء من عمليب ال تدقيق طل قا إ لمعايير التدقيق المعتمدة فإنرا نمارس الح المهري ون حافظ على
نزعب العك المهري خالل عمليب التدقيق ،وعلىرا أيضا إ:
• تحديد مخاطر التحريتات الجوهريب في القوائ الماليب وتقديرها سواء ُسلب غش أو خطل ،وتصمي
وترتيذ إجراءات تدقيق اسنننننتجاُبإ لتلك المخاطر ،والحصنننننول على أدلب تدقيق كافيب ومراسنننننلب لتوفير
أسنننناس لرأيرا .ويعد خطر عدم اكتعنننناف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الراتج عن
خطل ،نظر اإألن الغش قد يرطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضنننننللب أو تجاوز
التدقيق الداخلي.
• الحصننننول على فه للتدقيق الداخلي ذات الصننننلب ُعمليب التدقيق ،من أجل تصننننمي إجراءات تدقيق
مراسلب للظروف ،ولي ُغرع إُداء رأي في فاعلىب التدقيق الداخلي للجهب المعمولب ُالرقاُب.
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• تقوي مدى مراسنننننلب السنننننياسنننننات المحاسنننننليب المسنننننتخدمب ،ومدى معقوليب التقديرات المحاسنننننليب
واإلفصاحات ذات العالقب التي قامت ُها اإلدارة.
• استرتاج مدى مراسلب استخدام اإلدارة ألساس االستمراريب في المحاسلب ،واستراداإ إلى أدلب التدقيق
التي ت الحصول عليها ،ما إذا كان هران عدم تلكد جوهري ذا عالقب ُلحداث أو ظروف قد تثير ش ا إ
كليراإ ُعلن قدرة الجهب على اللقاء كمرعلة مستمرة .وإذا خلصرا إلى وجود عدم تلكد جوهري ،ي ون
مطلوُا إ مرا لتت االنتلاه في تقريرنا إلى اإلفصننننننناحات ذات العالقب الواردة في القوائ الماليب ،أو إذا
كانت تلك اإلفصننننننناحات غير كافيب ،يت تعديل رأيرا .وتسنننننننترد اسنننننننترتاجاترا إلى أدلب التدقيق التي ت
الحصنول عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق .ومع ذلك ،فإن األحداث أو الظروف المسنتقلليب قد تتسنلب
في توقف الجهب عن اللقاء كمرعلة مستمرة.
• تقوي العرع العننننننامل ،وهي ل ومحتوى القوائ الماليبُ ،ما في ذلك اإلفصنننننناحات ،وما إذا كانت
القوائ الماليب تعلر عن المعامالت واألحداث التي تمثلها ُطريقب تحقق عر ا إ عادالإ.
لقد أُلغرا الم لتين ُالحوكمب فيما يتعلق ،من ُين أمور أخرىُ ،الرطاق والتوقيت المخط للتدقيق
والرتائج المهمب لعمليب التدقيقُ ،ما في ذلك أيب أوجه قصنننننننور مهمب في التدقيق الداخلي اكتعنننننننتراها
خالل التدقيق.
لقد زودنا أيضننننا إ الم ل تين ُالحوكمب ُليان يتيد أنرا التزمرا ُالمتطللات األخالقيب ذات الصننننلب المتعلقب
ُاالسنننننتقالل ،وأُلغراه ُجميع العالقات واألمور األخرى ،التي قد يعتقد تلثيرها ُعننننن ل معقول على
استقاللرا ،وعردما ي ون ذلك مرطلقاإ ،الضمانات ذات العالقب.
ومن األمور التي ت إُالغها للم لتين ُالحوكمب ،نحدد تلك األمور التي كانت لها األهميب اللالغب عرد
هذه األمور
تدقيق القوائ الماليب للتترة الحاليب ،وُرا إء على ذلك تعَد األمور الرئيسيب للتدقيق .ونو
في تقريرنا ما ل يمرع نظام أو الئحب اإلفصاح العلري عن األمر ،أو عردما ،في ظروف نادرة للغايب،
نرى أن األمر يرلغي أال يت اإلُالغ عره في تقريرنا ُسننلب أن التلعات السننلليب لتعل ذلك من المتوقع
أن تتوق فوائد االهتمام العام من ذلك اإلُالغ ُع ل معقول.
التقرير عن المتطلبات النظامية والتنظيمية األخرى:
سيختلف ش ل ومحتوى هذا القس من تقرير المدقق اعتماداإ على طليعب مسؤوليات التقرير األخرى
للمدقق التي يحددها نظام أو الئحب أو معايير تدقيق أخرى .ويجب تراول األمور التي تراولها نظام
نخر أو الئحب أخرى أو معايير تدقيق أخرى (والمعار إليها ب "مسؤوليات التقرير األخرى") من
هذا القسنننن ما ل تتراول مسننننؤوليات التقرير األخرى نت المو ننننوعات التي عر ننننت في ننننوء
مسنننننننؤوليات التقرير ،والمطلوُب ُموجب معايير التدقيق كجزء من قسننننننن التقرير عن تدقيق القوائ
الماليب .وقد يت الجمع ُين التقرير عن مسننننؤوليات التقرير األخرى ،التي تتراول نت المو ننننوعات
التي تتطللها معايير التدقيق (أي تضننننننميرها في قسنننننن التقرير عن تدقيق القوائ الماليب تحت عراوين
فرعيب مراسننننلب) ُعننننرط أن تميز الصننننياغب الواردة في تقرير المدقق ُو ننننوح مسننننؤوليات التقرير
األخرى من مسؤوليات التقرير التي تتطللها معايير التدقيق عردما يوجد مثل ذلك االختالف.
اليري المسؤوع عن ارتبا التدقيق الذي نتج عن هذا التقرير للمدقق المستقل
[السم].
(التوقيع باسم الجهاز األعلإ للرقابة ،أو السم اليخصي للمدقق ،أو كليهما ،كلما كان ذل مناسبا)
[عنوان لدارة تدقيق الحسابات المختصة أو الجهاز األعلإ للرقابة]
[تاريخ التقرير]
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مرفق رق ()3
نموذج رقم ( )2تقرير المدقق عن القوائم المالية الموحدة لمنيأة مدرجة ،معدة بقا ا إل ار
عرض عادع:
ألغراع هذا الرموذج التو يحي لتقرير المدقق يت افتراع الظروف التاليب:
 عمليب تدقيق مجموعب كاملب من القوائ الماليب الموحدة لمرعننننلة مدرجبُ ،اسننننتخدام إطار عرع
عادل .التدقيق هي تدقيق مجموعب لمرعلة لها مرعدت تاُعب (أي أن معيار التدقيق  4611يرطلق)
 ت إعداد القوائ الماليب الموحدة من قلل إدارة المرعنننننننلة ،طلقا إ للمعايير الدوليب للتقرير ال مالي
والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة وفقا إطار ذو غرع عام.
 تع شننننروط ارتلاط التدقيق وصننننتا إ لمسننننؤوليب اإلدارة عن القوائ الماليب الموحدة الواردة في
معيار التدقيق (.)4341
س المدقق إلى رأي غير معدل (أي نظيف) ،ويعد ذلك مراسلا إ استراداإ إلى أدلب التدقيق التي ت
 خَل َ
الحصول عليها.
 المتطللات األخالقيب ذات الصنننلب التي ترطلق على عمليب التدقيق هي قواعد سنننلون ونداب المهرب
المعتمدة في مرظمب االنتوساى.
س المدقق إلى عدم وجود تلكد جوهري ذو
 اسنننتراداإ الى أدلب التدقيق التي ت الحصنننول عليها ،خَل َ
عالقب ُلحداث أو ظروف قد تثير شك اإ كليراإ ُعلن قدرة المرعلة على اللقاء كمرعلة مستمرة طلقا إ
لمعيار التدقيق (.)4751
 ت اإلُالغ عن األمور الرئيسيب للتدقيق طلقا إ لمعيار التدقيق (.)4514
 يختلف المسنننؤولون عن اإلشنننراف على القوائ الماليب الموحدة عن أولئك المسنننؤولين عن إعداد
هذه القوائ .
ُ اإل نننننننافب إلى تدقيق القوائ الماليب الموحدة ،يتحمل المدقق مسنننننننؤوليات تقرير أخرى مطلوُب
ُموجب نظام محلي.
تقرير المدقق المستقل
إلى مساهمي شركب أ ب ج [أو موجه إليه نخر(مراسب)]
تقرير عن تدقيق القوائ الماليب الموحدة.
الرأي:
لقد قمرا ُتدقيق القوائ الماليب الموحدة لعننننركب أ ب ج ومرعنننندتها التاُعب (المجموعب) ،والتي تعننننمل
قائمب المركز المالي الموحدة كما في  ،31xx/43/24وقائمب الدخل العامل الموحدة وقائمب التغيرات
في حقوق المل ينب الموحندة ،وقنائمنب التندفقنات الرقندينب الموحندة للسنننننننرنب المرتهينب في ذلنك التناريخ،
واإليضاحات المرفقب مع القوائ الماليبُ ،ما في ذلك ملخس للسياسات المحاسليب المهمب.
وفي رأي را ،فإن القوائ الماليب الموحدة المرفقب تعرع ُعدل من جميع الجوانب الجوهريب ،المركز
المالي الموحد للمجموعب كما في  31xx/43/24وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها الرقديب الموحدة
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للسننرب المرتهيب في ذلك التاريخ طلقا إ للمعايير الدوليب للتقرير المالي المعتمدة والمعايير واإلصنندارات
األخرى المعتمدة.
أساس الرأي:
لقد قمرا ُالتدقيق طلقا إ لمعايير التدقيق المعتمدة في اإلنتوسننننناي ومسنننننؤوليترا ُموجب تلك المعايير ت
تو يحها في قس مسؤوليات المدقق عن تدقيق القوائ الماليب الموحدة في تقريرنا.
ونحن مسننتقلون عن المجموعب طلقا لقواعد سننلون ونداب المهرب المعتمدة .كما وفيرا أيضنا إ ُمتطللات
سنننننننلون ونداب المهرب األخرى طلقا إ لتلك القواعد .ونعتقد أن أدلب التدقيق التي حصنننننننلرا عليها كافيب
ومراسلب لتوفير أساس لرأيرا.
األمور الرئيسية للتدقيق:
األمور الرئيسنننيب للتدقيق هي تلك األمور التي كانتُ ،حسنننب ح مرا المهري ،لها األهميب اللالغب عرد
قيامرا ُتدقيق القوائ الماليب الموحدة للتترة الحاليب .وقد ت تراول هذه األمور في سننننياق تدقيق القوائ
الماليب الموحدة ك ل ،وعرد ت وين رأيرا فيها ،ول نقدم رأيا إ مرتصال في تلك األمور[ .وصف كل أمر
رئي للتدقيق طلقا إ لمعيار التدقيق )](4514
مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية الموحدة:
اإلدارة هي المسنننننننؤولب عن إعداد القوائ الماليب الموحدة وعر نننننننها العادل ،طلقا إ للمعايير الدوليب
للتقرير ال مالي ،والمعايير واإلصننننننندارات األخرى المعتمدة ،وعن أح ام نظام العنننننننركات للتدقيق
الداخلي التي تراها اإلدارة نننننننروريب ،لتم يرها من إعداد قوائ ماليب موحدة خاليب من تحريفٍ
جوهري سواء ُسلب غش أو خطل.
وعرد إعداد القوائ الماليب الموحدة ،فإن اإلدارة هي المسننننؤولب عن تقدير قدرة المجموعب على اللقاء
كمجموعب مسننتمرة وعن اإلفصنناح ُحسننب مقتضننى الحال ،وعن األمور ذات العالقب ُاالسننتمراريب،
واسنننننتخدام أسننننناس االسنننننتمراريب في المحاسنننننلب ،ما ل ت ن هران نيب لتصنننننتيب المجموعب أو إيقاف
عملياتها ،أو لي هران خيار مالئ ُخالف ذلك.
والم لتون ُالحوكمب ه المسنننؤولون عن اإلشنننراف على عمليب التقرير المالي في المجموعب[ .يجب
على المدقق أن يسننمي هرا من ه الم لتون ُالحوكمب في الجهب التي يدققها وذلك وفقا إ لمعيار التدقيق
(])4361
مسؤولية المدقق عن تدقيق القوائم المالية الموحدة:
تتمثل أهدافرا في الحصنننننننول على تلكيد معقول عما إذا كانت القوائ الماليب الموحدة ك ل خاليب من
تحريفٍ جوهري سننننواء ُسننننلب غش أو خطل ،وإصنننندار تقرير يتضننننمن رأيرا .والتلكيد المعقول هو
نننننمانا إ على أن عمليب التدقيق التي ت القيام ُها طلقا إ لمعايير
مسنننننتوى عا ٍل من التلكيد ،إال أنه لي
التدقيق سننننت عننننف دائما إ عن تحريف جوهري عردما ي ون موجوداإ .ويم ن أن ترعننننل التحريتات عن
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غش أو خطل ،وت َعد جوهريب إذا كان يم ن ُ ع ل معقول توقع أنها ستؤثر ُمتردها أو في مجموعها،
على القرارات االقتصاديب التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه القوائ الماليب الموحدة.
وكجزء من عمليب التدقيق طلقا إ لمعايير التدقيق المعتمدة ،فإنرا نمارس الح المهري ونحافظ على
نزعب العك المهري خالل عمليب التدقيق .وعلىرا أيضا إ:
• تحديد مخاطر التحريتات الجوهريب في القوائ الماليب الموحدة وتقديرها سواء ُسلب غش أو خطل،
وتصننمي وترتيذ إجراءات تدقيق اسننتجاُبإ لتلك المخاطر ،والحصننول على أدلب تدقيق كافيب ومراسننلب
لتوفير أساس لرأيرا .ويعد خطر عدم اكتعاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الراتج
عن خطل ،ألن الغش قد يرطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضنننننننللب أو تجاوز
التدقيق الداخلي.
• الحصننننول على فه الرقاُب الداخليب ذات الصننننلب ُعمليب التدقيق ،من أجل تصننننمي إجراءات تدقيق
مراسلب للظروف ،ولي ُغرع إُداء رأي في فاعلىب الرقاُب الداخليب للمجموعب.
• تقوي مدى مراسنننننلب السنننننياسنننننات المحاسنننننليب المسنننننتخدمب ،ومدى معقوليب التقديرات المحاسنننننليب
واإلفصاحات ذات العالقب التي قامت ُها اإلدارة.
• استرتاج مدى مراسلب استخدام اإلدارة ألساس االستمراريب في المحاسلب ،واستراداإ إلى أدلب التدقيق
التي ت الحصول عليها ،ما إذا كان هران عدم تلكد جوهري ذا عالقب ُلحداث أو ظروف قد تثير ش ا
كليراإ ُعلن قدرة المجموعب على اللقاء كمجموعب مستمرة.
وإذا خَل صرا إلى وجود عدم تلكد جوهري ،ي ون مطلوُا إ مرا لتت االنتلاه في تقريرنا إلى اإلفصاحات
ذات العالقب الواردة في القوائ الماليب الموحدة ،أو إذا كانت تلك اإلفصننننناحات غير كافيب ،يت تعديل
رأيرا .وتسترد استرتاجاترا إلى أدلب التدقيق التي ت الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا .ومع ذلك ،فإن
األحداث أو الظروف المستقلليب قد تتسلب في توقف المجموعب عن اللقاء كمرعلة مستمرة.
• تقوي العرع العنننامل ،وهي ل ومحتوى القوائ الماليب الموحدةُ ،ما في ذلك اإلفصننناحات ،وما إذا
كانت القوائ الماليب الموحدة تعلر عن المعامالت واألحداث التي تمثلها ُطريقب تحقق عر ا إ عادال.
• الحصول على ما ي تي من أدلب التدقيق المراسلب فيما يتعلق ُالمعلومات الماليب للمرعدت أو األنعطب
التجاريب داخل المجموعب ،إلُداء رأي في القوائ الماليب الموحدة .ونحن مسنننننننؤولون عن التوجيه
واإلشراف وأداء عمليب تدقيق المجموعب .ونظل المسؤولون الوحيدون عن رأيرا.
لقد أُلغرا الم لتين ُالحوكمب فيما يتعلق ،من ُين أمور أخرىُ ،الرطاق والتوقيت المخط للتدقيق
والرتائج المهمب للتدقيقُ ،ما في ذلك أيب أوجه قصنننننننور مهمب في الرقاُب الداخليب اكتعنننننننتراها خالل
عمليب التدقيق.
لقد زودنا أيضننننا إ الم لتين ُالحوكمب ُليان يتيد أنرا التزمرا ُالمتطللات األخالقيب ذات الصننننلب المتعلقب
ُاالسنننننتقالل ،وأُلغراه ُجميع العالقات واألمور األخرى ،التي قد يعتقد تلثيرها ُعننننن ل معقول على
استقاللرا ،وعردما ي ون ذلك مرطلقاإ ،الضمانات ذات العالقب.
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ومن األمور التي ت إُالغها للم لتين ُالحوكمب ،نحدد تلك األمور التي كانت لها األهميب اللالغب عرد
تدقيق القوائ الماليب الموحدة للتترة الحاليب ،وُرا إء على ذلك ت َعد األمور الرئيسننننيب للتدقيق .ونو نننن
هذه األمور في تقريرنا ما ل يمرع نظام أو الئحب اإلفصننناح العلري عن األمر ،أو عردما ،في ظروف
نادرة للغايب ،نرى أن األمر يرلغي أال يت اإلُالغ عره في تقريرنا ُسلب أن التلعات السلليب لتعل ذلك
من المتوقع أن تتوق فوائد االهتمام العام من ذلك اإلُالغ ُع ل معقول.
التقرير عن المتطلبات النظامية والتنظيمية األخرى:
سيختلف ش ل ومحتوى هذا القس من تقرير المدقق اعتماداإ على طليعب مسؤوليات التقرير األخرى
للمدقق التي يحددها نظام أو الئحب أو معايير تدقيق أخرى .ويجب تراول األمور التي تراولها نظام
نخر أو الئحب أخرى أو معايير تدقيق أخرى والمعننار إليها ب "مسننؤوليات التقرير األخرى" ننمن
هذا القسنننن ما ل تتراول مسننننؤوليات التقرير األخرى نت المو ننننوعات التي عر ننننت في ننننوء
مسنننننننؤوليات التقرير ،والمطلوُب ُموجب معايير التدقيق كجزء من قسننننننن التقرير عن تدقيق القوائ
الماليب .وقد يت الجمع ُين التقرير عن مسنننؤوليات التقرير األخرى ،التي تتراول نت المو نننوعات
التي تتطللها معايير التدقيق أي تضنننننننميرها في قسننننننن التقرير عن تدقيق القوائ الماليب تحت عراوين
فرعيب مراسننننلب ُعننننرط أن تميز الصننننياغب الواردة في تقرير المدقق ُو ننننوح مسننننؤوليات التقرير
األخرى من مسؤوليات التقرير التي تتطللها معايير التدقيق عردما يوجد مثل ذلك االختالف.
اليري المسؤوع عن ارتبا التدقيق الذي نتج عن هذا التقرير للمدقق المستقل
[السم].
(التوقيع باسم الجهاز األعلإ للرقابة ،أو السم اليخصي للمدقق ،أو كليهما ،كلما كان ذل مناسبا)
[عنوان لدارة تدقيق الحسابات المختصة أو الجهاز األعلإ للرقابة]
[تاريخ التقرير]
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مرفق رق ()2
نموذج رقم ( )3تقرير المدقق عن القوائم المالية لمنيأة غير مدرجة ،معدة بقا ا إل ار
عرض عادع.
ألغراع هذا الرموذج التو يحي لتقرير المدقق يت افتراع الظروف التاليب:
 تدقيق مجموعب كاملب من القوائ الماليب لمرعنننننننلة غير مدرجبُ ،اسنننننننتخدام إطار عرع عادل.
التدقيق ليست تدقيق مجموعب (أي أن معيار التدقيق  4611ال يرطلق).
 ت إعداد القوائ الماليب من قلل إدارة المرعنننننننلة ،طلقا إ للمعايير الدوليب للتقرير المالي المعت مدة
والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة.
 تع شننننننروط ارتلاط التدقيق وصننننننتا إ لمسننننننؤوليب اإلدارة عن القوائ الماليب الواردة في معيار
التدقيق ()4341
س المدقق إلى رأي غير معدل (أي نظيف) ،ويعد ذلك مراسلا إ استراداإ إلى أدلب التدقيق التي ت
 خَل َ
الحصول عليها.
 المتطللات األخالقيب ذات الصنننننننلب التي ترطلق على ال تدقيق هي قواعد سنننننننلون ونداب المهرب
المعتمدة.
س المدقق إلى عدم وجود تلكد جوهري ذو
 اسنننتراداإ إلى أدلب التدقيق التي ت الحصنننول عليها ،خَل َ
عالقب ُلحداث أو ظروف قد تثير ش ا إ كليراإ ُعلن قدرة المرعلة على اللقاء كمرعلة مستمرة طلقا إ
لمعيار التدقيق).(4751
 المدقق غير مطالب ُاإلُالغ عن األمور الرئيسنننننننيب لل تدقيق طلقا إ لمعيار ال تدقيق ( ،)4514ول
يقرر ُخالف ذلك.
 يختلف المسؤولون عن اإلشراف على القوائ الماليب عن أولئك المسؤولين عن إعداد هذه القوائ .
 ال يتحمل المدقق مسؤوليات تقرير أخرى مطلوُب ُموجب نظام محلي.
 لإلشارة إلى وصف مسؤوليته الواردة في الموقع االل تروني يختار المدقق سلطب مراسلب.
تقرير المدقق المستقل
إلى مساهمي شركب أ ب ج [أو موجه إليه نخر (مراسب)]
الرأي:
لقد دققرا القوائ الماليب لعننننننركب أ ب ج (العننننننركب) ،والتي تعننننننمل قائمب المركز المالي كما في 24
ديسنننننملر × ،201وقائمب الدخل العنننننامل وقائمب التغيرات في حقوق المل يب ،وقائمب التدفقات الرقديب
للسنننننننرب المرتهيب في ذلك التاريخ ،واإليضننننننناحات المرفقب مع القوائ الماليبُ ،ما في ذلك ملخس
للسياسات المحاسليب المهمب.
وفي رأي را ،فإن القوائ الماليب المرف قب تعرع ُعدل من جميع الجوانب الجوهريب المركز المالي
للعننركب كما في  24ديسننملر × ،314وأدائها المالي وتدفقاتها الرقديب للسننرب المرتهيب في ذلك التاريخ،
طلقا إ للمعايير الدوليب للتقرير المالي المعتمدة ،والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة.
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أساس الرأي:
لقد قمرا ُعمليب التدقيق طلقا إ لمعايير االنتوسنننناى ومسننننؤوليترا ُموجب تلك المعايير ت تو ننننيحها في
قس مسؤوليات المدقق عن تدقيق القوائ الماليب في تقريرنا .ونحن مستقلون عن العركب طلقا إ لقواعد
سنننلون ونداب المهرب المعتمدة ذات الصنننلب ُتدقيقرا للقوائ الماليب ،كما وفيرا أيضنننا إ ُمتطللات سنننلون
ونداب المهرب األخرى طلقا إ لتلك القواعد .ونعتقد أن أدلب التدقيق التي حصنننننلرا عليها كافيب ومراسنننننلب
لتوفير أساس لرأيرا.
مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية:
اإلدارة هي المسننؤولب عن إعداد القوائ الماليب وعر ننها العادل طلقا إ للمعايير الدوليب للتقرير المالي
المعتمدة والمعايير واإل صدارات األخرى المعتمدة وأح ام نظام ال عركات وعن الرقاُب الداخليب التي
تراها اإلدارة روريب ،لتم يرها من إعداد قوائ ماليب خاليب من تحريفٍ جوهري سواء ُسلب غش
أو خطل .وعرد إعداد القوائ الماليب ،فإن اإلدارة هي المسنننننؤولب عن تقدير قدرة العنننننركب على اللقاء
كمرعنننلة مسنننتمرة وعن اإلفصننناح ُحسنننب مقتضنننى الحال ،وعن األمور ذات العالقب ُاالسنننتمراريب،
واستخدام أساس االستمراريب في المحاسلب ،ما ل ت ن هران نيب لتصتيب العركب أو إيقاف عملياتها،
أو لي هران خيار مالئ ُخالف ذلك.
والم لتون ُالحوكمب ه المسننننؤولون عن اإلشننننراف على عمليب التقرير المالي في العننننركب( .يجب
على المدقق أن يسنننننمي هرا من ه الم لتون ُالحوكمب في العنننننركب التي يراجعها وذلك وفقا إ لمعيار
التدقيق (.)4361
مسؤوليات المدقق عن تدقيق القوائم المالية:
تتمثل أهدافرا في الحصنننننننول على تلكيد معقول عما إذا كانت القوائ الماليب ك ل خاليب من تحريفٍ
جوهري سواء ُسلب غش أو خطل ،وإصدار تقرير المدقق الذي يتضمن رأيرا .والتلكيد المعقول هو
نننننمانا إ على أن عمليب التدقيق التي ت القيام ُها طلقا إ لمعايير
مسنننننتوى عا ٍل من التلكيد ،إال أنه لي
التدقيق المعتمدة ست عف دائما إ تحريف اإ جوهري اإ عردما ي ون موجوداإ .ويم ن أن ترعل التحريتات
عن غش أو خطل ،وت َعد جوهريب إذا كان يم ن ُعننننننن ل معقول توقع أنها سنننننننتؤثر ُمتردها أو في
مجموعها ،على القرارات االقتصاديب التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه القوائ الماليب.
ويوجد المزيد من الوصنننننننف لمسنننننننؤوليات المدقق عن تدقيق القوائ الماليب في الموقع االل تروني
للمرظمب على راُ الموقع ويع ل هذا الوصف جزء من تقريرنا.
اليري المسؤوع عن ارتبا التدقيق الذي نتج عن هذا التقرير للمدقق المستقل [السم]
(التوقيع باسم الجهاز األعلإ للرقابة ،أو السم اليخصي للمدقق ،أو كليهما ،كلما كان ذل مناسبا)
[عنوان لدارة تدقيق الحسابات المختصة أو الجهاز األعلإ للرقابة]
[تاريخ التقرير]
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مرفق رق ()1
نموذج رقم ( )4تقرير المدقق عن القوائم المالية لمنيأة غير مدرجة ،معدة بقا ا إل ار التزام
ذو غرض عام:
ألغراع هذا الرموذج التو يحي لتقرير المدقق يت افتراع الظروف التاليب:
 تدقيق مجموعب كاملب من القوائ الماليب لمرعنننننننلة غير مدرجب ،مطلوُب ُموجب نظام أو الئحب.
تدقيق ليست تدقيق مجموعب أي أن معيار التدقيق ( 4611ال يرطلق).
 ت إعداد القوائ الماليب من قلل إدارة المرعنننننننلة ،طلقا إ إلطار التقرير المالي (الرظام س ص ع)
للدولب س أي أن إطار التقرير المالي يعننمل نظام أو الئحب ،مصننم لتلليب االحتياجات المعننتركب
للمعلومات الماليب لقطاع عريض من المستخدمين ،ول ره لي إطار عرع عادل.
 تع شننننننروط ارتلاط التدقيق وصننننننتا إ لمسننننننؤوليب اإلدارة عن القوائ الماليب الواردة في معيار
التدقيق (.)4341
س المدقق إلى رأي غير معدل (أي نظيف) ،ويعد ذلك مراسنننلا إ اسنننتراداإ إلى أدلب تدقيق التي ت
 خَل َ
الحصول عليها.
 المتطللات األخالقيب ذات الصنننلب التي ترطلق على عمليب التدقيق هي قواعد سنننلون ونداب المهرب
المعتمدة.
س المدقق إلى عدم وجود تلكد جوهري ذو
 اسنننتراداإ إلى أدلب التدقيق التي ت الحصنننول عليها ،خَل َ
عالقب ُلحداث أو ظروف قد تثير ش ا إ كليراإ ُعلن قدرة المرعلة على اللقاء كمرعلة مستمرة طلقا إ
لمعيار التدقيق ()4751
 المدقق غير مطالب ُاإلُالغ عن األمور الرئيسنننننننيب لل تدقيق طلقا إ لمعيار ال تدقيق ( ،)4514ول
يقرر ُخالف ذلك.
 يختلف المسؤولون عن اإلشراف على القوائ الماليب عن أولئك المسؤولين عن إعداد هذه القوائ .
 ال يتحمل المدقق مسؤوليات تقرير أخرى مطلوُب ُموجب نظام محلي.
تقرير المدقق المستقل
الموجه إليه (المراسب)
الرأي:
لقد دققرا القوائ الماليب لعننننننركب أ ب ج (العننننننركب) ،والتي تعننننننمل قائمب المركز المالي كما في 24
ديسنننملر×  ،314وقائمب الدخل العنننامل ،وقائمب التغيرات في حقوق المل يب ،وقائمب التدفقات الرقديب
للسنننننننرب المرتهيب في ذلك التاريخ ،واإليضننننننناحات المرفقب مع القوائ الماليبُ ،ما في ذلك ملخس
للسياسات المحاسليب المهمب.
وفي رأيرا ،فإن القوائ الماليب المرفقب للعركب معدة من جميع الجوانب الجوهريب ،طلقا إ للرظام س
ص ع للدولب س.
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أساس الرأي:
لقد قمرا ُالتدقيق طلقا إ لمعايير التدقيق المعتمدة ومسؤوليترا ُموجب تلك المعايير ت تو يحها في قس
مسننننؤوليات المدقق عن تدقيق القوائ الماليب في تقريرنا .ونحن مسننننتقلون عن العننننركب طلقا إ لقواعد
سنننلون ونداب المهرب المعتمدة ذات الصنننلب ُتدقيقرا للقوائ الماليب ،كما وفيرا أيضنننا إ ُمتطللات سنننلون
ونداب المهرب األخرى طلقا إ لتلك القواعد .ونعتقد أن أدلب التدقيق التي حصنننننلرا عليها كافيب ومراسنننننلب
لتوفير أساس لرأيرا في التدقيق.
مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية:
اإلدارة هي المسؤولب عن إعداد القوائ الماليب طلقا إ للرظام س ص ع للدولب س ،وعن الرقاُب الداخليب
التي تراها اإلدارة نروريب ،لتم يرها من إعداد قوائ ماليب خاليب من تحريفٍ جوهري سنواء ُسنلب
غش أو خطل .وعرد إعداد القوائ الماليب ،فإن اإلدارة هي المسنننننؤولب عن تقدير قدرة العنننننركب على
اللقاء كمرعلة مستمرة وعن اإلفصاح ُحسب مقتضى الحال ،عن األمور ذات العالقب ُاالستمراريب،
واستخدام أساس االستمراريب في المحاسلب ،ما ل ت ن هران نيب لتصتيب العركب أو إيقاف عملياتها،
أو لي هران خيار مالئ ُخالف ذلك .والم لتون ُالحوكمب ه المسؤولون عن اإلشراف على عمليب
التقرير المالي في العننركب[ .يجب على المدقق أن يسننمي هرا من ه الم لتون ُالحوكمب في العننركب
التي يراجعها وذلك وفقا إ لمعيار التدقيق (])4361
مسؤوليات المدقق عن تدقيق القوائم المالية:
تتمثل أهدافرا في الحصنننننننول على تلكيد معقول عما إذا كانت القوائ الماليب ك ل خاليب من تحريفٍ
جوهري سواء ُسلب غش أو خطل ،وإصدار تقرير المدقق الذي يتضمن رأيرا .والتلكيد المعقول هو
ننننمانا إ على أن التدقيق الذي ت القيام ُه طلقا إ لمعايير التدقيق
مسننننتوى عا ٍل من التلكيد ،إال أنه لي
المعتمدة سي عف دائما إ تحريتا إ جوهريا إ عردما ي ون موجوداإ .ويم ن أن ترعل التحريتات عن غش أو
خطل ،وتعَد جوهريب إذا كان يم ن ُعننننن ل معقول توقع أنها سنننننتؤثر ُمتردها أو في مجموعها ،على
القرارات االقتصاديب التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه القوائ الماليب.
وكجزء من ال تدقيق طل قا إ لمعايير ال تدقيق المعتمدة فإنرا نمارس الح المهري ون حافظ على نز عب
العك المهري خالل التدقيق ،وعلىرا أيضا إ- :
• تحديد مخاطر التحريتات الجوهريب في القوائ الماليب وتقديرها سواء ُسلب غش أو خطل ،وتصمي
وترتيذ إجراءات تدقيق اسننننتجاُبإ لتلك المخاطر ،والحصننننول على أدلب تدقيق كافيب ومراسننننلب لتوفير
أسنننناس لرأيرا .ويعد خطر عدم اكتعنننناف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الراتج عن
خطل ،ألن الغش قد يرطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللب أو تجاوز الرقاُب
الداخليب.
• الحصننول على فه للرقاُب الداخليب ذات الصننلب ُالتدقيق ،من أجل تصننمي إجراءات تدقيق مراسننلب
للظروف ،ولي ُغرع إُداء رأي في فاعلىب الرقاُب الداخليب للعركب.
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• تقوي مدى مراسنننننلب السنننننياسنننننات المحاسنننننليب المسنننننتخدمب ،ومدى معقوليب التقديرات المحاسنننننليب
واإلفصاحات ذات العالقب التي قامت ُها اإلدارة.
اسننترتاج مدى مراسننلب اسننتخدام اإلدارة ألسنناس االسننتمراريب في المحاسننلب ،واسننتراداإ إلى أدلب التدقيق
التي ت الحصول عليها ،ما إذا كان هران عدم تلكد جوهري ذا عالقب ُلحداث أو ظروف قد تثير ش ا إ
كليراإ ُعنننلن قدرة العنننركب على اللقاء كمرعنننلة مسنننتمرة .وإذا خَلصنننرا إلى وجود عدم تلكد جوهري،
ي ون مطلوُا إ مرا لتت االنتلاه في تقريرنا إلى اإلفصنناحات ذات العالقب الواردة في القوائ الماليب ،أو
إذا كانت تلك اإلفصنننناحات غير كافيب ،يت تعديل رأيرا .وتسننننترد اسننننترتاجاترا إلى أدلب التدقيق التي ت
الحصنننول عليها حتى تاريخ تقريرنا .ومع ذلك ،فإن األحداث أو الظروف المسنننتقلليب قد تتسنننلب في
توقف العركب عن اللقاء كمرعلة مستمرة.
لقد أُلغرا الم لتين ُالحوكمب فيما يتعلق ،من ُين أمور أخرىُ ،الرطاق والتوقيت المخط لل تدقيق
والرتائج المهمب للتدقيقُ ،ما في ذلك أيب أوجه قصنننننننور مهمب في الرقاُب الداخليب اكتعنننننننتراها خالل
التدقيق.
اليري المسؤوع عن ارتبا التدقيق الذي نتج عن هذا التقرير للمدقق المستقل [السم]
(التوقيع باسم الجهاز األعلإ للرقابة ،أو السم اليخصي للمدقق ،أو كليهما ،كلما كان ذل مناسبا)
[عنوان لدارة تدقيق الحسابات المختصة أو الجهاز األعلإ للرقابة]
[تاريخ التقرير]
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مرفق رق ()7
نموذج رقم ( )5تقرير برأي متحفظ بسبب تحريف جوهري في القوائم المالية:
ألغراع هذا الرموذج التو يحي لتقرير المدقق ،يت افتراع الظروف التاليب:
 تدقيق مجموعب كاملب من القوائ الماليب لمرعنننننلة مدرجبُ ،اسنننننتخدام إطار عرع عادل .التدقيق
ليست تدقيق مجموعب (أي أن معيار التدقيق ( )4611ال يرطلق( .
 ت اعداد القوائ الماليب من قلل إدارة المرعنننننلة ،طلق اإ للمعايير الدوليب للتقرير المالي ،والمعايير
واإلصدارات األخرى التي المعتمدة إلطار ذو غرع عام.
 تع شنننننروط ارتلاط التدقيق وصنننننتا إ لمسنننننؤوليب اإلدارة عن القوائ الماليب الواردة في معيار
التدقيق ()4341
 ت تحريف المخزون .ويعد التحريف جوهري ،ل ره غير شننننننائع في القوائ الماليب (أي أن الرأي
المتحتظ هو المراسب).
 المتطللات األخالقيب ذات الصلب التي ترطلق على التدقيق هي قواعد سلون ونداب المهرب المعتمدة
في مرظمب اإلنتوساي.
 استراداإ إلى أدلب التدقيق التي ت الحصول عليها ،خلس المدقق إلى أنه ال يوجد عدم تلكد جوهري
ذو عالقب ُلحداث أو ظروف ،قد تثير ش ا إ كلير اإ ُعلن قدرة المرعلة على اللقاء كمرعلة مستمرة،
طلقا إ لمعيار التدقيق ()4751
 • ت اإلُالغ عن األمور الرئيسيب للتدقيق ،طلقا إ لمعيار التدقيق ()4514
 يختلف المسؤولون عن اإلشراف على القوائ الماليب عن المسؤولين عن اعداد هذه القوائ .
ُ اإل افب إلى تدقيق القوائ الماليب ،يتحمل المدقق مسؤوليات تقرير أخرى ُموجب نظام محلي.
تقرير المدقق المستقل
للإ مساهمي شركة أ ا ج [أو موج للي آخر (مناسب)]
تقرير عن تدقيق القوائم المالية
الرأي المتحفظ
لقد راجعرا القوائ الماليب لعننننركب أ ب ج (العننننركب) ،والتي تعننننمل قائمب المركز المالي كما في 24
ديسننملر ×  ،314وقائمب الدخل العننامل ،وقائمب التغيرات في حقوق المل يب ،وقائمب التدفقات الرقديب
للسنننننننرب المرتهيب في ذلك التاريخ ،وااليضننننننناحات المرفقب مع القوائ الماليبُ ،ما في ذلك ملخس
للسننياسننات المحاسننليب المهمب .وفي رأيرا ،وُاسننتثراء تلثيرات األمر المو ن في قس ن أسنناس الرأي
المتحتظ في تقريرنننا ،فننإن القوائ المنناليننب المرفقننب تعرع ُعنندل ،من جميع الجوانننب الجوهريننب،
المركز المالي للعنننركب كما في  24ديسنننملر ×  314وأدائها المالي وتدفقاتها الرقديب للسنننرب المرتهيب
في ذلك التاريخ ،طلقا إ للمعايير الدوليب للتقرير المالي المعتمدة ،والمعايير واإلصننننننندارات األخرى
المعتمدة.
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أساس الرأي المتحفظ:
ل تظهر إدارة العنننننركب المخزون المسنننننجل في قائمب المركز المالي ب ُ ×××.الت لتب أو صنننننافي
القيمب القاُلب للتحقق أيهما أقل ول ن أظهرته ُالت لتب فق  ،مما يمثل خروجا إ عن المعايير الدول يب
للتقرير المالي  ،والمعايير واإلصدارات األخرى وتعير سجالت العركب إلى أنه لو أظهرت اإلدارة
المخزون ُالت لتب أو صننننافي القيمب القاُلب للتحقق أيهما األقل ،فإن المخزون يرلغي تختيضننننه ُمللو
××× وصننننوالإ لصننننافي قيمته القاُلب للتحقق ،وُالتالي سننننتزيد ت لتب المليعات ب××× وسننننترختض
ريلب الدخل وصافي الدخل ،وحقوق المساهمين ب ××× و  ×××،و  ×××،على التوالي.
لقد قمرا ُالتدقيق طلقا إ لمعايير التدقيق المعتمدة في االنتوسننناى ومسنننؤولياترا ُموجب تلك المعايير ت
تو يحها في قس مسؤوليات المدقق عن تدقيق القوائ الماليب في تقريرنا.
ونحن مسننتقلون عن العننركب طلقا إ لقواعد سننلون ونداب المهرب المعتمدة في االنتوسنناى ذات الص نلب
ُتدقيقرا للقوائ الماليب ،كما وفيرا ُمتطللات سنننننلون ونداب المهرب األخرى طلقا إ لتلك القواعد .ونعتقد
أن أدلب التدقيق التي حصلرا عليها كافيب ومراسلب لتوفير أساس لرأيرا المتحتظ.
األمور الرئيسية للتدقيق:
األمور الرئيسننيب للتدقيق هي تلك األمور التي كانتُ ،حسننب ح مرا المهري ،لها األهميب اللالغب عرد
تدقيقرا للقوائ الماليب للتترة الحاليب .وقد تمت معالجب تلك األمور في سياق تدقيقرا للقوائ الماليب ك ل
وعرد ت وين رأيرا فيها ،ول نقدم رأيا إ مرتصننال في تلك األمور .وُاإل ننافب للمر المو ن في قس ن
أسنننناس الرأي المتحتظ ،لقد حددنا أن األمور المو ننننحب أدناه سننننت ون أمور رئيسننننب للتدقيق سننننيت
االُالغ عرها في تقريرنا.
[وصف ل ل أمر رئي للتدقيق ،طلقا لمعيار التدقيق (])4514
مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية:
انظر نموذج رق ()4
مسؤوليات المدقق عن تدقيق القوائم المالية:
انظر نموذج رق ()4
التقرير عن المتطلبات النظامية والتنظيمية األخرى:
انظر نموذج رق ()4
اليري المسؤوع عن ارتبا التدقيق الذي نتج عن هذا التقرير للمدقق المستقل [السم]
(التوقيع باسم الجهاز األعلإ للرقابة ،أو السم اليخصي للمدقق ،أو كليهما ،كلما كان ذل مناسبا)
[عنوان لدارة تدقيق الحسابات المختصة أو الجهاز األعلإ للرقابة]
[تاريخ التقرير]
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مرفق رق ()6
نموذج رقم ( )6تقرير برأي معارض بسبب تحريف جوهري في القوائم المالية الموحدة:
ألغراع هذا الرموذج التو يحي لتقرير المدقق ،يت افتراع الظروف التاليب:
 تدقيق مجموعب كاملب من القوائ الماليب الموحدة لمرعننننلة مدرجبُ ،اسننننتخدام إطار عرع عادل.
التدقيق هي تدقيق مجموعب لمرعلة مع مرعدت تاُعب (أي أن معيار التدقيق ( )4611يرطلق).
 ت اعداد القوائ الماليب الموحدة من قلل إدارة المرعنننننننلة ،طلقا إ للمعايير الدوليب للتقرير المالي،
والمعايير واإلصدارات األخرى إلطار ذو غرع عام.
 تع شننننروط ارتلاط التدقيق وصننننتا إ لمسننننؤوليب اإلدارة عن القوائ الماليب الموحدة الواردة في
معيار التدقيق (.)4341
 القوائ الماليب الموحدة محرفب ُعنننن ٍل جوهري ُسننننلب عدم توحيد شننننركب تاُعب ،ويعد التحريف
الجوهري شنننائعا إ في القوائ الماليب الموحدة ،ول يت تحديد تلثيرات التحريف على القوائ الماليب
الموحدة ،نظراإ ألنه من غير المم ن عمليا إ القيام ُذلك (أي أن الرأي المعارع هو المراسب( .
 المتطللات األخالقيب ذات الصلب التي ترطلق على التدقيق هي قواعد سلون ونداب المهرب المعتمدة
في االنتوساى.
 استراداإ إلى أدلب التدقيق التي ت الحصول عليها ،خلس المدقق إلى أنه ال يوجد عدم تلكد جوهري
ذو عالقب ُلحداث أو ظروف ،قد تثير ش ا إ كليراإ ُعلن قدرة المرعلة على اللقاء كمرعلة مستمرة،
طلقا إ لمعيار التدقيق ()4751
 ت اإلُالغ عن األمور الرئيسننننيب للتدقيق ،طلقا إ لمعيار التدقيق ( )4514يختلف المسننننؤولون عن
اإلشنننراف على القوائ الماليب عن المسنننؤولين عن اعداد هذه القوائ ُاإل نننافب إلى تدقيق القوائ
الماليب ،يتحمل المدقق مسؤوليات تقرير أخرى ُموجب نظام محلي.
تقرير المدقق المستقل
للإ مساهمي شركة أ ا ج [أو موج للي آخر (مناسب)]
تقرير عن تدقيق القوائم المالية
الرأي المتحفظ
لقد راجعرا القوائ الماليب لعنننركب أ ب ج (العنننركب(  ،والتي تعنننمل قائمب المركز المالي كما في 24
ديسنننملر  ،314xوقائمب الدخل العنننامل ،وقائمب التغيرات في حقوق المل يب ،وقائمب التدفقات الرقديب
للسنننننننرب المرتهيب في ذلك التاريخ ،وااليضننننننناحات المرفقب مع القوائ الماليبُ ،ما في ذلك ملخس
للسننياسننات المحاسننليب المهمب .وفي رأيرا ،وُاسننتثراء تلثيرات األمر المو ن في قس ن أسنناس الرأي
المتحتظ في تقريرنننا ،فننإن القوائ المنناليننب المرفقننب تعرع ُعنندل ،من جميع الجوانننب الجوهريننب،
المركز المالي للعركب كما في  24ديسملر ×  314وأدائها المالي وتدفقاتها الرقديب للسرب المرتهيب في
ذلك التاريخ ،طلقا إ للمعايير الدوليب للتقرير المالي ،والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة لها.
أساس الرأي المتحفظ:
مخزون العننننركب مسننننجل في قائمب المركز المالي ب ××× ول تظهر اإلدارة المخزون ُالت لتب أو
صنننننننافي القيمب القاُلب للتحقق أيهما أقل ،ول ن أظهرته ُالت لتب فق  ،مما يمثل خروجا إ عن المعايير
الدوليب للتقرير المالي ،والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة .وتعير سجالت العركب إلى أنه لو
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أظهرت اإلدارة المخزون ُالت لتب أو صننننننافي القيمب القاُلب للتحقق أيهما األقل ،فإن المخزون يرلغي
تختيضننه ُمللو××× وصننوالإ لصننافي قيمته القاُلب للتحقق ،وُالتالي سننتزيد ت لتب المليعات ب×××،
وسنننترختض نننريلب الدخل ،وصنننافي الدخل ،وحقوق المسننناهمين ب ××× ،و××× ،و××× على
التوالي.
لقد قمرا ُالتدقيق طلقا إ لمعايير التدقيق المعتمدة في اإلنتوسننناي ومسنننؤولياترا ُموجب تلك المعايير ت
تو يحها في قس مسؤوليات المدقق عن تدقيق القوائ الماليب في تقريرنا.
ونحن مسننتقلون عن العننركب طلقا إ لقواعد سننلون ونداب المهرب المعتمدة في اإلنتوسنناي ذات الص نلب
ُتدقيقرا للقوائ الماليب ،كما وفيرا ُمتطللات سنننننلون ونداب المهرب األخرى طلقا إ لتلك القواعد .ونعتقد
أن أدلب التدقيق التي حصلرا عليها كافيب ومراسلب لتوفير أساس لرأيرا المتحتظ.
األمور الرئيسية للتدقيق:
األمور الرئيسننيب للتدقيق هي تلك األمور التي كانتُ ،حسننب ح مرا المهري ،لها األهميب اللالغب عرد
تدقيقرا للقوائ الماليب للتترة الحاليب .وقد تمت معالجب تلك األمور في سياق تدقيقرا للقوائ الماليب ك ل
وعرد ت وين رأيرا فيها ،ول نقدم رأيا إ مرتصننال في تلك األمور .وُاإل ننافب للمر المو ن في قس ن
أسنننناس الرأي المتحتظ ،لقد حددنا أن األمور المو ننننحب أدناه سننننت ون أمور رئيسننننب للتدقيق سننننيت
االُالغ عرها في تقريرنا.
[وصف ل ل أمر رئي للتدقيق]
مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية:
انظر نموذج رق ()4
مسؤوليات المدقق عن تدقيق القوائم المالية:
انظر نموذج رق ()4
التقرير عن المتطلبات النظامية والتنظيمية األخرى:
انظر نموذج رق ()4
اليري المسؤوع عن ارتبا التدقيق الذي نتج عن هذا التقرير للمدقق المستقل [السم]
(التوقيع باسم الجهاز األعلإ للرقابة ،أو السم اليخصي للمدقق ،أو كليهما ،كلما كان ذل مناسبا)
[عنوان لدارة تدقيق الحسابات المختصة أو الجهاز األعلإ للرقابة]
[تاريخ التقرير]
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مرفق رق ()5
نموذج رقم ( )7تقرير برأي رأي متحفظ بسبب عدم قدرة المدقق علإ الحصوع علإ ما يكفي من
أدلة التدقيق فيما يتعلق بمنيأة أجنبية زميلة.
ألغراع هذا الرموذج التو يحي لتقرير المدقق ،يت افتراع الظروف التاليب:











تدقيق مجموعب كاملب من القوائ الماليب الموحدة لمرعننننلة مدرجبُ ،اسننننتخدام إطار عرع عادل.
التدقيق هي تدقيق مجموعب لمرعلة مع مرعدت تاُعب (أي أن معيار التدقيق  4611يرطلق).
ت اعداد القوائ المال يب الموحدة من قلل إدارة المرعنننننننلة ،طلقا إ للمعايير الدوليب للتقرير المالي،
والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة إلطار ذو غرع عام.
تع شننننننروط ارتلاط التدقيق وصننننننتا إ لمسننننننؤوليب اإلدارة عن القوائ الماليب الواردة في معيار
التدقيق ()4341
المدقق كان غير قادر على الحصنننننننول على ما ي تي من أد لب التدقيق المراسنننننننلب ،فيما يتعلق
ُاالسننتثمار في مرعننلة أجرليب زميلب .وتعد التلثيرات المحتملب لعدم القدرة على الحصننول على ما
ي تي من أدلب التدقيق المراسنننلب جوهريب ،ل رها ليسنننت شنننائعب في القوائ الماليب الموحدة (أي أن
الرأي المتحتظ هو المراسب( .
المتطللات األخالقيب ذات الصلب التي ترطلق على التدقيق هي قواعد سلون ونداب المهرب المعتمدة
في االنتوساى.
اسنننننتراداإ إلى أدلب التدقيق التي ت الحصنننننول عليها ،خلس المدقق إلى أنه ال يوجد عدم تلكد
جوهري ذو عالقب ُلحداث أو ظروف ،قد تثير ش ا إ كلير اإ ُعلن قدرة المرعلة على اللقاء كمرعلة
مستمرة ،طلقا إ لمعيار التدقيق ).(4517
ت اإلُالغ عن األمور الرئيسيب للتدقيق ،طلقا إ لمعيار التدقيق (.)4514
يختلف المسنننؤولون عن اإلشنننراف على القوائ الماليب الموحدة عن المسنننؤولين عن اعداد هذه
القوائ .
ُاإل ننننافب إلى تدقيق القوائ الماليب الموحدة ،يتحمل المدقق مسننننؤوليات تقرير أخرى ُموجب
نظام محلي.

تقرير المدقق المستقل
للإ مساهمي شركة أ ا ج [أو موج للي آخر )مناسب)[
تقرير عن تدقيق القوائم المالية الموحدة:
رأي متحفظ
لقد راجعرا القوائ الماليب الموحدة لعنننركب أ ب ج وشنننركاتها التاُعب (المجموعب(  ،والتي تعنننمل
قائمب المركز المالي الموحدة كما في  24ديسننملر  ،314xوقائمب الدخل العننامل الموحدة ،وقائمب
التغيرات في حقوق المل يب الموحدة ،وقائمب التدفقات الرقديب الموحدة للسنننننننرب المرتهيب في ذلك
التاريخ ،وااليضاحات المرفقب مع القوائ الماليب الموحدةُ ،ما في ذلك ملخس للسياسات المحاسليب
في قس أساس الرأي المتحتظ في
المهمب .وفي رأيرا ،وُاستثراء التلثيرات المحتملب للمر المو
تقريرنا ،فإن القوائ الماليب الموحدة المرفقب تعرع ُعدل ،من جميع الجوانب الجوهريب ،المركز
المالي للمجموعب كما في 24ديسملر × ،201وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها الرقديب الموحدة للسرب
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المرتهيب في ذلك التاريخ ،طلقا إ للمعايير الدوليب للتقرير المالي ،والمعايير واإلصنننندارات األخرى
المعتمدة.
أساس الرأي المتحفظ:
س نجل اسننتثمار المجموعب في العننركب س ص ع  -وهي مرعننلة أجرليب زميلب ت االسننتحواذ عليها
خالل العام ،وتمت المحاسننلب عرها ُطريقب حقوق المل يب في قائمب المركز المالي الموحدة كما في
 24ديسننملر ُ -314xمللو ××× ،وحصننب العننركب أ ب ج من صننافي دخل شننركب س ص ع ت
تضننميره في دخل العننركب أ ب ج للسننرب المرتهيب في ذلك التاريخ ُمللو ×××  .وكرا غير قادرين
على الحصول على ما ي تي من أدلب التدقيق المراسلبُ ،علن المللو الدفتري الستثمار العركب أ ب
ج في العركب س ص ع كما في  24ديسملر × ،314وحصب العركب أب ج من صافي دخل شركب
س ص ع عن هذه السننرب ُسننلب مرعرا من الوصننول إلى المعلومات الماليب واإلدارة ومدققي شننركب
س ص ع .وُالتالي ل نتم ن من تحديد ما إذا كانت أيب تعديالت على تلك الملالو كانت روريب.
لقد قمرا ُالتدقيق طلقا إ لمعايير التدقيق المعتمدة في االنتو ساى وم سؤولياترا ُموجب تلك المعايير ت
تو يحها في قس مسؤوليات المدقق عن تدقيق القوائ الماليب الموحدة في تقريرنا .ونحن مستقلون
عن المجموعب طلقا إ لقواعد سلون ونداب المهرب المعتمدة في االنتوساى ذات الصلب ُتدقيقرا للقوائ
الماليب الموحدة ،كما وفيرا ُمتطللات سننننلون ونداب المهرب األخرى طلقا إ لتلك القواعد .ونعتقد أن
أدلب التدقيق التي حصلرا عليها كافيب ومراسلب لتوفير أساس لرأيرا المتحتظ.
األمور الرئيسية للتدقيق:
األمور الرئيسيب للتدقيق هي تلك األمور التي كانتُ ،حسب ح مرا المهري ،لها األهميب اللالغب عرد
تدقيقرا للقوائ الماليب الموحدة للتترة الحاليب  .وقد تمت معالجب تلك األمور في سننياق تدقيقرا للقوائ
الماليب الموحدة ك ل وعرد ت وين رأيرا فيها ،ول نقدم رأيا إ مرتصننننالإ في تلك األمور .وُاإل ننننافب
للمر المو ن في قسن أسنناس الرأي المتحتظ ،لقد حددنا أن األمور المو ننحب أدناه سننت ون أمور
رئيسب للتدقيق سيت االُالغ عرها في تقريرنا.
] وصف ل ل أمر رئي للتدقيق]
مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية الموحدة:
]انظر نموذج رق (])3
مسؤوليات المدقق عن تدقيق القوائم المالية الموحدة:
]انظر نموذج رق (])3
التقرير عن المتطلبات النظامية والتنظيمية األخرى:
]انظر نموذج رق (])3
اليري المسؤوع عن ارتبا التدقيق الذي نتج عن هذا التقرير للمدقق المستقل [السم]
(التوقيع باسم الجهاز األعلإ للرقابة ،أو السم اليخصي للمدقق ،أو كليهما ،كلما كان ذل مناسبا)
[عنوان لدارة تدقيق الحسابات المختصة أو الجهاز األعلإ للرقابة]
[تاريخ التقرير]
مرفق رق ()9
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نموذج رقم ( )8تقرير بالمتناع عن ابداء رأي ،بسههبب عدم قدرة المدقق علإ الحصههوع علإ ما
يكفي من أدلة التدقيق المناسبة ،عن عنصر واحد في القوائم المالية الموحدة.
ألغراع هذا الرموذج التو يحي لتقرير المدقق ،يت افتراع الظروف التاليب:











تدقيق مجموعب كاملب من القوائ الماليب الموحدة مرعنننلة غير مدرجبُ ،اسنننتخدام إطار عرع
عادل.
والتدقيق هو تدقيق مجموعب  -مرعلة ومرعدتها التاُعب (-أي أن معيار التدقيق  4611يرطلق( .
ت اعداد القوائ الماليب الموحدة من قلل إدارة المرعنننننلة ،طلقا إ للمعايير الدوليب للتقرير المالي،
والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة (إطار ذو غرع عام)
شنننروط ارتلاط التدقيق وصنننتا إ لمسنننؤوليب اإلدارة عن القوائ الماليب الموحدة الواردة في
تع
معيار التدقيق ()4341
المدقق كان غير قادر على الح صول على ما ي تي من أدلب التدقيق المرا سلب ،عن عر صر واحد
في القوائ الماليب الموحدة .أي أن المدقق ل يتم ن أيضنننا إ من الحصنننول على أدلب تدقيق ُعنننلن
المعلومات الماليب لالسننتثمار في معننروع معننترن ،والذي يمثل ما يزيد عن  %81من صننافي
أصننننول المرعننننلة .وتعد التلثيرات المحتملب لعدم القدرة على الحصننننول على ما ي تي من أدلب
التدقيق المراسلب جوهريب وشائعب في القوائ الماليب الموحدة (أي أن االمتراع عن اُداء رأي هو
المراسب).
المتطللات األخالقيب ذات الصنننننلب التي ترطلق على التدقيق هي قواعد سنننننلون ونداب المهرب
المعتمدة.
يختلف المسنننؤولون عن اإلشنننراف على القوائ الماليب الموحدة عن المسنننؤولين عن اعداد هذه
القوائ .
يلزم وجود قس يتضمن وصتا إ أكثر تحديداإ لمسؤوليات المدقق.
ُاإل افب إلى تدقيق القوائ الماليب الموحدة ،يتحمل المدقق مسؤوليات تقرير أخرى ُموجب نظام
محلي.

