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 لك الشكر والتحية والتقدير

  

يف مساابقة الححا   لالشااا العليا للرقابة لإاتحهتا الفرصة لأعضاا  هجهجازة العلياا للرقاباة  للأهجزةمنظمة العربية لل  

ضافة معلومات قمية من خالل الحح  ثالثة عرش العلمي ال   وهجطالع.وتوس يع مداركنا واإ

ثرائناا يف ااال العمال الرقااحل وا ار    ثقالنا خبرباته وعطاؤه واإ للجهاز املركزي للمحاس حات جبمهورية مرص العربية لإ

 الفنية.عىل تمنية قدرات اعضائه من الكوادر 

يف املسااابقة ود ااه ا ا   هجشاااا ئنااا الحااادرة  ااو للمحاساا حات لإعطا ملعاااا املساشااار ي رئاااز املهاااز املركاازي 

 املس تجدات يف اال العمل الرقاحل. أأحدثوتشجيعه لأعضا  املهاز وحرصه عىل اإطالع الأعضا  عىل 

 نصيحة.ومن مل يحخل بعمل ينتفع به أأو معلومة أأو دمع أأو خربة أأو مشورة او حرفًا  ومن علمينلزماليئ وأأساتذيت  

حسااًن ردًا عىل لوا ي   يفاهئم حقهم حفظهم هللا وأأطال يف  تربايتوهمام عاملهتم بإ  اعامرمه.فلن أأس تطع اإ

 

 ل تُعد ول حتىص هللا هبا حباانامحلد هلل عىل لك نعمة 
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 ملخص البحث                                                 
 

 اختيارالعليا للرقابة فقد تم  لألجهزةتنظمها المنظمة العربية  التيعشرة  من خالل المسابقة العلمية الثالثة
الباحث نظريًا  اختيارليكون  "العامة االستثماراتدور االجهزة العليا للرقابة على "ع تحت عنوان و الموض

قابي وقد تم وهو الذي يعتبر من أهم المواضيع التي تخص مجال العمل الر وتطبيقيًا من خالل االمثلة العملية 
تعمل وفق  التيعمل األجهزة العليا للرقابة  ومبادئالتطرق من خالل الدراسة إلى إلقاء نظرة عامة على إطار 

العامة  االستثماراتلها في الرقابة على اسلوب نموذجي وما هي الشروط الالزمة لبدأ تلك االجهزة عم
العليا للرقابة المالية والمحاسبة  لألجهزةالعربية والتعرف على قوانين عينة من االجهزة األعضاء بالمنظمة 

وبتفويض من دستور الدولة ومن خالل السلطات  استقالليةوكيف تعمل تلك االجهزة في  )أرابوساي( 
 .الممنوحة لتلك األجهزة 

لية ومن خالل دراسة اإلطار العام لرقابة االجهزة العليا من حيث تفويضها وبيئة الرقابة وأهداف وعناصر عم
وتم إلقاء الضوء عن كثب وماهي الشفافية المطلوبة لعمل األجهزة في ظل متطلبات معايير اإلنتوساي الرقابة 

على المنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة )أرابوساي( وتعاونها مع منتسبيها من األجهزة 
هزة ألداء دورها الرقابي المنوطة به من خالل التعليم االعضاء بالدول العربية في استكمال ورفع كفاءة األج

 ولجانها.وبتفصيل هيكلها التنظيمي واهدافها والتدريب المستمر وتنمية قدرات األعضاء 

وهدفها ونطاق رقابتها ثم تم التعرض للدور الرقابي لألجهزة العليا وانواع الرقابة التي تقدمها من رقابة مالية 
وهدفها ونطاقها داء االورقابة وشروط عملية الرقابة بها  امراجعتهلية والشروط الواجب انات المايبوانواع ال

وهدفها وخصائصها  التزامورقابة وما يجب مراعاته أثناء القيام بها ومحدداتها ومناهج الرقابة على االداء 
هية التقارير عرف على ماوالتالعليا للرقابة  وأجهزتهاامثلة عملية من الدول العربية  استعراضوأنواعها و 

لتقارير الرقابية مع استعراض نماذج للتقارير المطلوبة من بعض وما الهدف منها وأهمية ا الرقابية بوجه عام 
 .االجهزة العليا للرقابة بالدول العربية

على األموال وفي نهاية البحث من خالل الباب األخير تم التركيز على دور األجهزة العليا للرقابة 
والتعرف على بداية من األعمال التمهيدية للرقابة المالية والتخطيط لها وتنفيذها  العامة الستثماراتاو 
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الرقابة األخرى وذلك في إطار  واعتباراتمحتويات تقرير الرقابة المالية وأنواع الرأي في التقارير المالية 
وقد تم  للجهات العليا في الرقابة المالية ةيليالتحلومن ثم سيتم إلقاء الضوء على اإلجراءات معايير اإلنتوساي 

التحقق من خالل عرض حالة تطبيقية لنموذج بجمهورية مصر العربية ومن حيث قيام الجهاز المركزي 
متي جاوزت نسبة المال العامة  واالموال االستثماراتللمحاسبات في أداء دوره المنوط به في الرقابة على 

مدرجة في قطاع البورصة بقطاع األغذية والمشروبات والتي  شركات 01ن من عينة مكونة م% و 52العام 
قامت باإلفصاح عن البيانات المالية الخاصة بها على موقع البورصة المصرية ومن ضمنها تقارير الجهاز 

وقانونه وفي ظل تم إعدادها ضمن متطلبات معايير المراجعة والمحاسبة المصرية  التيالمركزي للمحاسبات 
 بمتطلباته .الجهاز نحو تقديم التقرير المالي  التزامو الجهاز بمعايير اإلنتوساي  زامالت

األجهزة العليا في الرقابة على تم الوصول إليها عن أثر ودور  التيوفي الخاتمة تم عرض النتائج والتوصيات 
 العامة.واالموال  االستثمارات
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 الصفحة
 المحتوى

 الشروط الواجب توافرها يف البياانت املالية 2/1/5 34 متطلبات إعداد التقارير الرقابية 2/4/7 11

30 
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 مراعاته عند الرقابة على األداء بما جي 2/2/6 62 ف عملية الرقابة املاليةأهدا 3/2/1 39
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 اهلدف من التقرير الرقايب 2/4/2 11 املبحث الرابع : منوذج حالة عملية للتقارير املالية 449

 أمهية التقارير الرقابية 2/4/3 11 متهيد 3/4/1 445

 مناذج عملية ألنواع التقارير الرقابية 2/4/4 12 القوائم املالية لفحصالتحليلية  جراءاتاإل 3/4/2 440

 إرشادات عامة لكتابة التقارير 2/4/5 19 احلالة العلمية 3/4/3 443

 معايري إعداد التقارير الرقابية 2/4/6 10 اخلامتة 404



 

 

 

8 

رقم 

 الصفحة
 المحتوى

رقم 

 الصفحة
 المحتوى

 النتائج 404 اجعاملر  قائمة 409

 التوصيات 404  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9 

 

 

العامتة مطلتب وطنتي لكتل دولتة  االستتثماراتتعتبر رقابة األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة على 

، كمتتا أن الرقابتتة علتتى األمتتوال العامتتة تتتفتي أهميتهتتا فتتي قتصتتادفتتاألموال الحكوميتتة هتتي المحتترك األساستتي لال

هي مصدر تسعى الحكومة لتنميتها من خالل مشاريع واستثمارات القطتاع العتام،  والتيد المحلية حماية الموار 

 تخدم خطط الدولة في تحقيق أهدافها وأهداف التنمية المستدامة. االستثماراتوكذلك إن تلك 

ستة وفي هذا الصدد البد التعرف عن كثب على دور األجهتزة العليتا فتي حمايتة االمتوال العامتة، وممار 

والتشتتتريعات وتلتتتتزم برقابتهتتتا جميتتتع األجهتتتزة  القتتتوانينتكليفهتتتا الرقتتتابي المنوطتتتة بتتته والتتتذي يكفلتتته لهتتتا الدستتتتور و 

بالحكومتتة فهتتو بموجتتب تفتتويض لألجهتتزة الرقابيتتة كمتتا وضتتحته المعتتايير الدوليتتة لألجهتتزة العليتتا للرقابتتة الماليتتة 

األساسية لرقابة القطاع  المبادئ ISSAI100عيار والمحاسبة الصادرة عن منظمة اإلنتوساي طبقا لما جاء بم

"يمارس الجهاز االعلى للرقابة الماليتة والمحاستبة مهمتته المتمثلتة 0العام فحدد إطار الرقابة على القطاع العام 

فتتتي الرقابتتتتة علتتتتى القطتتتاع العتتتتام ضتتتتمن ترتيتتتتب دستتتتوري مجتتتتدد وبموجتتتتب وظيفتتتته وتفويضتتتته اللتتتتذين يضتتتتمان 

فالبتتتتد متتتتن تمتتتتتع االجهتتتتزة العليتتتتا للرقابتتتتة  ، ولتتتتذلك تقديريتتتتة الكافيتتتتة فتتتتي أداء واجباتتتتته"االستتتتتقاللية والستتتتلطة ال

بداء الرأي حول جودة وكفاءة وفاعلية عملية إدارة الملكية العامة بكافة استقالليتهب ا وبما يضمن حيادها التام وا 

  أنشطتها.

 

 

 
                                                           
1
  ISSAI 100  - معايير اإلنتوساي  -المباديء األساسية لرقابة القطاع العام -3لقطاع العام صـــ إطار رقابة ا 

 المقدمة
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يع القطاعات واألنشطة المتنوعة وزيادة حجم تمارسها الحكومات في جم والتيالعامة  االستثماراتإن إدارة 

 والتياإلنفاق الحكومي على المشاريع العامة والمرافق وتوفير الخدمات االساسية للمواطنين وزيادة اإليرادات 

، تحتاج إلى قياس  اإلنتاجيةتستخدم في تمويل الخدمات العامة واستثمارها لصالح المواطنين في المشاريع 

بد كفاءتهامدى  أقرتها الموازنات ومدي انعكاس  التيبالصرف في األوجه  لتزاماء رأي بشفن أدائها ومدي االوا 

نتائج اعمال الشركات تحت إدارة الحكومة المعنية عن حقيقة االيرادات المحققة، ولتحقيق ذلك البد من وجود 

سبي وكذا رقابة األداء وبالتالي جهة أو هيئة مستقلة عليا لتقوم بالدور الرقابي المالي بشقيه القانوني والمحا

سنتناول مشكلة و  حماية المال العام والحفاظ عليه، وهنا يبرز دور األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

 البحث اإلجابة على التساؤالت التالية :

  صدارهمية إنشاء االجهزة العليا للرقابة تدرك الدول العربية مدى أ هل  استقالليتهن تضم التي القوانين وا 

 العامة. االستثماراتو موال للرقابة على األ العليا األجهزةن الدستور تفويض وهل يتضم

 بمعايير اإلنتوساي لتكون نماذج يحتذي بها وما  لتزامالدور الذي تقوم به االجهزة العليا للرقابة لال وما ه

 منتسبيها.درات هو دور المنظمات الدولية في التعاون مع اجهزتها االعضاء لتنمية ق

 نواع الرقابة الحكومية وما هي أ االستثماراتي لألجهزة العليا في حماية األموال العامة و قابالدور الر  وما ه

 .والتقارير المترتبة على رقابتهاتقدمها تلك االجهزة  التي

 العامة.واالموال  االستثماراتدور االجهزة العليا في الرقابة المالية على  وما ه 

 االستثماراتالجهاز المركزي للمحاسبات بالدور الرقابي المنوط به في الرقابة على  التزام ما مدى 

 العامة.واالموال 

 مشكلة البحث
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 االستثماراتفي حماية ودورها البحث إلى التعرف على األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة  يهدف

 خالل:من العامة واالموال والممتلكات 
 والتشريعات الالزمة لعملها وتفويضها من  القوانيناء االجهزة العليا للرقابة وسن التعرف على اهمية إنش

 بالدولة.الدستور 

 براز أهميةبمعايير اإلنتوساي و  لتزامتوضيح الدور الذي تقوم به االجهزة العليا للرقابة لال دور  ا 

 منتسبيها.المنظمات الدولية في التعاون مع اجهزتها االعضاء لتنمية قدرات 

 التي وأنواع الرقابةالعامة  االستثماراتو  الدور الرقابي لألجهزة العليا في حماية األموال التعرف على 

 تقدمها تلك االجهزة والتقارير المترتبة على رقابتها.

 ابي المنوط به في الرقابة على الجهاز المركزي للمحاسبات بالدور الرق التزام إلقاء الضوء على

 العامة. واالموال االستثمارات

 
 

 

 
 

 أهداف البحث
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 االستثماراتتفتي اهمية البحث ألن االجهزة العليا للرقابة هي العين الساهرة على حماية الممتلكات و 

ضاعة حقوق المواطنين  والبد ان يتم ذلك من خالل العامة وبدونها فإن الدول تكون عرضة للفساد وا 

العليا للرقابة مستقل وتحت إدارة نصوص دستورية قوية وقوانين ملزمة للجهات تجعل عمل األجهزة 

، ولذا فقد أدركت الدول العربية أن إنشاء أجهزة عليا للرقابة المالية والمحاسبة هو سبيلها إلحكام رشيدة

لرقابة العليا ل لألجهزةالرقابة على كافة القطاعات الحكومية بتلك الدول وهو ما تدعمه المنظمة العربية 

 منتسبيها( وتسعي لمواكبة التطور الدائم في مجال العمل الرقابي وتدعيم أرابوسايالمالية والمحاسبة )

 همية البحث في كما تفتي ا  وورش العمل واإلصدارات المهنية ،بالدورات واللقاءات العلمية 

بداء الرأي الذي يقع على عاتق  التيمعرفة انواع التقارير الرقابية  تعكس دور االجهزة العليا للرقابة وا 

 العامة.واالموال  االستثماراتوالذي هو نتاج لعملية الرقابة على االجهزة العليا للرقابة  مراقبي

 

 

 

 

 

 

 

 

 أهمية البحث
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من خالل االطالع على الكتب والمراجع والمقارن االستقرائي  ينيعتمد اسلوب البحث على المنهج

مواقع األجهزة العليا وقوانين ودساتير بعض الدول العربية و والدراسات والمعايير الدولية لإلنتوساي 
وموقع البورصة المصرية لجمع البيانات التاريخية واستخراج النتائج والتوصيات للرقابة اإللكترونية 

 منها.
 
 
 
 

 التالية:سيتم عرض البحث طبقا للخطة 
 

 النموذجية للرقابة العليا األجهزة عمل ومبادئ إطار على عامة نظرة: االول الباب
 تمهيد

 للرقابة العليا األجهزة تفسيس مبادئ األول: المبحث
 للرقابة العليا األجهزة تفسيس 0/0/0
 للرقابة العليا األجهزة إلنشاء المنظمة القوانين 0/0/5
 للرقابة العليا االجهزة استقاللية 0/0/3
 للرقابة العليا االجهزة سلطات 0/0/4

 العليا األجهزة لرقابة العام اإلطار: الثاني المبحث
 تفويضال 0/5/0
 الرقابة بيئة 0/5/5
 الرقابة أهداف 0/5/3
 الرقابة عملية عناصر 0/5/4

 النموذجية للرقابة العليا االجهزة: الثالث المبحث
 الشفافية 0/3/0

 منهج البحث

 خطة البحث
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 الرشيدة اإلدارة 0/3/5
 الرقابة وجودة االمتياز 0/3/3
 القدرات وتنمية الكفاءة 0/3/4

 األرابوساي منظمة: الرابع المبحث
 ةمقدم 0/4/0
  التنظيمي الهيكل 0/4/5
 المنظمة أهداف 0/4/3
 المنظمة لجان 0/4/4
 المستمر والتعليم التدريب أنشطة 0/4/2

 العليا لألجهزة الرقابي الدور: الثاني الباب
 تمهيد

 المالية الرقابة: األول المبحث
 المالية الرقابة 5/0/0
 المالية الرقابة من الهدف 5/0/5
 ليةالما الرقابة نطاق 5/0/3
 المالية البيانات أنواع 5/0/4
 المالية البيانات في توافرها الواجب الشروط 5/0/2
 المالية الرقابة عملية شروط 5/0/6

 األداء رقابة الثاني: المبحث
 األداء رقابة 5/5/0
 األداء رقابة من الهدف 5/5/5
 األداء رقابة نطاق 5/5/3
 األداء رقابة محددات 5/5/4
 األداء على بةالرقا مناهج 5/5/2
 األداء على الرقابة عند مراعاته يجب ما 5/5/6

 االلتزام رقابة الثالث: المبحث
 االلتزام رقابة 5/3/0
 االلتزام رقابة من الهدف 5/3/5
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 االلتزام رقابة خصائص 5/3/3
 االلتزام رقابة أنواع 5/3/4
 العليا االجهزة رقابة ألنواع نماذج 5/3/2

 الرقابية التقارير الرابع: المبحث
 الرقابية التقارير ماهية 5/4/0
 الرقابي التقرير من الهدف 5/4/5
 الرقابية التقارير أهمية 5/4/3
 الرقابية التقارير ألنواع عملية نماذج 5/4/4
 التقارير لكتابة عامة إرشادات 5/4/2
 الرقابية التقارير إعداد معايير 5/4/6
 الرقابية التقارير إعداد متطلبات 5/4/7
 "المالية الرقابة على تطبيقية حالة" العامة االستثمارات على للرقابة العليا األجهزة دور: الثالث بابال

 تمهيد
 المالية للرقابة التمهيدية االعمال: االول المبحث

 الرقابة عملية ملفات إنشاء 3/0/0
 المهني السلوك متطلبات استيفاء 3/0/5
 الرقابة عملية تفهم خطاب 3/0/3

 الرقابة لعملية والتنفيذ التخطيط الثاني: المبحث
 المالية الرقابة عملية أهداف 3/5/0
 المالية للرقابة الالزمة الموارد 3/5/5
 المالية الرقابة تنفيذ إطار وضع 3/5/3
 المالية الرقابة خطة تنفيذ 3/5/4

 المالية الرقابة تقارير الثالث: المبحث
 تمهيد 3/3/0
 التقرير محتويات 3/3/5
 المالية التقارير في الرأي أنواع 3/3/3
 األخرى  الرقابة اعتبارات 3/3/4

 المالية للتقارير عملية حالة نموذج الرابع: المبحث
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 تمهيد 3/4/0
 المالية القوائم لفحص التحليلية اإلجراءات 3/4/5
 الشركات إفصاح 3/4/3

 الخاتمة
 النتائج

 التوصيات
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نظرة عامة على 
إطارومبادىء عمل 

األجهزة العليا 
 للرقابة النموذجية

 األول

 الباب
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، وهدف إلى الدعوة إلى رقابة حكومية مستقلة  Issai 15تم اعتماد تطبيق اعالن ليما  0777في اكتوبر 
فالبد لألجهزة العليا للرقابة ان تكون مستقلة كشرط أساسي لممارسة دورها مع ضرورة النص على تلك 

 في التشريعات . االستقاللية
3مساءلة وال الشفافية مبادئ وطبقًا لمتطلبات معيار

 ISSAI-20   والذي نص على "أن تقوم األجهزة العليا
للرقابة بفداء مهماتها ضمن إطار قانوني يتيح المساءلة والشفافية بفن تتوفر لدى األجهزة العليا للرقابة قوانين 

ل معايير اإلنتوساي من خالو  مبادئوهو الهدف الذي دعت له وتنظيمات محلية تحدد مسئولياتها وواجباتها"، 
Issai 10  قيمة ومنافع األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة  وكذا ، مكسيكو بشفن االستقالليةإعالن

حداث الفارق في حياة المواطنين  من البد أنه لتحقيق استقاللية االجهزة العليا للرقابة  حيث، Issai 12 4وا 
أن يتيح الرقابية ويجب  داء مهامهاالمنظمة أل وانينالقإصدار وأن يتم قيام الدولة بإنشاء جهاز أعلى للرقابة 

 .العليا في أداء مهامها لألجهزةشاملة صالحيات القانون المصدر إلنشاء الجهاز االعلى للرقابة 
 بداية للرقابة العليا األجهزة لرقابة العام اإلطار على التعرف من البدف الرقابة في العليا األجهزة دور لمعرفةو 

 مع أهدافها تحديد من للرقابة العليا األجهزة خاللها من تسعي التي الرقابة وبيئة الدستور قبل من تفويضها من
وسيتم العامة لألجهزة العليا للرقابة  والمبادئ ونطاق عمل األجهزة العليا للرقابة الرقابة عملية عناصر مراعاة

 األساسية للرقابة على القطاع العام دئالمباIssai 100 2وباألخص  اإلنتوسايومعايير  بمبادئ االسترشاد
 وباألحرى  لإلنتوسايالسبيل لكي تصبح األجهزة العليا للرقابة نموذج فاعل للمعايير الدولية  وما هوكذلك 
لعليا للرقابة المالية والمحاسبة وسيتم التعرف على قيمة ومنافع األجهزة اIssai 12 6 هاوضح التيالفقرات 

العليا للرقابة المالية والمحاسبة )أرابوساي( والتعاون مع االجهزة العليا للرقابة  جهزةلألدور المنظمة العربية 
 .منتسبيهاالعربية االعضاء بها لرفعة شفن وتنمية قدرات 

 

                                                           
2
 https://audit.gov.ly/home/intosai/lima_ar.pdf اعلن ليما   Issai 1 

3
 https://audit.gov.ly/home/intosai/20.pdf معيار    Issai20 

4
 https://audit.gov.ly/home/intosai/12.pdf معيار    Issai 12 

5
 https://audit.gov.ly/home/intosai/100.pdf  معيار Issai 100 

6
https://audit.gov.ly/home/intosai/12.pdf   معيار Issai 12   

 :دتمهي

https://audit.gov.ly/home/intosai/lima_ar.pdf
https://audit.gov.ly/home/intosai/20.pdf
https://audit.gov.ly/home/intosai/12.pdf
https://audit.gov.ly/home/intosai/100.pdf
https://audit.gov.ly/home/intosai/12.pdf
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 مبادئ تأسيس األجهزة العليا للرقابة

األول  المبحث  
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 الجهاز األعلى للرقابةتأسيس  1/ 1/1

 

بإنشاء أن تقوم والممتلكات  االستثماراتوحماية عامة بد عندما تريد الدول أن تبدأ رقابتها على االموال الال
 إلقاء األجهزة وسيتممهامه فهي أول طريق الشفافية إنشاء تلك  ةبممارسلتقوم أجهزة عليا للرقابة وتفسيسها 

نشاء وتفسيس أجهزتها العليا للرقابة  الضوء األعضاء بالمنظمة العربية للتوضيح على أمثلة للدول العربية وا 
 التالي:وذلك على النحو  نشفتهاوتاريخ ة العليا للرقابة المالية والمحاسبة )أرابوساي( لألجهز 

 

 تاريخ اإلنشاء الجهاز االعلى للرقابة
 0757فبراير  :7العراق ، بجمهورية ديوان الرقابة المالية االتحادي

 0758سنة  :8الهاشمية األردنية بالمملكة المحاسبة ديوان
 0738سنة  :7رقابة المالية بالجمهورية العربية السوريةالجهاز المركزي لل

 0745أغسطس  :01الجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورية مصر العربية 
 0722سنة  :00ديوان المحاسبة بدولة ليبيا

 0764يوليو  :05ديوان المحاسبة بدولة الكويت
 0771سنة  :03جهاز الرقابة المالية واإلدارية بسلطنة ُعمان

 0770سنة  :04السعودية العربية بالمملكة للمحاسبة العام انالديو 
 0773سنة  :02ديوان المحاسبة بدولة قطر

 0776سنة  :06ديوان المحاسبة بدولة اإلمارات العربية المتحدة
  0774سنة  :07واالدارية بدولة فلسطين المالية الرقابة ديوان

 5115 يوليو :08ديوان الرقابة المالية واإلدارية بمملكة البحرين
 
 

                                                           
7
https://www.fbsa.gov.iq/ar/page/low_of_fbsa قانون الديوان        

8
      قانون الديوان 

9
  المرسوم التشريعي رقم 30 تاريخ 9445/3/93

10
 http://asa.gov.eg/attach/asa_law_reg.pdf قانون الجهاز      

11
 https://audit.gov.ly/home/download/ACT19-2013.pdf قانون الجهاز         

12
 https://www.sab.gov.kw/sabweb/contentfiles/law_30.pdf قانون الجهاز       

13
 https://www.sai.gov.om/LawDocs/111-2011.pdf قانون الديوان        

14
 https://www.gca.gov.sa/PageDetails?id=1 قانون الديوان       

15
 https://www.sab.gov.qa/docs/default-source/standard-library/sab_law_11_2016.pdf?sfvrsn=5924f4e9_4 قانون الديوان      

16
 https://saiuae.gov.ae/ar/Laws/Law%208_2011.pdf قانون الديوان      

17
 https://www.saacb.ps/Doc2018/saacbArabicVers.pdf قانون الديوان     

18
 https://www.nao.gov.bh/uploads/NAO_LAW_Arabic1.pdf قانون الديوان    

https://www.fbsa.gov.iq/ar/page/low_of_fbsa
https://www.audit-bureau.gov.jo/EBV4.0/Root_Storage/AR/EB_Info_Page/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9_%D8%B1%D9%82%D9%85_28_%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_1952_%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87.pdf
http://www.cofc.gov.sy/FCKBIH/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%2064%20%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%852003%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9.pdf
http://asa.gov.eg/attach/asa_law_reg.pdf
https://audit.gov.ly/home/download/ACT19-2013.pdf
https://www.sab.gov.kw/sabweb/contentfiles/law_30.pdf
https://www.sai.gov.om/LawDocs/111-2011.pdf
https://www.gca.gov.sa/PageDetails?id=1
https://www.sab.gov.qa/docs/default-source/standard-library/sab_law_11_2016.pdf?sfvrsn=5924f4e9_4
https://saiuae.gov.ae/ar/Laws/Law%208_2011.pdf
https://www.saacb.ps/Doc2018/saacbArabicVers.pdf
https://www.nao.gov.bh/uploads/NAO_LAW_Arabic1.pdf
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العليا ها أجهزت يتضح من الجدول السابق عراقة األجهزة العليا للرقابة محل األمثلة السابقة وتاريخها في انشاء

بمعايير اإلنتوساي من ناحية انشاء جهاز أعلى  لتزامللرقابة وحرصها على الحفاظ على المال العام واال

في انشاء األجهزة العليا للرقابة بدأت بعض االجهزة العربية عام و  74ما يقرب من  0757للرقابة فمنذ عام 

حكام الرقابة على األموال لتكون بداية تفسيس الجهاز هي بداية   العامة.الشفافية وا 
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 :العليا للرقابة األجهزة إلنشاءالمنظمة  القوانين 4/4/9 

 
بة فيتم وضع التشريعات الالزمة في الدستور ومن خالل بعد أن قامت الدولة بإنشاء الجهاز األعلى للرقا

للجهاز االعلى للرقابة يهدف إلى تعضيد دوره والهدف من إنشاءه وسلطاته ومسئولياته قانون إصدار 

سيقوم بها ونطاق عمله والجهات محل رقابته والعالقة التنظيمية وطبيعة  التيوأنواع الرقابة وحدودها وواجباته 

 الناتجة.وبة لشغل الوظائف الفنية للقيام بالمهام الرقابية والتقارير الكوادر المطل

 سرده:ما سبق عدد من الدول العربية ومرحلة إنشاء قوانين منظمة لها متضمنة  استعراضوسيتم 
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 القانون  الجهاز االعلى للرقابة

الجهاز المركزي للمحاسبات 
 بجمهورية مصر العربية:

 لستتنه 044تعتتديل بعتتض احكتتام القتتانون رقتتم ل 0778لستتنه  027القتتانون رقتتم العربيتتة ، جمهوريتتة مصتتر 
0788. 

