
 

 

 
 

 إعالن عن تنظيم املنظمة العربية

 املسابقة الثالثة عشرة

 للبحث العلمي في مجال الرقابة

  
  

بناًء على القرار الذي اتخذته الجمعية العامة للمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية  

، 21/22/1122إلى  21خالل الفترة من الدوحة املنعقدة بمدينـة الثالثة عشرة واملحاسبة في دورتها العادية 

ضافة ثالثة مواضيع إالذي تم بموجبه  122/1111وعلى قرار املجلس التنفيذي غير العادي باملراسلة رقم 

، تعلن المانة العامة للمنظمة العربية عن إجراء املسابقة ثر جائحة كوروناإحداث الدولية تماشيا مع ال 

جال الرقابة املالية الختيار أحسن خمسة أبحاث تكتب خصيصا للمسابقة للبحث العلمي في م الثالثة عشرة

 في كل موضوع من املوضوعات الستة التالية :

 

 تقنيات تحليل ورقابة البيانات املوضوع االول 

على التحول من موازنة الوسائل  جهزة العليا في الرقابةدور ال  املوضوع الثاني

 لى موازنة البرامجإالبنود ( )

 العليا في الرقابة على االستثمارات العامة جهزةال دور  املوضوع الثالث

 زمة انتشار فيروس كوروناأالدروس املستفادة من خالل مواجهة  املوضوع الرابع

 ثبات عند تنفيذ مهام الرقابة عن بعددلة اإلأالحصول على  املوضوع الخامس

 االصطناعي في تنفيذ املهام الرقابيةاستخدام تقنيات الذكاء  املوضوع السادس

 

وذلك وفقا للشروط التي سبق أن اعتمدها املجلس التنفيذي في اجتماعه الخامس والخمسين املنعقد 

 بدولة قطر. 

  

يتقدم الباحث للمسابقة بطلب يعده على نموذج قسيمة االشتراك املرفقة ويحال الطلب بموجب  -1

يعمل به إلى المانة العامة قبل انتهاء املوعد املحدد لقفل باب كتاب من جهاز الرقابة املالية الذي 

 . وترفق السيرة الذاتية بالطلب 11/1/0201م االشتراك وهو يو



ة يين العاملين في أحد الجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبأن يكون الباحث من بين املوظفين الفن   -1

 العضاء في املنظمة العربية.

البحوث املشاركة إلذكاء روح الفريق في العمل، على أال يزيد عدد املشاركين في البحث عن يتم قبول  -3

 عضوين ويعد كل منهما قسيمة اشتراك موضحا بها تلك املشاركة.

 ال يجوز االشتراك بأكثر من بحث للشخص الواحد. -1

 أال يقل مؤهل الباحث عن شهادة الباكالوريوس أو ما يعادلها. -2

اد البحث بأصول وقواعد البحث العلمي املتعارف عليها سواء النواحي الشكلية االلتزام في إعد -6

كإعداد مقدمة للبحث تبين املشكلة والهدف ومنهج البحث وخطته وتقسيماته وتوثيق مصادره 

بدقة وأمانة وااللتزام بقواعد وأصول التوثيق املتعارف عليها أو النواحي املوضوعية كعرض 

 عمق واالنتهاء بالنتائج والتوصيات.املوضوع بدقة ووضوح و 

يجب أن يتناول البحث املقدم الجوانب العلمية والتطبيقية للموضوع والتي تساهم في تطوير وإثراء  -7

 العمل الرقابي.

 أأن يكون البحث قد أعد خصيصا لالشتراك في املسابقة و  -8
 
يل في نطاق جامعي أو لن يكون قد أعد   ال

 درجة علمية أو جائزة تشجيعية أو تقديرية من قبل.

ن يكون حجم الصفحة أو  كلمة 12.111كلمة وال تزيد عن  7.211أال تقل عدد كلمات البحث عن  -2

(A4( والخط املستخدم )simplified Arabic 21 حجم.) 

 كلمة. 211إلى  311يقدم ملخص للبحث بحدود  -21

 أن يكون البحث محررا بلغة عربية سليمة من الناحيتين اللغوية واإلمالئية.  -22

لكتروني لألمانة العامة في ( على العنوان اإلPDFي شكل وثيقة غير قابلة للتغيير )يرسل البحث ف  -21

.وتعتبر البحوث التي ترسل بعد هذا التاريخ غير مقبولة لالشتراك في 11/8/0201موعد غايته يوم 

 ة.املسابق



يتم تقويم البحوث املقدمة من قبل أعضاء لجنة التقويم وفقا للشروط التي يعدها املجلس   -23

التنفيذي للمنظمة. وتمنح خمس جوائز مالية لصحاب البحوث الفائزة في كل من موضوعات 

 :وتكون الجوائز وفقا للتالي 71عن املسابقة الثالثة وبحيث ال تقل درجة تقييم البحوث 

  :دوالر أمريكي 1122الجــائزة الولى 

 :دوالر أمريكي 1122الجـــائزة الثانيــة 

 :دوالر أمريكي 022الجــائزة الثالثـــة 

 :دوالر أمريكي 022الجــائزة الرابعة 

 :دوالر أمريكي 022الجــائزة الخامسة 

تي منح الجائزة املستحقة والجوائز الكثر في النقاط لية جائزة من الجوائز، تأعند تعادل بحثين أو ـ و 21

 تليها بعددهم ويتم تقسيم قيمة الجوائز على عدد البحوث الفائزة بالتساوي لكل منها.

كين الذين لى املشار إمانة العامة خطابات شكر ـ يتم منح الفائزين في املسابقة شهادات تقدير وتوجه  ال  22

 لم يفوزوا في املسابقة .

تقويم البحوث حجب أي من جوائز املسابقة إذا رأت أن البحوث املقدمة ال ترتقي إلى مرتبة ـ يحق للجنة  26

 الفوز بالجائزة.

تتولى المانة العامة طباعة البحوث الفائزة بجوائز املسابقة بعدد كاف من النسخ لتوزيعها على العاملين  -27

حاب تلك البحوث في ملكيتها والتصرف فيها في أجهزة الرقابة العليا العضاء وذلك دون اإلخالل بحق أص

 وفق مشيئتهم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 املنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة

 المانة العامة

 قسيمــــــة اشــــــــتراك

 في املسابقة الثالثة عشرة للبحث العلمي في مجال الرقابة
 

 

 

 يعده الباحث القسم الول:

 االسم بالكامل : -1

.......................................................................................................... 

 الجهاز الذي يعمل فيه:  -0

......................................................................................................... 

 الوظيفة التي يشغلها: -1

.......................................................................................................... 

 املــؤهل العلمي وسنة ومكان الحصول:  -4

........................................................................................................ 

 ـ مدة الخبرة في مجال الرقابة  0

....................................................................................................... 
 

 املوضوع الذي يرغب الكتابة فيه: -6

........................................................................................................ 

  إقـــــرار الباحث:-0

ة عشرة في مجال البحث العلمي وأوافق عليها. كما أنني أخول للمنظمة لثأقر بأنني اطلعت على شروط املسابقة الثا

 زيعه على الجهزة العضاء ونشره على موقع املنظمة.العربية حق طباعة بحثي وتو 

 

 

 توقيع املشارك

 



 

 

 القسم الثاني:شهادة جهاز الرقابة املالية الذي يتبعه الباحث

 
 .........................................................................................يشهد .................

 ....... هو أحد موظفيه ويشغل وظيفة:...........................................بأن السيد : 

 .......................................................................................................... 

 ..................................................اسم املسؤول املخول.....................

 ................................................................................الوظيفة:...........
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1 
 

 

 

 

 

 بطاقة وصفية لدورة تعلم الكتروني

 

 

 

 

 
I. 2 ..................................................................................................................................................... الدورة التدريبية: عنوان 

II. :2 ................................................................................................................................................................................. الجهاز 

III. :2 ............................................................................................................................................................. املدربون وصفاتهم 

IV.  2 ....................................................................................................................................................................العرض:طريقة 

V. :2 ..................................................................................................................................................... وصف الدورة التدريبية 

VI. 3 ..................................................................................................................................................................... أهداف الدورة 

VII. 3 .........................................................................................................................................................هيكلة املادة التدريبية 

VIII. 4 ................................................................................................................................................................. ملحة عن الوحدة 

 

 

 

 



 

2 
 

 

 

 

I. الدورة التدريبية:  عنوان 

 

 

II. :الجهاز 

 

  

III.  مؤهالتهم وخبراتهم العمليةو  رونيس  امل /املدربون : 

 

 

IV. :طريقة العرض 

 ☐ كال الطريقتين           ☐  مباشرة(غير ) غير  متزامنة        ☐ )مباشرة( سيتم عرض هذه الدورة بصفة : متزامنة

V.  :وصف الدورة التدريبية 

املدة اإلجمالية للدورة 

 باألسابيع:
 

التي املعارف واملهارات 

 :سيتم اكتسابها
 

أدوات التعلم خالل 

 :الدورة
 

  عدد الوحدات:

املدة الزمنية املطلوبة من 

 املتدرب:

 ما أو ليوما في ساعات ...و ... بين تتراوح التدريب في زمنية فترة قضاء املشاركين من سُيطلب

 (في اليوم)ينصح بساعتين كحد أقص ى  األسبوع. في ساعة .... من يقرب
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VI.  أهداف الدورة 

 وسيساعدهم.............................................................. من التدريبية املادة نهاية في املشاركون  سيتمكن

 :يلي ما على خاص بشكل   ذلك

 ................................................ 

 ............................................... 

 ............................................... 

VII.  هيكلة املادة التدريبية 

 النطالق الدورة وتعميمها املضبوطيتم تعديل األسبوع بالتاريخ 

األسبوع 

 والوحدة

نقاط التعلم الرئيسية  لكل وحدة التعلم هدف اسم الوحدة

 بالوحدة

 أدوات التعلم*

 1األسبوع 

 1الوحدة 

      

 2األسبوع 

 2الوحدة 

      

 3األسبوع 

 3الوحدة 

     

 4األسبوع 

 4الوحدة 

 

 

     

1عدد انظر امللحق  * 
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VIII.  ملحة عن الوحدة 

 لكل وحدة موجودة بالدورة  يتعين إعداد جدول مماثل

 هيكل الوحدة  األدوات والخصائص املطلوبة هدف التعلم من الوحدة
 طرق تيسير التعلم اإللكتروني

 املستخدمة 
 الوقت املطلوب

اكتب هدف التعلم من الوحدة كما 

هو مكتوب في مستند هيكل املادة 

 التدريبية.

أدرج مواد التدريس الالزمة لتقديم  

 الوحدة.

 الجلسة ننظرة عامة ع .1

 هدف التعلم .2

 املفاهيم األساسية .3

  اكتب الطريقة املستخدمة في كل نشاط.

   نقاط التعلم الرئيسية

بالنسبة لكل نقطة تعلم رئيسية، حدد طرق التيسير التي تتوافق  1. نقطة التعلم الرئيسية 1

التعلم التجريبي، أي التجربة والتأمل والتعميم مع مكونات دورة 

 والتطبيق.

 

   2. نقطة التعلم الرئيسية 2

   ... . نقطة التعلم الرئيسية3

حدد أسلوب التقييم املستخدم لتقييم مدى تحقيق هدف  . التمرين التقييمي4

 التعلم.

 

   . خالصة الوحدة5

  الوقت اإلجمالي:   

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

 

 ة )غير املباشرة(علم غير املتزامنتأدوات ال )املباشرة( أدوات التعلم املتزامنة

الندوات عبر 

 اإلنترنت:

ندوة مقامة على شبكة اإلنترنت. إذ ينخرط املشاركون 

مباشرة عبر اإلنترنت حيث يشرح امليسر في املناقشة 

موضوًعا 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.

 منتديات النقاش:

مناقشات حول موضوع توفر منصة إلجراء 

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 

 ين امليسرين واملشاركين.الفردي ب

 

 جلسات الدردشة:

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 

ين يمكن للمشارك الدردشة في الندوات عبر اإلنترنت، إذ

 التفاعل أو توجيه أسئلة إلى امليسر خالل الجلسة

االختبارات 

والتقييمات 

الذاتية عبر 

 اإلنترنت:

هي بيئة اختبارية تفاعلية عبر اإلنترنت حيث 

يمكن للميسرين إعداد اختبارات للمشاركين 

من أجل التوصل إلى فهمهم للموضوعات 

 نترنتواختبارها، وقد يوفر االختبار عبر اإل 

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

مؤتمر 

 الهاتف/الفيديو:

هي تسهيالت عقد مؤتمرات الهاتف والفيديو بين 

ن واملشاركين في الوقت والتاريخ املتفق عليهما امليسري

 أثناء تقديم املادة التدريبية
التكليفات 

 العملية:

هي املهام / األنشطة املحددة التي وضعها امليسر 

للمشاركين لتنفيذها من أجل استكمال املواد 

 ما تتطلب األنشطة / 
ً
التعليمية، وعادة

التكليفات تعليقات من امليسر حول كيفية 

 نفيذ املشارك النشاط أو التكليفت

 البث الشبكي:

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 

 نترنت في أن التقديم في البثالشبكي والندوة عبر اإل 

الشبكي يكون من طرف واحد وهو امليسر إلى املشاركين 

 وال يوجد تفاعل

املواد السمعية 

 البصرية:

هي مقاطع الصوت أو الفيديو أو األفالم التي 

توضح أو تشرح نظرة عامة على املوضوع أو 

تسجيل ملحاضرة، أو شرائح باوربوينت تم 

 إعدادها مسبًقا.

 

 

 القراءة:نص 

، في هذه الطريقة، 
ً
يتعين على املشاركين عادة

قراءة النصوص وفهم الخلفية أو املفاهيم 

األساسية أو املوضوعات التي تتناولها وحدات 

املادة التدريبية، ويتم إدراج معظم املحتويات 

 داخل نص القراءة.

 

 

 

 دراسات الحالة:

تتمثل في السيناريوهات الحقيقية والعملية 

 من التوضيح وإظهار كيفية تطبيق وتقد
ً
م مزيدا

الجوانب النظرية للمواد ونقاط التعلم 

الرئيسية للوحدة خالل املادة التدريبية، وتمكن 



 

6 
 

 ة )غير املباشرة(علم غير املتزامنتأدوات ال )املباشرة( أدوات التعلم املتزامنة

دراسة الحالة املشاركين من ممارسة مختلف 

املفاهيم التي يتم تدريسها خالل املادة 

 التدريبية.

 

 

 

العروض 

 التقديمية:

لوصف نقاط تستخدم العروض التقديمية 

 األحيان يمكن بعض التعلم الرئيسية، وفي

وفي هذه  استخدام هذا كبديل لنص القراءة.

الحالة، يمكن إضافة صوت مع العرض 

ويمكن   .التقديمي لجعله أكثر توضيحًيا

خاصة لتقديم هذه  POWERPOINTاستعمال 

 العروض.

 

 

 

 ويكي

إنها مجموعة قابلة للتوسع من صفحات الويب 

ة التي تتيح ألي مستخدم إنشاء املحتوى املترابط

وتحريره بسرعة وسهولة، ومن خالل ويكي، 

يشارك الطالب املعلومات والخبرات مع 

املشاركين وامليسرين اآلخرين، ويمكنهم التعاون 

عبر اإلنترنت مع بعضهم، والعمل مًعا 

كمجموعة، ومراجعة عمل بعضهم، وتوفر 

جموعات ويكي أيًضا أداة اتصال فعالة بين م

املتعلمين، وتكون املعلومات املنشورة على ويكي 

أكثر عرضة لخطر عدم الدقة، إذا كان 

الشخص الذي نشرها ال يتحقق من صحة 

 املعلومات

  

املواد واملوارد 

 اإلضافية للقراءة:

هي منطقة مخصصة للمشاركين من أجل 

الوصول إلى مزيد من التفاصيل أو الروابط 

نفس املوضوع إذا لزم األمر، لزيادة التعمق في 

مثل؛ القراءات والكتب والنصوص والروابط 

 عبر اإلنترنت، إلخ

 

 



 1مرفق

 9112توصيات اللقاءات التدريبية واللقاء الغلمي لسنة 

 

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

 :االنتوساي

 

 :اللقاء * توصيات

 نبعدد متّم إيالء محاور اللقاء االهتمام الالزم من قبل كافة املشاركين، والذين تقدموا في ختامه 

التوصيات لإلسهام في تفعيل هذا اإلطار باألجهزة األعضاء في املنظمة العربية وتعزيز االستفادة من مزاياه، 

 :هيالتوصيات  وهذه

بل االنتوساي من ق اقامة الدورات التعريفية ملوظفي الدوائر التنفيذية الخاصة بمطابقة معايير*

 قيق املبني على املخاطر وزيادة التوعية بأهميتها االجهزة العليا للرقابة وتعزيز برامج التد

واالهتمام بالدورات  زيادة تفعيل التعاون والشراكات بين االجهزة الرقابية لتبادل الخبرات فيما بين*

 التدريبية في هذا املجال

ع مقيام االجهزة الرقابية بتقييم الجهات املشمولة بالرقابة وحصر حاالت تكرار املخاطر والتنسيق *

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*   

 الدولية بشأن املعايير التدريبيةوالبرامج  التعريفيةوالندوات  العلميةيم املؤتمرات واللقاءات تنظ*

 من االنتوساي تتناول : الصادرة

 منها ستفادةواال بكيفية تطبيقها  الخاصةالتعريف باملعايير وأهميتها وأنواعها وبحث الطرق واآلليات *

 لخاصةاوالخروج بالتوصيات  ومناقشتهافي كل مجال من مجاالت املعايير  متخصصةتقديم أوراق عمل *

 منها   االستفادةبكيفية 



 لقانونيةاحث في التحديات والصعوبات التي تواجهه تطبيق هذه املعايير في ضوء خصوصية االطر ب*

 املعمول بها في كل دوله واألنظمة

 يربما يعزز مفهوم العمل بثقافة ومهنية هذه املعاي ابيةالرق األجهزةتبادل الخبرات والتجارب بين أعضاء *

ها في بهذه املعايير واملشاركة ب الخاصة التوعويةوالنشرات  العلميةعلى اعداد املقاالت  األجهزةتشجيع *

 .نفسها األجهزةالتي تصدرها  الرقابيةالتي تصدرها املنظمة وكذلك في املجالت  الرقابةمجلة 

العمل على اعداد دليل ارشادي موحد للعمل بهذه املعايير يوضح آليات التطبيق وإجراءات العمل *

 لخاصةاويراعي البدائل التي تغطي الظروف والخصوصيات  األجهزةبهذه املعايير يرتكز على تجارب  الخاصة

 بكل جهاز.

 

 

 

اللقاء التدريبي حول الرقابة على البعثات الدبلوماسية في الخارج المنعقدة بديوان المحاسبة  -2

 بدولة الكويت اللقاء التدريبي حول "الرقابة على البعثات الدبلوماسية في الخارج" 

 : التوصيات

املشاركين: توصيات-أ   

تقدموا في ختامه بمجموعة من التوصيات تم إيالء محاور اللقاء الالزم من قبل كافة املشاركين، والذين 

لإلسهام في تفعيل هذا اإلطار باألجهزة األعضاء في املنظمة العربية وتعزيز االستفادة من مزاياه، ومن أهمها 

 التوصيات التالية:

التأكيد على االستمرار في تنظيم البرامج املشتركة لتبادل الخبرات واملعارف وتقييم العمل  .1

 باألجهزة األخرى.الرقابي مقارنة 

 مزيد تنظيم دورات في نفس املوضوع. .2

 

توصيات ديوان املحاسبة بدولة الكويت:-ب  

التأكيد على االستمرار في تنظيم البرامج املشتركة لتبادل الخبرات واملعارف وتقييم العمل الرقابي. -  



سية الكتساب خبرة استضافة مدققين من أجهزة لها خبرة أكبر في التدقيق على البعثات الدبلوما -

 من تجاربهم.

ضرورة القيام بالتدقيق الدوري امليداني على البعثات الدبلوماسية. -  

االطالع على تجارب األجهزة التابعة للمنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة )  -

 اإلنتوساي ( .

حقة لسهولة التحكم بعمليات لة واملكاتب املإيجاد آلية ربط بين وزارت الدولة والبعثات الدبلوماسي -

 الصرف والقيام بعمل الحساب الختامي.

تفعيل نظام التراسل اإللكتروني بين الوزارات والبعثات الدبلوماسية واملكاتب امللحقة وذلك لتسهيل  -

 عملية املراجعة والتدقيق.

عمل ملفات دائمة الكترونية لتجميع كافة القرارات والتعاميم الخاصة بكل جهة يتبعها مكاتب  -

دبلوماسية بالخارج للتسهيل على املدقق القيام بعملية الفحص سواء كان داخل أو خارج دولة 

 الكويت.

 

ي لجهاز المالحول موضوع " تقارير األجهزة العليا للرقابة ودورها في رفع كفاءة االلقاء العلمي  -3

 والذي استضافه الجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورية مصر العربية  للدولة"

 التوصيات: 

أفرزت عروض املدربين واملشاركين والنقاشات التي تلتها مجموعة من التوصيات لإلسهام في الرفع من          

 فعالية ونجاعة األجهزة األعضاء في املنظمة العربية 

 التواصل بين الجهاز األعلى للرقابة والجهات أصحاب املصلحة من التقارير الرقابية.تعزيز وتطوير  -1

 تفعيل ما ورد بمعايير األنتوساى فيما يتعلق بنشر التقارير الرقابية. -2

 ام(.رقابة االلتز  –رقابة األداء  –حث األجهزة العليا للرقابة على تطوير أدلة العمل )الرقابة املالية   -3

عليا للرقابة على إنشاء وتطوير نظم لرقابة الجودة وضمان الجودة فيما يتعلق بإصدار حث األجهزة ال -4

 التقارير الرقابية.

 ملتطلبات املنظمات املهنية الدولية واملحلية فيما يتعلق  -5
ً
التحسين املستمر للتقارير الرقابية وفقا

 دة من هذه التقارير.بإعداد التقارير وبما يواكب متطلبات األطراف أصحاب املصلحة املستفي



 ضرورة التأكد من توافر عناصر النتيجة )الحالة/املعيار/األثر/األسباب/التوصية(.  -6

 للمعايير الدولية لألجهزة العليا  -7
ً
حث األجهزة على االهتمام بالتدريب على إعداد التقارير الرقابية وفقا

 للرقابة املالية املعنية.

متابعة اعتماد الحكومة االلكترونية )تحدي تكنولوجيا املعلومات ضرورة قيام األجهزة العليا للرقابة ب -8

 والتجارة اإللكترونية( في ممارسة مهامها وأنشطتها املختلفة.

 حث األجهزة العليا للرقابة على تبني منهجية التدقيق االلكتروني وتطويره في ظل الحكومة االلكترونية. -9

بتفعيل دور األجهزة في قياس كفاءة األجهزة املالية املساهمة في تحقيق أهداف التنمية املستدامة  -11

للدولة واألخذ بالنموذج العربي للتميز املؤسس ي الصادر عن جامعة الدول العربية لرفع كفاءة األداء 

 .املؤسس ي للجهاز املالي للدولة

ي الدول العربية ف زيادة التعاون والتنسيق بين املنظمة العربية واألجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة -11

بهدف االستمرار في إقامة هذه اللقاءات وبشكل سنوي من أجل تطوير العمل الرقابي وتجديد أواصر 

 الصداقة والتعاون بين األجهزة الرقابية.

حث األجهزة العليا للرقابة على تبني منهجية التقييم الذاتي باستخدام )األنتوسنت( وإطار قياس أداء  -12

رقابة الصادر عن اإلنتوساى وذلك للوقوف على نقاط القوة والتحسين بما يدعم األجهزة العليا لل

 االرتقاء بالدور التي تقوم به.

 

اللقاء التدريبي بالمملكة العربية السعودية حول موضوع " دور االجهزة العليا للرقابة في التدقيق  -4

 الديوان العام للمحاسبة بالمملكة العربية السعودية والذي استضافه في ظل الكوارث "

 التوصيات: 

 خلص املشاركون في آخر اللقاء الى التوصيات التالية:

أن تعمل األجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة في الدول العربية على الحصول على التفويض  (1

 الكوارث.التشريعي الذي يمكنها من إعمال اختصاصها في الرقابة في ظل 

تكثيف التدريب املستمر داخل األجهزة وعلى مستوى املنظمة العربية في مجاالت التدقيق في ظل  (2

 الكوارث.

 العليا للرقابة املالية واملحاسبة على تطبيق املعايير األجهزةالعمل على إصدار دليل استرشادي يساعد  (3

 الدولية بشأن تنفيذ مهام الرقابة في ظل الكوارث.



األجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة في الدول األعضاء على تنفيذ مهام رقابية ومراجعة النظير حث  (4

حول استعدادات الدول العربية ملواجهة الكوارث، والتدقيق على االعتمادات واملساعدات املرتبطة 

 بالكوارث.

وارث تها في هذا املجال وبخاصة الكتعزيز التعاون مع املنظمات الرقابية اإلقليمية لالستفادة من خبرا (5

 املرتبطة بتقنية املعلومات ومكافحة اإلرهاب.

تضمين موقع املنظمة ترجمة للمعايير واألدلة االسترشادية والبحوث وبعض التجارب الدولية حول  (6

 املوضوع.

 

للفريق اإلقليمي" المنعقدة  ضمان الجودة لمراجعةالدليل التطبيقي ورشة العمل حول " -5

  هورية التونسيةبالجم

 التوصيات:

 تنظيم دورات تدريبية أخرى في نفس املجال مع مراعاة: (1

 زيادة الفترة الزمنية املتاحة للتدريب . (2

 إتاحة الفرصة لنفس املجموعة لحضور تلك البرامج. (3

 تخفيف املادة التدريبية بعد فترة الغذاء. (4

 لعينة.االتدريب على حاالت عملية خاصة فيما يتعلق بتقييم املخاطر واألهمية النسبية واختيار  (5

 البرنامج.موافاة املتدربين باملادة التدريبية قبل بدء  (6

 املهنية.تصميم منصة تواصل معرفية معتمدة من األرابوساي لطرح األفكار والتصورات  (7

 املوقرة.أجهزتهم نقل املعرفة املحصلة لدى املشاركين إلى  (8

 االستفادة من املشاركين في البرنامج في تكوين فريق مراجعة ضمان الجودة اإلقليمي. (9

خاصة بعد  الجودة،إجراء التعديالت والتطوير الالزم على الدليل اإلقليمي ملراجعة ضمان  (11

 التطبيق العملي له.

 وصيانتها.تطوير أدلة رقابية وتطبيقها  (11

 لألجهزة.وضع املؤسس ي تعديل التشريعات لدعم ال (12

 اإلصدار.تطبيق مراجعات لضمان الجودة بعد اإلصدار باإلضافة للمراجعة بعد  (13

 األجهزة.التأكيد على أهمية مفهوم الجودة وعلى إجراء املراجعات املتعلقة بها لدى مختلف  (14

 باألجهزة.إنشاء وحدات تعنى بضمان الجودة ضمن الهياكل التنظيمية  (15



 الجودة.جهزة لنشر ثقافة تأهيل مدربين لدى األ  (16

 الجودة.تقديم منظمة األرابوساي لشهادات خبرة في مجال مراجعة ضمان  (17

 تفعيل تطبيق األدلة املتعلقة بمراجعات ضمان الجودة املعتمدة من قبل األرابوساي . (18

 تعميم القوائم املستخدمة لتنفيذ عمليات مراجعة ضمان الجودة على مختلف األجهزة. (19

 يبية للمنتسبين إلى وحدات مراجعة ضمان الجودة باألجهزة.إتاحة فرص تدر  (21

 باألجهزة.تفعيل إدارات ضمان الجودة  (21

 البرنامج.من خبرات املشاركين في هذا  االستفادة (22

 .نشر املعرفة باملعايير ذات الصلة بالجودة (23

 



 

 (2مرفق)

 عمل ال ورشةمذكرة مفاهيم 

 مع الهجزات المانحةالعليا للرقابة المالية والمحاسبة هجزةة األحول عمل 

 

 نبذة عامة

قة التي في تحسين الطري -وفي مناسبات مختلفة -عن نيتها  أعضاء بالمنظمةعليا للرقابة المالية والمحاسبة عدة أجهزة أعربت 

 افة إلى باإلض، ، وتعني األجهزة بذلك كيفية االتصال مع الجهات المانحة بشكل أفضلالدعمالحصول على  طلبمن خاللها يتم 

ها تياجاتحالمستقبلية القائمة على اوخططها  لطلب التمويل والتي تصف وضعها الحالي عالية جودةبكيفية إعداد مذكرات مفاهيمية 

 التيوو من بينها المنظمة العربية  اإلقليميةمن تعليقات ومالحظات المنظمات  كما تبينت  .للرفع من مهنيتها وقيمتها المضافة

في تعامالتها مع الجهات رغبتها في تطوير قدراتها   8102مبادرة األنتوساي/ لجنة بناء القدرات المنعقد في  اجتماع في ُجمعت

 المانحة.

 العمل ورشةالزدف من 

عداد إل الدعم هاتقديم وتأسيس شراكة بين األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة مع الجهات المانحة إلى العمل ورشة تهدف 

مع شركاء التطوير، ومن ثم إتاحة الفرصة لها  العملمذكرات مفاهيمية عالية الجودة والتي ستحسن من وضعها عندما تحاول 

 المانحين بكفاءة. لتولي زمام إدارة المشاريع المدعومة من قبل 

 .المتصلة بالتعزيز المؤسسيويكمن الهدف األسمى في تمكين األجهزة لتكون قادرة على طلب الدعم ألنشطتها 

 سيتم التطرق اليها خالل الورشة: التي اضيعالمووفيما يلي 

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

 ةالمستزدف الفئة

 التي تعبر عن رغبتها في المشاركة وخاصة المنظمة العربية )األرابوساي( باألعضاء األجهزة لجميع  مفتوحة العمل ورشة

 OECD التنميةولقائمة لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون االقتصادي التي تتلقى الدعم اإلنمائي وقفا بالدول األجهزة 

ومن المتوقع أن يكون المشاركون من كبار الموظفين  األمانة العامة لمنظمة األرابوساي.عن  ه الورشة ممثلون\كما يتابع ه .

 رشةوستراتيجي لجأجهزة الرقابية، ويتوقع منهم أيضا أن يكونوا مشاركين فاعلين خالل يضطلعون بمسؤولية التخطيط اال الذين

وستكون الترجمة متاحة خالل سير حلقة العمل، إال أننا نوصي بأن يكون المشاركون المرشحين قادرين على التواصل العمل. 

 .ة الحقاوالجهات المانح مع مقدمي العروض أكبرباللغة اإلنجليزية لتعزيز تفاعل 

 

 



 توقعات من المشاركين

 العمل حلقة مخرجات إلى باإلضافة المقدمة الحالة دراسات على العمل ورشةسير  خالل المشاركون يعمل أن المتوقع من

 .أدناه المذكورة

رة تنمية مباد فريق قِبل من لمراجعتها للمخرجات النهائية المسودات تقديم المشاركين من يُتوقع ؛العمل ورشةاالنتهاء من  بعد

 .مؤسساتهم في ممكن وجه أفضل على منها االستفادة وكذلك عليه المتفق الزمني الجدول في IDI االنتوساي

 مخرهجات حلقة العمل:

 . صياغة خطة الدعم الخارجي0

 . صياغة استراتيجية إشراك المانحين8

 . مذكرة مفاهيمية لمبادرة تعزيز القدرات3

 التنسيق فريق اختصاصات. 4

 تحمل التكاليف المالية للورشة

 .التكاليف التالية المرتبطة بانعقاد االجتماع IDIتتحمل مبادرة تنمية االنتوساي 

 تتحمل المنظمة العربية تكاليف الترجمة.
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 التعلم االلكتروني مذكرة مفاهيم حول خطة املنظمة في مجال

 
I. الخلفية 

لكتروني جزءا وأصبح التعلم اإل .هذا املجال عبر العالم تطّور  فيلكتروني تطور التكنولوجيا الخاصة بالتعلم اإل ساهم

ة طار مواكبإ. وفي ومجموعات عمل االنتوسايإلقليمية البرامج التدريبية لعديد األجهزة العليا واملنظمات ا من

قصد تفعيل  للتنمية   التعاون مع مبادرة االنتوساينحو املنظمة العربية  توّجهتالتطورات في مجتمع االنتوساي 

بالتعلم  ينتعلقم مجالينالعربية في  باألجهزةتدريب عدد من العاملين  تم في هذا اإلطاروقد  .لكتروني باملنطقةالتعلم اإل

  لكتروني.لكتروني وأخصائي التدريب اإلوهما مسيري منظومات التعلم اإل لكترونياإل

 

II. :األهداف 

ف و عداد وتعميم استبيان على األجهزة العربية للوقإلكتروني في املنظمة العربية تم عداد خطة للتعلم اإلإطار إفي 

يان عن بوقد عبرت األجهزة التي تولت اإلجابة على االست فادة منها.ترسائها واالسإآللية وسبل على مدى الحاجة لهذه ا

 باملنطقة العربية.  اإللكترونيحاجيتها في املشاركة في مسار التعلم 

 وذلك عبر: 2222بحلول سنة  اإللكترونيوتهدف املنظمة من خالل هذا املشروع إلى الشروع في االستفادة من التدريب 

م خالل كترونية تسبق الدورة الحضورية. ويتإلطار دورة إتأمين جزء من الدورات التدريبية التي ستنظمها املنظمة في  -

ن من فسح املجال خالل الدورة الحضورية لدرس  خاصة التركيز اإللكترونيةهذه الدورة 
ّ
على الجوانب النظرية بما يمك

 الحاالت العملية و النقاش.

 لكترونية بحتة. إالشروع في إعداد مواد تدريبية لدورات  -

 

III. املشاركون في البرنامج والحلول التقنية 

اي زة العربية وذلك بالتعاون مع مبادرة االنتوسيشارك في تفعيل هذا البرنامج كل من األمانة العامة للمنظمة واألجه  

 للتنمية.

 دور ألمانة العامة واألجهزة العربية .1

 لكتروني على االستفادة من الكفاءات التي تم تدريبها بالشراكة مع مبادرة االنتوساي للتنميةيرتكز برنامج التعلم اإل

 وهما:لكتروني إتين لتصميم وتنشيط دورة تعلم ءحيث يتعين توفر كفا

 . اإللكترونيوأخصائي التدريب  اإللكترونيمسيري منظومات التعلم -
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 اإللكترونيلتعلم ومسيري نظم ا اإللكترونيالتعلم في تكوين قاعدة بيانات من املدربين املختصين  اإلطارويتعين في هذا 

ل خاصة خالل فترة إعداد املواد قصد دعم تبادل الخبرات بين املهتمين بهذا املجا  ووضعها على ذمة كافة املستعملين

 التدريبية.

 

 التنسيق مع مبادرة االنتوساي للتنمية. .0

 ستتواصل أعمال التنسيق مع مبادرة االنتوساي للتنمية وذلك خاصة من أجل: 

وذلك  مةالخاصة بها على ذمة املنظ اإللكترونيالنظر في إمكانية أن تضع مبادرة االنتوساي للتنمية منظومة التعلم -

 هذه املنظومة، اكانوا قد استغلو  اإللكترونيباعتبار أن أغلبية من استفادوا بالتكوين في التعلم 

 ،اإللكتروني مسيري نظم التعلم و  اإللكترونيمواصلة تدريب دفعات جديدة من أخصائي التعلم -

 ستمر.توفير املساندة التقنية وتقييم الدورات التدريبية األولى في اطار التحسين امل-

 

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

ديم مادة تقللمشاركة في  اهزة )فلسطين، السعودية، البحرين، سلطنة عمان، مصر( على استعدادهأج ةخمس تر عبّ 

 .و أعضاء أجهزة أخرى  الفائدة أعضائه اإللكترونيعلمية عبر منظومة التعلم 

قييم املخاطر. تاملستدامة و التنمية يد املواضيع على غرار املعايير و املحاور التي بإمكان األجهزة تقديمها بعد وتعلقت

 :كترونياإلل عبر التعلمحولها ويبين الجدول التالي املواضيع التي عبر كل جهاز عن رغبته في تقديم مادة علمية 

 
 الجهاز املواضيع

 فلسطين  معايير االنتوساي -

 برامج في املراجعة الداخلية -

 رقابة األداء -

 ملراحعة املالية ا-

 اإلدارة املالية  -

 أسياسيات املحاسبة  -

 العينات اإلحصائية. -

 السعودية 

 كتابة املالحظات، -

الرقابة على أساس املخاطر، التخطيط للمهام -

 الرقابية على أساس تقييم املخاطر.

 البحرين

 الرقابة الداخلية.تقييم أنظمة  -

 التدقيق املبنى على املخاطر. -
 سلطنة عمان 

ر رؤية مص –استراتيجية التنمية املستدامة • 

2232. 

 -املعايير الرقابية لالنتوساي )رقابة االلتزام • 

 رقابة األداء( -رقابة مالية

 مصر
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في تقديم دورات في مرحلة الحقة وقد عبر  االجهاز السوري عن رغبتهمر كل من الجهاز الجزائري و من ناحية أخرى عبّ 

مجموعة من موظفيه قصد  في تدريبالجهاز الجزائري عن خطة عمله في هذا املجال حيث يرغب في مرحلة أولى  

تكوين  دورات الحصول علىليقوم في مرحلة ثانية ب ملعلوماتنظمة اأتسيير و  اإللكترونينظمة التعلم أدارة إ التحكم في

 ذات األولوية.في املواضيع  اإللكترونيعبر منظومة التعلم 

 

V. الدورات التي ترغب األجهزة االنتفاع بها عبر منظومة التعلم االلكتروني 

ها ما يتعلق بعديد املحاور التدريبية من اإللكترونيتعلقت الدورات التي ترغب األجهزة باالنتفاع بها عبر منظومة تعلم 

 تتعلق بمهام األجهزة على غرار وأخرى )أخصائي تدريب و مسيري نظم معلومات( اإللكتروني لتعلم إدارة أنظمة اب

 املطابقة و املعايير...  التدقيق املالي ورقابة األداء ورقابة 

مواضيع مشتركة مع اهتمامات األجهزة في مجال التدريب  2222و 2222يتضمن البرنامج التدريبي للمنظمة لسنتي و 

 يئيالتنمية املستدامة من منظور بمؤشرات ومعايير الرقابة على أهداف الدورات املتعلقة ب اإللكتروني على غرار

مهارات كشف مخاطر الغش واالحتيال من قبل األجهزة العليا و  الرقابة على تنفيذ أهداف التنمية املستدامةو 

ما ك الدورات. طار هذهإلكتروني في إدراج جانب تدريب إوالدورات املتعلقة باملعايير مما يمثل فرصة في   للرقابة

لكترونية إقدرتها في توفير مادة تدريبية  نجهزة عبعض األ رت عبّ  حيث ،يعتبر وجود تقاطع بين بعض املحاور 

 .تلك املحاور  مجالا في االنتفاع بدورات تدريبية في فيما عبرت أجهزة أخرى على رغبتهحولها 

لدورات التدريبية التي ترغب مختلف األجهزة في االنتفاع بها مع اإلشارة إلى أن محوري التنمية و يبين الجدول التالي ا

 املستدامة واملعايير الدولية يعتبران من االهتمامات املشتركة لألجهزة.

 مصر فلسطين سوريا سلطنة عمان السعودية الجزائر البحرين املحاور التدريبية
العدد الجملي 

 لألجهزة

 x x x  x x  5 املعايير الدولية 

 x x x    x 4 التنمية املستدامة 

 x    x   2 التدقيق االلكتروني 

 x x  2     الرقابة املالية 

 x   x   2  الرقابة املالية للحسابات الختامية للدولة

 x   x   2  رقابة االداء في القطاع االداري و الجماعات املحلية

 x x   2    كتابة املالحظات 

 x    1    التحليل املالي

 x      1  التعلم االلكتروني 

 x 1       تحليل البيانات

 x      1  الكشف عن الغش و االحتيال تقنيات و مهارات-

 x    1    تليل البيانات 

 x     1   إطار قياس أداء األجهزة 

 x     1   أنظمة الرقابة الداخلية 

 x 1       البيانات الضخمة
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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: 

لتعلم منظومة لتوفر  وعدم اإللكترونيدارة التعلم إعدم توفر متخصصين في  خاصة العوائق التقنية والفنية -

 الخاصة به. اإللكتروني

 توفر الوقت الالزم لتصميم الدورات اإللكترونية. -

 مقارنة بالتعلم الحضوري. ملشاركين للتعلم اإللكترونيامدى تقبل  -

-  
ّ
  .ر البنية التحتيةتوف

ة أمانة عامة وأجهز األطراف من  جميعافر جهود ظنه من الضروري تإوقصد التخفيض في مخاطر هذه الصعوبات ف

 وفي هذا اإلطار يقترح : .عربية

بر ع اإللكترونيضرورة إيجاد آليات داخل مختلف األجهزة لفتح املجال أمام العاملين بها لخوض تجربة التعلم -

 تخصيص حيز زمني كاف ملتابعة الدورات و إعداد حقائب تدريبية.

ي عالقة بمواضيع ومحاور تقترحها لجنة تنمية القدرات أو لكتروني تكون فإتنظيم مسابقة في تصميم دورات تعلم -

 تصادق عليها مع رصد جوائز مالية للفائزين بهذه املسابقة.

ر ات التي تتكرّ لكتروني للدور إلكتروني خاصة عبر تصميم دورات تعلم جهزة للتمش ي الرامي إلى ترسيخ التعلم اإلدعم األ -

ر لديهاها العاملون الجدد بالجهاز أو دعوة أحد األجهزة الشقيقة ممن اأو التي يتلق
ّ
 اتالخبرات في تصميم دور  تتوف

 .  إلكترونية
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 مذكرة مفاهيم

 تنظيم ورشة عمل حول الصناعات االستخراجية تليها مهمة رقابة تعاونية

I. الخلفية 

املعنية برقابة مجال الصناعات االستخراجية في إطار املؤتمر الحادي والعشرين  تم تأسيس مجموعة عمل اإلنتوساي

ن ( املنعقد في شهر أكتوبر / تشرين األول م21للمنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة املالية العامة واملحاسبة )اإلنكوساي 

ة العليا للرقابة برئاسة أوغندا إضافة إلى مراقبين عضوا من األجهز  54ويضم فريق العمل   بمدينة بكين في الصين 2112عام 

 (. AFROSAI-E & IDIاثنين )

ة التحديات العديدة التي تواجهها في مجال رقابوتنصهر أعمال فريق العمل في مساندة األجهزة العليا للرقابة في مواجهة 

ات واالحتفاظ باملوظفين املتخصصين الحاجة لبناء القدر التقني املعقد و  جانبال على غرارالصناعات االستخراجية 

والقيود التي تخضع لها األجهزة العليا للرقابة املالية العامة واملحاسبة فيما يتعلق بتفويضها برقابة مجال الصناعات 

ترجمة بعض مخرجات مجموعة . وقد شرعت املنظمة في التعاون فعليا مع مجموعة العمل خاصة عبر  االستخراجية

ليات امللتقى الدوري الرابع ملجموعة العمل أين أتيحت الفرصة ملمثل األمانة العامة الحديث العمل وحضور فعا

نظمة وتهدف امل مع ممثلي بعض األجهزة العربية حول سبل تدعيم التعاون بين املنظمة العربية ومجموعة العمل

 ونية.حاليا إلى إقامة ورشة عمل بالتعاون مع مجموعة العمل تليها مهمة رقابية تعا

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 عّبر أغلبية األجهزة املشار إليها آنفا عن موافقتها 

نة العامة واملتعلق "تقييم و جمع االيرادات". وتكمن أهمية املوضوع خاصة في على محور التدريب املقترح من األما

ق بتحمل لتضارب املصالح الطبيعي بين الدولة والشركات املختصة في الصناعات االستخراجية خاصة فيما يتع

ي يمكن ختلفة التلفهم الطرق امل حاجة. وفي هذا االطار فإن األجهزة العليا للرقابة في املخاطر وتحصيل املوارد

 للحكومات االستفادة من إيراداتها من الصناعات االستخراجية.

املهارات والتقنيات الالزمة إلجراء عمليات تدقيق لإليرادات و وتهدف ورشة العمل إلى تقديم املمارسات الفضلى 

صناعات املختصة في الشركات التكاليف  كلةتحليل هي كما سيتمكن املشاركون من الصناعات االستخراجية من

الت هذه معامتضمن تسعير  الجبائيةكيفية تحليل ما إذا كانت السلطات عالوة على االطالع على  االستخراجية
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الخطر الرئيس ي الذي يواجه الحكومة  باعتبار أن كوذل وفقا لظروف السوق للسلع والخدمات املماثلةالشركات 

 الضرائب. شركات  لتجنبالمن قبل تسعير املعامالت هو 

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. 

أحدهما ممن سيتولى االشراف على املهمة فيما نوص ي أن ال يقل  عدد املشاركين من كل جهاز عن مشاركين اثنين  

 أيام. 4خر ضمن الفريق الذي سيتولى تنفيذها. ومن املتوقع أن تدوم فترة الدورة يكون ال 

IV. وطرق العرض  محتوى ورشة العمل 

 . مقدمة لتقييم اإليرادات وجمعها1

 . فهم كيفية تقييم اإليرادات وتحصيلها2

 واإليرادات. اإلبالغ عن التكاليف 3

 هاوأشكال هاتعاريف :. التدفقات املالية غير املشروعة4

 تحديد الجهات املسئولة عن تحصيل اإليرادات. 5

 تقييم وجمع اإليرادات  طار إفي . اعتبارات التدقيق 6

 ويشمل العرض خالل ورشة العمل خاصة ما يلي:

 محاضرات-

 مناقشات املجموعة املفتوحة -

 عخدمات خبراء املوضو  -

 دراسات الحالة وتقارير التدقيق -

 

V.  الخبراء املدربون 

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

IV- الورشة ومكان موعد 

 وفق ما يلي: فريق العمل مع بالتنسيق الورشة لهذه املادي اإلعداد العاّمة األمانة ستتولى

 .الورشة لهذه العلمي البرنامج ضبط -

 .  عبر التعلم االلكترونيتنفيذ اللقاء   -
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 .اللقاء موعد تحديد  -

-   

 

V- املخرجات 

وتتم  جهزةبين مختلف األ  يمكن تقاسم املنهجية تعاونية حيث رقابةمهمة من املتوقع أن تلي ورشة العمل تنظيم 

م خالل ورشة ة وسيتفرق تدقيق منفصل كل األجهزة العليا للرقابة من قبل التدقيق في وقت واحد بواسطة  عمليات

العمل تعيين رئيس ملهمة الرقابة التعاونية يكون من بين األجهزة األعضاء بلجنة تنمية القدرات قصد التنسيق بين 

 مختلف األجهزة في برمجة وتنفيذ املهمة الرقابية.