تقرير المدقق المستقل
للإ مساهمي شركة أ ا ج [أو موج للي آخر) مناسب[(
تقرير عن تدقيق القوائم المالية الموحدة:
المتناع عن ابداء الرأي:
لقد تعاقدنا على تدقيق القوائ الماليب الموحدة لعركب أ ب ح وشركاتها التاُعب (المجموعب(  ،والتي
تعنننمل قائمب المركز المالي الموحدة كما في  24ديسنننملر  ،314xوقائمب الدخل العنننامل الموحدة،
وقائمب التغيرات في حقوق المل يب الموحدة ،وقائمب التدفقات الرقديب الموحدة للسرب المرتهيب في هذا
التاريخ ،واإليضاحات المرفقب مع القوائ الماليب الموحدةُ ،ما في ذلك ملخس للسياسات المحاسليب
المهمب.
ول نلدي رأيا إ في القوائ الماليب الموحدة المرفقب للمجموعبُ ،سنلب أهميب األمر المو ن في قسن
أسنناس االمتراع عن اُداء رأي في تقريرنا ،ول نتم ن من الحصننول على ما ي تي من أدلب التدقيق
المراسلب ،لتوفير أساس لرأي التدقيق في تلك القوائ الماليب الموحدة.
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أساس المتناع عن لبداء الرأي:
سنجل اسننتثمار المجموعب في معننروعها المعننترن مع العننركب س ص ع في قائمب المركز المالي
للمجموعب ،ويمثل ذلك ما يزيد ب ××× عن  %81من صنننننافي أصنننننول المجموعب كما في24
ديسملر  ،314xول ي سم لرا ُالوصول إلى اإلدارة ومدققي العركب س ص عُ ،ما في ذلك توثيق
مدققي العركب س ص ع للتدقيق.
وكرتيجب لذلك ،ل نتم ن من تحديد ما إذا كانت أيب تعديالت كانت نننروريب ،فيما يتعلق ُحصنننب
المجموعب كرسنلب من أصنول العنركب س ص ع ،والتي تسنيطر عليها سنيطرة معنتركب ،وحصنتها
كرسننلب من التزامات العننركب س ص ع ،والتي هي مسننؤولب عرها مسننؤوليب معننتركب ،وحصننتها
كر سلب من دخل وم صروفات ال عركب س ص ع عن تلك ال سرب ،والعرا صر التي تت ون مرها قائمب
التغيرات في حقوق المل يب الموحدة ،وقائمب التدفقات الرقديب الموحدة.
مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية:
]انظر نموذج رق (])3
مسؤوليات المدقق عن تدقيق القوائم المالية الموحدة:
تتمثل مسننننننؤوليترا في القيام ُتدقيق القوائ الماليب الموحدة للمجموعب ،طلقا إ لمعايير التدقيق المعتمدة
في قس أساس االمتراع عن اُداء رأي ،ل
وإصدار تقرير مدقق .ومع ذلك ،وُسلب األمر المو
نتم ن من الحصننننول على ما ي تي من أدلب التدقيق المراسننننلب ،لتوفير أسنننناس لرأي التدقيق في تلك
القوائ الماليب الموحدة.
ونحن مستقلون عن المجموعب طلقا إ لقواعد سلون ونداب المهرب المعتمدة ذات الصلب ُتدقيقرا للقوائ
الماليب ،كما وفيرا ُمتطللات سلون ونداب المهرب األخرى طلقا إ لتلك القواعد.
التقرير عن المتطلبات النظامية والتنظيمية األخرى:
]انظر نموذج رق (])3
اليري المسؤوع عن ارتبا التدقيق الذي نتج عن هذا التقرير للمدقق المستقل [السم]
(التوقيع باسم الجهاز األعلإ للرقابة ،أو السم اليخصي للمدقق ،أو كليهما ،كلما كان ذل مناسبا)
[عنوان لدارة تدقيق الحسابات المختصة أو الجهاز األعلإ للرقابة]
[تاريخ التقرير]
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مرفق رق ()8
نموذج رقم ( )9تقرير بالمتناع عن ابداء رأي ،بسههبب عدم قدرة المدقق علإ الحصههوع علإ ما
يكفي من أدلة التدقيق المناسبة عن عناصر متعددة في القوائم المالية:
ألغراع هذا الرموذج التو يحي لتقرير المدقق ،يت افتراع الظروف التاليب:











تدقيق مجموعب كاملب من القوائ الماليب لمرعنننننلة غير مدرجبُ ،اسنننننتخدام إطار عرع عادل،
التدقيق ليست تدقيق مجموعب (أي أن معيار التدقيق  4611ال يرطلق).
ت اعداد القوائ الماليب من قلل إدارة المرعنننننلة ،طلقا إ للمعايير الدوليب للتقرير المالي المعتمد،
والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة (إطار ذو غرع عام).
شننننروط ارتلاط التدقيق وصننننتا إ لمسننننؤوليب اإلدارة عن القوائ الماليب الموحدة الواردة في
تع
معيار التدقيق ()4341
المدقق كان غير قادر على الحصننننول على ما ي تي من أدلب التدقيق المراسننننلبُ ،عننننلن العديد من
عراصنننر القوائ الماليب ،وهذا يعري أن المدقق ل يتم ن أيضنننا إ من الحصنننول على أدلب تدقيق عن
المخزون والحسننننناُات مسنننننتحقب التحصنننننيل في المرعنننننلة .وتعد التلثيرات المحتملب لعدم ام انيب
الحصول على ما ي تي من أدلب التدقيق المراسلب جوهريب وشائعب في القوائ الماليب.
المتطللات األخالقيب ذات الصلب التي ترطلق على التدقيق هي قواعد سلون ونداب المهرب المعتمدة
في الممل ب العرُيب السعوديب.
يختلف المسؤولون عن اإلشراف على القوائ الماليب عن المسؤولون عن اعداد هذه القوائ .
مطلوب وصتا إ أكثر تحديداإ في قس مسؤوليات المدقق.
ُاإل افب إلى تدقيق القوائ الماليب ،يتحمل المدقق مسؤوليات تقرير أخرى ُموجب نظام محلي.

تقرير المدقق المستقل
إلى مساهمي شركب أ ب ج ] أو موجه إليه نخر) مراسب[(
تقرير عن تدقيق القوائم المالية
المتناع عن ابداء الرأي:
لقد تعاقدنا على تدقيق القوائ الماليب لعركب أ ب ح (العركب) والتي تعمل قائمب المركز المالي كما
في  24ديسنننننملر  ، 314 xوقائمب الدخل العنننننامل ،وقائمب التغيرات في حقوق المل يب ،وقائمب
التدفقات
الرقديب للسرب المرتهيب في هذا التاريخ ،واإليضاحات المرفقب مع القوائ الماليبُ ،ما في ذلك ملخس
للسياسات المحاسليب المهمب.
ول نلدي رأيا إ في القوائ الماليب المرفقب للعركب .ونظر اإ ألهميب األمور المو حب في قس أساس
االمتراع عن اُداء رأي في تقريرنا ،ل نتم ن من الحصول على ما ي تي من أدلب التدقيق المراسلب،
لتوفير أساس لرأي التدقيق في تلك القوائ الماليب.
أساس المتناع عن لبداء رأي:
ل يت التعاقد معرا كمدققين للعننركب إال ُعد  31ديسننملر  314xوُالتالي ل نحضننر الجرد التعلى
للمخزون في ُدايب السرب ونهايتها .ول نتم ن من إقراع أنتسرا ُوسائل ُديلب تتعلق ُ ميات المخزون
المحتتظ ُها ُتاريخ  24ديسملر 22 x4 ،22 x1والتي تظهر في قائمتي المركز المالي ب ××× و
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××× على التوالي .وُاإل ننننافب إلى ذلك ،فإن إدخال نظام إل تروني جديد للحسنننناُات مسننننتحقب
التحصننيل في شننهر سننلتملر عام  22 x4أدى إلى أخطاء عديدة في تلك الحسنناُات .وحتى تاريخ
تقريرنا ،كانت اإلدارة ال تزال في عمليب تدارن أوجه القصننور في الرظام وتصننحي األخطاء .ول
نتم ن من خالل وسائل أخرى التلكد أو التحقق من الحساُات مستحقب التحصيل الواردة في قائمب
المركز المالي ُواقع مللو إجمالي مقداره ××× كما في 31ديسننملر  22 x4ونتيجب لتلك األمور،
ل نتم ن من تحديد ما إذا كان قد تلين وجود أيب تعديالت ننروريب فيما يتعلق ُما هو مسننجل أو
غير مسجل من المخزون والحساُات مستحقب التحصيل ،والعراصر التي تت ون مرها قائمب الدخل
العامل ،وقائمب التغيرات في حقوق المل يب ،وقائمب التدفقات الرقديب.
مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية:
]انظر نموذج رق (])4
مسؤوليات المدقق عن تدقيق القوائم المالية:
تتمثل مسنننننننؤوليترا في القيام ُتدقيق القوائ الماليب للعنننننننركب ،طلقا إ لمعايير التدقيق المعتمدة في
االنتوساى وإصدار تقرير مدقق .ومع ذلك ،ونظراإ للمور المو حب في قس أساس االمتراع عن
اُداء رأي في تقريرنا ،ل نتم ن من الحصننننول على ما ي تي من أدلب التدقيق المراسننننلب ،لتوفير
أساس لرأي التدقيق في تلك القوائ الماليب.
ونحن مسنتقلون عن العنركب طلقا إ لقواعد سنلون ونداب المهرب المعتمدة في اإلنتوسناي ذات الصنلب
ُتدقيقرا للقوائ الماليب ،كما وفيرا ُمتطللات سلون ونداب المهرب األخرى طلقا إ لتلك القواعد.
التقرير عن المتطلبات النظامية والتنظيمية األخرى:
]انظر نموذج رق (])4
اليري المسؤوع عن ارتبا التدقيق الذي نتج عن هذا التقرير للمدقق المستقل [السم]
(التوقيع باسم الجهاز األعلإ للرقابة ،أو السم اليخصي للمدقق ،أو كليهما ،كلما كان ذل مناسبا)
[عنوان لدارة تدقيق الحسابات المختصة أو الجهاز األعلإ للرقابة]
[تاريخ التقرير]
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مرفق عدد 9
التعقيب على املالحظات الواردة من األجهزة األعضاء على مرحلة التقرير
المالحظة

م
مالحظات ديوان الرقابة المالية واإلدارية بمملكة البحرين
بشكل عام:
1
 المسودة غير معدة بلغة مهنية سلسة تضمن االستفادة والفهم الكامل للدليل




التعقيب


المسووووووودة تم اعدادءا بنا ت على ترفمة حرفية اذمر الب ترتب عليو عدم وضوووووووح بع الم وووووو لحا
والفقرا مما يسوووتدعي اعادة النظر في الترفمة لتبسوووي اترشوووادا واسوووت دام الم ووو لحا المتعارف
عليها.
تضمن المسودة عدد من اذ ا اللغوية والكلما المت لة ببعضها فيما يلي بع
 القسم الرابع مرحلة التقرير (القسم الرابع مرحلة الرأي المهني). التحريفا (اذ ا ). تقويم (تقييم) -تعر بعدل (تعر ب ورة عادلة)

اذمثلة:



رأى اللجنة
الموافقة على التعقيب

اللغة التي تم االلتزام بها تتفق مع المعايير ولم
تضرب أمثلة لتوضيح الملحوظة.
تم اسوووووووت وووودام الترفمووووة المعتموووودة للمعووووايير
واسوووووووت دام الم ووووووو لحا الواردة بها والتي
تحظى بقبول عام من فميع اذفهزة ولم تدعم
المالحظة بأمثلة.
 قد يكون وفود بع الكلما الملت ووووووقة الموافقةنتيفة ا تالف ا ووودار برنام wordعند
ارسوووووووالو للمانة العامة للمنظمة لنشووووووور
فضووال عن انو تم ارسووال نس و ة من الدليل
 PDFلتفنب مثل ءب اذمور.
 بالنسبة للمثلة: التسمية المناسبة لهب المرحلة ءي مرحلةالتقرير وءو المعمول بو في معظم اذدلة
ال ادرة من اذفهزة الرقابية المتقدمة.
 المسوووووووميان مقبوالن وقد ورد بكرءما فيمعايير اتنتوسووووووواي فضوووووووال عن أن لفظ
التحريفا لها معنى أوسع من أ ا .
 كلمة تقويم ءو الم ووو لح ال وووحيح لغويافضوووووووال ءو مووا تم اسوووووووت وودامووو بمعووايير
اتنتوساي.

م

المالحظة
-

2

أوال :تقويم التحريفا المتعارف عليها الل عملية التدقيق من الل القيام باتفرا ا
دم البندين  7 6لت بح كالتالي مع اعادة الترقيم:

التالية:

التعقيب
بعوووودل ءو المعرو
لفظ تعر
نموبج التقرير بمعايير اتنتوساي.

رأى اللجنة
في

ال ياغة تتفق مع ما ورد بمعيار التدقيق  054البند
 14والبند .11
فضوووووووال عن أنو ال يفوز الدم نظرا ت ذن لكل فقرة الموافقة على التعقيب
معنى منف ل على النحو التالي:
 ان اعوادة تقييم اذءميوة النسوووووووبيوة في ضوووووووو
التحريفا المكتشفة والتي قد تلقى الضو على
ا تالف تقييم م ووووا ر الرقووووابووووة والم ووووا ر
المتأ ووووووولة و ما يتبع ها من تغيير في م ا ر
الرقابة فضووووووال عن ا تالف القيم الفعلية للبنود
عن القيم المقوودرة لهووا ومووا يتبعهووا من تحووديوود
التحريفا المقبولة.
 يلي بلك تقدير أثر التحريفا غير الم وووووححة
على الرأي في البنود أو القوائم
وبنووا على مووا تقوودم فال ينبغي افرا عمليووة
الدم حيث أنها يفب ان توضح تف يال.

م

المالحظة

3

مالحظات ديوان المحاسبة بدولة قطر
ثانيا :محتويا تقارير التدقيق ص 212-211
1
[ ] 3رأ المدقق :يقترح حبف عبارة رأي المدقق واستبدالها بعبارة رأ الفهاز اذعلى للرقابة.
1.1

رأى اللجنة
التعقيب
تم تناول بلك في مرحلة التنفيب ووضوووووووع نموبفين الموافقة على المالحظة
اذول ورقة العمل لكل بند والثاني ورقة عمل لكل
قائمة وحيث أن الدليل يكمل بعضوووووووو بع فيمكن
الرفوع لمرحلة التنفيب لال الع عليو.



تم تحديد أنواع الرأي بالدليل وعند شووووووورح الموافقة على التعقيب
محتويا تقرير المدقق تم تحديد موضووووع فقرة
الرأي ويمكن ببلك التعرف عليها في النمابج
المرفقوة والتي تم اعودادءوا بم يتفق مع النموابج
الواردة بمعايير اتنتو ساي دون حافة الى لون
م تلف.

يتم اتبقا على رأي المدقق في ضوووووووو المبررا
التالية
 أن ءناك مسئولية قانونية على المدقق.
 أن رأي الموودقق قوود يرد عليووو وقوود يوفووو لووو
بع المرافعووة من قبوول الفهووة المشووووووومولووة
بالرقابة
 قد تأ ب الفمعيا العامة برأ المدقق وقد ال
تأ ب بو.

الموافقة على التعقيب

م

المالحظة
[" ] 13اسووم الشووريك المسوو ول عن االرتبا " يسووت دم لفظ الشووريك في مكاتب المرافعة ال ارفية وال يسووت دم
عادة في أفهزة الرقابة لبا يقترح اسووتبدال بالمسوومى الوظيفي المناسووب ذفهزة الرقابة مثل مدير اتدارة أو
المدير العام  ......الخ.

1.2

2

االستمرارية ص :216
"االسوووتمراية :يفب على المدقق أن يبين ح وووولو على ما يكفي من ادلة التدقيق حول مناسوووبة اسوووت دام اتدارة
لفر االستمرارية"
ال ين بق فر االسووووتمرارية على الوزارا والم سووووسووووا والفها الحكومية وين بق عادة على الشووووركا
الهادفة للربح والمق ود بو قدرة المنشأة على االستمرار في العمل لمدة معينة من الزمن عادة سنة.
ونقترح توضيح بلك بشئ من التف يل لبتوافق مع العديد من الفها التي يتم مرافعتها من قبل أفهزة الرقابة.

3

اذمور الرئيسية للتدقيق ص 216
" عدم قدرة المدقق على االن سحاب من االرتبا ب سبب قيد فرضتو اتدارة على ن اق التدقيق .والتأثير المحتمل
لعدم القدرة على الح ول على ما يكفي من أدلة التدقيق المناسبة .لتوضيح أسباب عدم القدرة على االنسحاب"
قد ال تن بق ءب الفقرة على أفهزة الرقابة حيث أن القدرة على االنسووووحاب من االرتبا بالقيام بعملية المرافعة
ال يتم عادة اال في مكاتب المرافعة ال ارفية فق وتقوم أفهزة الرقابة عادة بالمرافعة بقا ت ذحكام قانون تنظيم
أعمالها.

رأى اللجنة

التعقيب
وحفووا ت
ظ على مكووانووة الفهوواز اذعلى للرقووابووة يتم
االبقا على مسمى رأ المدقق.
نقترح اضووافة عالمة مرفعية توضووح أن المق ووود الموافقة على التعقيب
بالشووريك المس و ول ءو المسووتو الوظيفي المناسووب
بأفهزة للسباب اآلتية:
 ا تالف المسميا الوظيفية للش ص المس ول
عن اعتمووواد تقرير التووودقيق بووواذفهزة العليوووا
للرقابة.
 أن معايير اتنتوسوواي لم تغيير ءبا المسوومى في
المعيار.
نقترح عدم التعديل للسباب اآلتية:
 أن ءبا الدليل م وووووووص للرقابة المالية على الموافقة على التعقيب
الوحدا االقت وووووووادية وال ي بق على الرقابة
المالية على الوزارا والم سوووسوووا والفها
الحكومية.
 أن اللفنة ب ووووودد ا ووووودار دليل رقابة مسوووووتقل
لرقابة الم ابقة وااللتزام لي بق على الوزارا
والم سسا والفها الحكومية.
الموافقة على المالحظة
نقترح عدم التعديل للسباب اذتية:
 أن اذفهزة العليا للرقابة ليس لديها القدرة على
االنسوووووووحاب وبالتالي فهى الفها التي تحتاج
الى ءووب الفقرا أكثر من مكوواتووب المرافعووة
ال ارفية.
 أن معياري اتنتوسووووووواي 1741 :تكوين الرأي
واعووووداد التقووووارير حول البيووووانووووا الموووواليووووة
1745الت عديال الرأي رأي في تقرير ال مدقق
المسوووتقل لم يشووويرا الى عدم اتفاق ءب الفقرا

م

المالحظة

0

اذمور اذ ر في التدقيق ص217
"اسم الشريك المس ول عن االتبا "
ال ين بق المسوومى الوظيف (اسووم الشووريك) عادة على الفهزة العليا للرقابة ويقترح اسووتبدالها بالمسوومى الوظيفي
المناسب لكل فهاز رقابي مثل مدير اتدارة أو المدير العام كما يقترح حبف المسمى من كافة المسودة.

5

عدم اذ ب بهبا التعقيب للسباب اآلتية:
مرفق رقم ( )1ص 222
"تقرير المدقق المستقل"
 أسووت دم معيار اتنتوسوواي  1745اسووت دم ءبا
يقترح حوبف عبوارة "المسوووووووتقول" حيوث أنوو من المفتر أن الفهواز العلى للرقوابوة وفريق المرافعوة يتمتعون
التعبير.
باالستقاللية.
 أن ءبا المسمى اقرار الستقاللية اذفهزة العليا
للرقابة ولتمييز تقارير تدقيق التي ت وووووووودرءا
عنها عن تقارير التدقيق الدا لي.
الموافقة على التعقيب
نتفق مع المالحظة ونر التعديل
مرفق رقم ()2
" المت لبا اذ القية با ال لة التي ت بق على التدقيق ءي قواعد و سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة
العربية السعودية"
استبدال المملكة العربية السعودية بمنظمة اتنتوساي.

6

التعقيب
مع الرقووابووة على الوحوودا
الق اع العام.

رأى اللجنة
االقت ووووووووواديووة في

تم الرد على ءبا التعقيب في البند اذول

الموافقة على التعقيب

الموافقة على المالحظة

التعديالت المقترحة من طرف مجلس المحاسبة الجزائري:
1

إبداء الرأي فيما يخص الشكل:

1.1

"يمثل تقارير التدقيق" ص 214الفقرة اذولى الى "تمثل تقارير التدقيق"

الموافقة على التعقيب وتنفيب

الموافقة على التعقيب

1.2

"إلي" صفحة  012الفقرة األخيرة إلى "إلى"

الموافقة على التعقيب وتنفيب

الموافقة على التعقيب

1.3

"المسئولين" مواضع متعددة الى " المسؤولين"

الموافقة على التعقيب وتنفيب

الموافقة على التعقيب

م
1.0

المالحظة
“والحصول على أدلة دقيق كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأيه” ص  ،012النقطة  – 0أ
إلى " والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأيه".
"كما يمكن أن يشار لمسئولياته في موقع الكتروني  "...ص  ،012النقطة 7
إلى "كما يمكن أن يشار لمسؤولياته في موقع الكتروني "...
"قد تلقي شكا بشأن قدرة المنشأة على االستمرار ".....ص  ،012الفقرة الثانية (االستمرارية)
إلى "قد تلقى شكا بشأن قدرة المنشأة على االستمرار".....
"وقد يتطلب  .......أشرافه  .....تقضى به  -012 " ....الفقرة السادسة.
إلى "........إشرافه ...........تقضي به " .....
"المسئول /المسئولة" متكررة إلى "المسؤول /المسؤولة"
"ثالثا :أنواع الرأي في تقرير مدقق المدقق واألسباب التي تؤدي إلى إصدار رأي معدل في تقريره" ص 012
إلى " ثالثا :أنواع الرأي في تقرير المدقق واألسباب التي تؤدي إلى إصدار رأي معدل في تقريره"

1.14

"...أدلة التدقيق التي يبنى عليها ...البيانات الوردة في القوائم  "....ص 002نقطة د
إلى "...أدلة التدقيق التي يبني عليها ...البيانات الواردة في القوائم "....

1.11

"التأثيرات المحتملة لألمر الذي لم يتم حله علي قابلية األرقام "......ص  000الفقرة األولى إلى " التأثيرات الموافقة على التعقيب وتنفيب
المحتملة لألمر الذي لم يتم حله علي قابلية األرقام"......
الموافقة على التعقيب
الموافقة على التعقيب وتنفيب
" ....للقوائم المالية التي تمت تدقيقها" ص  222النق ة ب " ..المالية التي تم تدقيقها"
إبداء الرأي فيما يخص المضمون:
يقترح إضافة الشكل البياني أدناه ،في الصفحة  ،912تحت العنوان ثالثا :أنواع الرأي في تقرير
الموافقة على التعقيب مع اضووووووافة ما يلي لمزيد من الموافقة على التعقيب
التوضيح
المدقق واألسباب التي تؤدي إلى إصدار رأي معدل
مفهوم شووائع (الوارد بالمعايير) :م و لح يسووت دم
الشكل رقم :...اعتبارات صياغة أنواع مختلفة من الرأي المعدل
في سوووياق التحريفا لو وووف تأثيرا التحريفا
على القوائم الموووواليووووة أو التووووأثيرا المحتملووووة
للتحريفا على القوائم المالية  -ان وفد  -والتي
لم يتم اكتشووووافها بسووووبب عدم القدرة على الح ووووول
على موووا يكفي من أدلوووة المرافعوووة المنووواسوووووووبوووة.

1.5
1.6
1.7
1.1
1.2

1.12
2
2.1

التعقيب
الموافقة على التعقيب وتنفيب

رأى اللجنة
الموافقة على التعقيب

الموافقة على التعقيب وتنفيب

الموافقة على التعقيب

عدم الموافقة حيث أن الحرف يا وليس ألف لينة

الموافقة على التعقيب

الموافقة على التعقيب وتنفيب

الموافقة على التعقيب

الموافقة على التعقيب وتنفيب
الموافقة على التعقيب وتنفيب

الموافقة على التعقيب
الموافقة على التعقيب

الموافقة على التعقيب وتنفيب

الموافقة على التعقيب
الموافقة على التعقيب

المالحظة

م

جوهرية ولكن
ليست شائعة
الرأي المتحفظ

2.2

التعقيب
والتأثيرا الشووووووووائعة على القوائم المالية ءي التي
بحسب حكم المرافع:
أ) ال تقت وووور على عنا وووور أو حسووووابا أو بنود
معينة في القوائم المالية.
ب) وابا اقت ر على بلك تمثل أو يمكن أن تمثل
فز ا ت كبيرا ت من القوائم المالية؛ أو
ج) فيما يتعلق باتف وووواحا فإنها تكون أسوووواس ا ت
لفهم المست دمين للقوائم المالية.
 وببلك فتكون فوءرية وليسووو شوووائعة ابا
لم تتعد حدود قيمة ال أ المحدد كأءمية
نسبية وكان با قيمة كبيرة بالنسبة للبند
أو القائمة.

 .1يقترح إضافة الفقرة التالية في الصفحة  ،919تحت العنوان رأي المدقق.
ال يتم اذ ب بالتعقيب في ضو ما يلي:
"تعتمد صياغة فقرة الرأي في تقرير المدقق على نوع إطار إعداد التقارير الذي تستخدمه الجهة في  ءووبا الوودليوول يسوووووووت وودم للرقووابووة على الوحوودا
االقت ووووووووادية فق والتي تلتزم بإ ار العر
(  .)ISSAI 1700.35 ,36كما يوضحه
إعداد القوائم المالية ،أي إطار العرض العادل أو إطار االلتزام"
العادل
المثال التالي:
 أن رقابة الم ابقة وااللتزام سوووويتم في المراحل
القادمة عند اعداد دليل رقابة الم ابقة وااللتزام
وال حافة لإلشارة اليو في ءبا الدليل.