،  ديوان الرقابة المالية االتحادي
 .5100لسنة   30دولة العراق، القانون رقم  العراق: بجمهورية

 األردنية بالمملكة المحاسبة ديوان
 .0725 لسنة 58 رقم لتعديل القانون  5117 لسنة 08 المملكة االردنية الهاشمية، القانون رقم الهاشمية:

الجهاز المركزي للرقابة المالية 
 . 5113لسنة  64 رقم التشريعي الجمهورية العربية السورية، المرسوم بالجمهورية العربية السورية:

 .5107لسنة  07دولة ليبيا، القانون رقم  ديوان المحاسبة بدولة ليبيا:

 .0764لسنه 31 رقم القانون  أحكام بعض بتعديل 5111 لسنة 08 رقم القانون  الكويت، دولة الكويت:ديوان المحاسبة بدولة 

جهاز الرقابة المالية واإلدارية 
 .5100لسنة  000سلطنة عمان، مرسوم سلطاني رقم  :بسلطنة ُعمان

 بالمملكة للمحاسبة العام الديوان
 ،5107أغسطس  31 وتاريخ( 473/أ) رقم الملكي ألمرالمملكة العربية السعودية، ا :السعودية العربية

 .5106لسنة  00دولة قطر، القانون رقم  ديوان المحاسبة بدولة قطر:
ديوان المحاسبة بدولة اإلمارات 

 : العربية المتحدة
لستنة  7لتعتديل القتانون االتحتادي رقتم  5100لستنة  8اتحتادي رقتم  قتانون  دولة اإلمارات العربية المتحدة،

 . المعدلة له  القوانينو  0776
واالدارية  المالية الرقابة ديوان

 .5113 لسنة الفلسطيني األساسي القانون  إلى المستند 5114 لسنة( 02) رقم قانون  فلسطين، دولة بدولة فلسطين :

ديوان الرقابة المالية واإلدارية 
 بمملكة البحرين :

 رقتتم قتتانون  بمرستتوم أحكامتته متتن بعتتض والمعتتدل 5115 لستتنة( 06) رقتتم بقتتانون  مرستتوم ، البحتترين مملكتتة
 . 5101 لسنة( 47)

 
ها بسن التزاميتضح من الجدول السابق حرص الدول لألجهزة األعضاء بالمنظمة العربية أرابوساي ب

نطاق يراعي قابة من خالل وجود قانون خاص بها التشريعات القانونية الالزمة لتنظيم عمل االجهزة العليا للر 
األجهزة وسلطاتها وأنواع رقابتها األمر الذي يعلي من رفعة وشفن الدول العربية بوجود قانون فاعل  تلك عمل

على األموال العامة  وحفاظاتلك االجهزة برقابة  لتزاماالالجهات محل الرقابة بمسئوليتها تجاه  التزامضمن ي
 للدولة.
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 :االجهزة العليا للرقابةاستقاللية   1/1/3
 

وتبعيتها ألعلى سلطة في الدولة وحماية االجهزة العليا للرقابة استقاللية تلك األجهزة في عملها  توضح قوانين

بالشكل الذي يضمن حيادية تلك األجهزة العليا رئيسها و أعضائها بموجب الدستور وبموجب نصوص القانون 

خل الدولة عندما يعلم المسئولين تقلل من أوجه الفساد داللرقابة، كم ان استقاللية األجهزة العليا للرقابة 

ويسعى الشفافية  مبادئجهاز رادع يعمل وفق ل انهم مطالبين بحسن اإلدارة وتقديم البيانات الالزمة نالحكوميي

العليا للرقابة  يمتد االستقالل للجوانب المالية بفن تكون موازنة االجهزةفاظ على أموال واستثمارات الدولة، و للح

وسيتم توضيح بعض الفقرات التي وردت بنصوص قوانين بعض األجهزة العليا للرقابة مستقلة بشكل تام، 

 االعضاء بمنظمة األرابوساي وذلك على النحو التالي :
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 االستقاللية الجهاز االعلى للرقابة

الجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورية 
 رئيس الجمهورية. بعتت عامة اعتبارية شخصية ذات مستقلة هيئة مصر العربية:

،  ديوان الرقابة المالية االتحادي
 العراق: بجمهورية

 بمجلس يرتبط ومالية رقابية هيئة اعلى ويعد معنوية شخصية لها واداريا ماليا مستقلة هيئة
 النواب

 األردنية بالمملكة المحاسبة ديوان
 الوزراء رئيس وتتبع مستقلة دائرة الهاشمية:

قابة المالية الجهاز المركزي للر 
 الوزراء مجلس برئيس ترتبط مستقلة هيئة بالجمهورية العربية السورية:

 الدولة في التشريعية السلطة ويتبع المستقلة المالية والذمة االعتبارية بالشخصية يتمتع ديوان المحاسبة بدولة ليبيا:
 األمة مجلسويتبع ل المالية للمراقبة مستقلة هيئة ديوان المحاسبة بدولة الكويت:

جهاز الرقابة المالية واإلدارية بسلطنة 
 .يتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقاللية ويتبع السلطان مباشرة :ُعمان

 العربية بالمملكة للمحاسبة العام الديوان
 .بالملك مباشرةً  يرتبط مستقل حكومي جهاز :السعودية

 مباشرة. األمير يتبع معنوية، شخصية له مستقل، رقابي جهاز ديوان المحاسبة بدولة قطر:
ديوان المحاسبة بدولة اإلمارات العربية 

 . ويتبع للمجلس الوطني المستقلة االعتبارية بالشخصية يتمتع : المتحدة

واالدارية بدولة  المالية الرقابة ديوان
 .المستقلة االعتبارية بالشخصية يتمتع فلسطين :

بمملكة  ديوان الرقابة المالية واإلدارية
 ".الملك ويتبع ، العامة االعتبارية بالشخصية يتمتع مستقل جهاز البحرين :

 
تشابه قوانين األجهزة العليا بالجدول السابق في االستقاللية وتمتعها بالشخصية من الجدول السابق يتبين و 

تسعي  فإنهاا باالستقاللية وهو الشرط الذي تبنته معايير اإلنتوساي، فإذا ما تمتعت األجهزة العلي االعتبارية

 .وهي المحرك ألي نظام إدارة مستقربكفاءة وفعالية وشفافية األجهزة الحكومية بالدولة  لالرتقاء
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 :األجهزة العليا للرقابة  سلطات 0/0/4
 

الحد األدنى من السلطات التي ، Issai10 07بشفن االستقاللية  مكسيكوإعالن  مبادئحدد المبدأ الثالث من 

 :التالية وتحقيق األهداف  حكام دورها الرقابي إلتكون قادرة على أن تتمتع بها األجهزة العليا للرقابة  يجب

  للدولة.الموارد العامة  استغاللتحسين 

  الحكومية.الحفاظ على المستحقات 

  بها. لتزامالمنظمة للجهات الحكومية واال القوانينالتحقق من 

 الرقابية.ة المقدمة وا عداد التقارير ابداء الرأي على البيانات المالي 

  والفعالية.ية والكفاءة قتصادمن النواحي االقياس أداء الحكومة 
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 https://audit.gov.ly/home/intosai/10.pdf Issai 10 

https://audit.gov.ly/home/intosai/10.pdf
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 اإلطار العام لرقابة األجهزة العليا

  المبحث الثاني
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إن المحدد الرئيسي لألجهزة العليا للرقابة هو التفويض لتقوم بعملها المنوطة به وذلك في إطار ما يحدده  

ة عملها ومجال دستور للدول والذي يعطي األجهزة السلطات الالزمة لممارسة عملها في استقاللية، وطبيعال

عدد من الدول والمواد التي تم تفويض اجهزتها العليا بعملها في رقابة  استعراضعملها ومسئوليتها وسيتم 

 يلي:وذلك كما وحماية الملكية العامة 

 قما سبفقد تضمنت نصوصه ثالث مواد توضح  5107معدل لعام جمهورية مصر العربية ال 51دستور

 بالتطبيق على الجهاز المركزي لجمهورية مصر العربية وذلك على النحو التالي :
 

 " يجب عرض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، خالل مدة ال تزيد على ستة
ض معه التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات ومالحظاته أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعر 

على الحساب الختامي. ويتم التصويت على الحساب الختامي بابًا بابًا، ويصدر بقانون. وللمجلس أن يطلب 
 ."من الجهاز المركزي للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى 

 ".وتتمتع تلك الهيئات واألجهزة بالشخصية االعتبارية،  يحدد القانون الهيئات المستقلة واألجهزة الرقابية
، واللوائح المتعلقة بمجال عملها. وتعد القوانينواالستقالل الفني والمالي واإلداري، ويؤخذ رأيها في مشروعات 

 من تلك الهيئات واألجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة
 ."الرقابة اإلدارية

 " يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، واألشخاص االعتبارية العامة، والجهات
األخرى التي يحددها القانون، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة، ومراجعة حساباتها 

 ."الختامية
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 https://manshurat.org/node/14675 دستور مصر    

 :التفويض   1/2/1

https://manshurat.org/node/14675
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 الثامن البابفقد تم ذكر في  للملكة العربية السعودية  94حكم )الدستور( النظام األساسي للومن خالل 

 : كما يلي  77 المادةنص  الرقابة أجهزةبعنوان 

 
 التفكد ويتم والثابتة المنقولة الدولة أموال كافة على والرقابة ومصروفاتها الدولة إيرادات جميع على الرقابة تتم"

 ويبين الوزراء، مجلس الى ذلك عن سنوي  تقرير ورفع عليها فظةوالمحا األموال هذه استعمال حسن من

 ."واختصاصاته وارتباطه بذلك المختص الرقابة جهاز النظام

 
 
 

 منه على : 020نصت المادة  السلطات الرابع البابدولة الكويت  55ومن خالل دستور

 

ويعاون الحكومة  األمة،قا بمجلس ويكون ملح استقالله،ينشف بقانون ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون 
نفاقومجلس األمة في رقابة تحصيل ايرادات الدولة  ويقدم الديوان لكل من  الميزانية،مصروفاتها في حدود  وا 

  ".الحكومة ومجلس األمة تقريرا سنويا عن أعماله ومالحظاته
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 https://constitutionnet.org/sites/default/files/constitution_of_saudi_arabia-1992.pdf دستور السعودية 
22

 http://www.kna.kw/clt-html5/run.asp?id=2024   دستور دولة الكويت 

https://constitutionnet.org/sites/default/files/constitution_of_saudi_arabia-1992.pdf
http://www.kna.kw/clt-html5/run.asp?id=2024
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 منه على : 036المادة  يالمتحدة فاإلمارات العربية دولة  53ومن خالل دستور

  

تنشف ادارة اتحادية مستقلة يرأسها مراجع عام يكون تعيينه بمرسوم، لمراجعة حسابات االتحاد واالجهزة 

 .وكذلك لمراجعة أيه حسابات أخرى يوكل الى االدارة المذكورة مراجعتها، طبقًا للقانون  له،والهيئات التابعة 

 
 

 نصت على :  والتي منه 66 سلطنة عمان من خالل المادة 54ومن خالل دستور 

 
يختص بالمتابعة المالية واإلدارية  السلطان،ينشف جهاز يسمى جهاز الرقابة المالية واإلدارية للدولة يتبع "

وذلك على النحو الذي يبينه  العامة، االعتباريةلوحدات الجهاز اإلداري للدولة، وغيرها من األشخاص 

 القانون.

 ."لس الشورى قريره السنوي إلى كل من مجلس الوزراء ومجلس الدولة ومجوعلى الجهاز إرسال نسخه من ت
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 https://uaecabinet.ae/ar/the-constitution    دستور دولة اَّلمارات 
24

 https://qanoon.om/p/2021/rd2021006/      دستور سلطنة عمان 

https://uaecabinet.ae/ar/the-constitution
https://qanoon.om/p/2021/rd2021006/
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منه  007الثامن منه  من خالل المادة  المبحثالمملكة األردنية الهاشمية ذكر في  52ومن خالل دستور

 نصت على :  والتي

    
 "صرفها وطرق  ونفقاتها الدولة ايراد لمراقبة محاسبة ديوان بقانون  يشكل    

 والمسؤولية المرتكبة المخالفات يتضمن عاماً  تقريراً  والنواب األعيان مجلسي إلى المحاسبة ديوان يقدم 

  .ذلك منه المجلسين أحد وكلما طلب عادية دورة كل بدء في وذلك ومالحظاته وآراءه عليها المترتبة

 المحاسبة ديوان رئيس حصانة على القانون  ينص". 

 
 

 : نصت على والتيمنه  006ين ذكر في الباب الرابع منه  من خالل المادة مملكة البحر  56ومن خالل دستور

 
أن "ُينشف بقانون ديوان للرقابة المالية يكفل القانون استقالله، ويعاون الحكومة ومجلس النواب في رقابة  "

نفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، ويقدم الديوان إلى كل من الحكوم ة ومجلس تحصيل إيرادات الدولة وا 

 ت ".ريرًا سنويًا عن أعماله ومالحظاالنواب تق
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http://www.pm.gov.jo/content/1405787770/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86.html       دستور اَّلردن 
26

 http://www.ccb.bh/ccb/Pages_ar/pLaw01.aspx       دستور البحرين 

http://www.pm.gov.jo/content/1405787770/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86.html
http://www.pm.gov.jo/content/1405787770/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86.html
http://www.ccb.bh/ccb/Pages_ar/pLaw01.aspx
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معرفة حدود نطاق عمل العامة فالبد من  االستثماراتاالموال و لتحديد دور االجهزة العليا في الرقابة على  

هزة العليا ممارسة دورها تستطيع االج حتىتقع تحت نطاق رقابتها  التيوالجهات  الهيئاتوتحديد تلك االجهزة 

 وفعال.بشكل مؤثر 

والدساتير بكل دولة بالرقابة على القطاع العام واالموال العامة  القوانينتقوم االجهزة العليا للرقابة بموجب 

، ألخرى %( تختلف من دولة 21% : 52ومؤسسات الحكومة وكل ما تستثمر فيه الحكومة بنسبة )من 

يها "بيئة الرقابة" معايير اإلنتوساي فإنها تطلق عل من Issai 10057لقطاع العام وطبقًا لمعيار الرقابة على ا

. 

 
 
 
 
 

 
 

 

 شكل يوضح بيئة الرقابة
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 https://audit.gov.ly/home/intosai/100.pdf معيار  -معايير اإلنتوساي   Issai 100 

 بيئة الرقابة: 1/2/2

 

 

 

 

 

 مجال رقابة األجهزة العليا 

الهيئات والجهات التي 

تقع تحت نطاق األجهزة 

ن القوانيلعليا بموجب ا

 والدستور

https://audit.gov.ly/home/intosai/100.pdf
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كما أن في بعض االحيان نتيجة طبقًا للخطط الموضوعة لإلدارة  ألخرى يختلف الهدف من الرقابة بين دولة 

األهداف أو تعديلها  الختالفمما يؤدي ط الحكومية أو نتيجة لحدث أو ظاهرة لتغيير السياسات أو الخط

 ويمكننا تحديد أهداف الرقابة بوجه عام كما يلي: معين،ويتطلب األمر وجود رقابة متخصصة بموضوع 

  استخدام أموال الضرائب ومصادر الدخل للدولة لتقديم خدمات للمواطنين وأصحاب المصلحة من

 المستفيدين.

 واللوائح واألنظمة. القوانينات بالتزامحسين األداء الحكومي والعمل بفاعلية وكفاءة وفقًا لمحددات و ت 

  توفير المعلومات بشفافية وموضوعية واستقاللية للهيئات ولكل أجهزة الدولة المعنية وللمواطنين

 كامل.الجهات بشكل بنتائج التقييم للجهات محل الرقابة وعن إدارة االموال العامة وعن أداء تلك 

  الرشيدة. والحكومةتعزيز إدارة القطاع الحكومي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أهداف الرقابة: 1/2/3
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 عناصر عملية الرقابة: 1/2/4
 

تفتي تفصياًل من  والتيتحدد عناصر عملية الرقابة من خالل دستور الدولة بوضع إطار عام لتلك العناصر 

المنظمة للجهات محل الرقابة ولوائحا  قوانينالعمل األجهزة العليا للرقابة واللوائح التنظيمية و  نخالل قواني

وتنظيم العالقة بينهم من خالل مسئوليات وواجبات كل طرف وتشمل عناصر التنظيمية وأنظمتها األساسية 

 ما يلي:عملية الرقابة 

 :قتقع المسئولية األساسية على رئيس الجهاز االعلى للرقابة فهو المراقب العام او المدق المراقب 

ويفوض صالحياته للقطاعات أو الغدارات الخاصة بالفحص في شخص األفراد القائمين الرئيسي 

 الفعلية.بعملية الرقابة 

 :تقع المسئولية االساسية على رئيس مجلس إدارة الشركة أو رئيس الجهة محل  الجهات محل الرقابة

مل ممثل أو مؤسسة المنظمة بالدول وقد تكون المسئولية على مجلس كا القوانينالرقابة من خالل 

 كاملة.

  لدولة أو السلطات قدم تقارير الرقابة لخدمة بعض مؤسسات ات المستفيدون:أصحاب المصلحة أو

شرافية االعلى أو الهيئات أو السلطات التشريعية أو المواطنين أو حملة األسهم في الرقابية أو اال

 بعض األحيان.
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 األجهزة العليا للرقابة النموذجية

 المبحث الثالث
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 افية :الشف 1/3/1
 

معايير  مبادئقيمة ومنافع األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة من  Issai 12من حدد المبدأ الثامن 

شفاف ومساءلة  إطارأنه حتى تكون األجهزة العليا للرقابة نموذجية فإنها البد عليها العمل ضمن اإلنتوساي 

 من خالل ما يلي:الجهات تحت رقابتها 

 ها بطريقة تضمن المساءلة وبشفافيةالقيام بواجبات. 

 .البد من توضح األجهزة العليا للرقابة مسئوليتها ومهامها وأهدافها االستراتيجية 

  الموضوعية.تلتزم األجهزة العليا للرقابة بالمعايير الالزمة من 

 .إدارة شئون األجهزة العليا للرقابة يجب ان يتم بالكفاءة والفعالية الالزمة 

 القانون.نص عليها  التيرير الدورية تقديم التقا 

 
  اإلدارة الرشيدة  1/3/2

 

قيمة  Issai 12من  التاسعحدد المبدأ داء األجهزة العليا للرقابة فقد ضمن متطلبات النموذجية في أمن 
ض يتحقق ذلك من خالل يبعمعايير اإلنتوساي أنه  مبادئومنافع األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة من 

 كالتالي:ات على األجهزة العليا للرقابة لتزاماال
  بالشكل الذي ينعكس على تقاريرها الرقابية. الرشيدة بالمبادئيجب أن تمتثل االجهزة العليا للرقابة 

  األداء.يجب أن تقدم األجهزة العليا للرقابة تقارير عن تقييم 

 دارة استراتيجية حكيمة. يجب أن تتمتع األجهزة العليا للرقابة بهيكل تنظيمي مناسب  وا 

 .يجب أن تقوم األجهزة العليا للرقابة بتقييم مستمر للمخاطر والمعوقات وتسعي لتالفيها 
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 االمتياز وجودة الرقابة 1/3/3
 

 مبادئقيمة ومنافع األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة من  Issai 12من حادي عشر طبقًا للمبدأ ال

تحقيق االمتياز على األجهزة العليا للرقابة بذل العناية والجهد الكافيين نحو يجب نه معايير اإلنتوساي أ

 يلي:والجودة في الرقابة ويكون ذلك من خالل ما 

  تكون الجودة هيا اساسها في المقام االول. التييجب أن تضع األجهزة العليا للرقابة السياسات الالزمة 

 جميع أعضائها بالمتطلبات االخالقية  التزامزة العليا للرقابة على يجب أن تحتوي السياسات العامة لألجه

 في سبيل تحقيق الجودة في العمل.

  للرقابة.يجب أن تشمل السياسات نطاق عمل األجهزة العليا 

  أكملمن الموارد الالزمة للقيام بعملها على  المادي االكتفاءيجب أن تكون لدى االجهزة العليا للرقابة 

 وجه.

 الرقابية.تشمل رقابة األجهزة العليا للرقابة اعمال لضمان الجودة  يجب أن 
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  الكفاءة وتنمية القدرات 1/3/4 
 

ضمن متطلبات النموذجية في أداء وتنمية قدراتهم هو مطلب من  األجهزة العليا للرقابةأن الكفاءة في أعضاء 
قيمة ومنافع األجهزة العليا للرقابة المالية  58Issai 12من  الثاني عشراألجهزة العليا للرقابة فقد حدد المبدأ 

 : يما يلمعايير اإلنتوساي أنه يتحقق ذلك من خالل  مبادئوالمحاسبة من 
  ألعضائهاجهزة العليا للرقابة من خالل التطوير المهني والعلمي المستمر تميز األيفتي. 

 إلثقالهم بالحد  منتسبيهاتدريب وتنمية قدرات بني األجهزة العليا للرقابة للتطوير المهني المستمر والتت

 من المؤهالت والكفاءة الالزمة لتنفيذ دورهم الرقابي.دنى األ

 والدعم الكافي والتعاون بين  عضائهال الخبرات المهنية الالزمة ألتسعي األجهزة العليا للرقابة إلى نق

 .اعضاء الجهاز

 نظمات المتخصصة في الرقابة كمنظمة اإلنتوساي ومنظمة ينبغي ان تستفيد االجهزة العليا للرقابة من الم

 األرابوساي.
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 مقدمة  1/4/1
 

متن ختالل وتكامل دور األجهزة العليا للرقابة األعضاء بالمنظمتة  57سيتم إلقاء الضوء على منظمة األرابوساي
ا لرفتتع كفتتاءة وتنميتتة قتتدرات االعضتتاء فتتي مجتتال تنميتتة القتتدرات تستتعي بهتت والتتتيفتتي أنشتتطة المنظمتتة  االنختتراط

ة والتتتتتدريب المهنتتتتي المستتتتتمر هتتتتداف التنميتتتتة المستتتتتدامالمهنيتتتتة والرقابيتتتتة والرقابتتتتة علتتتتى أ المؤسستتتتية والمعتتتتايير 
 التعرف على نظرة عامة على المنظمة من خالل ما يلي : وفي البداية سيتم االصدارات المختلفةو  رياتالنشو 
 

 

 0776وتفسست عام  االعتبارية ر سياسية تتمتع بالشخصيةغيظمة مهنية إقليمية مستقلة دائمة، و من 

 

 

 الدول جامعة في األعضاء العربية الدول في والمحاسبة المالية للرقابة العليا األجهزة جميع تعتبر 
 .المنظمة في أعضاء العربيتتة

 ديوان المحاسبة بالمملكة األردنية الهاشمية  جهاز الرقابة المالية واإلدارية للدولة بسلطنة عمان 

 ديـــوان المحاسبة باإلمارات العربية المتحــدة  ديوان الرقابة المالية واإلدارية بفلسطـــين 

 نديوان الرقابـة الماليـة واإلدارية بمملكـة البحـريـ  ديوان المحاسبــة بدولة قطــر 

 محكمة المحاسبات بالجمهورية التونسية  وزارة المالية والميزانية بجزر القمر االتحادية اإلسالمية 

 مجلس المحاسبة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  ديوان المحاسبة بدولة الكويت 

 سبة بـجمهورية جيبوتيالجهــاز العــالـي للرقــابة الــماليــة والمحا   ديوان المحاسبة بالجمهورية اللبنانية 

 الديوان العام للمحاسبة بالمملكة العربية السعودية  ديوان المحاسبة بليبيا ديوان المحاسبة بليبيا 

 ديــوان المراجعــة القومي بجمهورية السودان  الجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورية مصر العربية 

 ي للرقابة المالية بالجمهورية العربية السوريةالجهاز المركز  المجلس األعلى للحسابات بالمملكة المغربية 

 ديوان الـمراجع العام بجمهورية الصومال  محكمة الحسابات بالجمهورية اإلسالمية الموريتانية 

 ديوان الرقابة المالية االتحادي في جمهورية العراق   بالجمهورية اليمنيةالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة 
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 الهيكل التنظيمي  1/4/2

الهيكل التنظيمي 

 للمنظمة

اليةلجنة الرقابة الم  

 الجمعية العامة

 المجلس التنفيذي

 األمانة العامة

 اللجان الرئيسية

 تنمية لجنة

 القدرات

 المؤسسية

 الفنية اللجنة

 الدائمة

 لشؤون

 المجلة

 لجنة

 المخطط

 اَّلستراتيجي

 لجنة

 المعايير

 المهنية

 والرقابية

لجنة الرقابة 

على أهداف 

التنمية 

 المستدامة
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  المنظمة.هي السلطة العليا للمنظمة، وتتفلف من األجهزة األعضاء في 

 

 عنه. ينوب من أو الجهاز رئيس برئاسة بوفد جهاز كل ويمثل 
 

  للجمعية وحتى انعقاد الجمعية التالية وله نائبان المستضيف الجهاز هو رئيس العامة: للجمعية رئيس -

 

 األول هو رئيس الدورة العادية السابقة للجمعية العامة 
 

 الثاني هو رئيس الجهاز المستضيف للدورة العادية التالية 
 

 

 

 

 

 

 لمراقبة حسابات المنظمة العامة الجمعية  اجتماعتعيينها في  يتم
 

  احتياطيانعضوان واصليان تتكون من عضوان. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اليةلجنة الرقابة الم  

 الجمعية العامة
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 يتكون المجلس التنفيذي مما يلي: 
  

 .)رئيس الجهاز المستضيف للجمعية العامة أو الرئيس المنتخب )رئيس 

 .)رئيس الدورة السابقة للجمعية العامة )نائب أوال 

 .)رئيس الدورة المقبلة للجمعية العامة )نائب ثاني 

 ةاألمين العام للمنظمة العربي 
 ثمانية أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة باالقتراع السري لمدة ست سنوات. 

 

 رقم العامة للدورة الجمعية  اجتماعفي  5155وحتى عام  التنفيذيالتشكيل الحالي للمجلس  اعتماد تم
 وذلك على النحو التالي: 28/5107بالقرار رقم  03

 المجلس رئيس ديوان المحاسبــة بدولة قطــر

 المجلس لرئيس أول نائب لرقابة المالية االتحادي في جمهورية العراقديوان ا

 المجلس لرئيس ثاني نائب الديوان العام للمحاسبة بالمملكة العربية السعودية

 للمنظمة العامة األمانة محكمة المحاسبات بالجمهورية التونسية

 1111عام عضو حتى  جهاز الرقابة المالية واإلدارية للدولة بسلطنة عمان

 1111عضو حتى عام  ديوان المحاسبة بالمملكة األردنية الهاشمية

 1111عضو حتى عام  محكمة الحسابات بالجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 1111عضو حتى عام  ديوان المحاسبة بليبيا 

 1116عضو حتى عام  حاسبة بدولة الكويتديوان الم

 1116عضو حتى عام  المجلس األعلى للحسابات بالمملكة المغربية

 1116عضو حتى عام  ديوان المحاسبة بالجمهورية اللبنانية

 1116عضو حتى عام  مجلس المحاسبة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 

 

 

 المجلس التنفيذي

 

http://www.arabosai.org/Ar/الأجهزة-الأعضاء_108_208_D1
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  العامة:تشكيل األمانة 

 

 تتتولى الجمعيتتة العامتتة اختيتتار أحتتد األجهتتزة األعضتتاء لتتتولي مهتتام األمانتتة العامتتة للمنظمتتة،ت 

 . وذلك بموافقة ثلثي أعضاء المنظمة

 يشغل رئيس الجهاز العضو الذي تختاره الجمعية العامة للقيام بمهام األمانة العامة 

 نائب األمين العام منصب األمين العام للمنظمة، ويقوم نائبة في الجهاز المذكور بمهام

  .أثناء غيابه ألي سبب كان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األمانة العامة



 

 

 

45 

 أهداف المنظمة   1/4/3
 

 بينها الصالت وتتوطيد األعتضاء األجهتزة بين أشكاله اختالف على التعاون  وتنمية نظيمت. 

 بين التمالية الرقابة ميدان في والبحوث والتدراسات والخبرات واألفكار النظر وجهات تبادل تشجيع 

 .والتطبيقي العلمي المجالين في الرقابة هذه مستوى  رفع على والعمل األعضاء األجهزة

 والمحاسبة المالية للرقابة عليا أجهزة إنشاء في ترغب التي التعربية التتدول إلى الالزمة المعونة تقديم 

 .لديها القائمة األجهزة تطوير في ترغب التي أو

 الماليتة التتترقابة مجال في األعضاء األجهزة بين العلمية المصطلحات توحيد على العمل. 