 

 

 



0200-0202للمنظمة للمخطط االستراتيجي  والرابعة ألولويات الفرعية لألولوية الثانية والثالثةلبرامج ا املقترح التوزيع السنوي    

 تعزيز تواصل األجهزة مع أصحاب املصالح 0الشاملة األولوية 

 مســاعدة األجهــزة  األعضــاء علــى إعــداد استراتيجية التواصــل مــع أصحــاب املصالــح  2.0 األولوية الفرعية

 0200 0202 0202 0222 0222 املشروعات رقم املشروع

   *   والتجارب،إعداد نشرة تعريفية )إلكترونية( تهدف لرفع مستوى الوعي بأهمية التواصل مع أصحاب املصالح تتضمن أفضل املمارسات  2.2.0

 مســاعدة األجهــزة فــي تطبيــق اســتراتيجيات التواصل مــع أصحــاب املصالح 0.0 األولوية الفرعية

 0200 0202 0202 0222 0222 املشروعات رقم املشروع

بمشةةةةارمة  ميع  0202أيام خالد العام  3تنظيم ورشةةةةة عمل إود إعداد وت ايت اسةةةةتراتيجية التواصةةةةل مع أصةةةةحاب املصةةةةالح دي ا    ة الر ابية مدتها  2.0.0

و بإعداد أو باالسةةةةةةةتعانة با    ة السب  ام  IDIا    ة وعلى و ه الخصةةةةةةةول السب لم اسةةةةةةةات ل ا أ  شةةةةةةةارمو دي وري ممامدة، و ي وم بت ديم ا مدر   اد 

 استراتيجيتها

   *  

 دعـــم قدرات األجهـــزة في التواصـــل مع أصحاب املصالح إلرســـاء مفهوم االستقاللية 0.3األولوية الفرعية 

 0200 0202 0202 0222 0222 املشروعات رقم املشروع

لدعم  درات ا    ة دي التواصةل مع أصةحاب املصةالح، وارسةاه مف وم االسةت اللية، بدعوة بمشةارمة من  ادة ا    ة   IDIندوة بالتعاو  مع الةةةةةةةةةةةةةة  متنظي 2.3.0

 الر ابية وا طراف ذات العال ة على سبيل املثاد أعضاه البرملا  وممثلي املجتمع املدن 

   *  

 االستراتيجية وتطبيق إطار قياس األداء واإلبالغدعم األجهزة األعضاء في اإلدارة  3وية الشاملة األول

 ها ووفق املعايير املتعارف عليهادعوة املنظمة كل جهاز رقابي ملمارسة مختلف صالحياته بصورة متكاملة في نطاق القوانين التي يعمل في ظل 3.2 ةالفرعيوية األول

 0200 0202 0202 0222 0222 املشروعات رقم املشروع

على هامش املجدس التنفيذيا امة ندوة مع اإدى ا  اليم دي التخ يط االستراتيجي  2.2.3      * 

  االستراتيجية اإلدارة مجال في األعضاء األجهزة قدرات تعزيز 3.0الفرعية وية األول

 0200 0202 0202 0222 0222 املشروعات رقم املشروع

2.0.3 
بتنفيذ م ام  رتا ةايانات لدوصةةةةةةود ملواطن التحسةةةةةةن دي التخ يط االسةةةةةةتراتيجي ل    ة ا عضةةةةةةاه مالوتحديل اعداد دراسةةةةةةة يتم من خالل ا تجميع  -

 .من الخروج بتوصيات  ياس ا داه لدتمكن

 دي مجاد التخ يط االستراتيجي على دليل التخ يط االستراتيجي الصادر من ماادرة تنمية االنتوساي بتدريب تنفيذ برنامج -

  داه ا    ة ل ياس الت دم املحرز لدتحسي  بعد الدورات امل امة دي مجاد التخ يط االستراتيجي عمل ت ييم  الي و عدي -

 

    * 

 واالبالغ قياس األداء إطار تطبيق في األعضاء األجهزة مساعدة 3.3 ةالفرعيوية األول

 0200 0202 0202 0222 0222 املشروعات رقم املشروع

2.3.3 
 يتم من خالل ا تجميع بيانات أولية تمكنهم لدوصود ملواطن التحسن دي ت ايت إطار ال ياس ل    ة ا عضاهمتابعة املؤشرات السب  -

 

    * 



 مساندة االجهزة االعضاء في تطبيق املعايير 4وية الشاملة األول

 مساندة األجهزة األعضاء في تطبيق معايير أخالفيات املهنة 4.4 ةالفرعيوية األول

 0200 0202 0202 0222 0222 املشروعات رقم املشروع

ا عضاه  واعد السدوك الخاصة باال   ةأو تعديل دي وضع أخال يات امل نة  232ااساي الترميز على أهمية املعيار  لتوعية وا - 4.4  

نشر املنهجية على املو ع االلكترون  لدمنظمة -  

 

  *   

تنظيم ل اه تدريبب إود الت ييم الذات  لدنزاهة  -       * 

 

 

 البيانات الضخمة

 

  

  ........وية الشاملة األول

 التعامل مع البيانات الضخمة مساندة االجهزة االعضاء في ........ ةالفرعيوية األول

 0200 0202 0202 0222 0222 املشروعات رقم املشروع

   *   تنفيذ ل اه عدمب   

 

 

 

 

 

 

 



 (1نموذج )       للجنة تنمية القدرات المؤسسية 0202الخطة التشغيلية لألولويات االستراتيجية لسنة 
 

 تعزيز تواصل األجهزة مع أصحاب المصلحة: (2) األولوية الشاملة 

 علــى إعــداد استراتيجية التواصــل مــع أصحــاب المصالــح مســاعدة األجهــزة  األعضــاء :(1.2األولوية الفرعية )

األولوية 
 الشاملة 

(2)  
 تعزيز تواصل األجهزة مع أصحاب المصلحة

مسئولية 
بالتعاون مع األمانة العامة لجنة تنمية القدرات المؤسسية التنفيذ  

األولوية 
الفرعية 
(1.2) 

استراتيجية التواصــل مــع أصحــاب  مســاعدة األجهــزة  األعضــاء علــى إعــداد
 المصالــح

النتائج 
 المتوقعة

 .رفع مستوى الوعي بأهمية تعزيز التواصل مع أصحاب المصالح -1
 .تعزيز قدرة األجهزة األعضاء على بناء استراتيجياتها الخاصة للتواصل مع أصحاب المصالح -0

 الفترة المشاريع المقترحة لتنفيذ األولوية م
 مؤشرات قياس األولوية الفرعية المعوقات المتوقعة الموارد

1 2 3 4 
إعداد نشرة تعريفية )إلكترونية( تهدف لرفع  1.1.2

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

    
  فريق عمل من األجهزة

األعضاء التى شاركت فى 
في   IDIبرنامج ال 

والتي أعدت  2018/2112
استراتيجياتها، باإلضافة إلى 

 ممثل من األمانة العامة.
  تمويل تصميم وإخراج النشرة

 التعريفية في صورتها النهائية.

  عدم توافر التمويل الالزم لتصميم وإخراج النشرة
 .في صورتها النهائية

ألفضل وضــــع نمــــويج قياســــي وفقــــا 
التجارب في مجال التواصـــــــــل لتتم ن 

االسترشــاد بــه من األجهــزة األعضــاء 
ــل  ـــ ــتراتيجية التواصـ ـــ ــداد اسـ ـــ ــد إعـ ـــ عنـ
ـــاز  ــــ ـــات الجهـ ــــ ـــي احتياجـ ــــ ـــا  لحـ ــــ وبمـ
وأصحــــــاب المصالــــــح وســــــحل متابعــــة 
عمليــــــــة التواصــــــــل بالتنســــــــيق مــــــــع 

.اإلنتوسايمحــادرة تنميــة   
 

 

 

 

 



 مساندة االجهزة االعضاء في تطبيق المعايير:( 4األولوية الشاملة )

 مساندة األجهزة األعضاء في تطبيق معايير أخالفيات المهنة:  4-4األولوية الفرعية 

األولوية 

الشاملة 

(4 )  

مسئولية  مساندة االجهزة االعضاء في تطبيق المعايير

 التنفيذ

 لجنة تنميو القدرات المؤسسية

األولوية 

الفرعية 

4-4   

مساندة األجهزة األعضاء في تطبيق معايير 

 أخالفيات المهنة

النتائج 

 المتوقعة
  

المشاريع المقترحة  م

 لتنفيذ األولوية

 الفترة
 الموارد

المعوقات 

 المتوقعة
 مؤشرات قياس األولوية الفرعية

1 2 3 4 

التركيز  التوعية  و 

على أهمية المعيار 

 131 ايساي

في أخالقيات المهنة 

أو تعديل وضع 

قواعد السلوك 

الخاصة باالجهزة 

 االعضاء.

 

      تقوم األمانة

العامة بنشره 

 على الموقع

الترجمة بالعربية 

 غير واضحة
  على 6102 اإلنكوساي مؤتمر في ةالمعتمد المهنة اخالقيات معايير نشر -

  يةةةا المع أهميةةةة على والتركيز بةةة  والتوعيةةةة للمنظمةةةة االلكتروني الموقع
 .األعضاء باألجهزة الخاصة السلوك قواعد وضع في واعتماده

 

 

نشر المنهجية على  

الموقع االلكتروني 

 للمنظمة 

      يقوم الجهاز

العراقي بتزويد 

األمانة العامة 

للمنظمة  

من   بالمنهجية

خالل دليل المعد 

بالتعاون مع 

الجهاز 

الهولندي 

لغرض نشرها 

على الموقع 

 اإللكتروني

  نشر المنهحية - )التوعية بمفهوم التقييم الذاتي للنزاهة )اإلنتوسنت ال يوجد 

  عدد األشخاص الذين قاموا باالطالع على المنهجية من خالل تحميل

انتهاء فترة المخطط شخص سنويا إلى غاية  01ملف المنهجية: 

 االستراتيجي

 

 



 ال توجد .......:األولوية الشاملة

 مساندة األجهزة في مجال الرقابة من خالل البيانات الضخمة:  األولوية الفرعية

األولوية 

 الشاملة 

مسئولية  ال توجد

 التنفيذ

 لجنة تنمية القدرات المؤسسية

األولوية 

 الفرعية 

الرقابة من مساندة األجهزة في مجال 

 خالل البيانات الضخمة

النتائج 

 المتوقعة
  

المشاريع المقترحة  م

 لتنفيذ األولوية

 الفترة
 مؤشرات قياس األولوية الفرعية المعوقات المتوقعة الموارد

1 2 3 4 

تنظيم دورة  

2121 تدريبية   

      توفير الجهاز

 السوداني للمدربين

  تتحمل األجهزة

 تكاليف المشاركة

ارتفاع تكاليف -

 اإلقامة في  السودان

قلة األجهزة -

 الراغبة بالمشاركة

 أجهزة مشاركة 9
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ّ
 
ّرةّمفاهيمّقيسّأداءّاألجهزةمذك

قريّراإل
 
ّ(قييي )الت

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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 اإلطاّرالعام .1

مة العربّية لألجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة 
ّ
عة بين املنظ

ّ
في إطار تنفيذ اتفاقّية التعاون املوق

مة اإلفريقّية لألجهزة العليا للرقابة الناطقة باللغة )
ّ
( وبعد إي-اإلنجليزّية )األفروساياألرابوساي( واملنظ

 7102ر إي في أكتوب-القيام الزيارة االستطالعّية ملمثلين عن املنظمة العربية لألمانة العاّمة لألفروساي

 خطيطوالت التدريب، مجاالت في متعددة أنشطة تنفيذ للوقوف على أفضل املمارسات تم االتفاق على

تّم تنفيذ لك وتبعا لذ .والخبرات.. املعلومات وتبادل التعاونية ملراجعةا ومبادرات القدرات، لبناء االستراتيجي

س أداء لقي إقليمي تقرير  إلصدار عداد اإل  ذلك في بما أخرى  أنشطة نجازإيتواصل  األنشطة. كما من العديد

 .األجهزة األعضاء

 لقيس أداء األجهزة إقليمي إي، تعمل األرابوساي، على إعداد تقرير  -أسوة بنظيرتها األفروسايف

 في امالع القطاع رقابة ومستوى  التطور  مستوى  على لألجهزة س يمؤّس  منظور  من معلومات األعضاء يقدم

 ثيراألعضاء وتأ األجهزة باحتياجات الذاتي التقييم هذا نتيجة ربط األرابوساي ستحاول  كما .املنطقة

 .احترافها تعزيز على بدورها ستساعد والتي القدرات بناء تدخالت

 وسائل أحد يعّد  (SAI PMF) واملحاسبة املالية للرقابة العليا األجهزة أداء قياس وباعتبار أّن إطار

ن من  7102 -إنكوساي  في املعتمدة الذاتي التقييم
ّ
 أداء األجهزة وقياس الذاتي التقييم إجراء والذي يمك

 األرابوساي على إعداد تقريرها بناًء على هذا اإلطار. الجّيدة، ستعمل واملمارسات الدولية باملعايير والتزامها

 لقرار املجلس التنفيذي رقمو في إطار هذا التوجه و 
ً
في اجتماعه السابع ( 72م.ت ) 722/7102 تنفيذا

ورشة عمل  تنظيم 12/17/7171-17 الفترةخالل  تّم  02/10/7102و 01يومي  والخمسين املنعقد بتونس

– SAI و" " ICBFحول "دور املنظمات اإلقليمّية في تقييم أداء األجهزة األعضاء استنادا إلى األطر املرجعّية  "

PMF )77 بمشاركة" بمدينة القاهرة )جمهورّية مصر العربّية  
ً
وقام . أعضاء باملنظمةأجهزة  1 منمشاركا

  اثنتين تنتميان إلىبإعداد املادة العلمية للقاء وتقديمها خبيرتين 
ّ
 Nancy)أ/ إي-مة األفروسايمنظ

Gathungu)  ار(. و
ّ
مة العربّية )أ/فاطمة عط

ّ
تضّمنت العديد من األنشطة الجماعية و  األمانة العاّمة للمنظ

 األجهزة التي تّم عرضها. تجاربة وفسح املجال للنقاشات وتبادل تمارين تطبيقيالو 

وتعتبر ورشة العمل املذكورة بمثابة حجر األساس بالنسبة إلى األعمال التحضيرّية لهندسة وإعداد التقرير 

لتقييم أداء األجهزة من خالل التعرف على تجربة املنظمة اإلفروساي إ وتحقيق أهداف أخرى  اإلقليمي

لت فيما يلي:
ّ
 تمث

 (،قليمياإل التقييم تقرير)أساس  اإلقليمي االستبيان إعداد-0
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نجزت في هذ املجال على مستوى األجهزة،  -7
ُ
  الّنظر في استغالل األرابوساي ملخرجات أعمال أ

 للعمل على إعداد التقرير. إقليميتشكيل فريق  -0

) SAIوتجدر اإلشارة إلى تحقيق أهداف الورشة جزئّيا نظرا لعدم إملام أغلب املشاركين بإطار قيس األداء)

PMFب ت
ّ
عديل املاّدة العلمّية املقّدمة واألنشطة لتتالءم مع معارف املشاركين وهو ما تّم الوقوف ( مّما تطل

 عليه في التقييم البعدي للمعارف املكتسبة.

التأكيد على أهمية استمرار مشاركة ذات األعضاء أو الفرق املشكلة في هذه الورشة كما تّم في ختام الورشة 

واعتبارهم نقاط االتصال بين األجهزة  ستقبلّية لضمان سير األعمالاملعمل ال اتورشخالل ورشة أو 

، بداًء من األعمال التحضيرية إلى مراجعة ضمان قليمياإلواملنظمة العربية في ما يخص إعداد التقرير 

تطّوع املشاركون من جهاز سلطنة عمان لترجمة استبيان قياس األداء و الجودة واإلخراج النهائي للتقرير.

 .قليمياإل االستبيانإلى اللغة العربّية كتحضير لهندسة وتحسين   SAI-PMFا إلطار وفق
 

مة في الّتعويل على الخبراء الفنيين باملنطقة بما يضمن لها إشعاعا على الصعيد 
ّ
ودعما ملجهودات املنظ

رة وفاعلة تساهم عملّيا في الّرفع من أداء األجهزة العربّية، ُيقترح تثمينا 
ّ
مة مؤث

ّ
الدولي ويجعل منها منظ

كر للمساهمة في  لألعمال املنجزة إلى حّد اآلن تشريك حضور مّمن تابعوا  أشغال
ّ
ورشة العمل سالفة الذ

  .وذلك مع احترام معايير اختيار أعضاء الفريق قليمياإلهندسة الّتقرير 

 األهداف .7

لتقييم أداء األجهزة العليا للرقابة باملنطقة العربّية استنادا إلى إطار  إقليميإعداد األرابوساي لتقرير  يهدف

 إلى تحقيق النتائج التالية: (SAI-PMF)قيس األداء 

األجهزة وتسليط الضوء على أهمّية قياس األداء من حيث جعل  هذه داخل والضعف القوة نقاط تحديد -

 األجهزة أمثلة يحتذى بها في الشفافية واملساءلة،

 .الحوكمة وآليات اإلدارة أداء عن التقارير رفع -

ب من خبراء ينتمون إلى األجهزة العربّية إلعداد تقرير  -
ّ
 قليميإتركيز مجموعة عمل على صعيد إقليمي تترك

 (،SAI-PMFدورّي حول تقييم أداء األجهزة العربّية استنادا إلى إطار )

مة العربّية  احتياجات ومعالجة تقييم -
ّ
األجهزة وتحديد املسائل/التحديات التي تواجهها ويمكن للمنظ

 ساندتها فيها ومناصرتها.م

 دعم التواجد العربي على صعيد اإلنتوساي من خالل الترويج للخبراء العرب في مجال قيس األداء. -
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ضمن قياس التقّدم الذي ستحرزه األجهزة يكما أّن العمل على إعادة تنفيذ هذا املشروع بشكل سنوّي س

 باملجاالت التي يغطّيها إطار قيس األداء.

 املشاركونّ  .3

ل املشاركون في هذا املشروع في األطراف التالية:
ّ
 يتمث

-SAIأساسا مدير املشروع مع املساندة التقنية من قبل خبير إطار قيس األداء ) : األمانةّالعامة -

PMF .باألمانة ) 

 بقيادةّاألمانةّالعامة:ّّإقييي فريقّعملّّ -

 سيتّم اختيار أعضاء الفريق بناًء على املعايير التالية:

 .SAI PMF: تنفيذ الجهاز األعلى للرقابة لقيس أدائه استندا إلى إطار 0معيار

 .: مشاركة العضو في مهمة قيس األداء املنجزة من قبل الجهاز7معيار

 مبادرة "اإلدارة اإلستراتيجية،و ممن تابعوا أوسيتم اختيار أعضاء الفريق ممن شاركوا في لقاء مصر 

الذي تشرف عليه مبادرة تنمية االنتوساي. وسيعمل الفريق على هندسة قياس األداء واإلبالغ" 

 في مرحلة ثانية.  في مرحلة أولى ثم تحليل املعطيات بعد تلّقي ردود األجهزة قليمياإلاالستبيان 

مةّواألجهزةّاألعضاء -
 
 قليميإلا االستبيان: إلبداء الّرأي حول )باملراسالت اإللكترونّية( هياكلّاملنظ

النسخة األّولّية من التقرير )النسخة املعّدلة من استبيان إطار قيس األداء( في مرحلة أولى ثّم  

 في مرحلة ثانية. قليمياإل
 

لي .4  البرنامجّالزمن ّاألو 

 

ا قليمياإلمراحل مشروع التقرير  نجازيُقترح إ  .بامللحقوفق البرنامج الزمني  مبدئي 

 

عةّ .5
 
 املعوقاتّاملتوق

مة العربّية أن أعّدت تقريرا 
ّ
ه لم يسبق للمنظ

ّ
 نظرا إلى أن

ً
ة، حول قيس أداء األجهزة باملنطقة العربيّ إقليميا

ل املعوقات املمكن مواجهتها 
ّ
ع أن تتمث

ّ
ه ُيتوق

ّ
 فيما يلي: باألساسفإن

 (،SAI PMFمحدودية عدد األجهزة التي تقوم بقيس أدائها استنادا إلى إطار )  -

 ضعف استجابة  األجهزة العليا للرقابة لإلستبيان املوّجه إليهم، -
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ل العمل ببعض  02 -تفاقم جائحة فيروس كوفيد -
ّ
ف/تعط

ّ
وما يمكن أن ينجّر عنها من الحظر  وتوق

 األجهزة.

-  

 متابعةّاملشروع .6
 

ءمة سيتّم العمل على رفع املعوقات أعاله قدر اإلمكان وحسب  ظهورها حالة بحالة والحرص على مال

البرنامج الزمني وفق املستجّدات وموافاة لجنة  تنمية القدرات املؤّسسية بتقرير عن تقّدم األعمال بكّل 

 اجتماع لها.
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ّ

ّ
ّامللحق

-البرنامجّالزمن ّليمشروع-
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ّاملخرجاتّالجدولّالزمن ّجهةّاملسؤولةّعنّالتنفيذالّاملراحلّع

0  

 األعمال التحضيرّية:

 ،اإلقليميقرير ة إعداد التّ تصميم منهجيّ  -ّّّأ

 تشكيل فريق عمل بقيادة األمانة ملتابعة املشروع. -ّّّب

-SAIمراجعة ترجمة استبيان قياس األداء وفقا إلطار )  -ّّّج

PMF ن من جهاز ( إلى اللغة العربّية والذي تطّوع املشاركو

( 2/17/7171-7سلطنة عمان بورشة العمل )القاهرة 

 .يمياإلقل االستبيانكتحضير لهندسة وتحسين  تهترجمب

 7171ديسمبر   –نوفمبر  األمانة العامة / مدير املشروع

 

التقرير مخطط 

 اإلقليمي

 

 

 إقليميفريق 

 

 

 مترجم SAIPMFإطار 

7  

ّيضمّاستبيان بناًء على إطار قياس مشروع إعداد  األداء

لة  اإلطاراملتطلبات باألسئلة/)تخفيف  املجاالتّواملؤشراتّمعد 

األصلي لقيس األداء لتتناسب مع رؤية عاّمة للمنطقة العربية 

 .(تضم كل األجهزة

 اإلقليميفريق العمل على مشروع التقرير 

 بقيادة األمانة العامة لقيس أداء األجهزة
 7170فبراير 

 

 

 إقليمياستبيان 

 ) النسخة األولّية(

0  
 مراسلة هياكل املنظمة واألجهزة األعضاء إلبداء الّرأي حول 

 (عديالت/مقترحات) ت  اإلقليمي االستبيانمشروع 

 األمانة العامة *
 

 املنظمة*هياكل 

 *األجهزة األعضاء

 

 إقليمياستبيان   7170فبراير 

 ) النسخة النهائّية(
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ّاملخرجاتّالجدولّالزمن ّجهةّاملسؤولةّعنّالتنفيذالّاملراحلّع

 األمانة العامة / مدير املشروع ى األجهزة األعضاءإل  اإلقليمي االستبيانتوجيه   2

بعد دراسة مباشرة 

التعديالت املقترحة من قبل 

 الهياكل واألجهزة األعضاء 

 

 

ردود األجهزة 

 والتحليل

 تحليل املعطياتالردود و تجميع   7

 * األمانة العامة / مدير املشروع

 اإلقليميفريق العمل على مشروع التقرير *

 بقيادة األمانة العامة لقيس أداء األجهزة

  7170يوليو 

 اإلقليميفريق العمل على مشروع التقرير  اإلقليميصياغة التقرير   2

 بقيادة األمانة العامة لقيس أداء األجهزة
 7170سبتمبر 

 اإلقليميالتقرير 

 

 اإلقليميالتقرير  7170أكتوبر  األمانة العامة / مدير املشروع لرأيبداء اإتوجيه مشروع التقرير األولي لألجهزة االعضاء قصد   2

 7170نوفمبر  األمانة العامة / مدير املشروع ود وإعداد التقرير النهائيددراسة الر   1 )النسخة األولّية(

 األمانة العامة / مدير املشروع صباغة التوصيات وتوجيهها إلى الهياكل املعنية   2
 7170نوفمبر 

 7170ديسمبر 

 اإلقليميالتقرير 

 )النسخة النهائية(

   ترجمة التقرير إلى اللغة االنجليزية  01

 ألمانة العامة / مدير املشروعا

 مخرجات نشر إجراءات مذكرة)استنادا إلى 

 ة(العربي املنظمة

 

 التوصيات
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ّاملخرجاتّالجدولّالزمن ّجهةّاملسؤولةّعنّالتنفيذالّاملراحلّع

 مراجعة الترجمة   00

 ألمانة العامة / مدير املشروعا

 مخرجات نشر إجراءات مذكرة)استنادا إلى 

 ة(العربي املنظمة

 7170ديسمبر 

 7177أبريل 

تقرير مترجم إلى اللغة 

 اإلنجليزية

 تقرير منشور  

 

 

07  
 النشر على الصعيد الدولي

 

 نوياس اإلقليميإرساء منظومة إعالمّية إلعداد ومتابعة التقرير   00
 األمانة العاّمة

 
 7177يونيو 

إعداد كراس 

الشروط ملنظومة 

معلوماتية تتعلق 

بإعداد التقرير 

 اإلقليمي
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 القسم الرابع مرحلة التقرير

قت تدقيقرير امثل ت ظام  ال تدقيقمخرجات ن يات ال ن قدر معين م علىحتوي وت ،عمل

رير، ومن المرتعب التي االتق هفائدة هذ المعلومات، مصننننننرتب ومرتلب ُعنننننن ل ي عظ  من
حسين ، وتالتدقيقرير ازيادة مرتعب تق على. ويجب الحرص امستخدميه عليهايحصل 

ن ، وقد يرجع ذلك إلى أا، لزيادة ثقب مسننننتخدمي القوائ  الماليب فيهااإلعالميب له القيمب

 مدى علىمسنننننننتخدمو القوائ  الماليب  مثل األداة التي يح   من خاللهاترير االتق ههذ
  عدالب تلك القوائ .

هدف مرحلب التقرير إلى تحديد اإلجراءات الواجب إجرائها في نهايب عمليات التدقيق ت

 علىلضوء نلقى ا عمليب من تلك العمليات وفيما يلي حتى إصدار التقارير الرهائيب ل ل
 تلك اإلجراءات.

  :1محتويات تقارير التدقيق: أولا 

 -ما يلي:  علىويحتوي يجب أن ي ون تقرير المدقق م توب 

 العروان.  [ 1]

 الموجه إليه.[   2]

 .المدقق رأي [  3]

 .رأيأساس ال   [4]

 لقوائ  الماليب.ل عن الحوكمب ُالرسلب المسؤوليناإلدارة ومسؤوليات    [5]

 القوائ  الماليب. تدقيق عن عمليب المدققمسؤوليات [   6]

 القوائ  الماليب. تدقيقعن  المدققمسؤوليات لطليعب وصف [   7]

 مسؤوليات التقرير األخرى. [8]

 االستمراريب.   [9]

 [ فقرات لتت االنتلاه.11]

 .تدقيقلل الرئيسيباألمور    [11]

                                                             
1 ISSAI 1700 8102، تكوين الرأي وإعداد التقارير حول البيانات المالية، إبريل. 
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 .فقرة األمور األخرى في التدقيق[ 12]

 اس  العريك المسؤول عن االرتلاط. [13]

 .المدققتوقيع  [14]

 .المدققعروان  [15]

 تقرير.التاريخ  [16]

 وفيما يلي شرح ل ل نقطب من الرقاط الساُقب:

 :ارير لتمييزه عن التق .المسنننتقل المدققيعنننير ُو نننوح إلى أنه تقرير  العنوان

ين المدققالتي قد تصنننندر عن نخرين مثل مديري المرعننننلة أو مجل  اإلدارة أو 
اآلخرين الذين ال يتطلب عمله  االلتزام ُمتطللات السننننننلون المهري التي يلتزم 

 .الحساُات مدققُها 
 :إ إمنا إلى المسنننننننناهمين أو الم لتين ُنالحوكمنب في الموجه  لليه  التقرير  غناللنا

ول وذلك ُالرسننننلب لعمليات التدقيق المعق قوائمها الماليب تدقيقالمرعننننلة التي يت  

قنند يحنندد نظننام أو الئحننب أو شنننننننروط أو المحنندود لقوائ  ذات غرع عننام، و
يه تقرير ال لاط إلى من سنننننننيوجه إل تدقيق االرت لب مهمات ال حا ما في  مدقق، أ

 شنننننننروط علىءإ ألغراع خاصنننننننب فيت  تحديد من يوجه إليه التقرير فق  ُرا

 االرتلاط المرتلطب ُالمهمب.
 تاحية) رأى المدقق تاحيب في تقرير  :(الفقرة الفت يجب أن تحدد التقرة االفت

قوائمها الماليب والقوائ  الماليب التي ت  تدقيق  التي ت  الجهبالحسننننننناُات،  مدقق

 ، كما يجب أن تحدد التقرة االفتتاحيب أيضا ما يلي:تدقيقها

)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.

اليب المطلق سنننواء كان إطار عام أو إطار )د( اإلشنننارة إلى إطار التقارير الم
خاص، وفى حالب األطر الخاصنننننننب ذات األغراع الخاصنننننننب يصنننننننف 

 قالمدقعالم مسنننننننتخدمي تقرير األغراع التي أعدت القوائ  لتحقيقها، إل
، ولي  ُغرع الحد من التقيي  الذي المدقق رأيُالسياق الذي ت  فيه اُداء 

يت   ىالمال الماليب طلقاإ إلطارين للتقريرت َعد القوائ  قام ُه المدقق، عردما 

عن  المدقق رأيأخذ كل إطار في الحسنننننلان ُعننننن ل مرتصنننننل عرد ت وين 
 .إلى كٍل من اإلطارينالمدقق  رأيويعير  القوائ  الماليب
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خرى، معلومات أ علىوثيقب تحتوي  تدقيقائ  الماليب الالقو تتضمنعردما )ه( 
حات تحديد أرقام الصت حسلانفي ال المدققمثل التقرير السروي، فقد يلخذ 

. ويسنننناعد ذلك المسننننتخدمين في تدقيقالالتي ع ر ننننت فيها القوائ  الماليب 

 .المدققتحديد القوائ  الماليب التي يتعلق ُها تقرير 

 )و( ما انتهى إليه رأى المدقق ُعلن القوائ  الماليب.

  أو المعارع في حالب يضاف إلى هذا العروان كلمب المتحتظ قد : رأيالأساس

قا لما يقضنننننننى ُه معيار ال يجب أن ، هذا و1715دقيق توجود رأى معدل وف

 المعايير التي ت  االلتزام ُها عرد القيام على المدققتقرير  ترس هذه التقرة من

، كما يجب أن يعننننرح التقرير أيضننننا أن تلك المعايير تتطلب أن ُعمليب التدقيق

 تندقيقلاُتخطي  عملينب  المندققالقينب وأن يقوم ُنالمتطللنات األخ المندققيلتزم 

ُلن القوائ  الماليب خاليب من أيب  معقولدرجب تلكد  علىوأدائها للحصنننننننول 

تات هامب ومؤثرة لب  تحري حا يب كاملب ذات غرع عام،  تدقيقفي  قوائ  مال

المحدود للقوائ  الماليب التتريب، أو درجب  تدقيقودرجب تلكد محدود في حالب ال

 .بألغراع خاص تدقيقفي اتتاق االرتلاط ُالرسلب لل عليهاالتلكد المتتق 

معدل )متحتظ، معارع االمتراع عن توصننننل إليه المدقق  الذي رأيالإذا كان 

 تدقيقدلب الما ي تي من أ علىالحصننول  علىناتجاإ عن عدم القدرة ( رأيإُداء 

رة ، وتعديل علارأيلقدرة في قس  أساس الإدراج أسلاب عدم افيجب  المراسلب،

ُاإلشننننارة إلى ما توصننننل إليه من كافيب ومراسننننلب  عليهاأن األدلب التي حصننننل 

  .و "معارع"كلمب "متحتظ" أ ُإ افب رأيال

 ث ُحي: الحوكمة بالنسبة للقوائم الماليةعن  المسؤولينمسؤوليات اإلدارة و

 :يليب عرما المسؤوليت  إيضاح أن اإلدارة هي 

 .طلقرير المالي المإعداد القوائ  الماليب طلقاإ إلطار التق (أ

لداخليب التي تراها االدارة  نننننننروريب، لتم يرها من إعداد قوائ   (ب الرقاُب ا

 ماليب خاليب من تحريٍف جوهري سواء ُسلب غش أو خطل.

اللقاء كمرعلة مستمرة، وما إذا كان استخدام أساس  علىتقدير قدرة المرعلة  (ج

إ، ُاإل افب إلى اإلفصاح عن األمور ذات  االستمراريب في المحاسلب مراسلا

إ.  العالقب ُاالستمراريب، إذا كان ذلك مرطلقا

عن الحوكمب ُالجهب المعنننننمولب ُالرقاُب  المسنننننؤولينكما يت  أيضنننننا تو ننننني  

 عمليات إعداد التقرير المالى. علىاالشراف  ُالرسلب لعمليبودوره  

  يليما  علىويجب أن ترس : القوائم المالية تدقيق عن المدققمسؤوليات: 
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حسنننننننب تلكيد معقول/محدود ) علىالحصنننننننول تتمثل في  المدققأهداف  (أ

التننلكينند المعقول هو مسنننننننتوى عنناٍل من و ،القوائ  المنناليننب علىاألحوال( 

إ  سننننننت عننننننف دائماإ عن  عمليب التدقيقأن  علىالتلكيد، إال أنه لي   ننننننمانا

 موجوداإ. تحريف جوهري عردما ي ون

أنها ت عَد جوهريب، إذا كان ، أن التحريتات يم ن أن ترعننل عن غش أو خطل  (ب

 علىيم ن ُعننننننن ل معقول توقع أنها سنننننننتؤثر ُمتردها أو في مجموعها، 

أسنننناس هذه القوائ   علىالقرارات االقتصنننناديب التي يتخذها المسننننتخدمون 

يب مال مالي   يقد، مع تال قاإ إلطار التقرير ال يب طل إ للهميب الرسنننننننل تا وصننننننن

 المرطلق.

  وهي القوائم المالية عملية تدقيقوصف لطبيعة مسؤوليات المدقق عن : 
نزعب العنك المهري خالل  علىلح   المهري ويحافظ ل ب المدققمارسنتو ني  م -1

إ لمعايير  عمليب التدقيق  التدقيقطلقا
 :يليما  علىويصف عمليب التدقيق من خالل الرس  -2

قديرها سنننننننواء  (أ يب وت مال تات الجوهريب في القوائ  ال تحديد مخاطر التحري
اسنننننننتجاُبإ لتلك  تدقيقُسنننننننلب غش أو خطل، لتصنننننننمي  وترتيذ إجراءات 

 .هأيركافيب ومراسلب لتوفير أساس ل دقيقتأدلب  علىالمخاطر، والحصول 
ت ، من أجل تصمي  إجراءاُعمليب التدقيقخليب ذات الصلب للرقاُب الدا تته  (ب

لب للظروف، ولي  ُغرع إُداء  لداخليب علىفي فا رأيمراسننننننن ب الرقاُب ا
مسنننننؤوالإ أيضننننناإ عن إُداء  المدققللمرعنننننلة. وفي الظروف التي ي ون فيها 

اليب، القوائ  الم عمليب تدقيقب الرقاُب الداخليب ُالتزامن مع علىفي فا رأي

للرقاُب الداخليب في الحسنننننننلان لي   المدققحذف علارة أن أخذ  عليهيجب 
 للجهب المعمولب ُالتدقيق.ب الرقاُب الداخليب علىفي فا رأيُغرع إُداء 

سليب المستخدمب، ومدى معقوليب مدى  علىالح     (ج سياسات المحا مراسلب ال

 ة.التقديرات المحاسليب واإلفصاحات ذات العالقب التي قامت ُها اإلدار
اسنترتاج مدى مراسنلب اسنتخدام اإلدارة ألسناس االسنتمراريب في المحاسنلب،  (د

ي هذا ه فجاتاسننترتا، وأن عليهاالتي ت  الحصننول  تدقيقالواسننتراداإ إلى أدلب 

حتى تاريخ  عليهاالتي ت  الحصنننننننول  التدقيقأدلب  على الخصنننننننوص ُراءاإ 

 تسنننننننلب فيتقريره. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المسنننننننتقلليب قد ت
 توقف المرعلة عن اللقاء كمرعلة مستمرة.

تقوي  العرع العننننننننامنل للقوائ  المنالينب وهي لهنا ومحتواهنا، ُمنا في ذلنك  (ه

اإلفصننننننناحات، وما إذا كانت القوائ  الماليب تعلر عن المعامالت واألحداث 

إ عادال.  التي تمثلها ُطريقب تحقق عر ا
 

 إدراج ايضاح إ افي ُما يلي:يجب عرد القيام ُتدقيق القوائ  الماليب المجمعب  -3
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 تدقيقالما ي تي من أدلب  علىهي الحصنننننننول  المدققمسنننننننؤوليات أن  (أ
 أو األنعنننننطب التجاريب للجهاتالمراسنننننلب فيما يتعلق ُالمعلومات الماليب 

 في القوائ  الماليب للمجموعب. رأيداخل المجموعب، إلُداء 

 تننندقيقهو المسنننننننؤول عن التوجينننه واإلشنننننننراف وأداء  لمننندققاأن   (ب
 المجموعب.

 ه.رأيوحده المسؤول عن  المدققيلقى  (ج
ُالم لتين ُالحوكمب فيما يتعلق، من ُين أمور أخرى،  اتصننننننناله عنننننننير إلىي -4

أيب  ، ُما في ذلكلهاوالرتائج المهمب  عمليب التدقيقُالرطاق والتوقيت المخط  

 .ت  اكتعافها أثراء التدقيقب الرقاُب الداخليأوجه قصور مهمب في 

الم لتين ُالحوكمب ُليان ُلنه قد التزم ُالمتطللات األخالقيب يعنننننننير ُإعالمه   -5

ذات الصننلب ُعننلن االسننتقالل، وأُلغه  ُجميع العالقات واألمور األخرى، التي 

 يقتدقات عملي في حالب المدققاسننتقالليب  علىقد يعتقد أنها تؤثر ُعنن ل معقول 
واإلجراءات ، في ُورصننننننب األوراق الماليبالقوائ  الماليب للمرعنننننندت المدرجب 

 .التي ت  اتخاذها لمواجهب أي تهديدات في هذا العلن
– ذكرها تتصننيالإ ي - أنه من األمور التي ت  إُالغها للم لتين ُالحوكمب و نن ي -6

  ي حالبف - يبالقوائ  الماليب للتترة الحال تدقيقُالغب عرد كانت لها أهميب أمور 
يت   والتي - القوائ  الماليب للمرعدت المدرجب وأيب مرعدت أخرى تدقيقعمليات 

إ لمعيار  للتدقيقب ياألمور الرئيس اعتلارهااإلُالغ ُ . ما ل  (1711) التدقيقطلقا

 المدقق عن هذا األمر، أو في حالب تقديرو الئحب اإلفصنننناح العلري يمرع نظام أ

من وائد تالسنننلليب تتوق  تلعاتسنننلب يقد في تقريره،  األمرهذا  اإلُالغ عنأن 

 .غوراء ذلك اإلُال

يب التدقيق في صننلب التقرير ويجوز يجب وصننف مسننؤوليات المدقق عن عمل -7

أن ر في التقرير لم ان هذا الملحق، كما يم ن أن يعنننننننا علىأن يدرج كملحق 

ائ  سننماح اللولياته في موقع إل تروني لسننلطب مختصننب في حالب ؤور لمسننيعننا
 والرظ  والمعايير الوطريب ُذلك.

 إ نننننننافب عليهفيجب  رأيفي حالب إصننننننندار تقرير ُامتراع المدقق عن إُداء ال -8

، فإن رأيُسننلب األمور المو ننحب في قسنن  أسنناس االمتراع عن اُداء علارة و

ب، المراسنننل التدقيقما ي تي من أدلب  علىالحصنننول  علىكان غير قادر  المدقق
 في القوائ  الماليب. المدقق رأيل لتوفير أساس

 سننننننن  قيدرج في التقرير  طلبات النظامية والتنظيمية األخرى:التقرير عن المت
مسنننننننؤوليات تقرير أخرى في تقريره عن  المدقق يتراولمرتصنننننننل في تقرير 

 .تدقيقلاالقوائ  الماليب، والتي ت ون ُاإل افب إلى مسؤولياته ُموجب معايير 
 :من أدلب  ما ي تي على أن يلين حصننننننوله 2المدقق علىيجب  السههههههتمرارية

  عرد إعداد القوائ  االسنننتمراريب لترع مراسنننلب اسنننتخدام اإلدارة حول التدقيق

                                                             
2 ISSAI 1570 8102، المؤسسة العاملة، أبريل. 
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داث أو ظروف، قد ُلح عدم تلكد جوهري ذي عالقب ، وفى حالب وجودالماليب
إ  أن يعد تقرير ُذلك متضننننمرا  االسننننتمرار على ُعننننلن قدرة المرعننننلة تلقي شنننن ا

ستتساره  ستمرار المؤسسب، ومو حا ُه ا العوامل التي أدت لوجود شك في ا

االسننننننتمرار، وخططها لمواجهب مظاهر  علىعن اإلدارة تقيي  اإلدارة لقدرتها 
 ه ُمدى مراسلتها.رأيأن وجدت، و التي تمثل خطر يهدد استمرارها

  :عننير إلى أمر تعلارة وفيما ال يعد تحتظا وتلدأ تلك التقرات ُفقرة لفت النتباه
والذي يعد  اإلفصننناح عره ُعننن ل مراسنننب في القوائ  الماليب،و عر نننه أ ما ت 

أسنناسننا لته  المسننتخدمين للقوائ   ، من األهميب ُحيث يعنن لالمدققحسننب ح   

، وذلك ُعنننرط أن تتضنننمن هذه التقرة ما يتطلب تعديل رأى المدقق عن الماليب
يب مال ُديال لل القوائ  ال يب أو إلفصننننننناح  رأيوال تعتلر  مال المعدل في القوائ  ال

مطلوب في القوائ  المنننالينننب، وأن ال تتضنننننننمن محتوى فقرة لتنننت االنتلننناه 

عن الحوكمب وتدرج في األمور  المسننننؤولينمو ننننوعات تمت مراقعننننتها مع 
الرئيسننننيب للتدقيق، وتو ننننع قلل أو ُعد األمور الرئيسننننيب في التدقيق وفقا لما 

 (.1716ضى ُه المعيار )يق

 تعتبر فقرة لف االنتباه ضرورية في الحاالت التالية:
o   بموجب نظام أو الئحة غير  عليهإذا كان إطار التقرير المالي المنصوووووووو

 .بموجب نظام أو الئحة عليه، ولكن للحقيقة فإنه منصو  مقبول
o خا .غرض  عدة طبقا إلطار ذومستخدمين بأن القوائم المالية م  لتنبيه ال 
o  تقرير  المدقعقدم وي بعد تاريخ تقريره، للمدقععندما تصوووبل الحقائع معروفة

 (.أي أحداث الحقة)جديد أو معدل 
 تعتبر  ويمكن أن يرى المددددقف لادددت االنتبددداه في بعا الحددداالت التي ال

 مثل: -المدقف غير ملزم باإلفصاح  - ضرورية

o قضائي أو تنظيمي ستثنائيعدم تأكد فيما يتعلع بالنتيجة المستقبلية لتصرف ا. 
o المدقعوتاريخ تقرير  حدث الحع مهم والذي يحدث بين تاريخ القوائم المالية. 
o  جديد له تأثير  محاسوووووووبي لمعيار( بهعندما يكون مسوووووووموحا )التطبيع المبكر

 .القوائم المالية علىجوهري 
o  للمنشأة.المالي  المركز علىكارثة كبيرة أثرت أو ال تزال تؤثر بشكل مهم 
  يةاألمور تدقيق الرئيسههههههه تدقيق : 3لل هذا القسننننننن  في التقرير عن ال  علىيدرج 

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 

إال إذا كان ذلك مطلوب وفقا  رأيإدراج هذا القسنننن  في حالب االمتراع عن إُداء ال

 لرظام أو الئحب.
لتين للم إُالغها ت  هي ُعض المو ننننوعات التي  تدقيقالواألمور الرئيسننننيب في 

ويرى المدقق أن لها أهميب ُالغب عرد القيام ُعمليب التدقيق  الجهاتُحوكمب تلك 

                                                             
3 ISSAI 1701 ، 8102األمور الرئيسية في عملية التدقيع، إبريل. 
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ويقصنند ُذلك األهميب الرسننليب والتي ترتل  ُالح   الرسننلى لللرد عن التترة الحاليب 
 صنننننننحابقرارات أ علىوطليعب اللرد )درجب الخطر التي يتعرع لها( وتلثيره 

 األمور التاليب: علىمع التركيز المصال  والمستتيدين 

 اللرود ذات المخاطر المرتتعب. (أ

درجب مرتتعب من عدم  علىالمجاالت في القوائ  الماليب التي ترطوي   (ب
 التلكد وتمثل أح ام هامب لإلدارة مثل التقديرات المحاسليب. 

