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 ثامن المحضر االجتماع 

 للجنة المعايير المهنية والرقابية

 للمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة )األرابوساي(

 ( دولة قطر  –ديوان المحاسبة ) 

 م4112/ 11/ 42 – 42خالل الفترة من 

،  دة الشيخ / بندر بن محمد بن سعود آل ثانيسعاناًء على الدعوة الكريمة الموجهة من ب 

والرقابية للمنظمة العربية ، عقدت لجنة المعايير المهنية المحاسبة بدولة قطررئيس ديوان 

بمشاركة ممثلي األجهزة م 4112/  11/ 42- 42خالل الفترة من  الثامن بدولة قطراجتماعها 

 األعضاء وممثل األمانة العامة في اللجنة وهم:
  

 يوان المحاسبة بدولة الكويتد 

 اللجنةرئيس  مدير إدارة التدريب السيد/ سعود غصاب الزمانان 

 عضو كبير مدققين  عبير يوسف الشميمري 

 عضو  مدقق رئيسي  عبداللطيف عبدالوهاب السهيل 

 ديوان المحاسبة بدولة قطر 

 نائب الرئيس االقتصاديعلى القطاع مدير إدارة الرقابة  الجابر محمد عبدالعزيز مراد 

 عضو الختامي الحساب على الرقابة قسم رئيس حمد أحمد السليطي 

 عضو  رئيس قسم الرقابة على البنوك واالستثمار مايسه حسن الجفيري  

 عضو رئيس قسم فني فاطمة حسن السليطي 

 ديوان المحاسبة بالمملكة االردنية الهاشمية 

 عضو رئيسي مدقق حسن عبداهلل حسن دندشله 

 عضو مدقق ابراهيم عقله ضيف اهلل الحجي  

 الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالجمهورية اليمنية 

 عضو عضو الجهاز محمد درهم علي زيد 

 عضو مدير عام اإلدارة المهنية والمحاسبين القانونيين فاطمة عبداهلل العريقي 

 ةديوان المراقبة بالمملكة العربية السعودي 

 عضو مراقب مالي عادل بن سالم باربود 

 عضو مراقب مالي ابراهيم بن محمد الجعفري 

 المجلس األعلى للحسابات بالمملكة المغربية 

 عضو رئيس غرفة التأديب  براهيم بن به 

 األمانة العامة للمنظمة العربية 

 عضو مدير عام باألمانة العامة خميس الحسني 

 

متتدير إدارة الرقابتتة علتتى القطتتاع     ،متتراد الجتتابر  العزيتتز ستتيد/ محمتتد عبتتد  الفتتتتا االجتمتتاع  ا

/ بنتدر  ستعادة الشتيخ  ، ونقتل ححيتات    عن سعادة رئيس ديوان المحاسبة القطتري  بالنيابة االقتصادي

وجميع منتسبي الديوان لجميع المشاركين باالجتمتاع متمنيتا لهتم طيتب     بن محمد بن سعود آل ثاني 

 /الستيد  ألقتى ممثتل دولتة الكويت      بعتد للت    نجتاز المهتام الموكلتة إلتى اللجنتة      اوالتوفيق فتي   اإلقامة

 بتديوان  المستوولين عبر فيها عن شكره وحقتديره لجميتع   كلمة  اللجنةسعود غصاب الزمانان رئيس 

على كرم الضيافة وحسن االستقبال ، األمر الذي ستهل للجنتة القيتام بأعمالهتا     المحاسبة بدولة قطر 

 ام ــــــمين العنيابة عن معالي األخميس الحسني  /حقدم ممثل األمانة العامة السيدثم  ، على أحم وجه
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والمحاستبة األرابوستاي ونيابتة عتن المشتاركين      المالية للمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة 

وان / بندر بن محمد بن سعود آل ثاني وجميع منتستبي ديت  لسعادة الشيخ بالشكر والتقدير واالمتنان 

 على حسن االستقبال وكرم الضيافة وعلى الجهود الكبيرة التي بذل  لإلعتداد  المحاسبة بدولة قطر