 أداء في األجهزة دور تقوية على يساعد مما العربي الوطن في الرقابي الوعي نشر على العمل 

 .مهامها

 في المتخصصة والمنظمات والهيئات المنظمة في األعضاء األجهزة بين وتدعيمه التعاون  تنظيم 

 الدولية والهيئات" اإلنتوساي" المالتية للرقابة العليا للهيئات الدولية والمنظمات العربية الدول جامعة

 .المالية الرقابة بفعمال صلة لها التي األخرى  اإلقليمية

 التدول جامعة حسابات مراقبة تتولى التي التمالية الترقابة هيئات بتسمية المنظمة لتكليف السعي 

 التتدول قبل من أو قبلها، من الممولة أو لها التابعة توالشركا والهيئات المنظمات من وغيرها العربية

 .فيها الرقابتة مستوى  رفع على والعمل العربية
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 لجان المنظمة  1/4/4
ن بين اعضائها فإن للمنظمة لجان عمل ممثلة في المنظمة العربي وعلى صعيد التعاو  من خالل اهداف

 :التاليوذلك على النحو األجهزة االعضاء بالمنظمة 

 

 

  5155حتى عام  5108من عام  للفترةبإعادة تشكيل اللجنة  26اتخذ المجلس التنفيذي بجلسته رقم 

  يلي:ليصبح التشكيل كما 

 اللجنة رئيس  العراق بجمهورية االتحادي المالية الرقابة ديوان 

 رئيس نائب الكويت بدولة المحاسبة ديوان

 عضو  قطــر بدولة المحاسبــة ديوان

 عضو  اللبنانية بالجمهورية المحاسبة انديو

 عضو  الديوان العام للمحاسبة بالمملكة العربية السعودية

 عضو  مجلس المحاسبة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 عضو  ديوان المحاسبة بليبيا 

 عضو  بفلسطـــين واإلدارية المالية الرقابة ديوان

 عضو  العربية مصر بجمهورية تللمحاسبا المركزي الجهاز

  اللجنة مقرر  للمنظمة العامة األمانة

 

 

 

 

 

 

 لجنة المخطط االستراتيجي
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  اتخذ  27ومن خالل جلسته رقم  اللجنة،بإعادة تشكيل  قراره 28اتخذ المجلس التنفيذي بجلسته رقم

ليصبح  5155رئيس اللجنة وذلك لمدة ثالث سنوات حتى عام الختيار نتخاب السري القرار بعد اال

  يلي:كيل كما التش
 

 اللجنة رئيس  عمان بسلطنة للدولة واالدارية المالية الرقابة جهاز

 رئيس نائب  العراق بجمهورية االتحادي المالية الرقابة ديوان

 عضو  الهاشمية األردنية بالمملكة المحاسبة ديوان

 عضو  العربية مصر بجمهورية للمحاسبات المركزي الجهاز

 عضو  بفلسطـــين واإلدارية ليةالما الرقابة ديوان

 عضو  اللبنانية بالجمهورية المحاسبة ديوان

 عضو  المغربية بالمملكة للحسابات األعلى المجلس

 عضو  قطــر بدولة المحاسبــة ديوان

 عضو  الكويت بدولة المحاسبة ديوان

  اللجنة مقرر  للمنظمة العامة األمانة

 ممثل  IDI للتنمية  اإلنتوساي مبادرة

 

 لجنة تنمية القدرات المؤسسية
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 ومن خالل  اللجنة،اتخذ المجلس التنفيذي بإعادة تشكيل  03لجمعية العامة العادية للدورة رقم في ا

ليصبح  5155رئيس اللجنة وذلك لمدة ثالث سنوات حتى عام الختيار نتخاب السري بعد االو 

  :يليالتشكيل كما 

 

 اللجنة رئيس قطــر بدولة المحاسبــة ديوان

 رئيس نائب المحاسبات بالجمهورية التونسيةمحكمة 

 عضو  الهاشمية األردنية بالمملكة المحاسبة ديوان

 عضو  العربية مصر بجمهورية للمحاسبات المركزي الجهاز

 عضو   العراق بجمهورية االتحادي المالية الرقابة ديوان

 عضو  بفلسطـــين واإلدارية المالية الرقابة ديوان

 عضو  المغربية بالمملكة للحسابات ىاألعل المجلس

 عضو   عمان بسلطنة للدولة واالدارية المالية الرقابة جهاز

 عضو  الكويت بدولة المحاسبة ديوان

  اللجنة مقرر  للمنظمة العامة األمانة

 

 لجنة المعايير المهنية والرقابية
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  اتخذ القرار  27خالل جلسته رقم  ومن اللجنة،بإعادة تشكيل  28اتخذ المجلس التنفيذي بجلسته رقم

ليصبح  5155رئيس اللجنة وذلك لمدة ثالث سنوات حتى عام الختيار نتخاب السري بعد اال

  يلي:التشكيل كما 

 

 اللجنة رئيس ديوان المحاسبة بدولة الكويت

 رئيس نائب العربية مصر بجمهورية للمحاسبات المركزي الجهاز

 عضو  الهاشمية األردنية بالمملكة المحاسبة ديوان

 عضو   العراق بجمهورية االتحادي المالية الرقابة ديوان

 عضو  محكمة المحاسبات بالجمهورية التونسية

 عضو  محكمة الحسابات بالجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 عضو   عمان بسلطنة للدولة واالدارية المالية الرقابة جهاز

 عضو  قطــر بدولة المحاسبــة ديوان

 عضو  اللبنانية بالجمهورية المحاسبة ديوان

  اللجنة مقرر  للمنظمة العامة األمانة

لجنة الرقابة على أهداف التنمية 

 المستدامة
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 يتم أجهزة خمسة عن ممثلين وعضوية للتحرير للمجموعة رئيسا العام األمين من اللجنة تشكل 

 . التنفيذي المجلس قبل من تعيينهم

 ية العامة بخروج ثالثة أجهزة يعاد تشكيل اللجنة قبل انعقاد كل دورة من الدورات العادية للجمع

 محلها.أعضاء منها وحلول ثالثة 

  كالتالي 5155عام  04الجمعية العامة للدورة  انعقادتشكيل اللجنة حتى موعد: 

 

 التحرير رئيس  للمنظمة العامة األمانة

 عضو الهاشمية األردنية بالمملكة المحاسبة ديوان

 عضو  ديوان المحاسبة بليبيا 

 عضو  بفلسطـــين واإلدارية المالية بةالرقا ديوان

 عضو  العربية مصر بجمهورية للمحاسبات المركزي الجهاز

 عضو  الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالجمهورية اليمنية

 لشؤون الدائمة الفنية اللجنة

 المجلة
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 والتعليم المستمرالتدريب  أنشطة 1/4/5
 

بالمنظمة من الدول العربية من خالل  ضاءاالعللرقابة منتسبي األجهزة العليا المنظمة لتنمية قدرات تسعي 

 إطالقعمل الرقابي ومن خالل لالمتخصصة في مجال اإقامة اللقاءات التدريبية والعلمية وورش العمل 

مرتين بالعام  تصدر والتيالمسابقات العلمية بشكل دوري واتاحة نشر مقاالت بمجلة الرقابة المالية للمنظمة 

 لذلك:ا أن نستعرض بعض من اللقاءات التدريبية كنماذج العمل الرقابي ويمكنن إلثراء

 

 

 

الجهاز  اسم البرنامج النشاط

 المستضيف

 الجزائر Guid9020تقييم السياسات العمومية  تدريبيلقاء 

 السودان البيانات الضخمة وتأثيرها على التقارير لقاء علمي

 سلطنة عمان بة على المشتريات الحكوميةمجال الرقا في لتزا تطبيق معايير رقابة اال تدريبيلقاء 

 المغرب الرقابة على اهداف التنمية المستدامة تدريبيلقاء 

 مصر منظور بيئي" نالمستدامة "ممؤشرات ومعايير الرقابة على اهداف التنمية  تدريبيلقاء 

 

  ة وحضرها نظمتها المنظم التيمن الجدول السابق ومن خالل أمثلة على بعض اللقاءات التدريبية
عضو من اعضاء االجهزة العليا للرقابة يتضح دور المنظمة في تنمية القدرات المؤسسية  021نحو 

  وأعضاء األجهزة العليا للرقابة

البرامج التدريبية واللقاءات العلمية 

1111لسنة   
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كما تسعي المنظمة دائما على وضع الخطط االستراتيجية للمنظمة من لقاءات وأحداث الحقة وذلك على 
 التالي:النحو 

 

 

 

 

  وتقييم الحساب الختامي للدولةلقاء علمي حول تحليل 

 الرقابة على الدين العام 

 رقابة الجودة على األعمال الرقابية 

 المحاسبة الحكومية المبنية على أساس االستحقاق على ضوء المعايير الدولية IPSAS  

 تدقيق الجهات التي تحصل على دعم مالي من الدولة 

 خراجيةلقاء علمي حول الرقابة على الصناعات االست 

  العامة االستثماراتالرقابة على 

 مهارات كشف مخاطر الغش واالحتيال من قبل األجهزة العليا للرقابة 

 رقابة األداء على قطاع االتصاالت 

 تدقيق إيرادات الجمارك 

 
 

البرامج التدريبية واللقاءات العلمية 

1110لسنة   

البرامج التدريبية واللقاءات العلمية 

1111 لسنة  
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ء العمل أطلقت المنظمة مسابقة البحث العلمي الثالثة عشرة لدعوة اعضاء ومنتسبي االجهزة العليا للرقابة إلثرا
 :الرقابي من خالل ابحاث في عدة مواضيع كالتالي

 .ات الضخمةتقنيات تحليل ورقابة البيان  :الموضوع األول
 .البرامج زنة الوسائل )البنود( إلى موازنةدور األجهزة العليا في الرقابة على التحول من موا :الموضوع الثاني
 .العامة االستثماراتعلى دور األجهزة العليا في الرقابة  :الموضوع الثالث
 .الدروس المستفادة من خالل مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا :الموضوع الرابع

 .الحصول على أدلة اإلثبات عند تنفيذ مهام الرقابة عن ُبعد :الموضوع الخامس 
  .استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي في تنفيذ المهام الرقابية :الموضوع السادس

 
 
 

المنظمة العربية دائما إلى العمل على إثراء أعضاء االجهزة العليا للرقابة العربية بما تنشره على تسعى 
 من خالل قسم النشريات ومن خالل ما يلي: http://www.arabosai.orgموقعها اإللكتروني الرسمي 

 
 ومتاحة لالطالع بسهولة لتكون مرجع ألعضاء في مجال الرقابة ا األدلة ويحتوي الموقع على العديد منه

 ومنها:لالستفادة وتنمية العمل الرقابي األجهزة العليا للرقابة 
 مرحلة التقرير  -دليل الرقابة المالية 
  دليل النظام المحاسبي للمنظمة العربية 
  الخاصة بالرقابة على الصناعات االستخراجية  االعتباراتدليل 
 الرقابة العليا  ألجهزةييم الذاتي للنزاهة التق 
 مرحلة التنفيذ  -دليل الرقابة المالية 
 آي كات (ICAT) 5107/14/02 اإلنتوساياصدار مبادرة تنمية - لتزامرقابة اال  
  دليل تعزيز األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة 

 البحث العلمي

 

 نشريات المنظمة 

 

http://www.arabosai.org/
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 مرحلة التخطيط  -دليل الرقابة المالية 
  ك األخالقي لموّظفي ديوان المحاسبة بدولة الكويت دليل قواعد السلو 
  دليل ضمان الجودة 
  دليل الرقابة على تقنية المعلومات 
  دليل التدقيق على مدى الجاهزية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 

 

 :األرابوساي نشريه

وهي  اإلنجليزّيةمن نشرّيتها بالّلغة تصدر المنّظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة العدد األول 
 أعداد.خمسة  الموقع اإللكترونيمتاح منها على  نشريه

 
  07أدلة ومعايير ومقاالت نشرتها المنظمة أثناء جائحة كوفيد: 

 07-كوفيد األزمة وباء ظل في لتزاماال تدقيق حول بحثية ورقة  
 07-كوفيد األزمة وباء تداعيات ظل في األداء رقابة حول بحثية ورقة 
  المتعلقة المساعدات رقابة بخصوص للرقابة العليا لألجهزة الدولية المعايير من( 2211)سلسلة 

  بالكوارث
 والمحاسبة المالية للرقابة العليا لألجهزة دور أي: 07-كوفيد جائحة حول مقال  
 األزمات وقت في المساءلة  
 تالحسابا ومراجعي التدقيق أعمال على 07-كوفيد تداعيات  
 مترجم مقال -07ك وفيد ظلّ  في التعامل من المدققين تمّكن طرق  ستة  
 المدى وطويلة قصيرة التداعيات: 07 كوفيد إطار في بعد عن التدقيق 
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الدور الرقابي 
 لألجهزة العليا

 الثاني

 الباب
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 أنواع الرقابة

 الرقابة المالية رقابة األداء رقابة اإللتزام

 تمهيد :
 

 التيرئيسية على الرغم من تنوع انواع الرقابة التي تقوم بها أجهزة الرقابة العليا ففنها تفتي في إطار األنواع ال
قيمة ومنافع األجهزة العليا  ، وIssai100 31الرقابة على القطاع العام –اإلنتوساي معايير  مبادئحددتها 

حداث الفارق في حياة المواطنين  وذلك طبقا لألهداف المحددة ، Issai 12 30للرقابة المالية والمحاسبة وا 
العليا للرقابة  لألجهزةويبرز الدور األساسي االهداف  سلفًا من الدولة وما هو نوع الرقابة الذي يتسق مع تلك

دورها الرقابي وتتنوع الرقابة العامة وممارسة  االستثماراتعلى األموال و  الرقابيوخاصة المالية والمحاسبة في 
رقابة التي تؤديها األجهزة العليا للرقابة وخاصة في الدول العربية األعضاء بالمنظمة العربية لألجهزة العليا لل

 وكما يوضحه الشكل التالي : لتزامكالرقابة المالية ورقابة األداء ورقابة االالمالية والمحاسبة )أرابوساي( 
 
 
 
 
 

 

 شكل يوضح أنواع الرقابة
 

ها التزامومدى  إبداء الرأي حول البيانات المالية للجهات محل الرقابة منالتوصيات الناتجة ومن خالل 
ايما كان النوع المستخدم أو الجمع بين أكثر من  محاسبية والمراجعة الدولية والمحلية والمعايير ال القوانينب

الرقابية للجهات والسلطات المعنية وتتنوع اشكال تلك ة التقارير وتقدم األجهزة العليا للرقابنوع من أنواع الرقابة 
فتلك التقارير الرقابية هي نتاج ألخرى .التقارير طبقًا لما نصت عليه قوانين األجهزة العليا للرقابة من دولة 

عملية الرقابة ومن شفنها الكشف عن تقيم الجهات وتفعيل دور األجهزة العليا للرقابة ، وسيتم التعرف على 
 ماهية تلك التقارير والهدف من إعدادها وأهميتها .
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 https://audit.gov.ly/home/intosai/100.pdf معيار    Issai 100  
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 https://audit.gov.ly/home/intosai/12.pdf معيار   Issai 12 

https://audit.gov.ly/home/intosai/100.pdf
https://audit.gov.ly/home/intosai/12.pdf
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 الرقابة المالية

األول  المبحث  
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 :32الرقابة المالية  2/1/1
 

ة العليا للرقابة بعملية الرقابة المالية فإن دورها هو الحصول على أدلة اإلثبات بشكل كاف عند قيام األجهز 

بحيث يمكنها وتكون قادرة على إبداء رأي حول القوائم المالية للجهة محل الرقابة هي معدة وفقًا لمعايير إعداد 

ليين واللوائح التنظيمية بالدولة محل التقارير المالية وملتزمة بمعايير المحاسبة والمراجعة الدوليين والمح

 المؤثرة.المراجعة والتفكد من صحة البيانات المالية وخلوها من األخطاء 

 
 
 الهدف من الرقابة المالية : 2/1/2

 
 المتبع.بإعدادها وفق إلطار التقارير المالية  لتزامإبداء الرأي حول البيانات المالية ومدى اال 

 والغش. االحتيالود اخطاء ذات اهمية نسبية أو بسبب الحصول على تفكيد لعدم وج 

  تم التوصل إليها. التيإعداد التقارير الالزمة حول البيانات المالية ونتائج الرقابة 
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 Issai 200معايير اإلنتوساي – معيار  

https://audit.gov.ly/home/intosai/200.pdf
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 نطاق الرقابة المالية : 2/1/3
 

 طار العام الرقابة على الحسابات العامة للدولة ممثلة في هيئاتها وشركاتها ذات الملكية العامة وفقًا لإل

 المالية.للتقارير 

 .الرقابة على الموازنات واقسامها وقرارات التخصيص المتعلقة بها والمنفذ الفعلي منها 

 .الرقابة على الخطط والبرامج ضمن االنشطة كما يحددها القانون 

  المالية.الرقابة على السلطات 

  ات.لتزامواالالرقابة على المصروفات واإليرادات واالصول 

 
 

 أنواع البيانات المالية : 2/1/4
 

 .قائمة المركز المالي عن السنة المالية المنتهية 

 .قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل 

 .قوائم التغير في صافي األصول وحقوق الملكية 

 الهامة من خالل اإليضاحات المتممة للقوائم المالية. فصاحاإل 
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 المالية :الشروط الواجب توافرها في البيانات  2/1/5
 

 .مالئمة المعلومات بالبيانات المالية تعبر عن طبيعة عمل الجهة محل الرقابة 

  بيانات كاملة لم تغفل أية أحداث أو معامالت أو أرصدة أو اإلفصاح عن بيانات هامة أو من شفنها

 التفثير على الرأي.

 ا صحيحة وقابلة للقياس والتقييم.المصداقية في البيانات المالية المقدمة من الجهات محل الرقابة وأنه 

  متحيز.تتسم بالموضوعية وبشكل حيادي غير 

  الرقابة.قابلة للفهم وواضحة وتشمل جميع جوانب الجهة محل 
 

 شروط عملية الرقابة المالية : 2/1/6
 

 .قبول المراقب إلطار إعداد التقارير المالية المتبع في تقديم البيانات المالية من الجهات 

  الجهة محل الرقابة بمسئوليتها عن إعداد البيانات المالية وأنها تمت وفق إطار التقارير المالية إقرار

 وبعرض عادل.

  الرقابة.وجود نظام رقابة داخلية يفي بالغرض بالجهات محل 

  إطالع المراقب على كافة البيانات الالزمة لعملية الرقابة دون وجود قيد على نطاق الحصول على تلك

 الرقابة.ات من الجهات محل البيان

  المتبع.بإعدادها وفق إلطار التقارير المالية  لتزامإبداء الرأي حول البيانات المالية ومدى اال 

  والغش. االحتيالالحصول على تفكيد لعدم وجود اخطاء ذات اهمية نسبية أو بسبب 

  م التوصل إليها.ت التيإعداد التقارير الالزمة حول البيانات المالية ونتائج الرقابة 
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 رقابة األداء

  الثاني المبحث
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هو الحكم على أداء الجهات  دورها فإن عند قيام األجهزة العليا للرقابة بالقيام بعملية رقابة األداء فإنها تسعى

بالمعايير المناسبة وبحث وتحليل  والكفاءة والفاعلية ومقارنة النتائج قتصاداال مبادئمحل الرقابة في إطار 

ضافة توصياتإن وجدت  االنحرافاتأسباب   بالتقارير الرقابية للسعي لتحسين األداء. وا 
 

 الهدف من رقابة األداء : 2/2/2 
 

  متجددة. تحليلهتحليل أشمل من وجهات نظر 

  من أصحاب المصلحة. لالطالعتطوير عرض المعلومات الحالية لتكون متاحة 

 بتقديم النتائج والرأي باستقاللية ومستندًا على األدلة الرقابية. املتز اال 

 .تحليل نتائج الرقابة وتقديم التوصيات بناءًا على ذلك 
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  Issai 300  معايير اإلنتوساي – معيار  

 :33 رقابة األداء 2/2/1

https://audit.gov.ly/home/intosai/300.pdf
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 نطاق رقابة األداء:  2/2/3

 

 اواستثماراتهنطاق عمل رقابة األداء يشمل برامج عمل الحكومة وأنشطتها ومؤسساتها وجميع عمليتها 

 ا.ومشاريعه

 
  
 

 الحد من تكلفة الحصول على الموارد وأن تكون متوفرة في الوقت المناسب بالكميات المطلوبة  :قتصاداال

 وبالجودة الالزمة وبسعر تنافسي.

 :تحقيقه.نفع ممكن  الموارد المتاحة بفقصى استغالل الكفاءة 

 :طة وتحقيق النتائج المطلوبة.بتحقيق األهداف المخط لتزاماال الفعالية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محددات رقابة األداء:  2/2/4
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 مناهج الرقابة على األداء: 2/2/5

 

 :اإلدارية.يحكم على أداء النظم  النظام 

 :المخططة.يقارن النتائج باألهداف  النتيجة  

 :ويسعي لحلها. واالنحرافاتيبحث في أسباب المشاكل  المشكلة 

 
 

 :ما يجب مراعاته عند الرقابة على األداء  2/2/6
 

 لتزاممتدادًا بتغطية جوانب الرقابة المالية واالمكن ان تشمل عملية رقابة األداء اي. 

  في حاالت التداخل في انواع الرقابة يجب مراعاة جميع المعايير لتشمل جميع األنواع إذا أمكن مع مراعاة

 ولويات.األ اختالف

  تائج.والنرقابة األداء تركز في المقام االول على تحليل األنشطة 
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 رقابة االلتزام

  الثالث المبحث
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فإن دورها هو تقييم جميع انشطة الجهة محل  لتزامعند قيام األجهزة العليا للرقابة بالقيام بعملية رقابة اال

واللوائح  القوانينطة الجهة بتلك البيانات الناتجة من انش التزامالمراجعة ومعامالتها المالية والتحقق من مدى 

العامة لسالمة التصرفات في اإلدارة  بالمبادئ لتزامالعامة بالدولة وكذا تقييم مدى اال القوانينالمنظمة للجهة و 

 للجهة.المالية 
 

 : لتزامالهدف من رقابة اال  2/3/2
 

الجهات محل الرقابة  امالتز هو أن تتمكن األجهزة العليا من الحكم على مدي  لتزامالهدف من رقابة اال

واألنظمة والقرارات المتعلقة بالبيانات المالية والسياسات  القوانينمن ضمنها  والتيبالمرجعيات األساسية 

 بإعداد التقارير المالية وفق المعايير الموضوعة. لتزامالعامة وبما في ذلك مدى اال
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 Issai 400 معايير اإلنتوساي - معيار  

 :34 لتزامرقابة اال  2/3/1

https://audit.gov.ly/home/intosai/400.pdf
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 : لتزامخصائص رقابة اال  2/3/3
 

 ثيرة.تغطية موضوعات ك 

 .تقدم تفكيدات معقولة أو محددة 

  المعايير.تستخدم عدة انواع من 

  واحد.قد تمتد لتشمل التصديق أو التقارير المباشرة أو الجمع بينهما في وقت 

 تكون أساسًا لتفويض األجهزة العليا للرقابة على الجهات محل الرقابة. لتزامفي األغلب أن رقابة اال 

 الرشيدة. والحكومة تعزيز المساءلة والشفافية 

  محاسبات.في بعض النماذج بالدول يكون الجهاز األعلى للرقابة المالية والمحاسبة تمثل محكمة 
 
 
 
 
 

 :لتزامأنواع رقابة اال  2/3/4
 

  المالية.متعلقة بالرقابة على البيانات 

 .منفردة ومنفصلة عن الرقابة على البيانات المالية 

  األداء.مرتبطة بالرقابة على 
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 : ألنواع رقابة األجهزة العليانماذج  2/3/5
 

دور االجهزة العليا للرقابة  استعراضسيتم  التزاملتلك االنواع من الرقابة سواء مالية أو أداء أو  أكثرولتوضيح 
تمارسها  ونوع الرقابة التيلعدد من األجهزة العليا بالدول العربية االعضاء بمنظمة األرابوساي طبقًا لقوانينها 

 التالي:وذلك على النحو 
 

 نوع الرقابة الجهاز االعلى للرقابة

الجهاز المركزي 
للمحاسبات 

بجمهورية مصر 
 العربية:

 القرارات على القانونية الرقابة و الخطة تنفيذ ومتابعة االداء على والرقابة والقانوني المحاسبي بشقيها المالية الرقابة
 32لمالية.ا المخالفات شان في الصادرة

ديوان الرقابة المالية 
،  االتحادي
 العراق: بجمهورية

 وفاعلية العامة االموال في التصرف سالمة من والتحقق للرقابة الخاضعة الجهات نشاطات حسابات تدقيق و رقابة
 في الفني ون الع وتقديم الديوان لرقابة الخاضعة للجهات االداء تقويم ورقابة والتعليمات واالنظمة القوانين تطبيق

 المالية والسياسات الخطط تقويم ، وفنية تنظيمية امور من بها يتعلق وما واالدارية والرقابية المحاسبية المجاالت
جراء  بها لتزامواال للدولة المرسومة االهداف لتحقيق المقررة الكلية يةقتصادواال  التي األمور في االداري  التحقيق وا 

 36.فيها حقيقالت إجراء النواب مجلس يطلب
 المحاسبة ديوان

 األردنية بالمملكة
 الهاشمية:

 الرقابة و االداء رقابة أو الفنية والرقابة يةقتصاداال والرقابة المالية الرقابة و المحاسبية والرقابة القانونية الرقابة
 37اإلدارية.

الجهاز المركزي 
للرقابة المالية 

بالجمهورية العربية 
 السورية:

و  االجتماعي والضمان واإلعانات التفمين ومبالغ التسريح وتعويضات المعاشات وحسابات والنفقات اداتاإلير  مراقبة
 والعالوات التعيينات التفكد من صحة العامة بالجهات العاملين بشؤون  الخاصة والقرارات للمراسيم المسبقة الرقابة
 جميع ومراجعة الدولة في للعاملين الدورية بالترفيعات ةالمتعلق الصكوك ومراقبة حكمها في وما للعمل واإلعادة والنقل

 عقدتها التي االئتمانية والتسهيالت القروض مراجعة و جارية وحسابات وسلف أمانات من الموازنة خارج حسابات
 والصرف التحصيل ومستندات ودفاتر سجالت فحص و وسجالتها دفاترها وفحص المستودعات قيود مراقبة و الدولة
 الطابع ذات العامة والهيئات الدولة لموازنة العام الحساب ومراجعة المالية والمخالفات واإلهمال الختالساتا وكشف
 ومنشآت وشركات لمؤسسات الختامية والميزانيات والحسابات األوقاف ومديريات المحلية اإلدارية والوحدات اإلداري 
 تنفيذها ومتابعة االجتماعية و يةقتصاداال للخطط كهاإمسا المقرر السجالت مراجعة و يقتصاداال العام القطاع
 رقابة و  واإلقليمية الدولية والمنظمات الدول من المقدمة والهبات واإلعانات المنح تدقيق و  منها األهداف وتحقيق
 االهداف قلتحقي المقررة الكلية يةقتصادواال المالية والسياسات العامة االموال في التصرف وسالمة واألداء الكفاية

جراء  بها لتزامواال للدولة المرسومة  38.القانونية الرقابة إجراء النواب مجلس يطلب التي األمور في االداري  التحقيق وا 
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 http://asa.gov.eg/attach/asa_law_reg.pdf قانون الجهاز      
36

https://www.fbsa.gov.iq/ar/page/low_of_fbsa نون الديوان قا       
37
      قانون الديوان 

38
  المرسوم التشريعي رقم 30 تاريخ 9445/3/93

http://asa.gov.eg/attach/asa_law_reg.pdf
https://www.fbsa.gov.iq/ar/page/low_of_fbsa
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 دور الجهاز الجهاز االعلى للرقابة

ديوان المحاسبة 
 بدولة ليبيا:

 للجهات األخرى  الفنية والعمليات  ةالمالي والقوائم الحسابات ومراجعة فحص خالل من والمشروعية المالية الرقابة
 المراجعة، أو الرقابة محل بالوحدة العالقة ذات المالية واللوائح والقرارات القوانين تطبيق من والتفكد لرقابته، الخاضعة
 تحصيتل تضمتن التي الرقابية الضوابط تطبيق: )منها العام المال لصون  احترازية اخرى  اختصاصات الى باإلضافة

 عنتد مختالفات أو تجاوزات أي حتدوث تمنع التتي أو ، تحصيلهتا في تتراخ أو قصتور أي واكتشتاف العتامة داتاإليرا
 بالمال ضررا ألحقت تصرفات هناك أن له ثبت ما إذا  لرقابته الخاضعة الجهات حسابات في التصرف منع الصترف،

 من وغيرها ، الضرر ورفع األسباب زوال حين إلى المصاحبة والمراجعة الفحص تحت وضعها له ويجوز،  العام
 الذي المالي األداء رقابة اختصاص الليبي المحاسبة ديوان تبّنى للقانون  تطبيقا وكذلك ،(األخرى  الرقابية المهام
 الوضع تشخيص على يقوم االختصاص وهذا ، لتزاماال ورقابة النظامية الرقابة جانب إلى الدولية المعايير به أوصت

 المؤسسة إدارة في قتصادواال والفاعلية الكفاءة تقييم إلى للوصول واإلمكانيات باألهداف النتائج ومقارنة للمؤسسة مالقائ
 37العامة. األموال واستعمال

ديوان المحاسبة 
 بدولة الكويت:

نفاق مصروفاتها في حدود  ةإيرادات الدولمراقبة تحصيل  ن كفاية األنظمة الواردة بالموازنة والتفكد م االعتماداتوا 
والوسائل المتبعة لصون االموال العامة ومنع العبث بها، فحص القرارات الصادرة في شئون التوظف بالجهات محل 
الرقابة ومراجعة حسابات المعاشات والمكاففت والتفمين والضمان االجتماعي واإلعانات و المناقصات الخاصة 

رات االموال العامة وفحص اللوائح االدارية والمالية والمحاسبية بالتوريدات واألشغال ومراجعة حسابات استثما
 41لإلستيثاق من مدى كفايتها ومراجعة وفحص الحساب الختامي .