 القوائ  الماليب. علىتلثير تلك األحداث الهامب  (ج

مور الرئيسنننيب لعمليب التدقيق، ول ن يجب عدم عروان ل ل مو نننوع من األيت  إدراج 
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 

االسنننننننتمرار  علىحدوث شنننننننك في قدرة الجهب دى لور التي تؤمللقوائ  الماليب، أو األ
 ما يلي: علىإلقاء الضوء في تلك التقرة  علىويجب 

 .إ  السلب وراء اعتلار هذا األمر رئيسيا
 القيام ُلعمال التدقيق. دالطريقب التي ت  التعامل ُها مع هذا األمر عر 

ن تلنارهنا ميجنب أن يقوم المندقق ُنإُالغ الم لتين ُنالحوكمنب ُناألمور التي سنننننننيت  اع
ى فُعمليب التدقيق األمور الرئيسننننننيب في عمليب التدقيق، أو عدم وجود أمور رئيسننننننيب 

 عدم وجود مثل تلك األمور. حالب

مور الرئيسننيب للتدقيق ُديالإ عن اإلفصنناحات التي يجب إدراجها ال يعد اإلُالغ عن األ
ق الرئيسنننيب في التدقيفي القوائ  الماليب، كما يجب اإلشنننارة إلى أن إدراج فقرة األمور 

إ للقوائ  الماليب أكثر مصداقيب.ال   يعرى  مانا

إ ُموجننب نظننام أو الئحننب، عرنندمننا يمترع  في  رأيعن اُننداء  المنندققمننا ل  ي ن مطلوُننا
 لتدقيق.ل الرئيسيبأال ي ضمن في تقريره قسماإ عن األمور  عليهالقوائ  الماليب، فيجب 

 األمور األخرى ما يلي: ضمنتت األمور األخرى في التدقيف: فقرة 
o نظام أو الئحة، ويرى هايتطلب التخطيط والنطاق في تقريره االبالغ عن أمور 

عن  المسوووووووؤولينها والتي ال يتم مناقشوووووووتها م  غ عناالبال ةضوووووووروردقع الم
 .الحوكمة وإدراجها في األمور الرئيسية للتدقيع

o لىعبسبب قيد فرضته اإلدارة  االنسحاب من االرتباط على دم قدرة المدقعع 
ي من ما يكف علىالحصوووول  علىلعدم القدرة  التأثير المحتملو، تدقيعالنطاق 
 االنسحاب. علىلتوضيل أسباب عدم قدرته المناسبة،  تدقيعالأدلة 

o  يتطلب أو يسمل نظام أو الئحة أو ممارسة مقبولة قبوال الموضوعات التي قد
األمور  بعض توضووويل إدراجها ضووومن فقرة األمور األخرى في التدقيع عاما

 قريرالقوائم المالية أو ت تدقيعإضووووووافيا لمسووووووؤولياته عند  التي توفر تفسوووووويرا
 بشأنها.  المدقع
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o صوولة بفهم المسووتخدمين ذوأمر  عندما يتضوومن قسووم األمور األخرى أكثر من 
يمكن إدراج  -المدقعحكم ل وفقا - أو تقريره المدقعأو مسووووووؤوليات  لعمليات

 .أمر عناوين فرعية مختلفة لكل
o  أخرى من القوائم  إلى حقيقة أنه قد تم إعداد مجموعةإشوووارة  تقريرهتضووومين

وذلك في حالة  ذو غرض عام خرآالمالية من قبل نفس المنشووووأة، طبقا إلطار 
إعداد المنشووووأة لمجموعتين من القوائم كالهما يخضوووو  إلطار ذو غرض عام 

حدهما يطبع المعايير  علىاختالف بين اإلطارين ) ويوجد يل المثال أ سوووووووب
لدولية( ويرى المدقع أن تلك األطر مقبولة  الوطنية واآلخر يطبع المعايير ا

ية للمجموعتين من القوائم مال عداد تقرير عن القوائم ال بإ وأن  ،ويكون مكلف 
 المالية. قد أصدر تقرير عن تلك القوائم المدقع

   إسنن  المدقق الم لف ُعمليب التدقيق في : المسههؤوع عن الرتبا اسههم اليههري

قع س  الذي تالجهب المعمولب ُالرقاُب، وقد يتطلب أيضا إس  مدير اإلدارة أو الق
شنرافه ويت  ذلك وفقا لما تقضنى ُه الرظ  واللوائ  في تلك الجهب  نمن نطاق إ

في هذه  عليهو ولالمسنننننننؤللرقاُب، مال  يمثل ذلك تهديدا لهذا  علىالجهاز األ

 عن الحوكمب ُذلك. المسؤولينالحالب إُالغ 
  :عن تدقيق  المسنننننننؤوليم ن أن يعنننننننمل توقيع كل من المدقق توقيع المدقق

ه عر المسنننننؤولالقوائ  الماليب للجهب المعنننننمولب ُالتدقيق واعتماد مدير اإلدارة 

 قاُب.را ُالعلىويرظ  ذلك ُع ل كلير الرظ  واللوائ  المرظمب في األجهزة ال
  :للرقاُب أو  علىعادة ي ون عروان المدقق هو عروان الجهاز األعنوان المدقق

إ للوائ  والرظ  الخاصننننننب ُالجهاز األ تدقيقعروان إدارة ال  ىعلالمختصننننننب وفقا
 .للرقاُب

  :صلُتاريخ ال يسلق التاريخ الذي ح المدققيؤرخ تقرير تاريخ تقرير التدقيق  
ي القوائ  ه فرأي إليها المراسننننلب، التي يسننننترد التدقيقما ي تي من أدلب  على فيه

يب،  مال لك وال تاريخ الحقذ عدادال في  هاء إدارة الجهب من إ يب نت مال  القوائ  ال

 تحملُ   سننلطب معترف ُهالديه ، وإقرار منلها المتممب اإليضنناحاتو الرهائيب
 .هاعر المسؤوليب

ا  في تقرير المدقق واألسههباا التي تؤدى للإ لصههدار رأى معدع  رأي: أنواع الثانيا

 في تقريره:

  رأييتروع رأى المنندقق في القوائ  المنناليننب إلى أرُع أنواع من ال :رأيأنواع ال]أ[ 

 :وهي

 غير معدل( الرظيف رأيال(. 
 المتحتظ. رأيال 
 السللي )المعارع( رأيال 
 رأياالمتراع عن إُداء ال. 

 أنواع الراي في تقرير المدقق:ويو   الع ل التالي 
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 لوصف تلثيرات التحريتات على يستخدمفي هذا الصدد شائع وجدير ُالذكر أن كلمب 

يب  مال تات على القوائ  ال لب للتحري تلثيرات المحتم يب، أو ال مال  -جدت إن و -القوائ  ال

 لتدقيقاوالتي ل  يت  اكتعننافها ُسننلب عدم القدرة على الحصننول على ما ي تي من أدلب 
 :قدقالمالمراسلب. والتلثيرات العائعب على القوائ  الماليب هي، التي ُحسب ح   

 ال تقتصر على عراصر أو حساُات أو ُرود معيرب في القوائ  الماليب. أ(

 وإذا اقتصرت على ذلك، تمثل أو يم ن أن تمثل جزءاإ كليراإ من القوائ  الماليب؛ أو ب(

 فيما يتعلق ُاإلفصاحات، فإنها ت ون أساس اإ لته  المستخدمين للقوائ  الماليب.  ج(

 أنواع الرأي المعدع

  بيعة األمر الذي أدى للإ التعديل

وجود تحريفات جوهرية في القوائم 

 المالية

عدم القدرة علإ الحصوع علإ أدلة 

 تدقيق المناسبة

           جوهرية 

  شائعةو
جوهرية ولكن 

 ليست شائعة 
جوهرية ولكن 

 ليست شائعة 
           جوهرية 

  شائعةو

  الرأي المتحفظ  الرأي السلبي  الرأي المتحفظ

 

   عدم لعطاء رأي
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ليسنننننت شنننننائعب إذا ل  تتعدى حدود قيمب الخطل المحدد وُذلك فت ون جوهريب و •
  كلهميب نسليب وكانت ذات قيمب كليرة ُالرسلب لللرد أو القائمب.

 :أمرين وهما علىالقرار ُخصوص مراسلب أي نوع من تلك اآلراء المعدلب  توقفي

o  يب محرفب مال ما أن ت ون القوائ  ال يل، أي إ عد لذي أدى إلى الت عب األمر ا طلي
ما ي تي  علىالحصنننننول  علىفي حالب عدم القدرة  -جوهري، أو أنها ُعننننن ٍل 

 قد ت ون محرفب ُع ٍل جوهري. -المراسلب  التدقيقمن أدلب 
o    لىعُعلن مدى شيوع التلثيرات أو التلثيرات المحتملب لهذا األمر  المدققح 

 .القوائ  الماليب

يصدر المدقق : (نظيفغير معدع ) رأي]ا[ الظروف التي تؤدى للإ لصدار تقرير ب

أن القوائ  الماليب تعلر ُعدالب وو نننننننوح في  إلىه رأيتقرير نظيف عردما يرتهي 
جميع جوانلها الهامب طلقا إلطار إعداد التقارير الماليب المطلق، ولذلك فيرلغي أن 

لتقارير نماذج  1،2،3،4 )مرفقات أرقام ذلك علىفي تقريره  رأيترس فقرة ال

 .غير معدلب )نظيتب((

 .أى خليرعمل  إلى المدققغير معدل، يجب أال يعير  رأيعرد إصدار تقرير ُ

يقوم المدقق ُإصنندار رأى متحفظ:  رأي]ج[ الظروف التي تؤدى للإ لصههدار تقرير ب

 متحتظ عردما:

o  حريتات أن الت -المراسلب  التدقيقما ي تي من أدلب  علىُعد الحصول  -يسترتج

ئ  الماليب، ل رها ليسننننننت ُمتردها أو في مجموعها، تعد جوهريب ُالرسننننننلب للقوا

 شائعب؛
o  المراسننننننلب التي التدقيقما ي تي من أدلب  علىالحصننننننول  علىي ون غير قادٍر 

، ول ره يسنننننترتج أن التلثيرات المحتملب للتحريتات غير رأيتعننننن ل أسننننناس ال

تب  يم ن أن ت ون جوهريب، ل رها  -إن وجدت  -الماليب  القوائ  علىالم تعننننننن
 ليست شائعب.

د القوائ  الماليب أنه وفقا لح   المدقق تتوافر فيه أح علىويقصنننند ُ لمب التلثير العننننائع 

 العروط الثالثب التاليب:

 عراصر أو حساُات أو ُرود معيرب في القوائ  الماليب. على( ال تقتصر أ )

 ( تمثل أو يم ن أن تمثل جزءاإ كلير اإ من القوائ  الماليب؛ ب)

إ لته  المستخدمين للقوائ  الماليب.جـ)  ( ُالرسلب لإلفصاحات أن ت ون أساسا
القوائ  الماليب  علىالمدقق في هذه الحالب إخطار إدارة الجهب ُمالحظاته  علىويجب 

ا ويطاللها ُإجراء التصننننويلات التي توصننننل إليها من خالل أعمال التدقيق التي قام ُه

لك اللرود ت علىالالزمب ومراعاة طليعب تلك التحريتات ُالرسنننننننلب للعمليات التي تمت 
وفى حالب إسننننتجاُب اإلدارة يقوم ُعمل إجراءات تدقيق إ ننننافيب للتلكد من أن الليانات 

تحريتات جوهريب وفى حالب ظهور تحريتات  علىالماليب ُعد التصنننننننويب ال تحتوي 
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دة تؤدى إلى اسنننننننتمرار حالب عدم التلكد من قي  اللرد فيجب مراقعنننننننب األمر مع جدي
التي  سننننننلاباألاللرود، مع تحديد تلك  على يرهرفي تقيتحتظ الم لتين ُالحوكمب، وأن 

 حبتلثيرات األمور المو أنه ُاستثراء  على رأيه وأن يرس في فقرة التحتظ إلى أدت

تعلر ُعدالب وو ننننننوح في جميع فإن القوائ  الماليب  المتحتظ رأيفي قسنننننن  أسنننننناس ال
نماذج   5،7)مرفقات أرقام  جوانلها الهامب طلقا إلطار إعداد التقارير الماليب المطلق

 .لتقارير متحتظب(

  أير مدققاليلدى )معارض(:  سلبي رأي]د[ الظروف التي تؤدى للإ لصدار تقرير ب
ه رأي ليهاع التي يلري التدقيقأدلب في  ننوء  ،( في القوائ  الماليبمعارعإ سننللي )

إ مرها أن متردها أو ُسواء تحريتات الليانات الوردة في القوائ  الماليب ُها  مسترتجا

نماذج  6رق  )مرفقات  وهريب وشنننننننائعب في القوائ  الماليبفي مجموعها، تعد ج
 .)معارع(( سللي رأيلتقارير ُ

 علىعردما ي ون غير قادر  رأيعن إُداء المدقق يمترع  :رأيالمتناع عن لبداء [ ه]

 ،رأيالمراسنننننلب التي تعننننن ل أسننننناس ال التدقيقما ي تي من أدلب  علىالحصنننننول 

القوائ   ىعل أن التلثيرات المحتملب للتحريتات غير الم تعنننننننتب مدققويسنننننننترتج ال

نماذج لتقارير ُاالمتراع  8،9مرفقات أرقام ) ت ون جوهريب وشنننننننائعب قدالماليب 
 .(رأيعن إُداء ال

متحتظ أو  رأييتطلننب التعلير عن  المنندققنطنناق عمننل  علىعرنندمننا يوجنند قينند 

 إلىهننذا القينند ويعنننننننير التنندقيق ، يجننب أن يلين تقرير رأياالمترنناع عن إُننداء 
 التي كان من المم ن حدوثها إذا ل  يوجد هذا القيد.يات المحتملب التسو

 عتبارات أخرى عند لعداد تقرير المدقق:: لاا ثالثا

 :4واألرقام المقابلة ]أ[ التقرير عن أرقام المقارنة

  في القوائ  المنناليننب منندرجننب الملننالو واإلفصنننننننناحننات التتمثننل األرقننام المقننارنننب في

المعلومات المقارنب هي  األرقام المقاُلب، أما ُتترة واحدة سنناُقب أو أكثروالخاصننب 

األخرى للتترة السننناُقب مضنننمرب كجزء ال يتجزأ  واإلفصننناحاتحيث ت ون الملالو 
لملالو عالقتها ُا الماليب للتترة الحاليب، والقصننننننند مرها أن تقرأ فق  في من القوائ 

 .الحاليب واإلفصاحات األخرى المتعلقب ُالتترة

  معلومات مقارنب  تحديد ما إذا كانت القوائ  الماليب تتضنننننننمن المدقق علىيجب
طلق، ومننا إذا كننانننت تلننك المعلومننات الم جننب إطننار التقرير المنناليمطلوُننب ُمو

 ما يلي:  تدقيقمن خالل  بمراس مصرتب ُع لٍ 
o  المعرو ننننب في  المعلومات المقارنب مع الملالو واإلفصنننناحات األخرىاتتاق

 .لساُقبالتترة ا
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o ،لقب تتسق مع تلك المط السياسات المحاسليب المرع سب في المعلومات المقارنب
تغيير في السننننياسننننات المحاسننننليب، ما إذا  التترة الحاليب، أو إذا كان هرانفي 

  قد تمت المحاسلب عرها ُع ٍل سلي ، وعر ها واإلفصاح كانت تلك التغييرات

 عرها ُع ٍل كاٍف.
o  قوائ  تعديل القد ت  األحداث الالحقب التي حدثت في التترة الحاليب وإذا ما كان

قب، وتحديد الم يب السننننننناُ مال يب ال مال علومات المقارنب التي تتتق مع القوائ  ال

 المعدلب.

 يرأ فيجب أن يعنننننننير، أو أرقام مقاُلب عردما يت  عرع القوائ  الماليب المقارنب  

السننننننناُق في تقارير  رأيالو إلى كل فترة ت  عرع القوائ  الماليب عرها، المدقق
 ُعلنها.التدقيق 

 القوائ  الماليب المقارنب عن عن جميع التترات  المدقق من اإلدارة شننننننهاداتطلب ي

عدتها أ أن اإلفادات الم توُب التي علىعادة تلكيد ، إلالمدققمعار إليها في تقرير ال
إ فيما يتعلق ُالتترة السننناُقب ال تزال مراسنننلب. وفيمسنننلق لب، يت  حالب األرقام المقاُ ا

يب للتترة الح طلب اإلفادات الم توُب عن القوائ  مال يب فق ، ألن ال  مدققال رأيال

لك لب. ومع ذلك، يطلب ي ون عن ت يب، التي تتضنننننننمن األرقام المقاُ مال  القوائ  ال
ُلي إعادة عرع ت  المدقق فادة م توُب محددة فيما يتعلق  لتصنننننننحي  تحريف  إ

 ب.المعلومات المقارن علىوالذي يؤثر  جوهري في القوائ  الماليب للتترة الساُقب

 رة الحاليب، إذا التت تدقيق قوائ  الماليب للتترة السنناُقب ُالتزامن مععرد التقرير عن ال
إ،الذي أُداه سننن رأيعن اللماليب للتترة السننناُقب ا في القوائ  المدقق رأي اختلف  اُقا

 .خرن في فقرة أمر رأياإلفصاح عن األسلاب األساسيب الختالف ال عليهفيجب 

  علىيجب ، فت  تدقيقها عن طريق مدقق نخر القوائ  الماليب للتترة الساُقبكانت إذا 

، يقهايق  ُتدقالمقارنب ل   أن القوائ  الماليب علىأن يرس في فقرة أمر نخر  المدقق
الذي توصنننل إليه المدقق السننناُق وفى حالب أن تقرير المدقق السننناُق  رأيونوع ال

ن من أالرغ  ُ. ، وتاريخ هذا التقريرذلكرأى معدل أن يذكر أسنننلاب  علىيحتوي 

ن مراسلب، ُل تدقيق ما ي تي من أدلب علىالحصول  وجوبمن  المدقق عتييال  اهذ
قوائ  ال علىتحريتات تؤثر ُعننننن ٍل جوهري  علىاألرصننننندة االفتتاحيب ال تحتوي 

 اليب.الح الماليب للتترة

  إ متحتظا أورأيالتترة السننناُقب  عن المدققتقرير تضنننمن في حالب يا أو ا ع سنننرأي ا
 مازالت قائمبل التعدي هذا إلىت وت ون الدواعي التي أد رأيإُداء الامتراع عن 

مر األ ، وُنالرغ  منفيمنا يخس األرقنام المقنارننب المندققيرلغي أن يعندل تقرير ف
قد ال ي ون ذا صننننننلب رأى المدقق السنننننناُق تعديل  الذي ل  يت  حله والذي أدي إلى

اع المتحتظ أو االمتر ه إلىرأيالمدقق دراسنننننننب تعديل  علىف لرقام التترة الحاليب. ُ

إ في القوائ  رأيأو ال رأيعن إُننداء  المنناليننب للتترة  المعننارع قنند ي ون مطلوُننا
قاُليب  لىعللمر الذي ل  يت  حله  الحاليب ُسنننننننلب التلثيرات أو التلثيرات المحتملب

 للمقارنب. األرقام الحاليب والمقاُلب
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  جود تحريف وتقرير عن التترة السنناُقب ُرأى غير متحتظ وتلين للمدقق الفي حالب
التحريف  إُالغ المدقق علىالقوائ  الماليب للتترة الساُقب فيجب  علىجوهري يؤثر 

إ معاركين في  للمستوى اإلداري المراسب، والم لتين ُالحوكمب ما ل  ي ونوا جميعا
ذلك. وإذا ت  تعديل القوائ   لىعالسننننننناُق  المدققإدارة المرعنننننننلة، ويطلب إطالع 

ئ  إصنندار تقرير جديد عن القوا علىالسنناُق  المدققالماليب للتترة السنناُقب، ووافق 

لحاليب عد تقريره عن التترة اأن ي المدقق علىالماليب المعدلب للتترة السنناُقب، فيجب 
أن يطلب من اإلدارة تعديل أرقام المقارنب، وفي حالب رفض اإلدارة  عليه، وفق 

إ.  إجراء ذلك، يقوم ُتعديل التقرير تعديال مالئما

 :5هاقيدقتالمرافقة للقوائم المالية التي تمت  خرىاألالمعلومات ]ا[ 

 ئ  المنناليننب القوا ُخالف)غير منناليننب  معلومننات منناليننب أو هي األخرى المعلومننات

السننننروي للمرعننننلة. وقد ي ون التقرير  ، المدرجب في التقرير(عليها المدققوتقرير 

 أو مجموعب من الوثائق التي تخدم نت  الغرع. السروي للمرعلة وثيقب واحدة

  َالتقرير السنننننننروي، مصننننننندر للمعلومات األخرى ومرهاد إن تحديد الوثائق التي ت ع  

العديد من الحاالت، قد  فيو ،نظام أو الئحب أو عرف علىا ما تسترد ُو وح غالل
 اإ مجموعب من الوثائق التي تعننن ل معا تقرير تصننندر اإلدارة أو الم لتين ُالحوكمب

د ت عَ  التي لوثائقا وا حا ما هي ي ُعض الحاالت، قد ال ي ونتومع ذلك، ف ،اسروي

 السنننننننروي. في مثل تلك الحاالت، فإن توقيت وغرع الوثائق أو تعنننننننمل التقرير
  ترداتللمسنن المدقق ُتوثيقأسنناسننا واألمور التي قد ت ون  المسننتهدفين مرهاوأولئك 

 د أو تعمل التقرير السروي.ت عَ التي 

 أو عردما ،أو الئحب ترجمب التقرير السننننروي إلى لغات أخرى ُمقتضننننى نظام عرد 
عردما ت ون المرعننننننلة  قوانين مختلتب يت  إعداد "تقارير سننننننرويب" متعددة ُموجب

أكثر من واحد  من دولب، قد تحتاج إلى الرظر عما إذا كان واحد أو في أكثر مدرجب
المعلومات األخرى. وقد يوفر نظام أو  من "التقارير السنننننرويب" تعننننن ل جزءا من

 االرشادات في هذا الصدد. الئحب محليب المزيد من

 وليننب عن القوائ  المنناليننب، أو ال تعتلر من قليننل المعلومننات األخرى اإلعالنننات األ
 االصدار. وثائق طرح األوراق الماليب، ُما في ذلك نعرات

 يليما اإلدارة أو الم لتين ُالحوكمب ُ دقق ُإُالغالم يقوم: 
o  لسرويمن التقرير ا الرسخب الرهائيب علىفيما يتعلق ُالحصول  المدققتوقعات  

، ُحيث يسنننننننتطيع إكمال اإلجراءات هفي الوقت المراسنننننننب قلل تاريخ تقرير

، في أقرب وقت مم ن ذلك مم را ، أو إذا ل  ي نتقريرالتاريخ  قلل المطلوُب
 لتلك المعلومات. الجهب أي حال قلل إصدار علىو

o  األخرى ُعد تاريخ  المعلومات علىاالنع اسننات المحتملب عردما يت  الحصننول

 .المدققتقرير 

                                                             
5 ISSAI 1720 ،يل ، إبرللبيانات المالية المدققة األخرى الواردة في الوثائع المتضّمنة مسؤوليات المدقع المتعلقة بالمعلومات

8102. 
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 تاحب المعلومات األخرى للمسنننننننتخدمين علر الموقع فإن  عرد إ اإلل تروني فق ، 
من المرعننلة، ولي  ملاشننرة من  عليهاالحصننول  نسننخب المعلومات األخرى التي ت 

يتحمل  وال هإجراءات المدقق عليهاسيرتذ هي الوثيقب ذي الصلب التي  موقع المرعلة،
 لللحث عن المعلومات األخرى، ُما في ذلك المعلومات أيب مسننننؤوليب ُموجب هذا

اءات أيب إجر الموقع االل تروني للمرعنننننننلة، وال لترتيذ علىاألخرى التي قد ت ون 

ها الموقع  علىل مراسنننننننب ُعننننننن  للتلكد من أن المعلومات األخرى يت  عر ننننننن
 اسب.ل مرُع  ات  نقلها أو ع ر ت إل ترونياإلل تروني للمرعلة، أو غير ذلك قد

 ا كان ذالمعلومات األخرى عمليب تلكد ُالرسنننننلب لتلك المعلومات إال إ تدقيقمثل ال ي

إ لرظننام أو الئحننب،  قراءة المعلومننات  وُننالرغ  من ذلننك يجننبذلننك مطلوب وفقننا
ل ُعنننننن  ونخذها في الحسننننننلان، ألن المعلومات األخرى التي ال تتسننننننق األخرى

القيام عرد  عليهاالحصنننننننول  التي ت  المدققجوهري مع القوائ  الماليب أو معرفب 

في القوائ  الماليب، أو وجود جوهري  قد تعنننننننير إلى وجود تحريف ُعمليب التدقيق
ي مرهما من مصننننننداقيب أ يضننننننعفالمعلومات األخرى، وقد  تحريف جوهري في

ب أيضنننننا الجوهري ُعنننننلنها. وقد تؤثر تلك التحريتات المدققالماليب وتقرير  القوائ 

 للمستخدمين، الذين يت  إعداد تقرير القرارات االقتصاديب علىل غير مراسب ُع 
  له . المدقق

 ق يب كما  لات المعلومات األخرى المدقق  تدقيقد تسننننننناعد عمل في االلتزام ُمتطل
عن عل   تجرلننا الرتلنناط المنندققالتي تتطلننب من  سنننننننلون ونداب المهرننب قواعنند

ي، ل جوهرأو مضللب ُع  علارة خاطئب علىأنها تحتوي  المدققُمعلومات يعتقد 

عنندة ُننإهمننال، معلومننات مطلوب أو تحننذف أو تحجننب  أو قوائ  أو معلومننات م 
 .الحذف أو الحجب يعد مضلال ذلك تضميرها في حين أن

  يليدقق القيام ُما الم علىيجب: 
o التي تعنننن ل التقرير  تحديد، من خالل المراقعننننب مع اإلدارة، ماهيب الوثائق

 المرعلة إلصدار تلك الوثائق. السروي، والطريقب والتوقيت المخط  من

o  لىعالمراسننب،  اإلدارة للحصننول في الوقتو ننع الترتيلات المراسننلب مع 
سنننننروي، وإذا كان ذلك تعننننن ل التقرير ال التي الرسنننننخب الرهائيب من الوثائق

 .المدقق ، قلل تاريخ تقريرمم را

o متنناحننب حتى ُعنند تنناريخ  المحننددة مننا ال ت ون ُعض أو جميع الوثننائقعرنند
 يبالرهائُب ُلن الرسنننننننخب تقدي  افادة م تو ، يطلب من اإلدارةالمدققتقرير 

 عرد توافرها، وقلل أن تصننننندرها المرعنننننلة، للمدققتقديمها  سنننننيت  للوثائق

 .هإكمال إجراءات المدققيستطيع  ُحيث

  ختالفات هامب ُيرها وُين اب أيلتحديد  األخرىقراءة المعلومات  المدقق علىيجب

 ها.قيدقتالقوائ  الماليب التي قام ُ

  تحديد ما إذا كانت القوائ  الماليب  عليههام، يجب  اختالفوجود للمدقق إذا تلين

 المرافقنب هي التي اآلخريتعندينل أم أن المعلومنات  إلىتحتناج  تندقيقهناالتي قنام ُ

 يجب تعديلها.
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   ي تحريف هننام أ علىالمرافقننب تحتوي  اآلخريُننلن المعلومننات  المنندققإذا عل
والم لتين  مراقعنننننننب األمر مع إدارة الجهب عليه، يجب قلل تاريخ التقرير للحقائق

 سفي الحسننلان انع الخذ ي أن بُالحوكمب، وإذا ل  يت  تصننحي  تلك المعلومات يج
 يقعمليننب التنندقالم لتين ُننالحوكمننب عن كيتيننب تخطي  وإُالغ  هتقرير علىذلننك 

 .التحريف الجوهري في تقريره لمعالجب

  األخرى التي ت   إلى وجود تحريف جوهري في المعلومنننات المننندققإذا َخل َس
 :عليه ، يجبتقريرالُعد تاريخ  عليهاالحصول 

o المعلومات األخرىإذا ت  تصحي   ،ترتيذ اإلجراءات الالزمب ُحسب الظروف. 

o إذا ل  يت  تصنننننحي  المعلومات األخرى ُعد اُالغ  اتخاذ التصنننننرف المراسنننننب
كذا و ،الحقوق وااللتزامات القانونيب الحسنننننننلانا في أخذ ،ُالحوكمب الم لتين

تتلسنننننننعي إلى ا عد له  تقرير  ل لذين ي  خدمين ا مام المسنننننننت  لتحريفعن ااهت

 ل مراسب.الجوهري غير المصح  ُع 

  واألمور الرئيسننيب ُالتدقيق أ  ننمنا مرتصننال قسننم المدققيجب أن يتضننمن تقرير 

قا لما هو مراسنننننننب  - أمور التدقيق األخرى ، خرى"األعلومات مال" ُعروان -وف
ُه أن إدارة الجهب هي  حا  ب عن المعلومات األخرى، وتحديد المسنننننننؤولمو ننننننن

قلل تقريره، والمعلومات األخرى المتوقع  عليهاالمعلومات األخرى التي حصننننننل 

 ل  فإنهوُالتالي ُعد تقريره، ومو ننننحا أن رأى المدقق ال يغطيها  عليهاحصننننوله 
إ رأييلدي  ولن  ،ن أش ال االسترتاج التلكيدي فيهاش ل ميوفر أى  ولن كمدقق عرها ا

، المعلومات األخرى ذات العالقب ُقراءة ومراعاة كمدقق همسننننؤولياتوصننننف مع 

 والتقرير عرها.

 المعلومننات  ُموجننب نظننام أو الئحننب اإلشننننننننارة إلى المنندققمن  إذا كننان مطلوب

ه ريرتق أن يعنننيرصنننياغب محددة، فيجب  ُاسنننتخدام تصنننمي  أوه األخرى في تقرير
 ،هتاريخ تقرير قلل المدقق عليهاتحديد المعلومات األخرى التي حصننننل لذلك، مع 

إ لما يقضى ُه هذا الرظا فيما يتعلق ُالمعلومات األخرى هوصتا لمسؤوليات م أو وفقا

 لهذا الغرع. هنتيجب عمل تو  علارة تلك الالئحب، 

 :6قائمة مالية واحدة وعناصر أو حسابات أو بنود محددة تدقيقعتبارات ا ]ج[

  أو عن عرصر محدد في قائمب  تقرير عن قائمب ماليب واحدةُإعداد  المدقق كلفإذا
مولب للجهب المعمجموعب كاملب من القوائ  الماليب  لتدقيق ماليب ُالتزامن مع ارتلاط

 .مرتصل ل ل ارتلاط رأياُداء  عليه ، فيجبُالرقاُب

  ائمب ق معالعرصننر المحدد  أو تدقيقها القائمب الماليب الواحدة التي ت نعننر يجب عدم
 .للجهب المعننننننمولب ُالرقاُبال املب من القوائ  الماليب  مع المجموعب تدقيقهماليب ت  

المحدد في  أن عرع القائمب الماليب الواحدة أو العرصننننر المدققاسننننترتج  حتى إذا

                                                             
، اعتبارات مدققة قائمة مالية واحدة وعناصر وحسابات أو بنود محددة في قائمة مالية، ترجمة الهيئة 218معيار المدققة الدولى  6

 .8102السعودية للمحاسبين القانونيين، 
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ى ، وفيبال املب من القوائ  المال كاف عن المجموعب قائمب ماليب ال يختلف ُعنننننن ل
 . حالب حدوث ذلك يطالب اإلدارة ُتصحي  الو ع

  إ أن يميز ُين ال المدقق علىيجب قائمب الماليب الواحدة أو رأيأيضنننننننا عن  في ال
 ال املب من القوائ  الماليب. في المجموعب رأيالعرصر المحدد في قائمب ماليب وال

  في القائمب الماليب الواحدة  رأي علىالذي يحتوي  تقريره المدققيجب أال يصننننندر

إ ُهذا التمييزالمحدد في قائمب ماليب حتى ي ون مقترع أو العرصر  :يليا ُمراعاة مو ا
o  أو  معارع رأيإلى أنه من الضنننننننروري إُداء  المدققإذا توصنننننننل

المنناليننب  في المجموعننب ال نناملننب من القوائ  رأياالمترنناع عن إُننداء ال

إ غير معدل فيرأي إصنندار لمدققفال يم ن ل ل، للمرعننلة ك  عن هتقرير ا
حدة والتي تعننننننن ل جزءق يب وا يب أوعن ائمب مال مال لك القوائ  ال اإ من ت

غير المعدل  رأيال وذلك ألن هذا، د من تلك القوائ  الماليبعرصننر محد

في المجموعب  رأيعن إُداء ال المعارع أو االمتراع رأييتراقض مع ال
 للمرعلة ك ل. املب من القوائ  الماليبال 

o  أو  معارع رأيإذا توصننل إلى أنه من الضننروري إُداء يم ن للمدقق

المنناليننب  في المجموعننب ال نناملننب من القوائ  رأياالمترنناع عن إُننداء ال
د في لعرصر محد مرتصلب عمليب تدقيقفي سياق  - هللمرعلة ك ل، إال أن

غير معدل ُعننلن  رأيأنه من المراسننب إُداء  يرى - القوائ  الماليبتلك 

 :في الحاالت التاليبذلك فق  ُ يقومأن  عليهفيجب  هذا العرصر،
  من فعل ذلك.يوجد نظام أو الئحب تمرع ال 

  هريرتق ل  يت  نعننننره مع المدققالذي ت  اُدائه في تقرير  رأيال 
 .رأياالمتراع عن إُداء ال معارع أو رأي علىالذي يحتوي 

  القوائ العرصنننر ال يمثل نسنننلب كليرة في المجموعب ال املب من  

 الماليب للمرعلة.
o المجموعب ال املب كليرة من  تمثل نسننلباليب الواحدة القائمب الم إذا كانت

إ رأي ك ل في المجموعب ال املبالمدقق  رأيكان و القوائ  الماليب من ا

إ  إ عاأو امترمعار نننننننا إ رأييلدي أن  للمدقق، فال يم ن رأيعن إُداء ال ا ا
 عن المدقق واحدة، حتى لو كان تقريرال ماليبالقائمب الغير معدل عن 

 لىعالذي يحتوي  المدققواحدة ل  يت  نعننننره مع تقرير الماليب القائمب ال

إ أو االمتراع عن إُداء الرأي إ معار ا  .رأيا

  عنه انع اسنننننننات ُعض األمور الم ضنننننننمرب في تقريرالمدقق مراعاة  علىيجب 

مثل إصننننداره رأى معدل، أو فقرات المجموعب ال املب من القوائ  الماليب للمرعننننلة 

يده  حد لاه أو األمور األخرى، أو وجود شننننننننك في االسنننننننتمراريب، أو ت تت االنت ل
قائمب واحدة أو عرصنننر أو  تدقيقتقريره عن  علىغير مصنننح   لتحريف جوهري

 حساب.



 

 

 

دليل الرقابة المالية الحكومى العربى

240 

 :7الملخصة]د[ لعتبارات تدقيق القوائم المالية 

 عتقب من هى ملخصبالماليب القوائ  ال ها قوائ  ماليب، ول ر معلومات ماليب تاريخيب م 

ُيرما ال تزال توفر عرع يتسنننننننق مع  تتاصنننننننيل أقل من القوائ  الماليب، تحتوي
 أو ،للجهب المعمولب ُالرقاُبالوارد في القوائ  الماليب للموارد االقتصاديب  العرع

 فترة من الزمن. زمريب معيرب، أو التغييرات فيها خاللالتزاماتها في لحظب 

 يق القوائ  ت ليته ُالقيام ُتدق ماليب الملخصنننب عردال تقرير عن القوائ ال م ن للمدققي
لتي ت  اشننننتقاق القوائ  الماليب الملخصننننب الماليب لمجموعب كاملب من القوام الماليب ا

 مرها.

 اإلجراءات التاليب ترتيذُ الملخصب ه عن القوائ  الماليبرأي المدقق يلري: 
 ا كاف عن طليعته تقوي  ما إذا كانت القوائ  الماليب الملخصنننننب تتصننننن  ُعننننن ل

لخصب وتحدد القوائ  الماليب  .بقدقمالال املب  الم 
 ال املب ُالقوائ  الماليب  عردما ال ت ون القوائ  الماليب الملخصنننننننب مصنننننننحوُب

 :ُو وح تلينالقوائ  الماليب الملخصب تقوي  ما إذا كانت فيجب ، قبدقمال

(i)  المدققبال املب القوائ  الماليب  علىت  الحصول يممن أو من أين. 
(ii)  ل املب التوفير القوائ  الماليب  حاجبال علىالرظام أو الالئحب التي ترس

للقوائ  الماليب الملخصننننب، والتي تضننننع  للمسننننتخدمين المعريينالمدققب 

  الماليب الملخصب.إلعداد القوائ   الضواُ 
  ف عن الضننواُكا للقوائ  الماليب الملخصننب تتصنن  ُعنن تقوي  ما إذا كانت ا  

 المطلقب.

  الواردة في القوائ   مقارنب القوائ  الماليب الملخصنننننننب ُالمعلومات ذات العالقب
القوائ  الماليب الملخصنننننننب تتتق مع  ، لتحديد ما إذا كانتال املب المدققبالماليب 

 ، أو يم ن أنال املب المدققبالواردة في القوائ  الماليب  ذات العالقبالمعلومات 

 حساُها مرها. يعاد
  إ للضنننننننواُ   تقوي  ما إذا كانت القوائ  الماليب الملخصنننننننب قد ت  إعدادها طلقا

 المطلقب.

   ما إذا كانت القوائ   -في  ننننوء الغرع من القوائ  الماليب الملخصننننب  -تقوي
 روريب، وعرد مستو ى مراسب من  معلومات على الماليب الملخصب تحتوي

 ت ون مضللب ُحسب الظروف. التجميع، ُحيث ال

   ائ  للمسنننننننتخدمين المعريين للقو متاحب تدقيقالتقوي  ما إذا كانت القوائ  الماليب
 أنه ال علىصننننعوُب كليرة، ما ل  يرس نظام أو الئحب  الماليب الملخصننننب ُدون

 الماليب الملخصب. الضواُ  إلعداد القوائ حاجب الن ت ون متاحب، وتضع 

  الماليب الملخصننننننب هو  غير المعدل عن القوائ  رأيإلى أن ال المدققعردما يخلس
 العلارات التاليب: إحدى ن يستخدمالمراسب، فيجب أ

                                                             
عودية للمحاسبين القانونيين، ، اعتبارات إعداد التقارير عن القوائم مالية الملخصة، ترجمة الهيئة الس201معيار المدققة الدولى  7

8102. 



 

 

 

دليل الرقابة المالية الحكومى العربى

241 

 الجوانب الجوهريب، مع  تتسنننننننق القوائ  الماليب الملخصنننننننب المرفقب، من جميع
إ المدققبال املب القوائ  الماليب   . الضواُ  المطلقب ، طلقا

 قب ملخس عادل يب الملخصننننننننب المرف مال عد القوائ  ال يب  ت مال لب للقوائ  ال ال ام

إ ل المدققب  .[الضواُ  المطلقب]، طلقا

  ُين القوائ  الملخصنننب والمجموعب  عدم اتسننناق جوهري المدقق وجودإذا اكتعنننف

دارة. وتحديد ما إذا كانت مراقعنننننننب األمر مع اإل عليه، فيجب ال املب من القوائ 
القوائ   علىالملخصننب أو المعلومات الواردة في الوثيقب التي تحتوي  القوائ  الماليب

تعننديننل. وإذا حنندد أن تلننك  عرهننا تحتنناج إلى المنندققالمنناليننب الملخصننننننننب وتقرير 

  تعديل، وترفض اإلدارة أن تعدل المعلومات عرد الضرورة، المعلومات تحتاج إلى
الظروف، ُما في ذلك األخذ  أن يتخذ التصرف المراسب ُحسب المدقق علىيجب 

 عن القوائ  الماليب الملخصب. المدققتقرير  علىفي الحسلان االنع اسات 

  القوائم المالية الملخصة العناصر األساسية التالية وبالترتيب التالي: عنتقرير اليتضمن 
 

 عن القوائم المالية الملخصة. المدقعقرير بعبارة تقرير : يعنون التالعنوان 

 .الموجه إليهم التقرير 

 القوائم المالية الملخصة منها. استخراجو تدقيقها تحديد للقوائم المالية التي تم 

  ة الملخصة القوائم المالي استخراجالقوائم المالية التي تم  علىالمدقع تاريخ تقرير  ىإلإشارة

 الوارد بالتقرير. رأيمنها ونوع ال

  القوائم المالية الملخصة متفقة م  القوائم  يعما إذا كانت المعلومات الواردة ف رأيالإبداء

ا قد أصدر تقريرمنها. وفي حالة ما إذا كان  استخراجهاوالتي تم  تدقيقهاالمالية التي تم 

صة، مقتن  بعرض القوائم المالية الملخ هالقوائم المالية الكاملة إال أن علىاً معدالً رأييبدي فيه 

  م تساقهاالخصة يجب أن يذكر أنه بالرغم من عن القوائم المالية الم المدقعفإن تقرير 

در من قوائم مالية ص ستخراجهااالقوائم المالية الملخصة قد تم  القوائم المالية الكاملة إال أن

 معدل. رأيعنها تقرير ب

  المرفع م  القوائم المالية الملخصة والذي يبين أنه للحصول  ضاحياال ىإلعبارة أو إشارة

لتي ا التدقيعوالمركز المالي لها وكذلك لنطاق أعمال  للجهةتفهم أفضل لألداء المالي  على

 لتدقيعا يتعين قراءة القوائم المالية الملخصة م  القوائم المالية الكاملة وتقريروانه تمت 

 .لصادر عنهاا

 تاريخ التقرير. 

  المدقععنوان. 
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   المدقعتوقي. 

 ما قبل اإلصدار: تدقيق

 جهاز في ال علىما قلل اإلصننننندار من قلل مسنننننتوى إشنننننرافي أ تدقيقالقيام ُرلغي ي
القوائ  الماليب للعنننننننركات المقيدة  تدقيق للرقاُب الماليب والمحاسنننننننلب عرد علىاأل

 القيام ُاآلتي:وُاللورصب 

 .التلكد من تعيين فاحس ما قلل اإلصدار 

  وتعننننننمل تلك التي ت التدقيقمراقعننننننب األمور الجوهريب التي قد تطرأ أثراء عمليب  

 ما قلل اإلصدار مع فاحس ما قلل اإلصدار. تدقيقتحديدها أثراء 

 ما قلل اإلصدار. تدقيقاست مال  قلل التدقيق عدم إصدار تقرير 

  توي يتلع المسنن يجب أناآلخري  التدقيقُالرسننلب لمهام ما قلل اإلصنندار  تدقيقأداء
 نت  المتطللات. علىاألاالشرافي 

  يليما تقيي  مو وعي لـ علىما قلل اإلصدار  تدقيقيرلغي أن يحتوي: 
o .األح ام العخصيب الجوهريب التي اتخذها فريق العمل 

o التدقيقا عرد صياغب تقرير الرتائج التي ت  التوصل إليه. 

 العمننل مع أولئننك الننذين ت ل فريق داخنن رأيفي حننالننب حنندوث اختالفننات في ال 
وفاحس ما قلل اإلصنننندار،  علىاألاسننننتعننننارته ، وكذلك ُين المسننننتوي االداري 

للرقاُب والمحاسنننننننلب  علىاألفريق العمل إتلاع سنننننننياسنننننننات الجهاز  علىيرلغي 
 للتعامل مع مثل هذه األمور وحلها. وإجراءاته

  لق ليها فيما يتعمعلومات تتعارع مع الرتائج التي ت  التوصنننننننل إ المدققإذا حدد
 اجهاسننننننترتأن يوثق كيتيب معالجب هذا التعارع عرد ت وين  عليهُمو ننننننوع هام ف

 الرهائي.

  تدقيقاله لتوثيق عمليب تدقيقمن خالل  علىاألالمسنننننننتوي االشنننننننرافي  علىيرلغي 
قد لنه قراعب ُ علىأن ي ون التدقيق ل وقلل إصندار تقرير والمراقعنب مع فريق العم

يها من ل إلوذلك لدع  الرتائج التي ت  التوصنننمالئمب وكافيب أدلب  علىت  الحصنننول 

 .التدقيقأجل إصدار تقرير 
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 (4مرفق رق  )                                                                                                
 

ا إل ار عرض عن القوائم المالية لمنيأة م المدققتقرير ( 1رقم )نموذج  درجة، معدة  بقا

 عادع

 افتراع الظروف التاليب:ُ المدققهذا الرموذج التو يحي لتقرير 

 عمليب مجموعب كاملب من القوائ  الماليب لمرعنننننننلة مدرجب، ُاسنننننننتخدام إطار عرع عادل.  تدقيق
 (.عليها ال يرطلق 4611 التدقيق)أي أن معيار ال تتضمن تدقيق قوائ  موحدة  التدقيق

   طار ذو )إقرير المالي إعداد القوائ  الماليب من قلل إدارة المرعنننننننلة، طلقا للمعايير الدوليب للتت

 غرع عام(

  إ لمسننننننؤوليب اإلدارة عن القوائ  الماليب الواردة في معيار  التدقيقتع   شننننننروط ارتلاط وصننننننتا

 (4341) التدقيق

  إ  رأيإلى  المدققَخل َس لتي ت  ا تدقيقالاستراداإ إلى أدلب  غير معدل )أي نظيف(، ويعد ذلك مراسلا

 .عليهاالحصول 

  مدة تهي قواعد سلون ونداب المهرب المع التدقيق علىالمتطللات األخالقيب ذات الصلب التي ترطلق

 .لمرظمب االنتوساى

  إلى عدم وجود تلكد جوهري ذو  المدقق، َخل َس عليهاالتي ت  الحصنننول  التدقيقاسنننتراداإ إلى أدلب
علة ُلحداث أو ظروف قد تثير ش عالقب  إ كليراإ ُعلن قدرة المر إ اللقاء كمرعلة مستمرة ط علىا  لقا

 (4751) تدقيقلمعيار ال

  إ لمعيار  للتدقيق الرئيسيبت  اإلُالغ عن األمور  (4514) التدقيقطلقا

  القوائ  الماليب عن أولئك المسؤولين عن إعداد هذه القوائ . علىيختلف المسؤولون عن اإلشراف 

  مسنؤوليات تقرير أخرى مطلوُب ُموجب نظام المدققالقوائ  الماليب، يتحمل  تدقيقُاإل نافب إلى 

 محلي.

 المستقل المدققتقرير 

 إلى مساهمي شركب أ ب ج ]أو موجه إليه نخر )مراسب([

 القوائم المالية  تدقيقتقرير عن 

 :رأيال

 24، والتي تعننننننمل قائمب المركز المالي كما في (ائ  الماليب لعننننننركب أ ب ج )العننننننركبالقو دققرالقد 

، وقائمب الدخل العنننننامل وقائمب التغيرات في حقوق المل يب، وقائمب التدفقات الرقديب x314ديسنننننملر 
رب المرتهيب في ذلك التاريخ، واإليضننننننناحات المرفقب مع القوائ  الماليب، ُم  ا في ذلك ملخسللسننننننن

 للسياسات المحاسليب المهمب.