 وحوفير جميع مستلزمات نجاحه  لهذا االجتماع
 

عمال واحخذت جدول ااْل علىثم انتقل  اللجنة إلى دراسة ومناقشة مختلف البنود المدرجة 

 :لس التنفيذي في اجتماعه القادمعلى المج لعرضها حية حمهيدًاآلاالمقترحات التوصيات و بشأنها
  

   : إقرار مشروع جدول األعمال :  األولالبند 
  

 مشروع جدول األعمال ، حم إقراره   اللجنةبعد أن استعرض رئيس 
 
ــد  - ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  : م5102 عام والخطة التفصيلية  م 5102عام حم حنفيذه خالل  ما: الثاني البن

 : م4112عام حنفيذه خالل  حم أ  ما

 األهداف الفرعية المشاريع األنشطة البيان

األمانتتتتتتة العامتتتتتتة  حواصتتتتتتل -

حطتتتتوير قاعتتتتدة المعلومتتتتات  

 المتعلقة بالمعايير  
 

حتتتتم حكليتتتتف األمانتتتتة العامتتتتة    -

بإعتتتتادة مخاطبتتتتة األجهتتتتزة   

بتجميتتتتتتتتتتتتتع  االعضتتتتتتتتتتتتتاء 

المعلومتتتات حتتتول المتتتدربين 

 والمادة العلمية 

ايير حجميع وحرحيب وحصنيف مع

 األنتوساي

حطتتوير قاعتتدة المعلومتتات 

المتعلقة بالمعايير المهنيتة  

واألدلتتتتتتتتتة  اإلرشتتتتتتتتتادية 

 والعمل على ححديثها

 الهدف الفرعي الرابع

رصتتد وحجميتتع وحرحيتتب  

وحصتتتتتتتتنيف المعتتتتتتتتايير 

المهنيتتتتتتتتتة والرقابيتتتتتتتتتة  

واإلرشتتتتتادات المتعلقتتتتتة 

بهتتتتتتتتتتتتا وصتتتتتتتتتتتتياغتها  

وحطويرهتتتتتتتا وحزويتتتتتتتد   

األجهتتزة األعضتتاء بهتتا   

ا حستتتب لالستتتتفادة منهتتت 

 تهاحاج

 

 

حجميتتتتع وحرحيتتتتب وحصتتتتنيف المعتتتتايير  

واإلرشتتتادات المستتتتخدمة متتتن طتتتر    

 األجهزة العربية

 : ححديث وحجميع المعلومات حول

 المدربين الموهلين -
 المادة العلمية -
ممثلو األجهزة العربية األعضاء في  -

اللجتتتان التابعتتتة للمنظمتتتات الدوليتتتة    

   واإلقليمية

معيتتار  حتتم اعتتداد مقتتال عتتن كتتل   

متتتتن قبتتتتل   واعتمتتتتاده مراجعتتتتته

في مجله حمهيدًا لنشره االعضاء 

اللجنتتتة  وكلفتتت الرقابتتتة الماليتتتة  

ديوان المحاستبة الكتويتي بإعتادة    

وحكليف  2211النظر في المقال 

ديوان المحاسبة االردنتي بإعتادة   

 مشتتروع المقتتال عتتن فتتي النظتتر 

   0121المعيار 

دراستتة المعتتايير الجديتتدة المعتمتتدة متتن   

األنتوساي والعمل على حعميمهتا   طر 

متن ختتالل نشتر مقتتاالت علميتة ويتعلتتق    

 2211المعيار -األمر  بالتالي  
 2211المعيار  -
 2241المعيار  -
 2251المعيار  -
 2221المعيار  -
 2201المعيار  -
 0121مشروع المعيار  -

حبنتتتتتتتتتتتتتتي  المعتتتتتتتتتتتتتتايير  

واإلرشتتتتتتادات المناستتتتتتبة 

 لألجهزة العربية

 بيحتتدري برنتام   حنظتتيم حاليتا  يتتم 

 حنميتتتتتة مبتتتتتادرة متتتتتع بالتعتتتتتاون

 المعايير حطبيق حول االنتوساي

 األقل على السنة في واحدة دورة حنظيم
حنظيم برام  حدريبيه 

 حول المعايير
 

 
 حبني المواد العلمية لبرنام 

 3i Programme 
حبنتتي منهجيتتة االنتوستتاي   

 في عملية حطبيق المعايير
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 األهداف الفرعية المشاريع األنشطة البيان