رأى اللجنة

الموافقة على التعقيب

م

2.3

المالحظة
أ .رأي المدقق وفق إطار العرض العادل
في رأينا ،إن القوائم المالية المرفقة تعبر بصورة عادلة ،من جميع
النواحي الجوهرية ،عن المركز المالي للجهة في  11ديسمبر ××،02
واألداء المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقا إلطار
إعداد التقارير المالية المعمول به (تسمية االطار معايير المحاسبة
الوطنية التي تتفق مع المعايير الدولية ،معايير المحاسبة الدولية في
القطاع العام أو المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة عن
مجلس معايير المحاسبة الدولية).
ب .رأي المدقق وفق إطار االلتزام
في رأينا ،تم إعداد القوائم المالية المرفقة ،من جميع النواحي الجوهرية،
وفقا لقانون  .....المتعلق بـ.....
 .9يقترح إضافة الفقرة التالية في الصفحة  ،919تحت العنوان رأي المدقق .

التعقيب

نقترح عدم اذ ب بالمالحظة للسباب اآلتية:
 أن ءووبا الوودليوول ي تص بووالرقووابووة الموواليووة على
الوحدا االقت وووووووادية الملتزمة بإعداد قوائمها
"تعتمد صياغة فقرة الرأي في تقرير المدقق على نوع إطار إعداد التقارير الذي تستخدمه الجهة في
الموواليووة وفق وا ت ت ووار عووادل للقوائم الموواليووة وال
إعداد القوائم المالية ،أي إطار العرض العادل أو إطار االلتزام" (  .)ISSAI 1700.35 ,36كما يوضحه المثال
ي بق على الرقوووابوووة المووواليوووة على الوزارا
التالي:
والم سسا والفها الحكومية.
ت .رأي المدقق وفق إطار العرض العادل
 أن الرقووابووة على الوزارا والم سوووووووسوووووووووا
والفهوووا الحكوميوووة والتي تمثووول الموازنوووا
في رأينا ،إن القوائم المالية المرفقة تعبر بصورة عادلة ،من جميع
المعتموودة بقوانين والتووأشووووووويرا المرافقووة لهووا
النواحي الجوهرية ،عن المركز المالي للجهة في  11ديسمبر
والتي ت وووووودر من الوزارا المسوووووو ولة كما
×× ،02واألداء المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ
تلتزم بت بيق النظووووام المحوووواسوووووووبي الحكومي
وفقا إلطار إعداد التقارير المالية المعمول به (تسمية االطار معايير
المعتمد بقوانين تعتبر ات ار البي يتم القياس
المحاسبة الوطنية التي تتفق مع المعايير الدولية ،معايير المحاسبة
عليوووو وءموووا يمثالن ات وووار العوووادل للقيووواس
الدولية في القطاع العام أو المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
للحسووابا ال تامية التي ت وودرءا تلك الفها
الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية).
ت
و بق وا لمعيوواري اتنتوسووووووووواي 1741 :تكوين
الرأي واعداد التقارير حول البيانا ال مالية
ث .رأي المدقق وفق إطار االلتزام

رأى اللجنة

الموافقة على التعقيب

م

المالحظة
في رأينا ،تم إعداد القوائم المالية المرفقة ،من جميع النواحي
الجوهرية ،وفقا لقانون  .....المتعلق بـ.....


التعقيب
1745الت عديال الرأي رأي في تقرير ال مدقق
المستقل تعتبر الرقابة عليو رقابة التزام.
أن اللفنة ب ووووودد ا ووووودار دليل رقابة مسوووووتقل
لرقابة الم ابقة وااللتزام لي بق على الوزارا
والم سسا والفها الحكومية.

رأى اللجنة

2.0

 .2يقترح إعادة صياغة الفقرة التالية من الصفحة :912
العرضوووووووان يحققان نفس الهدف ولكن نر عر
"يتنوع رأي المدقق في القوائم المالية إلى أربع أنواع من الرأي هي :الرأي النظيف (غير معدل) ،أنواع الرأي في الدليل أفضل.
الرأي المتحفظ ،الرأي السلبي (المعارض) ،االمتناع عن إبداء الرأي".
لتصبح كما يلي:
"يتنوع رأي المدقق في القوائم المالية إلى نوعين هما :رأي غير معدل ورأي معدل الذي ينقسم بدوره
إلى ثالثة أنواع هي :الرأي المتحفظ ،الرأي السلبي واالمتناع عن ابداء الرأي".
الموافقة على المالحظة
 .2لم يتضمن الدليل إجراءات المتابعة التي يقوم بها الجهاز األعلى للرقابة بعد تبليغ تقرير الرقابة المالية تم تناول بلك بشكل عام في كل من:
بشأن تحفظات الرقابة وأوجه القصور المبلغ عنها وكذا مسائل الرقابة المعلقة والتوصيات المصاغة في مرحلةةة التنذي ة  :في بنوود التوا ووووووووول مع اذ راف
المكلفة بالحوكمة
تقريره.
مرحلةة التقرير :في بنود افرا ا تقويم التحريفوا
المتعرف عليها في مرحلة التدقيق.
أما افرا ا المتابعة بشووكل مف وول فقد ت تلف بين
فهاز أعلى للرقابة آل ر.
فضوووال عن أن معايير اتنتوسووواي لم تتضووومن تحديد
افرا ا معينة للمتابعة.

2.6

 .2لم يتضمن الدليل مراجعة ضمان الجودة بعد اكتمال الرقابة وإعداد التقرير،
نر عدم اذ ب بالتعقيب حيث أن مرافعة ضووووومان الموافقة على التعقيب
وإن كانت ممارساات ضامان الجودة تلتلف بين األجهزة العليا للرقابة من حيط طريقة تطبيقها (بصافة رسامية أو الفودة بعد اكتمال الرقابة واعداد التقرير لها دليل
غير رساااامية) ،إال أنها تهدي جميعها إلى تعزيز وتصااااحيت ممارسااااات الجهاز األعلى للرقابة باسااااتلدام معايير مستقل سبق للفنة ا دار في افتماعها عام 2417
وءو ما تناول ءبا الموضوع بشكل مف ل.

2.5

الموافقة على المالحظة

التعقيب

رأى اللجنة

المالحظة
م
اإلنتوساااااي وأفضاااال الممارسااااات كمعيار ،وهذا لارتقاء بالجهاز ليصاااابت قدوة يحتذد به من حيط المصااااداقية
والمهنية وفقا لمعيار اإلنتوساي ( .(ISSAI 12
مالحظات جهاز الرقابة المالية واإلدارية للدولة بسلطنة عمان
يقترح إضافة قسم في بداية التقرير يوضت المصطلحات الرئيسية الهامة
اقتراح دراسووة ملحق بالدليل بالم و لحا في كافة الموافقوووة على المالحظوووة
1
أفزا الدليل يعر على اللفنة في االفتماع القادم مع التف ووووووويووول بووواعوووداد
الملحق الل شهر فبراير
ليرفق بالدليل.
2424
يقترح عمل رسم توضيحي أو هيكل للتقرير في بداية القسم لتوضيت اإلجراءات.
اال ب بمالحظة الفهاز
نقترح عدم اذ ب بالتعقيب للسباب اآلتية:
2
 بووالنسوووووووبووة لهيكوول التقرير فموفود في نمووابج لب بيان توضووووويحي من
عمان تعهد بتقديمو ممثلتا
التقرير في تام المرحلة.
 بالنسووبة لعمل رسووم توضوويحي أو ءيكل للتقرير فهاز سل نة عمان
في بداية القسوووووووم فلم يتبع أسووووووولوب الرسووووووووم
التوضوووويحية للدليل في كل من مرحلة الت ي
والتنفيوووب واللوووبان تم اعتموووادءموووا من المفلس
التنفيب .
 أن مراحل اعداد التقرير واضوووووحة من السووووورد
ولن يمثل وفود ءي كل توضووووووويحي اضووووووووافوة
لمست دم الدليل.
يستحسن استبدال كلمة (التحريفات) ب (أخطاء) وذلك كما وردت في دليل الرقابة المالية مرحلة التنفيذ.
نر اتبقووا اسوووووووت وودام كلمووة التحريفووا حيووث أن اذ ب بمالحظة الفهاز
3
المسوووووووميوان مقبوالن وقود ورد بكرءموا في معوايير
اتنتوسوواي فضووال عن أن لفظ التحريفا لها معنى
أوسع من أ ا .
اذ ب بمالحظة الفهاز
فيما يتعلق ب (أوالً البند  )0دراسة الحاجة إلى تعديل االستراتيجية العامة للتدقيق يجب أن تكون في مرحلة التنفيذ نر عدم اذ ب بالتعقيب للسباب التالية:
0
 أن تعديل االسوووووووتراتيفية العامة للتدقيق تتم في
(صفحة )012
ضوووووووو النتوائ النهوائيوة للمرافعوة التي تظهر
اال تالف في اذءمية النسوووووووبية المقدرة للبنود
ومقدرا اذ ا الفعلية المقدرة وما يتبعها من

م

التعقيب
المالحظة
دراسووووووة أسووووووباب ءب اال تالفا
اذرقام ال تامية للقوائم المالية.
 في مثل ءب الحا لة يتم اعادة تقييم الم ا ر
للبنود التي ا تلف أءمية النسووبية وتقدير أءمية
نسوووووووبيووة فووديوودة لهووا والقيووام بووإفرا ا فحص
اضافية لتلك البنود فق للو ول للرأي النهائي
فيها.
نقترح إضافة جملة " وإذا لم يتمكن المدقق من التوصل إلى نتيجة نهائية فيجب عليه تعديل التقرير اللاص بالقوائم نر عدم اضووووووووافة الفملة حيث أنو في حالة عدم
المالية من خال إضافة فقرة ايضاحية وعرض رأي متحفظ أو ملالف.
تمكن المدقق من التو ووووووول الى نتيفة نهائية فيفب
عليو االمتناع عن ابدا الرأي وال يفب عليو ابدا
في فقرة الظروي التي تؤدي إلى إصدار تقرير برأد غير معدل (نظيف) (صفحة )012
رأي متحفظ أو رأي سووووووولبي (م الف) وفقا لمعيار
اتنتوساي .1745
نقترح تعديل الفقرة (ب) صفحة .000
المق ود الفقرة (ب) فحة .225
نر عوووودم اذ ووووب بووووالمالحظووووة حيووووث أن الفقرة
المعلومات األخرد المرافقة للقوائم المالية التي تم التدقيق عليها.
من ووووووووص علي ها في معيار اتنتوسوووووووواي 1724
" مسووووووو وليا المدقق المتعلقة بالمعلوما اذ ر
الواردة في الوثووائق المتضووووووو نمنووة للبيووانووا الموواليووة
المدققة"
الدليل يحتاج إلى تدقيق إمائي.
تم اذ ب بفميع الت وووويبا اتمالئية التي أرسووولتها
كل اذفهزة.
والمالحظة لم تتضمن ت ويبا محددة

رأى اللجنة

في ضووووووو

5
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الموافقة على التعقيب

الموافقة على التعقيب
اسوووووووتبدال
ب فحة 224

وووووووفحة 222

اال ب بالتعقيب

مالحظات ديوان الرقابة المالية االتحادي بدولة العراق
 1تعدل محتويا التقرير (فقرة اذمور الرئيسوووووووية في التدقيق) الواردة في المسوووووووودة نر عدم اذ ب بالمالحظة للسوووووووباب مووووع عوووودم اذ ووووب
بوووووالوووووموووووالحوووووظوووووة
لتت ابق مع المالحق الواردة في المسودة كبلك مع المعايير الدولية ال ا ة بالتقرير اذتية:
واالحتفاظ بالترتيب

م

المالحظة

لتكون بعد فقرة الرأي (أو فقرة لف االنتبا واذمور اذ ر ابا كان تلك الفقرتين
تتميز بأءمية نسبية بالنسبة للمست دمين

2

أن الفقرة ( )7و ف ل بيعة مس وليا المدقق عن تدقيق القوائم المالية ليس فقرة
مسوووتقلة في التقرير وانما تد ل في الفقرة (( )6مسووو وليا المدقق عن عملية تدقيق
القوائم المالية) أما ما يتعلق بالفقرة رقم (( )2االسوووتمرارية) فهي تد ل ضووومنية مع
فقرة ( )6-5مس وليا اتدارة والمدقق.

التعقيب

رأى اللجنة

 لم تضووووومن ووووولب المعايير تحديد الوووووبي فوووووا فوووووي
لموضووووووووع فقرة اذمور اذ ر ال ووووووووفحتين 211
للتووودقيق حيوووث أن تلوووك الفقرة ال و.212
يفب ادرافها ضووووووومن التقرير اال
في حالة شرو معينة.
 أن المقترح أشوووار الى وضوووعها في
أكثر من موضوووووووع وءو مووا يظهر
أنهووا يمكن أن توودرج في أكثر من
رأي في التقرير.
 أن المقترح لم يوودرج في ووووووولوب
المعيووار المشوووووووووار اليووو ولكن في
المسوووووووودة وقد وووووووار الدليل على
نفس منه المعووووايير في ءووووبا
ال وص.
نر عدم اذ ب بالمالحظة للسوووووووباب  -نر امكووووانيووووة
اذتية:
دم الفقرتين 6
 أن الفقرة رقم  6تتضمن مسئوليا
و7
المدقق ومنها تقدير قدرة المنشوووووووأة  -ضوووووووووووووووووووورورة
االحتفاظ بفقرة
على االسوووووووتمرارية أما الفقرة 2
وووا ووووووووووة تهم
فتوضوووووح الكيفية التي تو ووووول لها
"مووووووووووووووبوووووووووووووودأ
المدقق في الو وووووووول للحكم على

م

المالحظة

3

تضاف الفقرة أدنا الى شرح رأي المدقق وتكون (و) وكما مبين أدنا :
(و) قد تعد القوائم المالية طبقا ً إلطارين (دولي ،محلي) للتقرير المالي ويعد كالهما
إطار تقرير مالي منطبقة .وبالتالي ،يتم أخ كل إطار في الحسةةبان بلةةكل منذنةةل عند
تكوين رأي المدقق حول القوائم المالية ويشوووووووير رأي المدقق الى كل من ات ارين
كالتالي:
 ابا أعد القوائم المالية وفق ات ارين أعال كال على حدي يتم ابدا رأيين :ءماأن القوائم ال مال ية م عدة ب قا ت ت ار من أ ر التقرير ال مالي المن ب قة (م ثل ات ار
المحلي) ورأي أن القوائم ال مال ية م عدة ب قا ت ار تقرير مالي آ ر من بق (مثل
المعايير الدولية للتقرير المالي) وقد يتم ابدا رأي بشوووووأن القوائم المالية بفملة واحدة
(مثال بلك تعر القوائم المالية بعدالة من فميع الفوانب الفوءرية بقا ت للمبادئ
المحاسووووووبية المقبولة قبوالت عاما في دولة (س) و بقا ت للمعايير الدولية للتقرير المالي
المعتمد محليا ت (حسب الدولة).
 ابا أعد القوائم المالية وفق أحد ات ارين ولكنها فشل في االلتزام بات ار اآل ريمكن ابدا رأي غير معدل (ايفابي) بأن القوائم المالية معدة بقا ت ت ار واحد (على
سوووووووبيل المثال ات ار المحلي) لكن مع ابدا رأي معدل (متحفظ امتناع عن ابدا

التعقيب

توافر فر االسوووووووتمراريووووة من
عدمو واتفرا ا الوافب ات ابءا
في حالة وفود شووووك في توافر ءبا
الشوور واتف وواح عن اتفرا ا
التي تم ات اب ءا للو وووووووول لرأيو
النهائي بشأنها.
نري عدم اذ ب بالمالحظة للسوووووووباب
التالية:
 أن الفقرة متضوووومن آ ر الفقرة (د)
تحتو.
و ا ة ما تم وضع
 ابا كوووان ات وووار المحلي يتفق مع
المعايير الدولية للتقرير المالي فلن
يكون ءنوواك ا ووارين ولكن ا ووار
واحد.
 ال يمكن االمتنوواع عن ابوودا الرأي
ابا قوووام المووودقق بوووإبووودا رأي في
القوائم المعدة وفقا ت ذحد ات ارين
ذن االمتناع عن ابدا الرأي يكون
في حووالووة عوودم قوودرة الموودقق على
ابدا رأي فق .

رأى اللجنة

اسوووووووووتوومووراريووووة
المنشووووووووأة" كموا
ينص على بلووك
المعيار 574
نتفق مع الفهوووواز
الم ووووري وما فا
في ال وووووفحة 211
من الدليل.

م

المالحظة

الرأي) في ما يتعلق بات ار اآل ر (على سبيل المثال المعايير الدولية للتقرير المالي
المعتمدة) بقا ت لمعيار (التدقيق )1745

0

5

التعقيب

 تم اتشووووارة الى اف وووواح اضووووافى
م لوب في ءووووب البنوووود الفرعي
اذ ير تح عنوان " فقرة اذمور
اذ ر للتدقيق.
نر عدم اذ ب بالمالحظة للسوووووووباب
حيث أن وفقا لنص المعايير فق أشوار
الى بع فقرا لف االنتبا التي من
الضروري ادرافها.
وبالتالي فالفقرا اذ ر يمكن عدم
ادرافهووا ولكن الموودقق ير ادرافهووا
لتوفير معلوما اضووووووووافية وال يوفد
الزام بهوووا ولوووبلوووك تعتبر غير ملزموووة
وغير ضروري ادرافها.

رأى اللجنة

نتفق مع الفهوووواز
أشووووار المسووووودة في فقرة لف االنتبا الى (ويمكن أن ير المدقق لف االنتبا في
الم ووووووري لكن مع
بع الحاال التي ال تعتبر ضوووورورية) وبكر عدة نقا منها ما يتعلق بحاال عدم
اتشوووووارة في الفقرة
التأكد بالنتائ المسوووتقبلية لت ووورف اسوووتثنائي قضوووائي أو تنظيمي حدث الحق مهم
الى ضووووووورورة أن
الت بيق المبكر لمعيار محاسبي لو تأثير وال تزال ت ثر على المركز المالي.
يشوير المدقق بشوكل
وفي رأينوا أن عبوارة (ال تعتبر ضوووووووروريوة) فوا ك وأ بواعي كون أن معيوار
واضوووووووح الى عوودم
التدقيق الدولي رقم ( )1746اعتبر با النقا أعال فوءرية في فقرة لف االنتبا .
الزامية اتف وووووووواح
عن تلك اذمور في
الووقوووائووم الوومووووالوويووووة
(الووفووقوورة  A15موون
المعيار)706
لم تشوور مسووودة التقرير في فقرة (اذمور اذ ر في التدقيق) الى موقعها في تقرير  لم تتضمن المالحظة تحديد موضع نتفق مع نتفق مع
محدد مقترح لفقرة اذمور اذ ر الفهاز الم وووووووري
المدقق في حين أن معيار التدقيق الدولي رقم  1746عندما أشار الى اذمور اذ ر
لووكوون مووع اقووتووراح
للتدقيق.
في التدقيق لم تكن منف ووووووولة عن فقرة لف االنتبا التي أورد موقعها أعال حسوووووووب
اذءمية النسبية للمالحظة والحكم المهني للمدقق اما قبل أو بعد فقرة اذمور الرئيسية  لم يحووودد معيوووار  " 1746فقرا اعتمووواد ال ووووووويغوووة
التووووأكيوووودا الفقرا اذ ر في الواردة في المعيووار
في التدقيق.
تقرير المدقق المسووووووتقل" موضووووووع  :746موووووووووقووووووووع

م

المالحظة

التعقيب

للمور اذ ر في التوودقيق وبلووك
لمووا يلي حيووث أنووك تلووك الفقرة قوود
توفد مفمعة في مكان واحد تح
عنوان اذمور اذ ر للتوودقيق او
تحو عنوواوين م تلفووة فرعيووة كمووا
ءو موضوووووووح في الرابع من فقرة
اذمور اذ ر للتدقيق.
وقد توفد ضمن فقرا أ ر مثل
اذمور المتعلقوووة بوووالت ي البنووود
اذول من اذمور اذ ر تووودرج
ضوووومن و ووووف بيعة مسووووئوليا
المدقق وكبلك اذمر بالنسووبة لعدم
قدرة المدقق من االنسحاب.
ولوووبلوووك فقووود لم يترك الووودليووول وال
المعايير لموضوووووووع تلك الفقرة ذن
بلووك يرفع ل بيعووة الفقرة والحكم
الش ص للمدقق.

رأى اللجنة

"اذمووور اذ وور "
في تقرير المووودقق
يتوفق على بيعوووة
المعلومووا التي تم
اتف وووووووووواح عنهوووا
وعلى الحكم المهني
للمدقق ب ووووووص
أءميتها النسبية.

ّ
مرفق عدد  :11نموذج خطة تفصيلية للقاء تدريبي
اسم الجهاز أو اللجنة
املوضوع
األهداف

املحاور الرئيسية

الفئة املستهدفة

الرغبة باالستضافة
التنفيذ وفقا ملنهجية
مبادرة تنمية
االنتوساي

املكلفون بالتنفيذ
(مقترح)

لجنة املعايير املهنية والرقابية للمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة
لقاء تد يبي حول دليل الرقابة املالية للوحدات االقتصادية في القطاع العمومي ّ
املعد من قبل املنظمة.
ر
تهدف الدورة التدريبية إلى تمكين األجهزة العليا للرقابة من خالل املحاضرات والتمارين والنقاش ،من تنفيذ الرقابة املالية
على الوحدات االقتصادية وفقا ملعايير اإلنتوساي ودليل الرقابة املالية
ّ
( ّ
يتم تحديد أهداف الدورة التدريبية بأكثر دقة خالل اللقاء التمهيدي لفريق الخبراء املدربين)
املقدمة:
* اإلطار العام إلعداد الدليل
*املفاهيم الرئيسية
مراحل تنفيذ الرقابة املالية وفقا لدليل الرقابة املالية:
* األعمال التمهيدية ألعمال التدقيق (مراجعة فتح ملفات املراجعة ،استيفاء متطلبات آداب وسلوكيات
املهنة،خطاب ارتباط مهمة التدقيق
*تخطيط الرقابة املالية
* تنفيذ الرقابة املالية
*تقرير الرقابة املالية (إبداء الرأي)
* املتابعة (متابعة التحفظات)
يشارك في الدورة التدريبية مدققون تتوفر لديهم خبرة عملية في مجال الرقابة املالية أو متوقعين إلنجاز هذه الرقابة
عدد سنوات الخبرة :يستحسن أن تتوفر لدى املتدربين الخبرة في املجال موضوع الدورة ال تقل عن السنتين وال تزيد عن
عشر سنوات مع األخذ بعين االعتبار خصوصيات ّ
كل جهاز
 /.................الفترة املقترحة من ....إلى /.....يتم تحديدها بالتنسيق بين املنظمة العربية والجهاز املستضيف
 التقييم القبلي والتقييم البعدي إعداد املادة العلمية اللمحة عن الجلسة دليل املشارك التمارين (دراسة حاالت ،لعب أدوار )...واقتراح الحلول الشرائح دليل ّاملدرب
ّ
نقترح قيام ممثلي الجهاز املصري بالتنفيذ (الذين أعدوا الدليل) بالتنسيق مع املنظمة العربية.

ب-تنظيم لقاء تدريبي وفقا للتفصيالت التالية:
ّ
مدة اللقاء

الجهاز
أهداف اللقاء
املستضيف
 5أيام عمل
تحديد األهداف يتم تحديده
بالتشاور بين
خالل اللقاء
التمهيدي لفريق األجهزة واملنظمة
الخبراء املدربين

1

موعد اللقاء
يتم تحديده
بالتشاور بين
الجهاز
املستضيف
واملنظمة

عدد املشاركون في
املشاركون في
اللقاء
اللقاء
يشارك في الدورة يتراوح العدد بين 02
و 55مشاركا يمثلون
التدريبية
مدققون تتوفر األجهزة األعضاء في
املنظمة .يرشح كل
لدبهم خبرة
عملية في مجال جهاز ثالثة موظفين
اثنين أصليين وواحد
الرقابة املالية
احتياطي .وتستوفي
وكذلك

العناصر
التفصيلية للقاء

مدققون
متوقعون
لتنفيذ الرقابة
املالية

2

األمانة العامة النقص
من بين االحتياطيين

املرفق عدد 21
املوضوع :مقترحات تعديل الالئحة التنظيمية للجنة املعايير املهنية
والرقابية
أوال :دراسة املقترح الوارد على اللجنة
تم دراسة هذا املقترح خاصة بالنظر في مدى توافقه وانسجامه مع النظام األساس ي الجديد للمنظمة العربية لألجهزة
العليا للرقابة املالية واملحاسبة وحيث أن جل املقترحات مستحسن إال أننا نستسمحكم في مالحظة ما يلي:
 تم اعتبار "وضع املعايير" كهدف خارج عن أهداف اللجنة وأن هذا الهدف الوارد في املادة ( )3لم تتناولهاملهام واالختااصات الواردة في املادة ( )4غير أن املادة ( )3لم تجعل من أهداف اللجنة "وضع املعايير" بل
املساهمة في وضع املعايير" بما يعني املشاركة مع أطراف أخرى في ذلك وهو أمر محبذ ومطلوب ويمكن أن
يقترح تعديل املادة ( )4بتوسيع املهام واالختااصات للتتالئم مع املادة ()3
 أما املقترح املتعلق باملادة ( )6فلم يتناول مسألة انتخاب نائب الرئيس والتي لم يتناولها كذلك النظاماألساس ي للمنظمة
 في مقترح املادة املتعلقة بالفرق ومجموعات العمل تم سرد ما ورد في املادة ( )72من النظام األساس ي دونإضافة
ثانيا :إضافة مقترحات في بعض املواد إضافة إلى املقترح املشار إليه أعاله:
الصيغة الحالية
املادة ()4
تتولى اللجنة القيام باملهام التالية
- -2رصد وتجميع وترتيب وتصنيف املعايير
املهنية والرقابية
 -1العمل تدريجيا على إنشاء قاعدة بيانات
تحتوي على املعاييراملهنية
 -3العمل بتنسيق مع األمانة العامة على
تعميم تجارب األجهزة األعضاء في مجال

مقترح التعديل
إضافة:
 املساهمة في وضع املعايير املهنية والرقابيةبالتعاون مع الهياكل املختصة في منظمة
االنتوساي وفي املنظمات اإلقليمية التابعة لها
واملنظمات املهنية املختصة
 االطالع على التجارب النموذجية و أفضلاملمارسات لألجهزة األعضاء وصياغة مبادرات
بشأن ذلك لعرضها أمام الهياكل ذات
االختصاص والعمل على تطويرها بما يتناسب
1

استخدام وتطبيق املعايير املهنية
والرقابية
 -4اقتراح واملساهمة في تصميم برامج
تدريبية وتنظيم لقاءات علمية في مجال
املعايير املهنية والرقابية
 -5تقديم الرأي واملشورة للمنظمة واألجهزة
األعضاء في مجال املعاييراملهنية والرقابية
 -6دراسة املوضوعات التي يحيلها إليها
املجلس التنفيذي وتقديم مقترحات
بشأنها للمجلس
 -7تقديم مقترحات ،بتنسيق مع األمانة
العامة واألجهزة األعضاء ،ألجل تعزيز
التعاون مع املنظمات والهيئات الدولية
واإلقليمية املهتمة بإعداد وتطوير املعايير
املهنية والرقابية
 -8تقديم اقتراحات إلى املجلس التنفيذي
لتشكل فرق عمل لدراسة موضوعات
معينة في مدة زمنية محددة .غير أنه ال
يسوغ لفريق عمل أن يزاول أي اختصاص
من االختصاصات العامة املخولة للجنة.
يقترح حذف النقاط ()4و ( )5و ()6
املادة ( : )5النقاط ()4و( )5و ()6
4ـ عند إعادة تشكيل اللجان من قبل املجلس
التنفيذي ووجود الجهاز الذي يرأس اللجنة ضمن
أعضاء اللجنة الجديدة يستمر الجهاز برئاسة
اللجنة لحين عقد االجتماع األول للجنة وانتخاب
رئيس ونائب للرئيس ؛
  5عند إعادة تشكيل اللجنة من قبل املجلسالتنفيذي وخروج الجهاز الذي يرأس اللجنة ،يتولى
الجهاز نائب رئيس اللجنة مهام رئيس اللجنة لحين
عقد االجتماع األول للجنة وانتخاب رئيس ونائب
للرئيس ؛
 6عند إعادة تشكل اللجنة من قبل املجلسالتنفيذي وخروج الجهازالذي يرأس اللجنة ونائبه،
-
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يتولى ممثل األمانة العامة مهمة رئاسة اللجنة لحن
عقد االجتماع األول للجنة وانتخاب رئيس ونائب ل
للرئيس .وفي حال غياب ممثل األمانة العامة يتولى
ممثل الجهازاملستضيف رئاسة اللجنة ؛
املادة ()6
 2ـ تنتخب اللجنة رئيسا لها ونائبا للرئيس ملدة ثال
سنوات قابلة للتجديد .ويحق للجهاز الذي يمثله
الرئيس أو نائب الرئيس استبدال املمثل الذي تم
انتخابه بممثل آخر مع احتفاظ املمثل الجديد
بنفس املنصب لباقي املدة املقررة لذلك؛
املادة التاسعة :النصاب القانوني
ال تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إال بحضور
نصف أعضائها على األقل من بينهم الرئيس أو نائبه
املادة الحادية عشرة :تكاليف االجتماعات
 -2تتحمل األجهزة األعضاء في اللجنة نفقات
سفرو إقامة ممثلها بمناسبة االجتماعات
التي تعقدها سواء ببلد أحد األجهزة
األعضاء أو بمقر األمانة العامة.
 -1توفر الجهة املستضيفة لالجتماع جميع
اإلمكانيات الالزمة لعقده .وتتحمل جميع
النفقات املترتبة عن ذلك؛