را، فإن القوائ  الماليب المرفقب تعرع ُعدل، من جميع الجوانب الجوهريب، المركز المالي رأيوفي 
وأدائها المالي وتدفقاتها الرقديب للسننننرب المرتهيب في ذلك التاريخ، x314ديسننننملر  24للعننننركب كما في 

إ للمعايير   .الماليالدوليب للتقرير طلقا

 :رأيأساس ال

موجب تلك ومسنننننننؤوليترا ُ ُمرظمب االنتوسننننننناىتمدة المع التدقيقلمعايير  وفقا ُعمليب التدقيقلقد قمرا 

 القوائ  الماليب في تقريرنا. ونحن تدقيقعن  المدققالمعايير ت  تو نننننننيحها في قسننننننن  مسنننننننؤوليات 
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إ لقواعد سننلون ونداب المهرب  ب ذات الصننلمرظمب االنتوسنناى المعتمدة في مسننتقلون عن العننركب طلقا
إ لتلك القواعد.  ُتدقيقرا إ ُمتطللات سننننننلون ونداب المهرب األخرى طلقا للقوائ  الماليب. كما وفيرا أيضننننننا

 .رارأييب ومراسلب لتوفير أساس لكاف عليهاالتي حصلرا  التدقيقونعتقد أن أدلب 

 :للتدقيق الرئيسيباألمور 
هي تلك األمور التي كانت، ُحسننننب ح مرا المهري، لها األهميب اللالغب عرد  للتدقيق الرئيسننننيباألمور 

ائ  الماليب ك ل، للقو تدقيقراللقوائ  الماليب للتترة الحاليب. وقد ت  تراول هذه األمور في سنننننننياق  تدقيقرا

إ مرتصال في تلك األمور.رأيرا فيها، ول  نقدم رأيت وين  وعرد  ا
إ لمعيار الط للتدقيق]وصف كل أمر رئي    ([4514) تدقيقلقا

 مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية:

إ   للمعايير الدوليب للتقرير المالياإلدارة هي المسؤولب عن إعداد القوائ  الماليب وعر ها العادل، طلقا
ي الت الداخلي التدقيقوأح ام نظام العننركات عن لمعتمدة في هذا الخصننوص واإلصنندارات األخرى ا

تراها اإلدارة  روريب، لتم يرها من إعداد قوائ  ماليب خاليب من تحريٍف جوهري سواء ُسلب غش 

 أو خطل.
 لىع الجهب المعنننمولب ُالرقاُبوعرد إعداد القوائ  الماليب، فإن اإلدارة هي المسنننؤولب عن تقدير قدرة 

ن األمور ذات العالقب ُاالستمراريب، عواللقاء كمرعلة مستمرة وعن اإلفصاح ُحسب مقتضى الحال، 

أو  بالجهب المعمولب ُالرقاُواستخدام أساس االستمراريب في المحاسلب، ما ل  ت ن هران نيب لتصتيب 
 إيقاف عملياتها، أو لي  هران خيار مالئ  ُخالف ذلك.

ب المعننننمولالجهب عمليب التقرير المالي في  علىوالم لتون ُالحوكمب ه  المسننننؤولون عن اإلشننننراف 

إ  هرا من ه  الم لتون ُالحوكمب أن يسنننننننمي المدقق علىيجب ) .ُالرقاُب ر معيالما يقضنننننننى ُه وفقا
 ((4361) التدقيق

 القوائم المالية: تدقيقعن  المدققمسؤوليات 

تلكيد معقول عما إذا كانت القوائ  الماليب ك ل خاليب من تحريٍف  علىتتمثل أهدافرا في الحصنننننننول 
والتلكيد المعقول هو  ،رارأييتضنننننمن  تدقيقجوهري سنننننواء ُسنننننلب غش أو خطل، وإصننننندار تقرير 

إ  إ لمعايي عمليب التدقيقأن  علىمسننننننتوى عاٍل من التلكيد، إال أنه لي   ننننننمانا ر التي ت  القيام ُها طلقا

إ عردما ي ون موجوداإ. ويم ن أن ترعنل التحريتات عن سنت تمدةالمع التدقيق إ تحريتاإ جوهريا  عنف دائما
غش أو خطل، وت عَد جوهريب إذا كان يم ن ُعن ل معقول توقع أنها سنتؤثر ُمتردها أو في مجموعها، 

 أساس هذه القوائ  الماليب. علىالقرارات االقتصاديب التي يتخذها المستخدمون  على

يب الوكجزء من  إ لمعايير  تدقيقعمل قا تدقيقطل مدةالمع ال حافظ  ت مارس الح   المهري ون را ن  لىعفإن
إ علىو عمليب التدقيق،نزعب العك المهري خالل   :را أيضا

تحديد مخاطر التحريتات الجوهريب في القوائ  الماليب وتقديرها سواء ُسلب غش أو خطل، وتصمي  • 

وفير كافيب ومراسنننننلب لت تدقيقأدلب  علىاسنننننتجاُبإ لتلك المخاطر، والحصنننننول  تدقيقوترتيذ إجراءات 
من الخطر الراتج عن  علىرا. ويعد خطر عدم اكتعنننناف تحريف جوهري ناتج عن غش أرأيأسنننناس ل

تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضنننننللب أو تجاوز  علىخطل، نظر اإألن الغش قد يرطوي 
 .الداخلي التدقيق

 دقيقت، من أجل تصننننمي  إجراءات ُعمليب التدقيقذات الصننننلب  الداخلي للتدقيقفه   علىصننننول الح• 

 .للجهب المعمولب ُالرقاُب الداخلي التدقيقب علىفي فا رأيمراسلب للظروف، ولي  ُغرع إُداء 
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تقوي  مدى مراسنننننلب السنننننياسنننننات المحاسنننننليب المسنننننتخدمب، ومدى معقوليب التقديرات المحاسنننننليب • 
 واإلفصاحات ذات العالقب التي قامت ُها اإلدارة.

 لتدقيقااسترتاج مدى مراسلب استخدام اإلدارة ألساس االستمراريب في المحاسلب، واستراداإ إلى أدلب • 

 اإ عالقب ُلحداث أو ظروف قد تثير ش ، ما إذا كان هران عدم تلكد جوهري ذا عليهاالتي ت  الحصول 
اللقاء كمرعلة مستمرة. وإذا خلصرا إلى وجود عدم تلكد جوهري، ي ون  على الجهبكليراإ ُعلن قدرة 

إ مرا لتت االنتلاه في تقريرنا إلى اإلفصننننننناحات ذات العالقب الواردة في القوائ  الماليب، أو إذا  مطلوُا

التي ت   يقالتدقرا. وتسنننننننترد اسنننننننترتاجاترا إلى أدلب رأيكانت تلك اإلفصننننننناحات غير كافيب، يت  تعديل 
. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المسنتقلليب قد تتسنلب التدقيقحتى تاريخ تقرير  عليهالحصنول ا

 عن اللقاء كمرعلة مستمرة. الجهبفي توقف 

تقوي  العرع العننننننامل، وهي ل ومحتوى القوائ  الماليب، ُما في ذلك اإلفصنننننناحات، وما إذا كانت • 
إ عادالإ. القوائ  الماليب تعلر عن المعامالت واألحداث  التي تمثلها ُطريقب تحقق عر ا

ُالرطاق والتوقيت المخط   ُالحوكمب فيما يتعلق، من ُين أمور أخرى،  قد أُلغرا الم لتين  تدقيقلل  ل

راها الداخلي اكتعنننننننت التدقيق، ُما في ذلك أيب أوجه قصنننننننور مهمب في لعمليب التدقيقوالرتائج المهمب 
 .تدقيقخالل ال

إ الم ل تين ُالحوكمب ُليان يتيد أنرا التزمرا ُالمتطللات األخالقيب ذات الصننننلب المتعلقب لقد زودنا أيضننننا

 لىعُاالسنننننتقالل، وأُلغراه  ُجميع العالقات واألمور األخرى، التي قد يعتقد تلثيرها ُعننننن ل معقول 
إ، الضمانات ذات العالقب.  استقاللرا، وعردما ي ون ذلك مرطلقا

ومن األمور التي ت  إُالغها للم لتين ُالحوكمب، نحدد تلك األمور التي كانت لها األهميب اللالغب عرد 

نو   هذه األمور . وللتدقيق الرئيسيبذلك ت عَد األمور  علىالقوائ  الماليب للتترة الحاليب، وُراءإ  تدقيق
، أو عردما، في ظروف نادرة للغايب، في تقريرنا ما ل  يمرع نظام أو الئحب اإلفصاح العلري عن األمر

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:

  طليعب مسؤوليات التقرير األخرى علىاعتماداإ  المدققلقس  من تقرير سيختلف ش ل ومحتوى هذا ا

أخرى. ويجب تراول األمور التي تراولها نظام  تدقيقالتي يحددها نظام أو الئحب أو معايير  للمدقق
أخرى )والمعار إليها ب "مسؤوليات التقرير األخرى"(  من  تدقيقنخر أو الئحب أخرى أو معايير 

هذا القسنننن  ما ل  تتراول مسننننؤوليات التقرير األخرى نت  المو ننننوعات التي عر ننننت في  ننننوء 

لقوائ  ا تدقيقكجزء من قسننننننن  التقرير عن  التدقيقمسنننننننؤوليات التقرير، والمطلوُب ُموجب معايير 
مسننننؤوليات التقرير األخرى، التي تتراول نت  المو ننننوعات الماليب. وقد يت  الجمع ُين التقرير عن 

حت عراوين القوائ  الماليب ت تدقيق)أي تضننننننميرها في قسنننننن  التقرير عن  التدقيقالتي تتطللها معايير 

ُو ننننوح مسننننؤوليات التقرير  المدققفرعيب مراسننننلب( ُعننننرط أن تميز الصننننياغب الواردة في تقرير 
 عردما يوجد مثل ذلك االختالف. التدقيقتتطللها معايير األخرى من مسؤوليات التقرير التي 

  المستقل للمدققالذي نتج عن  هذا التقرير  التدقيقاليري  المسؤوع عن ارتبا  
 ]السم[.                                                                          

 (سبامنا ، أو كليهما، كلما كان ذل للمدقق، أو السم اليخصي للرقابة علإالجهاز األالتوقيع باسم )
 [للرقابة علإأو الجهاز األ الحسابات المختصة تدقيقلدارة ]عنوان 

 [التقرير تاريخ]                                                                               
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 (3مرفق رق  )                                                                                                

الموحدة لمنيأة مدرجة، معدة  بقاا إل ار  عن القوائم المالية دققتقرير الم (2رقم ) نموذج

 عرض عادع:

 الظروف التاليب: يت  افتراع المدققألغراع هذا الرموذج التو يحي لتقرير 

 مدرجب، ُاسننننتخدام إطار عرع  مجموعب كاملب من القوائ  الماليب الموحدة لمرعننننلة عمليب تدقيق
 (يرطلق 4611 التدقيقأن معيار  تاُعب )أيمجموعب لمرعلة لها مرعدت  تدقيقهي  تدقيقعادل. ال

  إ قا لدوليب للتقرير  ت  إعداد القوائ  الماليب الموحدة من قلل إدارة المرعنننننننلة، طل  ماليالللمعايير ا

 .عام إطار ذو غرع المعتمدة وفقا واإلصدارات األخرى والمعايير

  إ لمسننننؤوليب اإلدارة عن التدقيقتع   شننننروط ارتلاط القوائ  الماليب الموحدة الواردة في  وصننننتا

  (.4341) تدقيقمعيار ال

  إ استراداإ إلى أدلب مراسل ، ويعد ذلك(أي نظيف)غير معدل  رأيإلى  المدققَخل َس لتي ت  ا التدقيقا

 .عليهاالحصول 

  ربقواعد سنننلون ونداب المه هي عمليب التدقيق علىالمتطللات األخالقيب ذات الصنننلب التي ترطلق 

 .مرظمب االنتوساىالمعتمدة في 

  إلى عدم وجود تلكد جوهري ذو  المدقق ، َخل سَ عليهاالتي ت  الحصنننول  التدقيقاسنننتراداإ الى أدلب
إ كمرعلة مستمر اللقاء علىقد تثير شك اإ كليراإ ُعلن قدرة المرعلة  ظروف عالقب ُلحداث أو ة طلقا

 (.4751) تدقيقلمعيار ال

  إ لمعيار  للتدقيق الرئيسيبت  اإلُالغ عن األمور  (.4514) التدقيقطلقا

  أولئك المسنننؤولين عن إعداد  عن القوائ  الماليب الموحدة علىيختلف المسنننؤولون عن اإلشنننراف
 هذه القوائ .

  ب تقرير أخرى مطلوُ مسنننننننؤوليات المدققالقوائ  الماليب الموحدة، يتحمل  تدقيقُاإل نننننننافب إلى
 ُموجب نظام محلي.

 المستقل المدققتقرير 

 ([مراسب)أو موجه إليه نخر]إلى مساهمي شركب أ ب ج 

 .القوائ  الماليب الموحدة تدقيقتقرير عن  

 :رأيال

عننننمل ، والتي ت(المجموعب) القوائ  الماليب الموحدة لعننننركب أ ب ج ومرعنننندتها التاُعب قمرا ُتدقيقلقد 

، وقائمب الدخل العامل الموحدة وقائمب التغيرات xx31/24/43في المركز المالي الموحدة كما  قائمب

 في ذلنك التناريخ، حقوق المل ينب الموحندة، وقنائمنب التندفقنات الرقندينب الموحندة للسنننننننرنب المرتهينب في

 ملخس للسياسات المحاسليب المهمب. واإليضاحات المرفقب مع القوائ  الماليب، ُما في ذلك

الجوانب الجوهريب، المركز  موحدة المرفقب تعرع ُعدل من جميعرا، فإن القوائ  الماليب الرأيوفي 

وحدة الرقديب الموأدائها المالي الموحد وتدفقاتها  xx31/24/43 المالي الموحد للمجموعب كما في
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إ للمعايير الدوليب للتقرير المالي المعتمدة للسننرب صنندارات والمعايير واإل المرتهيب في ذلك التاريخ طلقا

 .معتمدةاألخرى ال

 :رأيال أساس

إ لمعايير  تدقيقالُقمرا  لقد لك المعايير ت  ت ومسنننننؤوليترا ُموجب اإلنتوسننننناي المعتمدة في التدقيقطلقا

 في تقريرنا. القوائ  الماليب الموحدة تدقيقعن  المدقق مسؤوليات تو يحها في قس 

إ ُمتط. كما وفيرا أيضننمسننتقلون عن المجموعب طلقا لقواعد سننلون ونداب المهرب المعتمدة ونحن للات ا

إ لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلب  المهرب سنننننننلون ونداب يب كاف عليها التي حصنننننننلرا التدقيقاألخرى طلقا

 .رايرأومراسلب لتوفير أساس ل

 :للتدقيق الرئيسية األمور

رد لها األهميب اللالغب ع المهري، لك األمور التي كانت، ُحسنننب ح مراهي ت للتدقيق الرئيسنننيب األمور

لقوائ  ا دقيقتي سننننياق . وقد ت  تراول هذه األمور فالحاليب لقوائ  الماليب الموحدة للتترةا قيامرا ُتدقيق

إ مرتصال في تلكرأيل  نقدم را فيها، ورأيك ل، وعرد ت وين  الموحدة الماليب كل أمر  وصف] .األمور ا

إ لمعيار  تدقيقللرئي    [)4514( التدقيقطلقا

 :الموحدة مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية

إ  الماليب الموحدة وعر نننننننها العادل، هي المسنننننننؤولب عن إعداد القوائ  اإلدارة للمعايير الدوليب  طلقا

 لتدقيقلأح ام نظام العنننننننركات  وعنمعتمدة، ارات األخرى ال، والمعايير واإلصننننننندماليللتقرير ال

لداخلي ها اإلدارة  ا يب  نننننننروريب، لتم يرها من إعداد قوائ التي ترا يب من تحريٍف  مال خال موحدة 

 جوهري سواء ُسلب غش أو خطل.

اء اللق علىالمجموعب  قدرة اإلدارة هي المسننننؤولب عن تقدير إنإعداد القوائ  الماليب الموحدة، ف وعرد

عن األمور ذات العالقب ُاالسننتمراريب، والحال،  مقتضننى ة وعن اإلفصنناح ُحسننبكمجموعب مسننتمر

 إيقاف في المحاسنننننلب، ما ل  ت ن هران نيب لتصنننننتيب المجموعب أو االسنننننتمراريب واسنننننتخدام أسننننناس

 ف ذلك.عملياتها، أو لي  هران خيار مالئ  ُخال

يجب ] في المجموعب. المالي عمليب التقرير علىُالحوكمب ه  المسنننؤولون عن اإلشنننراف  والم لتون

إ لمعيار الوذلك وفق يدققهاالتي  الجهبفي  ُالحوكمب أن يسننمي هرا من ه  الم لتون المدقق على  يقتدقا

(4361]) 

 القوائم المالية الموحدة: تدقيقعن  المدققمسؤولية 

الموحدة ك ل خاليب من  تلكيد معقول عما إذا كانت القوائ  الماليب علىتتمثل أهدافرا في الحصنننننننول 

 را. والتلكيد المعقول هورأييتضننننمن  وإصنننندار تقرير تحريٍف جوهري سننننواء ُسننننلب غش أو خطل،

إ  إ لمع التي ت  عمليب التدقيقأن  علىمسنننننتوى عاٍل من التلكيد، إال أنه لي   نننننمانا ايير القيام ُها طلقا

عردما ي ون موجوداإ. ويم ن أن ترعننننل التحريتات عن  سننننت عننننف دائماإ عن تحريف جوهري التدقيق
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ستؤثر ُمتردها أو في غش أو خطل، وت عَد ع ل معقول توقع أنها   مجموعها، جوهريب إذا كان يم ن ُ

 القوائ  الماليب الموحدة.أساس هذه  علىالقرارات االقتصاديب التي يتخذها المستخدمون  على

إ لمعايير  عمليب التدقيقوكجزء من  قا  لىعح   المهري ونحافظ ال ، فإنرا نمارسالمعتمدة التدقيقطل

إ را أيضعلى. وعمليب التدقيقلمهري خالل ا نزعب العك  :ا

ل، سواء ُسلب غش أو خط وتقديرها تحديد مخاطر التحريتات الجوهريب في القوائ  الماليب الموحدة •

 ومراسننلب بكافي تدقيقأدلب  علىاسننتجاُبإ لتلك المخاطر، والحصننول  تدقيق وتصننمي  وترتيذ إجراءات

تج من الخطر الرا علىناتج عن غش أ جوهري را. ويعد خطر عدم اكتعاف تحريفرأيلتوفير أساس ل

تجاوز  أو فادات مضنننننننللبتواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إ علىيرطوي  قد عن خطل، ألن الغش

 .الداخلي التدقيق

 دقيقتإجراءات  تصننننمي  ، من أجلُعمليب التدقيقذات الصننننلب  بالداخلي الرقاُبفه   علىالحصننننول  •

 للمجموعب. بالداخلي الرقاُبب علىفي فا رأيمراسلب للظروف، ولي  ُغرع إُداء 

التقديرات المحاسنننننليب  معقوليبتقوي  مدى مراسنننننلب السنننننياسنننننات المحاسنننننليب المسنننننتخدمب، ومدى • 

 اإلدارة. واإلفصاحات ذات العالقب التي قامت ُها

 لتدقيقاالمحاسلب، واستراداإ إلى أدلب  استرتاج مدى مراسلب استخدام اإلدارة ألساس االستمراريب في• 

 اتثير ش  إذا كان هران عدم تلكد جوهري ذا عالقب ُلحداث أو ظروف قد ، ماعليهاالتي ت  الحصول 

 اللقاء كمجموعب مستمرة. علىكليراإ ُعلن قدرة المجموعب 

إ مرا لتت االنتلاه في تقريرنا إلى اإلفصاحات  وإذا َخل صرا إلى وجود عدم تلكد جوهري، ي ون مطلوُا

 الماليب الموحدة، أو إذا كانت تلك اإلفصننننناحات غير كافيب، يت  تعديل ذات العالقب الواردة في القوائ 

مع ذلك، فإن حتى تاريخ تقريرنا. و عليهاالتي ت  الحصول  تدقيقالاسترتاجاترا إلى أدلب  را. وتستردرأي

 قد تتسلب في توقف المجموعب عن اللقاء كمرعلة مستمرة. األحداث أو الظروف المستقلليب

في ذلك اإلفصننناحات، وما إذا  تقوي  العرع العنننامل، وهي ل ومحتوى القوائ  الماليب الموحدة، ُما• 

إ تمثلها ُطريقب تحقق عر المعامالت واألحداث التي  ت القوائ  الماليب الموحدة تعلر عنكان  . عادالا

نعطب ُالمعلومات الماليب للمرعدت أو األ المراسلب فيما يتعلق تدقيقما ي تي من أدلب ال علىصول الح• 

 ولون عن التوجيهفي القوائ  الماليب الموحدة. ونحن مسنننننننؤ رأيإلُداء  التجاريب داخل المجموعب،

 .رارأيعن  المجموعب. ونظل المسؤولون الوحيدون عمليب تدقيقواإلشراف وأداء 

ُالرطاق ُالحوكمب فيما يتعلق، من ُين أمور أخرى،  قد أُلغرا الم لتين  تدقيقلوالتوقيت المخط   ل  ل

أوجه قصنننننننور مهمب في الرقاُب الداخليب اكتعنننننننتراها خالل  ، ُما في ذلك أيبتدقيقوالرتائج المهمب لل

 .عمليب التدقيق

إ الم لتين ُالحوكمب ُليان يتيد أنرا التزمرا ُالمتطللاتزودنا أيضننننلقد  لب المتعلقب األخالقيب ذات الصنننن ا

 لىعواألمور األخرى، التي قد يعتقد تلثيرها ُعننننن ل معقول  ُاالسنننننتقالل، وأُلغراه  ُجميع العالقات

إ، الضمانات ذات العالقب. قاللرا،است  وعردما ي ون ذلك مرطلقا
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رد كانت لها األهميب اللالغب ع ومن األمور التي ت  إُالغها للم لتين ُالحوكمب، نحدد تلك األمور التي

. ونو نننن  قيقتدلل الرئيسننننيبذلك ت عَد األمور  علىالحاليب، وُراءإ  القوائ  الماليب الموحدة للتترة تدقيق

أو عردما، في ظروف  مور في تقريرنا ما ل  يمرع نظام أو الئحب اإلفصننناح العلري عن األمر،األ هذه

ل ذلك عره في تقريرنا ُسلب أن التلعات السلليب لتع نادرة للغايب، نرى أن األمر يرلغي أال يت  اإلُالغ

 فوائد االهتمام العام من ذلك اإلُالغ ُع ل معقول. من المتوقع أن تتوق

 عن المتطلبات النظامية والتنظيمية األخرى:التقرير 

  طليعب مسؤوليات التقرير األخرى علىاعتماداإ  المدققسيختلف ش ل ومحتوى هذا القس  من تقرير 

أخرى. ويجب تراول األمور التي تراولها نظام  تدقيقأو معايير  التي يحددها نظام أو الئحب للمدقق

  ننمن التقرير األخرى" والمعننار إليها ب "مسننؤولياتى أخر تدقيقئحب أخرى أو معايير أو ال نخر

األخرى نت  المو ننننوعات التي عر ننننت في  ننننوء  هذا القسنننن  ما ل  تتراول مسننننؤوليات التقرير

لقوائ  ا تدقيقكجزء من قسننننننن  التقرير عن  تدقيقوالمطلوُب ُموجب معايير ال مسنننننننؤوليات التقرير،

ات األخرى، التي تتراول نت  المو نننوع ات التقريرالماليب. وقد يت  الجمع ُين التقرير عن مسنننؤولي

 ت عراوينالقوائ  الماليب تح تدقيقأي تضنننننننميرها في قسننننننن  التقرير عن  تدقيقالتي تتطللها معايير ال

ُو ننننوح مسننننؤوليات التقرير  المدققُعننننرط أن تميز الصننننياغب الواردة في تقرير  فرعيب مراسننننلب

 عردما يوجد مثل ذلك االختالف. تدقيقمعايير ال األخرى من مسؤوليات التقرير التي تتطللها

  المستقل للمدققالذي نتج عن  هذا التقرير  التدقيقاليري  المسؤوع عن ارتبا  

 ]السم[.                                                                          

 (سبامنا ، أو كليهما، كلما كان ذل للمدقق، أو السم اليخصي للرقابة علإالجهاز األالتوقيع باسم )

 [للرقابة علإأو الجهاز األ الحسابات المختصة تدقيقلدارة ]عنوان 

 [التقرير ]تاريخ                                                                               
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 (2مرفق رق  )                                                                                                

ا القوائم المال عن المدقق تقرير( 3رقم )نموذج  إل ار  ية لمنيأة غير مدرجة، معدة  بقا

 عرض عادع.

 يت  افتراع الظروف التاليب: المدققألغراع هذا الرموذج التو يحي لتقرير 

 عادل.  لمرعنننننننلة غير مدرجب، ُاسنننننننتخدام إطار عرع مجموعب كاملب من القوائ  الماليب تدقيق

 .(ال يرطلق 4611 تدقيقالأن معيار  أي)مجموعب  تدقيقليست  تدقيقال

 ،لدوليب للتقرير المالي المع ت  إعداد القوائ  الماليب من قلل إدارة المرعنننننننلة إ للمعايير ا قا مدة تطل

 .معتمدةاألخرى ال واإلصداراتوالمعايير 

  إ  تدقيقالتع   شننننننروط ارتلاط ار في معي لمسننننننؤوليب اإلدارة عن القوائ  الماليب الواردة وصننننننتا
 (4341) تدقيقال

  إ استراد، ويعد ذلك مراسل(نظيف أي)غير معدل  رأيإلى  المدققَخل َس لتي ت  ا تدقيقال اإ إلى أدلبا
 .عليهاالحصول 

  لب لات األخالقيب ذات الصننننننن  هي قواعد سنننننننلون ونداب المهرب تدقيقال على التي ترطلقالمتطل
 .تمدةالمع

  و جوهري ذ إلى عدم وجود تلكد المدقق، َخل َس عليها التي ت  الحصنننول تدقيقالاسنننتراداإ إلى أدلب
علة  عالقب ُلحداث أو ظروف قد تثير إ كليراإ ُعلن قدرة المر إ  اللقاء علىش ا كمرعلة مستمرة طلقا

 .)4751(تدقيقاللمعيار 

 إ لمعيار  تدقيقلل الرئيسنننننننيب غير مطالب ُاإلُالغ عن األمور المدقق ، ول  (4514) تدقيقالطلقا
 يقرر ُخالف ذلك. 

  وائ .الق الماليب عن أولئك المسؤولين عن إعداد هذه القوائ  علىيختلف المسؤولون عن اإلشراف 

  محلي.مطلوُب ُموجب نظام  مسؤوليات تقرير أخرى المدققال يتحمل 

 مراسلب سلطب المدققالموقع االل تروني يختار  لإلشارة إلى وصف مسؤوليته الواردة في. 

 المستقل المدققتقرير 

 ([مراسب)أو موجه إليه نخر ]إلى مساهمي شركب أ ب ج 

 :رأيال

  24، والتي تعننننننمل قائمب المركز المالي كما في (العننننننركب)ائ  الماليب لعننننننركب أ ب ج القو دققرالقد 

التغيرات في حقوق المل يب، وقائمب التدفقات الرقديب  ، وقائمب الدخل العنننننامل وقائمب201×ديسنننننملر 

س ملخ ذلك التاريخ، واإليضننننننناحات المرفقب مع القوائ  الماليب، ُما في ذلك للسنننننننرب المرتهيب في

 للسياسات المحاسليب المهمب.

عدل من جرأيوفي  قب تعرع ُ يب المرف مال فإن القوائ  ال مالي را،  نب الجوهريب المركز ال ميع الجوا

المالي وتدفقاتها الرقديب للسننرب المرتهيب في ذلك التاريخ،  وأدائها ،314×ديسننملر  24للعننركب كما في 

إ لل  .المعتمدةخرى واإلصدارات األ والمعايير، مدةالدوليب للتقرير المالي المعتر معاييطلقا
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 :رأيال أساس

إ لمعايير ُعمليب التدقيق قمرا  لقد ا في ومسننننؤوليترا ُموجب تلك المعايير ت  تو ننننيحه النتوسنننناىاطلقا

إ لقواعن العركب ط مستقلون القوائ  الماليب في تقريرنا. ونحن تدقيقعن  المدقق مسؤولياتقس   عد لقا

إ ُمتطللاأيضننن للقوائ  الماليب، كما وفيرا تدقيقراذات الصنننلب ُسنننلون ونداب المهرب المعتمدة  ت سنننلون ا

إ لتلك القواعد. ونعتقد مراسنننننلب كافيب و عليهاالتي حصنننننلرا  التدقيقأدلب  أن ونداب المهرب األخرى طلقا

 را.رأيلتوفير أساس ل

 :مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية

إ للمعايير الدوليب للتقرير المالي  اإلدارة هي المسننؤولب عن إعداد القوائ  الماليب وعر ننها العادل طلقا

عركات معتمدة صدارات األخرى الواإل والمعاييرمدة المعت لتي ا الداخليب وعن الرقاُبوأح ام نظام ال

سواء ُسلب غش من تحريٍف جوهري  خاليب تراها اإلدارة  روريب، لتم يرها من إعداد قوائ  ماليب

 اللقاء على العنننننركب إعداد القوائ  الماليب، فإن اإلدارة هي المسنننننؤولب عن تقدير قدرة وعرد أو خطل.

عن األمور ذات العالقب ُاالسنننتمراريب، و الحال، كمرعنننلة مسنننتمرة وعن اإلفصننناح ُحسنننب مقتضنننى

 ملياتها،ع ب أو إيقاففي المحاسلب، ما ل  ت ن هران نيب لتصتيب العرك االستمراريب واستخدام أساس

 أو لي  هران خيار مالئ  ُخالف ذلك.

ب يج) في العننننركب. المالي عمليب التقرير علىُالحوكمب ه  المسننننؤولون عن اإلشننننراف  والم لتون

إ لمعيار  ُالحوكمب أن يسنننننمي هرا من ه  الم لتون المدقق على في العنننننركب التي يراجعها وذلك وفقا

 .(4361) التدقيق

 القوائم المالية: تدقيقعن  المدقق مسؤوليات

ٍف خاليب من تحري ك ل تلكيد معقول عما إذا كانت القوائ  الماليب علىأهدافرا في الحصنننننننول  تتمثل

را. والتلكيد المعقول هو رأيالذي يتضمن  المدققتقرير  جوهري سواء ُسلب غش أو خطل، وإصدار

إ  مسنننننتوى عالٍ  إ  عمليب التدقيقأن  علىمن التلكيد، إال أنه لي   نننننمانا معايير ل التي ت  القيام ُها طلقا

إ المعتمدة  تدقيقال عل التحريتات  ست عف دائما تحريف اإ جوهري اإ عردما ي ون موجوداإ. ويم ن أن تر

ُمتردها أو في  غش أو خطل، وت َعد جوهريب إذا كان يم ن ُعننننننن ل معقول توقع أنها سنننننننتؤثر عن

 أساس هذه القوائ  الماليب. علىالمستخدمون  تي يتخذهاالقرارات االقتصاديب ال علىمجموعها، 

الماليب في الموقع االل تروني  القوائ  تدقيقعن  المدققويوجد المزيد من الوصنننننننف لمسنننننننؤوليات 

 .هذا الوصف جزء من تقريرنا ويع ل راُ  الموقع على للمرظمب

 ]السم[ المستقل للمدققالذي نتج عن  هذا التقرير  التدقيقاليري  المسؤوع عن ارتبا           

 (سبامنا ، أو كليهما، كلما كان ذل للمدقق، أو السم اليخصي للرقابة علإالجهاز األالتوقيع باسم )

 [للرقابة علإأو الجهاز األ الحسابات المختصة تدقيقلدارة ]عنوان                         

 [التقرير ]تاريخ                                                                 
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  (1رق  ) مرفق

معدة  بقاا إل ار التزام  لمنيأة غير مدرجة، عن القوائم المالية المدققتقرير ( 4رقم )نموذج 

 ذو غرض عام:

 افتراع الظروف التاليب: يت  المدققألغراع هذا الرموذج التو يحي لتقرير 

 مدرجب، مطلوُب ُموجب نظام أو الئحب.  مجموعب كاملب من القوائ  الماليب لمرعنننننننلة غير تدقيق

 .(يرطلق ال 4611) تدقيقالمجموعب أي أن معيار  تدقيق ليست تدقيق

   (الرظام س ص ع)التقرير المالي  إعداد القوائ  الماليب من قلل إدارة المرعنننننننلة، طلقاإ إلطارت 

ب االحتياجات المعننترك إطار التقرير المالي يعننمل نظام أو الئحب، مصننم  لتلليب س أي أن للدولب
 من المستخدمين، ول ره لي  إطار عرع عادل. للمعلومات الماليب لقطاع عريض

 إ لمسننننننؤوليب اإلدارة التدقيقاط تع   شننننننروط ارتل عن القوائ  الماليب الواردة في معيار  وصننننننتا
 (.4341) تدقيقال

  إ اسنننتراداإ إلى أدلب ذلك مراسنننل ، ويعد(أي نظيف)غير معدل  رأيإلى  المدققَخل َس ي ت  الت تدقيقا

 .عليها الحصول

  مهرب عد سنننلون ونداب الهي قوا عمليب التدقيق علىالمتطللات األخالقيب ذات الصنننلب التي ترطلق

 .المعتمدة

  إلى عدم وجود تلكد جوهري ذو  المدقق ، َخل سَ عليهاالتي ت  الحصنننول  تدقيقالاسنننتراداإ إلى أدلب

علة أو ظروف قد تثير ش  عالقب ُلحداث إ كليراإ ُعلن قدرة المر إ اللقاء كمرعلة مستمرة ط علىا لقا
 (4751) تدقيقاللمعيار 

 إ لمعيار  تدقيقلل الرئيسنننننننيبغ عن األمور غير مطالب ُاإلُال المدقق ، ول  (4514) تدقيقالطلقا

 ُخالف ذلك. يقرر

  أولئك المسؤولين عن إعداد هذه القوائ . القوائ  الماليب عن علىيختلف المسؤولون عن اإلشراف 

  ُموجب نظام محلي. مسؤوليات تقرير أخرى مطلوُب المدققال يتحمل 

 المستقل المدققتقرير 

 (المراسب)الموجه إليه 

 :رأيال

 24كما في  المركز المالي ، والتي تعننننننمل قائمب(العننننننركب)القوائ  الماليب لعننننننركب أ ب ج  دققرالقد 

، وقائمب التغيرات في حقوق المل يب، وقائمب التدفقات الرقديب العنننامل ، وقائمب الدخل314× ديسنننملر

س ملخ المرفقب مع القوائ  الماليب، ُما في ذلكذلك التاريخ، واإليضننننننناحات  للسنننننننرب المرتهيب في

 للسياسات المحاسليب المهمب.

إ للرظام س را، فإن القوائ  الماليب المرفقب للعركب معدة من جميع الجوانبرأيوفي   الجوهريب، طلقا

 ص ع للدولب س.
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 :رأيأساس ال

إ لمعايير  تدقيقاللقد قمرا ُ ها في قس  ومسؤوليترا ُموجب تلك المعايير ت  تو يح تمدةالمع تدقيقالطلقا

إ لق مسننننتقلون القوائ  الماليب في تقريرنا. ونحن تدقيقعن  المدقق مسننننؤوليات واعد عن العننننركب طلقا

إ ُمتطللاأيضننن وفيرا للقوائ  الماليب، كما تدقيقراذات الصنننلب ُسنننلون ونداب المهرب المعتمدة  ت سنننلون ا

مراسنننننلب كافيب و عليهاالتي حصنننننلرا  تدقيقالأدلب  أن لتلك القواعد. ونعتقدونداب المهرب األخرى طلقاإ 

 .تدقيقال في رارأيلتوفير أساس ل

 :مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية

إ للرظام س ص ع اإلدارة  وعن الرقاُب الداخليب س، للدولب هي المسؤولب عن إعداد القوائ  الماليب طلقا

 من إعداد قوائ  ماليب خاليب من تحريٍف جوهري سنواء ُسنلب لتم يرها تراها اإلدارة  نروريب،التي 

 على العنننننركب إعداد القوائ  الماليب، فإن اإلدارة هي المسنننننؤولب عن تقدير قدرة وعرد أو خطل. غش

، بعن األمور ذات العالقب ُاالستمراري الحال، اللقاء كمرعلة مستمرة وعن اإلفصاح ُحسب مقتضى

 ملياتها،ع في المحاسلب، ما ل  ت ن هران نيب لتصتيب العركب أو إيقاف االستمراريب واستخدام أساس

يب عمل علىُالحوكمب ه  المسؤولون عن اإلشراف  والم لتون أو لي  هران خيار مالئ  ُخالف ذلك.

عننركب في ال ُالحوكمب أن يسننمي هرا من ه  الم لتون المدقق علىيجب ] في العننركب. المالي التقرير

إ لمعيار   ([4361) تدقيقالالتي يراجعها وذلك وفقا

 القوائم المالية: تدقيقعن  المدقق مسؤوليات

ٍف خاليب من تحري ك ل تلكيد معقول عما إذا كانت القوائ  الماليب علىأهدافرا في الحصنننننننول  تتمثل

را. والتلكيد المعقول هو رأيالذي يتضمن  المدقق تقرير جوهري سواء ُسلب غش أو خطل، وإصدار

إ  من مسننننتوى عالٍ  إ  ت  القيام ُه الذي تدقيقالأن  علىالتلكيد، إال أنه لي   ننننمانا  تدقيقال لمعايير طلقا

إ يسمدة المعت إ عردما ي ون موجوداإ. ويم ن أن ترعل التحريتات عناإ جوهريتحريت  عف دائما أو  شغ ا

 علىُمتردها أو في مجموعها،  خطل، وت عَد جوهريب إذا كان يم ن ُعننننن ل معقول توقع أنها سنننننتؤثر

 أساس هذه القوائ  الماليب. علىالمستخدمون  القرارات االقتصاديب التي يتخذها

إ لمعايير  تدقيقالوكجزء من  قا مدة  تدقيقالطل مارس الالمعت را ن حافظ فإن نزعب  علىح   المهري ون

إ أيضرا علىو ،تدقيقاللمهري خالل ا العك  -: ا

مي  ُسلب غش أو خطل، وتص سواء تحديد مخاطر التحريتات الجوهريب في القوائ  الماليب وتقديرها •

 توفيرل كافيب ومراسننننلب تدقيقأدلب  علىلتلك المخاطر، والحصننننول  اسننننتجاُبإ  تدقيقوترتيذ إجراءات 

من الخطر الراتج عن  علىغش أ عن جوهري ناتجرا. ويعد خطر عدم اكتعنننناف تحريف رأيأسنننناس ل

 بالرقاُ تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللب أو تجاوز على خطل، ألن الغش قد يرطوي

 الداخليب.

راسننلب م تدقيقإجراءات  تصننمي  ، من أجلتدقيقالفه  للرقاُب الداخليب ذات الصننلب ُ علىالحصننول  •

 ب الرقاُب الداخليب للعركب.علىفي فا رأي للظروف، ولي  ُغرع إُداء
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المحاسنننننليب  التقديرات تقوي  مدى مراسنننننلب السنننننياسنننننات المحاسنننننليب المسنننننتخدمب، ومدى معقوليب •

 .اإلدارة واإلفصاحات ذات العالقب التي قامت ُها

 تدقيقالالمحاسننلب، واسننتراداإ إلى أدلب  اسننترتاج مدى مراسننلب اسننتخدام اإلدارة ألسنناس االسننتمراريب في

إ تثير ش  إذا كان هران عدم تلكد جوهري ذا عالقب ُلحداث أو ظروف قد ، ماعليهاالتي ت  الحصول   ا

َخل صنننرا إلى وجود عدم تلكد جوهري،  اللقاء كمرعنننلة مسنننتمرة. وإذا علىكليراإ ُعنننلن قدرة العنننركب 

إ مرا لتت االنتلاه أو  الماليب، القوائ  في تقريرنا إلى اإلفصنناحات ذات العالقب الواردة في ي ون مطلوُا

التي ت   تدقيقالاسننننترتاجاترا إلى أدلب  را. وتسننننتردرأيإذا كانت تلك اإلفصنننناحات غير كافيب، يت  تعديل 

ي ف تقريرنا. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المسنننتقلليب قد تتسنننلب حتى تاريخ عليهاالحصنننول 

 توقف العركب عن اللقاء كمرعلة مستمرة.

قد أُلغرا الم لت ُالرطاقل ُالحوكمب فيما يتعلق، من ُين أمور أخرى،   تدقيقلوالتوقيت المخط  ل ين 

أوجه قصنننننننور مهمب في الرقاُب الداخليب اكتعنننننننتراها خالل  ، ُما في ذلك أيبتدقيقوالرتائج المهمب لل

 .تدقيقال

 ]السم[ المستقل للمدققالذي نتج عن  هذا التقرير  التدقيقاليري  المسؤوع عن ارتبا           

 (سبامنا ، أو كليهما، كلما كان ذل للمدقق، أو السم اليخصي للرقابة علإالجهاز األالتوقيع باسم )

 [للرقابة علإأو الجهاز األ الحسابات المختصة تدقيقلدارة ]عنوان                         

 [التقرير ]تاريخ                                                                 
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  (7رق  )مرفق 

 :جوهري في القوائم المالية متحفظ بسبب تحريف رأيتقرير ب( 5رقم )نموذج 

 :يت  افتراع الظروف التاليب ،المدققألغراع هذا الرموذج التو يحي لتقرير 

 التدقيقمدرجب، ُاسنننننتخدام إطار عرع عادل.  مجموعب كاملب من القوائ  الماليب لمرعنننننلة تدقيق 
 .) يرطلقال  (4611) التدقيقأن معيار  مجموعب )أي تدقيقليست 

  والمعاييراليللمعايير الدوليب للتقرير الم ت  اعداد القوائ  الماليب من قلل إدارة المرعنننننلة، طلق اإ ، 
 .عام غرع طار ذوة إلعتمدالماألخرى التي  واإلصدارات

  إ لمسنننننؤوليب التدقيقتع   شنننننروط ارتلاط  رالقوائ  الماليب الواردة في معيااإلدارة عن  وصنننننتا
 (4341) التدقيق

 ،أيرأي أن ال)ل ره غير شننننننائع في القوائ  الماليب  ت  تحريف المخزون. ويعد التحريف جوهري  
 .ب(المتحتظ هو المراس

  دةهي قواعد سلون ونداب المهرب المعتم التدقيق علىالمتطللات األخالقيب ذات الصلب التي ترطلق 

 .اإلنتوسايمرظمب في 

  إلى أنه ال يوجد عدم تلكد جوهري المدققخلس  ،عليهاالتي ت  الحصول  التدقيقاستراداإ إلى أدلب  

إ كلير اإ   مرة،اللقاء كمرعلة مست علىُعلن قدرة المرعلة  ذو عالقب ُلحداث أو ظروف، قد تثير ش ا
إ لمعيار   (4751) التدقيقطلقا

 •  إ للتدقيق الرئيسيباإلُالغ عن األمور  ت  (4514) التدقيقلمعيار  ، طلقا

 الماليب عن المسؤولين عن اعداد هذه القوائ  القوائ  علىالمسؤولون عن اإلشراف  يختلف. 

 حلي.م مسؤوليات تقرير أخرى ُموجب نظام المدقق القوائ  الماليب، يتحمل تدقيقإلى  ُاإل افب 

 المستقل المدققتقرير 

 ([مناسب)أو موج  للي  آخر ]للإ مساهمي شركة أ ا ج 

 القوائم المالية تدقيقتقرير عن 

 المتحفظ رأيال

 24المركز المالي كما في ، والتي تعننننمل قائمب (العننننركب)را القوائ  الماليب لعننننركب أ ب ج لقد راجع

، وقائمب الدخل العننامل، وقائمب التغيرات في حقوق المل يب، وقائمب التدفقات الرقديب 314× ديسننملر 

 ُما في ذلك ملخس المرتهيب في ذلك التاريخ، وااليضننننننناحات المرفقب مع القوائ  الماليب، للسنننننننرب
  أيررا، وُاسننتثراء تلثيرات األمر المو نن  في قسنن  أسنناس الرأيوفي  للسننياسننات المحاسننليب المهمب.