 إدراج العامتتتتة األمانتتتتة حواصتتتتل

 طتتتر  متتتن ستتتتخدمةالم األدلتتتة

 المنظمتتتة موقتتتع علتتتى األجهتتتزة

    االنترن  شبكة على

 طتتتر  متتن  المستتتتخدمة األدلتتة  حجميتتع 

 العربية األجهزة
 األدلتتتتتتة وحبنتتتتتتي إعتتتتتتداد

 لألجهتتتتتتتتتتزة المناستتتتتتتتتتبة

 األعضاء

 الفرعدددددددددددي الهددددددددددددف

   : الخامس
 دلتتتتتةأ المنظمتتتتتة إعتتتتتداد

 شتتى  فتي  ومهنيتة  رقابية

 وححتتتتتتتتتديث الميتتتتتتتتتادين

 وحبستيطها  منهتا  الصادر

 التطتتتتورات ضتتتتوء فتتتتي

 الحالية

دراستتتة األدلتتتة وصتتتياغتها وحطويرهتتتا   

بهتد  حعمتيم استتخدامها علتى األجهتزة      

 العربية

متتن  التوصتتيةحتتم إقتترار هتتذه  -

فتتتي  قبتتتل المجلتتتس التنفيتتتذي 

اجتماعتتته الثتتتاني والخمستتتين 

وستتتتتتتقوم األمانتتتتتتة العامتتتتتتة  

ن هتذه  أبمخاطبة األجهزة بش

   التوصية

حبنتتتي منهجيتتتة األنتوستتتاي لقيتتتا  أداء   

ألجهتتزة العليتتا للرقابتتة الماليتتة ومتابعتتة ا

متتا حصتتدره األنتوستتاي متتن معتتايير فتتي  

 هذا الشأن خاصة المعايير التالية :

- ISSAI 10 : 

إعالن المكسي  حول استتقاللية أجهتزة   

 الرقابة العليا

- ISSAI 11 : 

أفضتتتتل الممارستتتتات حتتتتول استتتتتقاللية  

 جهاز الرقابة األعلى

- ISSAI 20 : 

 والمساءلةمبادئ الشفافية 

- ISSAI 30 : 

 قانون أخالقيات المهنة

- ISSAI 40 : 

رقابتتتتة جتتتتودة التتتتتدقيق وغيرهتتتتا متتتتن   

 المعايير لات العالقة  

حبنتتي منهجيتتة األنتوستتاي   

لقيا  أداء األجهزة العليا 

للرقابة المالية ومتابعة متا  

حصتتتدره األنتوستتتاي متتتن   

   معايير في هذا الشأن

الهدف الفرعي 

 السادس

رشتتتتادي وضتتتتع دليتتتتل إ

لتقيتتيم األجهتتزة الرقابيتتة  

ألدائهتتتتتتتتتتا وكفاءحهتتتتتتتتتتا  

 ومردودية أعمالها

 

 : 4112لعام  التفصيليةخطة ال ب 
 

 يير ع ععالتنسيي مع يي عع( بييرة تعمنة يينعاسات IDIع)3بشيي بعباايير  ععiبييرة تعميب ييمع ريير  اععع عع 

 .ع(اسات )ر ع
  ر ع( ااجرنعةل لع قربنعالج ةتعالذ عأعدمهع برة تعمنة نعاسات IDI.عع)ع 
 عالدول نعالصرة تععنعاسات )ر عععداةع قرستععلة نعح لع رر  اعالةااجرنإ. 