تحويل املطة  2من املادة  6الى املادة  5وتعديلها كاالتي
تنتخب اللجنة في اول اجتماع لها بعد إعادة تشكيلها
نائبا لرئيس اللجنة باالقتراع السري
-2

ال تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إال بحضور نصف
أعضائها على األقل من بينهم الرئيس أو نائبه
 -2بدون تغيير
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مرفق عدد :13
مذكرة حول إطاراالنتوساي للتوجيهات واإلصدارات املهنية ()IFPP
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
استخدا مها 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.1

-

تعزيز مصداقية الرقابة املالية بالنسبة إلى املستخدمين.
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 املالية
على 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
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الخاصة بها وفقا للقواعد واإلجراءات القانونية الواجبة الخاصة بمنتدى اإلصدارات املهنية لإلنتوساي وتكون متاحة
للجميع على املوقع الرسمي لالنتوساي.
إطاراالنتوساي للتوجيهات واإلصدارات املهنية:

فيما يلي بيان لإلطار الجديد لالنتوساي
مبادئ االنتوساي INTOSAI Principles -
 INTOSAI-P 1-9مبادئ التاسيس
 INTOSAI-P 10-99المبادئ االساسية

INTOSAI-P

معايير االنتوساي INTOSAI Standards -

ISSAI

 ISSAI 100-129المبادئ االساسية للرقابة على القطاع العام
 ISSAI 130-199المتطلبات التنظيمية للجهزة العليا للرقابة
معايير (ارتباطات
رقابة االلتزام
رقابة االداء
الرقابة المالية
اخرى)
مبادئ الرقابة
مبادئ رقابة االداء مبادئ رقابة االلتزام
ISSAI 600-699
المالية
()022-022
()022-022
()022-022
معايير الرقابة
ISSAI 6000معايير رقابة االداء معايير رقابة االلتزام
المالية
6499
()0922-0222
()0922-0222
()0922-0222

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

ارشادات/توجيهات االنتوساي INTOSAI Guidance -
ارشادات/توجيهات حول المتطلبات التنظيمية للجهزة العليا للرقابة
GUID 0222-0222
ارشادات تكميلية
ارشادات تكميلية ارشادات تكميلية ارشادات تكميلية
اعمال رقابية اخرى
حول الرقابة المالية حول رقابة االداء حول رقابة االلتزام
()0222-0022
()0222-0222
()0222-0222
()0222-0222

GUID
ارشادات حول مواضيع محددة
GUID 0222-0222

توجيهات الك فاءة
Competency Guidance
()COMP
توجيهات الك فاءة التكميلية
supplementary
competency Guidance
COMP 7500-7999

ارشادات اخرى ()GUID 2222-2222
معايير محجوزة للمستقبل – (ال يوجد تصريحات في هذه الفئة).
معايير تحت المراجعة
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ملحظة :الفائت المحجوزة للمستقبل تمثل فائت مستحدثة من قبل منظمة االنتوساي ولم تكن ضمن وثائق االنتوساي سابقا.
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

4

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

اعلن ليما.

ISSAI 1

2

اعلن مكسيكو بشان االستقللية.

ISSAI 10

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

االيضاحات والتطبيقات .الجيدة المتعلقة
باستقللية االجهزة العليا للرقابة
والمحاسبة.
قيمة ومنافع االجهزة العليا للرقابة المالية
والمحاسبة – احداث الفارق في حياة
المواطنين.
مبادئ الشفافية والمساءلة.
الممارسات الجيدة المتعلقة بشفافية
االجهزة العليا للرقابة.
قواعد السلوك المهني.
رقابة الجودة للجهزة العليا للرقابة المالية
والمحاسبة.
المبادئ االساسية لرقابة القطاع العام.
المبادئ االساسية للرقابة المالية.
المبادئ االساسية لرقابة االداء.
المبادئ االساسية لرقابة االلتزام.
معجم المصطلحات الخاصة بتوجيهات
االنتوساي للرقابة المالية.
االهداف العامة للمدقق المستقل واجراء
العملية الرقابية وفقا لمعايير التدقيق
الدولية.
االتفاق على شروط المهام الرقابية.
ضبط الجودة الجراء رقابة على البيانات
المالية.
التوثيق الرقابي.
مسؤوليات المدقق بخصوص االحتيال في
عملية الرقابة على البيانات المالية.

الإطار الجديد IFPP

رقم المعيار

المستوى

رقم المعيار

المستوى

ملاحظات

االول

INTOSAI-P 1

االول

الثاني

INTOSAI-P 10

االول

معتمد
معتمد
(مبدا معدل)

ISSAI 11

الثاني

GUID 9030

الثالث

معتمد

ISSAI 12

الثاني

INTOSAI-P 12

االول

معتمد

ISSAI 20

الثاني

INTOSAI-P 20

االول

معتمد

ISSAI 21

الثاني

GUID 9040

الثالث

معتمد

ISSAI 30

الثاني

ISSAI 130

الثاني

معتمد

ISSAI 40

الثاني

ISSAI 140

الثاني

معتمد

ISSAI 100
ISSAI 200
ISSAI 300
ISSAI 400

الثالث
الثالث
الثالث
الثالث

ISSAI 100
ISSAI 200
ISSAI 300
ISSAI 400

الثاني
الثاني
الثاني
الثاني

معتمد
تحت المراجعة
معتمد
معتمد

ISSAI 1003

الرابع

ISSAI 2003

الثاني

تحت المراجعة

ISSAI 1200

الرابع

ISSAI 2200

الثاني

تحت المراجعة

ISSAI 1210

الرابع

ISSAI 2210

الثاني

تحت المراجعة

ISSAI 1220

الرابع

ISSAI 2220

الثاني

تحت المراجعة

ISSAI 1230

الرابع

ISSAI 2230

الثاني

تحت المراجعة

ISSAI 1240

الرابع

ISSAI 2240

الثاني

تحت المراجعة
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19
21
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41
41
42
43
44

مراعاة القوانين واالنظمة في الرقابة على
البيانات المالية.
التواصل مع االطراف المكلفة بالحوكمة.
ابلغ المسؤولين عن الحوكمة واالدارة عن
جوانب النقص في الرقابة الداخلية.
التخطيط لعملية الرقابة على البيانات
المالية.
تحديد مخاطر االخطاء الجوهرية وتقييمها
من خلل فهم الهيئة الخاضعة للرقابة
وبيئتها.
المادية في التخطيط للعملية الرقابية
وتنفيذها.
اجوبة المدقق على المخاطر المقدرة.
اعتبارات رقابية تتعلق بهيئة تستخدم
منظمة للخدمات.
تقييم االخطاء المحددة (التي تم الوقوف
عليها) اثناء عملية التدقيق.
ادلة الرقابة.
ادلة الرقابة  -اعتبارات محددة لبنود
مختارة.
التاكيدات الخارجية.
العمليات االولية للرقابة  -ارصدة االفتتاح..
االجراءات التحليلية.
انتقاء العينات الرقابية.
رقابة التقديرات المحاسبية بما فيها
تقديرات المحاسبة ذات القيمة العادلة
واالفصاحات ذات العلقة.
االطراف ذات الصلة.
االحداث اللحقة.
المؤسسة العاملة.
االقرارات الخطية.
اعتبارات خاصة – عمليات الرقابة على
البيانات المالية للمجموعة (بما في ذلك
عمل مدققي الحسابات).
استخدام عمل المدققين الداخليين.
استخدام عمل خبير التدقيق.
تكوين الراي واعداد التقارير حول البيانات
المالية.
توصيل مساءل التدقيق الرئيسية في تقرير
مدقق الحسابات المستقل.
تعديلت الراي في تقرير المدقق المستقل.

ISSAI 1250

الرابع

ISSAI 2250

الثاني

تحت المراجعة

ISSAI 1260

الرابع

ISSAI 2260

الثاني

تحت المراجعة

ISSAI 1265

الرابع

ISSAI 2265

الثاني

تحت المراجعة

ISSAI 1300

الرابع

ISSAI 2300

الثاني

تحت المراجعة

ISSAI 1315

الرابع

ISSAI 2315

الثاني

تحت المراجعة

ISSAI 1320

الرابع

ISSAI 2320

الثاني

تحت المراجعة

ISSAI 1330

الرابع

ISSAI 2330

الثاني

تحت المراجعة

ISSAI 1402

الرابع

ISSAI 2402

الثاني

تحت المراجعة

ISSAI 1450

الرابع

ISSAI 2450

الثاني

تحت المراجعة

ISSAI 1500

الرابع

ISSAI 2500

الثاني

تحت المراجعة

ISSAI 1501

الرابع

ISSAI 2501

الثاني

تحت المراجعة

ISSAI 1505
ISSAI 1510
ISSAI 1520
ISSAI 1530

الرابع
الرابع
الرابع
الرابع

ISSAI 2505
ISSAI 2510
ISSAI 2520
ISSAI 2530

الثاني
الثاني
الثاني
الثاني

تحت المراجعة
تحت المراجعة
تحت المراجعة
تحت المراجعة

ISSAI 1540

الرابع

ISSAI 2540

الثاني

تحت المراجعة

ISSAI 1550
ISSAI 1560
ISSAI 1570
ISSAI 1580

الرابع
الرابع
الرابع
الرابع

ISSAI 2550
ISSAI 2560
ISSAI 2570
ISSAI 2580

الثاني
الثاني
الثاني
الثاني

تحت المراجعة
تحت المراجعة
تحت المراجعة
تحت المراجعة

ISSAI 1600

الرابع

ISSAI 2600

الثاني

تحت المراجعة

ISSAI 1610
ISSAI 1620

الرابع
الرابع

ISSAI 2610
ISSAI 2620

الثاني
الثاني

تحت المراجعة
تحت المراجعة

ISSAI 1700

الرابع

ISSAI 2700

الثاني

تحت المراجعة

ISSAI 1701

الرابع

ISSAI 2701

الثاني

تحت المراجعة

ISSAI 1705

الرابع

ISSAI 2705

الثاني

تحت المراجعة

6

45
46
47
48
49
51
51
52
53
54
55
56
57
58
59
61
61
62
63
64

فقرات عن تاكيد المادة وفقرات عن مواد
اخرى في تقرير المدقق المستقل.
المعلومات المقارنة  -االرقام المناسبة
والبيانات المالية المقارنة.
مسؤوليات المدقق المتعلقة بالمعلومات
االخرى الواردة في الوثائق المتضمنة
للبيانات الماليةالمدققة.
اعتبارات خاصة عمليات الرقابة على
البيانات المالية التي تم اعدادها وفق اطار
لهدف خاص.
اعتبارات خاصة  -عمليات التدقيق في
البيانات المالية الفردية وفي عناصر او
حسابات او بنود معينة في بيان مالي.
مهام (التزامات) االبلغ عن اجمالي
(ملخص) البيانات المالية.
معايير الرقابة على االداء.
مبادئ توجيهية بشان المفاهيم الرئيسية
لرقابة االداء.
عملية تدقيق االداء
معيار رقابة االلتزام.
التدقيق على المؤسسات الدولية–
توجيهات لفائدة االجهزة العليا للرقابة
المالية والمحاسبة.
االنشطة ذات المنظور البيئي.
الرقابة البيئة والرقابة النظامية.
التنمية المستدامة  -دور االجهزة العليا
للرقابية المالية والمحاسبة.
توجيهات االنتوساي حول التعاون في
عمليات تدقيق االتفاقيات البيئية الدولية.
توجيهات بخصوص افضل ممارسة لرقابة
عمليات الخصخصة.
التوجيهات حول افضل الممارسات
الخاصة بتدقيق حسابات التمويل العام
والخاص واالمتيازات.
توجيهات بخصوص افضل ممارسة لرقابة
التنظيم االقتصادي.
ارشادات عامة عن افضل قواعد الممارسة
لمراجعة وتدقيق المخاطرة في شراكات
القطاع العام والقطاع الخاص.
ارشادات حول تدقيق انظمة المعلومات.

ISSAI 1706

الرابع

ISSAI 2706

الثاني

تحت المراجعة

ISSAI 1710

الرابع

ISSAI 2710

الثاني

تحت المراجعة

ISSAI 1720

الرابع

ISSAI 2720

الثاني

تحت المراجعة

ISSAI 1800

الرابع

ISSAI 2800

الثاني

تحت المراجعة

ISSAI 1805

الرابع

ISSAI 2805

الثاني

تحت المراجعة

ISSAI 1810

الرابع

ISSAI 2810

الثاني

تحت المراجعة

ISSAI 3000

الرابع

ISSAI 3000

الثاني

معتمد

ISSAI 3100

الرابع

GUID 3910

الثالث

معتمد

ISSAI 3200
ISSAI 4000

الرابع
الرابع

GUID 3920
ISSAI 4000

الثالث
الثاني

معتمد
معتمد

ISSAI 5000

الرابع

GUID 5090

الثالث

معتمد

ISSAI 5110
ISSAI 5120

الرابع
الرابع

GUID 5200
GUID 5201

الثالث
الثالث

معتمد
معتمد

ISSAI 5130

الرابع

GUID 5202

الثالث

معتمد

ISSAI 5140

الرابع

GUID 5203

الثالث

معتمد

ISSAI 5210

الرابع

GUID ….

الثالث

تحت المراجعة

ISSAI 5220

الرابع

GUID ….

الثالث

تحت المراجعة

ISSAI 5230

الرابع

GUID ….

الثالث

تحت المراجعة

ISSAI 5240

الرابع

GUID ….

الثالث

تحت المراجعة

ISSAI 5300

الرابع

GUID 5100

الثالث

معتمد
(توجيه تم
اقراره)

7

65
66
67
68
69
71
71
72
73
74
75
76
77

78
79
81
81
82

رقابة ضمانة معالجة المعلومات
بالمؤسسات العامة.
دليل بشان التخطيط واجراء الرقابة على
وحدات المراقبة الداخلية للدين العام.
مؤشرات الدين العام.
لجنة الدين العام ادارة الدين العام
واحتمالية التعرض لمخاطر مالية :االدوار
التي يمكن ان تلعبها المؤسسات العليا
للمراجعة المالية.
الخطوط التوجيهية حول تعريف وتحديد
الدين العام.
مشروع نطاق الصلحية لتنفيذ رقابة اداء
الدين العام.
التعرض المالي  -دالالت في مجال ادارة
الديون ودور المؤسسات العليا للمراجعة
المالية.
الخطوط التوجيهية الجراء مراجعة الدين
العام استخدام االختبارات الفنية في
عمليات المراجعة المالية
التوجيهات الخاصة بتدقيق انظمة
معلومات ادارة الدين العام.
مقدمة حول سلسلة  0022من المعايير
الدولية الجهزة الرقابة العليا ومعيار
االنتوساي للحوكمة الجيدة .2002
(.)GOV 9250
الرقابة على خفض مخاطر الكوارث.
المساعدات المرتبطة بالكوارث.
تكييف اجراءات التدقيق لتاخذ بعين
االعتبار المخاطر المتزايدة للحتيال
والفساد في مرحلة الطوارئ بعد حدوث
الكوارث.
استخدام معلومات الجغرافيا المكانية في
التدقيق على ادارة الكوارث والمساعدات
المتعلقة بالكوارث.
دليل مراجعة النظراء.
دليل تدقيق مكافحة الفساد.
المراجعات التعاونية بين االجهزة العيا
للرقابة.
ارشادات االنتوساي حول معايير الرقابة
الداخلية في القطاع الحكومي.

ISSAI 5310

الرابع

GUID ….

الثالث

تحت المراجعة

ISSAI 5410

الرابع

GUID ….

الثالث

تحت المراجعة

ISSAI 5411

الرابع

GUID 5411

الثالث

تحت المراجعة

ISSAI 5420

الرابع

GUID ….

الثالث

تحت المراجعة

ISSAI 5421

الرابع

GUID ….

الثالث

تحت المراجعة

ISSAI 5422

الرابع

GUID ….

الثالث

تحت المراجعة

ISSAI 5430

الرابع

GUID ….

الثالث

تحت المراجعة

ISSAI 5440

الرابع

GUID ….

الثالث

تحت المراجعة

ISSAI 5450

الرابع

GUID 5259

الثالث

معتمد

ISSAI 5500

الرابع

GUID ….

الثالث

تحت المراجعة

ISSAI 5510
ISSAI 5520

الرابع
الرابع

GUID ….
GUID ….

الثالث
الثالث

تحت المراجعة
تحت المراجعة

ISSAI 5530

الرابع

GUID ….

الثالث

تحت المراجعة

ISSAI 5540

الرابع

GUID ….

الثالث

تحت المراجعة

ISSAI 5600
ISSAI 5700

الرابع
الرابع

GUID 1900
GUID 5270

الثالث
الثالث

معتمد
معتمد

ISSAI 5800

الرابع

GUID 9000

الثالث

معتمد

INTOSAI
GOV 9100

الرابع

GUID ….

الثالث

تحت المراجعة

8

تعليمات متعلقة بتقارير حول فعالية
الرقابات الداخلية  -تجارب االجهزة الرقابية
خلل تقييم الرقابات الداخلية.
الرقابة الداخلية  -دليل يتعلق بالمساءلة
لحسابات االدارة العامة.
الدليل االرشادي لمعايير الرقابة الداخلية
للقطاع العام معلومات اضافية حول ادارة
المخاطر في الجهات.
استقللية التدقيق الداخلي في القطاع
العام.
التنسيق والتعاون بين االجهزة العليا
للرقابة المالية والمحاسبة والمدققين
الداخليين بالقطاع العام.
مسودة دليل تعزيز الحوكمة الرشيدة
للموجودات العامة.

83
84
85
86
87
88
89

اهمية وجود عملية مستقلة لوضع المعايير.

91

نظم المساءلة المالية المتكاملة.

91

مبادئ التدقيق الخارجي على المؤسسات
الدولية.
الخطوط التوجيهية لتقييم السياسات
العمومية.

92

INTOSAI
GOV 9110

الرابع

GUID ….

الثالث

تحت المراجعة

INTOSAI
GOV 9120

الرابع

GUID ….

الثالث

تحت المراجعة

INTOSAI
GOV 9130

الرابع

GUID ….

الثالث

تحت المراجعة

INTOSAI
GOV 9140

الرابع

GUID ….

الثالث

تحت المراجعة

INTOSAI
GOV 9150

الرابع

GUID ….

الثالث

تحت المراجعة

الرابع

GUID 5260

الثالث

معتمد

الرابع

GUID 9010

الثالث

معتمد

الرابع

GUID ….

الثالث

تحت المراجعة

الرابع

GUID 5091

الثالث

معتمد

الرابع

GUID 9020

الثالث

معتمد

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

معايير جديدة
التصنيف الجديد IFPP

الرقم

اسم املعيار

0

مبادئ االنشطة القضائية للجهزة العليا للرقابة
ارشادات بشان مراجعة تطوير واستخدام المؤشرات
الوطنية الرئيسية

2

رقم املعيار

املستوى

مالحظات

INTOSAI-P 50

االول

معتمد

GUID 5290

الثالث

معتمد

ملحطة :بالنسبة لمعايير الرقابة المالية ( )1810-1003فان بنية كل معيار تتكون من المعيار الدولي للتدقيق الصادر عن االتحاد الدولي للمحاسبين
والمذكرة التطبيقية التابعة له ،وان عمليات المراجعة تتم فقط على الجزء المتعلق بالمذكرات التطبيقية.

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(
0
INTOSAI P
02
INTOSAI P
00
INTOSAI P
02
INTOSAI P
02
INTOSAI P
022
ISSAI
002
ISSAI
002
ISSAI
022
ISSAI
022
ISSAI
0222
ISSAI
0222
ISSAI
0222
GUID
0202
GUID
0202
GUID
0222
GUID
0220
GUID
0022
GUID
0022
GUID
0020
GUID
0020
GUID
0020
GUID
0002
GUID
0002
GUID
0072
GUID
0022
GUID
2222
GUID
2202
GUID
2202
GUID
2202
GUID
2202
GUID

التصنيف القديم
)ISSAI(
0
ISSAI
02
ISSAI
00
ISSAI
02
ISSAI
New
022
ISSAI
02
ISSAI
02
ISSAI
022
ISSAI
022
ISSAI
0222
ISSAI
0222
ISSAI
0022
ISSAI
0022
ISSAI
0022
ISSAI
0222
ISSAI
2022
INTOSAI GOV
0022
ISSAI
0002
ISSAI
0002
ISSAI
0002
ISSAI
0002
ISSAI
0002
ISSAI
2002
INTOSAI GOV
0722
ISSAI
NEW
0922
ISSAI
2022
INTOSAI GOV
2022
INTOSAI GOV
00
ISSAI
00
ISSAI
11

الرقم
0
0
0
0
0
0
7
9
2
02
00
00
00
00
00
00
07
09
02
02
00
00
00
00
00
00
07
09
02
02
00

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

الفئة االولى
مبادئ االنتوساي
- INTOSAI Principles

INTOSAI P

أ
تتكون الفئة االولى من المجموعات التالية:
 INTOSAI-P 1-9 مبادئ التاسيس
 INTOSAI-P 10-99 المبادئ االساسية
حيث تتضمن هذه الفئة ( )0مبادئ 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

الفئة الثانية
معايير االنتوساي
ISSAI – INTOSAI Standards
تتكون الفئة الثانية من المجموعات التالية:









 ISSAI 100-129المبادئ االساسية للرقابة على القطاع العام
 ISSAI 130-199المتطلبات التنظيمية للجهزة العليا للرقابة
الرقابة المالية
رقابة االداء
رقابة االلتزام
معايير (ارتباطات اخرى)
معايير الك 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

( )222-222مبادئ الرقابة المالية -

 ...... financial Principlesتتضمن معيار واحد قيد المراجعة كما يلي:

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

( )2922-2222معايير الرقابة المالية

 ................. financial standards -تتضمن ( )89معيار 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

( )822-822مبادئ رقابة الأداء performance Principles -

(معيار واحد)

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

( )8922-8222معايير رقابة الأداء -

( performance standardsمعيار واحد)

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

◆ رقابة الالتزام – Compliance Audit

وتتكون من مبادئ رقابة الالتزام و معايير رقابة الالتزام

( )422-422مبادئ رقابة الالتزام compliance Principles -

(معيار واحد)

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

()4922-4222معايير رقابة الالتزام -

( compliance standardsمعيار 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 معايير محجوزة للمستقبل
 ............... ISSAI 6000-6499 مجموعات معايير محجوزة للمستقبل

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

()COMP

 ...................... COMP 700-799 معايير محجوزة للمستقبل
 ....................COMP 7000-7499 معايير محجوزة للمستقبل

15

الفئة الثالثة
ارشادات االنتوساي
INTOSAI Guidance
تتكون الفئة الثالثة من المجموعات التالية:








 - GUID 0222-0222ارشادات حول المتطلبات التنظيمية للجهزة العليا للرقابة
الرقابة المالية
رقابة االداء
رقابة االلتزام
معايير (ارتباطات اخرى)
توجيهات الك فاءة )COMP( Competency Guidance -

حيث تتضمن هذه الفئة إرشادات معتمدة عدد ( )02وكما يلي:
◆  - GUID 0222-0222إرشادات 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

◆ ( - )2222-2222إرشادات تكميلية حول الرقابة المالية
Supplementary Financial Audit Guidance – GUID 2900-2999
وتتكون من مجموعة الإرشادات ( )2222-2222محجوزة للمستقبل

16

)2 (ارشادات عدد

 إرشادات تكميلية حول رقابة الأداء- )8222-8222( ◆

Supplementary Performance Audit Guidance – GUID 3900-3999

 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- )4222-4222( ◆
\supplementary compliance Audit Guidance – GUID 4900-4999 ◆
) محجوزة للمستقبل4222-4222( وتتكون من مجموعة الإرشادات

 أعمال رقابية أخرى-  إرشادات تكميلية- )0222-0022( ◆
Other Engagements – GUID 6500-6999
) محجوزة للمستقبل0022-0222( وتتكون من مجموعة الإرشادات

)00 ) إرشادات حول مواضيع محددة (ارشادات عدد0222-0222( ◆
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 اات 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
 دور األجهزة 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 تطوير واستخدام املؤشرات الوطنية الرئيسية- GUID 5290 
GUID - 5290 - Guidance on Audit of the Development and Use of Key National Indicators

)0 (إرشادات عدد

) ارشادات أخرى2222-2222( ◆

Other Guidance – GUID 9000-9999
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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 ( )9022-9222محجوزة للمستقبل

حسن دندشله
ديوان المحاسبة – المملكة الأردنية الهاشمية
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املرفق 51تشكيل فريق عمل لترجمة وتكييف األدلة املعتمدة من قبل منظمة األفروساي-إي في مجال
الرقابة على أهداف التنمية املستدامة

مذكرة مفاهيم

تكوين فريق من بين املشاركين في ورشة تدريب حول الرقابة على أهداف التنمية املستدامة
بالشراكة مع منظمة األفروساي-إي تحت إشراف األمانة العامة للعمل على ترجمة
وتكييف األدلة املعتمدة في املجال من قبل منظمة األفروساي-إي

-I

اإلطارالعام

احتضنت الجمهورية التونسية خالل شهر  7من سنة  9102ورشة تدريب حول الرقابة على أهداف التنمية
املستدامة بالشراكة مع منظمة األفروساي-إي ،وقد ّ
تم اقتراح ضمن مخرجات وتوصيات اللقاء ترجمة األدلة
واألدوات املستعملة من طرف املنظمة افإفريقية ي ماال الرقابة على أهداف التنمية املستدامة.
وقد ّ
تم عرض تقرير اللقاء على لجنة تنمية القدرات املؤسسية باملنظمة التي اعتمدت نتائاه وتوصياته واقترحتها
على املجلس التنفيذي للمصادقة عليها.
وصادق املجلس التنفيذي لألرابوساي ي اجتماعه  85املنعقد بالدوحة ي دولة قطر ضمن قراره عدد -9102/951
 2مكرر 9على تكوين فريق من بين املشاركين تحت إشراف األمانة العامة ي الدورة للعمل على ترجمة وتكييف األدلة
املعتمدة ي املجال من قبل منظمة األفروساي-إي
-II

األهداف

ّ
تتمثل األهداف األساسية للمشروع ي :
 تكوين فريق يتولى ترجمة أدلة األفروساي-إي تطويع ومالءمة األدلة املذكورة لواقع املنظمة العربية العمل على نشر وتعميم املعارف املكتسبة على جميع األجهزة العربية-III

ا لنتائج واملخرجات املنتظرة

تهدف هذه املبادرة كما سبق بيانه إلى االستفادة من املخرجات واألدلة املتوفرة لدى منظمة األفروساي-إي
ومواءمتها مع حاجيات األرابوساي ،لذلك على الفريق املعني إعداد مشاريع أدلة باللغة العربية انطالقا من أدلة
عمل األفروساي-إي مع تحيين ما يستحق التغيير بها.
يتم بع د ذلك عرضها على هياكل املنظمة وخصوصا لجنة الرقابة على أهداف التنمية املستدامة ولجنة املعايير
وكذلك املجلس التنفيذي للمصادقة عليها واعتمادها كأدلة مرجعية ي الرقابة على أهداف التنمية املستدامة.
-IV

املنهجية و البرنامج األولي

بالنظر إلى اختيار الصبغة الفنية لألعمال املنوطة بعهدة الفريق وبضرورة اتقان اللغة افإنقليزيةّ ،
تم التركيز خالل
الورشة بالتعاون مع األفروساي-إي حول الرقابة على أهداف التنمية املستدامة اللتي استضافتها تونس خالل شهر
 7من سنة  9102على تدخالت املشاركين ي أعمال الورشة من حيث إملامهم باملجال واتقانهم للغة االنقليزيةّ ،
وتم

عقد جلسة تقييمية مع فريق املدربين عقب انتهاء أعمال الورشة ّ
تم خاللها أخذ رأيهم حول املشاركين الذين
بإمكانهم تقديم افإضافة ي املجال .ويقترح لذلك أن يكون عدد أعضاء الفريق متراوحا بين  3و  8أعضاء من بين
املشاركين ي الورشة املذكورة تحت إشراف وتنسيق ممثل عن األمانة العامة.
ويقترح البرنامج اآلتي بيانه لتفعيل املبادرة:
املخرجات املنتظرة
الخطوات
 التنسيق مع األمانة العامة لألفروساي-إي لتاميع  -ملف األدلة التي ستتم ترجمتهااألدلة املتوفرة لديهم ي ماال الرقابة على أهداف
التنمية املستدامة.
 قائمة للتأكيد مع األجهزة تحديد القائمة األولية لفريق الترجمة مخاطبة األجهزة األعضاء ي شأن أعضاء الفريق  -التأكد من موافقة األجهزة واملشاركين ومن انخراطهمي املسار
الراجعين إليهم بالنظر
 قائمة نهائية لفريق الترجمة تحديد القائمة النهائية ألعضاء الفريق عقد اجتماع لتوزيع األعمال وضبط الروزنامة  -روزنامة عمل تلتزم بها جميع األطراف(حضوري أو عن بعد)
 مشاريع أدلة للعرض ترجمة ومواءمة األدلة عرض مشاريع األدلة التي ّتم االنتهاء من إعدادها  -مصادقة هياكل املنظمة على أعمال الفريق
وتقرير حول مدى التقدم ي االنااز بالنسبة للمشاريع
املتواصلة على هياكل املنظمة
 تقاسم املعرفة نشر األدلة التي ّتمت املصادقة عليها برماة دورات تدريبية حول األدلة التي ّتمت املصادقة  -إعداد املدققين العتماد األدلة ي رقابتهم على أهدافالتنمية املستدامة
عليها

االدارة االستراتيجية ودورها في تعزيز عملية التخطيط االستراتيجي
المقدمة
تواجه االجهزة العليا للرقابة المالية والمحاس ب ب ب ب ب ب ب ة تحديات كثيرة نتيجة التغيرات والتطورات العلمية و التقنية
السريعة والمستمرة وامام تلك التحديات المتسارعة فانه يتحتم عليها استخدام كل ما يتاح لها من اساليب ادارية
معاص ب ب برة للنجاح فه مواجهتهاا ومن ا م ال االسبب بباليب اعتماد نه االدارة االسب ب ببتراتيجية فهه اسب ب ببلو فكري
يتميز بالحداثة والريادة ويتسم من خالل عملياته بالقدرة على زيادة كفاءة قدرات المنظمة وتطوير ادائها.