جهاز الرقابة المالية 
واإلدارية بسلطنة 

 :ُعمان

 شفن في الصادرة راتالقرا على والرقابة األداء رقابة و اإلدارية والرقابة والقانوني المحاسبي بشقيها المالية الرقابة
 أخرى  أعمال أية و الجهاز لرقابة الخاضعة الجهات حسابات وكافة االستثمارات على الرقابة و المالية المخالفات

 40. الجهاز بها يكلف

 العام الديوان
 بالمملكة للمحاسبة
 :السعودية العربية

 الحكومية و مراجعة للجهات الشهرية الحسابات تمستندا و مراجعة لتزامواال المالية األداء و  المراجعة على الرقابة
الدولة  فيها تساهم التي للشركات المالية القوائم العقود و  مراجعة الحكومية و  مراجعة للجهات الختامية الحسابات

 45المعلومات. تقنية أداء على المستودعات و الرقابة على ومراجعة اإليرادات و التفتيش

ديوان المحاسبة 
 ر:بدولة قط

المشاريع  والرقابة علىالمعلومات  تكنولوجيا والرقابة علىاالداء  والرقابة على لتزاماال والرقابة علىالمالية  الرقابة
 43 المالية. والعقود المناقصات والرقابة على

ديوان المحاسبة 
بدولة اإلمارات العربية 

 المتحدة:
 44 اإللكترونية.الرقابة المالية والقانونية ورقابة األداء والرقابة 
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 https://audit.gov.ly/home/download/ACT19-2013.pdf قانون الجهاز        
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 https://www.sab.gov.kw/sabweb/contentfiles/law_30.pdf قانون الجهاز       
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 https://www.sai.gov.om/LawDocs/111-2011.pdf قانون الديوان        
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 https://www.gca.gov.sa/PageDetails?id=1 قانون الديوان       
43

 https://www.sab.gov.qa/docs/default-source/standard-library/sab_law_11_2016.pdf?sfvrsn=5924f4e9_4 قااانون    
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 https://saiuae.gov.ae/ar/Laws/Law%208_2011.pdf قانون الديوان      
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 دور الجهاز الجهاز االعلى للرقابة
 المالية ديوان الرقابة

واالدارية بدولة 
 فلسطين:

 الثالث بسلطاتها الوطنية السلطة في واإلداري  المالي واالستقرار العمل سالمة ضمان يمارس الرقابة التي تمكنه من
 العامة الوظيفة استغالل حاالت فيها بما كافة واإلداري  ليالما االنحراف أوجه وكشف والقضائية والتشريعية التنفيذية
 42 النافذة. والتعليمات والقرارات واللوائح واألنظمة القوانين أحكام مع يتفق العام األداء أن من والتفكد

ديوان الرقابة المالية 
واإلدارية بمملكة 

 البحرين:
 46 المعلومات. نظم ورقابة ورقابة االلتزام األداءرقابة والمالية  الرقابة

 
استعراض انواع الرقابة ودور االجهزة الرقابية في أداء مهامها من خالل  من خالل الجدول النماذج السابقة تم

من خالل عدد من األجهزة العليا للرقابة االعضاء بمنظمة  لتزامالرقابة المالية ورقابة االداء ورقابة اال
 بها.أنواع الرقابة التي تقوم على  تنص التياألرابوساي من خالل قوانينها 

خاصة أو بموجب تكليفات حكومية من السلطات  بفغراضفي بعض االحيان تكون هناك بعض أنواع للرقابة 
كما ان من الممكن أن يكون  الخاصة،لألجهزة العليا للرقابة أو بعض المهام الرقابية أو الرقابة على المشاريع 

من نوع في نفس التوقيت أو تكامل بين نوعين من أنواع  أكثرلرقابة او هناك حاجة ألداء نوع واحد من ا
 المحددة.الرقابة المبينة سابقًا على حسب حاجة الدول للرقابة على أهدافها 
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 https://www.saacb.ps/Doc2018/saacbArabicVers.pdf قانون الديوان     
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 https://www.nao.gov.bh/uploads/NAO_LAW_Arabic1.pdf قانون الديوان    
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رقابيةالتقارير ال  

  الرابع المبحث
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ج رقابة الجهاز األعلى للرقابة مع تعدد أنواع تلك الرقابة نتائإبداء رأي مكتوب بشفن  هوالتقرير الرقابي  إن

 من جهاز ألخر.

 فيعرض التقرير مالحظات األجهزة العليا للرقابة على الجهات محل الرقابة مع إعطاء توصيات لحل تلك

 أدت لوجود مالحظات. التيالمشاكل 

 تقدمها.قارير التي ينص قانونها على الت والتيوتتنوع تقارير األجهزة العليا للرقابة 

 
 

 

طبقًا ألهداف كل  واختالفهايمكننا أن نتطرق ألهداف التقارير الرقابية وعلى الرغم من تعدد تلك االهداف 

 التالي:على النحو  رإال أننا بوجه عام يمكننا تحديد اهداف تلك التقاريدولة وخططها االستراتيجية 

  اداء القطاع  وتقيمالعامة  االستثماراتاالجهزة العليا للرقابة المنوطة به لحماية األموال و تفعيل دور

 الحكومي.

  إليها.إبالغ نتائج عملية الرقابة للسلطات العليا المعنية بتقديم التقارير 

 لحكوميزمة لحلها لتحسين األداء اإبالغ نتائج الرقابة للجهات محل الرقابة مرفقًا بها التوصيات الال. 

  وفي بعض األحيان هيكل المساهمين  أصحاب المصلحةالشفافية في عرض نتائج الرقابة على

 والمواطنين.

 
 
 

 : ماهية التقارير الرقابية 2/4/1

 :الهدف من التقرير الرقابي 2/4/2
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 .تقييم الجهات المشمولة بالرقابة وتحديد أوجه الضعف والمعوقات لتالفيها مستقباًل 

  لمحقق فعليًا.وا التخطيطبين الموازنات  االنحرافاتتقييم 

 .إبراء ذمة المسئولين بالجهات المشمولة بالرقابة 

 الخاصة عن طريق تمكين االجهزة العليا  القوانينبتنفيذ الدستور و  لتزاميعكس التقرير الرقابي مدى اال

 به.للرقابة من أداء دورها المنوطة 

  الجهات من تالفي  زامالتتوثيق المالحظات ومتابعتها والذي من شفنه أن يساعد للحكم على مدى

 السابقة.المالحظات 

 .تساعد التقارير الرقابة على تحسين كفاءة وفعالية اإلداء 

 .تساعد التقارير الرقابية على إحكام الرقابة على الضرائب وضبطها 

  عام.يساعد الرأي العام على تقصي الحقائق حول اداء الحكومة بوجه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : أهمية التقارير الرقابية 2/4/3
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بعض االجهزة العليا للرقابة  لنماذج عملية من أنواع التقارير التي يتم تقديمها من خالل استعراضسيتم 

 األرابوساي:العربية األعضاء بمنظمة 

 :العربيةجمهورية مصر  – الجهاز المركزي للمحاسبات

 

 48وتعديالته 47ورية مصر العربية جمهللجهاز المركزي للمحاسبات ب 0788لسنة  044رقم  قانون ال حدد

 : يما يلحيث بموجب قانونه فإن الجهاز يعد تقارير ويقدمها عن و  0778لسنة  027بموجب القانون رقم 

 أسفرت عنها عمليات الرقابة على الجهات محل الرقابة. التي مالحظاتال 

  بة.الحسابات الختامية للوحدات الحسابية محل الرقاالمالحظات الناتجة عن فحص 

 .المالحظات الناتجة عن مراجعة الحسابات الختامية بالدولة 

 .تقارير مراجعة الميزانيات والقوائم المالية للشركات محل الرقابة 

  االداء.تقارير عن الرقابة على الخطة وتقويم 

  للرقابة.تقارير سنوية عن النتائج العامة 

 .أية تقارير خاصة تطلب من مجلس النواب بالدولة 
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 https://manshurat.org/node/13874 4333لسنة  400قانون الجهاز رقم    
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 https://manshurat.org/node/13875   4333ة لسن 433قانون رقم  

 :رير الرقابيةنماذج عملية ألنواع التقا 2/4/4
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 : 49يوان المحاسبة الكويتي د

 يلي:يقدمها ديوان المحاسبة الكويتي ما  التيتضمنت أنواع التقارير الرقابية 

  للرقابة(المشمولة  )للجهاتالتقارير الدورية لنتائج الفحص والمراجعة على األعمال والتصرفات. 
 ت واإلدارات الحكومية والهيئات التقارير السنوية عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارا

 والمؤسسات العامة وحساباتها الختامية.
  تقرير دوري ُيرسل للجهات المشمولة برقابة ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على أعمال

 وحسابات الجهة التي تمت خالل السنة المالية.
  الديوان،ن قانون إنشاء ( م52فقًا للمادة )و  الوزراء(ومجلس  األمة، )مجلسالتقارير الخاصة بالتكليفات 

 للدولة.تقرير سنوي عن الحالة المالية الوتتضمن 
 بشفن الكشف  0776لسنة  52لتقارير الخاصة بتكليف مجلس األمة عن العقود المخاطبة بفحكام القانون ا

  السنوي(.ضمن التقرير  )وتدرجالعموالت في العقود التي تبرمها الدولة  عن
 أشهر(. 6كل  )ويصدروري عن إصدار السندات الحكومية تقرير د 
  بشفن حماية المال العام.  0773لسنة  0تقرير نصف سنوي عن األموال المستثمرة طبقًا للقانون رقم 
 والفاعلية في إدارة موارد بعض الجهات الحكومية  قتصادتقارير خاصة بالرقابة على مستويات الكفاءة واال

  المطلوبة.الجهة للمهام الموكلة لها وتحقيق أهدافها والشركات ومدى تحقيق 
  القوانينتقارير بدراسات رقابية لموضوعات محددة يتم فيها فحص الموضوع من كافة جوانبه مع دراسة 

 والتوصيات.ويدرج الديوان ضمنها النتائج  الموضوع،واللوائح والقرارات المنظمة لهذا 
  المواطن.تقرير 
 المخاطر.لية تقرير بالموضوعات عا 
  والمستجدات.تقرير بفهم المؤشرات المالية والظواهر الرقابية 
 
 

                                                           
49 https://www.sab.gov.kw//sabweb/pages/paragraph.aspx?ID=UFAISILMMpeu9QEKDlYbxlrpumaWvWv24T0K3Zhu34Q= الموقع اإللكتروني للديوان   
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 : 50 السعوديديوان المحاسبة 

 

 يلي:ما  لسعودييقدمها ديوان المحاسبة ا التيتضمنت أنواع التقارير الرقابية 

  .تقارير يتم تبليغها للجهات المشمولة برقابة الديوان؛ تتضمن نتائج عمليات المراجعة 

 قرير الديوان السنوي عن نتائج المراجعة المالية ورقابة األداء.ت 

 .تقرير الديوان السنوي عن نتائج مراجعة الحساب الختامي للدولة 

 .تقرير الديوان السنوي عن إنجازاته ونشاطاته 

 .تقارير عامة أو خاصة 

  أداء فروع األجهزة الخدمية تقارير الديوان السنوية لمجالس المناطق، ويشتمل كل تقرير على نتائج تقويم

 بكل منطقة. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
50 https://www.gca.gov.sa/PageDetails?id=6 = الموقع اإللكتروني للديوان   

https://www.gca.gov.sa/PageDetails?id=6
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 : 51دارية بمملكة البحرين واإل ديوان الرقابة المالية

 

 يلي:ما ة البحرين ملكمالرقابة المالية واإلدارية ب يقدمها ديوان التيتضمنت أنواع التقارير الرقابية 

 برقابته، المشمولة للجهات الختامية باتوالحسا للدولة الختامي الحساب عن سنوياً  تقريراً  الديوان يعد 

 بين يقع خالف أي وأوجه المالحظات فيه يبين اإلدارية، والرقابة األداء رقابة أعمال نتائج وعن

 .بالرقابة المشمولة والجهات الديوان

 الجهات إلى يبلغها مالحظات شكل في وتفتيشه تدقيقه نتائج الديوان يضعحيث  مهمته كل عن تتقرير 

 .الجهات تلك تتبعهم الذين الوزراء طريق عن صةالمخت

 وتقتضي األهمية من كبيرة درجة على أنها يرى  التي المسائل في أخرى  تقارير الديوان رئيس يقّدم 

 .عليها المسؤولة السلطات إطالع سرعة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
51 https://www.nao.gov.bh/category/audit-reports  = وانالموقع اإللكتروني للدي   

https://www.nao.gov.bh/category/audit-reports
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 : 52ديوان المحاسبة األردني 

 

 يلي:ما  لمحاسبة األردنيديوان ايقدمها  التيتضمنت أنواع التقارير الرقابية 

 :النهائي الذي يقدمه رئيس الديوان عن الجهات الخاضعة للرقابة والذي  والمخرج التقرير السنوي
يتضمن نتائج عملياته وآرائه وملحوظاته وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها عن سنة 

لقانون الموازنة  الختامية الحساباتتحليل كما يتضمن  عادية،مالية واحدة وذلك في بدء كل دورة 
 الحكومية،تحليل الحسابات الختامية للوحدات  للخزينة،تحليل بيان المركز النقدي  للدولة،العامة 

 .تحليل أداء الشركات الخاضعة للتدقيق العام،تحليل الدين 
  قارير خاصة يلفت لرئيس ديوان المحاسبة في أي وقت أن يقدم لمجلس النواب ت الخاصة:التقارير

 فيها نظره الى أمور يرى أنها من الخطر واألهمية بحيث تستلزم تعجيل النظر فيها.
  النهائي الذي يقدمه رئيس الديوان عن الجهات الخاضعة للرقابة والذي  جهو المخر  الدورية:التقارير

المترتبة عليها كل  يتضمن نتائج عملياته وآرائه وملحوظاته وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية
 شهور.أربعة 

  أية جهة يقرر مجلس الوزراء تكليف ديوان المحاسبة بتدقيق حساباتها إذا كانت  األخرى:التقارير
 القانون.أموال هذه الجهة بحكم األموال العامة أو أن جبايتها تّمت بموجب أحكام 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
52https://www.audit-
bureau.gov.jo/Ar/List/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8
%A8%D9%8A%D8%A9   = الموقع اإللكتروني للديوان   

https://www.audit-bureau.gov.jo/Ar/List/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.audit-bureau.gov.jo/Ar/List/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.audit-bureau.gov.jo/Ar/List/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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اإلرشادات العامة التي يجب تصدرها األجهزة العليا للرقابة اهم  التيد من األدلة الرقابية وخاصة العديتناولت 

وهي ليست ملزمة ولكن تعد الحد هي شكل التقارير ومضمونها مراعاتها في التقارير الرقابية عند إعدادها 

الصادر من مجلس التعاون لدول 23يةدليل وا عداد وكتابة التقارير الرقابونذكر منها  للتقريرالمقبول  األدنى

 يلي:كما  كوذل 5106الخليج العربية 

  التقرير:شكل 

  نموذج أن لكل جهاز  ثللرقابة حييكتب التقرير على األوراق الرسمية الخاصة بالجهاز األعلى

 تصدر عن الجهاز. التيمعتمد لكتابة المحررات الرسمية 

 جهة المرسل لها.يسبق التقرير خطاب يرفق به التقرير موجه لل 

  إصداره.يحتوي التقرير على تاريخ 

  للرقابة. األعلىيكتب على التقرير الرقم المسجل في دفاتر الجهاز 

 عدم اإلخالل بالمعنى. معب أن يكون التقرير موجزًا يج 

  والموضوعية والحيادية.يجب أن يتسم التقرير بالوضوح 

 دقيقة وموثقة. من الشروط األساسية في التقرير أن تكون بياناته 

 اول توضيحية أو مرفق إيضاحي.دبعض المالحظات بالتقارير تحتاج إلرفاق ج 

   بالجهاز األعلى للرقابة. االعتمادالتوقيعات الالزمة من سلطات  استيفاءيتم 

 .يذكر بالتقرير الفترة الزمنية الخاصة بالبيانات محل الرقابة 
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 https://www.sai.gov.om/AuditStandards/2021-6-27-12-7-
9%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D9%83%D8%A
A%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%
A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9.pdf  

 : إرشادات عامة  لكتابة التقارير 2/4/5

https://www.sai.gov.om/AuditStandards/2021-6-27-12-7-9%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9.pdf
https://www.sai.gov.om/AuditStandards/2021-6-27-12-7-9%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9.pdf
https://www.sai.gov.om/AuditStandards/2021-6-27-12-7-9%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9.pdf
https://www.sai.gov.om/AuditStandards/2021-6-27-12-7-9%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9.pdf
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 التقرير:  مضمون 

  لفترة  حددها الجهاز األعلى للرقابة كاإلطار الزمني والتي الرقابة الخاصة بعملية القيودإيضاح

أو ما كان في جهة الفحص أو مقر الجهاز األعلى للرقابة  إذاالفحص ومكان أداء مهام الفحص 

 .موقع أو مقر من مقرات الجهة

 حصين الفا األعلىضاح إذا ما كان هناك قيود فرضتها الجهة محل الرقابة على أعضاء الجهاز يا

 مهامهم الرقابية. أداءأثناء 

  ابية كالكوارث المهام الرق أداءيذكر بالتقرير في حالة ان هناك ظروف خاصة فرضت قيود في

 والجوائح الطبيعية.

 .في حالة وقود قيود على نطاق عمل الجهاز األعلى للرقابة يتم ذكر أثر ذلك في التقارير 

 الرقابة.ن الرقابة بوجه عام في عرض مالحظات يحتوي التقرير الرقابي في مقدمته الهدف م 

  للرقابة.يتم توضيح نوع الرقابة التي قام بها الجهاز األعلى 

  أدت إلى حدوثهما. التيبابهما والعوامل سوالمخاطر المالية وأإيضاح المخاطر المتعلقة بالفحص 

 اللوائح.بالقوانين واألنظمة و مدى التزام الجهة محل رقابة الجهاز األعلى  إيضاح 

  من نتائج الفحص وتوصيات األجهزة العليا للرقابة يتضمن التقرير مالحظات الجهاز األعلى للرقابة

 لحلها أو تالفيها أو إصالحها.

  مخالفات الجهة محل الرقابة إن وجدت أو أية خروج عن المتطلبات التنظيمية يتضمن التقرير

 والقانونية للدولة.
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  ملكًا للمواطنين  هيا التيالعليا عند الرقابة على االستثمارات العامة وأموال الحكومة  األجهزةتسعى

المؤسسات العامة للدولة وذلك من خالل  أداءوالحكم على المصلحة  أصحابإلى توجيه الرأي إلى 

حتى ال  األخطاءده( وتكون خالية من يجب أن تتسم بالكمال )الكمال هلل وح والتيتقاريرها المعدة 

 نوجزها فيما يلي: والتيمن خالل التكامل مع عدد من المعايير  وذلك امصداقيتهتفقد 

 

 : االستقالليةمعيار 

  داريًا عن للرقابة واعضاءه  األعلىالجهاز  استقالليةأن التقرير الرقابي يجب أن يعبر ويعكس ماليًا وا 

 .يرهاة في عرض تقار ياألجهزة العليا للرقابة بالحياد التزامة أثر ذلك الجهات محل الرقابة مع مراعا
 

 معيار الشمولية: 

 بالشمولية في أجزاء التقارير  تتصف يجب أن تكون تقارير األجهزة العليا في أداه مهامها الرقابية

لصياغة يتعلق بذلك النتائج المعروضة بالتقرير مع مراعاة أسلوب او ويكون متكاماُل في أجزاءه 

 لعرض تلك النتائج.
 

 : الوضوحمعيار 

  كلما كان تقرير الجهاز األعلى للرقابة سهاًل في الفهم غير معقد ويحتوي على مفردات سلسة

معروفة وشائعة وعند اللجوء إلى مصطلح لغوي فني فيجب أن يتم مفردات لغوية  واستخداموبسيطة 

 صالح.إيضاحه حتى يكون متاحًا للفهم من قبل أصحاب الم

 

 : ارير الرقابيةمعايير إعداد التق 2/4/6
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 : اإليجازمعيار 

  وعدم اإلطالة في سرد بيانات ليس لها مجال أو للرقابة يتسم باإليجاز  ىالجهاز األعلكلما كان تقرير

كلما كان عن الهدف األساسي من التقرير  انتباههوزائدة عن فهم المتلقي وتسمح بتشتيت  احتياج

يصال محتواها بشك ل موجز وواضح ملمًا بكل جوانب الجهة ذلك ذو فائدة لتوضيح نتائج الرقابة وا 

 محل الرقابة.

 : الدقةمعيار 

  إن وجود أية أخطاء بداخل التقرير يهدد الثقة في الجهاز األعلى للرقابة ويشكك في مصداقية تقاريره

يجب أن تحتوي على بيانات دقيقة وسليمة وال تحتمل وجود أخطاء حتى تزيد من معيار الثقة  التي

 .وبين أصحاب المصلحةعلى للرقابة بين الجهاز األ

 : الموضوعيةمعيار 

  توضح مالحظاته الواردة  التييجب أن يكون تقرير الجهاز األعلى للرقابة محتويًا على جميع األدلة

 .وباألدلة والبراهينبالتقرير وتزيد من قوتها ومصداقيتها 

 : معيار اإلقناع

  المحددة سلفًا  باألهدافرقابة يجب أن تكون ملتزمة أثر نتائج تقارير الجهاز األعلى لل انعكاسإن

 .وتوصيات منطقية استنتاجوبفسلوب بالشكل الكافي لإلقناع من خالل عرضها 

 

 : لتوقيتمعيار ا

  الذي يحقق من فوائد التقارير الرقابية أنها توصل نتائجها وتوصياتها للمستفيدين في الوقت المناسب

 .بفقل خسائر ممكنة المعوقاتاسب لتالفي بعض المشاكل أو أفضل إفادة أو الوقت المن
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القائمين بعملية الرقابة المتطلبات الالزمة إلعداد التقارير  األعضاءالعليا للرقابة ألفرادها  األجهزةتوضح 

عداد تقريره ونوجزها في بعض النقاط الهامة للرقابة عند إ  األعلىيلتزم بها عضو الجهاز  والتيالرقابية 

 :كالتالي

  للرقابة على الجهة محل الرقابة األعلىأدلة اإلثبات عن وجود مخالفة أو خطف أو مالحظة للجهاز. 

  أدت للدليل أو المخالفة أو المالحظة. التي األسبابإيضاح 

  ى ال يسمح بتكرار ذلك مستقباًل أو حتاإلجراء المتبع من الجهاز األعلى للرقابة في مثل تلك الحاالت

 حدوثه مرة أخرى.

 .توضيح أثر الخطف أو المالحظة 

 .توصيات الجهاز األعلى للرقابة المقترحة إليجاد حلول لألخطاء أو المخالفات وتصويبها 

  الرد إلى تعقيب من  احتياجرد الجهة محل الرقابة على التقرير المبلغ لها في األوقات القانونية ومدى

 بالرد على المالحظات الناتجة من الفحص. االكتفاءجهاز األعلى للرقابة أم يتم ال

 

 

 

 
 

 

 

 

 : متطلبات إعداد التقارير الرقابية 2/4/7
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دور األجهزة العليا 
للرقابة على 

اإلستثمارات العامة 
حالة تطبيقية على "

 "الرقابة المالية
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 تمهيد :
 

بالمعايير الدولية والمحلية  لتزامواالالعامة  االستثماراتل دور األجهزة العليا في الرقابة المالية على سيتم تناو 

 Issaiطبقًا لمعيار اإلنتوساي  رقابة المالية لألجهزة العلياالفي المحاسبة بداية من األعمال التمهيدية لمهمة 
 اإلنتوسايكما بينتها معايير  الستراتيجية عملية الرقابة مرحلة التخطيط من بعدها و  التوثيق الرقابي 241230

Issai 132022 اي المطابق لمتطلبات معايير اإلنتوس وتنفيذها على القوائم المالية إلى أن يتم إصدار التقرير
26Issai 1700   الذي يعبر عن الرأي وهو ما سيتم دراسته من خالل عرض نماذج من القوائم المالية

بجمهورية نتجت عن فحصها بناء على عمليات الرقابة وبالتطبيق على قطاع البورصة  التيوعرض التقارير 

والبيانات لبورصة شركة مدرجة با 05حيث أن هناك من خالل قطاع األغذية والمشروبات  مصر العربية

 التيوهي النسبة % 52تمثل نسبة مساهمة المال العام بها في كل منها أكثر من و  5107الخاصة عن عام 

بالرقابة واصدار تقرير مراقب الحسابات عن مجموعة القوائم البد من أن يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات 

عن قوائمها المالية وتقرير مراقب  باإلفصاحية بالبورصة المصر  المتداولةتقوم الشركات  والتيالمالية 

ستكون عينة لبيان  والتيبالقيد  لإلفصاحالمصرية كمتطلبات الحسابات ويتم ادراجها على موقع البورصة 

  .اإلنتوسايه بمعايير المراجعة الدولية والمحلية ومعايير التزامدور الجهاز المركزي للمحاسبات و 
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 https://audit.gov.ly/home/intosai/1230.pdf معيار  Isaai 1230 
55

 https://audit.gov.ly/home/intosai/1320.pdf   معيار Issai 1320 
56

 https://audit.gov.ly/home/intosai/1700.pdf  معيار Issai 1700 

https://audit.gov.ly/home/intosai/1230.pdf
https://audit.gov.ly/home/intosai/1320.pdf
https://audit.gov.ly/home/intosai/1700.pdf
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 األعمال التمهيدية للرقابة المالية

 المبحث األول
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 الرقابةالملفات الالزمة لعملية إنشاء  3/1/1
 

فإننا بصدد التعرف على أول خطوة من عمليات الرقابة  اإلنتوسايجهة أم ال بمعايير  التزمتلبيان ما إذا ما 

فهناك عدد  الرقابي التوثيق Issai 1230يار اإلنتوساي ووفقًا لمعالمالية وهي إنشاء ملفات الرقابة أو التدقيق 

 التالي:الملفات يجب إعدادها عند البدء في عملية الرقابة وذلك على النحو من 

 للجهة:ف الدائم لالم

يتضمن األوراق الخاصة بالجهة محل الرقابة والبيانات األساسية منذ نشفة المؤسسة أو الشركة أو المنشفة 

محاضر الجمعية العامة والسجل ن واألنظمة ولوائح الجهة و القوانيكعقود التفسيس والقرارات و محل الرقابة 

وأوراق تسجيل الجهة في البورصة في حالة تداولها وقوانينها وتعديالتها والهيكل التجاري والبطاقة الضريبية 

تكون ممتدة أكثر من عام  التيالتنظيمي وقرارات التعين لمجلس اإلدارة وقرارات المجلس والعقود واالتفاقات 

ابقة ألغراض التحليل المالي وأية بيانات يري المراقب أو المدقق أنها الزمة كبيان ونسخ من القوائم المالية الس

 إيضاحي .