 
 الخاصة بالمعايير : والورقات البحثية الخاصة بالمعايير: مناقشة المقاالت  الثالبند الث

 
نتوساي قام  اللجنة بمراجعة المقاالت المقدمة من قبل األعضاء بشأن بعض معايير األ

 :األمر بالمعايير التالية يتعلق ومن التعديالت  العديدجازحها بعد اجراء أو
 

 بشأن الرقابة على خفض مخاطر الكوارث : ISSAI 5510المعيار  -0
 

حم حوضيا هد  المعيار واإلشارة إلى دور األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في   

لها، كما حم التأكيد على خفض مخاطر الكوارث من قبل الحكومات وحقديم التوصيات والمساعدات 

 أن هذا الدور يعد مجااًل جديدًا بالنسبة للكثير من األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة 
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مما يتطلب حعريف مدققيها على حقنيات جديدة مثل حكنولوجيا المعلومات، ونظم المعلومات 

 (( 1ار عن بعد ) المرفق رقم )، واالستشعGPS، ونظام ححديد المواقع العالمي GISالجغرافية 
ع

 بشأن المساعدات المرتبطة بالكوارث:  ISSAI 5520المعيار  -5
 

وحعريف  إلدارحهالكارثة والمراحل المختلفة احعريف حم حوضيا هد  المعيار واإلشارة إلى 

خصائص المساعدات المرحبطة كما حم التأكيد على والجهات الرئيسية بها المرحبطة  المساعدات

، كما حم حوضيا العالقة بين أنشطة المساعدة لتي يجب أن يأخذها المدققون في الحسبانا بها

 ( ( 4المرحبطة بالكوارث واألخطار المرحبطة بها ) المرفق رقم )
ع

 والفساد لالحتيال المخاطر المتزايدة االعتبار في لتأخذ التدقيق إجراءات بشأن تكييف ISSAI 5530المعيار  -3

 الكارثة :  وقوع عقب الطوارئ مرحلة في
 

العليتا للرقابتة فتي مكافحتة الفستاد       دور األجهتزة أهميتة  حم حوضيا هد  المعيار واإلشتارة إلتى   

األولويات الخمسة في خطة األنتوستاي االستتراحيجية ختالل األعتوام متن       حدأمما جعلها  والحد منه

ة الماليتة فحستب وإنمتا    ، كما حم التأكيد على أن هد  المعيار ال يقتصر على الرقابت 4111-2016

حعدها لتشمل رقابة األداء ورقابة االلتزام مما يضفي شمولية أكبر على دور األجهزة العليا للرقابتة  

 ( ( 3في ممارسة كافة أنواع الرقابة لمكافحة الفساد ) المرفق رقم )
ع

رة الكوارث والمساعدات استخدام معلومات الجغرافيا المكانية في التدقيق على إدابشأن  ISSAI 5540المعيار  -4

 بها :المتعلقة 
 

القيمة المضافة الستخدام المعلومات الجغرافية حم حوضيا هد  المعيار واإلشارة إلى 

 على الدور الجغرافي خالل إدارة الكوارث كما حم التأكيد ،ةيالرقاب العمليةالفضائية خالل 

معلومات  التي يمكن أن حقدمه والمساعدة على األشغال المتعلقة بإدارة الكوارث واالعتماد

مضافة لتدقيق حوكمة إدارة القيمة وال المجالالجغرافيا المكانية أجهزة الرقابة العليا في هذا 

 ( ( 2) المرفق رقم ) الكوارث
ع

 بشأن نظم المساءلة المالية المتكاملة : INTOSAI GOV 9250المعيار  -2
 

زيز الحوكمة على المساعدات اإلنسانية حم حوضيا هد  المعيار واإلشارة إلى أهميته في حع

ولل  من خالل ححسين جودة التقارير المالية الخاصة بالمساعدات اإلنسانية والتحويالت العينية 

نظمة من المساعدات وإدراجها في جداول موحدة، كما حم التأكيد على أهمية المعيار في حهيئة أ

اإلنسانية حتصف بالشفافية والعمل المساعدات حعمل على جعل المعلومات المالية الخاصة بتدفقات 

 ( ( 2على نشرها بحيث حكون متاحة للجميع ) المرفق رقم )
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ــيع األجهزة األعــامة لجمــنة العـمتابعة ما حم بشأن التعميم الصادر من األما: رابعالبند ال - ضاء بموافاحها ــ