أن اإلدارة االستراتيجية ه إدارة مستقبل األجهزة بعيبد األمبدا الملهء بالفجائيبةا والغمبوضا والخطبر والتغيُّر؛
األمر الاي ُيحتبارب ب ب ب بم على إدارة األجهزة الخروج من منطق التفكي ب ب ب ب ببر التقلي ب ب ب ب ببديا والتحول إلى منطق التفكي ب ب ب ب ببر
التصور االستراتيجييبن
و ا
وبببالنظر لمنببافا األجهزة المجتمةيببة فه احببداف فببار فه حيبباة المواان وفقبار للمةيببار الببدوله رقم  )21قيمببة
ومنافا االجهزة العليا للرقابةا لاا يجب تشب ب ب ب ب ب ببتمل االدارة االسب ب ب ب ب ب ببتراتيجية فه تلك األجهزة على سب ب ب ب ب ب ببياس ب ب ب ب ب ب بات

وإسب ببتراتيجيات وتقنيات تهدى إلى توجيه قيادتها وا تمام موافيها وسب ببلوكهم نحو التحسب ببين المسب ببتمر والشب ببامل
لالداء بما يتماشى ما التغييرات الته يطمح الوصول اليها وكما محددة فه خطته االستراتيجية.

ط االستراتيجبه جو ر اإلدارة االستراتيجيبة وأداة إداريبب رة تُ ار
مك ُبن األجهزة من التعامبل مبا
عتب ُر التخطيبب ُ
ر
وُي َ
َ
ُ
التحكببم بموارد ببا وتُ ار
مكنهب ببا مببن االستجببانببة بفاعلية للتغير البي ه وتعب ابزز
وتزود ببا بقببد لرة على
ا
المستقبببل ننجاحا ا
قد ارتب ببها على تطويب ببر استراتيجيات خلق ال يمةا تلك االستراتيجيات الته تسعى األجهزة من خاللها الستدامة

مكنها كالك األجهزة النامية من التعامل ما تحديات االنت قال
وي ا
الجودة فه األداء وتعزيز منافعها للمجتما ا ُ
ر
إلى مصاى األجهزة المتطورة .ار
التخطيط االستراتيجه األجهزة الرقانية بالبيان بب ب ب ببات والمعلومات
وتزوُد عمليب ب ب ب ب بةُ
لتعزز من قدرتها على تحقيبق التوافق نينهم.
حول ني تيبها الداخلية والخارجيةا ا
وكل ذلك سبينعك

بشبكل ايجانه على مسبتوا اداء المنظمة االقليمية والدولية على حد سبواء من حيث توحيد

الروئ وتوجيه الجهود نحو مش ب بباريا ذات ص ب ببلة وثيقة باالولويات الفرطية المرت طة باالولويات الش ب بباملة الواردة
فه الخطة االستراتيجية المنظمة االقليمية.
ومن اا المنطلق س ب ب ببيركز اا المقال على نيان ااار تطبيق االدارة االس ب ب ببتراتيجية فه الجهاز االعلى للرقابة
وكيف يسا م فه اعطاء تصور حول توجهات ومتطل ات اعداد الخطة االستراتيجية المقبلة.
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اوالً :مفهوم االدارة االستراتيجية والتخطيط االستراتيجي والعالقة بينهما

تعرى االدارة االستراتيجية بانها عملية تتمكن نﻭﺍسﻁتها الجهة من تحﺩيﺩ ﺃ ﺩﺍفها والمشاريا ﺍلالﺯمة إلنجاﺯ

تلﻙ ﺍأل ﺩﺍﻑ فه التوقيت ﺍلمناسﺏ ﻭتقييم مستﻭﻯ ﺍلتقﺩﻡ المحرز ﻭﺍلنتائ ﺍلمتحققة.

من التعريف الماكور يمكن اس ب ببتخالر المرتكزات االس ب بباس ب ببية الته تقوم عليها االدارة االس ب ببتراتيجية فه ثالف
نقاط:

 تت ا االدارة االستراتيجية منهجار واسلوبار شموليار فه االدارة دون التركيز على نشاط معين بالاات . -ان االدارة االستراتيجية تتبنى نظرة اويلة االمد وتعنى باال داى الرئيسية لكل نشاط من االنشطة.

 الق اررات االسب ببتراتيجية ترت ط باحداف تغيي رار رئيسب ببيرا فه انشب ببطة الجهة لمواك ة التغيرات فه ني ة العملبما يؤمن تمكينها من تحقيق اال داى االستراتيجية المحددة.

اما ﺍلتخﻁيﻁ ﺍإلستﺭﺍتيجه فيعرى على ﺃنه ":عملية ﺇختياﺭ ﺃ ﺩﺍﻑ الجهة ﻭتحﺩيﺩ ﺍلسياساﺕ ﻭﺍإلستﺭﺍتيجياﺕ
ﺍلالﺯمة لتحقيﻕ تلك ﺍأل ﺩﺍﻑ ﻭتحﺩيﺩ ﺍألساليﺏ ﺍلﻀﺭﻭﺭية لﻀماﻥ تنفيﺫ ﺍلسياساﺕ ﻭﺍإلستﺭﺍتيجياﺕ
ﺍلمﻭﻀﻭعة.
وقد يخلط ال عض نين مفهوم التخطيط االستراتيجه واالدارة االستراتيجية اال ان اا االمر غير دقيق
لالس ا

االتية-:

 .2ﺍﻥ مهمة ﺍلتخﻁيﻁ نصﻭﺭﺓ عامةا تشغيلياﹰ كان ﺃﻡ ﺍستﺭﺍتيجياﹰ ه ﺃحﺩ مهاﻡ االدارة العليا ﺍلته تشتمل
ﺃيﻀاﹰ على ﺍلتنﻅيﻡ ﻭﺍلتﻭجيه ﻭﺍلﺭقانةا ﻭلﺫﺍ فﺈﻥ مصﻁلح ﺍإلﺩﺍﺭﺓ ﺍإلستﺭﺍتيجية يعتنﺭ ﺃﻭسا نﻁاقاﹰ مﻥ
ﺍلتخﻁيﻁ ﺍإلستﺭﺍتيجها ﻭله مﺩلﻭالﺕ ﺇﺩﺍﺭية اكبر.
 .1ﺃﻥ ﺍلتخﻁيﻁ ﺍإلستﺭﺍتيجه يعتنﺭ جﺯﺀﺍﹰ مﻥ عملية ﺍإلﺩﺍﺭﺓ ﺍإلستﺭﺍتيجية ﻭ ﻭ يمثل ﺍلمهاﻡ ﺍلثالثة ﺍألﻭلى
مﻥ مهاﻡ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ ﺍإلستﺭﺍتيجية تحﺩيﺩ مجال عمل الجهة ﻭتﻁﻭيﺭ ﺭﺅية متﻜاملة نالنسنة لﺭسالتهاا

ﻭتﺭجمة ﺍلﺭسالة ﺇلى ﺃ ﺩﺍﻑ ﺇستﺭﺍتيجية محﺩﺩﺓ ﻭﺇعﺩﺍﺩ ﺇستﺭﺍتيجية لتح يقهاا ﻭتقييﻡ االداء ﻭﺍتخاﺫ
االجراءات ﺍلتصحيحية ﻭعليه فﺈﻥ تنفيﺫ ﺍإلستﺭﺍتيجية ﻭمﺭﺍقنة االداء ﻭﺍلﺭقانة ﺍإلستﺭﺍتيجية) تقا
خاﺭﺝ نﻁاﻕ ﺍلتخﻁيﻁ ﺍإلستﺭﺍتيجه.

ثانياً :اهمية االدارة االستراتيجية
 تبرز ا مية االدارة االستراتيجية من خالل قدرتها على رسم غايات المنظمة وا دافها وتحديد التوجهاتاويلة االمد لبلوغ ال اال داى فه مدا زمنه مالئم وفه ني ة تتسم بالسرعة وعدم التاكد وال يام
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بمتابعة وتقييم التنفيا ومدا التقدم لبلوغ اال داى ومن اجل مواجهة التحديات الته تتعرض لها والمتمثلة
باالته:

 وﻀوح ﺍلﺭﺅية ﺍلمستقنلية ﻭﺍتخاﺫ ﺍلقﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍالستﺭﺍتيجية مما يمﻜﻥ مﻥ تﻁنيقها ﻭنالتاله نمﻭ ﺍلمنﻅمة. ﺍستيعاﺏ ﻭفهﻡ ﺃفﻀل للمتغيﺭﺍﺕ ﺍلنيئية سﺭيعة ﺍلتغيﺭ ﻭمﻥ ثﻡ تستﻁيا ﺍستغالل ﺍلفﺭﺹ ﺍلمتاحةﻭتقليل ﺃثﺭ ﺍلمخاﻁﺭ ﺍلنيئية نما يخﺩﻡ نقاﻁ ﺍلقﻭﺓ ﻭيحجﻡ نقاﻁ ﺍلﻀعﻑ ﺩﺍخليا .
 ﺍلتخصيﺹ ﺍلفعال لﻺمﻜاناﺕ ﻭﺍلمﻭﺍﺭﺩ وتﻭجيه جهﻭﺩ ﺍلمنﻅمة نشﻜل جيﺩ فه ﺍلمﺩﻱ ﺍلنعيﺩا كماتسا ﻡ فه حسﻥ ﺍستخﺩﺍﻡ مﻭﺍﺭﺩ ا ﻭﺇمﻜاناتها نﻁﺭيقة فعالة ﻭنما يﻀمﻥ ﺍستغالل نقاﻁ ﺍلقﻭﺓ ﻭﺍلتغلﺏ
عله نﻭﺍحه ﺍلﻀعى.
ثالث ًا :اهم مبادئ االدارة االستراتيجية
 .1الشمولية

وي العامل الرئيسب ب ب ب ببه لجودة عملية االدارة االسب ب ب ب ببتراتيجيةا و اا يتم من خالل اش ب ب ب ب ب ار موافه

الجهاز االعلى للرقابة على جميا المس ب ببتوياتا وتحديد مس ب ببوحلياتهم لتحقيق ا داى االداء بش ب ببكل

ال عن مبدأ الشب ب ب ببمولية يركز على ﻀب ب ب ببرورة مراعاة دور أصب ب ب ببحا
اكثر فاعليةا فض ب ب ب ب ر

المصب ب ب ببلحة

الخارجيين والمس ب ب ب ب ب ب بتفيدين من عمل الجهاز االعلى للرقابةا بما يضب ب ب ب ب ب ببمن قدرتهم فه التعبير عن
احتياجاتهم وتوقعاتهم عن مخرجات عمل الجهازا ومن المهم ان تكون الش ب ب ب ب ب ببمولية ايضب ب ب ب ب ب برا على
مس ب ببتوا القض ب ببايا الناشب ب ب ة والمس ب ببتجدة ذات التاثير الم اش ب ببر على عمل وا داى الجهاز لض ب ببمان
مواك ة التغييرات والمرونة فه عملية التخطيط لتلك القضايا.
 .2الجهاز النموذج

يحتاج الجهاز االعلى ان يكون نموذجرا يحتاا به لي
مستوا ال يادات ممن يضطلعون بمهام الحفاظ على االداء وتقديم افضل النتائ ا ويجب ان تدعم
فقط على مسب ب ب ب ب ب ببتوا عملياته وانما على

االدارة االسب ب ب ب ببتراتيجية مسب ب ب ب ببعى الجهاز لتحقيق ذلك من خالل اسب ب ب ب ببتقاللية الجهاز الرقانه وكفائته
وتطبيق مبدأ المساءلة بشكل عام فه عملياته.
 .3التركيز على النتائج
ان الهدى الرئيسب ب ب ب ب ب ببه للجهاز احداف الفار فه حياة المواان و اا يتطلب بالضب ب ب ب ب ب ببرورة احداف

تغييرات ملموس ب ب ب ب ب ب ببة بمسب ب ب ب ب ب ببتوا النتبائ االيجبانيبة فه ني بة القطبا العبام من خالل تطبيق م بادئ
المساءلة والشفافية والن از ة.
 .4ادارة التغيير
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تعطه االدارة االستراتيجية تصور للتغييرات والتحوالت من الوﻀا القائم الى وﻀا افضلا بشكل
منهجه وسل

وفعال على جميا المستويات من المؤسسة الى االفراد.

رابعاً :مراحل عملية االدارة االستراتيجية في الجهاز االعلى للرقابة
لضمان وﻀا خطة استراتيجية فه الوقت المناسب تتالئم بشكل سليم ما متطل ات الجودة والكفاءة تعك
متطل ات ني ة العمل الداخلية من جه ة وتوقعات اص ب ببحا

المص ب ببالح من جهة ثانية من المهم رس ب ببم خطة

عملية ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب اعداد خطة وتطوير الخطة إالس ببتراتيجية المقبلة) ووﻀ ببا منهجية منس ببجمة من موارد وقدرات
الجهاز ما تحديد األدوار والمسؤوليات بشكل دقيق وواﻀح للمعنيين نوﻀا الخطة وفق جدول زمنه معد

سب ببلفراا ومن االفضب ببل تشب ببكيل فريق عمل يتم توزيا المهام عليهم ومن ثم يتم توحيد الرحا والتوجهات الته
توصل اليها كل عضو فه الفريق ليتم ترجمتها فه قالب متكامل للخطة المستقبلية.

المرحلة االولى :صياغة االستراتيجية
 .2تقييم الوضععععح ال الي حيث ان إلمام الجهاز األعلى للرقابة بأدائه الحاله إلمامار عميقا يعد من
الشروط األساسية لوﻀا خطة إستراتيجية قويةا فهو يتيح للجهاز تحديد مواان القوة والضعف
وفهم العوامل األساسية الته تؤثر على األداء إيجابا وسل ا.
ولتقييم الوضح الراهن للجهاز األعلى للرقابة ،يجب وضح عاملين أساسيين في االعتبار:
أ .ت ليل األداء والقدرات ال الية بشعععمل موضعععوعي من خالل اعتماد مجموعة من المعايير أو
المقايي

المتفق عليهاا واالستناد الى أدلة مناس ة وموثوقةا بما فه ذلك مراجعة أعمال الرقابة

فعليا وفقار
فضب ب ب ب ب ببالر عن التركيز فه التقييم على قياس ما يقوم به الجهاز األعلى للرقابة ا

للقوانين والمعايير واألدلة ولي
المقايي

ما يفترض أنه يقوم بها أو ما ينوي فعله مس ب ب ب ببتقبالا وجما

الكمية الته يمكن رص ب ب ب ب ببد ا ما مرور الوقت ما المعلومات النوطية الته تحيط

بالعناصر المهمة الته يصعب التعبير عنها كميار.
وقبد وفرت منظمبة االنتوس ب ب ب ب ب ب بباي اابار لتمكين الجهباز االعلى للرقباببة من قيباس ادائبه وقبد ارتبه
الحالية على المس ب ببتويات المهنية والتنظيمية والمؤسبب بس ب ببية فض ب ببال عن مخرجاته الرئيس ب ببية مثل
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المهمات الرقانيةا وفقار لمعايير االنتوسب ب بباي والممارسب ب ببات الفضب ب ببلىا ويتالف االاار من سب ب ببتة
مجاالت رئيسية و ه:
 اإلاار القانونه والمؤسسه . الحوكمة الداخلية واألخالقيات المهنية. معايير الرقابة وعملياتها ونتائجها. -اإلدارة المالية.

 األصول وخدمات الدعم. الموارد ال شرية والتطوير المهنه. -إدارة أصحا

المصلحة.

ب .ت ليل توقعات أص اب المصل ة من الجهاز األعلى للرقابة
م ن الخطوات المهمة فه عملية التخطيط االسببتراتيجه جما وتحليل توقعات أصببحا

المصببلحة

الرئيسيين بالنس ة إلى الجهاز األعلى للرقابة وبما يسا م فه تبنه توجهات أكثر واقةية بشأن ما
يمكن تح يقه كما انه اا االمر يعد فرص ببة س ببانحة لتكوين عالقات أكثر مص ببداقية وتعاون ما
الجهات الخاﻀ ببعة للرقابة والحكومات وش ببركاء التنميةا ولتحليل توقعات اص ببحا

المص ببلحة من

المهم ال يام بما ياته:
 ت ديد أص ع اب المصععل ة من الف ات الته يمكنها التأثير أو التأثُّر بمش ببرو معين أو تغييرفه الجهاز األعلى للرقابة فه ال الحالة قد يكون أصببحا

المصببلحة أفراد يعملون ﻀببمن

مش ب ببرو أو مجموعات من األفراد أو المؤسب ب بس ب ببات أو يمثلون ف ة من الس ب ببكانا وقد يكون

صبباحب المصببلحة مشبباركرا ننشبباط فه عمل الجهاز أو متأث رار ننتائ عمله او يؤثر على اا
العمل مثل الهي ة التشب بريةية ا الس ببلطة التنفياية والجهات الخض بباعة للرقابةا وس ببائل االعالما

منظمات المجتما المدنها المواان...الخ.

 ترتيب اولويات اصععععع اب المصعععععل ة حس ب ب ببب ا ميتهم وتاثير م على مخرجات الجهاز وتاثر منتلك المخرجات كان يكون التوجه االول و ايالء اال تمام للمواان والس ببلطة التشب بريةية ومن
ثم الجهات الخاﻀعة للرقابة و كاا من الحلقات االكثر اال مية الى االدنى.
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 معرفة وت ديد آراء وتوقعات أص اب المصل ة من خالل عقد اجتماعات رفيعة المستوا اومن خالل مجموعات النقاش والتشبباور من األفراد أو المجموعاتا وايض برا اسببتطالعات الرأي

أو االستبيانات.

 ت ليل المشعععععععمالت والتوقعات الته تم الحصب ب ب ب ببول عليها وتقييم اراء كل ف ة من اصب ب ب ب ببحاالمصب ب ب ببالح على حسب ب ب ببب ا ميتهم للجهاز وامكانية دعهمم للتوجهات االصب ب ب ببالحية الته يرغب
الجهاز نتنفيا ا.
 .1توضععععععي رسية ورسععععععالة وال يم االسب ب ب بباسب ب ب ببية للجهاز االعلى للرقابة واعادة النظر نها فه ﻀب ب ب ببوء
االتجا ات الجديدة والتطلعات على المستوا المحله والدوله.

 -فالرسية ه المسب ب ببار المسب ب ببتقبله للجهاز الاي يحدد الوجهة الته يرغب فه الوصب ب ببول إليها

والمركز الاي ينوي تح يقها ونوطية القدرات واإلمكانات الته يخطط لتنميته والته س ب ب ببتؤدي
الى تحقيق الرحيبة الموﻀب ب ب ب ب ب ببوعبة وببالتباله نتيجبة قيباس القبدرات الجباليبة وتحبديبد الفجوة المراد

ردمه ببا ليكون ل ببدا الجه بباز الرق ببانه ق ببدرات ك ببافي ببة لتحقيق الرحي ببة واال ببداىا و بباا يتطل ببب
بالضبرورة كتابة الرحية نتركيز شبامل لمعرفة كيف سبيتحسبن البلد والمجتما إذا حقق الجهاز
األعلى للرقابة أ دافه.

 اما الرسالة فتتضمن أ دافا عامة يمكن تح يقها فه ال الموارد الحالية ويتم صياغة الرسالةبحيث تضا الرحيا موﻀا التنفيا وان يعبر عنها نوﻀوح وايجاز لتكون مقنعة وواقةية.

 اما ال يم فهه م ادئ توجيهية تس بباعد على تحديد كيفية تص ببرى الجهاز بش ب لبكل جماعه فه
المجتما ويسا م بشكل كبير فه نناء الثقة نين الجهاز والجمهور وتساعد أيضا الجهاز على

تحديد ما إذا كان على الطريق الصحيح لتحقيق أ دافه.

إن ص ببياغة نيان الرحية والمهمة وال يمة ه مهمة ال يادة فه األس بباسا حيث يجب إشب ب ار
كل من رئي

الجهاز األعلى للرقابة وأعضبب ب ب بباء اإلدارة العليا فه صب ب ب ب ببياغتها كما يفضب ب ب ب ببل

االسبت ناس نراي أصبحا

المصبلحة الداخليين مثل مسبتوا اإلدارة المتوسبطة والموافين قبل

وﻀعها بصيغتها النهائية.
 .3ت ديد القضععايا االسععتراتيجية من خالل نتائ تقييم أداء الجهاز األعلى للرقابة وتحليل أصببحا
المص ب ب ببلحةا ويمكن لفريق التخطيط اإلس ب ب ببتراتيجه إجراء تحليل لنقاط القوة والض ب ب ببعف والفرر

والتهديداتا و اا سببيكون مقدمة مهمة لوﻀببا الغايات واال داى االسببتراتيجية الته يرغب الجهاز
الى تح يقها بشب ب ب ببكل عام ومن خالل جهد متواصب ب ب ببل وعبر فترة زمنية اويلة األجلا فاال داى
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االستراتيجية تتميز بكونها تتعلق نرحية الجهاز ورسالته وقيمه فضال عن انها قضايا اويلة االمد
وذات منفعة عالية الص ب ببحا

المص ب ببالح الرئيس ب ببيين وتمثل ام ار حيويا ل يمة الجهاز االعلىا والند

أن تتس ببم األ داى الجيدة ن عض الخص ببائ
الى غاياته النهائية ومن أ م ال الخصائ

حته تحقق الفائدة المرجو منها فه توجيه النش بباط

:

 ان تكون واﻀببحة ومحددة ودقيقة وبسببيطة ويسببهل فهمها وتطبيقها والعمل بمقتضببا ا وبنفالمستوا من قبل جميا المعنيين باألمر.

 ان تكون متوازنة ومتكاملة بش ب ب ب ببكل ال يتحمل أي تناقض او تض ب ب ب ببار نينها على مس ب ب ب ببتوااألنشطة والق اررات المرت طة نها.
 ان تأته صياغتها فه شكل نتائ مستهدفة معب ار عنها ب يم وكميات قانلة لل ياس. -ان تتماشه ما اروى البي ة الداخلية والخارجية.

 ان تتص ب ببف بالواقةية والموﻀ ب ببوطية والقانلية للتطبيق .بمعنه ان تكون فه الحدود الممكنةاولكن ال تكون متواﻀعة أكثر مما يجب.

 -ان تتميز بالقبول من قبل العاملين وأصحا

المصالح.

 .4يتعين على الجهاز األعلى للرقابة صععععياغة النتائج اإلسععععتراتيجية لكافة القض ب ببايا ذات االولويةا
وتشب ببكل ال النتائ حجز االسب بباس فه صب ببياغة االسب ببتراتيجية والتغييرات األسب بباسب ببية الته يطمح
الجهاز الى ال يام نها للتاثير بشكل ايجانه على ني ة قطا العمل.

المرحلة الثانية :تنفيذ االستراتيجية
يقصببد نتنفيا اإلسببتراتيجية األنشببطة واالجراءات الالزمة لوﻀببا اإلسببتراتيجية المختارة موﻀببا التنفيا فهه مرحلة
بالغة اال مية من خاللها تتحول اإلسب ب ببتراتيجيات والسب ب ببياسب ب ببات إلى تصب ب ببرفات فعلية من خالل تنمية البرام

والموازنات واإلجراءات وبالرغم من إن التنفيا ينظر إليه كجزء من اإلدارة اإلسب ب ب ب ب ببتراتيجية إال أن صب ب ب ب ب ببياغة
اإلس ب ببتراتيجية وتنفيا ا يجب النظر إليهما كوجهان لعملة واحدة لالك فﺈن التنفيا الس ب ببي كان العامل الرئيس ب ببه

للعديد من أنوا الفشل اإلستراتيجه.