 ،جميع الجوانننب الجوهريننب المتحتظ في تقريرنننا، فننإن القوائ  المنناليننب المرفقننب تعرع ُعنندل، من

وأدائها المالي وتدفقاتها الرقديب للسنننرب المرتهيب  314× ديسنننملر  24المركز المالي للعنننركب كما في 
إ للمعايير الدوليب للتقرير المالي الم ألخرى واإلصننننننندارات ا والمعايير، عتمدةفي ذلك التاريخ، طلقا

 لمعتمدة.ا
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 المتحفظ: رأيأساس ال

سنننننجل الالعنننننركب المخزون إدارة ل  تظهر  ُالت لتب أو صنننننافي  .××× في قائمب المركز المالي بم 

ب يمما يمثل خروجاإ عن المعايير الدول ول ن أظهرته ُالت لتب فق ، القيمب القاُلب للتحقق أيهما أقل

وتعير سجالت العركب إلى أنه لو أظهرت اإلدارة  األخرى واإلصدارات، والمعايير للتقرير المالي 
  مللوُه المخزون يرلغي تختيضنننن  ُالت لتب أو صننننافي القيمب القاُلب للتحقق أيهما األقل، فإن المخزون

  سننننترختضو ×××للتحقق، وُالتالي سننننتزيد ت لتب المليعات بلصننننافي قيمته القاُلب  وصننننوالإ ××× 

 التوالي. على ×××، و ×××و ،×××  وصافي الدخل، وحقوق المساهمين ب  ريلب الدخل
إ لمعا يقالتدققمرا ُ لقد المعايير ت   ومسنننؤولياترا ُموجب تلك االنتوسننناىالمعتمدة في  التدقيقيير طلقا

 القوائ  الماليب في تقريرنا. تدقيقعن  المدقققس  مسؤوليات  فيتو يحها 

إ لقواعد سننلون ونداب المهرب لب ذات الصنن النتوسنناىالمعتمدة في ا ونحن مسننتقلون عن العننركب طلقا
إ لتلك للقوائ  تدقيقراُ قواعد. ونعتقد ال الماليب، كما وفيرا ُمتطللات سنننننلون ونداب المهرب األخرى طلقا

 را المتحتظ.رأيلتوفير أساس ل كافيب ومراسلب عليهاالتي حصلرا  التدقيقأن أدلب 

 :للتدقيق الرئيسيةاألمور 

رد المهري، لها األهميب اللالغب ع هي تلك األمور التي كانت، ُحسننب ح مرا للتدقيق الرئيسننيباألمور 

الماليب ك ل  لقوائ ل تدقيقراالحاليب. وقد تمت معالجب تلك األمور في سياق  للقوائ  الماليب للتترة تدقيقرا

إ مرتصننال في تلكرأيرا فيها، ول  نقدم رأيت وين  وعرد  األمور. وُاإل ننافب للمر المو نن  في قسنن  ا
  سننننيت للتدقيقلقد حددنا أن األمور المو ننننحب أدناه سننننت ون أمور رئيسننننب  المتحتظ، رأيأسنننناس ال

 .االُالغ عرها في تقريرنا

 ([4514) التدقيقا لمعيار ، طلقللتدقيقوصف ل ل أمر رئي  ]

 :مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية

  (4) رق  نموذجانظر 

 :القوائم المالية تدقيقعن  المدققمسؤوليات 

  (4) رق  نموذجانظر 

 التقرير عن المتطلبات النظامية والتنظيمية األخرى:

  (4) رق  نموذجانظر 

 ]السم[ المستقل للمدققالذي نتج عن  هذا التقرير  التدقيقاليري  المسؤوع عن ارتبا           

 (سبامنا ، أو كليهما، كلما كان ذل للمدقق، أو السم اليخصي للرقابة علإالجهاز األالتوقيع باسم )

 [للرقابة علإأو الجهاز األ الحسابات المختصة تدقيقلدارة ]عنوان                         

 [التقرير ]تاريخ                                                                 
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  (6رق  )مرفق 

 جوهري في القوائم المالية الموحدة: معارض بسبب تحريف رأيبتقرير ( 6رقم )نموذج  

 افتراع الظروف التاليب: ، يت المدققألغراع هذا الرموذج التو يحي لتقرير 

 لمرعننننلة مدرجب، ُاسننننتخدام إطار عرع عادل.  مجموعب كاملب من القوائ  الماليب الموحدة تدقيق
 .(يرطلق (4611) التدقيقمعيار  أنأي )مجموعب لمرعلة مع مرعدت تاُعب  تدقيقهي  التدقيق

 ،إ للمعايير الدوليب للتقرير المطلق ت  اعداد القوائ  الماليب الموحدة من قلل إدارة المرعنننننننلة ، لياا
 .عام غرع طار ذوإلوالمعايير واإلصدارات األخرى 

  إ لمسننننؤوليب اإلدارة التدقيقتع   شننننروط ارتلاط القوائ  الماليب الموحدة الواردة في  عن وصننننتا
 .(4341) التدقيقمعيار 

 ويعد التحريف ،توحيد شننننركب تاُعب عدم القوائ  الماليب الموحدة م حرفب ُعنننن ٍل جوهري ُسننننلب 
إ  الجوهري ائ  الماليب القو على التحريف ول  يت  تحديد تلثيرات ،في القوائ  الماليب الموحدة شنننائعا

إ القيام ُذلك  غير الموحدة، نظراإ ألنه من  .) المراسب هو المعارع رأيأي أن ال)المم ن عمليا

  هي قواعد سلون ونداب المهرب المعتمدة  التدقيق علىالمتطللات األخالقيب ذات الصلب التي ترطلق
 .النتوساىا في

  إلى أنه ال يوجد عدم تلكد جوهري  المدقق خلس ،عليهاالتي ت  الحصول  التدقيقاستراداإ إلى أدلب
إ كليرُل عالقب ذو اللقاء كمرعلة مستمرة،  علىالمرعلة  قدرة اإ ُعلنحداث أو ظروف، قد تثير ش ا

إ لمعيار  (4751) التدقيق طلقا

  إ لمعيار للتدقيق الرئيسننننيبت  اإلُالغ عن األمور يختلف المسننننؤولون عن  (4514) التدقيق، طلقا
قوائ  ال تدقيقُاإل نننافب إلى  المسنننؤولين عن اعداد هذه القوائ  الماليب عن القوائ  علىاإلشنننراف 

 محلي. مسؤوليات تقرير أخرى ُموجب نظام المدقق الماليب، يتحمل

 المستقل المدققتقرير 

 ([مناسب)أو موج  للي  آخر ]للإ مساهمي شركة أ ا ج 

  القوائم المالية تدقيقتقرير عن 

 المتحفظ رأيال

 24المركز المالي كما في ، والتي تعنننمل قائمب ) )العنننركبرا القوائ  الماليب لعنننركب أ ب ج لقد راجع

وقائمب التغيرات في حقوق المل يب، وقائمب التدفقات الرقديب  ل،، وقائمب الدخل العنننامx314ديسنننملر 
لخس ُما في ذلك م المرتهيب في ذلك التاريخ، وااليضننننننناحات المرفقب مع القوائ  الماليب، للسنننننننرب

  أيررا، وُاسننتثراء تلثيرات األمر المو نن  في قسنن  أسنناس الرأيوفي  للسننياسننات المحاسننليب المهمب.

جميع الجوانننب الجوهريننب،  المتحتظ في تقريرنننا، فننإن القوائ  المنناليننب المرفقننب تعرع ُعنندل، من
ي رب المرتهيب فا الرقديب للسوأدائها المالي وتدفقاته 314×  ديسملر 24المركز المالي للعركب كما في 

إ للمعايير الدوليب لل ذلك  .تمدة لهالمعألخرى اواإلصدارات ا ، والمعاييرتقرير الماليالتاريخ، طلقا

 المتحفظ: رأيأساس ال 

سننننجل في قائمب المركز المالي ب اإلدارة المخزون ُالت لتب أو ول  تظهر  ××× مخزون العننننركب م 

 رول ن أظهرته ُالت لتب فق ، مما يمثل خروجاإ عن المعايي صنننننننافي القيمب القاُلب للتحقق أيهما أقل،

أنه لو  العركب إلىوتعير سجالت . المعتمدةاألخرى  واإلصدارات ، والمعاييرالدوليب للتقرير المالي
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ُالت لتب أو صننننننافي القيمب القاُلب للتحقق أيهما األقل، فإن المخزون يرلغي  المخزون أظهرت اإلدارة
  ،×××لصننافي قيمته القاُلب للتحقق، وُالتالي سننتزيد ت لتب المليعات ب وصننوالإ  ×××مللوُتختيضننه 

 على ×××و ،×××و ،×××  نننريلب الدخل، وصنننافي الدخل، وحقوق المسننناهمين ب وسنننترختض

 التوالي.
إ لمعايير  التدقيقلقد قمرا ُ المعايير ت   ومسنننؤولياترا ُموجب تلك اإلنتوسنننايالمعتمدة في  التدقيقطلقا

 القوائ  الماليب في تقريرنا. تدقيقعن  المدقققس  مسؤوليات  فيتو يحها 

إ لقواعد سننلون ونداب المهرب لب ذات الصنن اإلنتوسننايالمعتمدة في  ونحن مسننتقلون عن العننركب طلقا
إ لتلك للقوائ  تدقيقراُ قواعد. ونعتقد ال الماليب، كما وفيرا ُمتطللات سنننننلون ونداب المهرب األخرى طلقا

 را المتحتظ.رأيلتوفير أساس ل كافيب ومراسلب عليهاالتي حصلرا  يقالتدقأن أدلب 

 :للتدقيق الرئيسيةاألمور 

رد المهري، لها األهميب اللالغب ع هي تلك األمور التي كانت، ُحسننب ح مرا للتدقيق الرئيسننيباألمور 

الماليب ك ل  لقوائ ل تدقيقراالحاليب. وقد تمت معالجب تلك األمور في سياق  للقوائ  الماليب للتترة تدقيقرا

إ مرتصننال في تلكرأيرا فيها، ول  نقدم رأيوعرد ت وين   األمور. وُاإل ننافب للمر المو نن  في قسنن  ا
  سننننيت للتدقيقلقد حددنا أن األمور المو ننننحب أدناه سننننت ون أمور رئيسننننب  المتحتظ، رأيأسنننناس ال

 االُالغ عرها في تقريرنا.

 [للتدقيقرئي   وصف ل ل أمر]

 :مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية

 (4) رق  نموذجانظر 

 :القوائم المالية تدقيقعن  المدققمسؤوليات 

 (4) رق  نموذجانظر 

 :التقرير عن المتطلبات النظامية والتنظيمية األخرى

 (4) رق  نموذجانظر 

 ]السم[ المستقل للمدققالذي نتج عن  هذا التقرير  التدقيقاليري  المسؤوع عن ارتبا         

 (سبامنا ، أو كليهما، كلما كان ذل للمدقق، أو السم اليخصي للرقابة علإالجهاز األالتوقيع باسم )

 [للرقابة علإأو الجهاز األ الحسابات المختصة تدقيقلدارة ]عنوان                         

 [التقرير ]تاريخ                                                                 
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  (5رق  )مرفق 

ما يكفي من  علإالحصوع  علإ المدقققدرة  متحفظ بسبب عدم رأي رأيبتقرير ( 7رقم )نموذج 

 .فيما يتعلق بمنيأة أجنبية زميلة التدقيق أدلة
 :يت  افتراع الظروف التاليب ،المدققألغراع هذا الرموذج التو يحي لتقرير 

 عادل.  الموحدة لمرعننننلة مدرجب، ُاسننننتخدام إطار عرع مجموعب كاملب من القوائ  الماليب تدقيق
 ق(.يرطل 4611 التدقيقأي أن معيار ) مع مرعدت تاُعب مجموعب لمرعلة تدقيقهي  التدقيق

 إ للمع يب الموحدة من قلل إدارةت  اعداد القوائ  المال  ،ايير الدوليب للتقرير الماليالمرعنننننننلة، طلقا
 .عام غرعو طار ذلمعتمدة إلى ااألخر واإلصدارات والمعايير

  إ  التدقيقتع   شننننننروط ارتلاط ار معي اإلدارة عن القوائ  الماليب الواردة في لمسننننننؤوليب وصننننننتا
 (4341) التدقيق

 مدقق قادر  ال ل ي تي ما علىالحصنننننننول  علىكان غير  تدقيقب من أد ما يتعلق ال لب، في  المراسننننننن
ما  على لالحصننو علىالمحتملب لعدم القدرة  التلثيرات في مرعننلة أجرليب زميلب. وتعد ُاالسننتثمار

أي أن ) الموحدة ل رها ليسنننت شنننائعب في القوائ  الماليب جوهريب، المراسنننلب التدقيقي تي من أدلب 

 .) المراسبالمتحتظ هو  رأيال

 لمعتمدةا هي قواعد سلون ونداب المهرب التدقيق على المتطللات األخالقيب ذات الصلب التي ترطلق 

 .نتوساىفي اال

  عدم تلكد يوجد ال أنه إلى المدقق خلس ،عليهاالحصنننننول  ت  التي التدقيق أدلب إلى اسنننننتراداإ 

إ  قد تثير ظروف، أو ُلحداث عالقب ذو جوهري  كمرعلة اللقاء على المرعلة قدرة ُعلن اإ  كلير ش ا
إ  مستمرة،  .)4517( التدقيق لمعيار طلقا

  إ  ،للتدقيق الرئيسيب األمور عن اإلُالغ ت  (.4514) التدقيق لمعيار طلقا

 هذه  اعداد عن المسنننؤولين عن الموحدة القوائ  الماليب على اإلشنننراف عن المسنننؤولون يختلف
 .القوائ 

 أخرى ُموجب تقرير مسننننؤوليات المدقق الموحدة، يتحمل الماليب القوائ  تدقيق إلى ُاإل ننننافب 
 .محلي نظام

 المستقل المدقق تقرير

 ] (مناسب (آخر للي  موج  أو] ج ا أ شركة مساهمي للإ

 :الموحدة المالية القوائم تدقيق عن تقرير

 متحفظ رأي

 تعنننمل والتي ،) المجموعب) التاُعب وشنننركاتها ج ب أ لعنننركب الموحدة الماليب القوائ  راجعرا لقد

 وقائمب الموحدة، العننامل الدخل وقائمب ،x314ديسننملر  24 في كما الموحدة المالي المركز قائمب

 ذلك في المرتهيب للسنننننننرب الموحدة الرقديب التدفقات وقائمب الموحدة، المل يب حقوق في التغيرات
 المحاسليب للسياسات ملخس ذلك في ُما الموحدة، الماليب القوائ  مع المرفقب وااليضاحات التاريخ،

 في المتحتظ رأيال أساس قس  في المو   للمر المحتملب التلثيرات وُاستثراء را،رأي وفي .المهمب

 المركز الجوهريب، الجوانب جميع من ُعدل، تعرع المرفقب الموحدة الماليب القوائ  فإن تقريرنا،
 للسرب الموحدة الرقديب وتدفقاتها الموحد المالي وأدائها ،×201ديسملر  24في كما للمجموعب المالي
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إ  التاريخ، ذلك في المرتهيب  األخرى واإلصنننندارات والمعايير المالي، للتقرير الدوليب للمعايير طلقا
 .المعتمدة

 :المتحفظ رأيال أساس

جل  عليها االسننتحواذ ت  زميلب أجرليب مرعننلة وهي - ع ص س العننركب في المجموعب اسننتثمار سنن 
 يف كما الموحدة المالي المركز قائمب فيالمل يب  حقوق ُطريقب عرها المحاسننلب وتمت العام، خالل

 ت  ع ص س شننركب دخل صننافي من ج ب أ العننركب وحصننب ،×××ُمللو  -x314ديسننملر  24

 قادرين غير وكرا .  ×××ُمللو  التاريخ ذلك في المرتهيب للسننرب ج ب أ العننركب دخل في تضننميره
ب  أ العركب الستثمار الدفتري المللو ُعلن المراسلب، التدقيق أدلب من ي تي ما على الحصول على

 شركب دخل صافي من ج أب العركب وحصب ،314 ×ديسملر 24 في كما ع ص س العركب في ج

  شننركب يمدققو واإلدارة الماليب المعلومات إلى الوصننول من مرعرا ُسننلب السننرب هذه عن ع ص س
 . روريب كانت الملالو تلك على تعديالت أيب كانت إذا ما تحديد من نتم ن ل  وُالتالي .ع ص س

إ  التدقيقُ قمرا لقد  ت  المعايير تلك ُموجب ومسؤولياترا االنتوساى في المعتمدة التدقيق لمعايير طلقا

 مستقلون ونحن .تقريرنا في الموحدة الماليب القوائ  تدقيق عن المدقق مسؤوليات قس  في تو يحها
إ  المجموعب عن  للقوائ  تدقيقراُ الصلب ذات االنتوساى في المعتمدة المهرب ونداب سلون لقواعد طلقا

إ  األخرى المهرب ونداب سننننلون ُمتطللات وفيرا كما الموحدة، الماليب  أن ونعتقد .القواعد لتلك طلقا

 .المتحتظ رارأيل أساس لتوفير ومراسلب كافيب عليها حصلرا التي التدقيق أدلب

 :للتدقيق الرئيسية األمور

 عرد اللالغب األهميب لها ح مرا المهري، ُحسب كانت، التي األمور تلك هي للتدقيق الرئيسيب األمور

 للقوائ  تدقيقرا سننياق في األمور تلك معالجب تمت وقد  .الحاليب الموحدة للتترة الماليب للقوائ  تدقيقرا
إ مرتصننننالإ رأي نقدم ول  فيها، رارأي ت وين وعرد ك ل الموحدة الماليب  وُاإل ننننافب .األمور تلك في ا

أمور  سننت ون أدناه المو ننحب األمور أن حددنا لقد المتحتظ، رأيأسنناس ال قسنن  في المو نن  للمر

 .تقريرنا في عرها االُالغ سيت  للتدقيق رئيسب
 [للتدقيق رئي  أمر ل ل فوص [

 :الموحدةالمالية  القوائم عن بالحوكمة والمكلفين اإلدارة مسؤوليات

 ([3)رق   نموذج انظر [

 :الموحدة المالية القوائم تدقيق عن المدقق مسؤوليات

 ([3)رق   نموذج انظر [

 :األخرى والتنظيمية النظامية المتطلبات عن التقرير

 ([3)رق   نموذج انظر [

 ]السم[ المستقل للمدققالذي نتج عن  هذا التقرير  التدقيقاليري  المسؤوع عن ارتبا      

 (سبامنا ، أو كليهما، كلما كان ذل للمدقق، أو السم اليخصي للرقابة علإالجهاز األالتوقيع باسم )

 [للرقابة علإأو الجهاز األ الحسابات المختصة تدقيقلدارة ]عنوان                         

 [التقرير ]تاريخ                                                                 

 

 

  (9رق  )مرفق 
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 ما علإ الحصههوع علإ المدقق قدرة بسههبب عدم ،رأي ابداء عن متناعتقرير بال( 8نموذج رقم )

 .الموحدة المالية القوائم في واحد عنصر عن المناسبة، التدقيقأدلة  من يكفي

 :التاليب الظروف يت  افتراع ،المدقق لتقرير التو يحي الرموذج هذا ألغراع

 عرع إطار ُاسنننتخدام مدرجب، غير مرعنننلة الموحدة الماليب القوائ  من كاملب مجموعب تدقيق 
 .عادل

 يرطلق 4611 التدقيق معيار أن أي)- تاُعبال هاومرعدت مرعلة - مجموعب تدقيق هو التدقيقو (. 

  إ طلق المرعنننننلة، إدارة قلل من الموحدة الماليب القوائ  اعداد ت  المالي، للتقرير الدوليب للمعايير ا

 (عام غرع ذو إطار)معتمدة ال األخرى واإلصدارات والمعايير

   إ  التدقيق ارتلاط شنننروط تع  في الواردة الموحدة الماليب القوائ  عن إلدارةا لمسنننؤوليب وصنننتا

 (4341) التدقيق معيار

 سلب، التدقيق أدلب من ي تي ما على الحصول على قادر غير كان المدقق  واحد عرصر عن المرا

إ  ل  المدقق أن أي .الموحدة الماليب القوائ  في ُعنننلن  تدقيق أدلب على الحصنننول من يتم ن أيضنننا

 صننافي من %81 عن يزيد ما يمثل معننترن، والذي معننروع في لالسننتثمار الماليب المعلومات
 أدلب من ي تي ما على الحصننننول على القدرة لعدم المحتملب التلثيرات وتعد .أصننننول المرعننننلة

 هو رأي اُداء عن أن االمتراع )أي الموحدة الماليب القوائ  في وشائعب المراسلب جوهريب التدقيق

 المراسب(.

 المهرب ونداب سنننننلون قواعد هي التدقيق على ترطلق التي الصنننننلب ذات األخالقيب المتطللات 

 .المعتمدة

 هذه اعداد عن المسنننؤولين عن الموحدة الماليب القوائ  على اإلشنننراف عن المسنننؤولون يختلف 

 .القوائ 

 إ  يتضمن قس  وجود يلزم  .المدقق تحديداإ لمسؤوليات أكثر وصتا

 نظام ُموجب أخرى تقرير مسؤوليات المدقق يتحمل الموحدة، الماليب القوائ  تدقيق إلى ُاإل افب 
 .محلي

 المستقل المدقق تقرير

 ])مناسب( آخر للي  موج  أو]  ج ا أ شركة مساهمي للإ

 :الموحدة المالية القوائم تدقيق عن تقرير

 :رأيال ابداء عن المتناع

 والتي ،) المجموعب) التاُعب وشركاتها ح ب أ لعركب الموحدة الماليب القوائ  تدقيق على تعاقدنا لقد
 الموحدة، العنننامل الدخل وقائمب ،x314ديسنننملر  24 في كما الموحدة المالي المركز قائمب تعنننمل

سرب الموحدة الرقديب التدفقات وقائمب الموحدة، المل يب حقوق في التغيرات وقائمب  هذا في المرتهيب لل

  المحاسليب للسياسات ملخس ذلك في ُما الموحدة، الماليب القوائ  مع المرفقب واإليضاحات التاريخ،
 .المهمب

إ رأي نلدي ول   قسن  في المو ن  األمر أهميب ُسنلب للمجموعب، المرفقب الموحدة الماليب القوائ  في ا

  التدقيق أدلب من ي تي ما على الحصننول من نتم ن ول  تقريرنا، في رأي اُداء عن االمتراع أسنناس
 .الموحدة الماليب القوائ  تلك في التدقيق رأيل أساس لتوفير المراسلب،
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 :رأيال لبداء عن المتناع أساس

جل  المالي المركز قائمب في ع ص س العننركب مع المعننترن معننروعها في المجموعب اسننتثمار سنن 

 24في كما المجموعب أصنننننول صنننننافي من %81 عن ××× ب يزيد ما ذلك ويمثل للمجموعب،

 توثيق ذلك في ُما ع، ص س العركب يمدققو اإلدارة إلى ُالوصول لرا ي سم  ول  ،x314ديسملر 
 .للتدقيق ع ص س العركب يمدقق

 ُحصنننب يتعلق فيما  نننروريب، كانت تعديالت أيب كانت إذا ما تحديد من نتم ن ل  لذلك، وكرتيجب

 وحصنتها معنتركب، سنيطرة عليها تسنيطر والتي ع، ص س العنركب أصنول من كرسنلب المجموعب
 وحصننتها معننتركب، مسننؤوليب عرها مسننؤولب هي والتي ع، ص س العننركب التزامات من كرسننلب

سلب عركب ومصروفات دخل من كر سرب، تلك عن ع ص س ال  قائمب مرها تت ون التي والعراصر ال

 المل يب الموحدة، وقائمب التدفقات الرقديب الموحدة. حقوق في التغيرات

 :مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية

 ([3)رق   نموذج انظر [

 القوائم المالية الموحدة: تدقيقعن  المدققمسؤوليات 

إ لمعايير  القوائ  الماليب الموحدة تدقيقتتمثل مسننننننؤوليترا في القيام ُ المعتمدة  لتدقيقاللمجموعب، طلقا

ل   ،رأيفي قس  أساس االمتراع عن اُداء  . ومع ذلك، وُسلب األمر المو  مدققوإصدار تقرير 

ي تلك ف التدقيق رأيالمراسننننلب، لتوفير أسنننناس ل التدقيقما ي تي من أدلب  علىنتم ن من الحصننننول 
 القوائ  الماليب الموحدة.

إ لقواعد سلون ونداب المهرب   لقوائ ل تدقيقراذات الصلب ُمدة المعت ونحن مستقلون عن المجموعب طلقا

إ لتلك  القواعد. الماليب، كما وفيرا ُمتطللات سلون ونداب المهرب األخرى طلقا

 نظامية والتنظيمية األخرى:التقرير عن المتطلبات ال

 ([3)رق   نموذج انظر [

 ]السم[ المستقل للمدققالذي نتج عن  هذا التقرير  التدقيقاليري  المسؤوع عن ارتبا     

 (سبامنا ، أو كليهما، كلما كان ذل للمدقق، أو السم اليخصي للرقابة علإالجهاز األالتوقيع باسم )

 [للرقابة علإأو الجهاز األ الحسابات المختصة تدقيقلدارة ]عنوان                         

 [التقرير ]تاريخ                                                                 
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  (8رق  )مرفق 

 ما علإ الحصههوع علإ المدقق قدرة بسههبب عدم ،رأي ابداء عن متناعتقرير بال( 9نموذج رقم )

 :القوائم المالية في متعددة عناصر عن المناسبة التدقيقأدلة  من يكفي

 :التاليب الظروف افتراع يت  ،المدقق لتقرير التو يحي الرموذج هذا ألغراع

 عادل عرع إطار ُاسنننننتخدام مدرجب، غير لمرعنننننلة الماليب القوائ  من كاملب مجموعب تدقيق ،

 يرطلق(. ال 4611 التدقيقمعيار  أن مجموعب )أي تدقيق ليست التدقيق

  إ  المرعنننننلة، إدارة قلل من الماليب القوائ  اعداد ت  المعتمد، المالي للتقرير الدوليب للمعايير طلقا

 (.عام غرع ذو إطار) المعتمدة األخرى واإلصدارات والمعايير

   إ  التدقيق ارتلاط شننننروط تع  اإلدارة عن القوائ  الماليب الموحدة الواردة في لمسننننؤوليب وصننننتا
 (4341) التدقيقمعيار 

 المراسننننلب، ُعننننلن العديد من  التدقيقمن أدلب  ما ي تي علىالحصننننول  علىكان غير قادر  المدقق
إ من الحصنننول  ل  يتم ن المدققالقوائ  الماليب، وهذا يعري أن  عراصنننر ن ع تدقيقأدلب  علىأيضنننا

التلثيرات المحتملب لعدم ام انيب  والحسننننناُات مسنننننتحقب التحصنننننيل في المرعنننننلة. وتعد المخزون
 .في القوائ  الماليب المراسلب جوهريب وشائعب التدقيقي تي من أدلب  ما علىالحصول 

  دةهي قواعد سلون ونداب المهرب المعتم التدقيق علىالمتطللات األخالقيب ذات الصلب التي ترطلق 

 في الممل ب العرُيب السعوديب. 

  الماليب عن المسؤولون عن اعداد هذه القوائ  القوائ  لىعيختلف المسؤولون عن اإلشراف. 

 إ أكثر تحديداإ في قس  مسؤوليات  .المدقق مطلوب وصتا

  حلي.م مسؤوليات تقرير أخرى ُموجب نظام المدقق القوائ  الماليب، يتحمل تدقيقُاإل افب إلى 

 المستقل المدقق تقرير

 ])مراسب( نخر إليه موجه أو[  ج ب أ شركب مساهمي إلى

 المالية القوائم تدقيق عن تقرير
 :رأيال ابداء عن المتناع

 كما المالي المركز قائمب تعمل ( والتيالعركب) ح ب أ لعركب الماليب القوائ  تدقيق على تعاقدنا لقد

 وقائمب المل يب، حقوق في التغيرات وقائمب العنننننامل، الدخل وقائمب ، x 314 ديسنننننملر 24 في
 التدفقات

 ملخس ذلك في ُما الماليب، القوائ  مع المرفقب واإليضاحات التاريخ، هذا في المرتهيب للسرب الرقديب

 .المهمب المحاسليب للسياسات
إ رأي نلدي ول   أساس قس  في المو حب األمور ألهميب اإ  ونظر .للعركب المرفقب الماليب القوائ  في ا

 المراسلب، التدقيق أدلب من ي تي ما على الحصول من نتم ن ل  تقريرنا، في رأي اُداء عن االمتراع

 .الماليب القوائ  تلك في التدقيق رأيل أساس لتوفير

 :رأي لبداء عن المتناع أساس
 علىالت الجرد نحضننر ل  وُالتالي x314 ديسننملر 31 ُعد إال للعننركب ينمدققك معرا التعاقد يت  ل  

  المخزون ُ ميات تتعلق ُديلب ُوسائل أنتسرا إقراع من نتم ن ول  .ونهايتها السرب ُدايب في للمخزون
 و ××× ب المالي المركز قائمتي في تظهر والتي 1x 22، 4x 22ديسملر 24 ُتاريخ ُها المحتتظ
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 مسننننتحقب للحسنننناُات جديد إل تروني نظام إدخال فإن ذلك، إلى وُاإل ننننافب .التوالي على ×××
 تاريخ وحتى .الحسنناُات تلك في عديدة أخطاء إلى أدى 4x 22 سننلتملر عام شننهر في التحصننيل

 ول  .األخطاء وتصننحي  الرظام في القصننور أوجه تدارن عمليب في تزال ال اإلدارة كانت تقريرنا،

 قائمب في الواردة التحصيل مستحقب الحساُات من التحقق أو التلكد أخرى وسائل خالل من نتم ن
 األمور، لتلك ونتيجب 4x 22 ديسننملر 31في  كما ××× مقداره إجمالي مللو ُواقع المالي المركز

 أو مسننجل هو ُما يتعلق فيما  ننروريب تعديالت أيب وجود تلين قد كان إذا ما تحديد من نتم ن ل 

 الدخل قائمب مرها تت ون التي والعراصر التحصيل، مستحقب والحساُات المخزون من مسجل غير
 .الرقديب التدفقات وقائمب المل يب، حقوق في التغيرات وقائمب العامل،

 :المالية القوائم عن بالحوكمة والمكلفين اإلدارة مسؤوليات

 ([4)رق   نموذج انظر [

 :المالية القوائم تدقيق عن المدقق مسؤوليات

إ  للعنننننننركب، الماليب القوائ  تدقيقُ القيام في مسنننننننؤوليترا تتمثل  في المعتمدة التدقيق لمعايير طلقا

 عن االمتراع أساس قس  في المو حب للمور ونظراإ  ذلك، ومع .مدقق تقرير وإصداراالنتوساى 
 لتوفير المراسننننلب، التدقيق أدلب من ي تي ما على الحصننننول من نتم ن ل  تقريرنا، في رأي اُداء

 .الماليب القوائ  تلك في التدقيق رأيل أساس

إ  العنركب عن مسنتقلون ونحن  الصنلب ذات اإلنتوسناي في المعتمدة المهرب ونداب سنلون لقواعد طلقا
إ  األخرى المهرب ونداب سلون ُمتطللات وفيرا كما الماليب، للقوائ  تدقيقراُ  .القواعد لتلك طلقا

 :األخرى والتنظيمية النظامية المتطلبات عن التقرير

 ([4)رق   نموذج انظر [

 ]السم[ المستقل للمدققالذي نتج عن  هذا التقرير  التدقيقاليري  المسؤوع عن ارتبا     

 (سبامنا ، أو كليهما، كلما كان ذل للمدقق، أو السم اليخصي للرقابة علإالجهاز األالتوقيع باسم )

 [للرقابة علإأو الجهاز األ الحسابات المختصة تدقيقلدارة ]عنوان                         

 [التقرير ]تاريخ                                                                 

 



 9مرفق عدد 

 التعقيب على املالحظات الواردة من األجهزة األعضاء على مرحلة التقرير

 رأى اللجنة التعقيب المالحظة م

 مالحظات ديوان الرقابة المالية واإلدارية بمملكة البحرين

 بشكل عام: 1

 المسودة غير معدة بلغة مهنية سلسة تضمن االستفادة والفهم الكامل للدليل 

 

  التي تم االلتزام بها تتفق مع المعايير ولم اللغة
 تضرب أمثلة لتوضيح الملحوظة.

 الموافقة على التعقيب

   المسووووووودة تم اعدادءا بنا ت على ترفمة حرفية  اذمر الب  ترتب عليو عدم وضوووووووح بع  الم وووووو لحا
 حا  المتعارفوالفقرا   مما يسوووتدعي اعادة النظر في الترفمة  لتبسوووي  اترشوووادا  واسوووت دام الم ووو ل

 عليها.

  تم اسوووووووت وووودام الترفمووووة المعتموووودة للمعووووايير
واسوووووووت دام الم ووووووو لحا  الواردة بها والتي 
تحظى بقبول عام من فميع اذفهزة  ولم تدعم 

 المالحظة بأمثلة.
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ارسوووووووالو للمانة العامة للمنظمة لنشووووووور  
فضووال عن انو تم ارسووال نسوو ة من الدليل 

PDF   .لتفنب مثل ءب  اذمور 
 بالنسبة للمثلة: -
التسمية المناسبة لهب  المرحلة ءي مرحلة  -

التقرير وءو المعمول بو في معظم اذدلة 
 ال ادرة من اذفهزة الرقابية المتقدمة.

المسوووووووميان مقبوالن وقد ورد بكرءما في  -
معايير اتنتوسووووووواي  فضوووووووال عن أن لفظ 

   ا .التحريفا  لها معنى أوسع من أ
كلمة تقويم ءو الم ووو لح ال وووحيح لغويا  -

فضوووووووال ءو مووا تم اسوووووووت وودامووو بمعووايير 
 اتنتوساي.

 الموافقة



 رأى اللجنة التعقيب المالحظة م

لفظ تعر  بعوووودل ءو المعرو  في  -
 نموبج التقرير بمعايير اتنتوساي.

 

 أوال: تقويم التحريفا  المتعارف عليها  الل عملية التدقيق من  الل القيام باتفرا ا  التالية: 2

 لت بح كالتالي مع اعادة الترقيم: 7  6البندين دم  
البند  054ال ياغة تتفق مع ما ورد بمعيار التدقيق 

 .11  والبند 14
فضوووووووال عن أنو ال يفوز الدم  نظرات ذن لكل فقرة 

 معنى منف ل على النحو التالي:

   ان اعوادة تقييم اذءميوة النسوووووووبيوة في ضوووووووو
  على والتحريفا  المكتشفة والتي قد تلقى الض

ا تالف تقييم م ووووا ر الرقووووابووووة والم ووووا ر 
لة وما يتبعها من تغيير في م ا ر  المتأ ووووووو
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. 

 

 الموافقة على التعقيب  



 رأى اللجنة التعقيب المالحظة م

تم تناول بلك في مرحلة التنفيب ووضوووووووع نموبفين   
اذول ورقة العمل لكل بند  والثاني ورقة عمل لكل 
قائمة  وحيث أن الدليل يكمل بعضوووووووو بع  فيمكن 

 التنفيب لال الع عليو. الرفوع لمرحلة

 الموافقة على المالحظة 

3 

 

  يل  وعند شووووووورح لدل با يد أنواع الرأي  تم تحد
محتويا  تقرير المدقق تم تحديد موضووووع فقرة 
الرأي  ويمكن ببلك التعرف عليها في النمابج 
المرفقوة والتي تم اعودادءوا بم يتفق مع النموابج 
 ونالواردة بمعايير اتنتوساي دون حافة الى ل

 م تلف.
 

 الموافقة على التعقيب

 مالحظات ديوان المحاسبة بدولة قطر

1 
1.1 

 
 
 
 
 
 

 212-211ثانيا: محتويا  تقارير التدقيق ص 

 [ رأ  المدقق: يقترح حبف عبارة رأي المدقق واستبدالها بعبارة رأ  الفهاز اذعلى للرقابة.3]

المبررا  يتم اتبقا  على رأي المدقق في ضوووووووو  
 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



 رأى اللجنة التعقيب المالحظة م

 
 
 
 
 
 

1.2 

وحفوواظت على مكووانووة الفهوواز اذعلى للرقووابووة يتم  
 دقق.االبقا  على مسمى رأ  الم

[ "اسووم الشووريك المسوو ول عن االرتبا " يسووت دم لفظ الشووريك في مكاتب المرافعة ال ارفية وال يسووت دم 13]

عادة في أفهزة الرقابة لبا يقترح اسووتبدال بالمسوومى الوظيفي المناسووب ذفهزة الرقابة مثل مدير اتدارة أو 
 المدير العام ...... الخ.

اضووافة عالمة مرفعية توضووح أن المق ووود نقترح 
بالشووريك المسوو 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.

 تعقيبالموافقة على ال

 :216االستمرارية ص  2

"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  
 بو قدرة المنشأة على االستمرار في العمل لمدة معينة من الزمن عادة سنة.الهادفة للربح والمق ود 

 ونقترح توضيح بلك بشئ من التف يل لبتوافق مع العديد من الفها  التي يتم مرافعتها من قبل أفهزة الرقابة.

 نقترح عدم التعديل للسباب اآلتية:

  أن ءبا الدليل م  وووووووص للرقابة المالية على
ادية وال ي بق على الرقابة الوحدا  االقت ووووووو

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 التعقيب 

 

 216اذمور الرئيسية للتدقيق ص  3

سبب قيد فرضتو اتدارة على ن اق التدقيق. والتأثير المحتمل " عدم قدرة  المدقق على االنسحاب من االرتبا  ب
 لعدم القدرة على الح ول على ما يكفي من أدلة التدقيق المناسبة. لتوضيح أسباب عدم القدرة على االنسحاب"

من االرتبا  بالقيام بعملية المرافعة  قد ال تن بق ءب  الفقرة على أفهزة الرقابة حيث أن القدرة على االنسووووحاب
ال يتم عادة اال في مكاتب المرافعة ال ارفية فق  وتقوم أفهزة الرقابة عادة بالمرافعة  بقات ذحكام قانون تنظيم 

 أعمالها.

 نقترح عدم التعديل للسباب اذتية:

  أن اذفهزة العليا للرقابة ليس لديها القدرة على
الفها  التي تحتاج االنسوووووووحاب وبالتالي فهى 

الى ءووب  الفقرا  أكثر من مكوواتووب المرافعووة 
 ال ارفية.

  تكوين الرأي  1741معياري اتنتوسووووووواي: أن

واعووووداد التقووووارير حول البيووووانووووا  الموووواليووووة  

مدقق 1745 عديال  الرأي رأي في تقرير ال الت

لم يشووويرا الى عدم اتفاق ءب  الفقرا   المسوووتقل

 الموافقة على المالحظة 
 



 رأى اللجنة التعقيب المالحظة م

االقت ووووووووواديووة في مع الرقووابووة على الوحوودا  
 الق اع العام.

 

 217اذمور اذ ر  في التدقيق ص 0

 "اسم الشريك المس ول عن االتبا " 
ال ين بق المسوومى الوظيف )اسووم الشووريك( عادة على الفهزة العليا للرقابة  ويقترح اسووتبدالها بالمسوومى الوظيفي 

 اتدارة أو المدير العام  كما يقترح حبف المسمى من كافة المسودة.المناسب لكل فهاز رقابي مثل مدير 
 

 الموافقة على التعقيب تم الرد على ءبا التعقيب في البند اذول 

 222( ص 1مرفق رقم ) 5

 "تقرير المدقق المستقل"
ن متعويقترح حوبف عبوارة "المسوووووووتقول" حيوث أنوو من المفتر  أن الفهواز العلى للرقوابوة وفريق المرافعوة يت

 باالستقاللية.

 عدم اذ ب بهبا التعقيب للسباب اآلتية:

   اسووت دم ءبا  1745أسووت دم معيار اتنتوسوواي

 التعبير. 
  أن ءبا المسمى اقرار الستقاللية اذفهزة العليا

للرقابة ولتمييز تقارير تدقيق التي ت وووووووودرءا 
 عنها عن تقارير التدقيق الدا لي.

 الموافقة على المالحظة

 (2مرفق رقم ) 6
" المت لبا  اذ القية با  ال لة التي ت بق على التدقيق ءي قواعد وسلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة 

 العربية السعودية"
 استبدال المملكة العربية السعودية بمنظمة اتنتوساي.

 الموافقة على التعقيب نتفق مع المالحظة ونر  التعديل

 

 :من طرف مجلس المحاسبة الجزائريالتعديالت المقترحة 

 

 إبداء الرأي فيما يخص الشكل: 1

 
  

 الموافقة على التعقيب وتنفيب  تقارير التدقيق" تمثلالفقرة اذولى الى " 214" صتقارير التدقيق يمثل" 1.1
 

 الموافقة على التعقيب

 وتنفيب الموافقة على التعقيب  "إلى" الفقرة األخيرة إلى 012صفحة  "إلي" 1.2
 

 الموافقة على التعقيب

 الموافقة على التعقيب الموافقة على التعقيب وتنفيب  " المسؤولين"مواضع متعددة الى  "المسئولين" 1.3



 رأى اللجنة التعقيب المالحظة م

 أ – 0، النقطة 012ص  ”كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأيه دقيقوالحصول على أدلة “ 1.0

 كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأيه". تدقيقإلى " والحصول على أدلة 
 الموافقة على التعقيب الموافقة على التعقيب وتنفيب 

 7، النقطة 012في موقع الكتروني ..." ص  لمسئولياته"كما يمكن أن يشار  1.5

 في موقع الكتروني ..." لمسؤولياتهإلى "كما يمكن أن يشار 
 التعقيبالموافقة على  الموافقة على التعقيب وتنفيب 

 ، الفقرة الثانية )االستمرارية(012شكا بشأن قدرة المنشأة على االستمرار....." ص  تلقي"قد  1.6

 شكا بشأن قدرة المنشأة على االستمرار....." تلقىإلى "قد 
 الموافقة على التعقيب عدم الموافقة حيث أن الحرف يا  وليس ألف لينة

 الفقرة السادسة.  -012به .... "  تقضى.....  أشرافه"وقد يتطلب .......  1.7

 إلى "........إشرافه ...........تقضي به ..... " 
 الموافقة على التعقيب الموافقة على التعقيب وتنفيب 

 الموافقة على التعقيب الموافقة على التعقيب وتنفيب  "المسؤول /المسؤولة"متكررة إلى "المسئول/ المسئولة"  1.1

 012المدقق واألسباب التي تؤدي إلى إصدار رأي معدل في تقريره" ص  مدقق"ثالثا: أنواع الرأي في تقرير  1.2

 إلى " ثالثا: أنواع الرأي في تقرير المدقق واألسباب التي تؤدي إلى إصدار رأي معدل في تقريره"

 

 الموافقة على التعقيب الموافقة على التعقيب وتنفيب 

 نقطة د 002في القوائم ...." ص الوردةعليها ...البيانات يبنى "...أدلة التدقيق التي  1.14

 في القوائم ...." الواردةعليها ...البيانات يبني إلى "...أدلة التدقيق التي 

 

 الموافقة على التعقيب الموافقة على التعقيب وتنفيب 

التأثيرات الفقرة األولى إلى "  000قابلية األرقام......" ص  عليالتأثيرات المحتملة لألمر الذي لم يتم حله " 1.11

 "قابلية األرقام...... عليالمحتملة لألمر الذي لم يتم حله 

 الموافقة على التعقيب الموافقة على التعقيب وتنفيب 

 الموافقة على التعقيب الموافقة على التعقيب وتنفيب  "تدقيقها تمالمالية التي  النق ة ب ".. 222" ص تدقيقها تمتللقوائم المالية التي  ".... 1.12

   إبداء الرأي فيما يخص المضمون: 2

، تحت العنوان ثالثا: أنواع الرأي في تقرير 912في الصفحة يقترح إضافة الشكل البياني أدناه،  2.1

 المدقق واألسباب التي تؤدي إلى إصدار رأي معدل 

 صياغة أنواع مختلفة من الرأي المعدل الشكل رقم...: اعتبارات

 

 

 

 

 

 

الموافقة على التعقيب مع اضووووووافة ما يلي لمزيد من 
 التوضيح 

م وو لح يسووت دم  مفهوم شووائع )الوارد بالمعايير(: 
 لو وووف تأثيرا  التحريفا  التحريفا  ق في سووويا

الموووواليووووة  أو التووووأثيرا  المحتملووووة  على القوائم
تي وال -ان وفد   -المالية  للتحريفا  على القوائم

القدرة على الح ووووول  لم يتم اكتشووووافها بسووووبب عدم
المنووواسوووووووبوووة.  على موووا يكفي من أدلوووة المرافعوووة

 الموافقة على التعقيب



 رأى اللجنة التعقيب المالحظة م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  والتأثيرا  الشووووووووائعة على القوائم المالية ءي  التي

 :سب حكم المرافعحب
أو بنود  ال تقت وووور على عنا وووور أو حسووووابا  (أ

 .في القوائم المالية معينة
 وابا اقت ر  على بلك  تمثل أو يمكن أن تمثل (ب

 فز ات كبيرات من القوائم المالية؛ أو
  فإنها تكون أسوووواس ات باتف وووواحا فيما يتعلق   (ج

 لفهم المست دمين للقوائم المالية.
  وببلك فتكون فوءرية وليسووو  شوووائعة ابا

كأءمية لم تتعد  حدود قيمة ال  أ المحدد 
نسبية وكان  با  قيمة كبيرة بالنسبة للبند 

 أو القائمة.
 
 
 
 
 
 
 
 

 . رأي المدققتحت العنوان  ،919الصفحة يقترح إضافة الفقرة التالية في  .1 2.2

فقرة الرأي في تقرير المدقق على نوع إطار إعداد التقارير الذي تستخدمه الجهة في  صياغة"تعتمد 

. كما يوضحه (ISSAI 1700.35 ,36 إعداد القوائم المالية، أي إطار العرض العادل أو إطار االلتزام"          )

 المثال التالي:

 ال يتم اذ ب بالتعقيب في ضو  ما يلي:
   ءووبا الوودليوول يسوووووووت وودم للرقووابووة على الوحوودا

االقت ووووووووادية فق  والتي تلتزم بإ ار العر  
 العادل 

 سوووويتم في المراحل  أن رقابة الم ابقة وااللتزام
القادمة عند اعداد دليل رقابة الم ابقة وااللتزام 

 وال حافة لإلشارة اليو في ءبا الدليل.
 

 الموافقة على التعقيب

جوهرية ولكن 

 ليست شائعة 

  الرأي المتحفظ



 رأى اللجنة التعقيب المالحظة م

 رأي المدقق وفق إطار العرض العادل .أ

في رأينا، إن القوائم المالية المرفقة تعبر بصورة عادلة، من جميع 

، 02××ديسمبر  11النواحي الجوهرية، عن المركز المالي للجهة في 

فقا إلطار وواألداء المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ 

بة )تسمية االطار معايير المحاس إعداد التقارير المالية المعمول به

الوطنية التي تتفق مع المعايير الدولية، معايير المحاسبة الدولية في 

القطاع العام أو المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة عن 

 مجلس معايير المحاسبة الدولية(.

 رأي المدقق وفق إطار االلتزام .ب

في رأينا، تم إعداد القوائم المالية المرفقة، من جميع النواحي الجوهرية، 

  لقانون ..... المتعلق بـ..... وفقا 
 .  رأي المدققتحت العنوان  ،919الصفحة يقترح إضافة الفقرة التالية في  .9 2.3

 

فقرة الرأي في تقرير المدقق على نوع إطار إعداد التقارير الذي تستخدمه الجهة في  صياغة"تعتمد 

. كما يوضحه المثال (ISSAI 1700.35 ,36 إعداد القوائم المالية، أي إطار العرض العادل أو إطار االلتزام" )

 التالي:

 رأي المدقق وفق إطار العرض العادل .ت

 

في رأينا، إن القوائم المالية المرفقة تعبر بصورة عادلة، من جميع 

ديسمبر  11النواحي الجوهرية، عن المركز المالي للجهة في 

، واألداء المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ 02××

)تسمية االطار معايير  وفقا إلطار إعداد التقارير المالية المعمول به

بة الوطنية التي تتفق مع المعايير الدولية، معايير المحاسبة المحاس

الدولية في القطاع العام أو المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

 الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية(.

  

 رأي المدقق وفق إطار االلتزام .ث

 

 نقترح عدم اذ ب بالمالحظة للسباب اآلتية:

  أن ءووبا الوودليوول ي تص بووالرقووابووة الموواليووة على
الوحدا  االقت وووووووادية الملتزمة بإعداد قوائمها 

للقوائم الموواليووة وال  الموواليووة وفقووات ت ووار عووادل
ي بق على الرقوووابوووة المووواليوووة على الوزارا  

 والم سسا  والفها  الحكومية.
   أن الرقووابووة على الوزارا  والم سوووووووسوووووووووا

والفهوووا  الحكوميوووة والتي تمثووول الموازنوووا  
المعتموودة بقوانين والتووأشووووووويرا  المرافقووة لهووا 
والتي ت وووووودر من الوزارا  المسوووووو ولة  كما 

المحوووواسوووووووبي الحكومي  تلتزم بت بيق النظووووام
المعتمد بقوانين تعتبر ات ار البي يتم القياس 
عليوووو وءموووا يمثالن ات وووار العوووادل للقيووواس 
للحسووابا  ال تامية التي ت وودرءا تلك الفها  

ت لمعيوواري اتنتوسووووووووواي:  تكوين  1741و بقووا

ية   مال نا  ال يا قارير حول الب عداد الت الرأي وا

 الموافقة على التعقيب
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في رأينا، تم إعداد القوائم المالية المرفقة، من جميع النواحي 

 لقانون ..... المتعلق بـ..... الجوهرية، وفقا 

 

عديال  الرأي رأي في تقرير 1745 مدققالت  ال

 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.