المراقبين على الجهات دوران مراقبي الشركات يؤدي لتعاقب أن اهمية الملف الدائم أنه ملف متعاقب حيث أن 

ساسية للشركة وطبيعة عملها االيجد المراقب الجديد على الجهة اإللمام بالبيانات وبالتالي ال  محل الرقابة

 الدائم.والبيانات التاريخية بالملف 
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 :الجاري الملف 

التقرير عن نتائج الرقابة المالية هو خاص بالفترة المالية بمراحل الرقابة أو التدقيق من تخطيط وتنفيذ وا عداد 

وأدلة م المالية للجهة محل الفحص إقرارات اإلدارة وخطة الرقابة او التدقيق وتعديالتها والقوائ علىويحتوي 

التدقيق والمصادقات وخطابات المتبادلة بين الجهاز األعلى للرقابة وبين الجهة ونسخ من المستندات التي 

توثق المالحظات المدرجة بالتقرير والتقارير التفصيلية للشركة ورد الشركة عليها وتعقيب الجهاز األعلى 

 العام المالي ويري المراقب انها هامة ويري إدراجها ضمن الملف.وأية بيانات تخص  عليهاللرقابة 

 ملف المالحظات:

نتجت عن طريق فحص  والتيوهو سجل أو أرشفة مالحظات أعضاء الفريق القائم بعملية الرقابة عن الجهة 

ليها وأدرج تم رفعها إلى قائد فريق الرقابة واطلع ع والتيكل اعضاء الفريق الممثل للجهاز األعلى للرقابة 

 المبلغ.منها ما يراه مناسبًا بالتقرير 
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 لبات السلوك المهنيستيفاء متطا 3/1/2
 

لتحقيق متطلبات السلوك أعضاء األجهزة العليا للرقابة التي يجب أن يتمتع بها األساسية  المبادئوهي 

والموضوعية والكفاءة  االستقالليةو وتشمل األمانة والنزاهة والالزمة لتحقيق أهداف مهنة التدقيق المهني 

 المهنية والسرية والسلوك المهني.

كالبعد عن ان يكون هناك جهة اتصال او قرابة أو معرفة أو اية وذلك في مواجهة تحديات عملية الرقابة  

أعضاء فريق عمل الجهاز األعلى للرقابة وبين أحد المسئولين بالشركة أو أية  أحدمصالح شخصية بين 

 الرقابة.للرقابة وبين الجهة محل  الجهاز األعلى بين عالقة معوقات

ولذا فإنه البد على االجهزة العليا للرقابة وضع التعليمات والقواعد التي ترتقي بفعضاء األجهزة العليا للرقابة 

 الرشيد.متطلبات السلوك المهني  باستيفاء
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 تفهم عملية الرقابةخطاب  3/1/3
 

المنظمة إال أنه يجب على  القوانينوفقا للدستور و العليا للرقابة تتم كما وضحنا  لألجهزةابة إن عملية الرق

 قبل البدء في عملية الرقابة يرسل القطاع أو اإلدارة المعنية بالرقابة على الجهة خطاباً الجهاز االعلى للرقابة 

 للرقابة.ية الجهاز األعلى للتفهم وأن عملية الرقابة المالية تتم وفق للقانون وهدفها ومسئول

واإلقرارات في عملية الرقابة  للبدءويتم ذكر محددات ونطاق عملية الرقابة والبيانات االساسية الالزمة 

 المالية.القانونية المطلوبة من الجهة المشمولة بالرقابة 
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 التخطيط والتنفيذ للرقابة المالية

 المبحث الثاني
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 بة الماليةاقالر عملية هداف أ 3/2/1
 

إلى إبداء رأي مبني على درجة تفكد عن البيانات المالية المقدمة من الجهة محل تهدف عملية الرقابة المالية 

األهداف العامة للمدقق المستقل الخاص ب Issai 120027وذلك طبقا لما جاء في معيار اإلنتوساي  الرقابة

جراء العملية الرقابية وفقا لمعايير التدقيق الدولي  .وا 

المتعلقة  والتفكيداتالمطلوبة من خالل انواعها من تفكيدات الفترة محل التدقيق  التفكدضح درجات وقد أو  

 واإلفصاح.باألرصدة في نهاية المدة وتفكيدات العرض 

. 
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 الموارد الالزمة للرقابة المالية 3/2/2
 

 من:عليا للرقابة ال لألجهزةيجب أن تتوافر المتطلبات الالزمة ألداء الرقابة المالية 

  عن طريق فحص سجالت الجهة ومستنداتها والجرد الفعلي لألصول والموجودات أدلة اإلثبات

حصول على وعلى المراقب أو المدقق ال بفنواعهاجراءات التحليلية واإلواالستفسارات والتفكيدات الخارجية 

 عمله.داء ادلة اإلثبات الالزمة أل

 دارة العليا تنظيميًا يتم تشكيلها بقرارات من اإل والتيمحل الفحص ى الجهات فرق العمل القائمة بالرقابة عل

 وتكون معدلة ومحدثة بشكل مستمر يضمن حسن سير عملية الرقابة.بمخططات دورية 

 لالستقالليةا لعليا للرقابة توفيرها تحقيقًا  على األجهزةيجب  والتيعمال الرقابة الموارد المادية المطلوبة أل. 
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 وضع إطار تنفيذ الرقابة المالية 3/2/3
 

ألنشطة التخطيط الالزمة للتنفيذ وذلك من عام  إطارفي التنفيذ للرقابة المالية فيجب أن يتم وضع  البدءقبل 

 خالل:

 ومقر الجهات محل الرقابة والهدف من طار العام إلعداد التقرير رقابة واإلوضع الخطة االستراتيجية لل

 عليها.سيتم التركيز  التية المالية والتوقيت المحدد والجوانب الهامة عملية الرقاب

  جراءات عملية الرقابة وتشمل ما ورد وضع خطة الرقابة المالية التفصيلية والجدول الزمني المقترح وا 

 خالل من وتقييمها الجوهرية األخطار مخاطر تخطيطبالخاص  Issai  1315 28بمعيار اإلنتوساي 

أدلة مراجعة كافية ومناسبة  ما يؤكد ضرورة الحصول على وهو وبيئتها للرقابة لخاضعةا الهيئة فهم

 على المدقق أجوبة 27Issai1330كما ورد بمعيار اإلنتوساي للمستوى المقبول لتخفيض الخطر 

لمواجهة المخاطر ، كما يجب أن تتضمن الخطة المهام الضرورية وماهي اإلجراءات  المقدرة المخاطر

 االعلى للرقابة . زالمسئولة بالجهاالعمل وأن تكون معتمدة من السلطة وبرامج 

  يتم تشكيلها بقرارات من اإلدارة العليا  والتيفرق العمل القائمة بالرقابة على الجهات محل الفحص

 تنظيميًا بمخططات دورية وتكون معدلة ومحدثة بشكل مستمر يضمن حسن سير عملية الرقابة.

 لعليا للرقابة توفيرها تحقيقًا ا على األجهزةيجب  والتيلرقابة لمطلوبة ألعمال االموارد المادية ا

 .لالستقاللية
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 تنفيذ خطة الرقابة المالية 3/2/4
 

  تقع على عاتق فريق العمل من الفاحصين  والتيتتضمن المهام المطلوبة من االجهزة العليا للرقابة

قصيرة وهي القوائم المختصرة أو الكاملة لفترة تعد جهات كالفحص المحدود للقوائم المالية الدورية لل

مع جوانبها ير في جتمكين المراقب من ابداء استنتاج إلى أن القوائم المالية معدة وفق المعايإلى  ويهدف

 اتخاذهاوما يشمل ذلك من إجراءات تم الهامة وذلك إلى ما نمى إلى علم فريق الرقابة القائم بالفحص 

 .لى استنتاجاتهليصل الفاحص إ

  حتي يصل المراقب إلى تفكد مناسب أن القوائم المالية قد تم إعدادها وفحص القوائم المالية الكاملة للجهة

الجهة  التزاملخاص تطبيقها على الجهة والتفكد من سالمة تقييم بالمعايير ا التزامالمحدد و ًا لإلطار وفق

 اإلجراءاتكما تشمل م مخاطر الرقابة بناًء على ذلك بإجراءات المراجعة الداخلية وتقييمحل الرقابة 

بمتطلبات المعايير الخاصة بالجهة محل الرقابة  لتزامالتفصيلية لفحص بنود القوائم المالية للحكم على اال

وقياس المخاطر ، وكذلك األمر بالنسبة إلى القيام باإلجراءات التحليلية لبنود القوائم المالية كإجراء تحقق 

 لية .التحلي

  وابداء رأي لمعلومات مالية مستقبلية ويجب أن يحصل المراقب على أدلة كافية على وفحص الموازنات

 ذلك.

  به.والتفكد من صحة األرقام تفصياًل الواردة اإلقرارات الضريبية  واعتمادفحص 
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تقارير الرقابة المالية 

 المبحث الثالث
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 تمهيد 3/3/1
 

القوائم المالية ويتبع  رأي الجهاز األعلى للرقابة فيالذي يحتوي على  ترجع أهمية الرقابة المالية في تقريرها

على للرقابة بعض اإلجراءات في سبيل إصدار تقريره عن القوائم المالية وكما تم ذكرها في دليل كل جهاز أ 

للرقابة المالية لمنظمة العربية لألجهزة العليا اإللكتروني ل موقعالالمنشور على و  61الرقابة المالي مرحلة التقرير

تي يتم إصدار تقرير الرقابة على حوتوضيح كافة اإلجراءات التي يجب إجراءها والمحاسبة )أرابوساي( 

 القوائم المالية:

 

 محتويات التقرير 3/3/2
 

 على القدر الكافي من البيانات الهامة التقرير يحتوي 

   ر.التقريعنوان الجهاز األعلى للرقابة والعنوان الموجه إليه 

  بشكل تفصيلي.هذا الرأي إبداء رأى المراقب في القوائم المالية وأساس 

  للرقابة.مسئولية إدارة الجهة محل رقابة الجهاز األعلى 

   عملية الرقابة والفحص للقوائم المالية للجهة محل الرقابة وعن مسئولية عضو الجهاز األعلى للرقابة عن

 نتائج قوائمها المالية.

  عمله في فحص القوائم المالية  وطبيعةمراقب الجهاز األعلى للرقابة  تمسئولياوصف توضيح وتعريف و

 للجهة محل الرقابة.
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  المالية.ذكر كافة المسئوليات األخرى الناتجة عن فحص القوائم 

 وقياسه في ضوء المحددات األخرى بخالف معايير المراجعة ومعايير  االستمراريةبفرض  االلتزام

نين العامة أو الخاصة بالدولة التي يعمل في بيئتها الجهاز األعلى للرقابة كتحقيق اإلنتوساي كالقوا

الشركة لخسائر في بعض الدول بشكل متكرر يستدعي معه دعوة المراقب ألعضاء الجمعية العامة 

 الجهة من عدمه. ةاستمراريلبحث أسباب ذلك والبحث في 

  نقاط أو المالحظات التي ال تؤثر بشكل مباشر على والتي تستدعي إيضاح بعض ال االنتباهفقرات لفت

القوائم المالية أو ال تخالف أية أحكام لقوانين أو لوائح أو معايير ولكن يرى مراقب الجهاز األعلى للرقابة 

  أثارها.إليها للحد أو اإلنهاء على  االنتباهتوجيه ولفت 

 كافة التقارير من حيث  باستيفاءا للرقابة تلتزم كحال كافة المحررات الرسمية المعتمدة فإن األجهزة العلي

 جهاز األعلى للرقابة.وكذا تكون مختومة بشعار ال باالعتمادتوقيع المراقبين عليها والسلطات المختصة 

  إن عنوان الجهاز األعلى للرقابة محل إصدار وتلقي مراسلته يجب أن يكون واضحًا على التقرير وأن

 التقرير.يؤرخ 

  بالتوقيع.للتقرير  واعتمادهماقبين واسماء المر 
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 أنواع الرأي في التقارير المالية  3/3/3
 

تكوين الرأي وا عداد التقارير عن البيانات المعيار الخاص بمن خالل طبقًا لمعايير اإلنتوساي أن أنواع الرأي 
إن  Issai170565 المستقل المدقق تقرير في الرأي تعديالتوأيضًا المعيار الخاص ب 60Issai 1700 المالية

 :أربع أشكال  فإنها لها لرأي المراقب على القوائم المالية
 )الرأي النظيف )غير معدل 
 ي المتحفظالرأ 
 )الرأي السلبي )عكسي 
 عن إبداء الرأي االمتناع 
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 شائعة
ليست 

 شائعة
 شائعة

الرأي 

 المتحفظ
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 شكل يوضح أنواع الرأي

  فتؤدي إلى رأي عكسي أو القوائم المالية إذا كانت شائعة ومن الشكل السابق فإن تفثير التحريفات على

وذلك هيا نتيجة حكم مراقب الجهاز عن إبداء الرأي وذلك لعدم الحصول على أدلة إثبات كافية  امتناع

 ودفاترها.األعلى القائم بفحص الجهة محل الرقابة وقوائمها 

 ى للرقابة عندما يخلص أعضاء الجهاز إن األسباب المؤدية إلى إصدار تقرير نظيف من الجهاز األعل

أن القوائم المالية للجهة مجل رقابة الجهاز األعلى تغبر بعدالة وبوضوح في جميع القائمين بفحص الجهة 

ويجب أن يشمل التقرير ذلك جوانبها الهامة وذلك طبقًا إلطار إعداد التقارير المالية المطبق داخل الدولة 

 ضمن متطلبات تقريره.

 استنتاجأن يكون الرأي متحفظًا عند بعض الظروف داخل الجهة محل رقابة الجهاز األعلى للرقابة  قد تؤدي 

أن تحريفات أو أخطاء في القوائم ولكنها ليست شائعة وغير مقصودة بناًء على أدلة إثبات المناسبة والكافية 

ولكن تلك األدلة التي لم يستطع الحصول أو عندما ال يستطيع المراقب بالحصول على أدلة تدقيق كافية 

 عليها إن وجدت هيا جوهرية بالفعل ولكن ليست شائعة أو مقصودة.

  يفتي من خالل أن المراقب في الرأي السلبي او العكسي أو المعارض على القوائم المالية للجهة محل الرقابة

 د بها تحريفات أو أخطاء جوهرية وشائعة.يوجضوء أدلة الرقابة وجد أن البيانات الواردة بالقوائم المالية 

  عن إبداء رأيه  االمتناعمن قد يضطر مراقب الجهاز األعلى للرقابة القائم بالرقابة على الجهة محل الفحص

في حالة كونه غير قادرًا على الحصول على القدر الكافي من أدلة اإلثبات المناسبة إلبداء رأيه على تلك 

 وشائعًا.جوهريًا ن التفثيرات المحتملة لتلك البيانات يعد تحريفًا ويستنج من ذلك أالقوائم 
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 الرقابة األخرى  اعتبارات 3/3/4
 

  األرقام المناسبة والبيانات  –المعلومات المقارنة المعيار الخاص من خالل طبقًا لمعايير اإلنتوساي

وائم المالية معلومات للمقارنة حيث يجب أن يحدد المراقب تضمن الق 63Issai 1710 المالية المقارنة

 وكذلك تغيير السياسات المحاسبية.

 مسؤوليات المدقق المتعلقة بالمعلومات األخرى الواردة في الوثائق الخاص باإلنتوساي معيار  وحدد

البيانات الهامة األخرى أنه يؤخذ في الحسبان   Issai172064 المتضمنة للبيانات المالية المدققة

 ائم المالية.ترفق بالقو  التي

  عمليات الرقابة على البيانات المالية التي تم  –اعتبارات خاصة الخاص ب اإلنتوساي معياروأشار

عند تكليف الجهاز  االعتباروهو الوضع في  Issai180062 إعدادها وفقا ألطر الهدف الخاص

مالية واحدة أو األعلى للرقابة فريق عمل للقيام بالفحص الخاص وفقًا لضوابط محددة كفحص قائمة 

 عناصر محددة .

  مسؤوليات المدقق المتعلقة بالمعلومات األخرى الواردة في الوثائق  اإلنتوسايمعيار وأضاف

الملخصة  لرأي المراقب على القوائم الماليةأنه   Issai180566 المتضمنة للبيانات المالية المدققة

 يبدى رأيه عليها مع القوائم المالية الكاملة .
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  تمهيد 3/4/1
 

اإلجراءات التحليلية التي استعراض من خالل العامة  االستثماراتسيتم تناول دور االجهزة العليا للرقابة على 

وناتج تلك اإلجراءات على بنود القوائم المالية تقوم بها األجهزة العليا للرقابة طبقًا للرقابة المحددة سلفًا 

نطاق قطاع نموذج من عدد من الشركات المدرجة في البورصة المصرية تحت اختيار خالل  منبالتطبيق 

تزيد نسبة  والتياالغذية والمشروبات وطبقا لقوانين الشركات وقانون الجهاز المركزي لجمهورية مصر العربية 

حيث أن  5107م المعدة على القوائم المالية عن عا رالتقاري استعراضسيتم و % 52المال العام بها عن 

ال يمكننا من الحكم بشكل كافي لذا فتم   07بسبب جائحة كوفيد استثنائيهو عام  5151العام المالي 

ضمن متطلبات  اتافصحت عنها الشرك التياالستعانة بالبيانات المالية من على موقع البورصة المصرية 

تقارير الحسابات ومن ضمنها  مراقبوتقرير و القوائم المالية المعدة من خالل عرض االفصاح بالبورصة 

والتزام تلك التقارير بالمعايير وبشكل التقارير الجهاز المركزي للمحاسبات كمراقبًا لحسابات تلك الشركات 

 .الذي تم إيضاحها في األبواب السابقة
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  لفحص القوائم المالية اإلجراءات التحليلية 3/4/2
 

صدار تقرير عن نتائج فحصه عند رقابة األجهزة العليا على ا موعة من فإن هناك مجلقوائم المالية وا 

 استعراضأخر وسيتم الواجب إتباعها والتي تختلف من جهة ألخرى ومن جهاز لجهاز  ةالتحليلياإلجراءات 

لى القيام بدورها في الرقابة عأهم تلك اإلجراءات التحليلية والتي تسعى من خاللها األجهزة العليا للرقابة إلى 

يصال نتائج رقابته وتوصياته إلى أصحاب المصلحة إلى الجهة محل الرقابة للسعي  األموال العامة وا 

وذلك من وتعد هيا أساس لرأي الجهاز األعلى للرقابة للتغلب عليها وتفعيل توصيات الجهاز األعلى للرقابة 

 يلي:خالل ما 

 التنفيذ:تحت  والمشروعاتالثابتة األصول 

وحساب المشروعات تحت التنفيذ والمصروفات  وا هالكهال الثابتة للجهة محل الرقابة يتم فحص األصو 
 يلي:وذلك من خالل القيام بما  المتعلقة بهما

  المقارنة بين رصيد الحسابات الفعلية للقوائم المالية والمقدر ضمن الموازنات التخطيطية لها وأسباب
 .االنحرافات

  المالية الحالية والسنة السابقة الواردة بفرقام المقارنة والتغير في كل بند مقارنة أرصدة الحسابات في السنة
 ومسبباته.

  العام.فحص مجمعات اإلهالك واالعمار اإلنتاجية لألصول واإلضافات واإلستبعادات التي تمت خالل 
 ضافته لرصيد األصول الثاب  تة.فحص المشروعات تحت التنفيذ ونسب إتمامها وما تم رسملته منها وا 
  وأسباب التوقف والخسائر الناجمة عن األصول الثابتة واألصول المتوقفة عن العمل  اضمحاللفحص

 التوقف.
  ضافتها أو مع مراعاة  استبعادهافحص إجراءات الضبط الداخلي والتحقق من األوراق الثبوتية لألصول وا 

 الشراء.فحص مستندات اليومية الدالة على ذلك وكذا فواتير 
 بلوائح المشتريات العامة  االلتزامالشراء واعتمادها واتباع طرق الشراء السليمة ضمن إطار  فحص سلطات

 الحكومية ولوائح شراء الجهات محل الرقابة.
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  فحص وثائق التفمين التي أبرمتها الجهات محل الرقابة للحفاظ على أصولها وتناسب قيمها مع القيم
 عمرها.ة التقادم في الفعلية ألرصدة حساب تلك األصول مع مراعا

  ويبات التي توضحها األنظمة بصول الثابتة طبقا لدليل الشركة والتمن التبويب الصحيح لألالتفكد
 محل الرقابة.المحاسبية للدول 

 مراجعة الداخلية بالجهة محل فخص محاضر الجرد خالل العام التي تمت خالل العام والتي قامت بها ال
 الرقابة.

 ولشهادات عدم التصرف في تلك األصول أو الشهادات السلبية  لألصوللفعلي التحقق من الوجود ا
عمال الجرد في نهاية أ  علىأو اإلشراف جراء الجرد المفاجئ الثابتة واواألوراق الثبوتية لكافة األصول 

 العام من قبل الجهاز األعلى للرقابة.
  القانوني أو من بعض أو الدائم التحقق من وجود أصول لدى الجهة تحت الرهن أو التحفظ المؤقت

 البنوك أو ألي أسباب أخري مع ضرورة إيضاح األسباب.
  فحص تحليلي لحساب المشروعات تحت التنفيذ ونسب إتمامها وأسباب التفخر في إنهاء بعضها إن وجد

 العقود.وفحص الدفعات المقدمة ومطابقتها للشروط الواردة في 
 الشركة والحسابات المتعلقة بها كالمشروعات تحت  أصولبكافة  فحص إفصاح القوائم المالية المتعلق

األصول الثابتة واإلضافات واإلستبعادات والرهن والتحفظ على اية أصول خاصة بالجهة  وا هالكالتنفيذ 
 الرقابة.محل 

 
 :األجلاالستثمارات طويلة 

محل الرقابة  للجهة" واحدة االستثمارات غير المتداولة الطويلة االجل "أكثر من فترة زمنيةيتم فحص 
 يلي:وذلك من خالل القيام بما وعوائدها  اضمحاللهاو  وا هالكها

  المقارنة بين رصيد الحسابات الفعلية للقوائم المالية والمقدر ضمن الموازنات التخطيطية لها وأسباب
 .االنحرافات

 ردة بفرقام المقارنة والتغير في كل بند مقارنة أرصدة الحسابات في السنة المالية الحالية والسنة السابقة الوا
 ومسبباته.
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  ضافاتها  ومستندات كل عملية.واإلستبعادات التي تمت عليها  وقيمتهتحليل االستثمارات غير المتداولة وا 
 منها.خاصة العقارية  لالستثماراتومصروف اإلهالك السنوي مجمعات اإلهالك  تحليل 
  العام.اإلستبعادات التي تمت خالل واالعمار اإلنتاجية لألصول واإلضافات و 
  مع مراعاة الجهة محل الرقابة  الستثماراتفحص إجراءات الضبط الداخلي والتحقق من األوراق الثبوتية

عادات ومصروفات اإلهالك ومجمع إثبات اإلضافات واإلستبفحص مستندات اليومية الدالة على 
 المالية.بالقوائم  االستثماراتهالك وقيم تلك اال

 ضمن سياسة الشركة وفق لقرارات مدروسة  حص سلطات الشراء واعتمادها واتباع طرق الشراء السليمةف
 تلك القرارات. اعتمادوالتحقق من سلطات 

  وتناسب قيمها مع القيم  ااستثماراتهفحص وثائق التفمين التي أبرمتها الجهات محل الرقابة للحفاظ على
 .فعلية ألرصدة الحسابال

  سيطرة مشتركة  –شقيقة  –من تصنيفها وتبويبها تابعة بالجهة محل الرقابة  ستثماراالفحص حركة– 
 عقارية. –متاحة للبيع 

  الستثمارات الجهة ضمن قوائمها المالية ودفاترها طبقًا للتصنيف المحدد وفق التفكد من التبويب الصحيح
 القانون والمعايير وأنظمة ولوائح الجهة.

  سليمة.والتفكد من معالجتها معالجة على االستثمارات  التي حدث االضمحاللفحص 
  التوقف.واألصول المتوقفة عن العمل وأسباب التوقف والخسائر الناجمة عن طرق معالجتها 
  االسهم الخاصة باالستثمارات والتي تحصل عليها الجهات من غرف المقاصة التابعة شهادات فحص

 دولة.لسوق المال والبورصات بكل 
 والتفكد من مطابقتها لكافة بيانات تلك االستثمارات ح القوائم المالية المتعلق بكافة فحص إفصا

 االستثمارات.
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 :األجل اإلقراض طويل

والفوائد المتعلقة بها وذلك من للجهة محل الرقابة من الجهاز األعلى للرقابة  إلقراضحساب ايتم فحص 
 يلي:خالل ما 

 

 علية للقوائم المالية والمقدر ضمن الموازنات التخطيطية لها وأسباب المقارنة بين رصيد الحسابات الف
 .االنحرافات

  مقارنة أرصدة الحسابات في السنة المالية الحالية والسنة السابقة الواردة بفرقام المقارنة والتغير في كل بند
 ومسبباته.

  فاءها للمتطلبات القانونية واستيلإلقراض طويل األجل فحص القرارات الصادرة من الجهة محل الرقابة
 عليها.والسلطات الالزمة للموافقة 

  ها.لجهة محل الرقابة في موعدها وفوائداالقراض الفعلي الواجبة ل ألقساطات التحصيل اءفحص إجر 
  وتسجيلها بدفاتر الشركة بشكل صحيح.فحص إضافات القروض الجديدة 
  بعملة الصرف في تاريخ اإلقفال بشكل صحيح بالنسبة الجهة محل الرقابة بتقييم قروضها  التزامالتفكد من

 للقروض بعملة اجنبية.
  فوائد القروض كنوع من إجراءات التفكد. احتساباختبار إعادة 
  مصادقات في نهاية العام المالي.صدة الشهادات الواردة من البنوك والالتفكد من األرصدة الفعلية مع ار 
  من إفصاح عنها بالقوائم المالية واالقساط المتعلقة  األدنىإلى الحد الجهة محل الرقابة  التزامالتفكد من

 وجد وكافة ما هو مستحق للجهة محل الرقابة.وفوائدها وغرامات التفخير إن  بها
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 :الملموسةغير األخرى / األصول 

والمصروفات المؤجلة ات المرسملة كاألصول الغير ملموسة والمصروفحسابات األصول األخرى يتم فحص 

للجهة محل الرقابة من الجهاز األعلى للرقابة وذلك من خالل  وأية بنود تقع تحت تبويب األصول األخرى 

 يلي:ما 

  المقارنة بين رصيد الحسابات الفعلية للقوائم المالية والمقدر ضمن الموازنات التخطيطية لها وأسباب
 .االنحرافات

 ابات في السنة المالية الحالية والسنة السابقة الواردة بفرقام المقارنة والتغير في كل بند مقارنة أرصدة الحس
 ومسبباته.

  اإلنتاجية.واعمارها  اواستهالكاته واإلستبعاداتوفحص اإلضافات تحليل األصول األخرى 
  قارنتها بالجهات أو مفحص القيمة العادلة لألصول غير الملموسة كالشهرة ومقارنتها بالبيانات السوقية

 المثيلة.
  وكذا االستهالك الخاص بها بالقوائم والدفاتر وقيود اليومية التحقق من إثبات كافة األصول األخرى

 بهما.المتعلقة 
  تسجيلها.الشهرة كبراءة االختراع أو العالمة التجارية وشهادات فحص مستندات أو ملكية 
 ينطبق عليها الشروط لتبويبها بات األصول األخرى التفكد من أن كافة اإلضافات التي تمت على حسا

 ضمن عناصرها.
  اسبابه والمعالجات المحاسبية المتعلقة به.و  األصول األخرى  اضمحاللفحص 
  وباستهالكهاالتفكد من كفاية اإلفصاح بالقوائم المالية وعن كافة البيانات المتعلقة بها. 