وباإلﻀافة إلى ما سبق فﺈن مرحلة التنفيا تتمحور حول أبعاد ثالثة
البعد األول :من سععيقوم بعملية التنفيذ؟ عادة ما يقوم مدراء اإلدارة العليا بعملية التخطيط اإلسببتراتيجه نينما

يقوم اآلخرون فه الجهاز كل من موقعه بعملية التنفيا كل فه مجال إختصاصه.
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البعد الثاني :ما الذي يجب عمله؟ يقوم المدراء المختص ب ب ب ببون بالتنفيا نوﻀ ب ب ب ببا البرام التنفياية الته تحدد

الخطوات والنشااات المطلوبة إلنجاز كل خطة من الخطط الموﻀوعة ويكون الهدى من ال البرام وﻀا
الخطط اإلستراتيجية فه التنفيا ثم تتم عملية وﻀا الموازنات المالية الته توﻀح بالتفصيل الكلفة المالية لكل

نرنام تنفياي وبمجرد أن يتم اإلنتهاء من وﻀ ب ب ببا الموازنات يتم تطوير اإلجراءات الته توجه النش ب ب ببااات
الوجهة الصحيحة.
البعد الثالث :كيف سععينفذ البديل اإلسععتراتيجي من أجل الوص ببول إلى األ داى بالطر المحددة فه مرحلة
التخطيط اإلسببتراتيجه ومن أجل الوصببول بالبرام التنفياية إلى النهايات المطلوبةا فﺈن على اإلدارة العليا أن

تتأكد من أن اولويات الجهاز قد تم تنظيمها بالصب ب ببورة المناس ب ب ب ة وأن الخطط المختلفة قد حشبب ببدت من أجل
إنجاز ا وقد وفرت اإلمكانيات ال شرية والمادية وأن النشااات توجه بالصورة المناس ة بﺈتجال تحقيق األ داى.
ان تنفيا االستراتيجه تعد مرحلة حاسمة ألنها تنقل التخطيط االستراتيجه إلى مرحلة الترجمة الفعلية لجميا ما
خطط سابقاا وتحويل اإلستراتيجية المختارة من مجرد تفكير إلى عملا ويتم ذلك من خالل خم

أساسية-:

خطوات

 .1ربط الخطة التشببغيلية بالخطة االسببتراتيجية من خالل تقسببيم الخطة الى خطط تشببغيلية سببنوية تحدد
نوﻀ ببوح المهام الس ببنوية والموارد الته تعك

الهدى اإلس ببتراتيجه ندقةا فالخطة الش ببتغيلية ه الخطة

السب ببنوية والمدعمة بالموارد إلجراء األنشب ببطة الرقانية وغير الرقانية الخاصب ببة بالجهاز األعلى للرقابة.

و ه تص ببف ماهية أو جزء الخطة اإلس ببتراتيجية الاي س ببيتم وﻀ ببعه فه حيز التش ببغيل خالل الس ببنة
المالية القائمة وكيفية تقسب ب ببيم النه المت ا فه سبب ببد فجوات القدرات المحددة فه إسب ب ببتراتيجية الجهاز

األعلى للرقابة إلى أنشبببطة مختلفة .كما تضب ببمن تركيز الجهاز األعلى للرقابة فه عمله على تحقيق
مخرجات إستراتيجيته وتيسير نتائجه.
 .2تخصي

الموارد المالية وال شرية لضمان تنيفا خطة بشكل جيد .

 .3وﻀببا نظام ل ياس تنفيا األ داى التشببغيلية واإلسببتراتيجية الاي يتضببمن مؤش برات ال ياس المسببتخدمة
لتت ا مدا تحقيق اال داى وإعداد تقارير األداء بشكل يضمن تحديد المسؤولية .

 .4آليات اتخاذ الق اررات الته تتسم بالفاعلية والشفافية بما فه ذلك إدارة المخاار.
 .5نظام لض ب ب بوابط إدارية تضب ب ببا الموافين تحت المسب ب بباءلةا مقرونا نتدانير تحفز أدائهما وتدعمه قيادة
الجهاز األعلى

للرقابة.

المرحلة الثالثة :تقييم االستراتيجية
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تتيح عملية تقييم االس ب ببتراتيجية رص ب ببد التقدم المحرز لتحقيق اال داى وتوفر اس ب بباس لعمليات التخطيط القادمة
بعد تحديد اخفاقات التنفيا ونقاط الضعف المؤشرة.

اذ وفقرا لم ادئ اإلدارة اإلسب ب ببتراتيجية الته تركز على النتائ ا يتعين على الجهاز األعلى للرقابة إجراء تقييم
مفص ببل عن ما إذا كانت النتائ قد تحققتا وما الدروس األس بباس ببية المس ببتفادة للمرحلة القادمة من التخطيط
اإلسببتراتيجها وفه بعض الحاالتا يكون من الضببروري فح

األداء بطريقة شبباملة فه منتصببف المدة من

عمر الخطة اإلستراتيجية.

ويمكن ان يتم التقييم بطريقتين:
الطريقة االولى :التقييم المتكرر إلطار قياس أداء الجهاز األعلى للرقابة
و اا االس ب ببلو له مزايا عديدة من حيث انه يوفر نيانات لنظام قياس األداء حول حالة أداء الجهاز األعلى

للرقابة على مس ب ببتوا القدرات أو النتائ ا و و ما س ب ببيس ب بباعد على تقييم تنفيا الخطة اإلس ب ببتراتيجيةا كما أنه
س ب ببيش ب ببكل تقييم محدف للوﻀ ب ببا الحاله للجهاز األعلى للرقابةا باعت ارل أس ب بباس تطور الخطة اإلس ب ببتراتيجية

القادمةا وين غه توقيت اا التقييم بحيث يتم إتاحتها فه وقت م كر بما يكفه لﻺنالغ عن تقييم الخطة
اإلستراتيجية وتطور الخطة اإلستراتيجية القادمة.

الطريقة الثانية :تقييم تصميم الخطة اإلستراتيجية للجهاز األعلى للرقابة وتنفيذها

يجما اا التقييم نين تقييمات العملية والدروس المس ب ب ببتفادة من التقييمات وتقييمات النتائ ا ولتنفيا اا النو
من التقييم يتم وﻀا عدة اس لة مثل:
 ما األثر الش ببامل للجهاز االعلى للرقابة فه حياة المواانينا بما فه ذلك النتائ المترت ة المقص ببودةوغير المقصودة على التقييماتا وربما إسهامات نتائ الجهاز األعلى للرقابة فه التأثير

-

ما ه أوجه التحس ببن فه نتائ الجهاز األعلى للرقابةا وما العوامل الته أس ببهمت أو قيدت تحقيق
نتائ الجهاز )بما فه ذلك مخرجاته وقدراته والعوامل الخارجية) ؟

-

ل صببدرت المخرجات المخططة للجهاز األعلى للرقابة بكفاءة وفعالية؟ ل نا أسبباليب محسببنة

-

المصب ببلحةا

لتسليم ال المخرجات؟

ل ما زالت الخطة اإلسب ببتراتيجية للجهاز األعلى للرقابة ذات صب ببلة نتوقعات أصب ببحا

و ل تعد س ببلس ببلة نتائ ومخرجات القدرات ﻀ ببرورية وكافيةا و ل تم تحقيق ال االفت ارﻀ ببات ا ل
الخطة اإلستراتيجية قانلة للتنفياا بالنظر إلى الموارد المتاحةا وما مدا إمكانية تعزيز التنفيا؟

-

ل يصب ب ب ب ب ببدر نظام قياس أداء الجهاز األعلى للرقابة معلومات مفيدة وذات مغزاا وفه الوقت
المناسب التخاذ الق اررات؟

9

و كل ذلك يجب أن يتبلور فه الخطط االس ب ببتراتيجية لمنظمة األنتوس ب بباي والمنظمات االقليمية التابعة لها
وبما يتوافق كالك ما الخخط االسببتراتيجية ما الش بريك الرئي

الش بريك االسببتراتيجه للمنظمة و ه م ادرة

تنمية االنتوس ب ب ب ب بباي والته تعمل من خالل خططها االس ب ب ب ب ببتراتيجية على تنفيا عدد من المش ب ب ب ب بباريا والبرام

السنوية والهادفة لتنمية قدرات الموارد ال شرية باألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاس ة
ختامار فﺈن على األجهزة الرقانية أن تأخد فه اعت ار ا أن عملية التخطيط االسب ب ب ب ب ب ببتراتيجه قد تنحرى عن

ال خيا التناسب ب ب ب ببق الداخلب ب ب ب ببه نين أدوات ومسؤوليات التنفيا حيث أن نجاح عملية
مسار ب ب ب ب ببا المخ ا
طب ب ب ب ببط فه ا
التخطيط االستراتيجه ال يتوقف على صياغتهب ببا فحسب بببا و اإنما على تَوافب ب ب ببر التوافب ببق والدعب ببم من رقبَب ب رل الهياكل
مقرونا نتمكين القائمي ببن على صياغ ببة االستراتيجي بباتا والشفافي ببةا وخطوط االتص ببال
التنظيمية فه األجهزة ا
ر
ل
فعال لبة للمعلومات االستراتيجية نين جميا المستويبات اإلدارية.
المفتوحبة فه جميا االتجا باتا ومشاركبة ا

.
المصادر
 .2انو بكر :مصطفىا التفكير االستراتيجه واعداد الخطة االستراتيجيةا الدار الجامةية القا رةا .1222
 .1انوناعم :عبد الحميدا االدارة االستراتيجيةا دار الثقافة العربيةا ط1ا القا رةا .2993
 .3السيد اسماعيل :محمدا االدارة االستراتيجيةا االسكندريةا ط1ا .2991
 .4عبببد الرحمن :إنتهبباج ا اإلدارة االسب ب ب ب ب ب ببتراتيجيببة البببدائببل االسب ب ب ب ب ب ببتراتيجيببة التنفيببا والرقببابببة إدارة التغير
االستراتيجه القا رة :الشركة العربية للنشر والتوزياا  2999م)
 .5مصببطفى :احمد سببيد ا اإلدارة اإلسببتراتيجية دليل المدير العربه للتفكير والتغيير االسببتراتيجه القا رة:
الناشر المؤلفا  1225م) .
 .6القطامين :أحمد عطا هللا ا التخطيط االسبتراتيجه واإلدارة اإلسبتراتيجية عمان :دار مجدالوي للنشبر
والتوزياا  2996م)
 .7جالل :أحمد فهمه ا إستراتيجية اإلدارة القا رة ا ندون دار نشرا  2992م)
 .1تبيببدي  :محمببدا اثر االدارة االسب ب ب ب ب ب ببتراتيجيببة على كفبباءة وفبباعليببة االداءا ااروحببة دكتورالا الخراوما
.1222
 .9سليطين :سوماا االدارة االستراتيجية واثر ا فه رفا اداء المنظماتا رسالة ماجستيرا دمشقا 1227
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 .22دليل االدارة االستراتيجية للجهاز االعلى للرقابةا مسودة دليل ا م ادرة تنمية االنتوساي ا 1212
 .22ااار قياس اداء االجهزة العليا للرقابة المالية والمحاس ةا منظمة االنتوسايا .1226
 .21التخطيط االسب ب ببتراتيجه للمنظمات االقليميةا اللقاء التشب ب بباوري للجنة المخطط االسب ب ببتراتيجها الجزائرا
.1227
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

مجلس املـحــاسبة

منهجية املنظمة األوروبية للهيئات العليا للرقابة
املالية و املحاسبية "األروساي" في التخطيط االستراتيجي

1

مقدمـ ـ ـة:
إنّّالتخطيطّاالستراتيجيّأسلوبّإدارةّفعالّيختلفّعنّغيرهّمنّأساليبّاإلدارةّ،كون
ّمبادئهّوأساليبهّونظرياتهّ
ّ
قدّجرىّتطورهاّبمزيجّمنّالتجاربّالعلميةّامليدانيةّوالفكرّاإلداريّاملنهجيّاملتخصصّلهذهّاملبادئّواألساليبّالتيّكانتّ
وليدةّواقعّعلميّميدانيّمدعومّب فكرّأكاديميّنابعّعنّالحاجةّإلىّتطويرّأداءّاملنظماتّعلىّاملدىّالبعيدّلضمانّبقائهاّ
وخلقّأجواءّحيويةّتستفيدّمنّاإلمكانياتّاملتاحةّبصورةّفعالةّوتعتمدّعلىّالتخطيطّاالستراتيجيّكأسلوبّعلميّبارعّ
لتحقيقّاألهدافّ .
حيثّيعتبرّالتخطيطّاإلستراتيجيّالعاملّاألساس يّوالسبيلّالرئيس يّلنجاحّاملنظماتّوتحقيقّأهدافهاّ،إذّيمكنّ
املنظمةّمنّتحديدّقدراتّوإمكانياتّالحاليةّواملستقبليةّوتوفيرّمتطلباتّنموهاّوّاستقرارهاّّ .
فهو ّيعمل ّعلى ّربطها ّمع ّبيئتها ّمما ّيساعد ّعلى ّاالختيار ّاألمثل ّلإلستراتيجيات ّللتعامل ّمع ّمتغيرات ّاملحيطّ
وتعقيداتهّمنّفرصّ ّوتهد يداتّوالتخطيطّاألمثلّالستغاللّنقاطّالقوةّوتفاديّنقاطّالضعفّفيّاملحيطّالداخلي.

ّ

وفـ ـ ـيّهذا ّالصددّسنتطرقّ ّإلىّتجربـ ـ ـة ّمنظم ـ ـ ـةّإقليمي ـ ـةّّفـ ـيّالتخطيطّاإلستراتيجي ّوّه ـ ـ ـيّمنظمةّ"األروساي" ّ وّ
نحاولّقدرّاملستطاعّمقارنتهاّبحالّنظيرتهاّالعربيةّ ّ.

تقديم منظمة "األروساي":
رسمياّفيّعامّّ0991كمنتدىّإقليميّمنّقبلّوفودّمنًّ ّ01
ً
تمّّتأسيس ً EUROSAI
اّأوروبياّللرقابةّالعليا )(SAIS
جهاز
اجتمعتّفيّاملؤتمرّالتأسيس يّ.كانّالهدفّمن  EUROSAIإنشاءّإطارّعملّلتعزيزّتبادلّاملعرفةّبينّأعضائهاّّ،وتعزيزّ
اإلثراءّاملتبادلّوتحسينّالسيطرةّعلىّاألموالّالعامةّ.لقدّصمدتّهذهّاألهدافّأمامّاختبارّالزمنّوظلتّالقوةّالدافعةّ
وراءّعملّاملنظمةّ ّ.
بصفتهاّإحدىّاملنظماتّاإلقليميةّالتابعةّلإلنتوسايّ،تنقلّاليوروسايّاحتياجاتّوآراءّوتجاربّاألجهزةّالعلياّ
للرقابةّاملاليةّواملحاسبةّاألوروبيةّداخلّاإلنتوسايّّ،وتوجهّاستراتيجيتهاّّ،إلىّأقص ىّحدّممكنّّ،نحوّأهدافّوغاياتّ
وأولوياتّاإلنتوسايّمعّالتركيزّعلىّاالحتياجاتّالخاصةّألعضائهاّعلىّاملستوىّاألوروبيّ .
فيّعامّّ،ّ 7102بلغّعددّأعضاءّاليوروسايًّ ّ 01
عضواّ.وهيّمنطقةّتتميزّبتنوعّكبيرّيمثلّاألجهزةّالعلياّللرقابةّ
املاليةّواملحاسبةّمعّنماذجّتنظيميةّواختصاصاتّواحتياجاتّوأولوياتّمختلفةّ.هناكّخمسّلغاتّرسميةّلليوروسايّ .
غطتّالخطةّاإلستراتيجيةّاألولىّلليوروسايّالفترةّّ7102-7100وأنشطتهاّإلىّحدّكبيرّمنّخاللّنهجّقويّوشاملّ .
ّإنّ ّالتقييمّالذاتيّالذيّأجري ّفيّّ 7102-7100أكد ّعلى ّدورّ  EUROSAIكمنصة ّلتبادلّاملعرفةّ ّوتعزيزّالقدراتّ
تحظىّبتقديرّكبيرّمنّلدنّأعضائها.
تمّّاعتمادّالخطةّاإلستراتيجيةّلليوروساي  (ESP) 2017-2023فيّمؤتمرّالعاشرّ EUROSAI 2017فيّاسطنبولّ .
تتضمنّالخطةّاإلستراتيجيةّالثانيةّ ّ 7170-7102النتائجّذاتّالصلةّللتقييمّالذاتيّّ ،معّاألخذ ّبعين ّاالعتبارّ
بشكلّخاصّمتطلباتّعالمّدائمّالتغيرّ .
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.I

سيرورة التخطيط االستراتيجي :

 .1خطـ ـوط األول ـ ـ ـى:
ّ

تمّّتطويرّالخطةّاإلستراتيجيةّالجديدةّّ7170-7102ضمنّفريقّالهدفّّ،ّ4والذيّتمّتوسيعهّمع أعضاءّمجلسّ
إدارة اليوروسايّّ،منذّيونيوّّ.7102وتستندّالخطةّإلىّرؤى التقييمّالذاتيّلليوروسايّكتقييمّلالحتياجاتّّ،باإلضافةّإلىّ
مسحّخارجيّدوليّمماثالّملنظماتّّدوليةّ،وتمارينّالتقييمّمنّأهدافّّالفرقّاملختلفةّّ،التيّأجريتّخاللّعاميّّ7100وّ
ّ .7102
معّوضعّنتائجّالتقييمّالذاتيّوتحليل  SWOTفيّاالعتبارّّ،نظم فريقّالهدفّ ّ4جلسةّألصحابّاملصلحةّفيّأبريلّ
ّ 7102معّممثليّأعضاءّمجلسّاإلدارةّومجموعاتّالعملّوفرق ّالعملّ ّومبادرةّالتنميةّلإلنتوساي ّوقدّنتجّعنّذلكّ
الخطوطّاألولىّللخطةّاإلستراتيجيةّالجديدةّواالتفاقّعلىّاملهمةّوالرؤيةّوالقيمّ.كانتّاألفكارّاألولىّلهيكلّجديدّيتوافقّ
معّطموحاتّاملنظمةّاملرنةّ .

 .2الصياغـ ـ ـة واملناقشة
بعدّاجتماعّبريطانياّ ،كانتّاألولويةّاألولىّهي ّصياغة ّالديباجةّوإعطاءّاألساس ّاملنطقيّللخطـ ـةّاإلستراتيجيةّ
ً
التيّتصفّسياقّالخطةّالجديدةّوتؤكدّعلىّأهميةّالتغييرّوالتطويرّكمنظمةّّ،وأنّتصبحّأكثرّمرونةّوتوجهاّ
الجديدةّ،
نحوّاملشاريعّلتبقىّأكثرّمالئمةّوّفعاليةّ .
خاللّوبعدّاجتماعّفريقّالهدفّّ 4الذيّعقدّفيّالهايّفيّأكتوبرّّ،ّ 7102تمّتبسيطّالخطةّوركزتّعلىّهدفينّ
استراتيجيينّّ،لكلّمنهماّعددّمحدودّمنّاألهدافّوالنتائجّاملرجوةّ.إلىّتسهيلّاملناقشةّّ،وعقدتّجلساتّمنفصلةّ،
لتوضيحّكيفيةّمعالجةّبعضّّاملواضيعّّعلىّغرارّّأهدافّالتنميةّاملستدامةّلألممّاملتحدةّالتيّيمكنّتطويرهاّبشكلّأكثرّ
فعاليةّداخلّاليوروسايّإذاّتمّتبنيّنهجّمشروعّقصيرّاألجلّ،أوّكيفّيمكنّلليوروسايّتسهيلّالتعاونّاملرنّفيّالتدقيقّ
بشأنّموضوعّمثلّسياساتّالالجئينّ .
ّكانّهناكّتوافقّعلىّأنّتكون ّأنشطة ً SMART
جزءاّمنّالخطةّالتشغيليةّالتيّسيتمّوضعهاّخاللّالرئاسةّ
الجديدةّبالتشاورّمعّقادةّكلّمنّاألهدافّاإلستراتيجيةّومجموعاتّاملشاريعّواملحافظّ .
بماّأنّالهيكلّيتبعّاإلستراتيجيةّ،فإنّالحوكمةّوطريقةّالعملّوهيكلّاليوروسايّوجبتّأيضاّّمراجعتهاّّ،ألنهاّ
ضروريةّلتحقيقّاألهدافّاالستراتيجيةّوتنفيذهاّبنجاحّمنّاألنشطةّاملشتركةّلليوروسايّ ّ.
ً
بدالّمنّالهدفّاالستراتيجيّالثالثّحولّالحوكمةّّ،يوجدّفصلّمنفصلّّتأكدّالخطةّاإلستراتيجيةّّفيهّعلىّأهميةّ
تحسيناتّالحوكمةّّلنجاحّتنفيذّاألهدافّاالستراتيجيةّّ،وسلطّالضوءّعلىّالتغييراتّالرئيسيةّاملقترحةّوقدمّمراجعةّ
الهيكلّالتنظيميّ .
ّ

أرسلت ّالرئاسة ّالهولندية ّالوثيقتين ّإلى ّأعضاء ّمجلس ّاإلدارة ّورؤساء ّمجموعات ّالعمل ّوفرق ّالعمل ّالحاليةّ
للحصولّعلىّمالحظاتهمّوتأييدهمّالعامّ.وّتمّذ لكّّقبلّمؤتمرّاإلنكوسايّالذيّانعقدّفيّديسمبرّّ7102فيّدولةّاإلماراتّ
العربيةّاملتحدةّاإلماراتّلتمكينّالعديدّمنّأعضاءّمجلسّاإلدارةّوأصحابّاملصلحةّاآلخرينّمنّتقديمّمالحظاتهمّفيّ
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ومناقشةّالتفاصيلّمعّبعضهمّالبعضّقبلّاإلدالءّبتعليقاتّمكتوبةّ.تمّاستقبالّوثائقّاملش ّروعّاالثنينّبحماسّمنّقبلّ
غالبيةّاألعضاءّالذينّتمتّاستشارتهمّ .
تمّاالنتهاءّمنّمشروعّالخطةّاالستراتيجيةّّوّمذ كرةّالتفاهمّّواملوافقةّعليهماّمنّقبلّفريقّالهدفّ ّ4عبرّتبادلّ
ّ.حيثّتمّتقديمّهذهّالوثائقّإلىّاالجتماعّاالستثنائيّملجلسّاإلدارةّ
ّ
البريدّاإللكترونيّومؤتمرّمرئيّّفيّّ 2فبرايرّ7102
(املكتبّاملدير)ّفيّفبرايرّّ7102فيّمولدوفاّ .
و ّتمّإرسالّاملذكرةّ،مرفوقةّبمشروعّالقرارّإلىّاملؤتمرّ للحصول ّعلىّموافقةّخطيةّمنّقبلهّفيّّّ17مايو ّّ7102
ً
وتقديمهّالحقاّإلىّاملؤتمرّالعاشرّللموافقةّعليهّفيّّّّّ74مايوّّ .7102
ّ
.II

أهمية التخطيط االستراتيجي للألروساي :

ّ

إنّّاللجنةّاملديرةّهيّالهيئةّالجماعيةّلليوروسايّواملنوطة بتوفرالقيادة اإلستراتيجيةّواإلشرافّواالستمراريةّفي
املنظمةّاإلدارةّفيّالفترةّما ّبينّاملؤتمراتّ.خاللّهذهّالفترةّّ،تأخذّاللجنةّاملديرة ّجميعّالخطواتّالتيّتراهاّضرو ّريةّ
لتحقيقّأهداف ّ، EUROSAIبماّفيّذلكّاملهامّاملوكلةّإلىّاملؤتمرّ .
خاللّهذهّالسنواتّمنّوجود ّ، EUROSAIتغيرّالسياقّاألوروبيّوالعامليّالذيّيعملّفيهّأعضاؤهّإلىّحدّكبيرّ ّ.
ففيّعامّ، ّ 7102تشكلّقضاياّمثلّالعوملةّوتراجعّاإليراداتّالحكوميةّوعدمّاالستقرارّاملاليّوالسياس يّوكذلكّ
التقشفّاملستمرّتحدياتّكبيرةّألوروباّ.زادتّإمكانياتّالتعاونّبينّمراكزّالخدماتّاملتكاملةّبشكلّكبيرّمعّتوفرّاإلنترنتّ
ووسائلّالتواصلّاالجتماعيّوالوصول ّإلىّالبياناتّ.فيّالوقتّنفسهّ،يتعينّعلىّاألجهزةّالعلياّللرقابةّاملاليةّالتعاملّمعّ
امليزانياتّاملتقلصةّ،وضمانّمالءمتهاّملجموعةّواسعةّمنّأصحابّاملصلحةّومعالجةّمجاالتّالتدقيقّالجديدةّ ّ.
فعلىّسبيلّاملثالّ،كيفّتقومّاألجهزةّالعلياّللرقابةّاملاليةّواملحاسبةّبمراجعةّالقضاياّاملعقدةّالعابرةّللحدودّ
والشاملةّمثلّتغيرّاملناخّ،الهجرةّأوّالقضاياّاألمنية؟ّكيفّتحافظّاألجهزةّالعلياّللرقابةّاملاليةّواملحاسبةّعلىّشرعيتهاّ
عندّفقدانّالثقةّفيّاملؤسساتّالعامة؟ّكيفّيمكنّلألجهزةّالعلياّللرقابةّاملساعدةّفيّاستعادةّثقةّاملواطنينّفيّالقطاعّ
العام؟ ّ
هذهّاألسئلةّوالتحدياتّلهاّأثارّبالنسبةّلليوروسايّ.منّأجلّالحفاظّعلىّأهميتهاّفيّبيئةّمتغيرةّباستمرارّّ،كانّ
يجبّعلىّّEUROSAIتكييفّأساليبّعملهاّوتصبحّمنظمةّمرنةّوموجهةّنحوّاملشاريعّ .
ّ

 .1تحسين أساليب عملEUROSAI
أظهرّالتقييمّالذاتيّسالفّالذكرّالرضاّالتامّعنّاإلدارةّوطريقةّعمل ّ، EUROSAIمعّتحديدّاملجاالتّالتيّيمكنّ
فيهاّإجراءّتحسيناتّ.فيّهذاّالصددّّ،تلتزم  EUROSAIبتلبيةّمطالبّوتوقعاتّأعضائهاّمنّخاللّالتطورّنحوّمنظمةّ
شبكيةّمرنةّ،حيثّيمكنّإنشاءّ األنشطةّبسرعةّوثباتّثمّحلهاّحسبّالحاجةّ.واملطالبّاملتغيرةّ ّ.
ّويبقىّالهدفّهوّجعلّاليوروسايّيفيّبشكلّأفضلّباالحتياجاتّاملحددةّواملتنوعةّلألجهزةّالعلياّللرقابةّاملاليةّ
واملحاسبةّالفرديةّأوّملجموعاتّاألجهزةّالعلياّللرقابةّاملاليةّواملحاسبةّ .
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حيثّتعتزمّاليوروسايّأنّتكون ّقدوةّ.منّأجلّالحفاظّعلىّفعاليتهاّ ّومالءمتهاّكمنظمةّّ،يجبّعليهاّباستمرارّ
تحسين ّطريقة ّعملهاّ ،وعملية ّصنع ّالقرار ّلديها ّوالطريقة ّالتي ّتكيف ّبها ّمواردها ّاملتاحة ّمع ّاالحتياجات ّوالتوقعاتّ
الحقيقيةّألعضائهاّ .

 .2الخطة اإلستراتيجية 2122-2112
تصف ّهذه ّالخطة ّاملهمة ّوالرؤية ّوالقيم ّالتي ّستشكل ّاألساس ّلليوروساي ّخالل ّالفترة ّالتي ّتغطيها ّالخطةّ
اإلستراتيجيةّ.يصفّبإيجازّويحددّالهدفينّاالستراتيجيينّللفترةّالجديدةّالتيّتغطيهاّالخطةّاإلستراتيجيةّ.كماّتصفّ
املبادئّالتوجيهيةّوالتحسينّاملتوخىّللحوكمةّوطريقةّتشغيلّ"األروساي"ّ .