 :912من الصفحة . يقترح إعادة صياغة الفقرة التالية 2 2.0

من الرأي هي: الرأي النظيف )غير معدل(، أربع أنواع "يتنوع رأي المدقق في القوائم المالية إلى 

 الرأي المتحفظ، الرأي السلبي )المعارض(، االمتناع عن إبداء الرأي".

 :لتصبح كما يلي

 بدوره "يتنوع رأي المدقق في القوائم المالية إلى نوعين هما: رأي غير معدل ورأي معدل الذي ينقسم 

 . إلى ثالثة أنواع هي: الرأي المتحفظ، الرأي السلبي واالمتناع عن ابداء الرأي"

العرضوووووووان يحققان نفس الهدف ولكن نر  عر  
 أنواع الرأي في الدليل أفضل.

 الموافقة على المالحظة

التي يقوم بها الجهاز األعلى للرقابة بعد تبليغ تقرير الرقابة المالية  إجراءات المتابعةلم يتضمن الدليل  .2 2.5

بشأن تحفظات الرقابة وأوجه القصور المبلغ عنها وكذا مسائل الرقابة المعلقة والتوصيات المصاغة في 

 تقريره.

 

 تم تناول بلك بشكل عام في كل من: 
في بنوود التوا ووووووووول مع اذ راف  مرحلةةة التنذيةة :

 حوكمةالمكلفة بال
في بنود افرا ا  تقويم التحريفوا   مرحلةة التقرير:

 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.
 

 الموافقة على المالحظة

 ، مراجعة ضمان الجودة بعد اكتمال الرقابة وإعداد التقريرلم يتضمن الدليل  .2 2.6

وإن كانت ممارساات ضامان الجودة تلتلف بين األجهزة العليا للرقابة من حيط طريقة تطبيقها )بصافة رسامية أو 

 م معاييرغير رساااامية(، إال أنها تهدي جميعها إلى تعزيز وتصااااحيت ممارسااااات الجهاز األعلى للرقابة باسااااتلدا

نر  عدم اذ ب بالتعقيب حيث أن مرافعة ضووووومان 
الفودة بعد اكتمال الرقابة واعداد التقرير لها دليل 

 2417مستقل سبق للفنة ا دار  في افتماعها عام 

 وءو ما تناول ءبا الموضوع بشكل مف ل. 

 الموافقة على التعقيب
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اإلنتوساااااي وأفضاااال الممارسااااات كمعيار، وهذا لارتقاء بالجهاز ليصاااابت قدوة يحتذد به من حيط المصااااداقية 

 . ISSAI 12)والمهنية وفقا لمعيار اإلنتوساي )
 
 

 مالحظات جهاز الرقابة المالية واإلدارية للدولة بسلطنة عمان

اقتراح دراسووة ملحق بالدليل بالم وو لحا  في كافة  يقترح إضافة قسم في بداية التقرير يوضت المصطلحات الرئيسية الهامة 1
أفزا  الدليل يعر  على اللفنة في االفتماع القادم 

 ليرفق بالدليل.

الموافقوووة على المالحظوووة 
مع التف ووووووويووول بووواعوووداد 
الملحق  الل شهر فبراير 

2424 

 نقترح عدم اذ ب بالتعقيب للسباب اآلتية: رسم توضيحي أو هيكل للتقرير في بداية القسم لتوضيت اإلجراءات.يقترح عمل  2

 لهيكوول التقرير فموفود في نمووابج  بووالنسوووووووبووة
 التقرير في  تام المرحلة.

  بالنسووبة لعمل رسووم توضوويحي أو ءيكل للتقرير
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

كل توضووووووويحي اضووووووووافوة  ولن يمثل وفود ءي
 لمست دم الدليل.

  ب بمالحظة الفهاز اال
 لب بيان توضووووويحي من 
عمان تعهد بتقديمو ممثلتا 

 فهاز سل نة عمان 

نر  اتبقووا  اسوووووووت وودام كلمووة التحريفووا  حيووث أن  يستحسن استبدال كلمة )التحريفات( ب )أخطاء( وذلك كما وردت في دليل الرقابة المالية مرحلة التنفيذ. 3
معوايير المسوووووووميوان مقبوالن وقود ورد بكرءموا في 

اتنتوسوواي  فضووال عن أن لفظ التحريفا  لها معنى 
 أوسع من أ  ا .

 اذ ب بمالحظة الفهاز

( دراسة الحاجة إلى تعديل االستراتيجية العامة للتدقيق يجب أن تكون في مرحلة التنفيذ 0فيما يتعلق ب )أوالً البند  0

 (012)صفحة 

 نر  عدم اذ ب بالتعقيب للسباب التالية:

  أن تعديل االسوووووووتراتيفية العامة للتدقيق تتم في
ضوووووووو  النتوائ  النهوائيوة للمرافعوة التي تظهر 
اال تالف في اذءمية النسوووووووبية المقدرة للبنود 
ومقدرا اذ  ا  الفعلية المقدرة وما يتبعها من 

 اذ ب بمالحظة الفهاز
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دراسووووووة أسووووووباب ءب  اال تالفا  في ضووووووو  
 اذرقام ال تامية للقوائم المالية.

 حا ءب  ال عادة تقييم الم ا ر في مثل   لة يتم ا
للبنود التي ا تلف  أءمية النسووبية وتقدير أءمية 
نسوووووووبيووة فووديوودة لهووا والقيووام بووإفرا ا  فحص 
اضافية لتلك البنود فق  للو ول للرأي النهائي 

 فيها.

بالقوائم  عليه تعديل التقرير اللاصنقترح إضافة جملة " وإذا لم يتمكن المدقق من التوصل إلى نتيجة نهائية فيجب  5

 المالية من خال إضافة فقرة ايضاحية وعرض رأي متحفظ أو ملالف.

 ( 012في فقرة الظروي التي تؤدي إلى إصدار تقرير برأد غير معدل )نظيف( )صفحة 

نر  عدم اضووووووووافة الفملة حيث أنو في حالة عدم 
تمكن المدقق من التو ووووووول الى نتيفة نهائية فيفب 
عليو االمتناع عن ابدا  الرأي وال يفب عليو ابدا  
رأي متحفظ أو رأي سووووووولبي )م الف( وفقا لمعيار 

 .1745اتنتوساي 

 الموافقة على التعقيب

 .000نقترح تعديل الفقرة )ب( صفحة  6

 المعلومات األخرد المرافقة للقوائم المالية التي تم التدقيق عليها.

 .225المق ود الفقرة )ب(  فحة 

نر  عوووودم اذ ووووب بووووالمالحظووووة حيووووث أن الفقرة 

ها في معيار اتنتوسوووووووواي    1724من ووووووووص علي

مسووووووو وليا  المدقق المتعلقة بالمعلوما  اذ ر  "
نووة للبيووانووا  الموواليووة  الواردة في الوثووائق المتضووووووومن

 "المدققة

 الموافقة على التعقيب
 

 222اسوووووووتبدال  وووووووفحة 

   224ب فحة 

تم اذ ب بفميع الت وووويبا  اتمالئية التي أرسووولتها  إمائي.الدليل يحتاج إلى تدقيق  7
 كل اذفهزة.

 والمالحظة لم تتضمن ت ويبا  محددة

 اال ب بالتعقيب

 

 االتحادي بدولة العراقمالحظات ديوان الرقابة المالية 

تعدل محتويا  التقرير )فقرة اذمور الرئيسوووووووية في التدقيق( الواردة في المسوووووووودة  1
لتت ابق مع المالحق الواردة في المسودة كبلك مع المعايير الدولية ال ا ة بالتقرير 

نر  عدم اذ ب بالمالحظة للسوووووووباب 
 اذتية:

مووووع عوووودم اذ ووووب 
بوووووالوووووموووووالحوووووظوووووة 
واالحتفاظ بالترتيب 
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رتين ابا كان  تلك الفقأو فقرة لف  االنتبا  واذمور اذ ر  ) بعد فقرة الرأيلتكون 
 سبة للمست دمينتتميز بأءمية نسبية بالن

  لم تضووووومن  ووووولب المعايير تحديد
لموضووووووووع فقرة اذمور اذ ر  
للتووودقيق حيوووث أن تلوووك الفقرة ال 
يفب ادرافها ضووووووومن التقرير اال 

 في حالة شرو  معينة.
  أن المقترح أشوووار الى وضوووعها في

أكثر من موضوووووووع وءو مووا يظهر 
في أكثر من أنهووا يمكن أن توودرج 

 رأي في التقرير.
  أن المقترح لم يوودرج في  ووووووولوب

المعيووار المشوووووووووار اليووو ولكن في 
المسوووووووودة وقد  وووووووار الدليل على 
يير في ءووووبا  معووووا ل نفس منه  ا

 ال  وص.

الوووووبي فوووووا  فوووووي 
 211ال ووووووووفحتين 

 .212و

( و ف ل بيعة مس وليا  المدقق عن تدقيق القوائم المالية ليس  فقرة 7أن الفقرة ) 2

( )مسووو وليا  المدقق عن عملية تدقيق 6مسوووتقلة في التقرير وانما تد ل في الفقرة )

( )االسوووتمرارية( فهي تد ل ضووومنية مع 2القوائم المالية(  أما ما يتعلق بالفقرة رقم )

 ة والمدقق. ( مس وليا  اتدار6-5فقرة )

نر  عدم اذ ب بالمالحظة للسوووووووباب 
 اذتية:

  تتضمن مسئوليا   6أن الفقرة رقم

المدقق ومنها تقدير قدرة المنشوووووووأة 
 2على االسوووووووتمرارية  أما الفقرة 

فتوضوووووح الكيفية التي تو ووووول لها 
المدقق في الو وووووووول للحكم على 

نر  امكووووانيووووة  -

 6دم  الفقرتين 
  7و
ضوووووووووووووووووووورورة  -

فاظ  بفقرة  االحت
 وووا ووووووووووة تهم 
"مووووووووووووووبوووووووووووووودأ 
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توافر فر  االسوووووووتمراريووووة من 
عدمو واتفرا ا  الوافب ات ابءا 
في حالة وفود شووووك في توافر ءبا 
الشوور  واتف وواح عن اتفرا ا  
يو  التي تم ات ابءا للو وووووووول لرأ

 النهائي بشأنها.

اسوووووووووتوومووراريووووة 
المنشووووووووأة" كموا 
ينص على بلووك 

 574المعيار 

 وتكون )و( وكما مبين أدنا : تضاف الفقرة أدنا  الى شرح رأي المدقق 3
قد تعد القوائم المالية طبقاً إلطارين )دولي، محلي( للتقرير المالي ويعد كالهما )و( 

إطار تقرير مالي منطبقة. وبالتالي، يتم أخ  كل إطار في الحسةةبان بلةةكل منذنةةل عند 
ين   ويشوووووووير رأي المدقق الى كل من ات ارتكوين رأي المدقق حول القوائم المالية

 كالتالي:
ابا أعد  القوائم المالية وفق ات ارين أعال  كال على حدي  يتم ابدا  رأيين: ءما   -

ثل ات ار  قة )م مالي المن ب قات ت ار من أ ر التقرير ال عدة  ب ية م مال أن القوائم ال
مالي آ ر من بق )مثل  قا ت ار تقرير  عدة  ب ية م مال المحلي(  ورأي أن القوائم ال

الدولية للتقرير المالي( وقد يتم ابدا  رأي بشوووووأن القوائم المالية بفملة واحدة المعايير 
ت للمبادئ  )مثال بلك  تعر  القوائم المالية بعدالة من فميع الفوانب الفوءرية  بقا
ت للمعايير الدولية للتقرير المالي  المحاسووووووبية المقبولة قبوالت عاما في دولة )س(  و بقا

ت )حسب   الدولة(.المعتمد محليا
ابا أعد  القوائم المالية وفق أحد ات ارين  ولكنها فشل  في االلتزام بات ار اآل ر   -

يمكن ابدا  رأي غير معدل )ايفابي( بأن القوائم المالية معدة  بقات ت ار واحد )على 
سوووووووبيل المثال ات ار المحلي(  لكن مع ابدا  رأي معدل )متحفظ  امتناع عن ابدا  

نري عدم اذ ب بالمالحظة للسوووووووباب 
 التالية:

  )أن الفقرة متضوووومن آ ر الفقرة )د
 و ا ة ما تم وضع    تحتو.

  ابا كوووان ات وووار المحلي يتفق مع
لن للتقرير المالي فالمعايير الدولية 

يكون ءنوواك ا ووارين ولكن ا ووار 
 واحد.

  ال يمكن االمتنوواع عن ابوودا  الرأي
ابا قوووام المووودقق بوووإبووودا  رأي في 
قات ذحد ات ارين  القوائم المعدة وف
ذن االمتناع عن ابدا  الرأي يكون 
في حووالووة عوودم قوودرة الموودقق على 

 ابدا  رأي فق .

نتفق مع الفهوووواز 
الم ووووري وما فا  

 211في ال وووووفحة 

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

  تم اتشووووارة الى اف وووواح اضووووافى
في ءووووب  البنوووود الفرعي  م لوب

اذ ير تح  عنوان " فقرة اذمور 
 اذ ر  للتدقيق.

أشووووار  المسووووودة في فقرة لف  االنتبا  الى )ويمكن أن ير  المدقق لف  االنتبا  في  0
ضوووورورية( وبكر عدة نقا  منها ما يتعلق بحاال  عدم  ربع  الحاال  التي ال تعتب

التأكد بالنتائ  المسوووتقبلية لت ووورف اسوووتثنائي قضوووائي أو تنظيمي  حدث الحق مهم  
 الت بيق المبكر لمعيار محاسبي لو تأثير وال تزال ت ثر على المركز المالي.

ر وفي رأينوا أن عبوارة )ال تعتبر ضوووووووروريوة( فوا   ك  وأ  بواعي كون أن معيوا
 ( اعتبر با  النقا  أعال  فوءرية في فقرة لف  االنتبا .1746التدقيق الدولي رقم )

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 ادرافهووا ولكن الموودقق ير  
لتوفير معلوما  اضووووووووافية وال يوفد 
الزام بهوووا ولوووبلوووك تعتبر غير ملزموووة 

 وغير ضروري ادرافها.

نتفق مع الفهوووواز 
لكن مع  الم ووووووري

اتشوووووارة في الفقرة 
الى ضووووووورورة أن 
يشوير المدقق بشوكل 
واضوووووووح الى عوودم 
الزامية اتف وووووووواح 
عن تلك اذمور في 
الووقوووائووم الوومووووالوويووووة 

موون  15A)الووفووقوورة 

 (706المعيار

لم تشوور مسووودة التقرير في فقرة )اذمور اذ ر  في التدقيق( الى موقعها في تقرير  5
عندما أشار الى اذمور اذ ر   1746المدقق في حين أن معيار التدقيق الدولي رقم 

في التدقيق لم تكن منف ووووووولة عن فقرة لف  االنتبا  التي أورد موقعها أعال  حسوووووووب 
لحكم المهني للمدقق اما قبل أو بعد فقرة اذمور الرئيسية اذءمية النسبية للمالحظة وا

 في التدقيق.

  تحديد موضع  المالحظةلم تتضمن
محدد مقترح لفقرة اذمور اذ ر  

 للتدقيق.
  فقرا   1746لم يحووودد معيوووار "

التووووأكيوووودا  الفقرا  اذ ر  في 
تقرير المدقق المسووووووتقل" موضووووووع 

نتفق مع نتفق مع 
 الفهاز الم وووووووري
لووكوون مووع اقووتووراح 
اعتمووواد ال ووووووويغوووة 
الواردة في المعيووار 

: موووووووووقووووووووع 746



 رأى اللجنة التعقيب المالحظة م

للمور اذ ر  في التوودقيق وبلووك 
حيووث أنووك تلووك الفقرة قوود لمووا يلي 

توفد مفمعة في مكان واحد تح  
عنوان اذمور اذ ر  للتوودقيق او 
تحوو  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 

 بيعة مسووووئوليا  ضوووومن و ووووف 

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.

اذمووور اذ وور "  "
 في  تقرير المووودقق
يتوفق على  بيعوووة 
المعلومووا  التي تم 
اتف وووووووووواح عنهوووا 
وعلى الحكم المهني 
للمدقق ب  ووووووص 
  أءميتها النسبية. 
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ة تفصيلية للقاء تدريبي: 11مرفق عدد 
ّ
 نموذج خط

   للمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبةوالرقابية لجنة املعايير املهنية  اسم الجهاز أو اللجنة

 . املعّد من قبل املنظمةلقاء تدريبي حول دليل الرقابة املالية للوحدات االقتصادية في القطاع العمومي  املوضوع

لرقابة املالية ا تنفيذتهدف الدورة التدريبية إلى تمكين األجهزة العليا للرقابة من خالل املحاضرات والتمارين والنقاش، من  األهداف

 ملعايير اإلنتوساي ودليل الرقابة املاليةعلى الوحدات االقتصادية وفقا 

ة خالل اللقاء التمهيدي لفريق الخبراء املدربين)
ّ
 (يتّم تحديد أهداف الدورة التدريبية بأكثر دق

 :املقدمة املحاور الرئيسية

 * اإلطار العام إلعداد الدليل

 املفاهيم الرئيسية*

 :املالية الرقابة لدليل وفقا املالية الرقابة تنفيذ مراحل

وسلوكيات  استيفاء متطلبات آداب األعمال التمهيدية ألعمال التدقيق )مراجعة فتح ملفات املراجعة،*

 املهنة،خطاب ارتباط مهمة التدقيق

 الرقابة املالية تخطيط*

 تنفيذ الرقابة املالية* 

 تقرير الرقابة املالية )إبداء الرأي(*

 (املتابعة )متابعة التحفظات* 

 الرقابة هذهنجاز إل  متوقعين أوهم خبرة عملية في مجال الرقابة املالية يتتوفر لدمدققون  يشارك في الدورة التدريبية املستهدفةالفئة 

ربين الخبرة في املجال موضوع الدورة ال تقل عن السنتين وال تزيد عن د: يستحسن أن تتوفر لدى املتعدد سنوات الخبرة

 االعتبار خصوصيات كّل جهازبعين  مع األخذ عشر سنوات

 الجهاز املستضيفبين املنظمة العربية و  بالتنسيق/ يتم تحديدها ................./ الفترة املقترحة من.... إلى..... الرغبة باالستضافة

التنفيذ وفقا ملنهجية 

مبادرة تنمية 

 االنتوساي

 التقييم القبلي والتقييم البعدي -

 إعداد املادة العلمية -

 اللمحة عن الجلسة -

 دليل املشارك -

 التمارين )دراسة حاالت، لعب أدوار...( واقتراح الحلول  -

 الشرائح -

 دليل املدّرب -

املكلفون بالتنفيذ 

 )مقترح(

لي الجهاز قيام نقترح 
ّ
 بالتنسيق مع املنظمة العربية. (الدليلأعدوا الذين املصري بالتنفيذ )ممث

 :التالية تنظيم لقاء تدريبي وفقا للتفصيالت-ب

الجهاز  أهداف اللقاء

 املستضيف

املشاركون في  موعد اللقاء مّدة اللقاء

 اللقاء

عدد املشاركون في 

 اللقاء

العناصر 

 التفصيلية للقاء

تحديد األهداف 

خالل اللقاء 

التمهيدي لفريق 

 الخبراء املدربين

يتم تحديده 

ن بالتشاور بي

 األجهزة واملنظمة

يتم تحديده  أيام عمل 5

بالتشاور بين 

الجهاز 

املستضيف 

 واملنظمة

يشارك في الدورة 

التدريبية 

تتوفر  مدققون 

لدبهم خبرة 

عملية في مجال 

الرقابة املالية 

وكذلك  

 02يتراوح العدد بين 

مشاركا يمثلون  55و

ي فاألجهزة األعضاء 

يرشح كل  املنظمة.

جهاز ثالثة موظفين 

اثنين أصليين وواحد 

احتياطي. وتستوفي 
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ون مدقق

 ن و متوقع

 الرقابة لتنفيذ

 املالية

األمانة العامة النقص 

 من بين االحتياطيين 
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 21املرفق عدد 

املوضوع: مقترحات تعديل الالئحة التنظيمية للجنة املعايير املهنية 

 والرقابية

 دراسة املقترح الوارد على اللجنة  أوال:

تم دراسة هذا املقترح خاصة بالنظر في مدى توافقه وانسجامه مع النظام األساس ي الجديد للمنظمة العربية لألجهزة 

 واملحاسبة وحيث أن جل املقترحات مستحسن إال أننا نستسمحكم في مالحظة ما يلي:العليا للرقابة املالية 

 ( لم تتناوله3الهدف الوارد في املادة ) وأن هذاكهدف خارج عن أهداف اللجنة  "وضع املعايير"تم اعتبار  -

( لم تجعل من أهداف اللجنة "وضع املعايير" بل 3غير أن املادة ) (4املادة )في  الواردة ختااصاتاال هام و امل

املساهمة في وضع املعايير" بما يعني املشاركة مع أطراف أخرى في ذلك وهو أمر محبذ ومطلوب ويمكن أن 

 (3( بتوسيع املهام واالختااصات للتتالئم مع املادة )4يقترح تعديل املادة )

والتي لم يتناولها كذلك النظام  تناول مسألة انتخاب نائب الرئيسي ( فلم6ح املتعلق باملادة )أما املقتر  -

 األساس ي للمنظمة

( من النظام األساس ي دون 72في مقترح املادة املتعلقة بالفرق ومجموعات العمل تم سرد ما ورد في املادة ) -

 افة إض

 أعاله:ثانيا: إضافة مقترحات في بعض املواد إضافة إلى املقترح املشار إليه 

 مقترح التعديل الصيغة الحالية 

 (4املادة )

 تتولى اللجنة القيا
 
 ةيم باملهام التال

 يرصد وتجم - -2
 
ير املعايف يب وتصنيع وترت

 ة ية والرقاب  ياملهن

 بياناتا على إنشاء قاعدة يجالعمل تدري  -1

 تحتوي على املعايير املهنية

العامة على  األمانةمع  بتنسيقالعمل   -3

مجال  يف األعضاء األجهزةم تجارب يتعم

 إضافة:

ية والرقاباملساهمة في وضع املعايير املهنية  -

كل املختصة في منظمة مع الهيا بالتعاون 

في املنظمات اإلقليمية التابعة لها االنتوساي و

 املختصة  واملنظمات املهنية

أفضل  - االطالع على التجارب النموذجية و

املمارسات لألجهزة األعضاء وصياغة مبادرات 

بشأن ذلك لعرضها أمام الهياكل ذات 

 االختصاص والعمل على تطويرها بما يتناسب
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ة ياملهنيق املعايير وتطباستخدام 

 ةوالرقابي

4-  
 
م برامج يتصم ياقتراح واملساهمة ف

ل ي مجاة فيم لقاءات علميوتنظ ةيتدريب

 ةية والرقابياملهناملعايير 

 واألجهزةم الرأي واملشورة للمنظمة يتقد -5

 ة يابة والرقياملهن مجال املعايير  في األعضاء

 يحيلها إليهااملوضوعات التي دراسة  -6

م مقترحات وتقدي التنفيذياملجلس 

 بشأنها للمجلس

 األمانةمع  بتنسيقم مقترحات، يتقد   -7

 جل تعزيز األعضاء، أل  واألجهزةالعامة 

ة يالدول والهيئاتالتعاون مع املنظمات 

ر يية بإعداد وتطوير املعااملهتم واإلقليمية

 ةاملهنية والرقابي

 التنفيذيم اقتراحات إلى املجلس يقد  ت -8

ل فرق عمل لدراسة موضوعات ل
 
تشك

ر أنه ال ة محددة. غييمدة زمن ينة فيمع

زاول أي اختصاص يسوغ لفريق عمل أن ي

 .العامة املخولة للجنة االختصاصاتمن 

-  

 (6) و (5)(و4: النقاط )( 5) املادة

ل اللجان من قبل املجلس ـ عند إعادة تشكي 4

رأس اللجنة ضمن ووجود الجهاز الذي ي التنفيذي

ستمر الجهاز برئاسة اللجنة الجديدة يأعضاء 

للجنة وانتخاب  األول  ن عقد االجتماعاللجنة لحي

 رئي
 
 س ؛يس ونائب للرئ

عند إعادة تشكيل اللجنة من قبل املجلس  - 5

ولى تالذي يرأس اللجنة، يذي وخروج الجهاز يالتنف

 نمهام رئيس اللجنة لحينة س اللجنائب رئيالجهاز 

ول للجنة وانتخاب رئيس ونائب عقد االجتماع األ 

 س ؛يللرئ

ل اللجنة من قبل املجلس عند إعادة ت - 6
 
شك

لجهاز الذي يرأس اللجنة ونائبه، ذي وخروج االتنفي

 (6( و )5(و )4يقترح حذف النقاط )
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نلمانة العامة مهمة رئاسة اللجنة ممثل األ تولى ي  ح 

 س ونائب لول للجنة وانتخاب رئيعقد االجتماع األ 

مانة العامة يتولى اب ممثل األ ي حال غيوف .سلرئيل

 ف رئاسة اللجنة ؛يممثل الجهاز املستض

 (6) املادة

دة ثال  س مللرئيسا لها ونائبا لـ تنتخب اللجنة رئي 2

له مثويحق للجهاز الذي ي يد.للتجدسنوات قابلة 

س استبدال املمثل الذي تم يس أو نائب الرئيالرئ

 دبممثل آخر مع احتفاظ املمثل الجديانتخابه 

 املدة املقررة لذلك؛املنصب لباقي بنفس 

 وتعديلها كاالتي  5الى املادة  6من املادة  2تحويل املطة 

تنتخب اللجنة في اول اجتماع لها بعد إعادة تشكيلها 

 نائبا لرئيس اللجنة باالقتراع السري 

2-  

 املادة التاسعة: النصاب القانوني 

يحة إال بحضور تماعات اللجنة صحال تكون اج

 ائبهيس أو نالرئنصف أعضائها على األقل من بينهم 

ال تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إال بحضور نصف 

 أعضائها على األقل من بينهم الرئيس أو نائبه 

 املادة الحادية عشرة: تكاليف االجتماعات 

تتحمل األجهزة األعضاء في اللجنة نفقات  -2

ها بمناسبة االجتماعات 
 
إقامة ممثل سفر و

ي تعقدها سواء ببلد أحد األجهزة  الت 

 األعضاء أو بمقر األمانة العامة.

يع  -1 توفر الجهة املستضيفة لالجتماع جم 

ياإلمكانيات الالزمة لعقده. وتتحمل  ع جم 

 النفقات املترتبة عن ذلك؛

 بدون تغيير -2
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 : 13مرفق عدد 

 (IFPP) االنتوساي للتوجيهات واإلصدارات املهنيةإطار مذكرة حول 

 

بدال استبالعمل على قامت منظمة االنتوساي ومن خالل مؤتمر االنكوساي الثالث والعشرون املنعقد في موسكو 

( باالطار الجديد تحت مسمى إطار ISSAIsاالطار القديم للمعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة )

(، والذي تم بموجبه إجراء تعديالت هيكلية على اإلطار السابق، IFPPاالنتوساي للتوجيهات واإلصدارات املهنية )

بين عملية سحب معايير لغاية إجراء تعديالت عليها وإصدار مبادئ  ISSAIs))راء تعديالت على وثائق جإضافة إلى إ

 .يدةجد ومعايير وإرشادات

 

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 

 يم كل التوجيهات واإلصدارات بحسب وضعها وهدفها ضمن إطار واحد.بالرقابة املالية، ويتم تنظيم وترق

 

 ويتضمن إطار االنتوساي للتوجيهات واإلصدارات املهنية ثالث فئات من التوجيهات واإلصدارات املهنية، وكما يلي:

 مبادئ االنتوساي. -1

تاريخية، حيث أنها تحدد الدور وهي عبارة عن مبادئ تأسيسية ومبادئ أساسية، وللمبادئ التأسيسية أهمية 

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 

 مها كمرجعية في إطار عملية تحديد الصالحيات الوطنية لألجهزة العليا للرقابة.استخدا

وتدعم املبادئ األساسية املبادئ التأسيسية بالنسبة لألجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة، وتوضح دور هذه األجهزة 

 ها وسلوكها املنهي.  في املجتمع، وكذلك الشروط املسبقة الرفيعة املستوى الالزمة لحسن سير عمل

 املعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة واملالية واملحاسبة. -2

إن املعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة هي املعايير الدولية الرسمية للرقابة املالية على القطاع 

 املعايير الدولية هو:  العام، والغرض من

 لرقابية الجارية.ضمان جودة العمليات ا -
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 تعزيز مصداقية الرقابة املالية بالنسبة إلى املستخدمين. -

 تعزيز شفافية العملية الرقابية. -

 بالنسبة إلى األطراف املعنية األخرى.تحديد مسؤولية املراقبين املاليين  -

ابة املالية لرقتحديد مختلف أنواع العمليات الرقابية ومجموعة املفاهيم ذات الصلة التي تقدم لغة مشتركة ل -

 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.

 االنتوساي./توجيهات إرشادات -3

من جانب االنتوساي من أجل دعم األجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة واملراقبين  والتوجيهات رشاداتتوضع اإل 

 األفراد فيما يلي:

عمليات في الية أو العمليات املكيفية تطبيق املعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة عمليا في  -

 .)االلتزام(االمتثالتدقيق األداء أو 

 كيفية تطبيق املعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة عمليا في الواجبات وااللتزامات األخرى. -

  ذات الصلة.للرقابة املالية واملحاسبة كيفية فهم موضوع محدد وتطبيق املعايير الدولية  -

 

 اليةامل للرقابة عليا أجهزة وجود تعزيزتتمثل أهداف االنتوساي من عملية وضع وتطوير املعايير املهنية إلى و 

 :طريق عن الرشيد الحكم وتشجيع التخصصات، وتعدد واإلستقاللية بالقوة تتسم واملحاسبة

 .هاعلي واملحافظة وتوفيرها واملحاسبة املالية للرقابة العليا لألجهزة دولية معاييروضع  إلى الدعوة .1

 .وفعالة مناسبة مهنية معايير واعتماد تطوير في اإلسهام .2

 واضحة نيةمه معايير لتوفير الرامية مساعيها بتعزيز املهنية، املعايير لجنة من خالل اإلنتوسايمنظمة  ومحيث تق

نها من صلة وذات
ٔ
 الناتجة اليةامل الرقابة وتقارير الفردي املستوى  على الحسابات مدقق عمل على املصداقية ٕاضفاء شا

 الحسابات ومراجعة العام القطاع على املستقلة املالية الرقابة تحقيق ضمانو . الحسابات مراجعة عملية عن

 .الحكومة داخل والفعالية واملساءلة، اإلستقاللية، لتعزيز الجودة عالية بطريقة الحكومية

 الخاصة ملعرفةا وتبادل املعرفة تطوير طريق عن املتراكمة الخبرات على باإلنتوساي الخاصة املهنية املعايير تعتمدو 

 رشاداتواإل  ملاليةا للرقابة العليا لألجهزة الدولية املعايير جميع تطوير يتمحيث . املالية للرقابة العليا األجهزة بكافة
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  بها الخاصة
 
 متاحة كون وت لإلنتوساي املهنية صداراتاإل  بمنتدى الخاصة الواجبة القانونية اإلجراءاتو  قواعدلل وفقا

 املوقع الرسمي لالنتوساي. على للجميع

 إطار االنتوساي للتوجيهات واإلصدارات املهنية:

 

 النتوساي لفيما يلي بيان لإلطار الجديد  

 

 INTOSAI Principles  -مبادئ االنتوساي  

INTOSAI-P 
INTOSAI-P 1-9 سيس

 
 مبادئ التا

INTOSAI-P 10-99 ساسية
 
 المبادئ اال

 

  INTOSAI Standards  -معايير االنتوساي  

ISSAI 

ISSAI 100-129 ساسية للرقابة على القطاع العام
 
 المبادئ اال

 

 معايير الك فاءة
Competency Standards 

(COMP) 

ISSAI 130-199 جهزة العليا للرقابة
 
 المتطلبات التنظيمية لل

داء الماليةالرقابة 
 
 رقابة االلتزام رقابة اال

معايير )ارتباطات 
خرى(

 
 ا

مبادئ الرقابة 
 المالية

(022-022) 

داء
 
 مبادئ رقابة اال

(022-022) 
 مبادئ رقابة االلتزام

(022-022) 
ISSAI 600-699 COMP 700-799 

معايير الرقابة 
 المالية

(0222-0922) 

داء
 
 معايير رقابة اال

(0222-0922) 
 معايير رقابة االلتزام

(0222-0922) 
ISSAI 6000-

6499 
COMP 7000-7499 

 

 INTOSAI Guidance  -االنتوساي   /توجيهات رشاداتا  

GUID 

جهزة العليا للرقابة /توجيهاترشاداتا  
 
 حول المتطلبات التنظيمية لل

0222-0222 GUID 

 

 توجيهات الك فاءة
Competency Guidance 

(COMP) 
تكميلية رشادات ا  

 حول الرقابة المالية
(0222-0222) 

رشادات تكميلية ا  
داء

 
 حول رقابة اال

(0222-0222) 

رشادات تكميلية ا  
 حول رقابة االلتزام

(0222-0222) 

 رشادات تكميليةا  
خرى 

 
 اعمال رقابية ا

(0022-0222) 

 رشادات حول مواضيع محددةا  
0222-0222 GUID 

 توجيهات الك فاءة التكميلية
supplementary 

competency Guidance 
 

COMP 7500-7999 
خرى )ا  

 
  (GUID 2222-2222رشادات ا

 

 (.ال يوجد تصريحات في هذه الفئة)  –للمستقبل  ةمحجوز معايير     

 تحت المراجعةمعايير 
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 .ولم تكن ضمن وثائق االنتوساي سابقا ملحظة: الفائت المحجوزة للمستقبل تمثل فائت مستحدثة من قبل منظمة االنتوساي

 نورد فيما يلي: ISSAIs))على وثائق و اإلطار السابق على التعديالت الهيكلية التي تمت وفي ضوء 

  :تتضمن قائمة أوال( املعايير حسب اإلطار القديمISSAI والتغيرات التي طرأت عليها سواء من حيث )

 (.IFPPلإلطار الجديد ) ستنادا، وتصنيفها إى الترقيم واملستو 

 وجيهات إطار االنتوساي للتالجاري العمل بها حاليا ضمن )التوجيهات( واإلرشادات   ثانيا: املبادئ واملعايير

 .(IFPPواإلصدارات املهنية )
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( IFPPالجديد )حسب الإطار وترقيمها تصنيفها و( ISSAI) القديم التصنيفأولا: قائمة معايير الانتوساي حسب 

 (.IFPP) حسب إطار  المعايير تحت المراجعةو المعايير المعتمدةوبيان  -

 

 الرقم

 

 اسم المعيار

 

 IFPPالجديد  لإطارا ISSAIالتصنيف القديم 

 ملاحظات المستوى رقم المعيار المستوى رقم المعيار

علن ليما. 1 ول ISSAI 1 ا 
 
ول INTOSAI-P 1 اال

 
 معتمد اال

ن االستقللية 2
 
علن مكسيكو بشا ول INTOSAI-P 10 الثاني ISSAI 10 .ا 

 
 اال

 معتمد
 معدل(

 
 )مبدا

3 
يضاحات والتطبيقات. الجيدة المتعلقة  اال 

جهزة العليا للرقابة 
 
باستقللية اال

 والمحاسبة.
ISSAI 11 الثاني GUID 9030 معتمد الثالث 

4 
جهزة العليا للرقابة المالية  

 
قيمة ومنافع اال
حداث الفارق في حياة  –والمحاسبة  ا 

 .المواطنين
ISSAI 12 الثاني INTOSAI-P 12 ول

 
 معتمد اال

ول INTOSAI-P 20 الثاني ISSAI 20 مبادئ الشفافية والمساءلة. 5
 
 معتمد اال

بشفافية الممارسات الجيدة المتعلقة  6
جهزة العليا للرقابة.

 
 اال

ISSAI 21 الثاني GUID 9040 معتمد الثالث 

 معتمد الثاني ISSAI 130 الثاني ISSAI 30 قواعد السلوك المهني. 7

جهزة العليا  للرقابة المالية  8
 
رقابة الجودة لل

 والمحاسبة.
ISSAI 40 الثاني ISSAI 140 معتمد الثاني 

ساسية  9
 
 معتمد الثاني ISSAI 100 الثالث ISSAI 100 لرقابة القطاع العام.المبادئ اال

ساسية للرقابة المالية. 11
 
 تحت المراجعة الثاني ISSAI 200 الثالث ISSAI 200 المبادئ اال

داء. 11
 
ساسية لرقابة اال

 
 معتمد الثاني ISSAI 300 الثالث ISSAI 300 المبادئ اال

ساسية لرقابة االلتزام. لمبادئا 12
 
 معتمد الثاني ISSAI 400 الثالث ISSAI 400 اال

معجم المصطلحات الخاصة بتوجيهات  13
نتوساي للرقابة المالية.  اال 

ISSAI 1003 الرابع ISSAI 2003 تحت المراجعة الثاني 

14 
جراء  هداف العامة للمدقق المستقل وا 

 
اال

 العملية الرقابية وفقا لمعايير التدقيق
 الدولية.

ISSAI 1200 الرابع ISSAI 2200 تحت المراجعة الثاني 

 تحت المراجعة الثاني ISSAI 2210 الرابع ISSAI 1210 االتفاق على شروط المهام الرقابية. 15

جراء رقابة على البيانات  16 ضبط الجودة ال 
 المالية.

ISSAI 1220 الرابع ISSAI 2220 تحت المراجعة الثاني 

 تحت المراجعة الثاني ISSAI 2230 الرابع ISSAI 1230 الرقابي. التوثيق 17

مسؤوليات المدقق بخصوص االحتيال في  18
 .ةعملية الرقابة على البيانات المالي

ISSAI 1240 الرابع ISSAI 2240 تحت المراجعة الثاني 

http://www.intosai.org/ar/issai-executive-summaries/view/article/issai-10-the-mexico-declaration-on-sai-independence.html
http://www.intosai.org/ar/issai-executive-summaries/view/article/issai-12-the-value-and-benefits-of-supreme-audit-institutions-making-a-difference-to-the-liv.html
http://www.intosai.org/ar/issai-executive-summaries/view/article/issai-12-the-value-and-benefits-of-supreme-audit-institutions-making-a-difference-to-the-liv.html
http://www.intosai.org/ar/issai-executive-summaries/view/article/issai-12-the-value-and-benefits-of-supreme-audit-institutions-making-a-difference-to-the-liv.html
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نظمة في الرقابة على  19
 
مراعاة القوانين واال

 البيانات المالية.
ISSAI 1250 الرابع ISSAI 2250 تحت المراجعة الثاني 

طراف المكلفة بالحوكمة. 21
 
 تحت المراجعة الثاني ISSAI 2260 الرابع ISSAI 1260 التواصل مع اال

دارة  21 بلغ المسؤولين عن الحوكمة واال  ن عا 
 جوانب النقص في الرقابة الداخلية.

ISSAI 1265 الرابع ISSAI 2265 تحت المراجعة الثاني 

التخطيط لعملية الرقابة على البيانات  22
 المالية.

ISSAI 1300 الرابع ISSAI 2300 تحت المراجعة الثاني 

23 
خطاء الجوهرية وتقييمها 

 
تحديد مخاطر اال

من خلل فهم الهيئة الخاضعة للرقابة 
 وبيئتها.

ISSAI 1315 الرابع ISSAI 2315 تحت المراجعة الثاني 

للعملية الرقابية المادية في التخطيط  24
 وتنفيذها.

ISSAI 1320 الرابع ISSAI 2320 تحت المراجعة الثاني 

جوبة المدقق على المخاطر المقدرة. 25
 
 تحت المراجعة الثاني ISSAI 2330 الرابع ISSAI 1330 ا

اعتبارات رقابية تتعلق بهيئة تستخدم  26
 منظمة للخدمات.

ISSAI 1402 الرابع ISSAI 2402 المراجعة تحت الثاني 

خطاء المحددة )التي تم الوقوف  27
 
تقييم اال

ثناء عملية التدقيق.
 
 عليها( ا

ISSAI 1450 الرابع ISSAI 2450 تحت المراجعة الثاني 

دلة الرقابة. 28
 
 تحت المراجعة الثاني ISSAI 2500 الرابع ISSAI 1500 ا

دلة الرقابة  29
 
اعتبارات محددة لبنود  -ا

 مختارة.
ISSAI 1501 الرابع ISSAI 2501 تحت المراجعة الثاني 

كيدات الخارجية. 31
 
 تحت المراجعة الثاني ISSAI 2505 الرابع ISSAI 1505 التا

ولية للرقابة  31
 
رصدة االفتت -العمليات اال

 
 تحت المراجعة الثاني ISSAI 2510 الرابع ISSAI 1510 اح..ا

جراءات التحليلية. 32  تحت المراجعة الثاني ISSAI 2520 الرابع ISSAI 1520 اال 
 تحت المراجعة الثاني ISSAI 2530 الرابع ISSAI 1530 انتقاء العينات الرقابية. 33

34 
رقابة التقديرات المحاسبية بما فيها 

تقديرات المحاسبة ذات القيمة العادلة 
فصاحات ذات العلقة.  واال 

ISSAI 1540 الرابع ISSAI 2540 تحت المراجعة الثاني 

طراف ذات الصلة. 35
 
 تحت المراجعة الثاني ISSAI 2550 الرابع ISSAI 1550 اال

حداث اللحقة. 36
 
 تحت المراجعة الثاني ISSAI 2560 الرابع ISSAI 1560 اال

 تحت المراجعة الثاني ISSAI 2570 الرابع ISSAI 1570 المؤسسة العاملة. 37
قرارات الخطية. 38  تحت المراجعة الثاني ISSAI 2580 الرابع ISSAI 1580 اال 

39 
عمليات الرقابة على  –عتبارات خاصة ا

البيانات المالية للمجموعة )بما في ذلك 
 عمل مدققي الحسابات(.

ISSAI 1600 الرابع ISSAI 2600 تحت المراجعة الثاني 

 تحت المراجعة الثاني ISSAI 2610 الرابع ISSAI 1610 استخدام عمل المدققين الداخليين. 41
 تحت المراجعة الثاني ISSAI 2620 الرابع ISSAI 1620 استخدام عمل خبير التدقيق. 41

عداد التقارير حول البيانات  42 ي وا 
 
تكوين الرا

 المالية.
ISSAI 1700 الرابع ISSAI 2700 تحت المراجعة الثاني 

توصيل مساءل التدقيق الرئيسية في تقرير  43
 مدقق الحسابات المستقل.

ISSAI 1701 الرابع ISSAI 2701 تحت المراجعة الثاني 

ي في تقرير المدقق المستقل. 44
 
 تحت المراجعة الثاني ISSAI 2705 الرابع ISSAI 1705  تعديلت الرا
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كيد المادة وفقرات عن مواد  45
 
فقرات عن تا

خرى 
 
 في تقرير المدقق المستقل. ا

ISSAI 1706 الرابع ISSAI 2706 تحت المراجعة الثاني 

رقام المناسبة  -المعلومات المقارنة  46
 
اال

 والبيانات المالية المقارنة.
ISSAI 1710 الرابع ISSAI 2710 تحت المراجعة الثاني 

47 
مسؤوليات المدقق المتعلقة بالمعلومات 
خرى الواردة في الوثائق المتضمنة 

 
اال

 للبيانات الماليةالمدققة.
ISSAI 1720 الرابع ISSAI 2720 تحت المراجعة الثاني 

48 
اعتبارات خاصة    عمليات الرقابة على 

طار  البيانات المالية التي تم اعدادها وفق ا 
 لهدف خاص.

ISSAI 1800 الرابع ISSAI 2800 تحت المراجعة الثاني 

49 
عمليات التدقيق في  -اعتبارات خاصة 

و 
 
البيانات المالية الفردية وفي عناصر ا
و بنود معينة في بيان مالي.

 
 حسابات ا

ISSAI 1805 الرابع ISSAI 2805 تحت المراجعة الثاني 

جمالي  51 بلغ عن ا  مهام )التزامات( اال 
  )ملخص( البيانات المالية.

ISSAI 1810 الرابع ISSAI 2810 تحت المراجعة الثاني 

داء. 51
 
 معتمد الثاني ISSAI 3000 الرابع ISSAI 3000 معايير الرقابة على اال

ن المفاهيم الرئيسية  52
 
مبادئ توجيهية بشا

داء.
 
 لرقابة اال

ISSAI 3100 الرابع GUID 3910 معتمد الثالث 

داء 53
 
 معتمد الثالث GUID 3920 الرابع ISSAI 3200 عملية تدقيق اال

 معتمد الثاني ISSAI 4000 الرابع ISSAI 4000 معيار رقابة االلتزام. 54

55 
–الدوليةالتدقيق على المؤسسات 

جهزة العليا للرقابة 
 
توجيهات لفائدة اال

 المالية والمحاسبة.
ISSAI 5000 الرابع GUID 5090 معتمد الثالث 

نشطة ا 56
 
 معتمد الثالث GUID 5200 الرابع ISSAI 5110 ذات المنظور البيئي.ال

 معتمد الثالث GUID 5201 الرابع ISSAI 5120 الرقابة البيئة والرقابة النظامية. 57

جهزة العليا  -التنمية المستدامة  58
 
دور اال

 للرقابية المالية والمحاسبة.
ISSAI 5130 الرابع GUID 5202 معتمد الثالث 

نتوساي حول  جيهاتتو 59 في  التعاوناال 
 ة.االتفاقيات البيئية الدولي تدقيق لياتعم

ISSAI 5140 الرابع GUID 5203 معتمد الثالث 

فضل ممارسة لرقابة توجيهات بخصوص  61
 
ا

 عمليات الخصخصة.
ISSAI 5210 الرابع GUID …. تحت المراجعة الثالث 

61 
فضل الممارسات 

 
التوجيهات حول ا

الخاصة بتدقيق حسابات التمويل العام 
 والخاص واالمتيازات.