 ـة المعتمدة لكل جهاز رقابي :وع المعايير واألدلـلموض تدريبفيما يخص البالئحة المدربين المعتمدين لديها 
 

عمال بتوصية لجنة المعايير المهنية والرقابية للمنظمة في اجتماعها السابع والمتعلقة بإعادة 

مانة األجهزة األعضاء بخصوص هــذا الموضوع ، فقد طلب  األ من مخاطبة األمانة العامة

بالوثائق والبيانات موافاحها  (12/9/4112 بموجب الخطاب المورخ فيهذه األجهزة ) منالعامة 

سالفة الذكر لعرضها على اللجنة في اجتماعها الثامن   غير أن عدد اإلجابات التي حلقتها األمانة 

 إجابات   حسعالعامة منذ اجتماعها السابع لم حتجاوز 
 

األدلة واإلرشادات التي يستخدمها كل وحرجو اللجنة من بقية األجهزة موافاة األمانة العامة ب

الوعي  أن ينشرشأنه لما من  شبكة االنترن  علىولل  لوضعها في موقع المنظمة جهاز رقابي 

  بين جميع أعضاء األجهزة الرقابية وبما يسهم في رفع مستوى العمل الرقابي 
 
رقابة   االداء ـرقابة ) الرقابة المالية ـ  آلية حفعيل برنام  حطبيق  المعايير الدولية لالنتوساي : الخامسالبند  -

 االلتزام ( :
 

مبادرة حنمية بين البرنام  التدريبي بالتعاون نجاز إبعد أن استعرض رئيس اللجنة مراحل 

عمل  ةعلى حنظيم ورشالذي اشتمل االنتوساي والمنظمة العربية حول موضوع حطبيق المعايير 

الكوي  خالل  بدولة ورشتي عملو 2/4112-14/  2-42بالمملكة المغربية خالل الفترة من 

وحسعه  مشاركة سبعه عشر مدربًاب ( ICAT) مراجعة  حول 42/11/4112-12ترة من الف

ى حفعيل حطبيق معايير عل العربية ، وحرصابالمنظمة ة األعضاء من األجهز وثمانين متدربًا

 -حوصي اللجنة بما يلي :االنتوساي 
 

 ميب قهرع.ع احلنمبنيعالةرر  اعإلىعع احلنعاتقرلع نعجهزتععلىعاسمشج  عاأل -1
اشرءعفا مع نعخا جيع بيرة تعمنة ينعاسات )ير عفييع جيرلعالةرير  اعععععععإكلعجهرزععلىععحث -2

خرصيينعبةتربريينعميب ييمعاييذاعالةريير  اععلييىع سييت فعالجهييرزعومنب ييذعبيياا  عمد  ب ييهععععععع هييت 
 برلاقربنعالةرل نعواسلتزامعواألةاءع.

عد  ب هعفيع جرلعالةرر  اعضةنعخيط نعالقد اتعح لعإة اجعباا  عمالتنس مع  علجننعمنة -3
 عةلهرع.

 الة ض عرتعالاقرب نع.ع بعضرءعبشألاألجهزتعاعمشج  عالتدق معالةشتاكعب ن -4
التنسيي مع يي ع بييرة تعمنة يينعاسات )يير علةرافييهعاتييري ع تيلبييرتعميب ييمع ريير  اعاسات )يير ععععع -5

 واس)تبرةتع نهرعومبر لعاتريجهرع.
 بنعالنظ اع.مشج  ع قر -6

ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع



 

 

 

 

 

2 

ع
 
 

الصادرة من دول  االسترشاديه: اعتماد بعض األدلة  الساد البند  -

دليل  –الرقابة المالية  دليل -الرقابة )قواعد  مجلس التعاون الخليجي

 : ( الرقابة على األداء
ع

دلة من مجلس التعاون الخليجي وححديدا اال والمعتمدةبعد الدراسة المتأنية لألدلة الصادرة 

 التالية:
 

 .ق اعدعالاقربن 
 .ةل لعالاقربنعالةرل ن 
 .ةل لعالاقربنععلىعاألةاء 

 
بها من  حتميزلما نظرا  استرشاديهحقترح اللجنة أن حتبنى األجهزة األعضاء هذه األدلة كأدلة 