 

 :المخزون 

الرقابة وتكلفة الحصول عليه والمنصرف والمضاف وأسلوب المخزون بالجهة محل حسابات يتم فحص 
 يلي:وذلك من خالل ما التسعير 

  التخطيطية.مقارنة رصيد المخزون الفعلي لكل بند والمقدر له في الموازنة 
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  مقارنة أرصدة الحسابات في السنة المالية الحالية والسنة السابقة الواردة بفرقام المقارنة والتغير في كل بند
 بباته.ومس

  نتاج الفعلية ودراسة بكميات اإلالجهة محل الرقابة  احتياجاتتحليل الطلب على المخزون وعالقته بتلبية
 االنحرافات.أسباب 

  وربطها باإلنتاج. األقصىوالحد  األدنىالتفكد من التزام الجهة بمعدل األمان والحد 
  الرقابة.لتي تمت بشفن ذلك من الجهة محل الحركة واإلجراءات ا ءوبطيدراسة المخزون الراكد والمتقادم 
 االعتماد.ة والصرف والنماذج المتعلقة بهما وسلطات فحص مستندات اإلضاف 
  للمخزون بالجهة محل الرقابة وتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالدفاتر  المستنديالتفكد من كفاءة الدورة

 بها.وفحص قيود اليومية المتعلقة 
 الرقابة.لمفاجئ خالل العام من إدارة المراجعة الداخلية بالجهة محل دراسة تقارير الجرد ا 
  الحسابية المتعلقة بالمخزون من خالل إعادة االحتساب. ياتلمالعمن سالمة دقة  والتفكدفحص 
  على المخزون التام والمخزون تحت التشغيل  وأثرهافحص نظام التكاليف المطبق بالجهة محل الرقابة

 بفسلوب سليم.طبقًا للنظام المعتمد بالجهة محل الرقابة وتحميل التكاليف 
  األرصدة عملية الجرد وبين  علىمطابقة أرصدة وقيمة وكميات المخزون الواردة من خالل االشراف

الواردة بالقوائم المالية وبحث الفروق واسبابها والتفكد من ان الجهة محل الرقابة قامت بإجراء التسويات 
 شكل سليم.الجردية الالزمة ب

  التفكد من ان ارصدة المخزون شملت جميع أرصدة المخزون لدى الشركة بما فيها البضاعة بالطريق
ومخزون الشركة لدى الغير وكذا استبعاد أية أصناف ال تخص الجهة محل الرقابة من حساباتها 

 االمانة.كمخزون 
 الفعلية.قيم المخزون  التفكد من وجود تغطية تفمينية من الجهة محل الرقابة تتناسب مع 
  التفكد من مدى كفاية اإلفصاح الوارد بالقوائم المالية عن كافة البيانات المتعلقة بمخزون الجهة الخاضعة

 المستخدم.وعن نظام التكاليف للرقابة 
 
 
 



 

 

 

110 

 :والعمالء وأوراق القبضاألرصدة المدينة 

ق القبض واألرصدة المدينة مالء وأورااألرصدة المدينة المتداولة وارصدة حسابات العحسابات يتم فحص 
 يلي:بالجهة محل الرقابة وذلك من خالل ما  األخرى 

  مقارنة المقدر في الموازنة التخطيطية للجهة محل الرقابة وبين األرصدة الفعلية للعمالء ودراسة أسباب
 ذلك والعمل على إيجاد حلول في حالة انخفاضها عن المخطط بالموازنة.

  عمالء وأوراق القبض واألرصدة المدينة األخرى ومقارنة نسبة العمالء للجهة محل الرقابة المقارنة رصيد
 بالمستندات.بالعام السابق وبحث أسباب الفروق ومبرراتها مدعومة 

  دراسة وتحليل معدل دوران العمالء ومتابعة التحصيل والسداد في المواعيد المحددة وبحث أثر وجود
ومالئمة مخصصات الديون المكونة من الجهة محل الء أو أوراق القبض في قيم بعض العم اضمحالل
 الرقابة.

  الجهة محل الرقابة لتحصيل  اتخذتهادراسة األرصدة المدينة المتوقفة وأسباب توقفها واإلجراءات التي
 مستحقاتها لدى الغير.

 ء وبحث الفروق واتخاذ فحص المصادقات والتفكد من مطابقتها لدفاتر الجهة محل الرقابة وبين العمال
 تسويتها في دفاتر وسجالت وقوائم الجهة محل الرقابة. بشفناإلجراءات الالزمة 

  التفكد من كفاية متطلبات اإلفصاح بالقوائم المالية بشفن األرصدة المدينة وأوراق القبض والبيانات
 المتعلقة بتلك األرصدة.

 رات المقدمة ومراجعة السداد وعدم وجود أية التفكد من مطابقة أرصدة مصلحة الضرائب مع اإلقرا
وكذا فحص مستحقات لدي مصلحة الضرائب الناتجة من سداد مبالغ أكثر من الضريبية المستحقة 

الضرائب المؤجلة وطريقة احتسابها من قبل الجهة محل الرقابة ومعالجتها محاسبية وسالمة ذلك وبحث 
 وتصويبها.الفروق 
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 :ةاالستثمارات المتداول

كاألسهم االستثمارات واألوراق المالية المشتراه بغرض البيع وليس بنية االحتفاظ بها حسابات يتم فحص 
 بالجهة محل الرقابة وذلك من خالل ما يلي:والسندات 

 المتداولة لالستثمارات  مقارنة المقدر في الموازنة التخطيطية للجهة محل الرقابة وبين األرصدة الفعلية
 ذلك والعمل على إيجاد حلول في حالة انخفاضها عن المخطط بالموازنة. أسباب ودراسة

  للسنة المالية الحالية الفعلية للجهة محل الرقابة والسنة المقارنة السابقة مقارنة االستثمارات المتداولة
 الناتجة من البيع أو الشراء أو تكاليف أو عوائد. االختالفاتوبحث 

 وهدف الجهة محل الرقابة في اقتناء تلك مارات المتداولة وسلطات االعتماد فحص الدورة المستندية لالستث
 االستثمارات.

  وما تم تحصيله منها والتفكد من احتساب فحص تواريخ استحقاق العوائد على االستثمارات المتداولة
ات بدفاتر الشركة العوائد المستحقة لدى الغير وكذا العوائد الفعلية المحققة والتفكد من تسجيل كافة العملي

 ومعالجتها محاسبيًا.بشكل صحيح 
 بالشكل الكافي لبيان كافة األرصدة وما فصاح بالقوائم المالية لالستثمارات المتداولة التفكد من كفاية اال

 يخصها من بيانات قد تم عرضها وفقًا لمعايير التقارير المالية.
 

 :النقدية بالبنوك والصندوق 

بالبنوك والصندوق والودائع والحسابات الجارية وغطاء خطابات الضمان  النقديةحسابات يتم فحص 
 محل الرقابة وذلك من خالل ما يلي: بالصندوق بالجهة والنقدية

  ألرصدة الحسابات الجارية والودائع وبين مقارنة المقدر في الموازنة التخطيطية للجهة محل الرقابة
 انحرافات.وجود أرصدة القوائم المالية الفعلية وبحث أسباب 

  مقارنة أرصدة النقدية بالبنوك والصندوق في نهاية السنة المالية الحالية ومقارنتها بفرصدة المقارنة للعام
 السابق.

  بها.دراسة أرصدة السحب على المكشوف إن وجدت وبحث أسبابها والفوائد المتعلقة 
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 ي التعامل مع األرصدة البنكية والتوقيع التفكد من الصالحيات والسلطات المعتمدة بالجهة محل الرقابة ف
 الشيكات.على 

  فحص تقارير الجرد على الصندوق من إدارة المراجعة الداخلية بالجهة محل الرقابة وأسباب وجود عجز
 واإلجراءات المتخذة من الجهة تجاه العجز إن وجد.

 م المالية للحسابات الجارية القوائ ألرصدةص مذكرة التسوية البنكية للجهة محل الرقابة ومطابقتها فح
 محصلة.ومتابعة المعلقات والشيكات الغير 

 جراء بالقوائم المالية وتسوية الفروق  بنكية الواردة في تاريخ االقفال واألرصدة الدفتريةفحص الشهادات ال وا 
 قيود اليومية الالزمة للتصويب.

  المستخدم إلعادة التقييم وسعر فحص تقييم الحسابات البنكية بعملة أجنبية ومطابقة سعر الصرف
 الصرف السائد لدى البنوك المعتمدة أو البنك المركزي.

  فحص دفتر حسابات الودائع وشروطها والعائد وفترات الربط والفوائد المدينة المحتسبة بشكل سليم
 بة.الرقاومطابقة السلطات الالزمة العتماد الربط أو الفك لودائع الجهة محل وااليرادات المحققة 

  واالجراءات لدى البنوك وأسباب ذلك لجهة محل الرقابة ابحث أسباب وجود تحفظات على بعض أرصدة
 .المتخذة بشفن التحفظ

 ع شاملة جمي وأنها باإليضاحاتبالنقدية بالبنوك والصندوق وتفصيلها  التفكد من كفاية اإلفصاح الخاص
 لمتطلبات المعايير. البيانات التي تفي بالغرض وفقاً 

 
 :الملكيةوحقوق  االلتزامات

واألرباح أو حساب االلتزامات وحقوق الملكية من رأس المال المدفوع واالحتياطات المكونة يتم فحص 
 وذلك من خالل ما يلي:للجهة محل الرقابة الخسائر المرحلة واسهم الخزينة ان وجدت 

 والقرارات المتخذة  سنة المالية السابقةمقارنة رأس المال المدفوع ورصيده بالسنة المالية الحالية وبين ال
بشفن زيادتها او دمجها أو أية قرارات صادرة من الجمعية العامة أو مجلس الغدارة تخص راس المال 

 المدفوع.
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  أو مقارنة االحتياطيات المحتجزة الحالية ورصيدها بالعام السابق وحصر الفروق ومقارنتها بقرارات التوزيع
 .انونية االحتياطيات المكونةزيادة االحتياطيات وق

  رصيد المقارنة األرباح المرحلة من العام السابق من خالل ارقام المقارنة والتغيرات التي حدثت ونتج عنها
 الحالي. الماليالعام في نهاية 

  الرقابة.فحص قائمة التغير في حقوق الملكية ومطابقة ارصدتها مع دفاتر الجهة محل 
  ركة عليه خالل العام ومطابقة رصيد حساب رأس المال بما هو مسجل والحفحص سجل المساهمين

 الرقابة.بالسجل التجاري للجهة محل 
  التفكد من التزام جميع المساهمين سداد راس المال وايداعه بالحسابات المخصصة لدى البنوك لذلك

 ومؤيداتها من كشوف وشهادات البنوك.
 الرقابة.طابقتها مع المتطلبات القانونية للجهة محل فحص توزيعات األرباح وحسابتها المختصة وم 
  تخص العام المالي الحالي.التفكد من ان حساب األرباح المرحلة ال يتضمن اية مصروفات أو إيرادات 
  للقوائم ومدى التزامها المتممة  باإليضاحاتالتفكد من اإلفصاح الالزم عن كافة حقوق الملكية وارصدتها

 بالمعايير.
 

 :األجلطويلة  وااللتزاماتالقروض 

من فترة مالية  أثرويلة االجل تخص \القروض وديون الجهة محل الرقابة لدى الغير يتم فحص حساب 
 وذلك من خالل ما يلي: والفوائد المتربة عليها وأقساطها

 

  الحالية.والفعليات بالقوائم المالية  التخطيطمقارنة رصيد القروض بالموازنة 
 السابق.لعام الحالي باألرصدة المقارنة للعام مقارنة األرصدة ل 
  ذلك  أثرمن انعكاس  والتفكدفحص البيانات المتعلقة باالتفاقيات المبرمة للقروض الجديدة وشروطها

 ارصدة الحسابات.وتطبيق االتفاق بالقوائم المالية على 
  جراء القيود ئم المالية واأرصدة الحساب بالقواالتفكد من مطابقة أرصدة شهادات البنوك الواردة وبين

 ن وجدت.إالمحاسبية لمعالجة الفروق 



 

 

 

114 

  من احتساب الفوائد الدائنة الخاصة بتلك القروض وفوائد  والتفكدفحص حسابات سداد األقساط والفوائد
 واية غرامات متعلقة بالقروض وصحة وسالمة تسجيلها بالدفاتر والسجالت. التفخير

 بة بإعادة تقييم ارصدة الحسابات بالعملة األجنبية في نهاية العام المالي التفكد من قيام الجهة محل الرقا
 السائد.الحالي طبقا لسعر الصرف 

  داث الالحقة المترتب عليها سداد أو استحقاق فوائد أو أقساط أو أعباء او نفقات محتملة من االحالتفكد
 متعلقة برصيد حساب القروض طويلة االجل في تاريخ االقفال.

 بااللتزامات المتداول  الجزءضمن القادم  الماليكد من عرض األقساط المتداولة المستحقة خالل العام التف
 الرقابة.المالية للجهة محل  بالقوائم

  التفكد من التزام الجهة محل الرقابة إلى الحد األدنى من إفصاح عنها بالقوائم المالية واالقساط المتعلقة
 .لجهة محل الرقابةوالتزام على ار إن وجد وكافة ما هو مستحق بها وفوائدها وغرامات التفخي

 

 تملة:وااللتزامات المحالمخصصات 

 االلتزاماتكافة لجهة محل الرقابة من الجهاز األعلى للرقابة و المخصصات التي كونتها ايتم فحص حساب 
 وذلك من خالل ما يلي:المحتملة 

 

 م المالية والمقدر ضمن الموازنات التخطيطية لها وأسباب المقارنة بين رصيد الحسابات الفعلية للقوائ
 االنحرافات.

 رقام المقارنة والتغير في مقارنة أرصدة الحسابات في السنة المالية الحالية والسنة السابقة الواردة بف
 لذلك.المخصصات المكونة والمبررات 

  بشفنهاجعة الداخلية وتقارير المرافحص دراسة المخصصات التي تعدها الجهة محل الرقابة. 
  وطريقة احتسابها والتفكد الجهة محل الرقابة  علىالمحتملة  االلتزاماتدراسة بيانات الشركة المعدة عن

 من صحة األرصدة.
  دراسة بيان القضايا المعد من الجهة محل الرقابة والتفكد من استيفاءه لمعايير التقييم المطلوبة وانه بعكس

 .ماتلاللتزاالواقع المحتمل 
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  كافية من وجهة نظر الشركة  وأنهاالتفكد من اإلفصاح بالقوائم المالية عن المخصصات المكونة
 .االتزاماتهالعام للشركة تجاه  وتقييم الوضعالمحتملة ودرجة كل منها  االلتزاماتواالفصاح عن 

 

 الدفع:الموردون واوراق 

من الجهاز األعلى  للجهة محل الرقابةاألخرى  الموردون وأوراق الدفع والحسابات الدائنةيتم فحص حساب 
 للرقابة بها وذلك من خالل ما يلي:

 

  المقارنة بين رصيد الحسابات الفعلية للقوائم المالية والمقدر ضمن الموازنات التخطيطية لها وأسباب
 االنحرافات.

  قام المقارنة والتغير في كل بند مقارنة أرصدة الحسابات في السنة المالية الحالية والسنة السابقة الواردة بفر
 ومسبباته.

  ومقارنة المشتريات األجلة بإجمالي تحليل موقف الجهة محل الرقابة ودائنيتها والسداد والتعثر واسبابه
 المشتريات.

  مطلوب بشكل تفصيليبلوائح الشركة في استيفاء شكل السجل ال االلتزامفحص سجل الموردين ومدى. 
 الرقابة.تير الموردين مع األرصدة المسجلة بدفاتر الجهة محل فحص ومطابقة ارصدة فوا 
  وشروط أوامر التوريد وبحث أسباب تفخيرات  ةالمبرممطابقة األسعار الواردة بفواتير الموردين مع العقود

التي تم اتخاذها من الشركة لخصم الغرامات من مستحقات الموردين عند  اإلجراءاتفي التوريد وما 
 السداد.

  األرصدة المتوقفة وأسباب توقفها والتوصية بالسداد تجنبًا لتكبد الجهة محل الرقابة لغرامات او فحص
 مصروفات او أعباء إضافية.

  مطابقة المصادقات الواردة من الموردين بفرصدة الحسابات المسجلة بالدفاتر وبحث الفروق إن وجدت
 بالتسوية.لمحاسبية الخاصة من قيام الجهة محل الرقابة من اجراء القيود ا والتفكد

  األرصدة الدائنة الخاصة بالموردين واوراق الدفع بالشكل  المالية عنالتفكد من كفاية اإلفصاح بالقوائم
 الكافي طبقا للمعايير.
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يراداتها:المبيعات   وا 

ل المبيعات وااليرادات المتعلقة بها او إيرادات التشغيل الناتجة عن أعمال الجهة مح يتم فحص حساب
 وذلك من خالل ما يلي:الرقابة 

 

  المقارنة بين رصيد الحسابات الفعلية للقوائم المالية والمقدر ضمن الموازنات التخطيطية لها وأسباب
 االنحرافات.

  تسويق لوافز رجال اصروفات أو تكاليف الحصول عليها كحالمبيعات ومقارنتها بالم إجماليتحليل
 رى.األخوالدعاية واالعالن والمصاريف 

  ة ومطابقته مع العقود المبرمة مع العمالء الشركة ومقارنته باألسعار المثيلفحص بيان أسعار منتجات
 وقرارات لجان التسعير والسلطات المعتمدة.

  وتسليم البضاعة والتحصيل وصحة الفواتير الواردة مع البضاعة  الداخليفحص إجراءات الرقابة والضبط
 المستلمة.

  وتم تسليمها بعد تاريخ االقفال ومقارنة  ضاعة المسجلة بدفاتر الجهة محل الرقابةالبتسوية الفروق بين
 الرقابة.من صحته من خالل دفاتر البوابات بالجهة محل  والتفكدذلك 

  وصافي األرصدة الظاهرة بالقوائم المالية. بالدفاترالتفكد من سالمة وصحة احتساب األرصدة 
 التي تخص نشاط الشركة واستبعاد اإليرادات العرضية وتبويبها ضمن  التفكد من تسجيل كافة العمليات

 حسابتها المختصة.
  والتزامها بالمعايير.التفكد من كفاية اإلفصاح الوارد بالقوائم المالية عن المبيعات وايراداتها 
 

 مصروفات واعباء األجور والمرتبات والمكافأت:

للجهة محل الرقابة من الجهاز مكافات أن وجدت مصروفات المرتبات واألجور واليتم فحص حساب 
 وذلك من خالل ما يلي: لى للرقابةاألع

  المقارنة بين رصيد الحسابات الفعلية للقوائم المالية والمقدر ضمن الموازنات التخطيطية لها وأسباب
 االنحرافات.
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   من شفنها التفثير على أرصدة تحليل أثر القرارات المتعلقة بزيادة المرتبات أو التعينات الجديدة والتي
 حسابات مصروفات األجور والمرتبات بالقوائم المالية.

  الرقابة.تحليل وربط العالقة بين المرتبات والمبيعات للجهة محل 
  ة مباشرة باإلنتاج بالفترات المالية السابقة وبحث أسباب التغيير مقارنة بحجم المتعلقمقارنة األجور

 المبيعات.
 لألرصدةمن تسجيل كافة المعامالت ومطابقتها  والتفكدلمستندية لألجور والمرتبات فحص الدورة اا 

 بالقوائم المالية للجهة محل الرقابة في تاريخ اإلقفال.
  الرقابة.التفكد من تبويب األجور والمرتبات طبقا للنظام السليم واللوائح بالجهة محل 
  المرتبات.الحتساب  ةالتحليليفحص الكشوف التفكد من صحة احتساب األجور والمرتبات من خالل 
 .التفكد من صحة المزايا والمكافات والبدالت المنصرفة خالل العام وقراراتها المنظمة وسلطات اعتمادها 
  األجور والمرتبات وكافة البيانات  إجماليالتفكد من اإلفصاح من الجهة محل الرقابة بالقوائم المالية عن

 بها.الهامة المتعلقة 
 المبيعات:لفة تك

اإلقراض للجهة محل الرقابة من الجهاز األعلى التكلفة للمبيعات بالجهة محل الرقابة يتم فحص حساب 
 للرقابة وذلك من خالل ما يلي:

 

  المقارنة بين رصيد الحسابات الفعلية للقوائم المالية والمقدر ضمن الموازنات التخطيطية لها وأسباب
 االنحرافات.

 لحسابات في السنة المالية الحالية والسنة السابقة الواردة بفرقام المقارنة والتغير في كل بند مقارنة أرصدة ا
 ومسبباته.

  من حيث التسعير لنفس المقارنة بين األرباح التي حققتها الجهة محل الرقابة وبين الجهات المثيلة
 والتكلفة.المنتجات وهامش العائد 

 المستندية وسالمة  بالدورةالشراء  بفوامردات الشراء ومطابقتها فحص مستندات دورة المبيعات من مستن
التسجيل لكافة عمليات الشراء وصحة رصيد تكاليف المبيعات الوارد بالقوائم المالية في نهاية العام 

 الرقابة.المالي للجهة محل 
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  ط بفمر التوريد ومطابقتها للشرو  المشتراهالضبط الداخلي ألوامر الشراء وفحص البضاعة  إجراءاتفحص
 ميات المطلوبة بالكميات المستلمة.ومطابقة الك

  التفكد من تحميل كافة التكاليف المباشرة والتكاليف المباشرة وفحص نطاق تحميل وتبويب عناصر
 التكاليف.

  المتممة للقوائم المالية بالجهة  باإليضاحاتالتفكد من اإلفصاح عن تكاليف المبيعات بشكل واضح وكافي
 لرقابة.امحل 

 
 والخسائر:المصروفات واالعباء 

كالضرائب وااليجارات والمصروفات اإلدارية والتعويضات المصروفات واألعباء يتم فحص حساب 
وذلك من خالل ما لى للرقابة من الجهاز األعلجهة محل الرقابة والغرامات واالعانات والخسائر المحققة ل

 يلي:
 

 ة للقوائم المالية والمقدر ضمن الموازنات التخطيطية لها وأسباب بين رصيد الحسابات الفعلي المقارنة
 االنحرافات.

  مقارنة أرصدة الحسابات في السنة المالية الحالية والسنة السابقة الواردة بفرقام المقارنة والتغير في كل بند
 ومسبباته.

  من العام السابق للعام الحالي الطارئة  يراتوالتغمقارنة المصروفات اإلدارية لنسبة المبيعات االجمالية
 وبحث معقولية النسبة ومنطقيتها .

  المصروفات محل الرقابة والمستندات الدالة على الصرف وسلطات  إلثباتفحص الدورة المستندية
 الظاهرة بالقوائم المالية للجهة محل الرقابة في تاريخ االقفال. باألرصدةاالعتماد ومطابقتها 

 الغير التي أدت لتكبد الشركة للمصروفات ومدي مطابقة الصرف للوائح  فحص العقود المبرمة مع
 المنظمة.

  التفكد من اإلفصاح عن كافة المصروفات بالقوائم المالية ضمن اإليضاحات المتممة بالشكل الكافي
 لذلك.مع المعايير المنظمة  ليتالءم
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  الحالة العملية 3/4/3
 

  نبذة عن كل شركة وتاريخ تفسيسها وقطاعها ومجال عملها  اضهااستعر سيتم  التيالشركات  إفصاحتتضمن

والرقم المسلسل مصرية والبيانات االساسية لها والقانون المنظم لعملها وتاريخ إدراجها في البورصة ال

المال العام او  ةمساهملتسجيلها في البورصة ورأس مال كل شركة بالجنيه المصري وعدد األسهم ونسبة 

وغير متداولة وحقوق ملكيتها وصافي نتيجة  المتداولة ااتهالتزامو كل شركة ومجموع أصولها ب االستثمارات

 العام من ربح او خسارة.

  لتزاممن اال استعراضهعن الشركات مطبقًا عليه ماتم  الحسابات ومن ضمنها تقرير الجهاز مراقبوتقرير 

المسئوليات ومسئولية اإلدارة عن القوائم ومسئولية  بمعايير اإلنتوساي في إعداد تقرير الرقابة المالية متضمناً 

ومالحظتها  االنتباهوالمالحظات التفصيلية والرأي وفقرات لفت مراقب الحسابات وأساس الرأي المتحفظ 

واإلشارة في حالة وجود ما يتعارض مع استمرارية بالمتطلبات القانونية  لتزامباال والتوصيات الالزمة والتقرير

أساس إبداء كل ذلك يعكس معه نتائج الفحص التحليلية لبنود القوائم المالية والتي هي  شركةالالجهة أو 

 .الرأي
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 الشركة األولى

 

 نبذة عن الشركة:
تعمتتل فتتي قطتتاع األغذيتتة والمشتتروبات متتع  .0777شتتركة عامتتة مدرجتتة فتتي البورصتتة المصتترية منتتذ أبريتتل 

امتت الشتركة بإضتافة االستتثمار العقتاري ألنشتطتها. وقتد تتم تفسيستها التركيز على المنتجتات الزراعيتة. كتذلك ق
  .0762في يناير 

 
 البيانات األساسية:

كود تسجيل الشركة  قانون الشركة
 ابلبورصة

رأس مال الشركة 
 ابجلنيه املصري

 عدد أسهم الشركة 
 ابلسهم

نسبة مسامهة املال العام 
 يف رأس مال الشركة

 302رقم 67
 1991لسنة 

EGS30471C014168,854,490 23,491,774 66.28% 

 :2019بيانات العام المالي 
جمموع األصول غري 

 املتداولة
 ابجلنيه املصري

 اولةجمموع األصول املتد
 ابجلنيه املصري

 جمموع حقوق امللكية
 ابجلنيه املصري

 ات غري املتداولةلتزامجمموع اال
 ابجلنيه املصري

 ات املتداولةلتزامجمموع اال
 ابجلنيه املصري

161،034،000 872،412،000 383،025،000 7،168،000 245،683،000 

 
 صايف أرابح العام 

 ابجلنيه املصري
 وتقرير مراقب احلساابت رابط القوائم املالية
  3019 

 رابط القوائم والتقرير69 36,549,198
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 :التقرير

 مسئولية مراقب احلساابت يةمسئولية اإلدارة عن القوائم املال تقرير عن القوائم املالية

  تمممم مرا عمممة القممموائم

المالية للشركة متمثلة 

فممممي قائمممممة المركممممز 

يونيممو  03المممالي فممي 

وكمممماا قائمممممة  9302

المممدول والتغيمممر فمممي 

حقممممممممممو  الملكيممممممممممة 

والتممممممدفقات النقديممممممة 

وملخمممل للسياسمممات 

المحاسممممممبية الهامممممممة 

 واإليضاحات المتممة

   القمممممموائم الماليممممممة مسممممممئولية  دار

 عداد للقوائم وعرضها  الشركة من

ع واليممة مممن  ع عممادالع وواضممحا عرضمما

أيممة تحريتممات هامممة ومممؤثر  وفقمماع 

لمعمممممممايير المحاسمممممممبة المصمممممممرية 

المصممرية السمماريةا كممما  القمموانينو

 اوتيمممممممممارتتضمممممممممن المسممممممممئولية 

السياسمممممات المحاسمممممبية الم ئممممممة 

وتطبيقهمممممممما وعمممممممممل التقممممممممديرات 

 المحاسبية الم ئمة للظروف

 قمما الحسممابات فممي  بممداء الممرأ  تنحصممر مسممئولية مرا

ع لمعايير المحاسمبة  على القوائم في ضوء المرا عة وفقا

 السارية.المصرية  القوانينالمصرية وفي ضوء 

  تمممم التخطممميء واداء المرا عمممة للحصمممول علمممى تأكمممد

طمماء هامممة ومناسمما أن القمموائم الماليممة واليممة مممن أيممة أ

 ومؤثر .