ISSAI 5220 الرابع GUID …. تحت المراجعة الثالث 

فضل ممارسة لرقابة  62
 
توجيهات بخصوص ا

 التنظيم االقتصادي.
ISSAI 5230 الرابع GUID …. تحت المراجعة الثالث 

63 
فضل قواعد الممارسة 

 
رشادات عامة عن ا ا 

لمراجعة وتدقيق المخاطرة في شراكات 
 القطاع العام والقطاع الخاص.

ISSAI 5240 الرابع GUID …. تحت المراجعة الثالث 

نظمة المعلومات 64
 
رشادات حول تدقيق ا  الثالث GUID 5100 الرابع ISSAI 5300 .ا 

 معتمد
)توجيه تم 
قراره(  ا 

http://www.intosai.org/ar/issai-executive-summaries/view/article/issai-5000-principles-for-best-audit-arrangements-for-international-institutions.html
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رقابة ضمانة معالجة المعلومات  65
 بالمؤسسات العامة.

ISSAI 5310 الرابع GUID …. تحت المراجعة الثالث 

جراء الرقابة على  66 ن التخطيط وا 
 
دليل بشا

 وحدات المراقبة الداخلية للدين العام.
ISSAI 5410 الرابع GUID …. تحت المراجعة الثالث 

 تحت المراجعة الثالث GUID 5411 الرابع ISSAI 5411 مؤشرات الدين العام. 67

68 

دارة الدين العام  لجنة الدين العام    ا 
دوار 

 
واحتمالية التعرض لمخاطر مالية: اال

ن تلعبها المؤسسات العليا 
 
التي يمكن ا

 للمراجعة المالية.

ISSAI 5420 الرابع GUID …. تحت المراجعة الثالث 

الخطوط التوجيهية حول تعريف وتحديد  69
 الدين العام.

ISSAI 5421 الرابع GUID …. تحت المراجعة الثالث 

داء  71
 
مشروع نطاق الصلحية لتنفيذ رقابة ا

 الدين العام.
ISSAI 5422 الرابع GUID …. تحت المراجعة الثالث 

71 
دارة   -  التعرض المالي دالالت في مجال ا 

ة عالديون ودور المؤسسات العليا للمراج
 المالية.

ISSAI 5430 الرابع GUID …. تحت المراجعة الثالث 

72 
جراء مراجعة الدين ال  الخطوط التوجيهية 

االختبارات الفنية في    استخدام العام 
 عمليات المراجعة المالية

ISSAI 5440 الرابع GUID …. المراجعةتحت  الثالث 

التوجيهات الخاصة بتدقيق انظمة  73
 الدين العام. دارةا   معلومات

ISSAI 5450 الرابع GUID 5259 معتمد الثالث 

74 

من المعايير  0022مقدمة حول سلسلة 
جهزة الرقابة العليا ومعيار 

 
الدولية ال

. 2002االنتوساي للحوكمة الجيدة 
(GOV 9250.) 

ISSAI 5500 الرابع GUID …. تحت المراجعة الثالث 

 تحت المراجعة الثالث .… GUID الرابع ISSAI 5510 رقابة على خفض مخاطر الكوارث.ال 75
 تحت المراجعة الثالث .… GUID الرابع ISSAI 5520 المساعدات المرتبطة بالكوارث. 76

77 

خذ بعين 
 
جراءات التدقيق لتا تكييف ا 

حتيال  االعتبار المخاطر المتزايدة لل 
والفساد في مرحلة الطوارئ بعد حدوث 

 الكوارث.

ISSAI 5530 الرابع GUID …. تحت المراجعة الثالث 

78 
استخدام معلومات الجغرافيا المكانية في 
دارة الكوارث والمساعدات  التدقيق على ا 

 المتعلقة بالكوارث.
ISSAI 5540 الرابع GUID …. تحت المراجعة الثالث 

 معتمد الثالث GUID 1900 الرابع ISSAI 5600 النظراء.دليل مراجعة  79
 معتمد الثالث GUID 5270 الرابع ISSAI 5700 دليل تدقيق مكافحة الفساد. 81

 التعاونية بين  المراجعات 81
 
ا العيجهزة اال

 .لرقابةل
ISSAI 5800 الرابع GUID 9000 معتمد الثالث 

نتوساي 82 رشادات اال  حول معايير الرقابة  ا 
 الداخلية في القطاع الحكومي.

INTOSAI 
GOV 9100 

 تحت المراجعة الثالث .… GUID الرابع
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83 
تعليمات متعلقة بتقارير حول فعالية 

جهزة الرقابية -الرقابات الداخلية 
 
 تجارب اال

 خلل تقييم الرقابات الداخلية.

INTOSAI 
GOV 9110 

 المراجعةتحت  الثالث .… GUID الرابع

 دليل يتعلق بالمساءلة -الرقابة الداخلية  84
دارة العامة.ل  حسابات اال 

INTOSAI 
GOV 9120 

 تحت المراجعة الثالث .… GUID الرابع

85 
رشادي لمعايير الرقابة الداخلية ا لدليل اال 

دارة  ضافية حول ا  للقطاع العام    معلومات ا 
 المخاطر في الجهات.

INTOSAI 
GOV 9130 

 تحت المراجعة الثالث .… GUID الرابع

استقللية التدقيق الداخلي في القطاع  86
 العام.

INTOSAI 
GOV 9140 

 تحت المراجعة الثالث .… GUID الرابع

87 
جهزة العليا 

 
التنسيق والتعاون بين اال

للرقابة المالية والمحاسبة والمدققين 
 الداخليين بالقطاع العام.

INTOSAI 
GOV 9150 

 تحت المراجعة الثالث .… GUID الرابع

مسودة دليل تعزيز الحوكمة الرشيدة  88
 للموجودات العامة.

INTOSAI 
GOV 9160 

 معتمد الثالث GUID 5260 الرابع

 اهمية وجود عملية مستقلة لوضع المعايير. 89
INTOSAI 

GOV 9200 
 معتمد الثالث GUID 9010 الرابع

 المتكاملة.نظم المساءلة المالية  91
INTOSAI 

GOV 9250 
 تحت المراجعة الثالث .… GUID الرابع

مبادئ التدقيق الخارجي على المؤسسات  91
 الدولية.

INTOSAI 
GOV 9300 

 معتمد الثالث GUID 5091 الرابع

الخطوط التوجيهية لتقييم السياسات  92
 العمومية.

INTOSAI 
GOV 9400 

 معتمد الثالث GUID 9020 الرابع

 

 

 معايير جديدة

 اسم املعيار الرقم
 IFPPالتصنيف الجديد 

 مالحظات املستوى  رقم املعيار

جهزة العليا للرقابة 0
 
نشطة القضائية لل

 
ول INTOSAI-P 50 مبادئ اال

 
 معتمد اال

2 
رشادات ن ا 

 
 المؤشرات واستخدام تطوير مراجعة بشا

 الرئيسية الوطنية
GUID 5290 معتمد الثالث 

 

ن بنية(  1810-1003) بالنسبة لمعايير الرقابة الماليةملحطة:  معيار تتكون من المعيار الدولي للتدقيق الصادر عن االتحاد الدولي للمحاسبين  كل فا 
ن عمليات المراجعة تتم فقط علىالتابعة له والمذكرة التطبيقية   ة.المذكرات التطبيقيالجزء المتعلق ب ، وا 
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الجاري العمل بها حاليا ضمن إطار الانتوساي للتوجيهات )التوجيهات( ثانيا: المبادئ والمعايير والإرشادات 

 (.IFPPوالإصدارات المهنية )

 المعتمدة:بالتوجيهات واإلصدارات المهنية فيما يلي قائمة 

 

 الرقم
 التصنيف القديم

(ISSAI) 

حسب إطار  املعتمد التصنيف الجديد

(IFPP) 
0 ISSAI 0 INTOSAI P 0 
0 ISSAI 02 INTOSAI P 02 
0 ISSAI 00 INTOSAI P 00 
0 ISSAI 02 INTOSAI P 02 
0 New INTOSAI P 02 
0 ISSAI 022 ISSAI 022 
7 ISSAI 02 ISSAI 002 
9 ISSAI 02 ISSAI 002 
2 ISSAI 022 ISSAI 022 
02 ISSAI 022 ISSAI 022 
00 ISSAI 0222 ISSAI 0222 
00 ISSAI 0222 ISSAI 0222 
00 ISSAI 0022 GUID 0222 
00 ISSAI 0022 GUID 0202 
00 ISSAI 0022 GUID 0202 
00 ISSAI 0222 GUID 0222 
07 INTOSAI GOV 2022 GUID 0220 
09 ISSAI 0022 GUID 0022 
02 ISSAI 0002 GUID 0022 
02 ISSAI 0002 GUID 0020 
00 ISSAI 0002 GUID 0020 
00 ISSAI 0002 GUID 0020 
00 ISSAI 0002 GUID 0002 
00 INTOSAI GOV 2002 GUID 0002 
00 ISSAI 0722 GUID 0072 
00 NEW GUID 0022 
07 ISSAI 0922 GUID 2222 
09 INTOSAI GOV 2022 GUID 2202 
02 INTOSAI GOV 2022 GUID 2202 
02 ISSAI 00 GUID 2202 
00 ISSAI 00 GUID 2202 
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 ائتلك الفبيان لمكونات ت( ثالث فائت رئيسية، ونورد فيما يلي IFPPيتضمن إطار االنتوساي للتوجيهات واإلصدارات المهنية )و 
 :متضمنة المبادئ والمعايير واإلرشادات الجاري العمل بها

 

 

ولى  الفئة اال 

 مبادئ االنتوساي

INTOSAI Principles - INTOSAI P 

 

ولى 
أ
 المجموعات التالية: من تتكون الفئة اال

 INTOSAI-P 1-9 سيس
 
 مبادئ التا

 INTOSAI-P 10-99 ساسية
 
 المبادئ اال

 

 مبادئ معتمدة وكما يلي: (0)تتضمن هذه الفئة حيث 

 )مبدأ واحد( - INTOSAI P 1-9 – مبادئ التأسيس ◆

 

 INTOSAI P-1 ليما اعالن 

INTOSAI-P - 1 - The Lima Declaration 

 

 مبادئINTOSAI-P 10-99  - (4 ) الأساسيةمبادئ ال ◆
 

 INTOSAI-P - 10  االستقالليةاعالن مكسيكو بشأن 

INTOSAI-P - 10 - Mexico Declaration on SAI Independence 

 INTOSAI-P – 12  إحداث الفارق في حياة املواطنين. –قيمة ومنافع األجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة 

INTOSAI-P - 12 - The Value and Benefits of Supreme Audit Institutions – making a difference to the 

lives of citizens 
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 INTOSAI-P – 20 مبادئ الشفافية واملساءلة 

INTOSAI-P - 20 - Principles of Transparency and Accountability 

 INTOSAI-P – 50 مبادئ األنشطة القضائية لألجهزة العليا للرقابة 

INTOSAI-P - 50 - Principles of jurisdictional activities of SAIs 
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 الفئة الثانية

 معايير االنتوساي

INTOSAI Standards – ISSAI 

 

 المجموعات التالية: تتكون الفئة الثانية من 

 ISSAI 100-129 ساسية للرقابة على القطاع العام
 
 المبادئ اال

 ISSAI 130-199 جهزة العليا للرقابة
 
 المتطلبات التنظيمية لل

 الرقابة المالية 

 داء
 
 رقابة اال

 رقابة االلتزام 

 )خرى
 
 معايير )ارتباطات ا

 معايير الك فاءة - Competency Standards (COMP) 

 

 معتمدة وكما يلي: معايير (7)تتضمن هذه الفئة حيث 

 

◆ ISSAI 100-129 معيار واحد() - المبادئ الأساسية للرقابة على القطاع العام 

   ISSAI - 100 األساسية لرقابة القطاع العام املبادئ 

ISSAI - 100 - Fundamental Principles of Public-Sector Auditing 

 

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

 ISSAI - 130   .قواعد السلوك املنهي 

ISSAI - 130 - Code of Ethics 
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 ISSAI - 140    املالية واملحاسبة.رقابة الجودة لألجهزة العليا للرقابة 

ISSAI - 140 - Quality Control for SAIs 

 

 Financial Audit –الرقابة المالية  ◆
 وتتكون من مبادئ الرقابة المالية و معايير الرقابة المالية

 

 ة كما يلي:...... تتضمن معيار واحد قيد المراجع financial Principles  -مبادئ الرقابة المالية ( 222-222)

 ISSAI 200 مبادئ الرقابة املالية 

ISSAI - 200 - financial Audit Principles 

 

 كما يلي: ( معيار قيد المراجعة89................. تتضمن ) financial standards -معايير الرقابة المالية ( 2222-2922)

 ISSAI 2000-2899 معايير الرقابة املالية 

ISSAI - 2000-2899 - Financial Auditing Standards 

 

 Performance Audit –رقابة الأداء  ◆
 الأداءو معايير رقابة  رقابة الأداءوتتكون من مبادئ 

 

 (معيار واحد) performance Principles -مبادئ رقابة الأداء ( 822-822)

 ISSAI 300 مبادئ رقابة األداء 

ISSAI - 300 - Performance Audit Principles 

 

 (معيار واحد) performance standards -معايير رقابة الأداء ( 8222-8922)

 ISSAI 3000 معيار رقابة األداء 

ISSAI - 3000 - Performance Audit Standard 
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 Compliance Audit –رقابة الالتزام  ◆
 الالتزامو معايير رقابة  رقابة الالتزاموتتكون من مبادئ 

 

 (معيار واحد) compliance Principles -مبادئ رقابة الالتزام ( 422-422)

 ISSAI 400 رقابة االلتزام مبادئ 

ISSAI - 400 - Compliance Audit Principles 

 

 (معيار واحد) compliance standards -معايير رقابة الالتزام (4222-4922)

 ISSAI 4000 معيار رقابة االلتزام 

ISSAI - 4000 - Compliance Audit Standard 

 

 Other Engagements –ارتباطات أخرى  –معايير  ◆
 للمستقبلمحجوزة وتتكون من مجموعات معايير 

 

 ISSAI 600-699  .................. معايير محجوزة للمستقبلمجموعات 

 

 ISSAI 6000-6499  ............... للمستقبل ةمعايير محجوز مجموعات 

 

 Competency Standards(COMP)     - معايير الكفاءة ◆
 محجوزة للمستقبلوتتكون من مجموعات معايير 

 

 

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

 

 COMP 7000-7499 ....................معايير محجوزة للمستقبل 
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 الفئة الثالثة

 رشادات االنتوسايا  

INTOSAI Guidance 

 

 من  المجموعات التالية: الثالثةتتكون الفئة 

 0222-0222 GUID -   جهزة العليا للرقابةرشادات حول المتطلبات التنظيمية ا
 
 لل

 الرقابة المالية 

 داء
 
 رقابة اال

 رقابة االلتزام 

 )خرى
 
 معايير )ارتباطات ا

 توجيهات الك فاءة - Competency Guidance (COMP) 

 

 وكما يلي: (02) إرشادات معتمدة عدد تتضمن هذه الفئةحيث 

 

◆ 0222-0222 GUID  -  واحد( ارشادات عدد) للرقابة رشادات حول المتطلبات التنظيمية للأجهزة العلياإ 

SAI Organizational Guidance – GUID 1900 – 1999 

 

 ISSAI 1900 إرشادات مراجعة النظراء 

GUID - 1900 - Peer Review Guidelines 

 

 رشادات تكميلية حول الرقابة الماليةإ - (2222-2222) ◆

Supplementary Financial Audit Guidance – GUID 2900-2999 
 

 محجوزة للمستقبل ( 2222-2222رشادات )إال مجموعةوتتكون من 

 

 

 



17 
 

 (2عدد  ارشادات) رشادات تكميلية حول رقابة الأداءإ - (8222-8222) ◆

Supplementary Performance Audit Guidance – GUID 3900-3999 

 GUID 3910 املفاهيم املركزية لرقابة األداء 

GUID - 3910 - Central Concepts for Performance Auditing 

 GUID 3920 عملية تدقيق األداء 

GUID - 3920 - The Performance Auditing Process 

 

 رشادات تكميلية حول رقابة الالتزامإ - (4222-4222) ◆

◆ \supplementary compliance Audit Guidance – GUID 4900-4999 
 

 للمستقبل محجوزة ( 4222-4222رشادات )إال مجموعةوتتكون من 

 

 عمال رقابية أخرىأ - رشادات تكميليةإ - (0022-0222) ◆

Other Engagements – GUID 6500-6999  
 

 محجوزة للمستقبل ( 0022-0222رشادات )إال مجموعةوتتكون من 

 

 (00)ارشادات عدد  رشادات حول مواضيع محددةإ( 0222-0222) ◆

Subject Matter Specific Guidance – GUID 5000-5999 

 

 GUID 5090 – املؤسسات الدولية التدقيق على 

GUID - 5090 - Audit of International Institutions 

 GUID 5091 -  حسابات املؤسسات الدولية تدقيقترتيبات 

GUID - 5091 - Arrangements for audit of International Institutions 

 GUID 5100 - املعلومات أنظمة تدقيق حول  إرشادات 

GUID - 5100 - Guidance on Audit of Information Systems 
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 GUID 5200 – البيئينظور املنشطة اات األ 

GUID - 5200 - Activities with an Environmental Perspective 

 GUID 5201 - الرقابة املالية ورقابة االلتزام سياق في البيئي لتدقيقا 

GUID - 5201 - Environmental Auditing in The Context of Financial and Compliance Audits 

 GUID 5202 - للرقابة العليا األجهزة دور : املستدامة التنمية 

GUID - 5202 - Sustainable Development: The Role of Supreme Audit Institutions 

 GUID 5203 –  الدولية البيئية االتفاقات تدقيق عمليات في التعاون توجيهات االنتوساي حول 

GUID - 5203 - Cooperation on Audits of International Environmental Accords 

 GUID 5259 - العام الدين معلومات ظمن 

GUID - 5259 - Public Debt Information Systems 

 GUID 5260 - العامة املشتريات حوكمة 

GUID - 5260 - Governance of Public Assets 

 GUID 5270 - الفساد مكافحة تدقيق توجيهات 

GUID - 5270 - Guideline for the Audit of Corruption Prevention 

 GUID 5290 - الرئيسية الوطنية املؤشرات واستخدام تطوير مراجعة بشأن إرشادات 

GUID - 5290 - Guidance on Audit of the Development and Use of Key National Indicators 

 

 (0رشادات عدد إ)ارشادات أخرى ( 2222-2222) ◆

Other Guidance – GUID 9000-9999 
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 GUID 9000 - للرقابة العليا األجهزة بين التعاونية املراجعات 

GUID - 9000 - Cooperative Audits between SAIs 

 GUID 9010 - املعاييروجود عملية مستقلة لوضع  أهمية  

GUID - 9010 - The importance of an independent standard setting process 

 GUID 9020 - العمومية السياسات قييمت 

GUID - 9020 - Evaluation of Public Policies 

 GUID 9030 - ية األجهزة العليا للرقابةباستقالل املتعلقة الجيدة املمارسات 

GUID - 9030 - Good Practices Related to SAI Independence 

 GUID 9040 - األجهزة العيا للرقابة بشفافية املتعلقة الجيدة املمارسات 

GUID - 9040 - Good Practices Related to SAI Transparency 

 

 Competency Guidance (COMP) - توجيهات الكفاءة ◆

 supplementary competency Guidance - COMP 7500-7999 - التكميلية تتوجيهات الكفاءا
 

 محجوزة للمستقبل ( 9022-9222التوجيهات ) مجموعةوتتكون من 

 

 

                                                                                                                                                 

 حسن دندشله                                                                                                                                                 

 المملكة الأردنية الهاشمية –ديوان المحاسبة 



 

 

 

 مجال في إي-ترجمة وتكييف األدلة املعتمدة من قبل منظمة األفروسايل عملفريق  تشكيل 51املرفق

 الرقابة على أهداف التنمية املستدامة

 

 

 مذكرة مفاهيم

 

 

ورشة تدريب حول الرقابة على أهداف التنمية املستدامة  في تكوين فريق من بين املشاركين

تحت إشراف األمانة العامة للعمل على ترجمة إي -بالشراكة مع منظمة األفروساي

 إي-وتكييف األدلة املعتمدة في املجال من قبل منظمة األفروساي

 

 

 

 

 

 

 

 



I- اإلطار العام 

ورشة تدريب حول الرقابة على أهداف التنمية  9102من سنة  7احتضنت الجمهورية التونسية خالل شهر 

إي، وقد تّم اقتراح ضمن مخرجات وتوصيات اللقاء ترجمة األدلة -املستدامة بالشراكة مع منظمة األفروساي

 التنمية املستدامة.نظمة افإفريقية ي  ماال الرقابة على أهداف املستعملة من طرف املواألدوات 

ترحتها التي اعتمدت نتائاه وتوصياته واق وقد تّم عرض تقرير اللقاء على لجنة تنمية القدرات املؤسسية باملنظمة

 على املجلس التنفيذي للمصادقة عليها.

-951/9102ضمن قراره عدد املنعقد بالدوحة ي  دولة قطر  85صادق املجلس التنفيذي لألرابوساي ي  اجتماعه و 

تكوين فريق من بين املشاركين تحت إشراف األمانة العامة ي  الدورة للعمل على ترجمة وتكييف األدلة على  9مكرر  2

 إي -املعتمدة ي  املجال من قبل منظمة األفروساي

II-  األهداف 

 
ّ
 ي :األساسية للمشروع  ل األهدافتتمث

 إي-تكوين فريق يتولى ترجمة أدلة األفروساي -

 األدلة املذكورة لواقع املنظمة العربيةتطويع ومالءمة  -

 العمل على نشر وتعميم املعارف املكتسبة على جميع األجهزة العربية -

III- لنتائج واملخرجات املنتظرة  ا 

إي -تهدف هذه املبادرة كما سبق بيانه إلى االستفادة من املخرجات واألدلة املتوفرة لدى منظمة األفروساي

ومواءمتها مع حاجيات األرابوساي، لذلك على الفريق املعني إعداد مشاريع أدلة باللغة العربية انطالقا من أدلة 

 بها.إي مع تحيين ما يستحق التغيير -عمل األفروساي

د ذلك عرضها على هياكل املنظمة وخصوصا لجنة الرقابة على أهداف التنمية املستدامة ولجنة املعايير يتم بع

  وكذلك املجلس التنفيذي للمصادقة عليها واعتمادها كأدلة مرجعية ي  الرقابة على أهداف التنمية املستدامة.

IV- البرنامج األولي نهجية وامل 

ركيز خالل اتقان اللغة افإنقليزية، تّم التالصبغة الفنية لألعمال املنوطة بعهدة الفريق وبضرورة بالنظر إلى اختيار 

إي حول الرقابة على أهداف التنمية املستدامة اللتي استضافتها تونس خالل شهر  -الورشة بالتعاون مع األفروساي

امهم باملجال واتقانهم للغة االنقليزية، وتّم على تدخالت املشاركين ي  أعمال الورشة من حيث إمل 9102من سنة  7



ن املشاركين الذيعقد جلسة تقييمية مع فريق املدربين عقب انتهاء أعمال الورشة تّم خاللها أخذ رأيهم حول 

أعضاء من بين  8و  3بإمكانهم تقديم افإضافة ي  املجال. ويقترح لذلك أن يكون عدد أعضاء الفريق متراوحا بين 

 األمانة العامة.عن   الورشة املذكورة تحت إشراف وتنسيق ممثل املشاركين ي

 ويقترح البرنامج اآلتي بيانه لتفعيل املبادرة:

 املخرجات املنتظرة الخطوات

 إي لتاميع-التنسيق مع األمانة العامة لألفروساي -

األدلة املتوفرة لديهم ي  ماال الرقابة على أهداف 

 .التنمية املستدامة

 األدلة التي ستتم ترجمتهاملف  -

 قائمة للتأكيد مع األجهزة - تحديد القائمة األولية لفريق الترجمة  -

مخاطبة األجهزة األعضاء ي  شأن أعضاء الفريق  -

 الراجعين إليهم بالنظر

التأكد من موافقة األجهزة واملشاركين ومن انخراطهم  -

 ي  املسار

 قائمة نهائية لفريق الترجمة - تحديد القائمة النهائية ألعضاء الفريق  -

عقد اجتماع لتوزيع األعمال وضبط الروزنامة  -

 )حضوري أو عن بعد(

 روزنامة عمل تلتزم بها جميع األطراف -

 مشاريع أدلة للعرض  - ترجمة ومواءمة األدلة -

عدادها عرض مشاريع األدلة التي تّم االنتهاء من إ -

وتقرير حول مدى التقدم ي  االنااز بالنسبة للمشاريع 

 املتواصلة على هياكل املنظمة

 مصادقة هياكل املنظمة على أعمال الفريق -

 تقاسم املعرفة - نشر األدلة التي تّمت املصادقة عليها -

برماة دورات تدريبية حول األدلة التي تّمت املصادقة  -

 عليها

العتماد األدلة ي  رقابتهم على أهداف إعداد املدققين  -

 التنمية املستدامة
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 االدارة االستراتيجية ودورها في تعزيز عملية التخطيط االستراتيجي

 المقدمة

تقنية نتيجة التغيرات والتطورات العلمية و ال ةتحديات كثير  االجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبببببببببببببب ة  تواجه
ب ادارية استخدام كل ما يتاح لها من اسالييها تحديات المتسارعة فانه يتحتم علالسريعة والمستمرة وامام تلك ال

 كري فهه اسببببببلو  فاالدارة االسببببببتراتيجية معاصببببببرة للنجاح فه مواجهتهاا ومن ا م  ال االسبببببباليب اعتماد نه  
 يتميز بالحداثة والريادة ويتسم من خالل عملياته بالقدرة على زيادة كفاءة قدرات المنظمة وتطوير ادائها.

بعيبد األمبدا الملهء بالفجائيبةا والغمبوضا والخطبر والتغيُّر؛ األجهزة االستراتيجية  ه إدارة مستقبل  اإلدارةأن 
م على إدارة  ن منطق التفكيبببببببببببر التقليبببببببببببديا والتحول إلى منطق التفكيببببببببببببر الخروج ماألجهزة األمر الاي ُيحتبببببببببببار

ر االستراتيجييبن  والتصوا

( قيمببة 21فه احببداف فببار  فه حيبباة المواان وفقببار للمةيببار الببدوله رقم   لمنببافا األجهزة المجتمةيببةوبببالنظر 
ات على سببببببببببببببياسببببببببببببببومنافا االجهزة العليا للرقابةا لاا يجب تشببببببببببببببتمل االدارة االسببببببببببببببتراتيجية فه تلك األجهزة 

وإسببببتراتيجيات وتقنيات تهدى إلى توجيه قيادتها وا تمام موافيها وسببببلوكهم نحو التحسببببين المسببببتمر والشببببامل 
 لالداء بما يتماشى ما التغييرات الته يطمح الوصول اليها وكما محددة فه خطته االستراتيجية.

بُط االستراتيجبُه جو َر و  بُن  ةاالستراتيجيباإلدارة ُيعتَبُر التخطيب بةر ُتمكار من التعامبل مبا  ةاألجهز وأداةر إداريب
ز  ببم بموارد ببا وُتمكارنهببببا مببن االستجببانببة بفاعلية للتغير البي ه وتعببزا د ببا بقببدرةل على التحكا المستقبببل ننجاحا وتزوا

 لها الستدامةالمن خ األجهزة  تلك االستراتيجيات الته تسعى ا قدراتببببها على تطويببببر استراتيجيات خلق ال يمة
نها كالك االجودة فه األداء وتعزيز منافعها للمجتما  قال من التعامل ما تحديات االنتاألجهزة النامية  وُيمكا

ُد عمليبببببببببببُة التخطيطر االستراتيجه مصاى األجهزة المتطورة. إلى المعلومات و  بالبيانبببببببببببات األجهزة الرقانية  وتزوار
ز من قدرتها على تحقيبق التوافق نينهم  .حول ني تيبها الداخلية والخارجيةا لتعزا

توحيد  من حيث والدولية على حد سبواء بشبكل ايجانه على مسبتوا اداء المنظمة االقليميةوكل ذلك سبينعك  
لة الواردة االولويات الشبببببامالروئ وتوجيه الجهود نحو مشببببباريا ذات صبببببلة وثيقة باالولويات الفرطية المرت طة ب

 فه الخطة االستراتيجية المنظمة االقليمية. 

ومن  اا المنطلق سبببببببيركز  اا المقال على نيان ااار تطبيق االدارة االسبببببببتراتيجية فه الجهاز االعلى للرقابة 
 وكيف يسا م فه اعطاء تصور حول توجهات ومتطل ات اعداد الخطة االستراتيجية المقبلة.



 
2 

 والعالقة بينهماوالتخطيط االستراتيجي مفهوم االدارة االستراتيجية اواًل: 
از الالزمة إلنج المشارياها و فأ داتحديد  الجهة من نواسطتهاتتمكن تعرى االدارة االستراتيجية بانها عملية 

 تحققة.الموالنتائ   المحرز مستوى التقدم ييموتقالمناسب  التوقيتتلك األ داف فه 
الماكور يمكن اسبببببتخالر المرتكزات االسببببباسبببببية الته تقوم عليها االدارة االسبببببتراتيجية فه ثالف من التعريف 

 نقاط:
 عين بالاات .م دارة دون التركيز على نشاط الفه ا شموليار تت ا االدارة االستراتيجية منهجار واسلوبار  -
 نشطة.الية لكل نشاط من اان االدارة االستراتيجية تتبنى نظرة اويلة االمد وتعنى باال داى الرئيس -
رات فه ني ة العمل تغيلمواك ة ال جهةالقرارات االسببببتراتيجية ترت ط باحداف تغييرار رئيسببببيار فه انشببببطة ال -

 من تحقيق اال داى االستراتيجية المحددة.بما يؤمن تمكينها 

وتحديد السياسات واإلستراتيجيات  الجهةعلى أنه:" عملية إختيار أ داف  فيعرى التخطيط اإلستراتيجه اما
األ داف وتحديد األساليب الضرورية لضمان تنفيذ السياسات واإلستراتيجيات تلك الالزمة لتحقيق 

 .الموضوعة

وقد يخلط ال عض نين مفهوم التخطيط االستراتيجه واالدارة االستراتيجية اال ان  اا االمر غير دقيق 
 -لالس ا  االتية:

ل الته تشتم االدارة العلياأم استراتيجياً  ه أحد مهام كان تشغيلياً ا عامة ان مهمة التخطيط نصورة .2
ولذا فإن مصطلح اإلدارة اإلستراتيجية يعتنر أوسا نطاقاً من ا أيضاً على التنظيم والتوجيه والرقانة

 اكبر.وله مدلوالت إدارية ا التخطيط اإلستراتيجه
المهام  الثالثة األولى ل رة اإلستراتيجية و و يمثأن التخطيط اإلستراتيجه يعتنر جزءاً من عملية اإلدا .1

ا وتطوير رؤية متكاملة نالنسنة لرسالتها الجهةل عمل من مهام اإلدارة اإلستراتيجية  تحديد مجا
واتخاذ االداء وتقييم ا لتح يقهاوترجمة الرسالة إلى أ داف إستراتيجية محددة وإعداد إستراتيجية 

 تقا( والرقانة اإلستراتيجية االداءتنفيذ اإلستراتيجية ومراقنة   التصحيحية وعليه فإن االجراءات
 خارج نطاق التخطيط اإلستراتيجه.

    اهمية االدارة االستراتيجيةثانيًا: 

تبرز ا مية االدارة االستراتيجية من خالل قدرتها على رسم غايات المنظمة وا دافها وتحديد التوجهات  -
ال يام و  رعة وعدم التاكدسزمنه مالئم وفه ني ة تتسم بال اويلة االمد لبلوغ  ال اال داى فه مدا
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بمتابعة وتقييم التنفيا ومدا التقدم لبلوغ اال داى ومن اجل مواجهة التحديات الته تتعرض لها والمتمثلة 
 باالته:

 .الرؤية المستقنلية واتخاذ القرارات االستراتيجية مما يمكن من تطنيقها ونالتاله نمو المنظمةوضوح  -
الفرص المتاحة ل للمتغيرات النيئية سريعة التغير ومن ثم تستطيا استغالل استيعاب وفهم أفض -

 أثر المخاطر النيئية نما يخدم نقاط القوة ويحجم نقاط الضعف داخليا .ل وتقلي
كما ا جيد فه المدي النعيدل توجيه جهود المنظمة نشكولإلمكانات والموارد ل التخصيص الفعا -

نقاط القوة والتغلب ل خدام موارد ا وإمكاناتها نطريقة  فعالة ونما يضمن استغالتسا م فه حسن است
 ى.عله نواحه الضع

 مبادئ االدارة االستراتيجية اهم ثالثًا: 

 الشمولية  .1
ي العامل الرئيسببببببببببه لجودة عملية االدارة االسببببببببببتراتيجيةا و اا يتم من خالل اشببببببببببرا  موافه و   

الجهاز االعلى للرقابة على جميا المسبببببتوياتا وتحديد مسبببببوحلياتهم لتحقيق ا داى االداء بشبببببكل 
اكثر فاعليةا فضببببببببالر عن مبدأ الشببببببببمولية يركز على ضببببببببرورة مراعاة دور أصببببببببحا  المصببببببببلحة 

تفيدين من عمل الجهاز االعلى للرقابةا بما يضببببببببببببببمن قدرتهم فه التعبير عن الخارجيين والمسبببببببببببببب
عن مخرجات عمل الجهازا ومن المهم ان تكون الشبببببببببببببمولية ايضبببببببببببببار على احتياجاتهم وتوقعاتهم 

مسبببببتوا القضبببببايا الناشببببب ة والمسبببببتجدة ذات التاثير الم اشبببببر على عمل وا داى الجهاز لضبببببمان 
 عملية التخطيط لتلك القضايا.مواك ة التغييرات والمرونة فه 

 الجهاز النموذج .2
يحتاج الجهاز االعلى ان يكون نموذجار يحتاا به لي  فقط على مسببببببببببببببتوا عملياته وانما على 

دعم النتائ ا ويجب ان ت مستوا ال يادات ممن يضطلعون بمهام الحفاظ على االداء وتقديم افضل
االدارة االسببببببببببتراتيجية مسببببببببببعى الجهاز لتحقيق ذلك من خالل اسببببببببببتقاللية الجهاز الرقانه وكفائته 

 وتطبيق مبدأ المساءلة بشكل عام فه عملياته.
 التركيز على النتائج .3

الفار  فه حياة المواان و اا يتطلب بالضببببببببببببببرورة احداف  فان الهدى الرئيسببببببببببببببه للجهاز احدا  
تغييرات ملموسبببببببببببببببة بمسببببببببببببببتوا النتبائ  االيجبانيبة فه ني بة القطبا  العبام من خالل تطبيق م بادئ 

 المساءلة والشفافية والنزا ة.
 ادارة التغيير .4
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شكل بوالتحوالت من الوضا القائم الى وضا افضلا تعطه االدارة االستراتيجية تصور للتغييرات 
 منهجه وسل  وفعال على جميا المستويات من المؤسسة الى االفراد.

 

 مراحل عملية االدارة االستراتيجية في الجهاز االعلى للرقابةرابعًا: 

لضمان وضا خطة استراتيجية فه الوقت المناسب تتالئم بشكل سليم ما متطل ات الجودة والكفاءة تعك  
ة وتوقعات اصبببببحا  المصبببببالح من جهة ثانية من المهم رسبببببم خطة متطل ات ني ة العمل الداخلية من جه

منسبببجمة من موارد وقدرات المقبلة( ووضبببا منهجية  سبببتراتيجيةالإ خطةوتطوير ال خطةعملية لبببببببببببببببببب اعداد 
بشكل دقيق وواضح للمعنيين نوضا الخطة وفق جدول زمنه معد  والمسؤوليات األدوارالجهاز ما تحديد 

فريق عمل يتم توزيا المهام عليهم ومن ثم يتم توحيد الرحا والتوجهات الته  ومن االفضببببل تشببببكيلسببببلفارا 
 توصل اليها كل عضو فه الفريق ليتم ترجمتها فه قالب متكامل للخطة المستقبلية.

 المرحلة االولى: صياغة االستراتيجية 

 يعد من عميقا إلمامار  الحاله بأدائه للرقابة األعلى الجهاز إلمامحيث ان  تقييم الوضععععح ال الي .2
 والضعف القوة مواان تحديد للجهاز يتيح فهو قويةا إستراتيجية خطة لوضا األساسية الشروط

  ا.وسل إيجابا األداء على تؤثر الته األساسية العوامل وفهم
 :اراالعتب في أساسيين عاملين وضح يجب للرقابة، األعلى للجهاز الراهن الوضح لتقييمو
 أو المعايير مجموعة منمن خالل اعتماد  بشعععمل موضعععوعي ال الية والقدرات األداء ت ليل .أ

الرقابة  أعمال مراجعة ذلك فه بما وموثوقةا مناس ة أدلة عليهاا واالستناد الى المتفق المقايي 
 فعلياا وفقار  للرقابة األعلى الجهاز به يقوم ما قياسفضببببببببببببالر عن التركيز فه التقييم على 

 جماا و فعله مسبببببببببتقبال ينوي  ما أو بها يقوم أنه يفترض ما ولي  واألدلة والمعايير للقوانين
 تحيط الته النوطية المعلومات ما الوقت مرور ما رصبببببببببببد ا يمكن الته الكمية المقايي 

 كميار. عنها يصعب التعبير الته المهمة بالعناصر
 وقبدراتبه وقبد وفرت منظمبة االنتوسببببببببببببببباي اابار لتمكين الجهباز االعلى للرقباببة من قيباس ادائبه

 مثل الرئيسبببببيةفضبببببال عن مخرجاته  والمؤسبببببسبببببية المهنية والتنظيمية المسبببببتويات على الحالية
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 والممارسببببببات الفضببببببلىا ويتالف االاار من سببببببتة وفقار لمعايير االنتوسبببببباي الرقانيةا المهمات
 :و ه رئيسية مجاالت

 .والمؤسسه  إلاار القانونها -
 .المهنية واألخالقيات الداخلية الحوكمة -
 .ونتائجها وعملياتها الرقابة معايير -
 .المالية اإلدارة -
 .الدعم وخدمات ألصولا -
 .المهنه والتطوير ال شرية الموارد -
 .المصلحة أصحا  إدارة -
  للرقابة األعلى الجهازمن  المصل ة أص اب توقعات ت ليل .ب

 المصببلحة أصببحا  توقعات وتحليل ن الخطوات المهمة فه عملية التخطيط االسببتراتيجه جمام
 ما بشأن واقةية توجهات أكثر بما يسا م فه تبنهو  للرقابة األعلى الجهاز إلى بالنس ة الرئيسيين

 ما مصبببداقية وتعاون  أكثر عالقات فرصبببة سبببانحة لتكوين كما انه  اا االمر يعد تح يقه يمكن
ة من ا ولتحليل توقعات اصبببحا  المصبببلحالتنمية وشبببركاء والحكومات الخاضبببعة للرقابة الجهات

 المهم ال يام بما ياته:
 تغيير أو معين بمشبببرو  التأثُّر أو التأثير يمكنهامن الف ات الته  ةالمصععل  أصعع اب ت ديد -

 ضببمن يعملون  أفراد المصببلحة أصببحا  يكون  قد الحالة  ال فه للرقابة األعلى الجهاز فه 
 يكون  وقد السببببببكانا من ف ة يمثلون  أو المؤسببببببسببببببات أو فرادألا من مجموعات أو مشببببببرو 
عمله او يؤثر على  اا  ننتائ  متأثرار  أو الجهاز عمل فه ننشببباط كار مشبببار  المصبببلحة صببباحب

العمل مثل الهي ة التشبببريةية ا السبببلطة التنفياية والجهات الخضببباعة للرقابةا وسبببائل االعالما 
 منظمات المجتما المدنها المواان...الخ.

وتاثير م على مخرجات الجهاز وتاثر م حسبببببببب ا ميتهم ل ة ترتيب اولويات اصععععع اب المصععععع -
نتلك المخرجات كان يكون التوجه االول  و ايالء اال تمام للمواان والسبببلطة التشبببريةية ومن 

 ثم الجهات الخاضعة للرقابة و كاا من الحلقات االكثر اال مية الى االدنى.
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المستوا او رفيعة  من خالل عقد اجتماعاتالمصل ة  أص اب وتوقعات آراء معرفة وت ديد -
  الرأي المجموعاتا وايضبببار اسبببتطالعات أو والتشببباور من األفراد النقاش من خالل مجموعات

 االستبيانات. أو
اراء كل ف ة من اصببببببببببحا   تقييمو  عليها الحصببببببببببول تم التهوالتوقعات  المشعععععععمالت ت ليل -

المصبببببببببالح على حسبببببببببب ا ميتهم للجهاز وامكانية دعهمم للتوجهات االصبببببببببالحية الته يرغب 
 .  الجهاز نتنفيا ا

نها فه ضببببببببوء  النظر واعادة االسبببببببباسببببببببية للجهاز االعلى للرقابة توضععععععي  رسية ورسععععععالة وال يم .1
 .لعات على المستوا المحله والدولهاالتجا ات الجديدة والتط

 ليهاإ فه الوصببببببول يرغب الته الوجهة يحدد الاي للجهاز المسببببببتقبله  ه المسببببببار فالرسية -
سبببببببتؤدي  والته لتنميته يخطط الته واإلمكانات القدرات ونوطية تح يقها ينوي  الاي والمركز

الى تحقيق الرحيبة الموضببببببببببببببوعبة وببالتباله نتيجبة قيباس القبدرات الجباليبة وتحبديبد الفجوة المراد 
ا و ببباا يتطلبببب ردمهبببا ليكون لبببدا الجهببباز الرقبببانه قبببدرات كبببافيبببة لتحقيق الرحيبببة واال بببداى

 الجهاز حقق إذا والمجتما البلد سبيتحسبن كيف لمعرفة شبامل نتركيز الرحية كتابة بالضبرورة
 .أ دافهللرقابة  األعلى

رسالة اليتم صياغة و  الحالية الموارد ال فه تح يقها يمكن عامة أ دافا تتضمنف اما الرسالة -
 ة.لتكون مقنعة وواقةينوضوح وايجاز  ابحيث تضا الرحيا موضا التنفيا وان يعبر عنه

 فه اعهجم بشبببكلل  الجهاز تصبببرى كيفية تحديد على تسببباعد توجيهية م ادئ فهه اما ال يم -
 على الجهاز ضاأي تساعدويسا م بشكل كبير فه نناء الثقة نين الجهاز والجمهور و  المجتما

   .أ دافه تحقيقل الصحيح الطريق كان على إذا ما تحديد
 إشبببرا  بيج حيث األسببباسا فه ال يادة مهمة  ه وال يمة والمهمة الرحية نيان صبببياغة إن
يفضببببببببببل  كما فه صببببببببببياغتها العليا وأعضبببببببببباء اإلدارة للرقابة األعلى الجهاز رئي  من كل

 قبل والموافين المتوسبطة اإلدارة مسبتوا  مثل الداخليين المصبلحة أصبحا  االسبت ناس نراي
 .وضعها بصيغتها النهائية

 أصببحا  وتحليل للرقابة األعلى الجهاز أداء تقييم نتائ  من خالل ةيديد القضععايا االسععتراتيجت  .3
 والفرر والضبببببببعف القوة لنقاط تحليل إجراء اإلسبببببببتراتيجه التخطيط لفريق يمكنو  المصبببببببلحةا

واال داى االسببتراتيجية الته يرغب الجهاز  ا و اا سببيكون مقدمة مهمة لوضببا الغاياتتوالتهديدا
األجلا فاال داى  اويلة زمنية فترةوعبر  متواصببببببببل جهد خالل ومن عام بشببببببببكل الى تح يقها
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 تتعلق نرحية الجهاز ورسالته وقيمه فضال عن انها قضايا اويلة االمد بكونها تتميزاالستراتيجية 
  الندو  االجهاز االعلى ةوذات منفعة عالية الصبببببحا  المصبببببالح الرئيسبببببيين وتمثل امرا حيويا ل يم

لنشببباط ا توجيه فه منها المرجو الفائدة تحقق حته الخصبببائ  ن عض الجيدة األ داى تتسبببم أن
 الخصائ :   ال أ م ومن النهائية غاياته الى
 بنف و  بمقتضببا ا والعمل وتطبيقها فهمها ويسببهل وبسببيطة ودقيقة ومحددة واضببحة تكون  ان -

 .باألمر المعنيين جميا قبل من المستوا 
  مسبببببببببتوا  على بشبببببببببكل ال يتحمل أي تناقض او تضبببببببببار  نينها ومتكاملة متوازنة تكون  ان -

 .نها المرت طة األنشطة والقرارات
 .اسلل ي قانلة وكميات ب يم عنها معبرا مستهدفة نتائ  شكل فه صياغتها تأته ان -
 والخارجية. الداخلية البي ة اروى ما تتماشه ان -
 لممكنةاا الحدود فه تكون  ان بمعنه. للتطبيق والقانلية والموضببببببوطية بالواقةية تتصببببببف نا -

 .يجب مما أكثر متواضعة تكون  ال ولكن
 .المصالح وأصحا  العاملين قبل من بالقبول تتميز ان -

لويةا القضبببببايا ذات االو  لكافة اإلسععععتراتيجية النتائج صععععياغة للرقابة األعلى الجهاز على يتعين .4
ه يطمح الت األسببببباسبببببية التغييراتحجز االسببببباس فه صبببببياغة االسبببببتراتيجية و  النتائ   الوتشبببببكل 

 ني ة قطا  العمل.الجهاز الى ال يام نها للتاثير بشكل ايجانه على 
 

 االستراتيجية : تنفيذ الثانيةالمرحلة 

فهه مرحلة  التنفيا موضببا المختارة اإلسببتراتيجية لوضببا الالزمة واالجراءات ألنشببطةا اإلسببتراتيجية نتنفيا يقصببد
 البرام  تنمية خالل من فعلية تصبببببببرفات إلى والسبببببببياسبببببببات اإلسبببببببتراتيجيات تتحول خاللها من بالغة اال مية 

 صبببببببببببببياغة أن إال اإلسبببببببببببببتراتيجية اإلدارة من كجزء إليه ينظر التنفيا إن من وبالرغم واإلجراءات والموازنات

 الرئيسبببببه العامل كان السبببببي  التنفيا فإن لالك واحدة لعملة كوجهان إليهما النظر يجب وتنفيا ا اإلسبببببتراتيجية

 .اإلستراتيجه الفشل أنوا  من للعديد
   ثالثة أبعاد حول تتمحور التنفيا مرحلة فإن سبق ما إلى وباإلضافة

  نينما يجهاإلسببترات التخطيط بعملية العليا اإلدارة مدراء يقوم ما عادة ؟التنفيذ بعملية سععيقوم من: األول البعد
 .إختصاصه مجال فه كل التنفيا بعملية موقعه من كلالجهاز  فه اآلخرون  يقوم
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  تحدد لتها التنفياية البرام  نوضبببببببببا بالتنفيا المختصبببببببببون  المدراء يقوم ؟عمله يجب الذي البعد الثاني: ما
  وضا البرام   ال من الهدى ويكون  الموضوعة الخطط من خطة كل إلنجاز المطلوبة والنشااات الخطوات

  لكل المالية الكلفة بالتفصيل توضح الته المالية الموازنات وضا عملية تتم ثم التنفيا فه اإلستراتيجية الخطط
  شبببببببباااتالن توجه الته اإلجراءات تطوير يتم الموازنات وضببببببببا من اإلنتهاء يتم أن وبمجرد تنفياي نرنام 
 .الصحيحة الوجهة
  مرحلة فه المحددة بالطر   األ داى إلى الوصبببول أجل من اإلسععتراتيجي  البديل سععينفذ كيف: الثالث البعد

  أنالعليا  إلدارةا على فإن المطلوبةا النهايات إلى التنفياية بالبرام  الوصببول أجل ومن اإلسببتراتيجه التخطيط
  جلأ من حشببببببدت قد المختلفة الخطط وأن المناسبببببب ة بالصببببببورة تنظيمها تم قد اولويات الجهاز أن من تتأكد

 .األ داى قيقتح بإتجال المناس ة بالصورة توجه النشااات وأن والمادية ال شرية اإلمكانيات وفرت وقد إنجاز ا
 ما لجميا لفعليةا الترجمة مرحلة إلى االستراتيجه التخطيط تنقل ألنها حاسمة مرحلةتعد  ان تنفيا االستراتيجه

خطوات  خم  خالل من ذلك ويتما عمل إلى تفكير مجرد من المختارة إلستراتيجيةا وتحويل اسابقا خطط
 -:أساسية

 حددتراتيجية من خالل تقسببيم الخطة الى خطط تشببغيلية سببنوية بالخطة االسببت التشببغيلية الخطة ربط  .1

  الخطة  ها فالخطة الشببببتغيلية ندقة اإلسببببتراتيجه الهدى تعك  الته والموارد السببببنوية المهام نوضببببوح
.  لرقابةل األعلى بالجهاز الخاصببببة الرقانية وغير الرقانية إلجراء األنشببببطة بالموارد والمدعمة السببببنوية

  سببببنةخالل ال التشببببغيل حيز فه وضببببعه سببببيتم الاي الخطة اإلسببببتراتيجية جزء أو ماهية تصببببف و ه
الجهاز  يةإسببببببتراتيج فه المحددة القدرات سببببببد فجوات فه المت ا النه  تقسببببببيم وكيفية القائمة المالية
  تحقيق ىعل عمله فه للرقابة األعلى تركيز الجهاز تضببببمن كما. مختلفة أنشببببطة إلى للرقابة األعلى

 .نتائجه وتيسير مخرجات إستراتيجيته

 د .تخصي  الموارد المالية وال شرية لضمان تنيفا خطة بشكل جي .2

الاي يتضببمن مؤشببرات ال ياس المسببتخدمة   واإلسببتراتيجية التشببغيلية تنفيا األ داىوضببا نظام ل ياس  .3
 .  تحديد المسؤولية  ضمنبشكل ي األداء تقارير وإعداد لتت ا مدا تحقيق اال داى

 المخاار. إدارة ذلك فه بما والشفافية بالفاعلية تتسم الته القرارات اتخاذ آليات .4

 قيادة وتدعمه أدائهما تحفز نتدانير ناو مقر  المسبببببباءلةا تحت الموافين تضببببببا إدارية لضببببببوابط نظام  .5

 .للرقابة األعلى الجهاز
 المرحلة الثالثة: تقييم االستراتيجية 
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ط القادمة وتوفر اسببببباس لعمليات التخطيتتيح عملية تقييم االسبببببتراتيجية رصبببببد التقدم المحرز لتحقيق اال داى 
 بعد تحديد اخفاقات التنفيا ونقاط الضعف المؤشرة.