  جودة ومهنية 
ع

 : دليل رقابة الجودة الذي أعدحه مبادرة حنمية األنتوساي: السابعالبند  -
ع

في ضوء التعديالت التي  حغيراتاطلع  اللجنة على هذا الدليل وما يستوجبه من بعد أن 

-111ها هذا الدليل وححديدا المعايير)أدخلتها منظمة األنتوساي على بعض المعايير التي حضمن

األمانة العامة للمنظمة بالتنسيق مع مبادرة حنمية األنتوساي  مناللجنة  طلب ( 411-311-211

ية من مراجعة وححديث هذا تمكين لجنة المعايير المهنية والرقابلافقتها على للحصول على مو

 على النحو التالي : مراجعة هذا الدليل بمهمة، فقد حم حوزيع المهام المتعلقة الدليل 
 

 ةولنعالك  تع.ع41الىعصعع1 نعصع 

 الةةلكنعالةغاب نع.ع61الىعصعع42 نعصع 

 ةولنعقياع.ع33الىعصعع62 نعصع 

 الةةلكنعاأل ةا نع.ع111لىعصعاع34 نعصع 

 الةةلكنعالراب نعالسر ة نع.ع121الىعصععع112 نعصع 
 

 فتتتي موعتتتد اقصتتتاه   مراجعتتتة هتتتذه المهتتتام  بنتتتتائ  رئتتتيس اللجنتتتة   موافتتتاةوحتتتم التأكيتتتد علتتتى   

 ( 4112/مار /31)
ع

ــد - ــ ــ ــ ــ   بالموقع االلكتروني للمنظمة  الصفحة الخاصة بلجنة المعايير: الثامن البن
 

ثل األمانة ما أنجزحه بشان موقع المنظمة على شبكة األنترن  حيث حم حخصيص عرض مم

قترح أعضاء اللجنة إضافة المقاالت التي يتم اعتمادها من اصفحات فرعيه للجان وفرق العمل ، و

اللجنة ضمن صفحاحها قبل نشرها في المجلة وكذل  استخدام الفضاء الخاص للتواصل بين 

 أعضاء اللجنة   
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ــد - ــ ــ ــ ــ ية :  التنسيق مـع  التاسع البن ــعرـب ممـثل المنـظمـة ال

والمحاسبة ) االربوساي ( بما حم  ة  مـالـي ـابة اـل رق ـليـا لـل األجـهـزة الع

 في اجتماع اللجنة الفرعية للرقابة المالية التابعة االنتوساي:
ع

لمنظمة العربية لألجهزة العليا قام السيد رئيس اللجنة باستعراض حقرير مشاركة ممثل ا

لمنظمة بعة جتماع اللجنة الفرعية للرقابة المالية التافي اللرقابة المالية والمحاسبة ) االربوساي ( 

ولل  على النحو 4112أبريل  31 -49االنتوساي المنعقد في ) لوكسمبورج ( خالل الفترة من 

   -التالي:
ع

 الرةيلعالتيرب ععععببا يمععبد ا)نعالةالحظرتعوالترل قرتعالخرصنالباع نعللاقربنعالةرل نعقر تعاللجننع

وكيذل ععيامعععISAع121للجننعوالةختصعبد ا)ينع سي ةتعالريامعلةر ير عالةااجرينعاليدوليععععععع

والةيذكااتعالتيب ق ينعععع1121عالنظاعفيع ر ير عاسات )ير عععبإعرةتتي  اتعفيع رع ترلمعالخاعآل

نعصيدو عالنسيخنعالنهري ينعللةر ير عو لي ععععععالخرصنع،عومةتعالت صي نعبريدمعالت )ي عبرلد ا)ينعل ي ععععع
 ب نعالةس ةتعوالنسخنعالنهري نع.عج اا نوعمجنبًرعلتكاا عالرةلعفيعحرلنعوج ةعمغ ااتعكب ات

 
 ستجداتع ااجرينع رير  اعاسات )ير عععععأخاعنععشاحبتقد  عالباع نعللاقربنعالةرل نعقر تعاللجننع 

والترييد التعالةترلقيينععع،ع1111،عع1611،عع1541،عع1511،عع1231،عع1221،عع1211

 بهرع.
 