 .0األهدافّاالستراتيجية
هدف  EUROSAIهوّاالنتقالّبحلولّعامّّ7170إلىّدورّوسيطّوميسرّمعرفةّمرنّوموجهّحسبّالطلبّّ،والذيّ
يستجيبّبسرعةّالحتياجاتّالتنميةّاملحددةّألعضائهّوّإلىّالتغييراتّفيّالسياقاتّاالجتماعيةّواإلداريةّالتيّتعملّفيهاّ
ً
وفيّاملواردّاملتاحةّلهاّ.فيّعالمّدائمّالتغيرّّ،يعدّهذاّاالنتقالّضرورياّلليوروسايّلتبقىّمناسبةّوجذابةّألعضائهاّّ،اآلنّ
وفيّاملستقبلّ.سيعتمدّالسعيّلتحقيقّهذا ّالهدفّعلىّهدفينّاستراتيجيينّوسيتمّتسهيله ّمنّخاللّالتحسيناتّفيّ
حوكمةّاليوروسايّعلىّالنحوّاملبينّفيّالفصلّّ .4
من ّأجل ّتعزيز ّاألجهزة ّالعليا ّللرقابة ّاملالية ّواملحاسبة ّفي ّاملنطقة ّاألوروبية ّومساعدتها ّعلى ّمواجهة ّالقضاياّ
والتحدياتّالجديدةّّ،سيركزّاليوروسايّّ،علىّمدىّالسنواتّالستّاّّ،علىّالهدفينّاالستراتيجيينّالتاليينّ :
 ا.دعمّأداءّعملياتّتدقيقّفعالةّومبتكرةّوذاتّصلةّمنّخاللّتشجيعّالتعاونّاملنهيّوتسهيلهّ؛


ب ّ.مساعدةّاألجهزةّالعلياّللرقابةّعلىّمواجهةّالفرصّوالتحدياتّالجديدةّمنّخاللّدعمّوتسهيلّتعزيزّ
قدراتهاّاملؤسساتية.

ً
وسعيا ّلتحقيقّهذهّاألهدافّّ،عكفتّ ّاليوروساي ّعلىّمساعدةّوّمرافقةّأعضائهاّعلىّإجراءّعملياتّتدقيقّ
عاليةّالجودةّوتعزيزّاملساءلةّوالشفافيةّوالنزاهةّفيّكياناتّالحكومةّوالقطاعّالعامّفيّبلدانهمّ .
ّ
وّمنّبينّاألهدافّاإلستراتيجيةّاملسطرةّ،علىّسبيلّاملثالّوّالّالحصرّنذكرّ :
ّ
النتائـ ـ ـج املتوقع ـ ـ ـ ـ ـة

األهداف
 2.1الهدف االستراتيجي :دعم أداء عمليات
تدقيق فعالة ومبتكرة وذات صلة من خالل
تشجيع وتسهيل التعاون املنهي
 .1تعزيزّالتعاونّفيّمجالّاملراجعةّمنّ
خاللّلعبّدورّالوسيطّبينّأعضائها

•زيادة ّفي ّعدد ّعمليات ّالتدقيق ّالتعاونية ّومبادرات ّالتسويق ّالشاملّ
وعملياتّالتدقيقّاملشتركةّّ،الّسيماّفيماّيتعلقّبعملياتّالتدقيقّفيّ
املوضوعاتّذاتّاالهتمامّاملشتركّواملوضوعاتّالحاليةّ .
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ّ

•األجهزةّالعلياّللرقابةّقادرةّعلىّتنفيذّعملياتّاملراجعةّالتعاونيةّ
بسرعةّوالتصديّللتحدياتّالحاليةّوالجديدةّحسبّالحاجةّّ،
بمساعدةّ EUROSAI

 .2تسهيل ّتبادل ّاملعرفة ّوالخبرات ّداخلّ  إنشاء" ساحة ّالسوقّ ّ -ّ "market placeالذي ّيمكن ّالوصول ّإليهّ
اليوروساي ّومع ّأصحاب ّاملصلحةّ بسهولةّوسرعةّّ-معدّلتبادلّاملعرفةّومهاراتّالتدقيقّوالدرايةّالفنيةّ
والخبراء.
والشركاءّالخارجيين ّ
 تعملّاملنظمة ّكوسيطّللممارساتّالجيدةّومبادراتّاالبتكارّومعرفةّ
تدقيقّالقطاعّالعامّبينّأعضائهاّّ،فيّمجموعاتّمناقشةّمحددةّمثلّ
املؤتمراتّ.شبابّاليوروسايّ(ّ)YESواألحداثّاملنظمةّبشكلّخاص.
• تعملّّEUROSAIكوسيطّللمعرفةّبينّأعضائهاّوأصحابّاملصلحةّ
الخارجيينّوالخبراءّمثلّاإلنتوسايّواملنظماتّاإلقليميةّوالجامعاتّ
واملنظماتّالدولية.
•ّ تشجع ّّ EUROSAIاستخدامّمنصاتّتكنولوجياّاملعلوماتّلتبادلّ
املعرفةّوتمكينّالعملّالتعاونيّوتشجيعّ"الشبكات"ّغيرّالرسميةّوتنظيمّ
االجتماعاتّاالفتراضية.
•ّاالستفادةّالفعالةّمنّقواعدّالبياناتّاملتوفرةّواملنتجاتّوتجاربّ
اآلخرينّفيّمجالّالتدقيقّالخارجي ّ
 3.2الهدف االستراتيجي :مساعدة األجهزة
العليا للرقابة على مواجهة الفرص
والتحديات الجديدة من خالل دعم
وتسهيل تعزيز قدراتها املؤسسية ّ
ّ 2.1تسهيل ّودعم ّمبادرات ّبناء ّالقدراتّ ً 
بناء ّعلى ّتقييم ّاالحتياجات ّالذي ّيعكس ّتنوع ّأعضائها ّّ ،ينسقّ
اليوروساي ّويسهل ّمبادرات ّبناء ّالقدرات ّاملؤسسية ّّ ،والتي ّيتمّ
املؤسسيةّالقائمةّعلىّاالحتياجات
تنظيمهاّوتنفيذهاّمنّقبلّأعضاءّاليوروسايّأوّالشركاءّالخارجيينّ.ّ.
•ّتتناول ّمبادراتّبناءّالقدراتّمهاراتّالتدقيقّباإلضافةّإلىّالقضاياّ
املؤسسية ّمثل ّاالستقاللية ّوالتواصل ّوإدارة ّالعالقة ّمع ّأصحابّ
املصلحةّوالقيادةّواألخالقياتّوّاإلدارةّالتشغيليةّ•ّ.تشجعّّEUROSAI
التعلمّاإللكترونيّومجتمعاتّاملمارسةّومبادراتّبناءّالقدراتّاملبتكرةّ
األخرى ّّ ،باإلضافة ّإلى ّالتدريب ّالداخلي ّحسب ّالطلب ّوالزياراتّ
الدراسيةّوبرامجّالتدريب.
ّ 2.2أن ّتكون ّالناطق ّالرسمي ّللمصالحّ  تستجيب EUROSAIاألروساي ّّ -بالتعاون ّمع ّأصحاب ّاملصلحةّ
املؤسساتية ّاملشتركة ّألعضاء ّ ّEUROSAIوالشركاء ّّ -الحتياجات ّأعضائه ّويدعمهم ّفي ّالقضايا ّالرئيسية ّمثلّ
استقاللهمّونزاهتهمّ.
داخلّمجتمعّاإلنتوسايّككل ّ
• ّتراعي ّاليوروساي ّاالحتياجات ّاملتنوعة ّألعضائها ّّ ،وتستجيب ّلهذاّ
التنوعّويشجعّمشاركةّجميعّاألعضاءّفيّاألنشطةّاإلقليميةّ .
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.III

تحسين الحوكمة وطريقة عمل :EUROSAI

إنّّالتحديّالذيّيواجهّاألروسايّهوّأنّتظلّمنظمةّشبكاتيةّمناسبةّوجذابةّلجميعّأعضائهاّ،وأنّتكونّمرئيةّ
للشركاءّاملحتملينّوأصحابّاملصلحةّالخارجيينّ .
ّ يمكنّتسهيلّنجاحّهذاّاملسعىّمنّخاللّآلياتّالحوكمةّاملحسنةّ.علىّنفسّالقدرّمنّاألهميةّمنّأجلّتحسينّ
ً
طريقةّعملّاملنظمةّحقاّّ،والتغييراتّفيّطريقةّعملهاّّ،وفيّطريقةّتفاعلّالهيئاتّالتنفيذيةّفيهاّوتشغيلهاّ ّ.
منّأجلّضمانّتحقيقّهذينّالهدفينّاالستراتيجيينّوتحسينّأدائهّباإلضافةّإلىّقيمتهّّ،يجبّعلىّاملنظمةّأنّ
تسعىّجاهدةّلتحسينّحوكمتهاّوهيكلهاّالتنظيميّوإدارةّالشركةّ .

التحسينات الرئيسية في الحوكمةّ:
منّأجلّتمكينّاليوروسايّمنّأنّتكونّمرنةّوذاتّصلةّوموجهةّنحوّالنتائجّ،تمّإجراءّأربعةّتحسيناتّمهمةّ
علىّإدارتهاّ :
أ)ّحقائبّاللجنةّالتوجيهيةّ:كلّعضوّفيّاللجنةّالتوجيهيةّمسؤولّعنّ"محفظةّواحدةّأوّأكثرّمرتبطةّبإدارة األروساي
وّّ/أوّبتنفيذّالخطةّاالستراتيجيةّ .
ب) ّمسؤوليةّمشتركةّعنّاألهدافّاالستراتيجيةّ:سيتمّتقاسمّتنسيقّتنفيذّكلّمنّالهدفينّاالستراتيجيينّبينّعضوّ
وغيرّعضوّفيّاللجنةّالتوجيهيةّ .
ً
ج)ّفريقّالتنسيقّ:سيكونّفريقّصغيرّداخلّاللجنةّالتوجيهيةّمسؤوالّعنّتنسيقّومراقبةّتنفيذّالخطةّالتشغيليةّ"لليوّ
روساي"ّبانتظامّ .
د) ّمجموعات ّاملشاريع ّالرشيقةّ :يمكن ّتنفيذ ّاملبادرات ّالتعاونية ّقصيرة ّاملدى ّالتي ّيقودها ّأعضاء ّاألروساي ّّ ،ضمنّ
املشروعّوف ًقاّللهدفينّاالستراتيجيينّوتحسينّإدارةّ"األروساي"ّاملنتظرةّ .
ّ

.IV








املقارنة املؤسساتية مع األ رابوساي.

إنّأبرزّأوجهّاملقاربةّّتبدوّهيكليةّّفيّالنظرةّاألولىّ،حيثّأنّكلتاّاملنظمتينّّتسيرّوفقّنظامّداخليّّخاصّّّ
يختلفّعنّاألخرّفيّعدةّمجاالتّّبماّفيهّالتوجيهّوّالتخطيطّاالستراتيجيّالذيّتقودهّاللجنةّاملديرةّّأوّمجلسّ
بينماّهناكّلجنةّاملخططّاالستراتيجيّّّبالنسبةّللمنظمةّالعربية.
ّ
اإلدارةّّفيّ"األروساي"ّّ
يضمّمجلسّاإلدارةّ(املكتبّاملدير)ّكلّأعضاءّاملنظمةّبينماّتضمّلجنةّاملخططّاالستراتيجيّّّبالنسبةّللمنظمةّ
العربيةّبعضّالدولّفقط،
عمل ّاملنظمة ّاألروبية ّيبدو ّأكثر ّتوافقي ّوإجماعي ّمن ّمثيله ّفي ّاملنظمة ّالعربية ّكون ّكل ّالبلدان ّتشارك ّفيّ
اإلقتراحاتّوّالنقاشاتّ ،
كلتاّاملنظمتينّّتستندّفيّتقديمهاّللتخطيطّاالستراتيجيّّّإلىّمراجعّّدوليةّ:مبادرةّاإلنتوسايّللتنميةّللتخطيطّ
االستراتيجيّبالنسبةّلألرابوسايّ ّوقراراتّّوتوجيهاتّاإلنتوسايّبالنسبةّلألوروساي.
كماّتستندّاملنظمةّالعربيةّّإلىّعمليةّّتوزيعّإستبياناتّعلىّالدولّاألعضاء
تشابهّوّإختالفّفيّالتوجهاتّالزمنيةّوّاألهدافّاإلستراتيجيةّفيّّالوقتّالراهنّوّالذيّبعودّألسبابّم ّوضوعية.

7

:املراجع
ّ EUROSAI STRATEGIC PLAN2017-2023ّّلالروساي7170-7102ّ الخطةّاإلستراتيجية
Manuel de gestion stratégique des isc (idi mars2020 version ). Idi.no/elibrary/IDI-PLANS 
ّ General procedure for the eurosai strategic plan 2017-2023 ( eurosai.org) 
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املقترح املوحد ملحاور الورشة التدريبية في مجال

اإلدارة االستراتيجية لألجهزة الرقابية
المقدمة
في ضو ووعي او ووةي لعليا لرةابة راى ةحس ناج دة و ووبت لعو ناابةدية لرلىليلدية لرى ةمبس ل ولل

نااية

لرت لعليا لرةابة راى ةحس لالهتاةم حةرتخطبط لالا و ووتىلدب ي لكة ر رن كت لعةىةع ناج ناز لعليا
لدقببم لعولي لرايني رية لبغبس ضاةن لدأكبد دةقبق ناابةدية رألهدلف لراعضعنس للراىلع .
حبث دةتبى لإلولر لالاتىلدب بس ضىلر اةابس رالات ةحس راغىض لرتي دأا ت كت لاه لراتغب لى
لراعل ف لرببئبووس لرتي دعللييووة لران،اووة

لتو رون رتةابووز لريىا للرتيوود ودل

دخصو و و و ووا لراعلرو لرتن،بابس حاة او و و و ووات دةقبق لعهدلف للرغة ة
لالا و و و و و ووتيةو كت لريىا لراتةحس لد نب ل لرتقابز كت ديد دل

لرببئبووس لرخووةرلبووس لر ي

لرىنب و و و و ووبس في لران،اس لكت م

لرببئس لرخةرلبس ل لردلخابس لراةتااس

ر ل دىتا لإلولر لالاو و و و و و ووتىلدب بس ناج ونةنم كتةدو لكىلحز كني بس دبد حةرتخطبط م لرتنيب لدنتيي
حةرتقببم لرنةو لرتخطبط.

الهدف العام
يهدف البرنامج إلى تناول أهمية مفاهيم اال ستراتيجية والتخطيط االستراتيجي في تنمية وتطوير ورفع
كفاءة وقدرات األجهزة الرقابية من خالل اكساااا المراااركين بم ارف ومفاهيم اإلدارة االسااتراتيجية
ودور القيادات ال ليا في دعم وتحقيق األهداف االستراتيجية.

الفئة المستفيدة
أعضاااء فريق عم المخطط االسااتراتيجي للمنامات الدولية واإلقليمية وال ربية وعموم المهتمين في
التخطيط االستراتيجي في المجال الرقابي.

محاور ورشة العمل
 .1ت ريف اإلدارة االستراتيجية والمفاهيم األساسية في اإلدارة االستراتيجية والتخطيط
االستراتيجي للمنامات الرقابية في ضوء مبادرة تنمية االنتوساي.
 .2أهمية اإلدارة االستراتيجية في رفع كفاءة وقدرات األجهزة الرقابية.
 .3دور القيادات ال ليا في دعم ونجاح اإلدارة االستراتيجية لألجهزة الرقابية.
 .4مفهوم وأدوات وعناصر التحلي االستراتيجي لبيئة جهاز الرقابة ال ليا وفائدته.
 .5الخطوات المنهجية للتخطيط االستراتيجي وصياغة األهداف االستراتيجية بما يتوافق مع
األولويات وآلية تحقيقها والنتائج المتوق ة.
 .6وضع مؤشرات أداء رئيسية تقيس مدى التقدم في تحقيق الهدف ويسه قياسها لنجاح الخطة
 .7مفهوم المخاطر المؤسسية وتأثيرها على تحقيق األهداف المؤسسية ،الص وبات والتحديات
التي تواجه المنامات واألجهزة في تنفيذ الخطط االستراتيجية.
 .8الت ريف بالمخطط االستراتيجي لمنامة االرابوساي ومراح اعداد وتوزيع األولويات.
 .9عرض تجارا المنامات اإلقليمية في وضع الخطط االستراتيجية.
 .10وضع مبادرات ل بور الفجوة بين الوضع الراهن والرؤية المستقبلية لتمكين تحوي
االستراتيجيات إلى مبادرات تنفيذية.
.11عرض لب ض التجارا المميزة.

المرفق1

الكلفة التقديرية االجمالية لمشاريع الخطط التشغيلية المبرمج تمويلها من
خارج البرنامج المالي
الهيكل
المكلف
بالتنفيذ

األنشطة

المشروع

0200 0201

رقــــم

لجنة
 -1ورشة عمل حول
الرقابة
"الهدف الرابع المتعلق بالتعليم
على
الجيد"
أهداف
 -6منتدى دولي حول
التنمية
المستدامة التجارب الرائدة والممارسات
الجيدة في مجال أهداف التنمية
المستدامة
 -3مهمة الرقابة التعاونية
حول :الهدف الرابع :التعليم
الجيد

4-3-1

62.181




7-3-1

2-3-1



لجنة
تنمية
القدرات

.08.02

1.6.6



61.621

1.3.6



64.011

6.1.6.3



62.241

6.4.4



12.021
068042

اإلجمـــــالي – لجنة تنمية القدرات

األمانة
العامة

 -1المشاركة في إجتماع فريق عمل الصناعات
اإلستخراجية لإلنتوساي
-0المشاركة في ملتقى األرابوساي –
األسوساي

67.111

62.241

اإلجمـــــالي – لجنة الرقابة على أهداف التنمية المستدامة

-1ورشة عمل حول "إعداد
وتطبيق استراتيجية التواصل مع
أصحاب المصالح في األجهزة
الرقابية".
-6ندوة بالتعاون مع  IDIلدعم
قدرات األجهزة في التواصل مع
أصحاب المصالح.
-3برنامج تدريبي في مجال
التخطيط االستراتيجي على دليل
التخطيط االستراتيجي الصادر
من مبادرة تنمية اإلنتوساي.
-4لقاء تدريبي حول التقييم
الذاتي للنزاهة.

التكلفة
اإلجمالية لكل
نشاط بالدوالر
األمريكي

1.0.7.6.0



4.7.6.0





4.206
0.111

-3المشاركة في إجتماع تنمية قدرات
لإلنتوساي
-6تنفيذ  20مهمات مراجعة ضمان الجودة

6.0.7.6.0



6.6.0



-5مهمة تقييم مهنية المنظمة

8.6.0

-4تنفيذ  23مهمات مراجعة ضمان الجودة

6.6.0

-7المشاركة في ورشة عمل بين األرابوساي
 األسوساي في النيبال-.تنظيم ورشة عمل بين األرابوساي –
األسوساي
-0تنظيم ورشة عمل حول "الصناعات
اإلستخراجية"
-12مهمة رقابة تعاونية حول "الصناعات
اإلستخراجية"
-11إقتناء تطبيقة متابعة أداء األجهزة

4.7.6.0



3.228
7.361




8.211
11.281



6.766



4.7.6.0

10.061

3.0.7.6.0



16.161

4.0.7.6.0



16.721



11.6.0

10.111

اإلجمالي – األمانة العامة

لجنة
المعايير
المهنية
والرقابية

0.8.50




 -1تنظيم ورشة تدريبية بخصوص
دليل رقابة االلتزام

4-2-1-4

-2تنظيم ورشة تدريبية بخصوص
دليل رقابة األداء:
-.تنفيذ مهمة رقابية نموذجية تتعلق
بالرقابة المالية وفقا لدليل الرقابة
المالية المع ّد من قبل المنظمة
-4تدريب كوادر من األجهزة على
ممارسة مراجعة النظير

6-2-1-4

243.22

7-2-1-4

28.442

6.3.4

64.311

اإلجمالي – لجنة المعايير المهنية والرقابية
الكلفة اإلجمالية لجميع األنشطة

243.22

1218362
3778070

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
between
THE UNITED NATIONS ECONOMIC AND SOCIAL COMMISSION FOR WESTERN
ASIA (UN-ESCWA)
AND
THE ARAB ORGANISATION OF SUPREME AUDIT INSTITUTIONS (ARABOSAI)

WHEREAS the United Nations Economic and Social Commission for Western Asia
(hereinafter referred to as "UN-ESCWA”), having its Headquarters in Beirut, Lebanon, is
responsible for promoting economic and social development in the Arab Region1 and is mandated
to formulate and promote development assistance activities and projects commensurate with the
needs and priorities of the region and acts as an executing agency for relevant operational projects.
WHEREAS the Arab Organisation of Supreme Audit Institutions (hereinafter referred to
as "ARABOSAI"), an autonomous, independent, professional and non-political organization
established in 1976 with the mandate to provide mutual support to Supreme Audit Institutions
(SAIs) in the Arab region through capacity development, representing SAIs in the Arab region and
promoting the adoption of standards for public sector auditing, as well as promoting good
governance.

WHEREAS UN-ESCWA and ARABOSAI (hereinafter referred to as “the Parties”) have
a common aim in implementing the activities involved in this Memorandum of Understanding
(hereinafter referred to as the “MoU”) and have agreed that all activities shall be undertaken
impartially without discrimination, direct or indirect, because of race, ethnicity, religion or creed,
status of nationality or political belief, gender, disability, or any other circumstances;
WHEREAS the State Audit Bureau of Qatar, which acts as the Chair of ARABOSAI
Governing Board, has communicated to UN-ESCWA its wish to formalize a partnership between
the Parties.

1
Bahrain, Egypt, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Mauritania, Morocco, Oman, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Somalia, the Sudan, Syrian
Arab Republic, Tunisia, United Arab Emirates, and Yemen.

THEREFORE, on the basis of mutual trust and in the spirit of full cooperation, UNESCWA and ARABOSAI respectively represented by their executive heads, have entered into the
present MoU.
Article I
Objective and Scope
This MoU sets forth the general terms and conditions of cooperation between the Parties
(hereinafter referred to as the "Partnership").

Article II
Areas of Cooperation
In pursuit of the aim of this MoU, UN-ESCWA and ARABOSAI have agreed to cooperate
in order to support more coherent and integrated follow up on the implementation of the 2030
Agenda in the region.

Article III
Modalities of Cooperation
This MoU shall provide a framework for inter-institutional dialogue and cooperation
between UN-ESCWA and ARABOSAI and will include the following modalities as means of
carrying out this cooperation:
(a) Awareness raising and advocacy on the role of SAIs and whole of government approach
amongst UN-ESCWA’s regional network;
(b) Creating space for dialogue with governmental and non-governmental stakeholders,
including informally through bilateral discussions as well as through future multistakeholder meetings;
(c) Providing substantive knowledge on SDG implementation and Follow-up and Review
processes in the region to ongoing and future national, regional and international SAI
processes;
(d) Examining ways to optimize parallel VNR and SAI SDG Audit tracks, whether through
linking common messages in national or UN-ESCWA documents, or through meetings to
discuss and compare findings of official government and audit analysis of SDG
implementation.
(e) Annex 1 to this MoU includes a preliminary list of joint activities to be implemented by
both Parties, subject to the availability of funds. A detailed plan regarding these activities
shall be agreed by the parties within three months of the signing of this MoU or such other
agreed time period.

(f) The Parties shall cooperate in implementing any agreed activities as per developments and
needs.
Article IV
Title rights

The ownership of intellectual property and other proprietary rights with regards to all
materials produced, prepared or collected in consequence of or in the course of the execution of this
MoU shall be agreed upon on a case-by-case basis, in writing. In principle, such rights shall belong
to the Party generating the material, and the other Party shall be granted a worldwide, nonexclusive, perpetual and royalty-free license to use the intellectual property for non-commercial
purposes.
Article V
Reporting and evaluation requirements
The focal points of both Parties shall consult with one another and prepare and submit to
the executive heads of both Parties joint progress reports on the implementation of this MoU. At a
minimum, the focal points shall prepare a report two years after the date of signing of this MoU. It
is also suggested that the implementation of this MoU be subject to an evaluation at the end of
2023, the details of which must be agreed by both parties in advance.

Article VI
Entry into Force, Amendment and Termination
1.
The terms of this MoU shall commence upon signature of the present MoU by both parties
and shall remain in effect until 31 December 2023.
2.
This MoU may be modified or amended only by written agreement between the Parties with
clear justification for the need for amendment.
3.
Either Party shall have the right to terminate this MoU within thirty (30) days of a written
notice to the other Party to this effect. Upon receipt of a notice of termination, the Parties shall take
immediate steps to terminate their activities under this MoU. This shall also apply in cases of force
majeure (acts of nature, war (whether declared or not), invasion, revolution, insurrection or other
acts of a similar nature or force).

Article VII
Costs
1.
UN-ESCWA will bear the cost of expert professional fees associated with the activities in
relation to the subject matter of this MoU, while ARABOSAI will bear the cost of their associated
logistics and travel costs.

2.
For the avoidance of doubt, all fees and costs must be agreed in advance in writing by both
parties.
Article VIII
Dispute Settlement
1.
Amicable Settlement: The Parties shall use their best efforts to amicably settle any dispute,
controversy, or claim arising out of this Agreement or the breach, termination, or invalidity thereof.
Where the Parties wish to seek such an amicable settlement through conciliation, the conciliation
shall take place in accordance with the Conciliation Rules then obtaining of the United Nations
Commission on International Trade Law (“UNCITRAL”), or according to such other procedure as
may be agreed between the Parties in writing.
2.
Arbitration: Any dispute, controversy, or claim between the Parties arising out of this
Agreement or the breach, termination, or invalidity thereof, unless settled amicably under the above
paragraph on “Amicable Settlement”, within sixty (60) days after receipt by one Party of the other
Party’s written request for such amicable settlement, shall be referred by either Party to arbitration
in accordance with the UNCITRAL Arbitration Rules then obtaining. The decisions of the arbitral
tribunal shall be based on general principles of international commercial law. The arbitral tribunal
shall be empowered to order the return or destruction of goods or any property, whether tangible or
intangible, or of any confidential information provided under this Agreement, order the termination
of the Agreement, or order that any other protective measures be taken with respect to the goods,
services or any other property, whether tangible or intangible, or of any confidential information
provided under the Agreement, as appropriate, all in accordance with the authority of the arbitral
tribunal pursuant to Article 26 (“Interim measures”) and Article 34 (“Form and effect of the
award”) of the UNCITRAL Arbitration Rules. The arbitral tribunal shall have no authority to award
punitive damages. In addition, unless otherwise expressly provided in this Agreement, the arbitral
tribunal shall have no authority to award interest in excess of the London Inter-Bank Offered Rate
(“LIBOR”) then prevailing, and any such interest shall be simple interest only. The Parties shall
be bound by any arbitration award rendered as a result of such arbitration as the final adjudication
of any such dispute, controversy, or claim.

Article IX
Privileges and immunities
Nothing in or related to the present MoU shall be deemed a waiver, express or implied, of
any of the privileges and immunities of the United Nations and UN-ESCWA, outlined in the
Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations of 13 February, 1946.
Article X
Notices
Any notice required to be given by either party under this Agreement shall be given in
writing in English shall be deemed given when actually received by the other party, and shall be
conveyed via first class mail, postage prepaid, or via private courier, facsimile or electronic mail as
follows:

To UN-ESCWA
Ms. Maisaa Youssef
Sustainable Development Officer
UN House, Beirut, Lebanon
+961 1 978 810
+9611981510
Youssef8@un.org

To ARABOSAI
Mr. Nejib Gtari
Secretary General of ARABOSAI
Centre Urbain Nord – Ahmed Snoussi Street –
Building 4 – Tunis - Tunisia
+216 71 949 915
E-mail contact@arabosai.org

IN WITNESS WHEREOF the undersigned duly authorized representatives of the UN-ESCWA
and ARABOSAI, have signed this Agreement in two original copies, in English, at the place and
on the day below written.

For UN-ESCWA

For ARABOSAI
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ANNEX 1
Preliminary List of Joint Activities
1. Support the training workshop on the audit of target 3.d through the provision of information on
SDG 3 in the region and related main challenges.
2. A dedicated session at AFSD 2021 in collaboration with INTOSAI Development Initiative (IDI) and
ARABOSAI to highlight the role of SAIs and their engagement with SDGs, to bring SAIs in touch
with a host of government and non-government stakeholders to enhance discussions and devise
ways to collaborate on capturing SDG implementation in government activities and audits on the
said activities.
3. Make ESCWA knowledge products available to ARABOSAI and IDI.
4. Continue to explore collaboration on potential activities to optimize dual VNR/SDG Audit
processes.
5. Provide support to ARABOSAI in implementing its operational plan on SDGs Audits. Determining
the activities and programmes in this regard will be undertaken in coordination with the
ARABOSAI Audit Committee on Sustainable Development Goals.