 لى أدلة تضمنت أعمال المرا عة   راءات الحصول ع

بممالقوائم الماليممة وتممم  فصمما مرا عممة بشممأن القمميم واإل

 .على الحكم الشخصي للمراقا االعتماد
  تممم تقيمميم المخمماطر ويممرب المراقمما ان ادلممة المرا عممة

ع  التممي تممم الحصممول عليهمما كافيممة ومناسممبة وتعممد أساسمما

ع إلبداء الرأ  على القوائم المالية.  مناسبا
 

 قرير عن املتطلبات القانونية والتنظيمية األخرىت الرأي  أساس الرأي املتحفظ

  تضمممممممن الم حظممممممات

التمممممممي اسمممممممتر عنهممممممما 

التحل متمثلة في عدد 

م حظمممممممة علمممممممى  74

القمممممممممممموائم الماليممممممممممممة 

وتوصممممممميات الجهممممممماز 

 بشأنها.

   فيما عدا تأثير الم حظات الموارد

واالمممور المبينممة بممالتقرير و  ا ممما 

اومممممممات التسمممممممويات المحاسمممممممبية 

 االعتبمارد  فمي والم حظات الوار

فمممممن رأ  مراقمممما الحسممممابات ان 

القمممممموائم الماليممممممة تعبممممممر بعدالممممممة 

ووضو  في  ميع  وانبهما الهاممة 

 عن المركز المالي للشركة

  ع لما نل عليه تمسك الشركة حسابات مالية منتظمة طبقا

القانون ونظا  الشمركة وقمد و مدت القموائم الماليمة متتقمة 

 مع ما هو وارد بتلك الحسابات.

 ي بتطمموير نظمما  التكمماليف بالشممركة وقممد تممم  ممرد نوصمم

ع لألصول المرعية.  المخزون بمعرفة  دار  الشركة طبقا

  ع البيانمممات الماليمممة الممموارد  بتقريمممر مجلممم  اإلدار  وفقممما

والئحتممممه  0290لسممممنة  052لمتطلبممممات القممممانون رقممممم 

 بدفاتر الشركة. دما ورالتنتياية متتقة مع 
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  الشركة الثانية

 

 نبذة عن الشركة:
. وهتي تعمتل ضتمن قطتاع األغذيتة والمشتروبات 0775شركة عامة مدرجتة فتي البورصتة المصترية منتذ أبريتل 

 .0778مع التركيز على المنتجات الزراعية. تم تفسيسها في يناير 
 

 البيانات األساسية:

كود تسجيل الشركة  قانون الشركة
 ابلبورصة

رأس مال الشركة 
 ابجلنيه املصري

 أسهم الشركة  عدد
 ابلسهم

نسبة مسامهة املال العام 
 يف رأس مال الشركة

70
لسنة  3رقم 

والمعدل  4333
 39بالقانون رقم 

 9443لسنة 

201C015EGS30710,990,275 183,194,075 61.99% 

 :2019بيانات العام المالي 
جمموع األصول غري 

 املتداولة
 ابجلنيه املصري

 جمموع األصول املتداولة
 ابجلنيه املصري

 جمموع حقوق امللكية
 ابجلنيه املصري

 ات غري املتداولةلتزامجمموع اال
 ابجلنيه املصري

 ات املتداولةلتزامجمموع اال
 جلنيه املصرياب

1،004،637،178 1،495،074،638 1،193،064،490 6،816،548 1،703،330،238 

 
 صايف أرابح العام 

 ابجلنيه املصري
 رابط القوائم املالية وتقرير مراقب احلساابت

  3019 

83,491,228  72رابط القوائم المالية 

 73رابط التقرير 
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71

 https://www.egx.com.eg/ar/CompanyDetails.aspx?ISIN=EGS30201C015 
72

 http://data.feedgma.com/mix2/DCMServiceProvider?ROLE=A&RT=87&ID=CD5ADB00-8E34-432D-8C0A-
D0649514EE8E.pdf 
73

 https://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/240722_1.pdf 

http://asa.gov.eg/Attach/Law_72_2017.pdf
http://asa.gov.eg/Attach/Law_72_2017.pdf
http://asa.gov.eg/Attach/Law_72_2017.pdf
http://asa.gov.eg/Attach/Law_72_2017.pdf
https://www.egx.com.eg/ar/CompanyDetails.aspx?ISIN=EGS30201C015
https://www.egx.com.eg/ar/CompanyDetails.aspx?ISIN=EGS30201C015
http://data.feedgma.com/mix2/DCMServiceProvider?ROLE=A&RT=87&ID=CD5ADB00-8E34-432D-8C0A-D0649514EE8E.pdf
https://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/240722_1.pdf


 

 

 

123 

 :التقرير

 مسئولية مراقب احلساابت مسئولية اإلدارة عن القوائم املالية تقرير عن القوائم املالية

 ة القممموائم تمممم مرا عممم

المالية للشركة متمثلة 

فممممي قائمممممة المركممممز 

 00الممممممممممالي فمممممممممي 

وكمماا  9302ديسمممبر 

قائمممة الممدول والتغيممر 

فممممي حقممممو  الملكيممممة 

والتممممممدفقات النقديممممممة 

وملخمممل للسياسمممات 

المحاسممممممبية الهامممممممة 

 واإليضاحات المتممة

   القمممممموائم الماليممممممة مسممممممئولية  دار

الشركة من  عداد للقوائم وعرضها 

ع عممادالع  ع واليممة مممن  عرضمما وواضممحا

ع  أيممة تحريتممات هامممة ومممؤثر  وفقمما

لمعمممممممايير المحاسمممممممبة المصمممممممرية 

المصممرية السمماريةا كممما  القمموانينو

 اوتيمممممممممارتتضمممممممممن المسممممممممئولية 

السياسمممممات المحاسمممممبية الم ئممممممة 

وتطبيقهمممممممما وعمممممممممل التقممممممممديرات 

 المحاسبية الم ئمة للظروف

   تنحصممر مسممئولية مراقمما الحسممابات فممي  بممداء الممرأ

ع لمعايير المحاسمبة على الق وائم في ضوء المرا عة وفقا

 السارية.المصرية  القوانينالمصرية وفي ضوء 

  تمممم التخطممميء واداء المرا عمممة للحصمممول علمممى تأكمممد

طمماء هامممة ومناسمما أن القمموائم الماليممة واليممة مممن أيممة أ

 ومؤثر .

  تضمنت أعمال المرا عة   راءات الحصول على أدلة

بممالقوائم الماليممة وتممم  فصمما مرا عممة بشممأن القمميم واإل

 .على الحكم الشخصي للمراقا االعتماد
  تممم تقيمميم المخمماطر ويممرب المراقمما ان ادلممة المرا عممة

ع  التممي تممم الحصممول عليهمما كافيممة ومناسممبة وتعممد أساسمما

ع إلبداء الرأ  على القوائم المالية.  مناسبا
 

 يمية األخرىتقرير عن املتطلبات القانونية والتنظ الرأي  أساس الرأي املتحفظ

  تضمممممممن الم حظممممممات

التمممممممي اسمممممممتر عنهممممممما 

التحل متمثلة في عدد 

م حظممممممممة علممممممممى 09

 القوائم المالية.

   فيما عدا تأثير الم حظات الموارد

واالمممور المبينممة بممالتقرير و  ا ممما 

اومممممممات التسمممممممويات المحاسمممممممبية 

 االعتبماروالم حظات الوارد  فمي 

فمممممن رأ  مراقمممما الحسممممابات ان 

تعبممممممر بعدالممممممة القمممممموائم الماليممممممة 

ووضو  في  ميع  وانبهما الهاممة 

 عن المركز المالي للشركة.

  ع لما نل عليه تمسك الشركة حسابات مالية منتظمة طبقا

القانون ونظا  الشمركة وقمد و مدت القموائم الماليمة متتقمة 

 مع ما هو وارد بتلك الحسابات.

  نوصممي بتطمموير نظمما  التكمماليف بالشممركة وقممد تممم  ممرد

ع لألصول المرعية. المخزون بمعرفة   دار  الشركة طبقا

  ع البيانمممات الماليمممة الممموارد  بتقريمممر مجلممم  اإلدار  وفقممما

والئحتممممه  0290لسممممنة  052لمتطلبممممات القممممانون رقممممم 

 بدفاتر الشركة. دما ورالتنتياية متتقة مع 
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  الشركة الثالثة

 

 نبذة عن الشركة:
. تعمتل فتي قطتاع التجزئتة متع التركيتز علتى 0776ذ متايو هي شتركة عامتة مدرجتة فتي البورصتة المصترية منت

 .0888مخازن البضائع العامة. وتم تفسيسها في مايو 
 

 البيانات األساسية:

كود تسجيل الشركة  قانون الشركة
 ابلبورصة

رأس مال الشركة 
 ابجلنيه املصري

 عدد أسهم الشركة 
 ابلسهم

نسبة مسامهة املال العام 
 يف رأس مال الشركة

 302رقم 78
 1991لسنة 

EGS30441C017100,000,000 10,000,000 61% 

 :2019بيانات العام المالي 
جمموع األصول غري 

 املتداولة
 ابجلنيه املصري

 موع األصول املتداولةجم
 ابجلنيه املصري

 جمموع حقوق امللكية
 ابجلنيه املصري

 ات غري املتداولةلتزامجمموع اال
 ابجلنيه املصري

 ات املتداولةلتزامجمموع اال
 ابجلنيه املصري

141،271،000 3،543،336،000 203،739،000 280،252 3،130،515 

 
 صايف أرابح العام 

 ابجلنيه املصري
 القوائم املالية وتقرير مراقب احلساابترابط 

  3019 

 رابط القوائم والتقرير76 100,033,822
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 :التقرير

 مسئولية مراقب احلساابت عن القوائم املاليةمسئولية اإلدارة  تقرير عن القوائم املالية

  تمممم مرا عمممة القممموائم

المالية للشركة متمثلة 

فممممي قائمممممة المركممممز 

يونيممو  03المممالي فممي 

وكمممماا قائمممممة  9302

المممدول والتغيمممر فمممي 

حقممممممممممو  الملكيممممممممممة 

والتممممممدفقات النقديممممممة 

وملخمممل للسياسمممات 

المحاسممممممبية الهامممممممة 

 واإليضاحات المتممة

 دار   القمممممموائم الماليممممممة مسممممممئولية 

الشركة من  عداد للقوائم وعرضها 

ع واليممة مممن  ع عممادالع وواضممحا عرضمما

أيممة تحريتممات هامممة ومممؤثر  وفقمماع 

لمعمممممممايير المحاسمممممممبة المصمممممممرية 

المصممرية السمماريةا كممما  القمموانينو

 اوتيمممممممممارتتضمممممممممن المسممممممممئولية 

السياسمممممات المحاسمممممبية الم ئممممممة 

وتطبيقهمممممممما وعمممممممممل التقممممممممديرات 

 المحاسبية الم ئمة للظروف

 نحصممر مسممئولية مراقمما الحسممابات فممي  بممداء الممرأ  ت

ع لمعايير المحاسمبة  على القوائم في ضوء المرا عة وفقا

 السارية.المصرية  القوانينالمصرية وفي ضوء 

  تمممم التخطممميء واداء المرا عمممة للحصمممول علمممى تأكمممد

طمماء هامممة ومناسمما أن القمموائم الماليممة واليممة مممن أيممة أ

 ومؤثر .

  راءات الحصول على أدلة تضمنت أعمال المرا عة  

بممالقوائم الماليممة وتممم  فصمما مرا عممة بشممأن القمميم واإل

 .على الحكم الشخصي للمراقا االعتماد
  تممم تقيمميم المخمماطر ويممرب المراقمما ان ادلممة المرا عممة

ع  التممي تممم الحصممول عليهمما كافيممة ومناسممبة وتعممد أساسمما

ع إلبداء الرأ  على القوائم المالية.  مناسبا
 

 تقرير عن املتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى الرأي  املتحفظأساس الرأي 

  تضمممممممن الم حظممممممات

التمممممممي اسمممممممتر عنهممممممما 

التحل متمثلة في عدد 

م حظمممممممة علمممممممى  40

القمممممممممممموائم الماليممممممممممممة 

وتوصممممممميات الجهممممممماز 

 بشأنها.

   فيما عدا تأثير الم حظات الموارد

واالمممور المبينممة بممالتقرير و  ا ممما 

اومممممممات التسمممممممويات المحاسمممممممبية 

 االعتبماروالم حظات الوارد  فمي 

فمممممن رأ  مراقمممما الحسممممابات ان 

القمممممموائم الماليممممممة تعبممممممر بعدالممممممة 

ووضو  في  ميع  وانبهما الهاممة 

 عن المركز المالي للشركة

  ع لما نل عليه تمسك الشركة حسابات مالية منتظمة طبقا

القانون ونظا  الشمركة وقمد و مدت القموائم الماليمة متتقمة 

 لك الحسابات.مع ما هو وارد بت

  نوصممي بتطمموير نظمما  التكمماليف بالشممركة وقممد تممم  ممرد

ع لألصول المرعية.  المخزون بمعرفة  دار  الشركة طبقا

  ع البيانمممات الماليمممة الممموارد  بتقريمممر مجلممم  اإلدار  وفقممما

والئحتممممه  0290لسممممنة  052لمتطلبممممات القممممانون رقممممم 

 بدفاتر الشركة. دما ورالتنتياية متتقة مع 
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 شركة الرابعةال

 

 نبذة عن الشركة:
 متتع والمشتتروبات األغذيتتة قطتتاع فتتي تعمتتل. 0772 ستتبتمبر منتتذ المصتترية البورصتتة فتتي مدرجتتة عامتتة شتتركة
 . 0762 يناير في تفسيسها وتم. ألنشطتها العقاري  االستثمار وأضيف واللحوم، المعلبة األغذية على التركيز

 
 البيانات األساسية:

 قانون الشركة
يل الشركة كود تسج

 ابلبورصة
رأس مال الشركة 

 ابجلنيه املصري
 عدد أسهم الشركة 

 ابلسهم
نسبة مسامهة املال العام 

 يف رأس مال الشركة
 302رقم 77

 1991لسنة 
EGS30361C017107,000,000 10,700,000 54.37% 

 :2019بيانات العام المالي 
جمموع األصول غري 

 املتداولة
 ابجلنيه املصري

 جمموع األصول املتداولة
 ابجلنيه املصري

 جمموع حقوق امللكية
 ابجلنيه املصري

 ات غري املتداولةلتزامجمموع اال
 ابجلنيه املصري

 املتداولةات لتزامجمموع اال
 ابجلنيه املصري

316،640،146 197،176،147 310،012،178 17،569،104 146،378،091 

 
 صايف أرابح العام 

 ابجلنيه املصري
 رابط القوائم املالية وتقرير مراقب احلساابت

  3019 

 رابط القوائم والتقرير79 30,803,225
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 :التقرير

 مسئولية مراقب احلساابت مسئولية اإلدارة عن القوائم املالية تقرير عن القوائم املالية

  تمممم مرا عمممة القممموائم

المالية للشركة متمثلة 

فممممي قائمممممة المركممممز 

يونيممو  03المممالي فممي 

ة وكمممماا قائممممم 9302

المممممممممدول والمممممممممدول 

الشمممامل والتغيمممر فمممي 

حقممممممممممو  الملكيممممممممممة 

والتممممممدفقات النقديممممممة 

وملخمممل للسياسمممات 

المحاسممممممبية الهامممممممة 

 واإليضاحات المتممة

   القمممممموائم الماليممممممة مسممممممئولية  دار

الشركة من  عداد للقوائم وعرضها 

ع واليممة مممن  ع عممادالع وواضممحا عرضمما

أيممة تحريتممات هامممة ومممؤثر  وفقمماع 

صمممممممرية لمعمممممممايير المحاسمممممممبة الم

المصممرية السمماريةا كممما  القمموانينو

 اوتيمممممممممارتتضمممممممممن المسممممممممئولية 

السياسمممممات المحاسمممممبية الم ئممممممة 

وتطبيقهمممممممما وعمممممممممل التقممممممممديرات 

 المحاسبية الم ئمة للظروف

   تنحصممر مسممئولية مراقمما الحسممابات فممي  بممداء الممرأ

ع لمعايير المحاسمبة  على القوائم في ضوء المرا عة وفقا

 السارية.المصرية  القوانينالمصرية وفي ضوء 

  تمممم التخطممميء واداء المرا عمممة للحصمممول علمممى تأكمممد

طمماء هامممة ومناسمما أن القمموائم الماليممة واليممة مممن أيممة أ

 ومؤثر .

  تضمنت أعمال المرا عة   راءات الحصول على أدلة

بممالقوائم الماليممة وتممم  فصمما مرا عممة بشممأن القمميم واإل

 .على الحكم الشخصي للمراقا االعتماد
 مخمماطر ويممرب المراقمما ان ادلممة المرا عممة تممم تقيمميم ال

ع  التممي تممم الحصممول عليهمما كافيممة ومناسممبة وتعممد أساسمما

ع إلبداء الرأ  على القوائم المالية.  مناسبا
 

أساس الرأي 
 املتحفظ

 تقرير عن املتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى مما ال يعد حتفظا   الرأي 

  تضممممممممممممممممممممن

الم حظممممممممات 

التممممممي اسممممممتر 

عنهمما التحممل 

تمثلة في عدد م

م حظممممممة  05

علممممى القمممموائم 

الماليممممممممممممممممممممة 

وتوصممممممممممميات 

 الجهاز بشأنها.

  فيممممما عممممدا تممممأثير الم حظممممات

الوارد  واالمور المبينة بمالتقرير 

و  ا ممممممممما اوممممممممات التسممممممممويات 

المحاسمبية والم حظمات الموارد  

فمممن رأ  مراقمما  االعتبممارفممي 

الحسابات ان القوائم المالية تعبمر 

بعدالمممممة ووضمممممو  فمممممي  ميمممممع 

وانبهمممما الهامممممة عممممن المركممممز  

 المالي للشركة

  تضمممممممممممممممممممن

التقريمممر عمممدد 

م حظممممات  0

ال تعممد تحتظمماع 

والتوصمممممميات 

ال زمممممممممممممممممة 

 بشأنهما.

  ع تمسك الشركة حسمابات ماليمة منتظممة طبقما

لممما نممل عليممه القممانون ونظمما  الشممركة وقممد 

و دت القوائم المالية متتقة ممع مما همو وارد 

 بتلك الحسابات.

 بالغرض وقدكة ال يتي نظا  التكاليف بالشر 

تمممم  مممرد المخمممزون بمعرفمممة  دار  الشمممركة 

ع لألصول المرعية.  طبقا

   البيانممممات الماليممممة المممموارد  بتقريممممر مجلمممم

ع لمتطلبمممات القمممانون رقمممم   052اإلدار  وفقممما

مما والئحته التنتيايمة متتقمة ممع  0290لسنة 

 بدفاتر الشركة. دور
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 الشركة الخامسة 

 

 نبذة عن الشركة:
. تعمتل فتي قطتاع األغذيتة والمشتروبات متع 0776ي شركة عامة مدرجة في البورصة المصترية منتذ متارس ه

 أنشتتتطتها، وتتتتمكمتتتا أضتتتافت الشتتتركة أيضتتتا االستتتتثمار العقتتتاري إلتتتى  واللحتتتوم،التركيتتتز علتتتى األغذيتتتة المعلبتتتة 
 .0767تفسيسها في مارس 
 البيانات األساسية:

كود تسجيل الشركة  قانون الشركة
 ورصةابلب

رأس مال الشركة 
 ابجلنيه املصري

 عدد أسهم الشركة 
 ابلسهم

نسبة مسامهة املال العام 
 يف رأس مال الشركة

 302رقم 40
 1991لسنة 

EGS30401C011187,339,250 18,733,925 57.85% 

 :2019بيانات العام المالي 
جمموع األصول غري 

 املتداولة
 ابجلنيه املصري

 جمموع األصول املتداولة
 ابجلنيه املصري

 جمموع حقوق امللكية
 ابجلنيه املصري

 ات غري املتداولةلتزامجمموع اال
 ابجلنيه املصري

 ات املتداولةلتزامجمموع اال
 نيه املصريابجل

384،067،025 877،714،752 882،908،483 23،751،480 389،139،106 

 
 صايف أرابح العام 

 ابجلنيه املصري
 رابط القوائم املالية وتقرير مراقب احلساابت

  3019 

 رابط القوائم والتقرير82 134,647,685
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 :التقرير

 مسئولية مراقب احلساابت مسئولية اإلدارة عن القوائم املالية تقرير عن القوائم املالية

  تمممم مرا عمممة القممموائم

المالية للشركة متمثلة 

فممممي قائمممممة المركممممز 

يونيممو  03المممالي فممي 

وكمممماا قائمممممة  9302

ول المممممممممدول والمممممممممد

الشمممامل والتغيمممر فمممي 

حقممممممممممو  الملكيممممممممممة 

والتممممممدفقات النقديممممممة 

وملخمممل للسياسمممات 

المحاسممممممبية الهامممممممة 

 واإليضاحات المتممة

   القمممممموائم الماليممممممة مسممممممئولية  دار

الشركة من  عداد للقوائم وعرضها 

ع واليممة مممن  ع عممادالع وواضممحا عرضمما

أيممة تحريتممات هامممة ومممؤثر  وفقمماع 

لمعمممممممايير المحاسمممممممبة المصمممممممرية 

المصممرية السمماريةا كممما  ينالقمموانو

 اوتيمممممممممارتتضمممممممممن المسممممممممئولية 

السياسمممممات المحاسمممممبية الم ئممممممة 

وتطبيقهمممممممما وعمممممممممل التقممممممممديرات 

 المحاسبية الم ئمة للظروف

   تنحصممر مسممئولية مراقمما الحسممابات فممي  بممداء الممرأ

ع لمعايير المحاسمبة  على القوائم في ضوء المرا عة وفقا

 ارية.السالمصرية  القوانينالمصرية وفي ضوء 

  تمممم التخطممميء واداء المرا عمممة للحصمممول علمممى تأكمممد

طمماء هامممة ومناسمما أن القمموائم الماليممة واليممة مممن أيممة أ

 ومؤثر .

  تضمنت أعمال المرا عة   راءات الحصول على أدلة

بممالقوائم الماليممة وتممم  فصمما مرا عممة بشممأن القمميم واإل

 .على الحكم الشخصي للمراقا االعتماد
 لمراقمما ان ادلممة المرا عممة تممم تقيمميم المخمماطر ويممرب ا

ع  التممي تممم الحصممول عليهمما كافيممة ومناسممبة وتعممد أساسمما

ع إلبداء الرأ  على القوائم المالية.  مناسبا
 

أساس الرأي 
 املتحفظ

 تقرير عن املتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى مما ال يعد حتفظا   الرأي 

  تضممممممممممممممممممممن

الم حظممممممممات 

التممممممي اسممممممتر 

عنهمما التحممل 

 متمثلة في عدد

م حظممممممة  70

علممممى القمممموائم 

الماليممممممممممممممممممممة 

وتوصممممممممممميات 

 الجهاز بشأنها.

  فيممممما عممممدا تممممأثير الم حظممممات

الوارد  واالمور المبينة بمالتقرير 

و  ا ممممممممما اوممممممممات التسممممممممويات 

المحاسمبية والم حظمات الموارد  

فمممن رأ  مراقمما  االعتبممارفممي 

الحسابات ان القوائم المالية تعبمر 

بعدالمممممة ووضمممممو  فمممممي  ميمممممع 

ة عممممن المركممممز  وانبهمممما الهاممممم

 المالي للشركة

  تضمممممممممممممممممممن

التقريمممر عمممدد 

م حظممة ال  9

تعمممممد تحتظممممماع 

والتوصمممممميات 

ال زمممممممممممممممممة 

 بشأنهما.

  ع تمسك الشركة حسمابات ماليمة منتظممة طبقما

لممما نممل عليممه القممانون ونظمما  الشممركة وقممد 

و دت القوائم المالية متتقة ممع مما همو وارد 

 بتلك الحسابات.

 ة وقمد نوصي بتطوير نظا  التكاليف بالشمرك

تمممم  مممرد المخمممزون بمعرفمممة  دار  الشمممركة 

ع لألصول المرعية.  طبقا

   البيانممممات الماليممممة المممموارد  بتقريممممر مجلمممم

ع لمتطلبمممات القمممانون رقمممم   052اإلدار  وفقممما

مما والئحته التنتيايمة متتقمة ممع  0290لسنة 

 بدفاتر الشركة. دور
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  شركة السادسةال 

 

 نبذة عن الشركة:
 والمشتتروبات األغذيتتة قطتتاع فتتي وتعمتتل 0772 ستتبتمبر منتتذ المصتترية البورصتتة فتتي رجتتةمد عامتتة شتتركة هتتي

 .0751 يوليو في تفسيسها تم ،التبغ على التركيز مع والتبغ
 البيانات األساسية:

كود تسجيل الشركة  قانون الشركة
 ابلبورصة

رأس مال الشركة 
 ابجلنيه املصري

 عدد أسهم الشركة 
 ابلسهم

العام  نسبة مسامهة املال
 يف رأس مال الشركة

 159رقم 42
 1941لسنة 

 وتعديالته
EGS37091C0133,350,000,000 3,350,000,000 56.54% 

 :2019بيانات العام المالي 
جمموع األصول غري 

 املتداولة
 ابجلنيه املصري

 جمموع األصول املتداولة
 ابجلنيه املصري

 جمموع حقوق امللكية
 ابجلنيه املصري

ات غري لتزامجمموع اال
 املتداولة

 ابجلنيه املصري

 ات املتداولةلتزامجمموع اال
 ابجلنيه املصري

6،614،403،000 18،928،502،000 10،379،755،000 1،036،699،000 10،386،421،000 

 
 صايف أرابح العام 

 ابجلنيه املصري
 رابط القوائم املالية وتقرير مراقب احلساابت

  3019 

 م والتقريررابط القوائ85 2,722,208,000
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 :التقرير

 مسئولية مراقب احلساابت مسئولية اإلدارة عن القوائم املالية تقرير عن القوائم املالية

  تمممم مرا عمممة القممموائم

المالية للشركة متمثلة 

فممممي قائمممممة المركممممز 

يونيممو  03المممالي فممي 

وكمممماا قائمممممة  9302

المممدول والتغيمممر فمممي 

حقممممممممممو  الملكيممممممممممة 

والتممممممدفقات النقديممممممة 

سياسمممات وملخمممل لل

المحاسممممممبية الهامممممممة 

 واإليضاحات المتممة

   القمممممموائم الماليممممممة مسممممممئولية  دار

الشركة من  عداد للقوائم وعرضها 

ع واليممة مممن  ع عممادالع وواضممحا عرضمما

أيممة تحريتممات هامممة ومممؤثر  وفقمماع 

لمعمممممممايير المحاسمممممممبة المصمممممممرية 

المصممرية السمماريةا كممما  القمموانينو

 اوتيمممممممممارتتضمممممممممن المسممممممممئولية 

اسمممممبية الم ئممممممة السياسمممممات المح

وتطبيقهمممممممما وعمممممممممل التقممممممممديرات 

 المحاسبية الم ئمة للظروف

   تنحصممر مسممئولية مراقمما الحسممابات فممي  بممداء الممرأ

ع لمعايير المحاسمبة  على القوائم في ضوء المرا عة وفقا

 السارية.المصرية  القوانينالمصرية وفي ضوء 

  تمممم التخطممميء واداء المرا عمممة للحصمممول علمممى تأكمممد

طمماء هامممة ووائم الماليممة واليممة مممن أيممة أمناسمما أن القمم

 ومؤثر .

  تضمنت أعمال المرا عة   راءات الحصول على أدلة

بممالقوائم الماليممة وتممم  فصمما مرا عممة بشممأن القمميم واإل

 .على الحكم الشخصي للمراقا االعتماد
  تممم تقيمميم المخمماطر ويممرب المراقمما ان ادلممة المرا عممة

ع تممم الحصممول عليهمما كافيممة ومناسممبة و التممي تعممد أساسمما

ع إلبداء الرأ  على القوائم المالية.  مناسبا
 

أساس الرأي 
 املتحفظ

 تقرير عن املتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى مما ال يعد حتفظا   الرأي 

  تضممممممممممممممممممممن

الم حظممممممممات 

التممممممي اسممممممتر 

عنهمما التحممل 

متمثلة في عدد 

م حظممممممة  74

علممممى القمممموائم 

الماليممممممممممممممممممممة 

وتوصممممممممممميات 

 الجهاز بشأنها.