 عليىعع رر  اعاسات )ر عالةست فعالااب عالخرصنعبرلةااجرنعالةرل ينعوالت ك يدععععقريةنا)تراامعم ع

ةرل  يرتععالعليىعععبنيرءًعالنظياعفييعصي راتهرعوأايهععععععإلعيرةتعم تيرجعععفيعوضيرهرعال يرليععالةرر  اععأب
 رر  اعالتيعخضرتعلهرعترد التعالةقد نع نعالةجلسعالدوليعلةرر  اعالةااجرنعوالت ك دعوحج عال

 يدة عبرلةسيتقبلعالقا يلعإليىعفيتجعالةجيرلعلتريد لععععععععع لي عع ينعالةت قي عأبعععفإايهعالةااجرنعالدول نع،ع
أكباعقد ع نعلتغي نععرةتعالنظاعفيعالةذكااتعالتيب ق نعإعوضاو تالرد دع نع رر  اعاسات )ر ع

 اسات )ر . رر  اع
 
 ي عأطير ععةيلع رير  اعععععع تي اءمع عفييعال قيتعال رضياعسعععع رير  اعاسات )يرعععطر ععةلإالت ك دعأبع 

األول  يرتعععوأايهع ينععع1315،عع1611اسات )ير ععع ر ير  عالةااجرنعالدول نعو ل عف ةرع خيصعع

  جرةعحلعلهذاعاسختالفع.إ الةل نعللجننعالباع ن
ع

عع-:وايعوالت ك دععلىعأا عالنتري عا)تراامم ععاجتةرععاللجننعالباع نعللاقربنعالةرل نع،فيعاهر نع
ع

 ستةاتعبإجااءعالترد التععلىعالرد دععIAASBالةجلسعالدوليعلةرر  اعالةااجرنعوالت ك دع -1

 شكلععبئرععلىعاللجننعفيعمرد لع رير  اعاسات )ير ععععر ةعISA نع رر  اعالةااجرنعالدول نع

 و ل عبسبلعقلنعاس كرا رتعالةرة نعوالبشا نعوالبن نع. والةذكااتعالتيب ق ن
 

فييع سيرعدتعععع عأ)ر)يوجهتعاسات )ر عللرلعةوعA/228/66دتعبقاا ارع ق عاس  عالةت  -2

 األجهزتعالرل رعللاقربنععلىعم ق معأادافعالتنة نعالةستدا نع.
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ع
عالةسيييت فعفييييعاسات )ييير ع ريييير  اع يييينعالرد ييييدعانييييرك -3

عالنظاعإلعرةتعم ترجعالةرل ن عبرلةااجريينعوالةترلقيينعالاابيي 
 .ععص راتهرعفي

ع
ــد - ــ ــ ــ ــ  :المالية والمحاسبة مع أصحاب المنفعة للرقابة: االهتمام بتواصل األجهزة العليا  العاشر البن

ع
بعنوان )قيمة ومنافع االجهزة العليا  14معيار رقم الحفعيل على أكدت اللجنة على أهمية 

المالية والمحاسبة ( وضرورة حعزيز دور المشاركة مع أصحاب المنفعة بالنسبة والتأكيد  للرقابة

وسائل  –المنظمات المهنية ساي من مشاركة أصحاب المنفعة )على ما حضمنته معايير االنتو

 -العليا برقابة األجهزةالجهات المشمولة  –مشاركة المواطنين والمجتمع المدني  –األعالم 

 -بما يلي : والتوجيه( وأصحاب المنفعة الداخليين –أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية 
ع
 .بذل عبرسلتزاموإبالاه عع شر كنعاألجهزتعالرل رع  عأص ربعالةنبرنمرز زع -1
 ب اة نعاشااكعأص ربعالةنبرنع.عالرل رعاقنرععالةسدول نعبرألجهزت -2
 بش بعالت د رتعوالباصعالةترحنع.عاألجهزتاس)تبرةتع نعمجر بع -3
 بنرءعالثقنعب نعاألجهزتعالرل رعوأص ربعالةنبرنع. -4
 