تقييم  إجراء ةللرقاب األعلى الجهاز على يتعين النتائ ا على تركز الته اإلسببببببتراتيجية اإلدارة لم ادئ اذ وفقار 
  يطالتخط من القادمة للمرحلة المسببببتفادة األسبببباسببببية الدروس وما تحققتا النتائ  قد كانت إذا ما عن مفصببببل

مدة من ال منتصبببف فه شببباملة بطريقة األداء فح  الضبببروري  من يكون  الحاالتا بعض وفه اإلسبببتراتيجها
 اإلستراتيجية. الخطةعمر 

 ويمكن ان يتم التقييم بطريقتين:
 للرقابة األعلى الجهاز أداء قياس إلطار المتكرر التقييم الطريقة االولى:

 األعلى الجهاز أداء حالة حول األداء قياس لنظام نيانات يوفر و اا االسبببببلو  له مزايا عديدة من حيث انه
 أنه كما اإلسبببببتراتيجيةا الخطة تنفيا تقييم على سبببببيسببببباعد ما و و النتائ ا أو القدرات مسبببببتوا  على للرقابة

 اإلسبببببتراتيجية الخطة تطور أسببببباس باعت ارل للرقابةا األعلى للجهاز الحاله للوضبببببا محدف تقييم سبببببيشبببببكل
 الخطة تقييم عن لإلنالغ يكفه بما م كر وقت فه إتاحتها يتم بحيث التقييم  اا توقيت وين غه القادمةا

 .القادمة اإلستراتيجية الخطة وتطور اإلستراتيجية
 وتنفيذها للرقابة األعلى للجهاز اإلستراتيجية الخطة تصميم الثانية: تقييمالطريقة 

ولتنفيا  اا النو  ا النتائ  وتقييمات التقييمات من المسبببببببتفادة والدروس العملية تقييمات نينيجما  اا التقييم 
 :مثل من التقييم يتم وضا عدة اس لة 

 المقصبببودة المترت ة النتائ  ذلك فه بما المواانينا حياة فه للرقابة للجهاز االعلى الشبببامل األثرما  -
 التأثير فه للرقابة األعلى الجهاز نتائ  إسهامات وربما التقييماتا على المقصودة وغير

 تحقيق قيدت أو أسبببهمت الته العوامل وما للرقابةا األعلى الجهاز نتائ  فه تحسبببنال أوجه  ه ما  -
 ؟ الخارجية( والعوامل وقدراته همخرجات ذلك فه بما( الجهاز نتائ 

 محسببنة أسبباليب  نا   ل وفعالية؟ بكفاءة للرقابة األعلى للجهاز المخططة المخرجات تصببدر  ل  -
 ؟المخرجات  ال لتسليم

 المصببببلحةا أصببببحا  نتوقعات صببببلة ذات للرقابة األعلى للجهاز اإلسببببتراتيجية الخطة زالت ما  ل -
  ل ا االفتراضبببات  ال تحقيق تم و ل وكافيةا ضبببرورية القدرات نتائ  ومخرجات سبببلسبببلة تعد و ل

 التنفيا؟ تعزيز إمكانية مدا وما المتاحةا الموارد إلى بالنظر للتنفياا قانلة اإلستراتيجية الخطة
 الوقت وفه مغزاا وذات مفيدة معلومات للرقابة األعلى الجهاز أداء قياس نظام يصببببببببببببدر  ل -

  القرارات؟ التخاذ المناسب
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االسبببببتراتيجية لمنظمة األنتوسببببباي والمنظمات االقليمية التابعة لها  و كل ذلك يجب أن يتبلور فه  الخطط
وبما يتوافق كالك ما الخخط االسببتراتيجية ما الشببريك الرئي   الشببريك االسببتراتيجه للمنظمة و ه م ادرة 
تنمية االنتوسببببببببببباي والته تعمل من خالل خططها االسبببببببببببتراتيجية على تنفيا عدد من المشببببببببببباريا والبرام  

 الهادفة لتنمية قدرات الموارد ال شرية باألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاس ةالسنوية و 
أن تأخد فه اعت ار ا أن عملية التخطيط االسببببببببببببببتراتيجه قد تنحرى عن ختامار فإن على األجهزة الرقانية 

ببببببببببط فه الا خيا  التناسببببببببببق الداخلببببببببببه نين أدوات ومسؤوليات التنفيا حيث أن نج ة اح عمليمسار ببببببببببا المخطا
لر الهياكل  التخطيط االستراتيجه ال يتوقف على صياغتهببببا فحسبببببا وإناما على َتوفاببببببببر التوافببببق والدعببببم من قربببببَ
التنظيمية  فه األجهزة ا مقرونرا نتمكين القائميبببن على صياغبببة االستراتيجيببباتا والشفافيبببةا وخطوط االتصبببال 

 .فعاالبةل للمعلومات االستراتيجية نين جميا المستويبات اإلدارية المفتوحبة فه جميا االتجا باتا ومشاركبةل 
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ـــــمقدم  ة:ــ

ّ ياتهّكونّمبادئهّوأساليبهّونظّرّالتخطيطّاالستراتيجيّأسلوبّإدارةّفعالّيختلفّعنّغيرهّمنّأساليبّاإلدارة،ّإن 

قدّجرىّتطورهاّبمزيجّمنّالتجاربّالعلميةّامليدانيةّوالفكرّاإلداريّاملنهجيّاملتخصصّلهذهّاملبادئّواألساليبّالتيّكانتّ

فكرّأكاديميّنابعّعنّالحاجةّإلىّتطويرّأداءّاملنظماتّعلىّاملدىّالبعيدّلضمانّبقائهاّوليدةّواقعّعلميّميدانيّمدعومّب

وخلقّأجواءّحيويةّتستفيدّمنّاإلمكانياتّاملتاحةّبصورةّفعالةّوتعتمدّعلىّالتخطيطّاالستراتيجيّكأسلوبّعلميّبارعّ

ّ .لتحقيقّاألهداف

نّالرئيس يّلنجاحّاملنظماتّوتحقيقّأهدافها،ّإذّيمكّحيثّيعتبرّالتخطيطّاإلستراتيجيّالعاملّاألساس يّوالسبيل

ّوّاستقرارهاّ.ّاملنظمةّمنّتحديدّقدراتّوإمكانياتّالحاليةّواملستقبليةّوتوفيرّمتطلباتّنموها

ّاملحيطّ ّمتغيرات ّمع ّللتعامل ّلإلستراتيجيات ّاألمثل ّاالختيار ّعلى ّيساعد ّمما ّبيئتها ّمع ّربطها ّعلى ّيعمل فهو

ّ .يداتّوالتخطيطّاألمثلّالستغاللّنقاطّالقوةّوتفاديّنقاطّالضعفّفيّاملحيطّالداخليدتهوتعقيداتهّمنّفرصّّو

ــــــمنظمّةـــــــإلىّتجربّالصددّسنتطرّقّيّهذاـــــــوف وّ ّ"يّمنظمةّ"األروسايــــــــوّهّيّالتخطيطّاإلستراتيجيــــةّّفــــــةّإقليميـــ

ّّ.العربيةاملستطاعّمقارنتهاّبحالّنظيرتهاّنحاولّقدرّ

 

 تقديم منظمة "األروساي":

 (SAIS) جهاًزاّأوروبًياّللرقابةّالعليا01ّكمنتدىّإقليميّمنّقبلّوفودّمن0991ّّرسمًياّفيّعامّ EUROSAI تأسيسّتم ّ

ّكانّالهدفّمن إنشاءّإطارّعملّلتعزيزّتبادلّاملعرفةّبينّأعضائهاّ،ّوتعزيزّ EUROSAI اجتمعتّفيّاملؤتمرّالتأسيس ي.

اإلثراءّاملتبادلّوتحسينّالسيطرةّعلىّاألموالّالعامة.ّلقدّصمدتّهذهّاألهدافّأمامّاختبارّالزمنّوظلتّالقوةّالدافعةّ

ّوراءّعملّاملنظمة.ّ

ّإحدىّاملنظماتّاإلقليميةّالتابعةّلإلنتوساي،ّتنقلّاليوروسايّاحتيا لياّجاتّوآراءّوتجاربّاألجهزةّالعبصفتها

للرقابةّاملاليةّواملحاسبةّاألوروبيةّداخلّاإلنتوسايّ،ّوتوجهّاستراتيجيتهاّ،ّإلىّأقص ىّحدّممكنّ،ّنحوّأهدافّوغاياتّ

ّ.وأولوياتّاإلنتوسايّمعّالتركيزّعلىّاالحتياجاتّالخاصةّألعضائهاّعلىّاملستوىّاألوروبي

عضًوا.ّوهيّمنطقةّتتميزّبتنوعّكبيرّيمثلّاألجهزةّالعلياّللرقابة01ّّاليوروسايّ،ّبلغّعددّأعضاء7102ّّفيّعامّ

ّ.املاليةّواملحاسبةّمعّنماذجّتنظيميةّواختصاصاتّواحتياجاتّوأولوياتّمختلفة.ّهناكّخمسّلغاتّرسميةّلليوروساي

ّمنّخاللّنهجّقويّوشامل.إلىّحدّكبيرّّوأنشطتها7102ّ-7100غطتّالخطةّاإلستراتيجيةّاألولىّلليوروسايّالفترةّ

ّّ القدراتّتعزيزّبادلّاملعرفةّّولتّكمنصة EUROSAI دوّرّعلىّأكد7102ّ-7100التقييمّالذاتيّالذيّأجريّفيّّإن 

 .عضائهاأديرّكبيرّمنّلدنّقحظىّبتت

ّفيّاسطنبول.EUROSAI 2017ّ فيّمؤتمرّالعاشر 2017-2023 (ESP) اعتمادّالخطةّاإلستراتيجيةّلليوروسايّتم ّ

ّالثانية ّمعّاألخذ7170ّّ-7102تتضمنّالخطةّاإلستراتيجية ّللتقييمّالذاتيّ، االعتبارّّبعينّالنتائجّذاتّالصلة

ّ.عالمّدائمّالتغيرمتطلباتّّبشكلّخاص
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I. : سيرورة التخطيط االستراتيجي 
 

 

ـــــوط األولــــخط .1  :ىـــ
ّ

أعضاءّمجلسّ ،ّوالذيّتمّتوسيعهّمع4ّضمنّفريقّالهدف7170ّّ-7102تطويرّالخطةّاإلستراتيجيةّالجديدةّّتم ّ

التقييمّالذاتيّلليوروسايّكتقييمّلالحتياجاتّ،ّباإلضافةّإلىّ .ّوتستندّالخطةّإلىّرؤى7102اليوروسايّ،ّمنذّيونيوّ إدارة

و7100ّّأهدافّّالفرقّاملختلفةّ،ّالتيّأجريتّخاللّعاميّّالتقييمّمن،ّوتمارينّدوليةّمسحّخارجيّدوليّمماثالّملنظماتّ

7102.ّ

فيّأبريلّّجلسةّألصحابّاملصلحة 4ّفريقّالهدفّ فيّاالعتبارّ،ّنظم SWOT معّوضعّنتائجّالتقييمّالذاتيّوتحليل

ّومجموعاتّالعملّوفرقّالعملّّو7102ّ ّمجلسّاإلدارة ّأعضاء ّالتنميةّلإلنتوسايمعّممثلي وقدّنتجّعنّذلكّّ مبادرة

توافقّوالقيم.ّكانتّاألفكارّاألولىّلهيكلّجديدّيّالخطوطّاألولىّللخطةّاإلستراتيجيةّالجديدةّواالتفاقّعلىّاملهمةّوالرؤية

ّمعّطموحاتّاملنظمةّاملرنة.
 

ـــالصياغ .2 ـــ  ة واملناقشةـ

ّ ّاألساسّاملنطقي ّالديباجةّوإعطاء ّصياغة ّهي ّكانتّاألولويةّاألولى تيجيةّةّاإلستراــــلخطلبعدّاجتماعّبريطانيا،

التيّتصفّسياقّالخطةّالجديدةّوتؤكدّعلىّأهميةّالتغييرّوالتطويرّكمنظمةّ،ّوأنّتصبحّأكثرّمرونةّوتوجًهاّ،ّالجديدة

ّ.نحوّاملشاريعّلتبقىّأكثرّمالئمةّوّفعالية

،ّتمّتبسيطّالخطةّوركزتّعلىّهدفين7102ّّالذيّعقدّفيّالهايّفيّأكتوبر4ّّلّوبعدّاجتماعّفريقّالهدفّخال

ّوعقدتّجلساتّمنفصلة،ّ ّإلىّتسهيلّاملناقشةّ، استراتيجيينّ،ّلكلّمنهماّعددّمحدودّمنّاألهدافّوالنتائجّاملرجوة.

بشكلّأكثرّّايمكنّتطويرهالتيّاملستدامةّلألممّاملتحدةّلتوضيحّكيفيةّمعالجةّبعضّّاملواضيعّّعلىّغرارّّأهدافّالتنميةّ

ّكيفّيمكنّلليوروسايّتسهيلّالتعاونّاملرنّفيّالتدقيقّفعاليةّداخلّاليوروسايّإذاّتمّتبنيّنهجّمشروعّقصيرّاألجل،ّأو

ّبشأنّموضوعّمثلّسياساتّالالجئين.

ّأنّتكونّأنشطةّ ّالتشغيلي SMART كانّهناكّتوافقّعلى ّمنّالخطة ّخاللّالرئاسةّجزًءا ّالتيّسيتمّوضعها ة

ّبالتشاورّمعّقادةّكلّمنّاألهدافّاإلستراتيجيةّومجموعاتّاملشاريعّواملحافظ.ّالجديدة

ّمراجعتهاّ،ّألنهاّ بماّأنّالهيكلّيتبعّاإلستراتيجية،ّفإنّالحوكمةّوطريقةّالعملّوهيكلّاليوروسايّوجبتّأيضاّ

ّبنجاحّمنّاألنشطةّاملشتركةّلليوروساي.ّّضروريةّلتحقيقّاألهدافّاالستراتيجيةّوتنفيذها

ّّفيهّعلىّأهميةّ ّّتأكدّالخطةّاإلستراتيجية ّمنّالهدفّاالستراتيجيّالثالثّحولّالحوكمةّ،ّيوجدّفصلّمنفصل
ً
بدال

ّتحسيناتّالحوكمةّّلنجاحّتنفيذّاألهدافّاالستراتيجيةّ،ّوسلطّالضوءّعلىّالتغييراتّالرئيسيةّاملقترحةّوقدمّمراجعة

ّالتنظيمي.الهيكلّ
ّ

ّالحاليةّ ّمجموعاتّالعملّوفرقّالعمل ّورؤساء ّمجلسّاإلدارة ّأعضاء ّإلى ّالوثيقتين ّالهولندية أرسلتّالرئاسة

فيّدولةّاإلمارات7102ّّلكّّقبلّمؤتمرّاإلنكوسايّالذيّانعقدّفيّديسمبرّذللحصولّعلىّمالحظاتهمّوتأييدهمّالعام.ّوّتمّ

العربيةّاملتحدةّاإلماراتّلتمكينّالعديدّمنّأعضاءّمجلسّاإلدارةّوأصحابّاملصلحةّاآلخرينّمنّتقديمّمالحظاتهمّفيّ
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بحماسّمنّقبلّّوعّاالثنينومناقشةّالتفاصيلّمعّبعضهمّالبعضّقبلّاإلدالءّبتعليقاتّمكتوبة.ّتمّاستقبالّوثائقّاملشّر

ّالذينّتمتّاستشارتهم.ّغالبيةّاألعضاء

عبرّتبادلّ 4ّفريقّالهدفّّلكرةّالتفاهمّّواملوافقةّعليهماّمنّقبذتمّاالنتهاءّمنّمشروعّالخطةّاالستراتيجيةّّوّم

ّ ّفي ّاالجتماعّااّل7102فبراير2ّّالبريدّاإللكترونيّومؤتمرّمرئيّ ّالوثائقّإلى ّحيثّتمّتقديمّهذه ّستثنائيّملجلسّاإلدارة.

ّ.فيّمولدوفا7102ّ)املكتبّاملدير(ّفيّفبرايرّ

7102ّّمايو17ّّللحصولّعلىّموافقةّخطيةّمنّقبلهّفيّ تمّإرسالّاملذكرة،ّمرفوقةّبمشروعّالقرارّإلىّاملؤتمرّّو

اّإلىّاملؤتمرّالعاشرّللموافقةّعليهّفي
ً
ّ.7102مايو74ّّّّّّوتقديمهّالحق

ّ

II.  االستراتيجي للألروساي :التخطيط أهمية 
ّ

ّ  تمراريةّفيواإلشرافّواالسّبتوفر القيادة اإلستراتيجية ةالهيئةّالجماعيةّلليوروسايّواملنوطّاللجنةّاملديرةّهيّإن 

ّما ّالفترة ّفي ّّاملنظمةّاإلدارة ،ّ ّالفترة ّخاللّهذه ّضروّرّاللجنةّاملديرةأخذّتبينّاملؤتمرات. ّتراها يةّجميعّالخطواتّالتي

ّاملؤتمر.املهامّاملوكلةّإلىّّ،ّبماّفيّذلك EUROSAI أهدافلتحقيقّ

ّتغيرّالسياقّاألوروبيّوالعامليّالذيّيعملّفيهّأعضاؤهّإلىّحدّكبير.ّّ، EUROSAI خاللّهذهّالسنواتّمنّوجود

،تشكلّقضاياّمثلّالعوملةّوتراجعّاإليراداتّالحكوميةّوعدمّاالستقرارّاملاليّوالسياس يّوكذلك7102ّّيّعامّفف

زادتّإمكانياتّالتعاونّبينّمراكزّالخدماتّاملتكاملةّبشكلّكبيرّمعّتوفرّاإلنترنتّ التقشفّاملستمرّتحدياتّكبيرةّألوروباّ.

ووسائلّالتواصلّاالجتماعيّوالوصولّإلىّالبيانات.ّفيّالوقتّنفسه،ّيتعينّعلىّاألجهزةّالعلياّللرقابةّاملاليةّالتعاملّمعّ

ّومعالجةّمجاالتّالتدقيقّالجديدة.ّالءمتهاّملجموعةّواسعةّمنّأصحابّاملصلحةّوضمانّمّامليزانياتّاملتقلصة،

فعلىّسبيلّاملثال،ّكيفّتقومّاألجهزةّالعلياّللرقابةّاملاليةّواملحاسبةّبمراجعةّالقضاياّاملعقدةّالعابرةّللحدودّ

رعيتهاّللرقابةّاملاليةّواملحاسبةّعلىّشّوالشاملةّمثلّتغيرّاملناخّ،الهجرةّأوّالقضاياّاألمنية؟ّكيفّتحافظّاألجهزةّالعليا

عندّفقدانّالثقةّفيّاملؤسساتّالعامة؟ّكيفّيمكنّلألجهزةّالعلياّللرقابةّاملساعدةّفيّاستعادةّثقةّاملواطنينّفيّالقطاعّ

ّالعام؟

كانّ،ّّربالنسبةّلليوروساي.ّمنّأجلّالحفاظّعلىّأهميتهاّفيّبيئةّمتغيرةّباستمراّأثارهذهّاألسئلةّوالتحدياتّلهاّ

ّوموجهةّنحوّاملشاريع.ّمرنةتكييفّأساليبّعملهاّوتصبحّمنظمةEUROSAIّّيجبّعلىّ

ّ

 EUROSAI تحسين أساليب عمل .1

،ّمعّتحديدّاملجاالتّالتيّيمكنّ EUROSAI امّعنّاإلدارةّوطريقةّعملتأظهرّالتقييمّالذاتيّسالفّالذكرّالرضاّال

بتلبيةّمطالبّوتوقعاتّأعضائهاّمنّخاللّالتطورّنحوّمنظمةّ EUROSAI فيهاّإجراءّتحسينات.ّفيّهذاّالصددّ،ّتلتزم

ّاألنشطةّبسرعةّوثباتّثمّحلهاّحسبّالحاجة.ّواملطالبّاملتغيرة.ّّإنشاءحيثّيمكنّّمرنة،شبكيةّ

الهدفّهوّجعلّاليوروسايّيفيّبشكلّأفضلّباالحتياجاتّاملحددةّواملتنوعةّلألجهزةّالعلياّللرقابةّاملاليةّيبقىّّو

ّ.جموعاتّاألجهزةّالعلياّللرقابةّاملاليةّواملحاسبةملواملحاسبةّالفرديةّأوّ
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مرارّليهاّباستومالءمتهاّكمنظمةّ،ّيجبّعّفعاليتهاّكونّقدوة.ّمنّأجلّالحفاظّعلىّتعتزمّاليوروسايّأنّحيثّت

ّاالحتياجاتّوالتوقعاتّ ّمع ّاملتاحة ّمواردها ّتكيفّبها ّالتي ّوالطريقة ّلديها ّالقرار ّصنع ّوعملية ّعملها، تحسينّطريقة

ّالحقيقيةّألعضائها.

 2122-2112الخطة اإلستراتيجية  .2

ّ ّتغطيها ّالتي ّالفترة ّخالل ّلليوروساي ّاألساس ّستشكل ّالتي ّوالقيم ّوالرؤية ّاملهمة ّالخطة ّهذه لخطةّاتصف

ّ ّالخطةّاإلستراتيجية. ّيصفّبإيجازّويحددّالهدفينّاالستراتيجيينّللفترةّالجديدةّالتيّتغطيها ّتكاإلستراتيجية. صفّما

ّ"األروساي".املبادئّالتوجيهيةّوالتحسينّاملتوخىّللحوكمةّوطريقةّتشغيلّ

 األهدافّاالستراتيجية .0

وميسرّمعرفةّمرنّوموجهّحسبّالطلبّ،ّوالذيّإلىّدورّوسيط7170ّّهوّاالنتقالّبحلولّعامّ EUROSAI هدف

يستجيبّبسرعةّالحتياجاتّالتنميةّاملحددةّألعضائهّوّإلىّالتغييراتّفيّالسياقاتّاالجتماعيةّواإلداريةّالتيّتعملّفيهاّ

ائهاّ،ّاآلنّضوفيّاملواردّاملتاحةّلها.ّفيّعالمّدائمّالتغيرّ،ّيعدّهذاّاالنتقالّضرورًياّلليوروسايّلتبقىّمناسبةّوجذابةّألع

ّمنّخاللّالتحسيناتّفيّ ّالهدفّعلىّهدفينّاستراتيجيينّوسيتمّتسهيله ّلتحقيقّهذا ّسيعتمدّالسعي ّاملستقبل. وفي

ّ.4حوكمةّاليوروسايّعلىّالنحوّاملبينّفيّالفصلّ

ّال ّمواجهة ّعلى ّومساعدتها ّاألوروبية ّاملنطقة ّفي ّواملحاسبة ّاملالية ّللرقابة ّالعليا ّاألجهزة ّتعزيز ّأجل ضاياّقمن

ّ:والتحدياتّالجديدةّ،ّسيركزّاليوروسايّ،ّعلىّمدىّالسنواتّالستّاّ،ّعلىّالهدفينّاالستراتيجيينّالتاليين

 دعمّأداءّعملياتّتدقيقّفعالةّومبتكرةّوذاتّصلةّمنّخاللّتشجيعّالتعاونّاملنهيّوتسهيلهّ؛.ا 

 الجديدةّمنّخاللّدعمّوتسهيلّتعزيزّمساعدةّاألجهزةّالعلياّللرقابةّعلىّمواجهةّالفرصّوالتحدياتّ.ّب

 ية.اتقدراتهاّاملؤسس

ّلتحقيقّهذهّاألهدافّ،ّ
ً
أعضائهاّعلىّإجراءّعملياتّتدقيقّعلىّمساعدةّوّمرافقةّّ اليوروسايّعكفتّوسعيا

ّعاليةّالجودةّوتعزيزّاملساءلةّوالشفافيةّوالنزاهةّفيّكياناتّالحكومةّوالقطاعّالعامّفيّبلدانهم.

ّ

ّ:الحصرّنذكرعلىّسبيلّاملثالّوّالّّافّاإلستراتيجيةّاملسطرة،وّمنّبينّاألهد

ّ

ـــالنتائ األهداف ــ ـــــج املتوقعــ ـ ــ ـ ــ ــ  ةـ

الهدف االستراتيجي: دعم أداء عمليات  2.1

تدقيق فعالة ومبتكرة وذات صلة من خالل 

 تشجيع وتسهيل التعاون املنهي

 

تعزيزّالتعاونّفيّمجالّاملراجعةّمنّ .1

 دورّالوسيطّبينّأعضائهاخاللّلعبّ

ّالتسويقّالشاملّ • ّومبادرات ّالتعاونية ّالتدقيق ّعمليات ّعدد ّفي زيادة

ّيتعلقّبعملياتّالتدقيقّفيّ ّفيما ّالّسيما وعملياتّالتدقيقّاملشتركةّ،

ّ.املوضوعاتّذاتّاالهتمامّاملشتركّواملوضوعاتّالحالية
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املراجعةّالتعاونيةّاألجهزةّالعلياّللرقابةّقادرةّعلىّتنفيذّعملياتّ •ّ

بسرعةّوالتصديّللتحدياتّالحاليةّوالجديدةّحسبّالحاجةّ،ّ

EUROSAIّ بمساعدة

ّداخلّ .2 ّوالخبرات ّاملعرفة ّتبادل تسهيل

ّاملصلحةّ ّأصحاب ّومع اليوروساي

ّوالشركاءّالخارجيين

  "السوّقّساحة إنشاءmarket place ّ ّإليهّّ-" ّالوصول ّيمكن الذي

عرفةّومهاراتّالتدقيقّوالدرايةّالفنيةّمعدّلتبادلّاملّ-بسهولةّوسرعةّ

 والخبراء.

 ّكوسيطّللممارساتّالجيدةّومبادراتّاالبتكارّومعرفةّّاملنظمةتعمل

تدقيقّالقطاعّالعامّبينّأعضائهاّ،ّفيّمجموعاتّمناقشةّمحددةّمثلّ

 (ّواألحداثّاملنظمةّبشكلّخاص.YESاملؤتمرات.ّشبابّاليوروسايّ)

كوسيطّللمعرفةّبينّأعضائهاّوأصحابّاملصلحةEUROSAIّّتعملّ •

الخارجيينّوالخبراءّمثلّاإلنتوسايّواملنظماتّاإلقليميةّوالجامعاتّ

 واملنظماتّالدولية.

ّ •    ّ ّاملعلوماتّلتبادلEUROSAIّّتشجع استخدامّمنصاتّتكنولوجيا

املعرفةّوتمكينّالعملّالتعاونيّوتشجيعّ"الشبكات"ّغيرّالرسميةّوتنظيمّ

 اعاتّاالفتراضية.االجتم

االستفادةّالفعالةّمنّقواعدّالبياناتّاملتوفرةّواملنتجاتّوتجاربّ•ّ

ّاآلخرينّفيّمجالّالتدقيقّالخارجي

الهدف االستراتيجي: مساعدة األجهزة  3.2

العليا للرقابة على مواجهة الفرص 

والتحديات الجديدة من خالل دعم 

ّوتسهيل تعزيز قدراتها املؤسسية

 

ّالقدرات2.1ّّ ّبناء ّمبادرات ّودعم تسهيل

 املؤسسيةّالقائمةّعلىّاالحتياجات

 ّّينسق ،ّ ّأعضائها ّتنوع ّيعكس ّالذي ّاالحتياجات ّتقييم ّعلى بناًء

ّيتمّ ّوالتي ،ّ ّاملؤسسية ّالقدرات ّبناء ّمبادرات ّويسهل اليوروساي

 تنظيمهاّوتنفيذهاّمنّقبلّأعضاءّاليوروسايّأوّالشركاءّالخارجيين.ّ.ّ

تتناولّمبادراتّبناءّالقدراتّمهاراتّالتدقيقّباإلضافةّإلىّالقضاياّ•ّ

ّأصحابّ ّمع ّالعالقة ّوإدارة ّوالتواصل ّاالستقاللية ّمثل املؤسسية

EUROSAIّتشجعّ•ّاملصلحةّوالقيادةّواألخالقياتّوّاإلدارةّالتشغيليةّ.

التعلمّاإللكترونيّومجتمعاتّاملمارسةّومبادراتّبناءّالقدراتّاملبتكرةّ

ّوالزياراتّ ّالطلب ّحسب ّالداخلي ّالتدريب ّإلى ّباإلضافة ،ّ األخرى

 .الدراسيةّوبرامجّالتدريب

ّللمصالح2.2ّّ ّالرسمي ّالناطق ّتكون أن

ّ ّألعضاء ّاملشتركة EUROSAIّاملؤسساتية

ّداخلّمجتمعّاإلنتوسايّككل

 تستجيب EUROSAIّ ّاملصلحةّّ-األروساي ّأصحاب ّمع بالتعاون

ّ ّمثلّّ-والشركاء ّالرئيسية ّالقضايا ّفي ّويدعمهم ّأعضائه الحتياجات

 استقاللهمّونزاهتهم.ّ

ّ ّلهذاّ• ّوتستجيب ،ّ ّألعضائها ّاملتنوعة ّاالحتياجات ّاليوروساي تراعي

ّالتنوعّويشجعّمشاركةّجميعّاألعضاءّفيّاألنشطةّاإلقليمية.
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III.  تحسين الحوكمة وطريقة عملEUROSAI: 

ّ التحديّالذيّيواجهّاألروسايّهوّأنّتظلّمنظمةّشبكاتيةّمناسبةّوجذابةّلجميعّأعضائها،ّوأنّتكونّمرئيةّّإن 

ّللشركاءّاملحتملينّوأصحابّاملصلحةّالخارجيين.

يمكنّتسهيلّنجاحّهذاّاملسعىّمنّخاللّآلياتّالحوكمةّاملحسنة.ّعلىّنفسّالقدرّمنّاألهميةّمنّأجلّتحسينّّ

اّ،ّوالتغييراتّفيّطريقةّعملهاّ،ّوفيّطريقةّتفاعلّالهيئاتّالتنفيذيةّفيهاّوتشغيلها.ّ
ً
ّطريقةّعملّاملنظمةّحق

هّباإلضافةّإلىّقيمتهّ،ّيجبّعلىّاملنظمةّأنّمنّأجلّضمانّتحقيقّهذينّالهدفينّاالستراتيجيينّوتحسينّأدائ

ّلتحسينّحوكمتهاّوهيكلهاّالتنظيميّوإدارةّالشركة.ّتسعىّجاهدة

 

 :ّالتحسينات الرئيسية في الحوكمة

منّأجلّتمكينّاليوروسايّمنّأنّتكونّمرنةّوذاتّصلةّوموجهةّنحوّالنتائج،ّتمّإجراءّأربعةّتحسيناتّمهمةّ

ّعلىّإدارتها:

 األروساي حقائبّاللجنةّالتوجيهية:ّكلّعضوّفيّاللجنةّالتوجيهيةّمسؤولّعنّ"محفظةّواحدةّأوّأكثرّمرتبطةّبإدارةّأ( 

ّوّ/ّأوّبتنفيذّالخطةّاالستراتيجية.

ّسيتمّتقاسمّتنسيقّتنفيذّكلّمنّالهدفينّاالستراتيجيينّبينّعضوّّب(  مسؤوليةّمشتركةّعنّاألهدافّاالستراتيجية:

ّلجنةّالتوجيهية.وغيرّعضوّفيّال

ّعنّتنسيقّومراقبةّتنفيذّالخطةّالتشغيليةّ"لليوّّج( 
ً
فريقّالتنسيق:ّسيكونّفريقّصغيرّداخلّاللجنةّالتوجيهيةّمسؤوال

ّ.روساي"ّبانتظام

ّضمنّّد( ّاألروسايّ، ّأعضاء ّيقودها ّاملدىّالتي ّقصيرة ّاملبادراتّالتعاونية ّتنفيذ ّيمكن ّالرشيقة: مجموعاتّاملشاريع

ًّقاّللهدفينّاالستراتيجيينّوتحسينّإدارةّ"األروساي"ّاملنتظرة.املشروعّوف
ّ

IV.  رابوساي. املقارنة املؤسساتية مع  األ 
  

 ّّّّفيّالنظرةّاألولىّ،حيثّأنّكلتاّاملنظمتينّّتسيرّوفقّنظامّداخليّّخاص ّتبدوّهيكليةّ إنّأبرزّأوجهّاملقاربةّ

وّمجلسّأقودهّاللجنةّاملديرةّّتّالذييختلفّعنّاألخرّفيّعدةّمجاالتّّبماّفيهّالتوجيهّوّالتخطيطّاالستراتيجيّ

 ستراتيجيّّّبالنسبةّللمنظمةّالعربية.بينماّهناكّلجنةّاملخططّااّلّّ"األروساي"اإلدارةّّفيّ

 ّمةّتضمّلجنةّاملخططّاالستراتيجيّّّبالنسبةّللمنظّاملنظمةّبينماعضاءّأيضمّمجلسّاإلدارةّ)املكتبّاملدير(ّكل

 بعضّالدولّفقط،ّالعربية

 ّتشارك ّالبلدان ّكل ّكون ّالعربية ّاملنظمة ّفي ّمثيله ّمن ّوإجماعي ّتوافقي ّأكثر ّيبدو ّاألروبية ّاملنظمة يّفّعمل

ّاإلقتراحاتّوّالنقاشات،

 ميةّللتخطيطّعّّدولية:ّمبادرةّاإلنتوسايّللتنجمراّكلتاّاملنظمتينّّتستندّفيّتقديمهاّللتخطيطّاالستراتيجيّّّإلى

 قراراتّّوتوجيهاتّاإلنتوسايّبالنسبةّلألوروساي.االستراتيجيّبالنسبةّلألرابوسايّّو

 ّإستبياناتّعلىّالدولّاألعضاءكماّتستندّاملنظمةّالعربيةّّإلىّعمليةّّتوزيع 

 ضوعية.يّبعودّألسبابّمّوذتشابهّوّإختالفّفيّالتوجهاتّالزمنيةّوّاألهدافّاإلستراتيجيةّفيّّالوقتّالراهنّوّال 
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 املراجع:

 

 ّّلالروساي7170ّ-7102الخطةّاإلستراتيجيةEUROSAI STRATEGIC PLAN2017-2023ّ

  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)ّ



 حاور الورشة التدريبية في مجالملاملقترح املوحد 

 اإلدارة االستراتيجية لألجهزة الرقابية
 

 مقدمةال

في ضووووعي اووووةي لعليا  لرةابة راى ةحس ناج دة ووووبت لعو  ناابةدية لرلىليلدية لرى ةمبس ل ولل  نااية  
 لرت لعليا  لرةابة راى ةحس لالهتاةم حةرتخطبط لالاووووووتىلدب ي لكة ر رن كت لعةىةع ناج ناز لعليا  

 .رألهدلف لراعضعنس للراىلع  ناابةديةدةقبق لدقببم لعولي لرايني رية لبغبس ضاةن لدأكبد 

راتغبىل  راغىض لرتي دأا ت كت  لاه ل ةتبى لإلولر  لالاتىلدب بس ضىلر   اةابس رالات ةحس حبث د
لراعل ف لرببئبووس لرتي دعللييووة لران،اووة   لتو رون رتةابووز لريىا للرتيوود ودل  لرببئبووس لرخووةرلبووس  لر ي 
دخصووووووووووا لراعلرو لرتن،بابس حاة  اووووووووووات دةقبق لعهدلف للرغة ة  لرىنب ووووووووووبس في لران،اس  لكت  م 

ةحس لد نب  ل لرتقابز كت ديد دل  لرببئس لرخةرلبس  ل لردلخابس لراةتااس  لالاووووووووووووووتيةو  كت لريىا لرات
دنتيي لرتنيب  ل  م و  لكىلحز كني بس دبد  حةرتخطبط ر ل دىتا لإلولر  لالاووووووووووووووتىلدب بس ناج ونةنم كتةد

 .لرنةو  لرتخطبط ةرتقببمح

 

 الهدف العام

في تنمية وتطوير ورفع  ستراتيجية والتخطيط االستراتيجييهدف البرنامج إلى تناول أهمية مفاهيم اال

اإلدارة االسااتراتيجية كفاءة وقدرات األجهزة الرقابية من خالل اكساااا المراااركين بم ارف ومفاهيم 

 ودور القيادات ال ليا في دعم وتحقيق األهداف االستراتيجية.

 

 الفئة المستفيدة

المهتمين في عموم ط االسااتراتيجي للمنامات الدولية واإلقليمية وال ربية وخطالمأعضاااء فريق عم  

 .في المجال الرقابي يالتخطيط االستراتيج
 

 



 

 محاور ورشة العمل

االستراتيجية والمفاهيم األساسية في اإلدارة االستراتيجية والتخطيط ت ريف اإلدارة  .1

 .في ضوء مبادرة تنمية االنتوساي االستراتيجي للمنامات الرقابية

 الرقابية.أهمية اإلدارة االستراتيجية في رفع كفاءة وقدرات األجهزة  .2

 القيادات ال ليا في دعم ونجاح اإلدارة االستراتيجية لألجهزة الرقابية.دور  .3

 وفائدته. جهاز الرقابة ال ليالبيئة  أدوات وعناصر التحلي  االستراتيجيمفهوم و .4

صياغة األهداف االستراتيجية بما يتوافق مع و الخطوات المنهجية للتخطيط االستراتيجي .5

 األولويات وآلية تحقيقها والنتائج المتوق ة.

 لنجاح الخطة هاقياسيسه  مدى التقدم في تحقيق الهدف وتقيس أداء رئيسية وضع مؤشرات  .6

الص وبات والتحديات ، يرها على تحقيق األهداف المؤسسيةمفهوم المخاطر المؤسسية وتأث .7

 .في تنفيذ الخطط االستراتيجيةالتي تواجه المنامات واألجهزة 

 لمنامة االرابوساي ومراح  اعداد وتوزيع األولويات. مخطط االستراتيجيالت ريف بال .8

 عرض تجارا المنامات اإلقليمية في وضع الخطط االستراتيجية. .9

تحوي  لتمكين  ل بور الفجوة بين الوضع الراهن والرؤية المستقبلية مبادراتوضع  .10

 .االستراتيجيات إلى مبادرات تنفيذية

 مميزة.تجارا الالب ض لعرض  .11
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الخطط التشغيلية المبرمج تمويلها من  مشاريعلاالجمالية  الكلفة التقديرية
 خارج البرنامج المالي

 

الهيكل 

 المكلف

 بالتنفيذ

المشروع  األنشطة

 رقــــم 

التكلفة  0200 0201

اإلجمالية لكل 

نشاط بالدوالر 

 األمريكي 
لجنة 

الرقابة 
على 

أهداف 
التنمية 

 المستدامة

عمل حول ورشة  -1
"الهدف الرابع المتعلق بالتعليم 

 الجيد"

1-3-4    62.181 

منتدى دولي حول  -6
التجارب الرائدة والممارسات 
الجيدة في مجال أهداف التنمية 

 المستدامة

1-3-7    67.111 

مهمة الرقابة التعاونية  -3
الهدف الرابع: التعليم حول: 

 الجيد

1-3-2    62.241 

 08.02. لجنة الرقابة على أهداف التنمية المستدامة – اإلجمـــــالي

لجنة 
تنمية 

 القدرات

ورشة عمل حول "إعداد -1
وتطبيق استراتيجية التواصل مع 
أصحاب المصالح في األجهزة 

 الرقابية".

1.6.6    61.621 

لدعم  IDIندوة بالتعاون مع -6
قدرات األجهزة في التواصل مع 

 .أصحاب المصالح

1.3.6    64.011 

برنامج تدريبي في مجال -3
التخطيط االستراتيجي على دليل 
التخطيط االستراتيجي الصادر 

 من مبادرة تنمية اإلنتوساي.

6.1.6.3    62.241 

لقاء تدريبي حول التقييم -4
 الذاتي للنزاهة.

6.4.4    12.021 

 068042 لجنة تنمية القدرات – اإلجمـــــالي

األمانة 
 العامة

الصناعات فريق عمل المشاركة في إجتماع  -1
 لإلنتوساي اإلستخراجية

1.0.7.6.0     4.206 

 –األرابوساي المشاركة في ملتقى -0
 األسوساي

4.7.6.0    0.111 



المشاركة في إجتماع تنمية قدرات -3
 نتوسايلإل

6.0.7.6.0     3.228 

    7.361 6.6.0  ضمان الجودة مراجعةمهمات  20تنفيذ -6
   8.211  8.6.0 مهمة تقييم مهنية المنظمة-5
   11.281  6.6.0 ضمان الجودة مراجعةمهمات  23نفيذ ت-4
المشاركة في ورشة عمل بين األرابوساي -7
 في النيبال األسوساي -

4.7.6.0    6.766 

 –بين األرابوساي  تنظيم ورشة عمل -.
 األسوساي

4.7.6.0    10.061 

حول "الصناعات  ورشة عملتنظيم -0
 اإلستخراجية"

3.0.7.6.0    16.161 

حول "الصناعات  مهمة رقابة تعاونية -12
 اإلستخراجية"

4.0.7.6.0    16.721 

   10.111  11.6.0 إقتناء تطبيقة متابعة أداء األجهزة -11
 .5080. األمانة العامة –اإلجمالي 

لجنة 

المعايير 

المهنية 

 والرقابية

تدريبية بخصوص  ورشة  تنظيم -1

 دليل رقابة االلتزام

4-1-2-4      243.22  

تنظيم ورشة تدريبية بخصوص -2

 دليل رقابة األداء:

4-1-2-6   243.22 

تنفيذ مهمة رقابية نموذجية تتعلق -.

بالرقابة المالية وفقا لدليل الرقابة 

 المالية المعّد من قبل المنظمة

4-1-2-7   424.82 

األجهزة على  تدريب كوادر من-4

 ممارسة مراجعة النظير

6.3.4   64.311 

 1218362 لجنة المعايير المهنية والرقابية –اإلجمالي 

 3778070 الكلفة اإلجمالية لجميع األنشطة



  

 

  

 

 

 

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, UN-

ESCWA 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 multi-

stakeholder 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, non-

exclusive, 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  

 

 

Signature: ____________________________ 

 

 

Dr. Rola Dashti 

Executive Secretary, 

UN-ESCWA  

 

 

 

 

Date: ________________________________ 

For ARABOSAI 

 

 

Signature: ____________________________ 

 

 

H.E. Bandar Bin Mohammad Bin Saud Al 

Thani 

President of the State Audit Bureau, State of 

Qatar 

Chair of ARABOSAI Governing Board 

 

Date: ____________________________ 

 



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.  

 

  