 دا تممممأثير الم حظممممات فيممممما عمممم

الوارد  واالمور المبينة بمالتقرير 

و  ا ممممممممما اوممممممممات التسممممممممويات 

المحاسمبية والم حظمات الموارد  

فمممن رأ  مراقمما  االعتبممارفممي 

الحسابات ان القوائم المالية تعبمر 

بعدالمممممة ووضمممممو  فمممممي  ميمممممع 

 وانبهمممما الهامممممة عممممن المركممممز 

 المالي للشركة

  تضمممممممممممممممممممن

التقريمممر عمممدد 

م حظممممة  00

ع ال تعممد  تحتظمما

والتوصمممممميات 

ال زمممممممممممممممممة 

 بشأنها.

  ع تمسك الشركة حسمابات ماليمة منتظممة طبقما

لممما نممل عليممه القممانون ونظمما  الشممركة وقممد 

و دت القوائم المالية متتقة ممع مما همو وارد 

 بتلك الحسابات.

  نوصي بتطوير نظا  التكاليف بالشمركة وقمد

تمممم  مممرد المخمممزون بمعرفمممة  دار  الشمممركة 

ع لألصول المرعي  ة.طبقا

   البيانممممات الماليممممة المممموارد  بتقريممممر مجلمممم

ع لمتطلبمممات القمممانون رقمممم   052اإلدار  وفقممما

مما والئحته التنتيايمة متتقمة ممع  0290لسنة 

 بدفاتر الشركة. دور
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 الشركة السابعة

 

 نبذة عن الشركة:
 شتتروباتوالم األغذيتة قطتاع فتتي تعمتل. 0776 أغستطس منتذ المصتترية البورصتة فتي مدرجتتة عامتة شتركة هتي
 .0762 يناير في تفسيسها وتم. الزراعية المنتجات على التركيز مع
 

 البيانات األساسية:

 قانون الشركة
كود تسجيل الشركة 

 ابلبورصة
رأس مال الشركة 

 ابجلنيه املصري
 عدد أسهم الشركة 

 ابلسهم
نسبة مسامهة املال العام 

 يف رأس مال الشركة
 159رقم 46

 1941لسنة 
 وتعديالته

EGS30451C01670,000,000 7,000,000 86.82% 

 :2019بيانات العام المالي 
جمموع األصول غري 

 املتداولة
 ابجلنيه املصري

 ولةجمموع األصول املتدا
 ابجلنيه املصري

 جمموع حقوق امللكية
 ابجلنيه املصري

 ات غري املتداولةلتزامجمموع اال
 ابجلنيه املصري

 ات املتداولةلتزامجمموع اال
 ابجلنيه املصري

211،397،871 454،389،906 899،795،318 28،459،255 628،493،404 

 
 صايف أرابح العام 

 ابجلنيه املصري
 وتقرير مراقب احلساابت رابط القوائم املالية
  3019 

 رابط القوائم والتقرير88 159,866,712
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 :التقرير

 مسئولية مراقب احلساابت ليةمسئولية اإلدارة عن القوائم املا تقرير عن القوائم املالية

  تمممم مرا عمممة القممموائم

المالية للشركة متمثلة 

فممممي قائمممممة المركممممز 

يونيممو  03المممالي فممي 

وكمممماا قائمممممة  9302

المممدول والتغيمممر فمممي 

حقممممممممممو  الملكيممممممممممة 

والتممممممدفقات النقديممممممة 

وملخمممل للسياسمممات 

المحاسممممممبية الهامممممممة 

 واإليضاحات المتممة

   القمممممموائم الماليممممممة مسممممممئولية  دار

ن  عداد للقوائم وعرضها الشركة م

ع واليممة مممن  ع عممادالع وواضممحا عرضمما

أيممة تحريتممات هامممة ومممؤثر  وفقمماع 

لمعمممممممايير المحاسمممممممبة المصمممممممرية 

المصممرية السمماريةا كممما  القمموانينو

 اوتيمممممممممارتتضمممممممممن المسممممممممئولية 

السياسمممممات المحاسمممممبية الم ئممممممة 

وتطبيقهمممممممما وعمممممممممل التقممممممممديرات 

 المحاسبية الم ئمة للظروف

 اقمما الحسممابات فممي  بممداء الممرأ  تنحصممر مسممئولية مر

ع لمعايير المحاسمبة  على القوائم في ضوء المرا عة وفقا

 السارية.المصرية  القوانينالمصرية وفي ضوء 

  تمممم التخطممميء واداء المرا عمممة للحصمممول علمممى تأكمممد

طمماء هامممة ومناسمما أن القمموائم الماليممة واليممة مممن أيممة أ

 ومؤثر .

  على أدلة تضمنت أعمال المرا عة   راءات الحصول

بممالقوائم الماليممة وتممم  فصمما مرا عممة بشممأن القمميم واإل

 .على الحكم الشخصي للمراقا االعتماد
  تممم تقيمميم المخمماطر ويممرب المراقمما ان ادلممة المرا عممة

ع  التممي تممم الحصممول عليهمما كافيممة ومناسممبة وتعممد أساسمما

ع إلبداء الرأ  على القوائم المالية.  مناسبا
 

 تقرير عن املتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى مما ال يعد حتفظا   الرأي  أساس الرأي املتحفظ

  تضممممممممممممممممممممممممممن

الم حظات التمي 

اسممممممممتر عنهمممممممما 

التحمممل متمثلممممة 

 92فممممممي عمممممممدد 

م حظمممممة علمممممى 

القممممموائم الماليمممممة 

وتوصمممممممممممممممميات 

 الجهاز بشأنها.

  فيممممممممما عممممممممدا تممممممممأثير

الم حظممممات المممموارد  

واالممممممممممور المبينمممممممممة 

بالتقرير و  ا ما اومات 

ية التسممممويات المحاسممممب

والم حظمممات الممموارد  

فممن رأ   االعتبمارفي 

مراقممما الحسمممابات ان 

القمممموائم الماليممممة تعبممممر 

بعدالمممة ووضمممو  فمممي 

 ميممع  وانبهمما الهامممة 

عممممن المركممممز المممممالي 

 للشركة

  تضممممن التقريمممر

 09عممممممممممممممممممممدد 

م حظمممة ال تعمممد 

تحتظممممممممممممممممممممممممماع 

والتوصمممممممممممميات 

 ال زمة بشأنها.

  ع لممما تمسممك الشممركة حسممابات ماليممة منتظمممة طبقمما

ه القممانون ونظمما  الشممركة وقممد و ممدت نممل عليمم

القممموائم الماليمممة متتقمممة ممممع مممما همممو وارد بتلمممك 

 الحسابات.

  نوصمي بتطموير نظما  التكمماليف بالشمركة وقمد تممم

ع   ممممرد المخممممزون بمعرفممممة  دار  الشممممركة طبقمممما

 لألصول المرعية.

   البيانممات الماليممة المموارد  بتقريممر مجلمم  اإلدار

ع لمتطلبممات القممانون رقممم   0290نة لسمم 052وفقمما

بممممدفاتر  دممممما وروالئحتممممه التنتيايممممة متتقممممة مممممع 

 الشركة.

 الحكوممةبقواعمد  لتمزا تم اوتبمار تقريمر ممدب اال 

المعممد  بواسممطة  دار  الشممركة وو ممد أنممه يعبممر 

 ع  وانبه الهامة.في  مي بعدالة ووضو 
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  الشركة الثامنة 

 

 نبذة عن الشركة:
 علتى التركيتز متع والمشروبات األغذية قطاع في. 0776 مايو منذ المصرية البورصة في مدرجة عامة شركة

 .0767 يناير في تفسيسها تم وقد. الزراعية المنتجات
 

 البيانات األساسية:

 قانون الشركة
كود تسجيل الشركة 

 ابلبورصة
رأس مال الشركة 

 ابجلنيه املصري
 عدد أسهم الشركة 

 ابلسهم
نسبة مسامهة املال العام 

 ةيف رأس مال الشرك
 159رقم 49

 1941لسنة 
 وتعديالته

EGS30421C01975,000,000 7,500,000 29.24% 

 :2019بيانات العام المالي 
جمموع األصول غري 

 املتداولة
 ابجلنيه املصري

 جمموع األصول املتداولة
 ابجلنيه املصري

 جمموع حقوق امللكية
 ابجلنيه املصري

 ات غري املتداولةلتزامجمموع اال
 ابجلنيه املصري

 ات املتداولةلتزامجمموع اال
 ابجلنيه املصري

350،632،000 1،389،126،000 575،036،000 14،117،000 906،616،000 

 
  صايف أرابح العام
 ابجلنيه املصري

 رابط القوائم املالية وتقرير مراقب احلساابت
  3019 

198,798,000  91رابط القوائم المالية 

 92رابط التقرير 
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 :التقرير

 مسئولية مراقب احلساابت مسئولية اإلدارة عن القوائم املالية تقرير عن القوائم املالية

  تمممم مرا عمممة القممموائم

المالية للشركة متمثلة 

فممممي قائمممممة المركممممز 

يونيممو  03المممالي فممي 

وكمممماا قائمممممة  9302

 المممدول والتغيمممر فمممي

حقممممممممممو  الملكيممممممممممة 

والتممممممدفقات النقديممممممة 

وملخمممل للسياسمممات 

المحاسممممممبية الهامممممممة 

 واإليضاحات المتممة

   القمممممموائم الماليممممممة مسممممممئولية  دار

الشركة من  عداد للقوائم وعرضها 

ع واليممة مممن  ع عممادالع وواضممحا عرضمما

أيممة تحريتممات هامممة ومممؤثر  وفقمماع 

لمعمممممممايير المحاسمممممممبة المصمممممممرية 

كممما المصممرية السمماريةا  القمموانينو

 اوتيمممممممممارتتضمممممممممن المسممممممممئولية 

السياسمممممات المحاسمممممبية الم ئممممممة 

وتطبيقهمممممممما وعمممممممممل التقممممممممديرات 

 المحاسبية الم ئمة للظروف

   تنحصممر مسممئولية مراقمما الحسممابات فممي  بممداء الممرأ

ع لمعايير المحاسمبة  على القوائم في ضوء المرا عة وفقا

 السارية.المصرية  القوانينالمصرية وفي ضوء 

 اء المرا عمممة للحصمممول علمممى تأكمممد تمممم التخطممميء واد

طمماء هامممة ومناسمما أن القمموائم الماليممة واليممة مممن أيممة أ

 ومؤثر .

  تضمنت أعمال المرا عة   راءات الحصول على أدلة

بممالقوائم الماليممة وتممم  فصمما مرا عممة بشممأن القمميم واإل

 .على الحكم الشخصي للمراقا االعتماد
 عممة تممم تقيمميم المخمماطر ويممرب المراقمما ان ادلممة المرا 

ع  التممي تممم الحصممول عليهمما كافيممة ومناسممبة وتعممد أساسمما

ع إلبداء الرأ  على القوائم المالية.  مناسبا
 

 تقرير عن املتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى الرأي  أساس الرأي املتحفظ

  تضمممممن الم حظممممات

التممممممي اسممممممتر عنهمممممما 

التحمممل متمثلمممة فمممي 

م حظممممممة  50عممممممدد 

علمممى القممموائم الماليمممة 

الجهممممماز  وتوصممممميات

 بشأنها.

   فيما عدا تمأثير الم حظمات الموارد

واالممممور المبينمممة بمممالتقرير و  ا مممما 

اومممممممات التسمممممممويات المحاسمممممممبية 

 االعتبمماروالم حظممات المموارد  فممي 

فمممممن رأ  مراقمممما الحسممممابات ان 

القوائم المالية تعبر بعدالة ووضمو  

فممممي  ميممممع  وانبهمممما الهامممممة عممممن 

 المركز المالي للشركة

  ع لمما نمل تمسك الشركة حسمابات ماليمة منتظممة طبقما

عليه القانون ونظا  الشركة وقد و دت القوائم الماليمة 

 متتقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات.

  ع البيانممات الماليممة المموارد  بتقريممر مجلمم  اإلدار  وفقمما

والئحتممه  0290لسممنة  052لمتطلبممات القممانون رقممم 

 بدفاتر الشركة. دما ورالتنتياية متتقة مع 
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 الشركة التاسعة

 

 نبذة عن الشركة:
 علتتتى التركيتتتز متتتع والمشتتتروبات األغذيتتتة قطتتتاع فتتتي تعمتتتل. المصتتترية البورصتتتة فتتتي مدرجتتتة عامتتتة شتتتركة هتتتي

 .5101 يناير في تفسيسها وتم. أنشطتها إلى العقاري  االستثمار الشركة أضافت كما الزراعية، المنتجات
 

 البيانات األساسية:

 قانون الشركة
تسجيل الشركة كود 

 ابلبورصة
رأس مال الشركة 

 ابجلنيه املصري
 عدد أسهم الشركة 

 ابلسهم
نسبة مسامهة املال العام 

 يف رأس مال الشركة
 159رقم 92

 1941لسنة 
 وتعديالته

EGS30351C01860,000,000 6,000,000 25.50% 

 :2019بيانات العام المالي 
جمموع األصول غري 

 املتداولة
 ابجلنيه املصري

 جمموع األصول املتداولة
 ابجلنيه املصري

 جمموع حقوق امللكية
 ابجلنيه املصري

 ات غري املتداولةلتزامجمموع اال
 ابجلنيه املصري

 ات املتداولةلتزاماالجمموع 
 ابجلنيه املصري

115،355،771 931،523،442 280،242،865 11،758،301 648،650،944 

 
 صايف أرابح العام 

 ابجلنيه املصري
 رابط القوائم املالية وتقرير مراقب احلساابت

  3019 

187,684,000  95رابط القوائم المالية 

 96رابط التقرير 

 

                                                           
93

 https://manshurat.org/node/31504 
94

 https://www.egx.com.eg/ar/CompanyDetails.aspx?ISIN=EGS30351C018 
95

 http://data.feedgma.com/mix2/DCMServiceProvider?ROLE=A&RT=87&ID=A3357A90-C211-463C-B6F2-
7DD319C8349F.pdf 
96

 https://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/233807_1.pdf 

https://manshurat.org/node/31504
https://www.egx.com.eg/ar/CompanyDetails.aspx?ISIN=EGS30351C018
https://www.egx.com.eg/ar/CompanyDetails.aspx?ISIN=EGS30351C018
http://data.feedgma.com/mix2/DCMServiceProvider?ROLE=A&RT=87&ID=A3357A90-C211-463C-B6F2-7DD319C8349F.pdf
https://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/233807_1.pdf


 

 

 

137 

 

 :التقرير

 ساابتمسئولية مراقب احل مسئولية اإلدارة عن القوائم املالية تقرير عن القوائم املالية

  تمممم مرا عمممة القممموائم

المالية للشركة متمثلة 

فممممي قائمممممة المركممممز 

يونيممو  03المممالي فممي 

وكمممماا قائمممممة  9302

المممدول والتغيمممر فمممي 

حقممممممممممو  الملكيممممممممممة 

والتممممممدفقات النقديممممممة 

وملخمممل للسياسمممات 

المحاسممممممبية الهامممممممة 

 واإليضاحات المتممة

   القمممممموائم الماليممممممة مسممممممئولية  دار

ا الشركة من  عداد للقوائم وعرضه

ع واليممة مممن  ع عممادالع وواضممحا عرضمما

أيممة تحريتممات هامممة ومممؤثر  وفقمماع 

لمعمممممممايير المحاسمممممممبة المصمممممممرية 

المصممرية السمماريةا كممما  القمموانينو

 اوتيمممممممممارتتضمممممممممن المسممممممممئولية 

السياسمممممات المحاسمممممبية الم ئممممممة 

وتطبيقهمممممممما وعمممممممممل التقممممممممديرات 

 المحاسبية الم ئمة للظروف

 الممرأ   تنحصممر مسممئولية مراقمما الحسممابات فممي  بممداء

ع لمعايير المحاسمبة  على القوائم في ضوء المرا عة وفقا

 السارية.المصرية  القوانينالمصرية وفي ضوء 

  تمممم التخطممميء واداء المرا عمممة للحصمممول علمممى تأكمممد

طمماء هامممة ومناسمما أن القمموائم الماليممة واليممة مممن أيممة أ

 ومؤثر .

  تضمنت أعمال المرا عة   راءات الحصول على أدلة

بممالقوائم الماليممة وتممم  فصمما القمميم واإلمرا عممة بشممأن 

 .على الحكم الشخصي للمراقا االعتماد
  تممم تقيمميم المخمماطر ويممرب المراقمما ان ادلممة المرا عممة

ع  التممي تممم الحصممول عليهمما كافيممة ومناسممبة وتعممد أساسمما

ع إلبداء الرأ  على القوائم المالية.  مناسبا
 

 قانونية والتنظيمية األخرىتقرير عن املتطلبات ال الرأي  أساس الرأي املتحفظ

  تضمممممن الم حظممممات

التممممممي اسممممممتر عنهمممممما 

التحمممل متمثلمممة فمممي 

م حظممممممة  59عممممممدد 

علمممى القممموائم الماليمممة 

وتوصممممميات الجهممممماز 

 بشأنها.

   فيما عدا تمأثير الم حظمات الموارد

واالممممور المبينمممة بمممالتقرير و  ا مممما 

اومممممممات التسمممممممويات المحاسمممممممبية 

 االعتبمماروالم حظممات المموارد  فممي 

أ  مراقمممما الحسممممابات ان فمممممن ر

القوائم المالية تعبر بعدالة ووضمو  

فممممي  ميممممع  وانبهمممما الهامممممة عممممن 

 المركز المالي للشركة.

  ع لمما نمل تمسك الشركة حسمابات ماليمة منتظممة طبقما

عليه القانون ونظا  الشركة وقد و دت القوائم الماليمة 

 متتقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات.

 ع البيانممات الماليممة المموار د  بتقريممر مجلمم  اإلدار  وفقمما

والئحتممه  0290لسممنة  052لمتطلبممات القممانون رقممم 

 بدفاتر الشركة. دما ورالتنتياية متتقة مع 
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  الشركة العاشرة

 

 نبذة عن الشركة:
 والمشتتروبات األغذيتتة قطتتاع وتعمتل فتتي. 0772 ستتبتمبر منتتذ المصتترية البورصتتة فتي مدرجتتة عامتتة شتتركة هتي
 .0727 أبريل في تفسيسها تم وقد. واللحوم المعلبة األغذية على التركيز مع

 البيانات األساسية:

كود تسجيل الشركة  قانون الشركة
 ابلبورصة

رأس مال الشركة 
 ابجلنيه املصري

 عدد أسهم الشركة 
 ابلسهم

نسبة مسامهة املال العام 
 يف رأس مال الشركة

 159رقم 97
 1941لسنة 

 وتعديالته
EGS30351C012300,000,000 300,000,000 28.75% 

 :2019بيانات العام المالي 
جمموع األصول غري 

 املتداولة
 ابجلنيه املصري

 جمموع األصول املتداولة
 ه املصريابجلني

 جمموع حقوق امللكية
 ابجلنيه املصري

 ات غري املتداولةلتزامجمموع اال
 ابجلنيه املصري

 ات املتداولةلتزامجمموع اال
 ابجلنيه املصري

51،473،000 511،099،000 385،504،000 6،052،000 211،810،000 

 
 صايف أرابح العام 

 ابجلنيه املصري
 ب احلساابترابط القوائم املالية وتقرير مراق

  3019 

 رابط القوائم والتقرير99 32,077,000
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 :التقرير

 مراقب احلساابتمسئولية  مسئولية اإلدارة عن القوائم املالية تقرير عن القوائم املالية

  تمممم مرا عمممة القممموائم

المالية للشركة متمثلة 

فممممي قائمممممة المركممممز 

يونيممو  03المممالي فممي 

وكمممماا قائمممممة  9302

المممدول والتغيمممر فمممي 

حقممممممممممو  الملكيممممممممممة 

والتممممممدفقات النقديممممممة 

وملخمممل للسياسمممات 

المحاسممممممبية الهامممممممة 

 واإليضاحات المتممة

   القمممممموائم الماليممممممة مسممممممئولية  دار

ائم وعرضها الشركة من  عداد للقو

ع واليممة مممن  ع عممادالع وواضممحا عرضمما

أيممة تحريتممات هامممة ومممؤثر  وفقمماع 

لمعمممممممايير المحاسمممممممبة المصمممممممرية 

المصممرية السمماريةا كممما  القمموانينو

 اوتيمممممممممارتتضمممممممممن المسممممممممئولية 

السياسمممممات المحاسمممممبية الم ئممممممة 

وتطبيقهمممممممما وعمممممممممل التقممممممممديرات 

 المحاسبية الم ئمة للظروف

 فممي  بممداء الممرأ   تنحصممر مسممئولية مراقمما الحسممابات

ع لمعايير المحاسمبة  على القوائم في ضوء المرا عة وفقا

 السارية.المصرية  القوانينالمصرية وفي ضوء 

  تمممم التخطممميء واداء المرا عمممة للحصمممول علمممى تأكمممد

طمماء هامممة ومناسمما أن القمموائم الماليممة واليممة مممن أيممة أ

 ومؤثر .

  تضمنت أعمال المرا عة   راءات الحصول على أدلة

بممالقوائم الماليممة وتممم  فصمما  عممة بشممأن القمميم واإلمرا

 .على الحكم الشخصي للمراقا االعتماد
  تممم تقيمميم المخمماطر ويممرب المراقمما ان ادلممة المرا عممة

ع  التممي تممم الحصممول عليهمما كافيممة ومناسممبة وتعممد أساسمما

ع إلبداء الرأ  على القوائم المالية.  مناسبا
 

أساس الرأي 
 املتحفظ

 تقرير عن املتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى فظا  مما ال يعد حت الرأي 

  تضمممممممممممممممممن

الم حظمممممات 

التمممممي اسمممممتر 

عنها التحل 

متمثلمممممة فمممممي 

 00عممممممممممممدد 

م حظة على 

القوائم المالية 

وتوصمممممممميات 

الجهمممممممممممممممماز 

 بشأنها.

  فيمممممممممما عمممممممممدا تمممممممممأثير

الم حظمممممممات الممممممموارد  

واالمور المبينة بمالتقرير 

و  ا ما اومات التسمويات 

ت المحاسممبية والم حظمما

فمن  االعتبارالوارد  في 

رأ  مراقممما الحسمممابات 

ان القممموائم الماليمممة تعبمممر 

بعدالمممممة ووضمممممو  فمممممي 

 ميممممع  وانبهمممما الهامممممة 

عمممممن المركمممممز الممممممالي 

 للشركة

  تضمممممممممممممممممن

لمممى التقريمممر  

 االنتباهتو يه 

 5لعممممممممممممممممدد 

م حظممات ال 

تعممممد تحتظمممماع 

والتوصممممميات 

ال زمممممممممممممممة 

 بشأنها.

   اسمتمرار الشركة بالقواعد الصمادر  بشمأن  التزا عد

قيمممد وشمممطا األورا  الماليمممة بالبورصمممة المصمممرية 

الصادر  بقرار من رئمي  مجلم  ادار  الهيئمة العاممة 

بحصممممو   9307لسممممنة  00للرقابممممة الماليممممة رقممممم 

تضمممين مجلمم  اإلدار  بالشممركة عضمموين مسممتقلين 

 على األقل.

  ع لمما نمل تمسك الشمركة حسمابات ماليمة منتظممة طبقما

كة وقد و دت القوائم الماليمة عليه القانون ونظا  الشر

 متتقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات.

  ع تممممم  ممممرد المخممممزون بمعرفممممة  دار  الشممممركة طبقمممما

 لألصول المرعية.

  ع البيانممات الماليممة المموارد  بتقريممر مجلمم  اإلدار  وفقمما

والئحتمممه  0290لسممنة  052لمتطلبممات القممانون رقمممم 

 بدفاتر الشركة. دما ورالتنتياية متتقة مع 
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 االجهزة العليا للرقابة األعضاء بالمنظمة العربية بمعايير اإلنتوساي المنظمة لمتطلبات الشفافية والمسائلة  التزام
 الدول.تلك من حيث إنشاء أجهزة عليا للرقابة ب

 نظيم عملها في لتالعليا للرقابة من شفنه توفير االستقاللية  لألجهزةإصدار قانون االجهزة العليا للرقابة ب التزام
 واالموال العامة. االستثماراتالرقابة على 

  االستثماراتالمحدد األساسي لتفويض األجهزة العليا للرقابة في ممارسة دورها في الرقابة على إن الدستور هو 
 واألموال العامة وحماية الممتلكات.

  الرقابية الخاصة بحيادية وموضوعية  واألموال العامة تقديم التقارير تاالستثماراتشمل أهداف الرقابة على
 الرشيدة. والحكومةتعزيز إدارة القطاع الحكومي لتحقيق الشفافية 

  إن الجهات المشمولة برقابة األجهزة العليا وتستثمر األموال الحكومية هي شريك في دور االجهزة العليا للرقابة
 االجهزة.ها بالتعاون مع تلك التزامب

  على تنمية  الرقابة والعملدة االمتياز وجو وتحقيق ا للرقابة بالشفافية واإلدارة الرشيدة االجهزة العلي التزمأن
في إطار السعي ألن يكون الجهاز االعلى للرقابة نموذجيا يعضد من قدرات أعضائها ورفع مستوى كفاءتهم 

 العامة.واألموال  االستثماراتدورها في الرقابة على 
  في  األعضاء وتقديم الدعم لألجهزة( )أرابوسايالمالية والمحاسبة ة العليا للرقابة تعاون المنظمة العربية لألجهز

 .نوطين بهالمنظمة يزيد من كفاءة أعضاء األجهزة العليا للرقابة في اداء دورهم الرقابي الم
  والتزام.ألنواع المهمات الرقابية من رقابة مالية وأداء تعدد ممارسات االجهزة العليا للرقابة 
 العامة. االستثماراتفي إحكام دورها للرقابة على العليا للرقابة  لألجهزةدد التقارير الرقابية تع 
 الشركات المدرجة بالبورصة المصرية الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات بمتطلبات اإلفصاح  التزام

 للبورصة المصرية.
 ط به طبقًا لمعايير اإلنتوساي و ة في أداء دوره المنالجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورية مصر العربي التزام

 العامة. االستثماراتوتقديم التقارير المالية الالزمة عن رقابته على 

 أوالً: النتائج

 الخاتمة



 

 

 

141 

 

 

 بمعايير اإلنتوساي المنظمة لمتطلبات الشفافية والمسائلة من حيث  لتزاميجب على االجهزة العليا للرقابة اال
ذا ما كانت تسعي إلحكام دور الدولة على الممتلكات واالموال إ إنشاء أجهزة عليا للرقابة بتلك الدول

 العامة. االستثماراتو 
  االجهزة العليا للرقابة. استقالليةتضمن  نالدول بتشريع قواني التزاممراعاة 
  دورها في الرقابة. إلحكاممراعاة تضمين دستور الدول تفويض االجهزة العليا للرقابة 
 واالستقاللية.لرقابة بالحيادية والموضوعية العليا ل يجب أن تتسم تقارير االجهزة 
 بنصوص القانون والمعايير المعنية والتعاون  لتزاميتعين على الجهات المشمولة برقابة االجهزة العليا للرقابة اال

 وطني.مع االجهزة العليا للرقابة كشريك 
 مستمر.ب اعضائها بشكل يجب على االجهزة العليا للرقابة رفع كفاءة افرادها وتنمية وتدري 
  يتعين على االجهزة العليا للرقابة التعاون مع المنظمات الرقابية الدولية والمنبثقة منها حسب إطارها الجغرافي

 المهنية في مجال العمل الرقابي ونقل الخبرات من جهاز ألخر. تواإلصداراواالستفادة من الدعم العلمي 
 تنتهجها للرقابة على مع نوع الرقابة التي س ليتماشىيد اهدافها بشكل دقيق يجب على االجهزة العليا للرقابة تحد

 العامة. االستثماراتاالموال و 
  يجب على االجهزة العليا للرقابة تقديم التقارير الرقابية المطلوبة ضمن قوانينها وقانون الدولة إلحكام دورها

 الرقابي المنشود.
  العامة. االستثماراتا للرقابة في إحكام دورها للرقابة على العلي لألجهزةتعدد التقارير الرقابية 
  المالية.عند إبداء رأيها على القوائم  اإلنتوسايبمعايير  االسترشاديجب على األجهزة العليا للرقابة 
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