اللجنة حكليف ممثلي ديوان المحاسبة األردني بإعداد ورقة  نظرًا ألهمية الموضوع رأتو

 بحثية بعنوان أهمية حواصل أجهزة الرقابة العليا مع أصحاب المنفعة  
ععع

 : ( ISSAI 30قواعد السلوك المهني  )  51: المعيار  الحادي عشرالبند  -
عع

(ععISSAI 30لةهنييع عم عإحرطنعاللجننععلةرعبةس ةتعمرد لع ر ر عاألات )ر علق اعدعالسيل كعاع

و رع  ت  هع نع برا  عجد دتعوواض نعللق  عاألخالق نعالةامبينعبةهةنعالتدق معح ثعحيدةعالةر ير ععع
ع تيلبرتعمنب ذعمل عالق اعدععلىع ست فعالجهرزعو  ظبيعالجهرزعو سئ ل رتعكلع نهةر.

ع
 ححديد موعد ومكان االجتماع القادم للجنة: : ثاني عشرالبند ال -

ع
مرقييدعاللجنيينع:ع"البصييلعالثييرايع يينعالالي يينعالتنظ ة يينعللجنيينعالتيييعميينصععلييىعأبععععةييالعب حكييرم

اجتةرعرع)ن  رعقبلعاارقرةعاجتةرععالةجلسعالتنب يذ عبشيهاععليىعاألقيلعو لي عفييعبليدعأحيدعاألجهيزتعععععععععع
.عو يت عم د يدع  عيدعايذاععععع"عأوعفيع قاعاأل رانعالرر نعا)تضرفتهاألعضرءعالذ ع رباععنع ابتهعفيع

ع.عرلتشرو عوالتنس معب نعاأل  نعالررمعو ي سعالجهرزعالةستض فعو ي سعاللجنناسجتةرععب
ع

للةجليسعالتنب يذ ععععوالخةسي نعمرقدعاللجننعاجتةرعهرعالقيرةمعقبيلع  عيدعاارقيرةعاسجتةيرععالثرليثعععععععوع
عو ل عفيعبلدعاحدعاألجهزتعاألعضرءعفيعاللجننعأوعفيع قاعاأل رانعالرر ن.عععلىعاألقلعبشها
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اللجنييينعجز يييلعالشيييكاعوخيييرلصعععع وفيعاهر نعاسجتةرععقدمعأعضرءع
بييينع  ةيييدعبييينع)ييير ةع لع يييرايععععع اس تنييربعإلييىع)ييررةتعالشيي  ع/عبنييد ععع
 ي سعة  ابعالة ر)بنعبدولنعقياعوإلىعكرفينعالرير ل نعبرليد  ابععليىع يرعحضييعبيهعاألعضيرءع ينعععععععععع

ا يرتعكرايتعلهيرعاأل ياعالكب ياعفييعععععععط لعال فرةتعوكامعاس)تقبرلعوعلىع رعمي عمي ف ااعللجنينع ينعإ كرعععع
عاجرحعأعةرلعاللجنن.
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ــس اللجـيـرئ ةـانة العامـل األمـممث  نةـ

 
 

 

 سعود غصاب الزمانان خميس الحسني

 

 أعضاء لجنة المعايير المهنية والرقابية 

األرابوساي " " للمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة   

  

 البريد االلكتروني أرقام الهواحف مــــــساال الدولة م

 

الكويت

  سعود الزمانان

 عبير يوسف الشميمري 

+ عبدالوهاب عبداللطيف 

 
 اليمن

  محمد درهم زيد

 فاطمة عبداهلل العريقي 

 
 السعودية

 عادل سالم باربود

 ابراهيم محمد الجعفري 

 

 األردن

  حسن عبداهلل حسن دندشله

 
ابراهيم عقله ضيف اهلل 

 الحجي

 

 قطر

 محمد عبدالعزيز مراد

 
  حمد أحمد السليطي

 مايسة حسن الجفيري

 فاطمة حسن السليطي 

 براهيم بن به المغرب 
+

 


